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Spravodajca mesta

3 6 12Mesto vzorovo hospodári 
 Vládny audit v meste Sabinov 
dopadol na výbornú.

Píšem len to, čo sa mi žiada...
Herečka a spisovateľka Zuzana 
Cigánová predstavila svoju 
tvorbu Sabinovčanom.

Kris  na Šimčíková sa 
predstavila na MS v karate
Nielen o tom sme sa rozprávali 
s členkou Klubu karate Katsudo.

KULTÚRA

Stretnu  a Naj babičiek 
2017 sa zúčastnilo 12 
babičiek, ktoré nomino-

vali základné organizácie JDS 
a ÚŽS Sabinovského okresu. 
Programom sprevádzala Eva 
Arvayová staršia, ktorá pú-
tavým spôsobom pred-
stavila každú ocenenú 
babičku. Súčasťou pred-
stavovania boli aj dobro-
voľné recitácie či spevy 
ocenených, ku ktorým 
sa nenúteným spôso-
bom pridávali účastníci 
stretnu  a. Pri jednom 
z nich, piesni „Zahuča-
li hory, zahučali lesy“, si na 
svoje mladé časy zaspomínali 
nielen všetky prítomné ba-
bičky, ale aj členky výborov, 
starostovia obcí, primátor 
mesta Sabinov Peter Molčan 
i prednosta Okresného úradu 
v Sabinove Ján Baňas, pred-
sedníčka KO ÚŽS Anna Capo-
vá a predseda OR JDS Štefan 
Lipták.

Zo Sabinova si ocenenie od-
niesli za JDS p. Mária Andraš-

číková (na fotografi i) a za ZO 
Únie žien p. Anna Šurinová.

Stretnu  e svojím krát-
kym, no veľmi obohacujúcim 
programom, osviežilo vystú-
penie de   z MŠ na Ul. Šver-
movej, žiakov ZUŠ – akorde-
ónistov: Tamary Radvanskej 
a Tomáša Sabolíka, obaja 
z triedy p.uč. Danky Dujavo-

vej a speváčky: Liliany Přikry-
lovej a ses  er Vanesky a Na-
tálky Michalikových, ktoré na 
akordeóne sprevádzala Sláv-
ka Radvanská. Natálka vystú-
pila následne aj ako speváčka 
DFS Sabiník.

Spomienkou na toto stretnu-
 e ostane oceneným babič-

kám nielen malý anjelik, ale 
určite aj hrejivý pocit pri srdci, 
že žiť sa opla  , a to nielen pre 
svoje de   a vnúčatá. «

NAJ BABIČKA 2017

 Ľ. Ondirková, foto: Diamond Art

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) 
a Okresná organizácia Únie žien Slovenska (ÚŽS) Sabinov 
zorganizovali 8. novembra 2017 v KC Na korze v Sabinove 
roztomilé poduja  e NAJ BABIČKA 2017. 

 BLAHOŽELÁME
Výhercom fotosúťaže Ako 

bolo ako (nie) je sa stal 
Vladimír Vojtko. Srdečne bla-
hoželáme. Správna odpoveď je 
lekáreň Diana a ostatné inš  tú-
cie sídliace v tomto komplexe. AK
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V meste Sabinov v období jún 
až október 2017 pribudlo šesť 
nových kamier vrátane ich 

technického príslušenstva. „Rozši-
rovanie a budovanie kamerového 
systému slúži ako prevencia pro   
kriminalite vo vybraných lokalitách, 
v ktorých je predpoklad výskytu pá-
chania trestnej činnos   a zároveň 
v spolupráci s Policajným zborom SR 
slúži na objasňovanie spáchanej trest-
nej činnos  ,“ informoval nás Anton 
Tomčan z referátu pre rozvoj mesta 
MsÚ v Sabinove. Ako ďalej uviedol, 
kamery pribudli v týchto lokalitách: 
križovatka Ul. 17. novembra a Slád-
kovičova, Námestie slobody budo-
va MsÚ, Námestie slobody pred 
predajňou č. 101, križovatka Ul. 
Prešovská a Jakubovanská, križo-
vatka Ul. 17. novembra, Puškinova 

a Jakubovanská a  ež križovatka Ul. 
9. mája a Komenského. Rozšírenie ka-
merového systému bolo možné vďaka 
projektu: „Rozšírenie a modernizácia 
kamerového systému v meste Sabi-
nov – etapa č. VII“. „Celkový rozpo-
čet projektu bol po VO 22 746,00 Eur, 
pričom dotácia z Ministerstva vnútra 
SR prostr edníctvom Okresného úradu 
Prešov predstavovala 18 196,80 Eur 
a spolufi nancovanie mestom Sabinov 
bolo vo výške 4 549,20 Eur,“ spresnil 
Anton Tomčan. Mesto podľa jeho slov 
verí, že umiestnenie kamier prispeje 
k výraznému rozšíreniu monitorova-
ného územia v meste a k podpore 
prevencie pro   kriminalite v meste 
Sabinov. «

„Projekt bol fi nančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky 

pre prevenciu kriminality“

K zníženiu kriminality 
v meste má pomôcť 
šesť nových kamier
red.

