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3 9 13Do Sabinova priputovala 
železná brána
Mesto tak prebralo štafetu 
v propagácii hradov

Sabinovský ČIM  ČIM
Príchod jari spríjemnili 
básničkami sabinovskí škôlkári

Ľadové MAMUTY 
v Sabinove
Otužilci si vychutnávali ľadovú 
vodu rybníka v Orkucanoch

PRÍHOVOR K VEĽKEJ NOCI TAKÍ OBYČAJNÍ ĽUDIA...

Drahí bratia a sestry

Ak by sme čítali v novinách alebo 
počuli v rádiu, že niekto vyhral 
1 000 000 €, tak by sme to pre-

žívali úplne inak, ako keby sme sa zá-
roveň dozvedeli, že tým výhercom sme 
my. Podobne môžeme prijať aj správu, 
že: „Kristus slávne vstal z mŕtvych!“ Ak 
to berieme len ako nejakú informáciu, 
že také niečo sa kedysi stalo, je to iné, 
ako keď si uvedomíme, čo to znamená 
pre nás osobne. Že týmto Kristovým 
zmŕtvychvstaním sa nám otvorila brána 
do neba a my nemusíme byť pre svoje 
hriechy zatratení. Teda Kristus nám vy-
dobyl na kríži víťazstvo, víťazstvo več-
ného života. Len tak, z lásky. Položil svoj 
život za každého z nás, aby nám dokázal 
svoju i Otcovu nekonečnú lásku. Aká je 

naša odpoveď na tento jeho čin? Túto 
odpoveď si dajme každý osobne. Die-
lo spásy je teda dokončené, na nás je 
už len prijať tento ponúkaný dar. Ako? 
Prijať tohto Krista, ktorý za nás zomrel 
a vstal z mŕtvych za svojho pána a dať 
mu svoj život. Úplne sa mu podriadiť vo 
všetkom s istotou, že on nás nezradí ani 
nepodvedie. Je to tak potrebné a záro-
veň tak krásne. Dôverovať vo všetkom 
Bohu a svoje skutky, myšlienky, rozhod-
nu  a podriadiť jeho vôli. Zo srdca vám 
prajem, aby ste tohtoročné veľkonočné 
sviatky prežili v prvom rade s Ním. «

o. Slavomír Palfi  

Veľmi rada čítam ,,Sabinovský spra-
vodaj“. Viem o všetkom, čo sa 
v meste deje, čo sa robí na školách, 

čo pripravuje mesto pre občanov a pod. 
Mnohé veci sa opakujú častejšie, čo nie 
je na škodu, ale akosi zabúdame v Sabi-
nove na tých obyčajných ľudí. Žijú medzi 
nami a my ich prehliadame. Ich skutky 
nie sú obrovské, robia len malé veci pre 
Sabinov, ale zlepšujú naše prostredie, 
skrášľujú naše okolie a málokedy im nie-
kto povie ďakujem. Stretávam sa často 
so staršou paňou, býva na Ulici Komen-

ského 16 a pred ich vchodom, nie len te-
raz v apríli, keď sa pokúsime naše mesto 
upraviť a skrášliť, je vždy čisto, v zime ani 
v lete nenájdete nečistotu, sneh, ľad ani 
papierik. Je to p. Reis  eterová. A viete 
koľko takých ľudí je v Sabinove? Len tre-
ba mať otvorené oči a prijať milý úsmev 
predavačky, sestričky, človeka, ktorý vás 
neobíde, aby nepozdravil a nepomohol, 
najmä nám, starším. Ďakujeme všetkým 
„obyčajným ľuďom“ v našom meste, ktorí 
sa na tom podieľajú a plnia slová ,,Sabi-
nov, mesto, v ktorom sa dobre žije“.

Možno sa rubrika ujme a aj Vy napíšete 
o tom, kto Vás zaujal. «

Ejha 

Pri príležitosti Dňa učiteľov Pri príležitosti Dňa učiteľov 
mesto udeľovalo ocenenia.mesto udeľovalo ocenenia.
Viac sa dočítate na s. 10 – 11
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OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY
Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavre  e zmluvy o nájme ne-
bytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí (sute-
réne) objektu na Námes   slobody 90 v Sabinove, k. ú. 
Sabinov, na pozemku parc. č. 480/10 – nebytové priestory 
o výmere 95,39 m2 do 18.4.2017 do 13.00 h 
a
predĺženia lehôt na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží
- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na Námes   slobody 55 v Sabino-
ve, na pozemku parc. č. 71 – nebytové priestory o vý-
mere 75 m2 do 18.4.2017 do 13.00 h,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavre  e zmluvy na predaj motorového vozidla 
značky ŠKODA SUPERB 2,0 TDI Classic, SB 353 AR do 
18.4.2017 do 13.00 h,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na poschodí 
objektu na Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 94,7 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na prízemí 
objektu na Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 124 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov 
do 16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na Hol-
lého 35 v Sabinove – nebytové priestory o výmere 
92,13 m2 a garáže o výmere: č. 7 o výmere 46,40 m2, 
č. 8 o výmere 42,05 m2 a č. 9 o výmere 46,40 m2 na 
pozemku p. č. 2145/9.

Bližšie informácie ohľadom obchodno verejnej súťaže 
a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží nájdete na stránke mesta 
www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čísle 051/488 
04 23, 0905 789 515.

OZNAM O DAŇOVÝCH 

DLŽNÍKOCH 
Správca dane v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 

z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverej-
ňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decem-
bru predchádzajúceho roka, u ktorých výška daňových ne-
doplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a právnickej 
osoby 1 600 eur. 

Uvedený zoznam je zverejnený na webovej stránke 
mesta www.sabinov.sk – DAŇOVÍ DLŽNÍCI. 

Mesto Sabinov upozorňuje daňových dlžníkov, aby si 
vypla  li všetky dlhy voči mestu. V najbližšej dobe bude 
správca dane zasielať poslednú predexekučnú výzvu 
a následne postúpi daňové nedoplatky na vymáhanie 
exekútorovi. Správca dane je povinný vymáhať všetky 
daňové nedoplatky t. j. i  e, ktorých výška nedosahuje 
sumu 160 €, resp. 1 600 €.

Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené pod-
ľa zákona č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení 
neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhra-
dách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov 
a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vy-
máhané exekútorom, Mesto Sabinov nie je oprávne-
né ich odpustiť, nakoľko ide o ďalšie výdavky spojené 
s exekúciou, ktoré budú vymáhané od daňového dlž-
níka.
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Do kráľovského mesta 
Sabinov bola 23.3.2017 
premiestnená železná 

brána symbolizujúca Prešov-
skú hradnú cestu. Pred rokom 
bola osadená v centre Prešo-

va a na okolité hrady prilákala 
stovky turistov. Mesto Sabinov 
prebralo v tento deň štafetu 
v propagácii hradov a pred-
stavilo kalendár hradných 
poduja   v okolí. Od 23. marca 
budú obyvatelia a návštevníci 
mesta Sabinov informovaní 
o hradoch v regióne Šariš. 
Z Prešova tu bol premiestnený 
pútač v tvare železnej brány, 
na ktorom sú osadené kame-
ne zo šies  ch hradov – Šariš, 
Kapušany, Šebeš, Soľnohrad, 
Obišovský a Lipovský hrad. 
Tieto hrady sa spoločne pro-
pagujú pod názvom Prešovská 
hradná cesta. „Mesto Sabinov 
je súčasťou des  nácie Šariš. 
Sme región, ktorý môže zaujať 
ako cieľ pre ak  vnu dovolenku 
práve vďaka množstvu hra-
dov, na ktorých sa vykonáva 
intenzívna obnova. Je ich tu 
najviac v porovnaní s ostatný-

mi regiónmi Slovenska,“ uvie-
dol v tejto súvislos   primátor 
Sabinova Peter Molčan. Rok 
2017 je výnimočný v tom, že 
hradné poduja  a si nekon-
kurujú, každé sa koná v inom 
termíne. Prvý spoločný ka-
lendár hradných poduja   bol 
predstavený pri odhalení pú-

tača. Sabinov leží na spojnici 
hradných ciest, vďaka čomu 
má pre dovolenkujúcich mi-
lovníkov hradov ideálnu polo-
hu. Na sever otvára cestu ku 
trojici Hanigovský, Kamenický 
hrad a hrad Plaveč. Južne leží 
Prešovská hradná cesta. Mi-
lovníkov hradnej architektúry 
určite zaujmú aj sabinovské 
mestské hradby. „Tento rok 

chceme na hradnú bránu osa-
diť kamene z ďalších hradov 
a takáto spoločná reklama 
potom môže putovať do cen-
 er cestovného ruchu – do 

Košíc, ku Spišskému a Ľubov-
nianskemu hradu alebo do 
neďalekých poľských kúpeľov 
v Krynici. Všade tam je obrov-
ský potenciál návštevníkov, 
ktorých potrebujú podnika-
telia v cestovnom ruchu na 
Šariši,“ vysvetlil autor pútača 
hradných ciest Mar  n Sá-
rossy, predseda OZ Rákociho 
cesta. Pri príležitos   osadenia 
hradného pútača sa v Sabino-
ve pod záš  tou splnomocnen-
ca vlády pre podporu najme-
nej rozvinutých okresov Anto-
na Marcinčina uskutočnila aj 
konferencia na tému „Obnova 
hradných zrúcanín a cestovný 
ruch" .«

M. Sárossy, red., foto: Diamond Art

Do Sabinova priputovala železná brána 
ČERVENÝ KRÍŽ 
BILANCOVAL

 V pondelok 13. marca 
sa uskutočnilo vý-
ročné zhromaždenie 

členov SČK v Sabinove. Prí-
tomní si vypočuli Správu 
o činnos   miestnej organi-
zácie, ktorú predniesol jej 
predseda Jozef Čičvák. Za 
uplynulé obdobie 2006 - 
2016, odkedy Miestny spo-
lok SČK organizuje odber 
krvi v Sabinove v spoluprá-
ci s Národnou transfúznou 
službou v Prešove, bolo 
uskutočnených 1109 odbe-
rov, čo činí 500 litrov krvi. 
Dobrovoľní darcovia krvi 
sú odmeňovaní plaketami 
profesora Jána Janského 
a každoročne na konci roka 
sú prijímaní primátorom 
mesta na reprezentačnej 

úrovni. Odber krvi sa v na-
šom meste vykonáva v 
koncertnej sále Kultúrneho 
centra Na korze. Rád by som 
preto aj touto cestou poďa-
koval organizátorom odbe-
ru krvi, podpredsedníčke 
MS SČK p. Ivete Šulíkovej 
a Ivete Glazunovej, vedú-
cej KC Na korze. Zároveň 
by sme chceli aj prostred-
níctvom Spravodajcu mesta 
Sabinov osloviť prvodarcov, 
aby sa rozhodli darovať svo-
ju krv, a tým pomôcť ľuďom, 
ktorí sú v ohrození života. 
Teší nás aj skutočnosť, že aj 
na školách pod vedením p. 
Ma  jovej (SSŠ) a p. Beliša 
(ZŠ Ul. Komenského) sú vy-
tvorené zdravotné hliadky, 
ktoré sa zúčastňujú súťaží 
a darcovstva krvi. V spolu-
práci s Územným spolkom 
SČK v Prešove môžeme za-
bezpečiť pomoc občanom 
nášho mesta, ktorí sa ocitnú 
v núdzi podľa ich špecifi c-
kých potrieb.

MS SČK v Sabinove chce 
aj naďalej plniť svoju čin-
nosť, ktorá mu vyplýva 
z jeho poslania. «

Juraj Vrábel, MS SČK
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Svetový deň povedomia 
o au  zme si pripomenuli opäť aj 

Sabinovčania 

Mesto Sabinov sa 2. apríla pri 
príležitos   Svetového dňa 
povedomia o au  zme už po 

tre  krát zapojilo do celosvetovej ak-
cie s názvom Rozsvieť modrú. Vysvie-
tením budovy Mestského úradu na 
modro sa tak pripojilo k mnohým sve-
tovým stavbám, pamiatkam, či turis-
 ckým atrakciám. Foto MsÚ si možete 

pozrieť na FB Život v Sabinove. 
Odhaduje sa, že na Slovensku trpí 

au  zmom okolo pol percenta popu-
lácie. Neurodiverzita je pojem, ktorý 
najlepšie defi nuje au  stov. Majú iné 
fungovanie nervovej sústavy a mozgu, 
čo im umožňuje riešiť úlohy inak, ako 
nám neurotypikom. Aj vďaka tomuto 
inému pohľadu má svet mnoho vyná-
lezov, umeleckých, hudobných diel, či 
skvelých športových výkonov. Au  z-
mus sa prejavuje poruchou sociálnej 
interakcie, komunikácie a predstavi-
vos  . Mnohé de   i dospelí s au  zmom 
majú záujem o kontakt s ostatnými, 
špecifi ká ich pos  hnu  a im však ne-
dovoľujú nadviazať primerané vzťahy. 
Preto by im veľmi uľahčil život náš 
chápavejší, vnímavejší a citlivejší prí-
stup. Au  s   sú a budú súčasťou našej 
spoločnos  . Dajme im šancu zapojiť sa 
do bežného života - ak im to ich stav 
umožňuje, začleňme ich do bežných 
tried a s prihliadnu  m na ich potre-
by im vytvorme životné šance byť 
plnohodnotnými členmi spoločnos   
s priateľmi, záujmami a radosťami kaž-
dodenného života. Zamestnávateľom 
môžu byť au  s  ckí pracovníci nena-
hraditeľnou súčasťou pracovného ko-
lek  vu a priniesť do pracovného života 
nové nápady, riešenia. Môžu byť na-
príklad skvelými spracovateľmi dát, IT 
pracovníkmi, len im musíme dať šancu 
a nehľadať výhovorky, ako sa to nedá, 
ale spôsob, ako sa to dá. 

„Byť au  stom je len jeden zo spôso-
bov existencie. Aj keď to nie je ten nor-
málny spôsob, život človeka s au  zmom 
môže byť rovnako naplnený šťas  m ako 
život kohokoľvek iného“. Angela Riviere

V ODLÚČENÍ 

Otvorenie prezentačnej výsta-
vy prác odsúdených spojenej 
s prezentáciou fotografi í Leny 

Jakubčákovej a jej autorskej knihy pod 
názvom „V odlúčení / Spis 44“ pri príle-
žitos   10. výročia otvorenia Oddelenia 

výkonu trestu s miestom výkonu služ-
by v Sabinove Ústavu na výkon väzby 
a Ústavu na výkon trestu odňa  a slobo-
dy sa uskutočnilo 29.3.2017 v koncert-
nej sále KC Na korze. Poduja  e bolo or-
ganizované v spolupráci s mestom Sa-
binov. Prítomným sa prihovorili primá-
tor mesta Sabinov Peter Molčan, riadi-
teľ ústavu Norbert Kundrák a autorka 
fotografií Lena Jakubčáková.  «

Marianna Tobiašová

SABINOV ROZSVIETIL 
MODRÚ

red., foto: Diamond Art

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií Senior klubu na mesiac apríl 2017:

Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri hudbe a šálke čaju
Každá streda od 14.00 h - tvorivá dielňa – háčkovanie, štrikovanie

� 05.04.2017 –   o 14.00 h - zdobenie kraslíc v klube
� 19.04.2017 –   o 07.00 h - odchod vlakom na výlet do Vysokých Ta  er
� 26.04.2017 –   o 07.50 h - odchod zo stanice na výlet na Drienicu
� 28.04.2017 –   o 05.00 h - zájazd do Užhorodu

Bližšie informácie o jednotlivých akciách získate v Senior klube pri MsKS na Ul. J. 
Borodáča č. 18 v Sabinove u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760.
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Činnosť ZO sa rozbehla po 
prvej členskej schôdzi, 
ktorá sa uskutočnila 

v marci 2002, kde bol schvá-
lený plán činnos  . Vtedy už 
mala členská základňa 50 
členov. Tak ako sa rozrastala 
členská základňa, rozširoval 
sa aj program o rôzne podu-
ja  a a činnos   pre členov.

Postupne sa na predsedníc-
kom poste ZO JDS vystriedali: 
p. Magdaléna Magyarová, p. 
Ján Gallovič a v roku 2013 bola 
do funkcie predsedu ZO zvole-
ná p. Ľudmila Ondirková.

V súčasnom období má ZO 
JDS 190 členov. Členovia vý-
boru vyvíjajú značné úsilie pri 
príprave programov a ak  vít, 
ktorými sa snažia spríjemniť 
a spestriť chvíle ľuďom, ktorí 
po celoživotnej, poc  vej práci 
odišli do dôchodku.

Sabinovskí dôchodcovia sa 
dokážu ak  vizovať v rôznych 

oblas  ach. Či už sú to rôzne 
besedy, ručné práce, turis-
 cké vychádzky, príjemné 

stretnu  a pri guláši, veselá 
zábava na fašiangovom po-
sedení s muzikou, tombolou 
a s množstvom cien alebo Ka-
tarínsky večierok. Veľmi milé 
a príjemné sú spoločné pose-
denia v Klube seniorov, či na 
„Čaji o piatej.”

Za obdiv stojí aj športo-
vá činnosť vo vyššom veku. 
Športové družstvo ZO JDS 
reprezentujúce mesto Sabi-
nov sa pravidelne zúčastňuje 
okresných aj krajských špor-
tových hier seniorov, na kto-
rých tradične získava popred-
né umiestnenia. A máme aj 
veľmi úspešných jednotlivcov.

Kultúrna činnosť sa zame-

riava na návštevu rôznych 
kultúrnych a spoločenských 
poduja   v meste. Členovia 
našej ZO JDS sa ak  vne za-
pájajú do programu v rámci 

Jesenného kultúrneho fes  -
valu, kde stánok Jednoty dô-
chodcov už tradične ponúka 
rôzne špeciality, ktoré s nad-
šením pripravujú naši seniori.
Členovia ZO JDS môžu 

zregenerovať svoje zdravie 
v rámci rekreačno-relaxač-
ných pobytov v kúpeľoch na 
základe poukazov, ktoré našej 
ZO prideľuje krajská a okres-

ná rada JDS podľa počtu 
členov. K upevneniu zdravia 
prispieva aj pravidelné cviče-
nie pod vedením cvičiteľky. 
Za oddychom a relaxom po-
čas horúcich, slnečných dní 
chodievame na kúpaliská do 
susedného Maďarska. Okrem 
týchto činnos   organizujeme 
aj poznávacie výlety za krása-
mi nášho Slovenska v regióne 
Šariša, Gemera, Spiša.

Pestrá a rôznorodá činnosť 
prispieva k upevneniu op  -
mizmu a k dobrej duševnej 
a telesnej pohode našich čle-
nov.
Čo dodať na záver. Veľké 

poďakovanie patrí všetkým 
členom, ktorí doteraz pra-
covali, ale aj tým, ktorí v sú-
časnos   pracujú vo výbore 
ZO JDS, ako aj organizáci-
ám, ktoré nám napomáhajú 
k úspešnej realizácii našich 
akcií a poduja   zameraných 
na zmysluplné vypĺňanie času 
seniorov – členov ZO. Osobit-
né poďakovanie patrí primá-
torovi mesta pánovi Petrovi 
Molčanovi, ktorý s veľkým 
porozumením zdieľa problé-
my seniorov a v rámci svojich 
kompetencií podporuje ak  -
vity sabinovských dôchodcov.

Želáme si, aby bolo stále 
dosť dobrovoľných a zaniete-
ných seniorov, ktorí sa budú 
podieľať na príprave pestrých 
programov pre širokú členskú 
základňu našej organizácie. 
To dáva istotu, že ZO JDS v Sa-
binove bude aj ďalšie roky 
úspešne fungovať.

Tak veľa elánu a entuziaz-
mu milí seniori. «

15 rokov činnosti ZO JDS v Sabinove
Pri zrode Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Sabinove stál p. Michal Bodnár. Na zakladajúcej schôdzi 
v novembri 2001 sa zišlo 23 občanov mesta, ktorí zvo-
lili 5-členný výbor v zložení: predseda – Oľga Malecká, 
podpredseda – Vladimír Višňanský, tajomník – Ľudmila 
Ondirková, pokladník – Anna Semaníková, člen – Milan 
Hudáč.

M. Mollová, členka výboru, foto: archív JDS

DEŇ UČITEĽOV 
v Senior klube

Pozvanie na priateľské 
stretnu  e v priestoroch 
klubu ku Dňu učiteľov 

prijalo dňa 29. marca 2017 
osemnásť bývalých pedago-
gických pracovníkov. Členky 
výboru pripravili malé občer-
stvenie a milý malý darček, 
ktorý symbolizuje múdrosť. 
Cí  li sme sa príjemne, spo-
mínali sme na staré dobré 
časy. Ďakujeme všetkým, 
ktorí túto krásnu akciu pre 
nás pripravili.

Autor a foto: K. R.
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Koncom februára v čase 
tlače Spravodajcu sa žiaci 

Gymnázia Antona Prídavka 

zúčastnili krajského kola SŠ 
v bedmintone. Prvé miesto 
im uniklo len o vlások, a tak 
pevne verím, že o rok budú 
zápoliť aj na M-SR. O ten-
to už tradičný úspech – 2. 
miesto sa zaslúžili: Justín 
Adamko, Samuel Miško, Ale-
xandra Kalinayová a Domini-
ka Síkeľová (na spoločnom 
foto hore).

V marci, Mesiaci knihy, 
sme sa rozhodli pozdvih-

núť čitateľskú gramotnosť 
trocha netradične. Vo ves  -
bule školy sme v rámci pro-
jektov v predmete Umenie 
a kultúra nainštalovali tzv. 
Výmennú burzu kníh, ktorej 
hlavným princípom je myš-
lienka: „Daj knihu – vezmi 
knihu“. Chceme však túto ak-

ciu predĺžiť až do konca škol-
ského roka. Veríme, že si žia-
ci v dnes už „prepočítačovej“ 
dobe nájdu cestu k jednému 
z najstarších spôsobov získa-
vania informácií.

Medzinárodný deň žien 
a Senoirvital

V tomto zariadení pre senio-
rov naši študen  : Mikuláš 

Malcovský a Šimon Mikolaj 
spolu so svojimi kolegami zo 
ZUŠ (Štefan Hajzuš a Dávid 
Burgr) spríjemnili 8. marca 
dopoludnie ženám, a nielen 
im. Výber skladieb dovolil 
seniorom zaspomínať si na 
ich mladosť. Príhovor v po-
daní Šimona Mikolaja vyvo-
lal slzičku skoro v každom 
oku. Hlavné ale je a bude, že 
sme si uvedomili, že bez úcty 
k starším a hlavne ženám, 
matkám, spoločnosť padne 
na kolená, pretože  e krehké 
a zároveň silné osobnos   je 
treba si c  ť, vážiť si ich a nik-
dy na ne nezabúdať. «

Nezisková organizácia 
Eductech v školskom 
roku 2016/2017 zor-

ganizovala druhý ročník 
súťaže „Svetové slovenské 
de  “, ktorej účelom je od-
meniť a zároveň mo  vo-
vať šikovných a usilovných 
žiakov, ktorí svoje vedo-
mos   pretavili do pekných 
umiestnení na obvodných, 
krajských, celoslovenských 

a celosvetových olympiá-
dach a súťažiach.