Riešia zmenu 
prístupu na D1

Pre podporu podnikateľského 
prostredia a rozvoja cestov-
ného ruchu v okrese Sabinov, 

kde žije viac ako 60 000 obyvate-
ľov, v rámci Akčného plánu roz-
voja okresu Sabinov, bola vládou 
SR prijatá úloha opätovného sprí-
stupnenia vjazdu a výjazdu kri-
žovatky Fričovce na diaľnici D1. 
Doteraz však tento problém nebol 
vyriešený. Primátor mesta Sabinov 
Peter Molčan preto písomnou for-
mou a aj osobnou apeláciou žiadal 
vedenie Národnej diaľničnej spo-
ločnosti, a.s. (NDS) o vykonanie 
úprav.

„NDS spracovala technické riešeni e 
uvedenej križovatky a vyzvala Mi-
nisterstvo dopravy a výstavby SR 
(MDV SR) o udelenie výnimky. Záro-
veň požiadala mňa, ako primátora 
mesta Sabinov, o pomoc pri získa-
ní jej súhlasu. Z tohto  tulu som 
oslovil generálneho riaditeľa sek-
cie cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií MDV SR Petra Vargu 
o udelenie predmetnej výnimky,“ 
spresnil primátor mesta Peter Mol-
čan. Ako ďalej uviedol, z MDV SR 
už došla kladná odpoveď a súhlas 
na technické riešenie, ktoré je od-
lišné od noriem pre národnú diaľ-
ničnú spoločnosť. „Mesto o tomto 
rozhodnu   písomne informovalo 
inves  čného riaditeľa NDS SR La-
dislava Dudáša. Zároveň sme žia-
dali o informáciu, k akému termínu 
bude vjazd a výjazd na D1 na kri-
žovatke Fričovce fyzicky realizova-
ný,“ doplnil primátor Sabinova Pe-
ter Molčan.

Podľa vyjadrenia Kancelárie in-
ves  čného riaditeľa a podpredsedu 
predstavenstva NDS opatrenia na 
sprejazdnenie ve  ev križovatky Fri-
čovce v zmysle udeleného súhlasu 
MDV SR budú vykonané v zmysle 
potrebnej inžinierskej činnos  . Táto 
zahŕňa obstaranie projektanta, kto-
rý navrhovaný stav v zmysle zaslanej 
technickej správy spracuje, schvále-
nie projektu MV P PZ SR ODP a pred-
loženie projektu na určenie cestné-
mu správnemu orgánu. Po vydaní 
určenia je možné začať s realizáciou 
tzv. dočasného stavu najskôr v máji 
2018. «

Celoslovenský informačný portál 
Slovakregion spustil aj v tomto 

roku súťaž o najkrajšie mesto a obec 
Slovenska 2017. V kategórii  miest 
skončil Sabinov  zo 140 miest na 8. 
mieste, spomedzi východoslovenských 
miest na 4. mieste po Spišskej Novej 

Vsi, Bardejove a Levoči. Aj v roku 2016 
sa mesto umiestnilo v prvej desiatke 
miest.

Z obcí Sabinovského okresu najlepšie 
umiestnenie dosiahla Pečovská Nová 
Ves, ktorá sa umiestnila na 105. mieste. 
Podrobné výsledky sú na stránke www.
slovakregion.sk. Ofi ciálne odovzdávanie 
cien bude v januári 2018 pri výstave Slo-
vaktour v Bra   slave. «

red.

Dňa 13.10.2017 mesto Sabinov obdr-
 žalo informáciu o pridelení štatútu 

pre MAS Sabinovsko, o.z. (MAS – Miest-
na akčná skupina) v rámci výzvy č. 21/
PRV/2017. Týmto aktom sa zavŕšilo 
vyše 3 ročné úsilie o získanie finančných 
prostriedkov pre rozvoj sabinovského 
regiónu, ktorého členom je Sabinov, 13 
priľahlých územných samospráv a 25 
podnikateľských subjektov a mimovlád-
nych organizácií. Na základe spracovanej 
stratégie MAS Sabinovsko, o.z. bolo pre 
rozvoj malého a stredného podnikania 
(vrátane poľnohospodárstva, lesníctva, 
cestovného ruchu) a mestského rozvoja 
pre samosprávy (infraštruktúra, voľno-

časové ak  vity, vidiecky cestovný ruch) 
schválených 1 852 692 mil. eur do roku 
2020 a dodatočná alokácia (v roku 2020) 
predstavuje čiastku 1,667 000 mil. eur, čo 
spolu kumuluje čiastku 3 519 692 mil. eur. 
Organizačné zabezpečenie chodu MAS 
Sabinovsko, o.z. realizuje mesto Sabinov 
a vzhľadom na schválenú MAS Sabinov-
sko, o.z., bude v najbližšom čase vytvore-
ná samostatná profesionálna kancelária, 
ktorá bude postupne vyhlasovať výzvy na 
podávanie projektov nielen pre podnika-
teľské subjekty, ale aj pre územné samo-
správy v danom regióne. «

Schválený štatút pre MAS Sabinovsko, o.z. 

(mr)

Peter Molčan, primátor mesta,                                         
predseda MAS Sabinovsko, o.z.

V súťaži o najkrajšie mesto SR skončilo v roku 
2017 mesto Sabinov na 8. mieste
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Oznam k zberu plastových fl iaš
Mestský úrad v Sabinove žiada obyvateľov 
mesta, aby pri zbere a separovaní plasto-

vých fl iaš najprv vytlačili z fl iaš 
vzduch a až potom ich umiest-

nili do príslušných nádob. 
Týmto jednoduchým úko-
nom sa do kontajnerov dá 
uložiť viac plastového od-
padu, čo bude mať vplyv 
na zefek  vnenie jeho vý-

vozu, zlepšenie situá-
cie z preplňovania 

kontajnerov pri 
obytných do-

moch a v ne-
p o s l e d n o m 
rade aj na 

čistotu na k ontajnero-
vých stanoviš  ach. «

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
predĺženia lehôt na predkladanie 

súťažných návrhov do obchodných 
verejných súťaží

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.12.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na prízemí 
objektu na Ul. 9. mája 21 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na 
pozemku parc. č. 631/6 – nebytové priestory o výmere 
61 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
14.12.2017 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 
14.12.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa v objekte na 
Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 2145/9 – ne-
bytové priestory o výmere 124 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťa-
že a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návr-
hov do obchodných verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čís. 
051/4880423, 0905 789 515.

V dňoch od 11.7.2017 
do 29.9.2017 bol na 
Mestskom úrade v Sa-

binove vykonaný vládny 
audit. Podľa slov vedúcej 
fi nančného oddelenia MsÚ 
Alžbety Semanovej jeho 
cieľom bolo overiť a hod-
no  ť hospodárnosť, efek-
 vnosť, účinnosť a účelnosť 

pri hospodárení s verejnými 
fi nanciami, overiť zúčtova-
nie fi nančných vzťahov so 
štátnym rozpočtom za roky 
2014, 2015 a 2016.

„Výška overených fi nanč-
ných prostriedkov za roky 
2014 – 2016 bola v sume 
329 942,19 €, z toho pros-
triedky štátneho rozpočtu 

boli vo výške 322 078,15 €. 
Kontrolovanú vzorku dotácií 
tvorili všetky kapitálové do-
tácie a vybrané bežné dotá-
cie za hodnotené obdobie,“ 
spresnila Alžbeta Semanová.

Zároveň ako dodala, bola 
vykonaná kontrola zúčtovania 
verejných fi nancií so štátnym 
rozpočtom na 100 % vzor-
ke poskytnutých fi nančných 
prostriedkov zo štátneho roz-
počtu v sume 7 877 683,27 €. 
„Vykonaným vládnym au-
ditom neboli zistené nedo-
statky a audit bol ukončený 
Správou z vládneho auditu, 
z ktorej vyplýva, že boli spl-
nené ciele vládneho auditu,“ 
doplnila vedúca fi nančného 
oddelenia MsÚ Alžbeta Se-
manová. «

BURZA ŠPORTOVÝCH 
POTRIEB A RUČNÝCH PRÁC

Dňa 9. decembra 2017 (sobota)

!POZOR ZMENA!
Miesto: Komunitné centrum 

(nová budova pri dreveňáku Ul. 17. novembra)

Organizuje: 
Základná organizácia Únie žien Slovenska v Sabinove

Preberanie tovaru na burzu: 9.00 h-10.00 h
K ručným prácam je potrebné doložiť aj zoznam: názov 

tovaru, počet kusov a cena

Predaj tovaru: 10.00 h-14.00 h
Preberanie nepredaného tovaru: 

14.00 h–15.00 h
vých fl iaš najprv 
vzduch a až poto

nili do prísluš
Týmto jedno
nom sa do k
uložiť viac p
padu, čo bu
na zefek  vn

vozu, zle
cie z 

kon
o

čistotu n
vých stanoviš  ach

 Vládny audit v meste Sabinov 
dopadol na výbornú
red.
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Jej autorkou je Anna Petrík Nagyová.
Výstava pozostávala zo 14 panelov, 
na ktorých boli zachytené prostred-

níctvom fotografi í a kalendária dôležité 
udalos   zo života tohto nevšedného 
človeka. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 
v sobotu 18. novembra 2017 v poobed-
ňajších hodinách, ako súčasť kultúrno 
- duchovného programu o bl. Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi. Ten nasledoval po 
slávnostnej posviacke novybudovanej 
gréckokatolíckej farskej budovy a zre-
konštruovaných pastoračných miest-
nos   v Sabinove gréckokatolickým 
arcibiskupom a metropolitom Jánom 
Babjakom a po odhalení a posvätení pa-
mätnej tabule ku stému výročiu prícho-
du tohto mučeníka v dobe komunizmu 
ako kaplána do tejto farnos   v Sabinove. 
Dôvodom rozsiahlej renovácie objektu, 
s ktorou sa začalo v roku 2015, bola nie-
len veľká vzdialenosť pôvodnej farskej 
budovy od chrámu, ale aj jej nevyhovu-
júci stav. „Rozhodli sme sa predať starú 
farskú budovu a investovať do väčšieho 
komplexu, ktorý sa nachádza bližšie. 
Nadstavilo sa podkrovie, k objektu sa 
 ež pristavala poschodová budova. 