Víťazom súťaže sa v tom-
to školskom roku stal žiak 
9. A triedy zo ZŠ na Ul. 17. 
novembra Vladimír Stra-
čiak  za svoje pozoruhod-
né úspechy v Technickej 
olympiáde. Dňa 1.3.2017 
mu boli odovzdané vecné 
ceny: ďalekohľad Levenhuk 
Skyline 70x900 EQ a digi-
tálny zápisník Boogie Board 
New JOT. 
Blahoželáme. «

Svetové slovenské deti
Peter Viktor, foto: archív školy

ÚSPECHY A KULTÚRNY ŽIVOT 
SABINOVSKÝCH GYMNAZISTOV

Alžbeta Šoltisová, Gymnázium                
A. Prídavka Sabinov, foto: archív školy

Zľava p. uč. Šinaľ, V. Stračiak 
a riaditeľka školy A. Mladá

Zľava Š. Mikolaj, M. Malcovský, Š. Hajzuš, vzadu D. Burg
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Vítame Vás: 
Botoňek Oliver
Bujňák Pavol
Čonková Dagmar
Čorejová Viktória
Fabianová Noemi
Horváthová Ráchel
Kalejová Jasmína
Komačko Šimon
Kuchár Marko
Michňák Mar  n
Tomič Tobias

Zomrelí:
Cárik Miroslav 59 - ročný
Hajduk Bohuš 62 - ročný
Havrila Mikuláš 57 - ročný
Vargovčík Viktor 82 - ročný
Bušek Peter 81 - ročný
Radačovská Helena 77 - ročná

Jubilanti:
95 rokov   Lompartová Mária
94 rokov   Lukáčová Anna
91 rokov   Végsöová Jolana
90 rokov   Strakai Fran  šek
85 rokov   Haščáková Mária
        Krajňáková Kvetoslava
        Pavlovská Mária
        Trdý Evžen
80 rokov   Krajčová Anna
        Oravcová Anna
        Radačovská Alžbeta
        Vavreková Helena
75 rokov   Berdisová Marta
        Dobrovič Ladislav
        Falatová Anna
        Fedorková Ida
        Kapalko Jozef
        Knutová Veronika
        Mikluš Jozef
        Morozov Valerij
        Tomášková Marta
70 rokov   Duda Bartolomej
        Figurová Elena
        Posilný Jozef
        Ráczová Gabriela
        Tumaňanová Oľga
65 rokov   Adamová Helena
        Ferenc Jozef
        Hricko Jozef
        Jusko Cyril
        Kaminská Ljubov
        Karabinoš Filip
        Karniš Marián
        Ma  jová Anna
        Miko Jozef
        Mikulová Eva
        Mojzeš Milan
        Pavlík Štefan
        Pavlovský Fran  šek
        Šimko Jiří
        Tutoky Jozef
        Urbanová Joze  na
        Wilk Marián

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
marec 201720.IV.  ANDER Z KOŠÍC 

18.00 Galakoncert Andera 
z Košíc. Hosť - hudob-
ná skupina New Bar-
bados. Kinosála MsKS. 

 Vstupné: 10,00 €. 
 Predpredaj lístkov: MsKS 

v Sabinove, tel.: 051/452 12 51

24.IV.  SVET OKOLO NÁS
8.00 Unikátny medzinárodný vzdelávací 
a projekt pre školy, cieľom ktorého je
10.00 rozšíriť ak  vity krea  vneho vzdelá-

vania na Slovensku. 
 Kinosála MsKS.

26.IV.  RÓMSKY TALENT
16.00 Súťažná prehliadka talentov 

rómskych žiakov. Kinosála MsKS. 
Vstupné: dospelí 1,00 €, de   
0,50 €. 

28.IV.  STAVAME MI MÁJE...
17.00 Stavanie mája na námes   s MDH 

Sabínka, DFS Sabiník, FS Sabi-
novčan, FS Sabinovčan – vytr-
valci a SZUŠ Šarišské Michaľany. 
Námes  e slobody – park pri fon-
táne.

Pripravujeme:
5.V.   UKONČENIE 2. SVETOVEJ VOJNY SO 

ZAMERANÍM NA VOJNOVÚ HISTÓRIU 
MESTA A REGIÓNU 

9.30 Prednáška spojená s besedou. 
(doc. PhDr. Jozef Bystrický CSc., 
Vojenský historický ústav Bra  -
slava). Kinosála MsKS. 

 Vstup voľný.

5.V.   PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
12.00 Mestský úrad, Okresný úrad, 

MsKS a ZO SZPB v Sabinove Vás 
pozývajú na oslavy 72. výročia 
ukončenia II. svetovej vojny. Pa-
mätník obe   II. svetovej vojny na 
Námes   slobody. 

7.V.   MÁJOVÁ VESELICA 
18.00 Do tanca aj na počúvanie hrá 

skupina GALAXIS. Mestské kú-
palisko v Sabinove. Vstupné 
2,00 €.

13.V.   MÍĽA PRE MAMU
 Viac informácií nájdete na plagá-

toch

14.V.   DEŇ MATIEK
16.00 Slávnostná akadémia venovaná 

všetkým matkám. V programe 
účinkujú: ZUŠ Sabinov, DFS Sa-
biník, Anna Poráčová. Kinosála 
MsKS. Vstup voľný.

Knižnica MsKS
10.IV.  SABINOV V TVORBE 
    REGIONÁLNYCH AUTOROV
13.30 Poduja  e pre seniorov - klientov 

Seniorvitalu. Seniorvital Sabi-
nov.

11.IV.  O GUĽKOVI BOMBUĽKOVI
9.00 Interak  vne zoznámenie sa 

s knižnicou prostredníctvom li-
terárnej postavičky pre de   MŠ 
Jakubovany.

25.IV.  AKO MAŤKOVI A KUBKOVI DO KOLIBY 
UDREL HROM

10.00 Zážitkové čítanie z knihy Marian-
ny Grznárovej pre 2. ročník ZŠ Pe-
čovská Nová Ves.

26.IV.  HĽADÁM LEPŠIU MAMU
10.00 Zážitkové čítanie z knihy Gabriely 

Futovej pre 3. ročník ZŠ Pečovská 
Nová Ves.

27.IV.  TRI MÚDRE KOZLIATKA
10.00 Zážitkové čítanie o cestovaní 

z knihy J. C. Hronského pre žiakov 
1. ročníka Súkromnej základnej 
školy v Sabinove.

 Utorkové popoludnia sú vyhradené 
pre návštevy ŠK pri ZŠ v Sabinove.

Pripravujeme:
10.V.   34. SABINOVSKÝ AUTORSKÝ 

A RECITÁTORSKÝ MÁJ
8.30 Literárna súťaž recitátorov a mla-

dých autorov. 
 

Kultúrne centrum 
Na korze
8.IV.   VEĽKONOČNÝ BAZÁR
10.00 Výstava remeselných výrobkov
do s veľkonočnou a jarnou tema  kou 
17.00 spojená s tvorivou dielňou. Príď-

te sa inšpirovať a niečo nové sa 
naučiť. 

» O 16.00 h sa uskutoční vyhodnotenie 
súťaže O najkrajšiu kraslicu.

12.IV.  INTERNÝ KONCERT
16.30 Vystúpi klavírna trieda A. Lorma-

novej, ZUŠ Sabinov.

19.IV.  KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť.

26.IV. JARNÝ KONCERT
16.30 Vystúpia žiaci a pedagógovia ZUŠ 

Sabinov.

Kultúra na apríl 2017
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Zástavba južnej čas   centrálnej 
mestskej zóny prešla od roku 1965 
mnohými zmenami a jej vtedajšiu 

podobu majú už iba v spomienkach pa-
mätníci z radov najstaršej generácie Sabi-
novčanov. Fotografi a 1A predstavuje bu-
dovu, v ktorej v roku 1965 sídlilo podni-
kové riaditeľstvo „Komunálnych služieb 
mesta Sabinova“. Málokto z dnešných 
Sabinovčanov však vie, že po územnej 
reorganizácii správy Šarišskej stolice 
v roku 1908 a následnej adaptácii tohto 

objektu postaveného v roku 1700 pre ka-
sárne a väznicu, v ňom sídlil slúžnovský 
úrad. Za prvej ČSR a tesne po II. svetovej 
vojne aj okresný súd. V roku 1936 sa tam 
nasťahovala Liga pro   TBC a odvtedy (a 
po mnohých adaptáciách) až do výstavby 
novej polikliniky v roku 1958 budova po-
stavená „pod Gerichtom“ slúžila aj zdra-
votníckym účelom. Keď v roku 1977 vzni-
kol v Sabinove komunálny podnik IMOVA 
(inžiniersko-montážna organizácia vod-

ných areálov), budova bola pridelená 
jeho riaditeľstvu. Imove zostala budova 
v správe aj po centralizácii koncom roka 
1980, kedy tento komunálny podnik pre-
šiel pod riadenie ONV v Prešove. A slúžila 
mu až do zániku v prvej polovici deväťde-
siatych rokov minulého storočia. Dnešnú 
elegantnú podobu (Foto 1B) dostala až 
ako súkromný objekt po rozsiahlej rekon-
štrukcii v roku 2011.

Radový meš  ansky dom (Foto 2A) 
na Ul. Sovietskej armády bol od päťde-
siatych rokov minulého storočia široko-
-ďaleko známy pohos  nstvom na prí-
zemí, ktoré domáci i vidiečania poznali 
pod názvom „ciganska karčma“. Prežila 
všetko možné i nemožné a či už boli časy 
také, alebo onaké, pivo a borovička v nej 
chu  li vždy rovnako. Súčasnú podobu 
(Foto 2B) dostal tento meš  ansky dom 
v radovej zástavbe južnej čas   námes  a 
až ako súkromný objekt po rozsiahlej re-
konštrukcii prednej a dvorovej čas  .

Fotografi a 3A z roku 1965 predstavuje 
tri meš  anske domy v radovej zástav-
be južnej čas   CMZ, z ktorých je z his-
torického hľadiska objekt s číslom 85 
(úplne vľavo). Podľa materiálu riaditeľa 
Mestského múzea v Sabinove Samuela 
Hrivnáka v Kultúrno-spoločenskom me-
sačníku mesta Sabinova SPRAVODAJ č. 
10/1979 „ide o pôvodnú go  ckú stavbu 
z 15. storočia, ktorá bola o dvesto rokov 
neskôr rozšírená pripojením vedľajšie-
ho domu. V roku 1812 bol dom klasi-
cis  cky prefasádovaný. Vstupný portál 
s kamenným ostením má la  nský nápis 

s letopočtom 1812." Ten je tam i v sú-
časnos   (Foto 3B-1). Ďalšie dva meš  an-
ske domy (č. 86 a 87), boli prestavbou 
spojené v jednu nehnuteľnosť, po jej 
priva  zácii sa v jej priestoroch postup-
ne predávali lahôdky, potraviny, ázij-
ský a drogis  cký tovar, nábytok i lacné 
odevy. V súčasnos   je v objekte záložňa 
s bazárom a na poschodí detské interié-
rové ihrisko Dračik. «

SERIÁL - Ako bolo, ako (nie) je

AK
O B

OLO
,

AK
O (

NI
E) 

JE

21
-nl- (foto: Státní ústav památek a objektů Praha,      

Oto Navrátil)