V celej budove sa nachádzajú kancelár-
ske a pastoračné priestory, ale aj dva 
byty. Keďže máme vo farnos   viacero 
spoločens  ev a veľa ak  vít, aj preto 
sme potrebovali viac priestoru,“ infor-
moval nás farár a dekan gréckokatolíckej 
cirkvi v Sabinove Slavomír Palfi  a dodal: 
„Na rekonštrukciu a výstavbu farské-

ho úradu sme zobrali úver, časť peňazí 
sme získali predajom starej farskej bu-
dovy a časť z vlastných zdrojov – z da-
rov, zbierok a pod. Tak  ež nás fi nančne 
podporilo Gréckokatolícke arcibiskup-
stvo v Prešove, Prešovský samospráv-
ny kraj, ústretovosť bola aj zo strany 
mesta Sabinov. Vďaka patrí našim gréc-
kokatolíckym veriacim, ktorí doteraz 
prispievajú na toto dielo fi nančnými 

darmi a svojimi modlitbami a ktorí boli 
ochotní chodiť aj po zbierkach. Vďa-
ka patrí  ež veriacim rímskokatolíckej 
cirkvi v Sabinove, ktorí prispeli zbier-
kou, a tým podporili výstavbu farského 
úradu. No najväčšia vďaka patrí Bohu, 
že sa nám tento zámer, aj na príhovor 
bl. Pavla Petra Gojdiča, podarilo zreali-
zovať.“

Pamätná tabuľa so spomienkou na sté 
výročie príchodu bl. biskupa P. P. Gojdi-
ča je umiestnená na priečelí Gréckoka-
tolíckeho chrámu Najsvätejšieho Srdca 
Spasiteľa. „Jej autorom je Ján Frančák. 
V spomínanom kultúrno - duchovnom 
programe vystúpili aj MUSe trio a Gréc-
kokatolícky bohoslovecký zbor sv. Ro-
mana Sladkopevca z Prešova. Prierez 
životom tohto ojedinelého človeka 
predniesol prostredníctvom pútavej 
prezentácie dekan Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulty v Prešove profesor Pe-
ter Šturák. Zostrih fi lmu pripravil Jakub 
Bačinský a poduja  m sprevádzala Ve-
ronika Slaninková,“ spresnila riaditeľka 
MsKS Lucia Mihoková.

Ako ďalej uviedla, výstava trvala do 24. 
novembra v priestoroch Kultúrneho cen-
tra Na korze v Sabinove a ponuku navš  -

Pripomenuli sme si 100. výročie pôsobenia 
bl. Pavla Petra Gojdiča v Sabinove

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s gréckokatolíckou cirkvou v Sabinove 
zorganizovalo pri príležitos   stého výročia príchodu bl. Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM ako kaplána do gréckokatolíckej farnos   nášho mesta výstavu s ná-
zvom „Boh je láska, milujme ho“. 

red. , foto: Diamond Art

Žijeme v búrlivých časoch nacionalizmu, 
šovinizmu a rasizmu. Toto nešťastné 
a nákazlivé učenie, ktoré v človeku vidí 
predovšetkým Japonca alebo Číňana, 
a nie človeka, nie svojho blížneho, vyčí-
ňa ako nový nebezpečný blud na celom 
svete, a zvlášť v Európe si vyberá svoje 
obete. Terajší uvedomelý nacionalista 
sa nevie spriateliť s myšlienkou, že kaž-
dý človek, či je biely alebo čierny, Tatár, 
alebo Turek, je rovnakým stvorením 
Božím, a preto má rovnaké právo na ži-
vot a na všetko, čo je mu milé, či už to 
je (rodná) reč, vzácne zvyky, alebo sta-
robylé milé tradície. Nechce uznať, že 
Stvoriteľ netriedil ľudí na skupinu vyvo-
lených a skupinu druhoradých, že Spa-
siteľ sveta za každého zomrel, každého 
vykúpil a zdvihol k dôstojnos   Božieho 
dieťaťa. (...) Milovať svoje, to nezname-
ná nenávidieť cudzie, to nedáva nikomu 
právo robiť inému krivdu, škodu, roztrp-
čovať, ujarmiť svojho blížneho."

(Časť pas  erskeho listu biskupa Gojdiča, 
400/1939. V Prešove, 25. januára 1939.)

Vladyka Ján Babjak a gréckokatolícky 
dekan v Sabinove Slavomír Palfi  pri 
pamätnej tabuli.

M
U

Se
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io

Zľava: prof. Peter Šturák, vladyka 
Ján Babjak a gréckokatolícky dekan 

v Sabinove Slavomír Palfi 
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Betlehemské 
svetlo v Sabinove

Aj tento rok budú skau   po 
celom Slovensku roznášať 
Betlehemské svetlo. Tento 

plamienok nesie posolstvo mie-
ru, pokoja, lásky a porozumenia. 
Každý plamienok, ktorý sa rozžiari 
na Slovensku, aj v mnohých iných 
krajinách, má svoj pôvod v tom pr-
vom, ktoré sa zažalo v Betleheme. 
A tak spája všetkých, ktorí ho príj-
mu do svojho domova, bez ohľadu 
na ich vieru.

Rovnako ako v minulých rokoch, 
aj tento rok prinesieme Svetlo z Bet-
lehema aj do Sabinova. Tohto roku 
sme sa však rozhodli pre iný formát. 
Naše mesto sa rozrastá a my nemá-
me dostatočné kapacity, aby sme ho 
pokryli celé a mohli priniesť Betle-
hemské svetlo až k Vašim dverám. 
Preto Vás chceme všetkých popro-
siť, aby ste si prišli odpáliť Betle-
hemské svetlo k nám. Na Štedrý deň 
budeme na týchto miestach:
• Kostol Nepoškvrneného poča  a 

Panny Márie (malý kostol) v Sa-
binove od 8.30 h do 11.45 h

• Cirkevná základná škola sv. J. Krs  -
teľa v Sabinove od 9.30 h do 10.30 h

• Kostol obetovania Pána v Or-
kucanoch od 11.30 h do 12.00 h

• Kostol sv. Vavrinca v Jakubova-
noch od 10.00 h do 10.30 h
Verím, že sa na Štedrý deň stret-

neme a cez tento drobný plamienok 
z Betlehema sa spojíme s celým Slo-
venskom. 

V mene sabinovských skautov 
Vám prajem vianočné dni plné po-
koja, rados   a porozumenia. «

Ladislav Janiga, vodca 65. zboru Brabeňaki 
Sabinov

viť ju využili aj základné 
školy v Sabinove. Žiaci si 
ju prezreli v rámci hodín 
dejepisu. „K dispozícii 
bola pre nich aj skráte-
ná verzia dokumentár-
neho fi lmu o bl. Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi „Lás-
ka nadovšetko“, ako 
aj zvuková nahrávka 
približujúca jeho život. 
Osobnosť niekdajšieho 
gréckokatolíckeho bis-
kupa svojím morálnym 
profi lom prekonala 
hranice nielen Prešo-
va a rodnej krajiny, ale 
aj hranice rozdeľujú-
ce ľudí do kategórií na 
tých, ktorí majú právo na ľudskú dôs-
tojnosť a tých, ktorým sa odopiera. 
Životný príbeh bl. Pavla Petra Gojdiča, 
ktorý sa vedel postaviť pro   holokaustu 

i pro   každej totalite, 
pro   lži a neláske je ur-
čite inšpirujúci pre kaž-
dého z nás bez ohľadu 
na vierovyznanie či ná-
rodnosť. Tento mučeník 
komunis  ckého režimu 
mal odvahu zastať sa 
utláčaných a biednych. 
Pravdu a lásku povýšil 
aj nad svoj život. Jeho 
biskupské heslo „Boh 
je láska, milujme ho“ 
vyjadruje, odkiaľ čerpal 
silu milovať nadovšet-
ko. Tieto naše ak  vity 
boli preto zamerané 
na to, aby si ľudia uve-
domili, v akej dobe žil 

a s čím bojoval. Chceme, aby aj mladí 
ľudia premýšľali nad tým, že to všetko, 
čo tu už raz bolo, sa môže vrá  ť a záleží 
len na nás, ako sa k tomu vieme posta-

viť,“ doplnila Lucia Mihoková. Súčasťou 
výstavy bola aj beseda so synovcom 
nedávno vyhláseného za blahoslavené-
ho Titusa Zemana, Michalom Titusom 
Radošinským, ktorá sa uskutočnila 21. 
a 22.11.2017 aj v spolupráci s rímsko-
katolíckou cirkvou. Témou diskusie bolo 
rovnako obdobie nacizmu a komunizmu. 
Kňaza Titusa Zemana odsúdili komunis   
na 25 rokov väzenia. Pus  li ho po trinás-
 ch rokoch, no zakázali mu vykonávať 

službu kňaza. Až do konca života v roku 
1969 ho tajná bezpečnosť sledovala. «

Bl. Pavel P. Gojdič

Hos  a počas kulturno-duchovného 
programu k bl. Pavlovi P. Gojdičovi.

Beseda žiakov s Michalom 
Titusom Radošinským, 

zľava vdp. Miroslav Líška.

Beseda 
Michala Titusa 
Radošinského 
s verejnosťou.
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Celodenná reťaz čítania sa tentoraz 
konala 7.11.2017 v netradičnom 
prostredí koncertnej sály KC Na 

korze, čo však mladým maratóncom na 
sedemhodinovej tra   neubralo nič na 

chu   do čítania. Po ôsmej hodine čita-
teľské nadšenie „prepuklo“ a symbolicky 
ho čítaním odštartovali Vlasta Znanco-
vá, vedúca oddelenia školstva, kultúry, 
telesnej výchovy a športu MsÚ, Iveta 
Šulíková za Spoločný školský úrad a ria-
diteľka MsKS Lucia Mihoková.