2 B

1 A

1 B

2 A

3 A

3 B - 1

3 B - 2
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TANEC V SRDCI 2017

Mestská športová hala 
v Sabinove sa stala 
dňa 29.3.2017 mest-

skou kultúrnou halou, kto-
rá bola svedkom tanečných 
choreografi í v podaní žiakov 
škôl a školských zariadení 
v pôsobnos   mesta Sabinov. 
Školské, nesúťažné poduja  e 
s príznačným názvom Tanec 
v srdci má už svoju tradí-
ciu a Centrum voľného času 
Radosť v Sabinove tak dáva 

možnosť vystúpiť tanečným 
zoskupeniam a súborom pred 
divákmi z vlastných radov. 
Tento ročník prijali pozvanie 
mažoretky Tedasky, Tanečný 
odbor ZUŠ, Art scéna SKDK, 
Čavargoše, Škola tanca Mi-
roslava Fabiána, Orientálna 
skupina, Neónky, Tanečný 
krúžok p. uč. Rákošovej, De   
Slnka, Real Street a gymnas-
 cký krúžok. Spolu sa tak na 

palubovke vystriedalo až 250 
účinkujúcich. Rozmanitosť 
tanečných štýlov od folklóru 
cez moderný tanec, hip hop, 
orient, mažoretkové kreácie 

doplnené o gymnas  cké prv-
ky a videodokrútky priniesli 
do haly tú pravú atmosféru. 
Tak  ež by sme sa chceli touto 

cestou poďakovať všetkým, 
ktorí navš  vili mestskú špor-
tovú halu v pozícii divákov 
a ďakujeme za ich potlesk. «

Kultúra / Šport

kolektív CVČ, foto: Diamond Art

Noc s Andersenom je 
piatková noc na pre-
lome marca a apríla 

(31.3 – 1.4.2017), ktorou si 
knižnice každoročne pripo-
mínajú výročie narodenia 
dánskeho rozprávkára H. 
Ch. Andersena. Tohtoročná 
noc sa niesla v našej knižnici 
v čarodejníckom duchu a to 
na tému: Tri malé bosorky. 
Zúčastnilo sa na nej 22 de  , 
žiakov druhých ročníkov ZŠ. 
Hlavnou náplňou poduja  a 
bolo v prvom rade čítanie, 
ale na oživenie bol pre de   
pripravený aj zaujímavý 
program do skorých ranných 
hodín. Nechýbali súťaže, 

tvorivé dielne, prehliadka 
masiek a tajuplná cesta za 
pokladom. Mestská knižnica 

ďakuje aj touto cestou pred-
nostovi MsÚ pánovi Micha-
lovi Repaskému, ktorý prečí-
tal deťom rozprávku, Zuzke 
Ceperkovej, pani učiteľke 

Monike Šoltýsovej a deťom 
drama  ckého krúžku zo ZŠ 
Ul. 17. novembra, ako aj 
reštaurácii Grand za spon-
zorskú pomoc. «

Príchod jari nám opäť 
spríjemnilo popoludnie 
prednesu básní od ma-

lých ČIMkov. 17.3.2017 to bol 
už 23. ročník mestskej pre-

hliadky v prednese pôvodnej 
slovenskej poézie a prózy de   
sabinovských materských 
škôl. Tónmi klavírnej hudby 
od žiačok ZUŠ - Vanesky Pe  -

jovej a Terezky Tóthovej sme 
odštartovali prednes veršíkov 
od Ľ. Podjavorinskej, E. Čep-
čekovej, J. Pavloviča a ďalších 
spisovateľov. Spisovateľov, 
ktorí porozumeli detskej duši 
a vždy ju potešia. Rovnako 
potešilo aj divadielko Halaba-

la, ktoré si pre de   
pripravilo predsta-
venie Koza rohatá 
a jež. Malí ČIMko-
via zvládli prednes 
básničiek a próz 
na výbornú. Každý 
z nich si odniesol 
medailu, pamätný 
list a darčeky ako 

pamiatku na tento deň. Na 
XXIII. ročníku sa prezento-
vali títo ČIMkovia – MŠ 9. 
mája: Oliver Salva, Jakub 
Štefánik, Kiarka Dumaňo-

vá, Julka Fabianová, Filipko 
Hrickanin. MŠ Jarková: Klá-
ra Feckaninová. MŠ Šver-
mova: Peter Kovalík, Timea 
Vranková, Noemi Talarovi-
čová, Janík Jankura, Juliana 
Jurčišinová. MŠ 17. novem-
bra: Andrej Sičák, Jasmína 
Vargová, Ela Kočanová, Olí-
via – Júlia Ištoňová, Lukáš 
Kušnír.«

Čarodejnícka Noc s Andersenom 
E. Filipaková, foto: Diamond Art

Sabinovský ČIM - ČIM
Erika Filipaková, foto: Diamond Art
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Moderátormi slávnostného do-
poludnia boli Mar  n Michelčík 
a Marianna Palková, momen-

tálne študentka žurnalis  ky v Bra  sla-
ve. Opro   minulému roku ku každému 
ocenenému učiteľovi bol pripravený 
krátky videoprofi l. V ňom prítomní vi-
deli prostredie, kde ocenený učiteľ pô-
sobí a vypočuli si múdre a častokrát i v  p-
né vyjadrenia nielen zo strany oceneného, 
ale aj od jeho kolegov a žiakov.

Ceny odovzávali predstavitelia mes-
ta – primátor Peter Molčan, prednosta 
MsÚ Michal Repaský a vedúca Oddele-
nia školstva, kultúry, telesnej výchovy 
a športu Vlasta Znancová.

O hudobnú stránku poduja  a sa po-
starala hudobná dvojica Lýdia Dermová 
a Igor Valkovský.

Toto sú ocenení učitelia: 
Mgr. ZDENKA ZAKUŤANSKÁ
Gymnázium Antona Prídavka Sabinov
Je absolventkou Gymnázia Antona 
Prídavka v Sabinove, kde 
už viac ako 35 rokov učí 
nemecký a ruský ja-
zyk. Mnohých žiakov 
tiež kvalitne pripravila 
či na olympiády v ne-
meckom jazyku, na ma-
turitné skúšky, alebo na 
štúdium na VŠ a zanechala 
v nich aj výraznú stopu ľudskosti a po-
rozumenia. Zaujíma sa o umenie a kul-
túru, blízko má i k spoločenskej vý-
chove, estetike a telesnej a športo-
vej výchove, ktoré istý čas aj vyučo-
vala. Učiteľkou sa chcela stať už od 
malička. Vo videoprofile sa súčasný 
riaditeľ školy veľmi uznanlivo vyjad-
ril o jej vysokých odborných kvalitách 
a nadšení pre prácu, no najmä ocenil, 
že je "stará škola", to znamená snaží 
sa študentom vštepovať najmä ľudské 
hodnoty, aby zo školy odchádzali pre-
dovšetkým slušní ľudia.

Ing. MILOŠ ONDREJKOVIČ
Spojená škola, SNP 16, Sabinov
V školstve pôsobí od roku 2000, odkiaľ 
prišiel z bankového sektora. Učí ekono-
mické predmety, vykonáva funkciu zá-

stupcu riaditeľa. K svojim povinnos  am 
pristupuje svedomito a zverené úlohy 
si plní zodpovedne v rámci vzdelávacích 

a inves  čných projektov. 
Vytvára  ež podmienky 

a riadi prácu poradných 
orgánov a pracovných 
skupín na úrovni školy. 
Organizuje a zabezpe-
čuje  ež výchovno-vzde-

lávací proces a mimoškol-
ské ak  vity. V tomto roku do-

siahne životné jubileum - 50 rokov. Jeho 
kolegyňa ho charakterizovala takto: „Je 
náročný, prísny, ale spravodlivý a veľ-
mi ľudský a má úžasný zmysel pre 
humor". Túto vlastnosť nezaprel ani 
počas poďakovania na pódiu.

Mgr. MÁRIA FUTEJOVÁ
Spojená škola, SNP 16, Sabinov
Pani učiteľka vyučuje matema  ku už 38 
rokov, od roku 2015 je riaditeľkou školy. 
„V prvom rade je to veľmi dobrá a ener-
gická učiteľka, húževnatá a empa  cká 
žena, ktorá za krátke obdobie vo funkcii 
riaditeľky školu stabilizovala vo všetkých 

oblas  ach. Výrazne prispela k mo-
dernizácii výchovno-vzdelávacie-
ho procesu, modernizácii zváracej 
školy, zriadeniu elokovaného pra-
coviska a zriadeniu nových študij-

ných a učebných odborov", povedal 
o nej jeden z kolegov. Permanentne 

sa odborne vzdeláva a zdokonaľuje svoj 
vlastný profesijný rast. Súčasná preme-

na školstva sa stáva pre ňu 
výzvou veľkej systémo-

vej zmeny v škole. Dl-
hodobo mo  vuje pe-
dagógov k rozvoju ich 
profesijného potenci-

álu a vytvára priaznivé 
prostredie na pedago-

gické experimentovanie 
a vysokú kvalitu práce pedagógov.

Mgr. MÁRIA ONDREJOVÁ 
ZŠ na Ul. 17. novembra
Mgr. Mária Ondrejová pôsobí v zák-
ladnej škole na Ul. 17. novembra ako 
vynikajúca učiteľka matema  ky a tech-
nickej výchovy už 35 rokov. Je i nadše-
nou výchovnou poradkyňou, žiakom 
školy s láskou pomáha pri voľbe budúce-

ho povolania a smerova-
nia v ich ďalšom živote. 
Patrí k pedagógom, 
ktorí svojimi odborný-
mi, ale hlavne ľudský-

mi hodnotami dokážu 
mo  vovať žiakov k sys-

tema  ckej a cieľavedomej 
práci. Obyvatelia Sabinova ju poznajú 
aj ako dlhoročnú členku a dnes aj pred-
sedníčku Zboru pre občianske záležitos   
pri MsÚ v Sabinove. Vo svojej ďakovnej 
reči poďakovala predovšetným vedeniu 
školy, riaditeľke A. Mladej a svojim kole-
gom. „Myslím si, že je obdivuhodné, že 
na tak veľkej škole ako je naša vládnu 
také krásne medziľudské vzťahy, kedy-
koľvek viete prísť za kolegom, či mladším 
alebo starším... Prajem všetkým školám, 
aby na nich vládla taká rodinná atmo-
sféra ako u nás".

Mgr. ĽUBICA PELLOVÁ
ZŠ na Ul. 17. novembra
Učí na prvom stupni základnej školy. Je 
jednou z prvých učiteliek v okrese Sa-

binov, ktoré začali realizovať 
vo vyučovacom procese 

alterna  vne autorské 
vyučovanie. Venuje sa 
žiakom s intelektovým 
nadaním, ktorí sú vzde-
lávaní formou integrácie 

v bežných triedach. Na-
priek tomu, že práca s na-

danými žiakmi je veľmi náročná, zvláda 
ju na výbornú. Zodpovedným, ľudským 
a krea  vnym prístupom formuje vzdela-
ných, sebavedomých a mladých ľudí. Pri 
svojej práci uplatňuje inova  vne formy 
výučby, vzdelávania a žiakov pripravuje 
aj na logické súťaže a olympiády. Vďaka 
jej prístupu dosahujú jej zverené nada-
né de   mimoriadnu vnútornú mo  váciu 
a vynikajúce výsledky. 