Od rána boli v knižnici pre stálych 
i sviatočných čitateľov pripravené knihy 
na tému Záhady a napä  e v literatúre 

a čítali sme z kníh Thomasa Brezinu, Ed-
gara Allana Poea, Agathy Chris  e, Arthu-
ra Conana Doyla, Jo Nesba, Jely Mlčo-
chovej či poviedky Alfreda Hitchcocka. 
Do čítania sa tohto roku zapojilo celkovo 
217 čítajúcich, čo je o 11 viac ako v minu-
lom roku. Okrem iných počas dňa to boli 
aj šiestaci a siedmaci z CZŠ sv. J. Krs  teľa, 
ŽŠ 17. novembra, SZŠ a ZŠ Komenského, 
Spojená škola SNP 16 (stredná škola), 
členky Senior klubu, klien   zariadenia 
Seniorvital a svojou účasťou nás poc  li 
aj prednosta MsÚ Michal Repaský, vi-
ceprimátor Ján Fekiač a poslankyňa MZ 
Daniela Lenková, predsedníčka Komisie 
pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. 
Aj touto cestou by sme sa chceli všetkým 
tým, ktorí sa zapojili, ako aj žiačkam ZUŠ  
v Sabinove: Kristínke Polomskej a Na-

taške Gajdošovej pod vedením p. učite-
liek A. Lormanovej a J. Ondášovej, ktoré 
nám svojím vystúpením spríjemnili úvod 
poduja  a, úprimne poďakovať. «

V štvrtok 23.11.2017 do KC Na kor-
ze zavítala herečka a spisovateľka 
Zuzana Cigánová. Autorka sied-

mych kníh, z ktorých tri sa dostali do 
desiatky fi nalistov o cenu Anaso   lite-
ra, stvárnila viac ako dvesto hereckých 
postáv. Ešte pred samotným stretnu  m 
s besedujúcimi si vzácna hostka so zá-
ujmom prezrela expozíciu oscarového 

fi lmu Obchod na korze. Vyjadrila názor, 
že odkaz fi lmu je tak silný a aktuálny, že 
je treba ho neustále pripomínať hlav-
ne mladej generácii. Možnosť uvidieť 

9. ročník Sabinovského čitateľského mara-
tónu sa niesol v znamení záhad a napätia 
(mj), foto: Diamond Art:

 Zuzana Cigánová: „Píšem len vtedy, keď sa mi chce a len to, čo sa mi chce. 
Nemám v tomto smere žiadne vzdelanie, píšem len to, čo sa mi žiada.“
(mj), foto: Diamond Art:

Do čitateľského maratónu 
sa zapojili aj žiaci 
základných škôl.

M. Klapákova a Z. Cigánová.

Prednosta MsÚ M. Repaský 
so Z. Cigánovou.

Vedúca oddelenia školstva Vlasta Znancová 
sa prihovára účastníkom maratónu.

Iveta Šulíková 
zo školského úradu 

pri čítaní.
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Čo je momentálne najžiada-
nejším produktom PSS, a.s.?
Jednoznačne je to teraz 
náš unikátny produkt, ktorý 
v sebe kombinuje sporenie 
so životným poistením. Ako 
jediní na trhu ponúkame 
v rámci tohto produktu na-
šim klientom na dnešné po-
mery mimoriadne výhodnú 
technickú úrokovú mieru 
1,9 %, ktorú garantujeme 
po celú dobu. Pozor, táto 

výhodná ponuka pla   len 
do 31.12.2017. Príďte sa 
k nám informovať.

Preto by sa mal človek prá-
ve teraz obrá  ť práve na 
Prvú stavebnú sporiteľňu?
Tiež aj preto, že ak si práve 
teraz až do konca roka stih-
ne založiť stavebné spo-
renie, my Vám vaše pros-
triedky výhodne zhodnotí-
me. A to nie len priaznivým 

úrokom, ale tiež pripísaním 
štátnej prémie vo výške 
až 66,39 €. Navyše Vám 
umožníme využívať onli-
ne Sporenie Lišiak, vďaka 
ktorému bude mať svoje 
zhodnotené financie kedy-
koľvek a bez akéhokoľvek 
poplatku k dispozícii.

So sporením úzko súvisia 
vaše výhodné úvery...
Presne tak. Na stavebný úver 
s nízkym a garantovaným 
úrokom má po splnení pod-
mienok zákonný nárok každý 
stavebný sporiteľ. Sporiace-
mu klientovi bez založenia 
nehnuteľnos   požičiame za 
vynikajúcich podmienok až 
50 000 €. V prípade, že po-
trebuje viac, so založením 
nehnuteľnos   a s ešte nižším 

úrokom mu poskytneme do 
170 000 €.

PSS, a. s., je banka, ktorá 
myslí aj na zadné vrátka. 
Na čo všetko ste pamätali?
Keďže sme banka, v ktorej sa 
venujeme fi nancovaniu bý-
vania, v našej ponuke nesmie 
chýbať poistenie domu a bytu. 
Reč je o unikátnom poistení 
nehnuteľnos   a kompletného 
zariadenia domácnos  .

Kontakt:
Marko Pribula, 
Námes  e slobody 81, 
Sabinov, tel. č. 0905 565 094, 
Anna Prihodová, 
tel. č. 0915 892 474 
Ľudmila Poláková, 
Námes  e slobody 54, 
tel. č. 0915 890 288.

 Výhodná ponuka v PSS, a.s. len do konca roka
Prvá stavebná sporiteľňa je 
banka do každého počasia. 
Presnejšie, nájdete v nej rieše-
nia, ktoré sa vám zídu vo viace-
rých životných situáciách. Viac 
sa dozviete z rozhovoru s ob-
chodným zástupcom PSS, a. s., 
Markom Pribulom.