Mgr. GABRIELA BLENKUSH
ZŠ na Ul. Komenského 13
Počas svojho 23-ročného pedagogického 
pôsobenia ako učiteľka 1. - 4. ročníka sa 
vždy usilovala o čo najefek  vnejší spô-
sob výučby, o čom svedčia aj jej výbor-
né výsledky vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Je kvalifi kovanou učiteľkou an-
glického jazyka, so zápalom rozvíja v žia-
koch na 1. a 2. stupni ZŠ komunikačné 
zručnos  , lásku k cudziemu jazyku a pri-

pravuje ich  ež na rôzne súťa-
že. Jej vyučovacie hodiny sú 

vždy dôkladne pripravené 
a premyslené. Sú plné 
rôznych ak  vít, ktoré žia-
kom pomáhajú zvládnuť 

anglič  nu nielen ako vyu-
čovací predmet, ale hlavne 

ich pripravujú na jej použi  e 
v reálnom živote. Dlhé roky vedie aj zá-
ujmové útvary. V rámci mimoškolskej 
činnos   pripravuje so žiakmi školy rôzne 

"Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. 
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby 
vedeli, ale aby položili ruku k činu."
Týmto výrokom J. A. Komenského sa prihovoril zaplnenej kinosále MsKS primátor 
mesta Peter Molčan pri príležitos   DŇA UČITEĽOV a následne bolo predstavených 
a ocenených 12 TOP učiteľov za rok 2016 spomedzi tých, ktorí pôsobia na území 
mesta Sabinov.  Z jeho úst sa prítomní dozvedeli, že on je jedným z nich, pretože 10 
rokov pôsobil v školstve a  eto roky považuje za najkrajšie vo svojom pracovnom 
živote. Vyjadril hlbokú úctu všetkým učiteľom za ich ľudskosť, náročnú a zodpo-
vednú prácu, ktorá sa stala pre väčšinu z nich poslaním. Každoročne si tento sviatok 
pripomíname pri príležitos   narodenia "učiteľa národov" (28. marec 1592). 

red., foto: Diamond Art
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vystúpenia v rámci školy alebo mesta. 
Pochádza z učiteľskej rodiny, svojej pro-
fesii je oddaná telom i dušou, práca je 
pre ňu zároveň koníčkom. Riaditeľ školy, 
kde pôsobí, sa o nej vyjadril s uznanli-
vými slovami: „Bodaj by takých 
učiteliek bolo viac".

JANA POLOMSKÁ
ZŠ na Ul. Komenského 13
Ako vychovávateľka ŠKD 
už 27 rokov pracuje pani 
Jana Polomská. K deťom 
prejavuje láskyplný vzťah, 
vedie ich k tvorivos   a nápaditos  . De   
vedie okrem iného k svojej veľkej záľu-
be – tancu – a spoločnými vystúpenia-
mi reprezentujú ŠKD na školských a mi-
moškolských poduja  ach a súťažiach. 
V rámci ŠKD organizuje už tradičné ak-
cie pre de   a rodičov ako Šarkaniáda, 
Jabĺčkový deň, Deň Zeme, Detský jar-
mok, Superstar a mnohé ďalšie. Spolu 
so žiakmi a vo svojom voľnom čase sa 
venuje aj výzdobe interiéru školského 
klubu de   a školy. Zapája sa  ež do sú-
ťaží organizovaných školou, CVČ a MsKS. 
Kolek  v ju vníma ako milú, kamarátsku, 
vždy ochotnú pomôcť a ako človeka, na 
ktorého sa dá spoľahnúť. Jedna z jej žia-
čok ju vo videoprofi le charakterizovala 
takto: „Je ako naša druhá mama". 

Mgr. EVA ANTOLOVÁ
CZŠ sv. Jána Krs  teľa Sabinov
V CZŠ pôsobí od jej vzniku 
v roku 1992 ako učiteľ-
ka slovenského jazyka 
a dejepisu. Niekoľko ro-
kov bola i zástupkyňou 
riaditeľa školy. Vo svojej 
práci sa usiluje vštepo-
vať žiakom lásku k rodnej 
reči a kráse ukrytej v literatúre. Svojimi 
osobnými vlastnosťami, charakterom 
a profesionalitou si získala úctu a reš-
pekt nielen medzi žiakmi, ale aj u kole-
gov. Je koordinátorkou celoslovenských 
Testovaní v škole a vykonáva  ež pozíciu 
výchovnej poradkyne. Spolupodieľa sa 
 ež na organizovaní školských kultúr-

nych poduja   a zapája žiakov aj do re-
citačných súťaží. „V prvom rade by som 
sa chcela poďakovať Bohu, že mi dal do 
vienka povolanie učiteľky, ktoré sa stalo 
mojím životným poslaním, povolaním, 
v ktorom som sa našla a ktoré by sa veľ-
mi, veľmi ťažko vykonávalo, keby som 
okolo seba nemala toľko skvelých kole-
gov a kolegyne", povedala v ďakovnej 
reči počas udeľovania ocenení.

Mgr. EVA BARONOVÁ
Súkromná základná škola
Mgr. Eva Baronová pracuje v Súkromnej 
základnej škole od jej vzniku (september 
2009) ako učiteľka anglického jazyka. 
Predtým vyučovala anglický jazyk i na 
iných školách, predovšetkým v Prešove. 

Povolanie učiteľky je pre ňu po-
slaním, svojich žiakov sa snaží 
naučiť, že anglič  na nie je 
iba predmet, ale zároveň 
prostriedok k získaniu 
mnohých informácií, ktoré 

by sa inak nedozvedeli 
kvôli jazykovej bariére. 
Kvalitne ich pripravuje na 
jazykové olympiády, robí s nimi 
rôzne projekty, oboznamuje ich 
s anglickou kultúrou a sviatkami. 

Okrem práce so žiakmi sa venuje aj 
rôznym odborným prednáškam z via-

cerých oblas   a prispieva  ež do ve-
deckých časopisov.
„Prečo Evka? Evka patrí k učiteľom, 
ktorí boli pri mne od začiatku. Na-
priek tomu, že sme sa predtým ne-
poznali, mala som o nej len dobré re-
ferencie a odporúčanie, že by mi moh-
la pomôcť. Dohodli sme sa, že to spolu 
skúsime a ja som toto rozhodnu  e nikdy 
neoľutovala. Evka je vynikajúci pedagóg 
a veľmi dobrý človek... ďakujem  , Evka", 
povedala o nej zriaďovateľka školy.

Mgr. JARMILA HANUŠINOVÁ
Spojená škola, SNP 15, Sabinov 
Povolanie učiteľky vykonáva už 20 rokov 
napriek tomu, že na rozdiel od viacerých 
horeuvedených kolegýň nebolo učiteľské 
povolanie jej vysnenou profesiou. V orga-
nizačnej zložke Prak  cká škola pôsobí od 
roku 2013. Patrí medzi učiteľov, ktorí vo 
výchovno-vzdelávacom procese uplat-
ňujú princípy este  ckého cítenia 
s dôrazom na prak  ckosť a racio-
nálnosť. Svojím profesionálnym 
prístupom, odbornosťou a skú-
senosťami formuje a rozvíja 

vedomos   a prak  cké zručnos   
mladých ľudí a najmä pripravuje ich 
pre prak  cký život. Vyniká krea  vitou, 
inováciami v myslení, ako aj organizačný-
mi schopnosťami. Tieto svoje schopnos   
využíva aj v predmete „Po-
mocné práce v záhrad-
níctve a aranžovaní“. 
Ak  vne sa zapája aj do 
mimoškolských ak  vít. 
So žiakmi sa každý rok 
zúčastňuje na prehliad-
ke prak  ckých škôl v rámci 
Prešovského samosprávneho 
kraja „Škola života“. „Keď som ja chodila 
do školy, mala som k učiteľom veľký reš-
pekt a úctu, mrzí ma, že sa to v dnešnej 
dobe vytráca", povedala vo videoprofi le.

VLADIMÍR PIRCHALA, DiS. art.
ZUŠ Sabinov 
V Základnej umeleckej škole Sabinov pra-
cuje od roku 1998 ako pedagóg hry na 
husliach. Dosahuje vynikajúce výsledky 
v umeleckom vzdelávaní svojich žiakov. 
Svoje skúsenos   nadobudnuté vzdela-
ním na Konzervatóriu v Košiciach a dlho-
ročným pôsobením v Štátnej fi lharmónii 

v Košiciach a v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove odovzdáva ďalším 

generáciám hudobníkov. Vychoval 
niekoľko úspešných a mimoriad-
ne šikovných žiakov, ktorí ďalej 
pokračujú v umeleckom vzdelá-
vaní sa na konzervatóriách a tak-

 ež vysokých školách s umeleckým 
a pedagogickým zameraním. Do roku 

2012 viedol v ZUŠ i Sláčikový orchester. 
Vďaka jeho zanieteniu má škola vynikajú-
ce vzťahy aj s osobnosťami slovenského 
hudobného života, s národným umelcom 

a skladateľom Milanom No-
vákom a už nebohým Ale-

xandrom Křížom. Jeho 
práca je aj veľkým príno-
som v oblas   umelecké-
ho života nielen pre ško-

lu, ale aj mesto Sabinov, 
ktorému pomáha najmä pri 

organizovaní viacerých poduja-
 . Ocenenie okomentoval lakonicky, no 

veľmi v  pne slovami: „Anton Webern, 
Rakúsky skladateľ by povedal: Fis sa vša-
de hodí, ale C dur, je C dur".

Mgr. JOZEF VÁHOVSKÝ
Centrum voľného času Sabinov
V Centre voľného času pracuje od roku 
2012. V edukačnej činnos   aplikuje mo-
derné metódy na rozvíjanie anglického 
jazyka de   predškolského veku a ino-
vačné postupy na rozvíjanie počítačovej 
gramotnos   v rámci mediálnej výcho-
vy. Podieľa sa pri vytváraní interneto-

vej stránky centra voľného 
času, tvorbe a moderovaní 

poduja   organizovaných 
CVČ, ktoré propaguje 
v Spravodajcovi mesta 
Sabinov. V rámci projek-

tu „Prevencia kriminality 
v centrách voľného času" 

sa venuje formou neformálneho 
vzdelávania téme kyberšikany, ktorá za-
rezonovala aj v médiách. 
„Najväčším vzorom boli a sú moji rodi-
čia, no veľký vplyv na mňa mala i moja 
profesorka počas vysokoškolského 
štúdia, ktorá mi bola blízka tým, že 
nemala rada poučky, ale radšej uplat-

ňovala krea  vitu a viedla k tomu aj 
svojich študentov. Toto som od nej pre-
vzal. Pre mňa nie je dôležité čo, ale ako", 
povedal posledný ocenený z radov uči-
teľov.
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9. – 12.2.2017 XV. Český zimný zraz 
turistov Domažlice
Český zimný turis  cký zraz sa konal na 
Chodsku v Domažliciach, kde sa zúčast-
nilo 10 členov. Českí turis   pripravili 9 
peších túr a 3 bežecké trasy v dĺžke 50 

km, čím sme mali možnosť spoznať ďal-
ší kus prekrásnej prírody okrem iného 
v Čerchovom i nemeckej obci Gilbacht.
 
5.3.2017 Zelené Pleso
Snehové podmienky boli v dolnej čas   
dosť obmedzené. Počasie bolo nádherné 
a pohľady na tatranské končiare očarujú-
ce. Občerstvenie na chate, oddych v lone 

doliny Zeleného plesa, spoločné foto 
a presun na parkovisko Biela voda. Stúpa-
nie a klesanie 675 m a prejdených 18 km.

17.3.2017 Výročná členská schôdza
Schôdza spojená s občerstvením a bi-
lancovaním sa uskutočnila v reštaurácii 
Kultúrneho domu za účas   členov KST 
Slovan Sabinov a hos   z RR Prešov, KST 
Tatran Prešov, KST Mladosť Odeva Lipa-

ny, KST Chotarna Hermanovce, KST Stará 
Ľubovňa.

V krátkos   uvedieme aj ďalšie akcie, 
na ktorých sa zúčastnili naši členovia 
KST: Štrbské Pleso-Jamské Pleso a späť, 
bežky 10 km, 320 m prevýšenie, Starý 
Smokovec-Hrebienok a späť, návšte-
va galérie ľadových sôch 6 km, 280 
m prevýšenie. Okruh Renčišov-Javor-
-Bachureň-Mindžová-Parkaň-Renčišov 
25 km, 678 m prevýšenie.

Bližšie informácie nájdete na stránke 
www.kstsb.sk

Dorastenec Richard Gajdoš 
tohto roku zmenil váhovú 
kategóriu do 74 kg za ka-

tegóriu do 83 kg. „Predpokladali 
sme, že jeho výkony pôjdu hore, 
čo sa napokon v súťaži aj potvrdi-
lo. V drepe si Richard zlepšil svo-
je maximum o 15 kg, keď mu bol 
uznaný pokus so 190 kg. V tlaku, 
ktorý je Richardovou slabinou, sa 
tak  ež zlepšil o 5 kg a zapísal si 
výkon 95 kg“, uviedol pre Spravo-
dajcu mesta Sabinov Matúš Triš-
čík. Ako ďalej poznamenal: „Mŕt-
vy ťah Richardovi na súťaži nevy-
šiel, keď po  ahol iba 175 kg, čím 
síce vyrovnal svoje maximum, 
ale prišiel tým o šancu skončiť 
na tretej priečke. Richard sa tak 
síce umiestnil na 4. mieste, ale 
výkonom 460 kg si zlepšil trojboj 
o 25 kg.“ 

Medzi juniormi v kategórii do 
83 kg súťažil Mar  n Horňák, kto-
rý výkonom 595 kg (drep 235 kg, 
tlak 142,5 kg, ťah 217,5 kg) na-
koniec získal striebornú medailu. 
„Až tre   pokus v mŕtvom ťahu 
rozhodol o tom, že Mar  nov sú-

per Ivan Egyed z Par  zánskeho získal 
 tul majstra Slovenska, keď úspešne po-
 ahol činku s 225 kg. Pre Mar  na bola 

činka s váhou 227,5 kg už nad jeho sily. 
Mar  n si aj tak na súťaži zlepšil svoje 
maximum v trojboji opro   poslednej sú-
ťaži v novembri o 10 kg,“ zdôraznil Ma-
túš Triščík.

Medzi juniormi v kategórii do 105 kg  
mal klub T+T dvoch pretekárov a to Pav-
la Kandráča a Petra Mišenka. Úspešnej-
ším bol Pavol Kandráč, ktorý sa umiest-

nil na druhom mieste výkonom 
627,5 kg (drep 240 kg, tlak 165 
kg, ťah 222,5 kg). „Pavol na tejto 
súťaži ukázal veľký potenciál na 
ďalšie zlepšovanie, veď opro   no-
vembru minulého roku sa v dre-
pe zlepšil o 20 kg, v tlaku o 5 kg 
a celkovo zlepšil svoje maximum 
v trojboji o 22,5 kg. Druhý náš 
pretekár Peter Mišenko, ktorý sa 
k súťaženiu vrá  l po ročnej pre-
stávke, sa umiestnil výkonom 520 
kg (drep 200 kg, tlak 120 kg, ťah 
200 kg) na štvrtom mieste. Pet-
rovi súťaž nevyšla celkom podľa 
predstáv, ale ak vydrží pri poc-
 vom a pravidelnom tréningu, 

môžeme sa tešiť na zaujímavé 
výkony,“ doplnil Triščík a dodal: 
„Potešilo nás, že všetci naši pre-
tekári si dokázali zlepšiť svoje 
osobné maximá, pričom je ešte 
stále priestor na ich zlepšovanie. 
Zároveň sa chcem aj touto ces-
tou za náš klub poďakovať Mestu 
Sabinov a ľuďom, ktorí nám po-
máhajú a vďaka ich podpore sa 
môžeme zúčastňovať súťaží v si-
lovom trojboji“. «

Turistické okienko
Miroslav Grešák, foto: archív KST

M-SR v silovom trojboji juniorov a dorastencov
Prvou súťažou v silovom trojboji v roku 2017 boli M-SR v silovom trojboji juniorov 
a dorastencov, ktoré sa konali 4. marca 2017 v Žiline. Z nášho Klubu silového troj-
boja T+T Sabinov sme na súťaži mali jedného dorastenca a troch juniorov. 

red., a Matúš Triščík, foto: archív T+T

Hore zľava Pavol Kandráč, 
Mar  n Horňák, dole zľava 

Peter Mišenko, Richard Gajdoš



13SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [42017] Šport

Všetko to začalo obyčajným stretnu-
 m s kamarátom Jožom Feckom 

v obchode, kde sme pri rozhovore 
prišli na tému otužovania. Vedel som, že 
Jozef sa už pár rokov ak  vne otužuje, tak 
sme sa dohodli a odvtedy sme už chodili 
plávať dvaja. Vlastne traja, lebo členom 
nášho klubu je aj Jožov syn Timo, ktorý 
keď začal s otužovaním, mal 11 rokov. 
Spoločne sme začali prvú Mamu  u se-
zónu.

Sezóna 2016/2017 už bola plodnejšia. 
Do klubu priplávali ďalší ak  vni členo-

via, ako sú Maroš Kužma, Mar  n Kuruc, 
Ras  slav Choma, Peter Semaník, Marcel 
Bartoš, Patrik Petruš, Marek Vaľuš.

Spoločne sme od jesene 2016 na vlast-
ných telách pociťovali postupné znižova-
nie teploty vody v „našom“ štrkovisku 
v Orkucanoch, od nejakých 12°C a až 
o niekoľko mesiacov sme sa dostali na 
vytúžených 0°C. „Dostať sa počas zimy 
ku ľadovej vode, musím priznať, nie je 
až také jednoduché“, vraví Maroš Kuž-

ma. Mrazy tohto roku boli silné a celú 
zimu sme museli „bojovať“ s hrubým ľa-
dom, ktorý súvisle pokrýval celú plochu. 
Miestami bola hrúbka ľadu aj viac ako 
40 cm, takže už len prerúbať sa ním bola 
riadna „makačka“.

Otužovanie nie je len o samostatnom 
trénovaní pod sprchou doma, ale aj 
o ak  vnom stretávaní sa, vzájomnom 

podporovaní a mo  vácii v rámci kama-
rátov v klube, ale aj pri otužileckých akci-
ách organizovaných inými klubmi.

V minulom roku sme sa zúčastnili:
19. november - Katarínske kúpanie - 

Rekreačný areál Lysá Hora vo Vyšnom 
Kazimíre. Teplota vody 4°C.

17. december - Luciina kryha v Zem-
plínskej šírave v čas   Medvedia hora. 
Teplota vody 2,1 °C.

15. január - Zimné plávanie na Han-
gócke v mestskom parku v Nitre, kde 
sme spoločne vytvorili prvý slovenský 
rekord v najväčšom hromadnom kúpa-
ní otužilcov. Kúpalo sa 267 ľudí. Teplota 
vody 1,5 °C.

Otužovanie má pozi  vny vplyv na 
zdravie, no treba sa mu venovať pravi-
delne a trénovať. Ľadové MAMUTY sa 
stretávajú 4-krát do týždňa: utorok, štvr-
tok a cez víkend v sobotu a nedeľu. V prí-
pade záujmu nás kontaktujte mailom na 
ladovemamuty@gmail.com.

P.S. Autorom nášho loga je náš šikovný 
kamarát a grafi k Slavomír Kišš, za čo mu 
aj touto cestou ďakujeme. 

BUĎ MAMUT! «

Agility – nový šport pre psíkov 

Kynologický klub mesta Sabinov fun-
guje už vyše 40 rokov. Venujeme 
sa výcviku psov všetkých plemien, 

ale aj príprave psov na bežné životné 
situácie. Okrem iného tu máme staro-
novú sekciu Agility. Jedná sa o rela  vne 
mladý kynologický šport, ktorý vznikol 
ako menšia alterna  va parkúrového 
skákania koní, kde pes prekonáva rôzne 
prekážky pod vedením svojho psovoda. 
S tým rozdielom, že psovod samozrejme 
na psovi nesedí, ale beží celý parkúr so 
psom. Tejto športovej ak  vite sa môžu 

venovať rôzne plemená psov, či už z PP 
alebo bez. Na veku psa, ako aj psovoda 
nezáleží. Určite ste si niekedy všimli, že 
sa vaši štvornohí miláčikovia doma nu-
dia, tak verte, že toto je pre vás dobrá 
voľba. Agility je hlavne  mový šport, 
kde spolu so svojím psíkom zažijete ko-
pec zábavy, mnoho nových skúsenos  , 
vedomos   a spoznáte veľa priateľov. Je 
to tvorivý šport, pri ktorom sa rozhod-
ne nebudete nudiť. Neváhajte a príďte 
medzi nás, každú nedeľu v čase od 13.00 
h. Sídlime v športovom areáli vedľa Zim-
ného štadióna. Ukážky Agility si budete 
môcť pozrieť aj na blížiacom sa preteku 
- Cena Sabinova už 1. mája 2017. Tešíme 
sa na vás! Tím KK-Agility. «

Ľadové MAMUTY ožili v Sabinove
Presnejšie v ľadovej vode rybníka v Orkucanoch. Nejedná sa pritom o praveké vy-
hynuté chlpaté zvieratá, ale o otužilcov, ktorí sa právom hrdia názvom MAMUTY.

Ján Babjak, foto: archív Ľadových mamutov

V. Kocureková, foto: archív klubu
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Pri príležitos   MDŽ zorga-
nizovali miestna a okres-
ná organizácia Únie 

žien v Sabinove v spolupráci 

s MsKS v Sabinove slávnostnú 
akadémiu. V programe vystú-
pili účinkujúci z okresu Sabi-
nov: víťazka Vansovej Lomnič-

ky Anna Šurinová, de   z MŠ 
Ul. 17. novembra, speváčka 
Emma Mária Bujňáková, FS p. 
Lazoríka z Krivian, DFS Sabiník 
a folklórny súbor Slavkovian-
ka z Nižného Slavkova. Osláv 
sa zúčastnili aj primátori 
miest Sabinov Peter Molčan 

a Lipian Vladimír Jánošík, ako 
aj predseda Okresného úradu 
v Sabinove Ján Baňas. Poďa-
kovanie organizátorov patrí 
nielen všetkým účinkujúcim, 
ale za moderáciu aj okres-
nej predsedníčke ÚŽ Sabinov 
Evke Arvayovej. «

V príjemnom prostre-
dí koncertnej sály KC 
Na korze v Sabino-

ve sa 5.3.2017 uskutočnila 
beseda s Jozefom Kozákom 
- kňazom a komentátorom 
regionPRESS a Katolíckych 
novín a Štefanom Talaro-
vičom – manažérom vyda-
vateľstva Kumran. Nosnou 
témou bolo slovo a jeho 

význam pri ovplyvňovaní 
nášho myslenia či rozho-
dovania sa. Organizáto-
rom poduja  a bolo MsKS 

a Mestská knižnica v Sabi-
nove. Hudobne poduja  e 
oboha  lo vystúpenie žiačky 

ZUŠ - Barborky Oboňovej 
za sprievodu pána učiteľa 
Fran  ška Godlu. «

Na slovíčko alebo beseda s Jozefom 
Kozákom a Štefanom Talarovičom
Erika Filipaková, foto: Diamond Art

V sobotu 11.3.2017 
sa konalo v Sabinove 
okresné kolo Vanso-

vej Lomničky. Usporiadate-
ľom bola Okresná organi-
zácia Únie žien v Sabinove. 
Ako nás informovala Emília 
Kušnírová, podpredsed-
níčka OO ÚŽ v Sabinove: 
„Zúčastnili sa ho viaceré sú-
ťažiace, no na krajské kolo 
mohli postúpiť iba víťazky. 
V poézii postúpila Anna 
Šurinová a v próze Jana Pe-
terková, ktoré sa zúčastnili 
50. ročníka krajského kola 
v Prešove." «

Okresné kolo Vansovej 
Lomničky 2016 pozná 
svojich víťazov

red., archív OO Únie žien

Spoločne sme oslávili MDŽ
Emília Kušnírová, podpredsedníčka OO ÚŽ Sabinov, foto: archív Únie žien