„naživo “ známu členku SND v Bra  -
slave prilákala staršiu, ale aj mladšiu 
generáciu. Moderovania besedy sa 
zhos  la Mária Klapáková z Prešovskej 
univerzity. Autorka so svojím neodmys-
liteľným dievčenským úsmevom a šar-
mom jej vlastným predstavila svoju 
tvorbu: Kúsok cesty okolo sveta (1991), 
Dopadne to dosť dobre, pes bude rád 

(1995), K+K alebo naša etuda (2004), 
Šampanské, káva, pivo (2008), Divadel-
ná hra (2011), Špaky v tŕni (2012) ako 
aj najnovšiu knihu, ktorá sa ocitla vo fi -
nálovej desiatke za rok 2017 Aksál - na 
večnú tému lásky. Lásky, ktorá je ako 
príroda v nás. Účastníci besedy si mohli 
vychutnať ukážky z tohto poetického 
dielka v podaní samotnej autorky, ktorá 

opäť dokázala svoje herecké majstrov-
stvo. Tento zážitok bol pridanou hod-
notou k stretnu  u s pani Zuzkou Cigá-
novou, ktorá v závere besedy priznala, 
že bola naším mestom, jeho architektú-
rou, atmosférou a ľuďmi očarená a že 
sa sem v budúcnos   opäť rada vrá  . 
Poduja  e organizovala Mestská knižni-
ca v Sabinove. «
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45. ročník 
Makovickej struny

 Na 45. ročníku fes  valu ľudovej 
piesne v rusínskom a ukrajin-

skom jazyku, v podaní víťazov re-
gionálnych kôl a laureátov súťaží 
minulých ročníkov sa predstavilo aj 
spevácke duo folklórnej zložky FS 
Sabinovčan Tamara Tomašková (na 
foto vpravo) a Nikola Adamiová (na 
foto vľavo), laureátky z roku 2012.

Ich spev si mohli milovníci ľudo-
vej piesne vychutnať 25.11.2017 
na dvoch koncertoch v Bardejove 
a 26.11.2017 v Prešove.«

MsKS
17.XII.  VIANOČNÝ KONCERT 
17.00 V podaní zoskupenia 

MUSe trio a ich hos  . 
 Kultúrne centrum Na korze, 
 Námes  e slobody č. 100. 
 Vstupné dobrovoľné.
19. - 20.XII. VIANOČNÉ TRHY
08.30 Park na námes  .
- 18.00 
19. - 20.XII  VIANOČNÉ KOLEDOVANIE 
       V MESTE
16.00 Vianočné koledy a vinše v podaní 

MŠ Švermova, MŠ 9. mája, MŠ 17. 
novembra, ZŠ Komenského, ZŠ 17. 
novembra, Súkromnej ZŠ, CZŠ sv. 
Jána Krs  teľa, mažoretky Tedasky 
ZUŠ v Sabinove, DFS Sabiník, FS Sabi-
novčan – spevácka zložka, Real Street, 
Dedinská folklórna skupina Ňaršanka.

 Park na námes  .
19.XII.  VIANOČNÝ PRÍBEH S JAZYKOVOU 

ŠKOLOU eXtra
17.00 Vianočný koncert. Vstup voľný.
 Kultúrne centrum Na korze, 
 Námes  e slobody č. 100.

Knižnica MsKS
12. XII.  PRI VIANOČNOM STROMČEKU
10.00 Zdobíme vianočný stromček 

s deťmi MŠ Švermova.
14.XII.  VIANOČNÉ PRIANIA
10.30 Ako de   a zvieratká prežívajú Via-

noce. Pre de   MŠ Švermova.
18. XII.  MÔJ ANJEL SA VIE BIŤ
10.00 Zážitkové čítanie z knihy R. Brata 

pre žiakov 3/A ZŠ Komenského.

Kultúrne centrum 
Na korze
15.XII.  BETLEHEM 
14.00 Príprava postavičiek do vianočné-

ho betlehemu, tvorivá dielňa pre 
žiakov ŠKD.

30.XII.  MÁŠINA SILVESTROVSKÁ SHOW
16.30 Silvestrovská zábava pre najmen-

ších s ich obľúbenou postavičkou 
Mášou, medveďom a ďalšími zvie-
ratkami, tvorivou dielňou a mini-
diskotékou. Vstupné: 1,00 €. Pred-
predaj vstupeniek v KIC, Námes  e 
slobody č. 62, Sabinov.