Barborka 
Oboňová

Sprava J. Kozák, Š. Talarovič,  
a moderáto M. Michelčík

A. Šurinová - druhá zľava, J. Peterková - tre  a zľava
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Detský folklórny súbor Sabiník sa 
16.3.2017 zúčastnil v susedných 
Lipanoch na okresnej súťažnej 

prehliadke Kreácie detského folklóru 

2017 v tanci. Deti prezentovali mesto 
Sabinov s tanečným číslom Hop cup na 
doline a umiestnili sa v zlatom pásme. 
Naše poďakovanie za skvelú reprezen-
táciu patrí Miroslavovi Palenčárovi, 
ktorý deti hudobne sprevádzal, Sta-
nislavovi Salancimu za jeho prípravu 

a hudobnú úpravu, ako aj vedúcej DFS 
Sabiník Natálii Salanciovej za prípravu 
detí a v neposlednom rade našim ta-
nečníkom, ktorí sa na súťaži doslova 
rozdali. Mestské kultúrne stredisko v 
Sabinove, pod ktorým súbor funguje, 
ďakuje touto cestou aj za pomoc pri 
skúškach, či tvorbe krojov a potreb-
ných dekorácií aj rodičom detí. «

Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé 
dievčatko. Čím bolo výnimočné? 
Červenou čiapočkou. Určite ste 

už o tejto rozprávke počuli či ste malí, 
alebo veľkí. Ak nie, tak ste možno vy-

užili možnosť a prišli ste si 
25.3.2017 pozrieť spomí-
nanú rozprávku v preve-
dení divadelného súboru 
Halabala. Dobrovoľníčky 
krásne detsky spracovali 
túto bábkovú rozprávku, 
v ktorej ako inak zvíťazilo 
dobro nad zlom a vyčari-
la aj v túto sobotu v kon-

certnej sále KC Na korze úsmev na 
tvárach malých i veľkých. Ani tento-
raz nechýbala tvorivá dielňa pre deti 
a ich rodičov, na ktorej si mohli vy-
robiť veselý košíček pre „Čiapočkinu 
babičku“. Za pomoc pri príprave kulís 
by MsKS v Sabinove rado poďakovalo 
aj touto cestou p. výtvarníčke Andrei 
Spišákovej. «

red., foto: Diamond Art

Červená čiapočka

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia

Zlaté pásmo pre DFS Sabiník
red., foto: LM
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11. 4. utorok 19.30 h ÚNOS Do 15 r. MN 4,00 €
„Dozvedieť sa pravdu znamená navždy stra  ť ilúzie.“ Prezident sa stáva nepohodlným. Ale ako ho prinú  ť 
počúvať? Prezidentovho syna o pár mesiacov za bieleho dňa len tak náhodou zavlečie organizovaná skupina 
do zahraničia. Krajina pôvodu: SR. Hrajú: M. Kramár, M. Ondrík, D. Heriban, a i. Originálna verzia, 95 min.

12. 4. streda 19.30 h PIATA LOĎ Od 12 r. MP 4,00 €
„Nevinná hra, ktorá navždy zmení ich životy.“ Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť mamou. Zúfalo hľadá lásku 
a nachádza ju náhodou, keď za zvláštnych okolnos   vezme dve batoľatá do opustenej záhradnej chatky. Jej kona-
nie je dojemným a detsky úprimným pokusom napraviť svet dospelých. Premiéra fi lmu na mo  vy knihy Moniky 
Kompaníkovej. Krajina pôvodu: SR. Hrajú: V. Szamuhelová, M. Bačišin, a i. Originálna verzia, 85 min.

16. 4. nedeľa 19.00 h MLČANIE Do 15 r. MN 3,50 €
Historická dráma od oscarového režiséra Mar  na Scorseseho, ktorá rozpráva príbeh dvoch portugalských 
jezuitov, ktorí sa vydávajú v polovici 17. storočia do Japonska s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho 
učiteľa, ktorý sa údajne zriekol viery. Kresťanstvo je tu postavené mimo zákona a mladých mníchov tak čaká 
ta najťažšia skúška viery a vytrvalos  , na ktorú vôbec nie sú pripravení. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: A. 
Garfi eld, L. Neeson, a i. České  tulky, 113 min.

17. 4. pondelok 19.00 h a 21.4. piatok 20.30 h VO VEĽKOM ŠTÝLE Od 12 r. MP 4,00 €
Na vyrovnanie účtov nikdy nie je neskoro. V zúfalej snahe pla  ť pravidelne účty a prežiť kvôli svojim najbliž-
ším, sa trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť banku. Herecký koncert troch zrelých hercov so 
zmyslom pre inteligentný humor a nesmrteľnú recesiu. Premiéra komédie. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: M. 
Freeman, M. Cane, a i. Slovenské  tulky, 96 min.

19. 4. streda 19.30 h CEZ KOSTI MŔTVYCH - fi lmový klub Do 15 r. MN 3,00 €

Premiéra temného thrilleru o záhadných vraždách a žene, ktorá možno vie, kto ich spáchal. Krajina pôvodu: 
Poľsko, SR. Hrajú: A. Mandat, W. Zborowski, a i. Slovenské  tulky, 128 min. Vstupné: 3,00 € / Členovia FK: 2,00 €

22. 4. sobota 16.00 h BALERÍNA MP 3,50 €
Malá Felicia vyrastá na francúzskom vidieku bez vlastnej rodiny a vášnivo miluje tanec. Spolu so svojím 
najlepším kamarátom Victorom vymyslia riskantný plán ako u  ecť zo siro  nca a splniť si svoje sny. Krajina 
pôvodu: Francúzsko. Slovenský dabing, 89 min.

22. 4. sobota 19.30 h a 29.4. sobota 19.30 h RÝCHLO A ZBESILO 8 Od 12 r. MP 4,00 €
V ôsmej čas   série Rýchlo a zbesilo sa budú diať veľmi nečakané veci. Pro   „rodine“ bude stáť nielen veľ-
mi schopná a nebezpečná hackerka, ale celkom prekvapivo aj jeden z jej členov. Premiéra akčného fi lmu. 
Krajina pôvodu: USA. Hrajú: V. Diesel, D. Johnson, a i. Slovenské  tulky, 136 min.

23. 4. nedeľa 16.00 h ŠPUNTI NA VODE MP 3,50 €
Par  a troch oteckov je nechaná svojimi ženami napospas so siedmimi ratolesťami, a tak sa rozhodnú pre 
dvojdennú plavbu kanoe v ústrety dobrodružstvám a humorným zážitkom. Premiéra rodinnej komédie. 
Krajina pôvodu: ČR. Hrajú: J. Langmajer, H. Černák, a i. Česká verzia, 83 min.

23. 4. nedeľa 19.30 h NICKYHO RODINA Od 12 r. MP ZADARMO
Film zachytáva neobyčajný ohlas vo svete odvážneho činu pána Wintona, ktorý v roku 1939 zachránil pred istou 
smrťou v koncentračných táboroch 669 de   z vtedajšieho Československa. Krajina pôvodu: SR/ČR. Účinkujú: 
Nicholas Winton, Jana Kepková, a i. Slovenský dabing, 96 min.

27. 4. štvrtok 19.30 a 28. 4. piatok 20.30 h CUKY LUKY FILM Od 7 r. MP 4,00 €
Cuky je neuznaná video bloggerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko. Okrem 
jedinej veci - lásky. Aby získala muža svojich snov, musí z obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo ak tou 
ženou z ľudu bude expertka na trapasy, Cuky? Krajina pôvodu: SR. Hrajú: P. Polnišová, Z. Šebová, a i. 
Originálna verzia, 105 min.

29. 4. sobota 16.00 a 30. 4. nedeľa 16.00 h BABY ŠÉF MP 4,00 €
Premiéra animovanej komédie, v ktorej sa zoznámite s veľmi zvláštnym bábätkom. Nosí to  ž oblek s kra-
vatou, hovorí hlbokým hlasom a má vždy po ruke zásobu v  pov. A  ež sa správa ako tajný agent. To si 
veľmi rýchlo všimne jeho starší brat, ktorý sa začne snažiť odhaliť, čo je zač. Ako to celé dopadne? Krajina 
pôvodu: USA. Slovenský dabing, 97 min.

30. 4. nedeľa 19.30 h MASARYK Od 12 r. MP 4,00 €
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľké gestá i zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše bojovala nespú-
tanosť extravagantného umelca s morálkou a povinnosťou úradníka a diplomata. Premiéra drámy venova-
ná osudom diplomata a neskoršieho československého ministra zahraničia Jána Masaryka, ktorá získala 12 
Českých levov. Krajina pôvodu: ČR/SR. Hrajú: K. Roden, O. Kaiser, a i. Česká verzia, 106 min.

KINO TORYSAAPRÍL
2017

FILMOVÝ KLUB TORYSA SABINOV
Staňte sa členom Filmového klubu 

Torysa Sabinov aj VY!
Naši členovia si každoročne kupujú členský preukaz 
v hodnote 5.- € (na celý kalendárny rok), ktorý im 
zabezpečuje zľavnené vstupné na klubové pred-

stavenia nielen v Sabinove, ale aj v iných fi lmových 
kluboch na Slovensku či v Českej republike.

Preukaz fi lmového klubu na rok 2017 si môžete 
zakúpiť v MsKS.

DETSKÉ PREDSTAVENIA

ŠMOLKOVIA: 
ZABUDNUTÁ DEDINKA

16. 4. / nedeľa / 16.00 / 4,00 €
17. 4. / pondelok / 16.00 / 4,00 €

BALERÍNA

22. 4. / sobota / 15.00 / 3,50 €

ŠPUNTI VO VODE

23. 4. / nedeľa / 16.00 / 3,50 €

BABY ŠÉF
29. 4. / sobota / 16.00 / 4,00 €
30. 4. / nedeľa / 16.00 / 4,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na mob. č.: 

0910 885 881, e-mail: 
manazer@kulturnestredisko.sk 
www.kinotorysa.sabinov.sk

Pokladňa kina je otvorená 
30 minút pred premietaním.

Digitalizáciu Kina Torysa 
fi nančne podporil

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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SABINOVSKÉ DIEVČATÁ POSTÚPILI

V základnej čas   dievčatá skončili na 
druhom mieste a zabezpečili si účasť 

v nadstavbovej čas  , v ktorej sa hralo 
o postup do extraligy. Tam si zmerali 
sily s druhým účastníkom 1. ligy Lidom 
Bra  slava a dvoma  mami z extraligy, 
ktoré sa umiestnili na posledných dvoch 
miestach v najvyššej súťaži a to Nit-
rou a Banskou Bystricou. Sabinovčanky 
v bojoch o postup vyhrali všetky zápasy 

s prehľadom a to znamená, že nasle-
dujúcu sezónu si naše dievčatá zahrajú 
najvyššiu ženskú fl orbalovú ligu. Aj tou-
to cestou by sme chceli poďakovať všet-
kým sponzorom, ako aj mestu Sabinov, 

že nám umožnili a pomohli rozbehnúť 
ženskú kategóriu v tomto športe.

MUŽI V BARÁŽI O POSTUP DO 1. LIGY

Sabinovčania v mužskej 1. lige bojujú 
o postup do Extraligy. Ich súperom je 

Spišská Nová Ves. V úvodných dvoch zá-
pasoch, ktoré sa hrali v našej športovej 
hale sme mali možnosť vidieť nesmierne 
rýchly a technický fl orbal. V prvom, so-
botňajšom zápase sa z výhry tešil  m zo 
Spišskej Novej Vsi, keď zvíťazil 7:9. Za Sa-
binov sa presadili Kriš, ktorý strelil 4 góly 
a po jednom pridali Kassay, Filipak, Bačin-
ský. V druhom, nedeľnom zápase Sabi-
novčania ukázali omnoho krajší technický 
fl orbal a pred 540 divákmi sme vyhrali 
10:6. Góly za Sabinov strelili - Zagrapan 3, 
Kriš 2, Bačinský 2, Imrich 2 a Filipak. Stav 
na zápasy bol teda nerozhodný 1:1 a séria 
sa presunula do Spišskej Novej Vsi. Žiaľ, 
na pôde súpera sme prehrali oba zápa-
sy. No nič nie je stratené. Ako porazený 
fi nalista máme ešte šancu postúpiť do Ex-
traligy ak zvíťazime v barážovom zápolení 
s predposledným extraligovým  mom 
FBC ŽIlina. O výsledku budeme informo-
vať v nasledujúcom vydaní.  Sabinovským 
Predátorom držíme palce. «

Sabinovské Predátorky 
postúpili do Extraligy, muži 
bojujú o postup v baráži
Matúš Gergelčík, foto: archív klubu

Katsudo sa postavilo me-
dzinárodnej konkurencii

Posledný marcový víkend 25. – 26. ma-
rec 2017 sa v Národnom tenisovom 
centre v Bra  slave konala najväčšia 

slovenská súťaž v karate 37th GRAND PRIX 
SLOVAKIA. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 

viac ako 1500 pretekárov zo 120 klubov 
a 21 štátov. Aj KK Katsudo Sabinov tam 
mal svoje zastúpenie. Jediné zlato získala 
Ina Macejková v kategórii U21 -55 kg. Ve-
ronika Semaníková vybojovala v kategórii 
seniorky -68 kg striebro. Bronz si domov 
priniesli Denisa Blizmanová dievčatá 8-9 
roč. -27 kg, Richard Mácha chlapci 10-11 
roč. -40 kg a Kris  na Šimčíková kadetky -47 
kg. Srdečne blahoželáme! «

M. Šimčíková, foto: archív klubu

Na fotke horný rad zľava: Mišková Bianka, Hrabčáková Ivana, Majtánová Zuzana, Sabolíková 
Mária, Futejová Erika a vedúci  mu Matúš Gergelčík. Dolný rad zľava: Stašová Mar  na, 
Bohačová Barbora, Duľová Ulrika, Cifrová Soňa. Chýbajú: Stašová Miroslava, Christová Sára, 
Christová Nela, Sabolčinová Zuzana, Mládenková Radka, Guštárová Lenka, Horváthová Naďa 
a tréner Richard Hraško.

Kris  na Šimčíková

V Športovej hale v Sabinove sa 
bude konať dňa 22.4.2017 o 8.30 h 
XII. ročník 

MEMORIÁLU KAROLA PAVLIČKA. 
Prihlášky, prosím, posielajte na 
edna@centrum.sk do 19.4.2017. 

POZVÁNKA
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S P O M Í N A M E

Zo srdca ďakujeme príbuzným, priateľom, 
známym, susedom, bývalým spolupracovníkom, 
 ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, našim 
ockom a dedkom

VIKTOROM VARGOVČÍKOM,
ktorý nás opustil dňa 1.3.2017.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka Katarína a dcéry Ingrid, Zuzana 
a Katarína s rodinami.

Osud už nevráti, čo nám navždy vzal, len jedno 
nám stále vracia, spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 30.3.2017 uplynuli 4 roky od chvíle, čo nás 
navždy opustil môj manžel, otec, dedko a švagor 

MIROSLAV PODPROCKÝ.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 3.4.2017 uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustila moja manželka a mamka

VALERIA KRAJŇAKOVÁ 
 ROD. FEDOROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujete 
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou manžel, dcéry Lucia a Ella, rodičia 
a sestry.

,,Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je 
len vzdialený.“
Dňa 8.4.2017 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila 
naša milovaná mamka

MARTA POLAČEKOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú 
modlitbu a spomienku. S láskou spomínajú manžel, 
deti, zať a vnúčatá.

Človek odchádza, ale všetko, čo vám dal, ostáva 
v nás.
Dňa 30.4.2017 si pripomíname nedožitých 100 
rokov pána 

 KAROLA PAVLIČKA.
Všetci, čo ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S úctou a láskou spomína celá rodina. 

Vyhasli oči plné lásky našej drahej mamičky, 
nevyhasnú však nikdy na ňu v srdci naše 
spomienky. 
Dňa 22.4.2017 uplynú tri roky od smrti našej 
mamky a babky 

ANNY LIPTÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím modlitbu.

Neplačte a nechajte ma pokojne spať, i bez sĺz 
možno spomínať. Nebolo mi dopriate ďalej s Vami 
byť. ..

Dňa 3.4.2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, svokor a dedko 

MICHAL KOLLÁR.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu 
a spomienku. S láskou spomína dcéra Mária 
s rodinou.

Dňa 15.4.2017 si pripomenieme nedožité 60-te 
narodeniny nášho manžela, otca, svokra a dedka

JOZEFA WOLANSKÉHO.
Ostávaš navždy v našich srdciach. 
Manželka Mária, syn Jozef, dcéry  Lucia a Zuzana 
s rodinou.

Dňa 27.4.2017 si s láskou a úctou pripomenieme 
nedožité 80-te narodeniny nášho drahého 
manžela, otca a príbuzného 

FRANTIŠKA JANČÁRYHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu  spolu s nami 
tichú spomienku. Manželka a dcéry. 

Dňa 17.4.2017 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko 

ALEXANDER VÉGŠÖ. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Spomíname s láskou na teba. Smútiaca rodina.

Redakcia Spravodajcu mesta Sabinov, ako aj kole-
govia z Mestského kultúrneho strediska v Sabino-
ve si s láskou a úctou spomínajú na 

ĽUBOMÍRA PAVLOVSKÉHO. 
1. apríla 2017 uplynul rok, čo nás nečakane 
opus  l. Venujme mu spoločne  chú spomienku 
a modlitbu.

 ● Našiel sa zväzok kľúčov na Jakubo-
vanskej ulici smer ku poliklinike. 
Volať na tel. č. 0907 920 999. 

 ● Darujem mládniky Vistérie. Sabi-
nov. V olať na tel. č. 0907 920 999.

 ●  Predám dvojizbový byt /centrum 
mesta za ZUŠ pri kotolni / na Ulici 
17. novembra v  Sabinove. Cena do-
hodou. Kontakt: 0905 413 762.
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Bolestne sa nás dotkla 
smutná a nečaka-
ná správa o náhlom 

odchode dňa 9. februára  
vzácneho človeka, rodáka 
Ľubomíra Kubeka. V aprí-
li – 15.4. si pripomenieme 
jeho nedožitých 51 rokov. 
Bez nadsádzky možno teda 
povedať, že jeho život bol 
krátky, ale bohatý. Napl-
nený prácou, ku ktorej pri-
stupoval vždy zodpovedne 
a s plným nasadením. 

Plukovník Ing. Ľubo-
mír Kubek sa narodil 15. 
apríla 1966 v Prešove. 
Po ukončení Základnej 
deväťročnej školy v Sabi-
nove pokračoval v štúdiu 
na Strednej priemyselnej 
škole elektrotechnickej 
v Prešove. V roku 1985 
sa maturitnou skúškou 
skončilo civilné a začalo 
vojenské smerovanie jeho 
budúcej profesionálnej 
kariéry. Po absolvovaní 
Vysokej vojenskej tech-
nickej školy v Liptovskom 
Mikuláši bol v roku 1990 
vymenovaný do hodnos-
ti poručíka a ustanove-
ný do funkcie inžiniera 
kontrolnej nastavovacej 
skupiny protilietadlového 
oddielu protilietadlovej 
brigády západného vojen-
ského okruhu v Jihlave. 
V rokoch 1992 až 1993 
zastával funkciu techni-
ka – špecialistu batérie 
protilietadlovej raketovej 
brigády divízie PVO ve-
liteľstva letectva a PVO. 
V roku 1993 bol z Čiech 
prevelený na Slovensko 
a v januári 1994 bol usta-
novený do funkcie veliteľa 
rádiolokačného diaľkome-
ru mechanizovanej diví-
zie v Prešove. V rokoch 
1995 – 2000 pôsobil ako 
starší dôstojník skupiny 
PVO oddelenia prípravy 
vojsk veliteľstva armád-
neho zboru. Od roku 2000 
pracoval v Bratislave, kde 
bol vyčlenený na plnenie 
úloh Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky vo 
funkcii vedúci starší dôs-
tojník špecialista odboru 
medzinárodných aktivít 

sekcie integrácie a zahra-
ničných vzťahov a neskôr 
bol ustanovený do funk-
cie vedúci starší inšpektor 
– špecialista sekcie kon-
troly – inšpekcie ministra 
obrany Slovenskej repub-
liky. V septembri 2009 bol 
plukovník Ing. Ľubomír 
Kubek vyslaný do vojen-
skej operácie MS OSN 
UNFICYP Cyprus ako ná-
čelník štábu jednotky. Po 
ukončení vyslania pôsobil 
vo funkcii náčelníka odde-
lenia riadenia operácií na 
vlastnom území štábu pre 
operácie. Od roku 2012 do 
roku 2013 bol na pozícii 
náčelníka oddelenia ope-
račného plánovania štá-
bu pre operácie. Od roku 
2014 do 30. septembra 
2015 pôsobil ako náčelník 
oddelenia riadenia ope-
rácií Strategického centra 
krízového manažmentu. 
Dňa 1. októbra 2015 bol 
ustanovený do funkcie 
náčelníka Odboru pláno-
vania a riadenia operácií 
Strategického centra krí-
zového manažmentu Ge-
nerálneho štábu OS SR. 

Okrem práce miloval 
nadovšetko svoju rodinu, 
s manželkou Lýdiou rod. 
Šmídlovou vychováva-
li spoločne dcéru a syna. 
Mesto Sabinov a redakcia 
Spravodajcu mesta aj touto 
cestou vyjadruje spolupat-
ričnosť a praje smú  acej 
rodine, ako aj jeho kole-
gom, veľa síl niesť tento 
žiaľ s nádejou na večné 
stretnu  e a odkaz, že to, 
čo vo svojom profesijnom 
i súkromnom živote zasial 
už prinieslo a určite ešte 
prinesie hojnú úrodu. 

Česť jeho pamiatke.

ROZLÚČILI SME SA

Mestské kultúrne 
stredisko v Sabino-
ve a Mesto Sabinov 

zorganizovali 24. marca 2017 
pri príležitos   75. výročia 1. 
transportu obyvateľov Sa-
binova do koncentračných 
táborov v koncertnej sále KC 
Na korze poduja  e s názvom 
NEZABÚDAME o hrôzach ho-

lokaustu, ako aj o tom, ako je 
potrebné si pripomínať uda-
los   pre niektorých z nás už 
z dávnej minulos   s prepo-
jením na udalos  , ktoré sa 
dejú nielen na Slovensku, ale 
aj po celom svete, ak dovolí-
me, aby sa do vzťahov vkra-
dol nepokoj a povýšeneckosť 
s verejnosťou diskutovali 
doktorka Soňa Bazlerová 
a docent Peter Borza (na fo-
tografi ách). V programe vy-
stúpili aj žiaci a pedagógovia 
ZUŠ Sabinov. «

OZNÁMENIE 
O SPOPLATNENÍ 
SPOMIENOK 
A POĎAKOVANÍ

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že uverejňovanie spomienok či 
poďakovaní s textom alebo fotografi ou 
je spoplatnené. 

Cena za oznam je 3,50 eur. 
Platbu je potrebné realizovať v MsKS 
v Sabinove vždy do 21. dňa v mesiaci, 

v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 h. Maximálna dĺžka textu 
poďakovania či spomienky je 40 slov.

red., foto: Diamond Art

NEZABÚDAME...
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