Kultúra na december 2017

Vítame Vás: 
Bednarik Jakub
Dudová Marcela
Ferko Timotej
Gabošová Tereza
Horváthová Salome
Jadvišová Rebecca
Kalášová Sára
Kalejová Lara
Karpíšková Miriam
Kuchárová Alžbeta

Zomrelí:
Gáll Anton, 86-ročný
Ma  jková Anna, 84-ročná
Nováková Margita, 87-ročná
Ploskuňáková Šarlota, 89-ročná
Štec Jozef, 41-ročný

Jubilanti:
96 rokov  Škovranová Anna
94 rokov  Uličná Katarína
85 rokov  Dačová Alžbeta
       Skočej Jozef
       Tiritová Helena
80 rokov  Begániová Mária
       Gáll Fran  šek
       Horváthová Regina
75 rokov  Belišková Terézia
       Lazorová Oľga
       Rusnáková Alžbeta
70 rokov  Dudová Margita
       Goliaš Milan
       Grus Milan
       Hroš Pavol
       Osifová Irena
       Sokol Andrej
65 rokov  Belasová Joze  na
       Djačovská Magdaléna
       Janičko Jozef
       Jusko Peter
       Jusková Eva
       Koľová Katarína
       Pekárová Agáta
       Škovran Jozef
       Ungvarský Ondrej

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
november 2017

red., foto: archív speváčok

„Šťastný si, ak si takého 
druha vybrať vieš, s ktorým aj 
šedinami obelený až do samej 
staroby dožiješ.»
K diamantovej svadbe Jožke 
a Lacovi HALUŠKOVÝM 
blahoželajú de  , 
6 vnúčat a 8 pravnúčat. 

Vianočné prianie
Redakcia Spravodajcu mesta 
Sabinov ďakuje za celoročnú 

priazeň a praje 
pokojné a milostiplné 

vianočné sviatky.
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Rómska paleta 2017

Zo života ZŠ Ul. 17. novembra v Sabinove

Stáva sa už tradíciou, že 
sa žiaci so všeobecným 
intelektovým nadaním zo 

Základnej školy na Ul. 17. no-
vembra v Sabinove zúčastňujú 
logického sústredenia realizo-

vaného v rámci ini-
cia  vy Nadané dieťa. 
Ako po minulé roky, 
aj tento rok sa cen-
trom logického sú-
stredenia stala loka-
lita Sigord pri Prešove. Absol-
vovali sme tri dni nabité ak  vi-
tami, ktoré dokonale preverili 

naše logické myslenie, 
čitateľské a technické 
schopnos   (ako napr. 
púšťanie šarkana) 
a v neposlednom rade 
aj kreativitu a športové 

nadanie (futbal, frisby, beh).
Asi najväčším lákadlom 

bola hodina kúzelnej fy-
ziky. Pán fyzik, ktorý sám 
seba označil za eskamotéra, 
nám predviedol, že aj fyzika 
môže byť zábavná a hravou 
formou sme pochopili aj 
zopár veľmi ťažkých problé-
mov. Niektoré z experimen-
tov sme si dokonca aj vyskú-
šali (pozri foto). Aj aktivity 
pripravené na precvičenie 
našich mozgových závitov 
(čítanie s porozumením) 
prekonali naše očakávania. 
Preverenie našich jazyko-

vých schopnosti ukázalo, že 
ani táto oblasť nie je našou 
slabinou. Napokon všetko 
zakončila robotika, pri kto-
rej nám boli predstavené 
modely robotov, ktoré sme 
dokonca sami ovládali. Naše 
vedomosti o mestách Sabi-
nov, Prešov, Lipany a Veľký 
Šariš a nielen to preveril 
vedomostný kvíz. V jeho 
druhej časti sme dokázali, 
že šarišské nárečie ovláda-
me na výbornú, a tak sme sa 
ako skupina reprezentujúca 
Sabinov stali víťazmi celého 
kvízu, za čo sme dostali 
sladkú odmenu.

Logické sústredenie znova 
potvrdilo svoju kvalitu a vy-
sokú úroveň ak  vít. Nás však 
teší to, že sme si našli ďalších 
nových kamarátov, nadviazali 
nové priateľstvá a prekonali 
sami seba. Už sa tešíme na 
ďalší ročník. «

 Zúčastnili sme sa sústredenia Nadané dieťa
autor: Ján Staško,  foto: archív školy

Deň stromu

Dňa 20. októbra 2017 
sme si pripomenuli 
DEŇ STROMOV. V tento 

deň sa v našej škole zachra-
ňovali stromy. Počas celého 
dňa žiaci nosili papier do zbe-
ru. Za každých 5 kg papiera 
dostali zošit z recyklovaného 
papiera. Nazbierali sme spolu 
833 kg papiera, ktorý poputu-
je na recykláciu. «

Mária Hrabčáková, foto: archív školy

Minulý mesiac k nám 
doputoval diplom 
z celoslovenskej vý-

tvarnej súťaže pre rómskych 
žiakov ZŠ, ŠZŠ a ZUŠ – Rómska 
paleta 2017. 

Organizátorom bol Prešov-
ský samosprávny kraj a Pod-

tatranské osvetové stredisko 
v Poprade.

Tohtoročná téma znela :

 .... Kedysi dávno....
Jednou z ocenených v II. 

kategórii zo 115 súťažných 
prác sa stala i Erika Ferková 
zo 6. ročníka našej školy. 

Srdečne blahoželáme! «

autor: Antónia Iľkivová

Dňa 16. novembra 
2017 sa uskutočni-
la v škole slávnost-

ná imatrikulácia – prija  e 
prvákov do cechu žiackeho. 
Rodičia v tento deň mali 
možnosť vidieť, čo dokážu 
ich ratoles  , ktoré preuká-

zali šikovnosť pri plnení rôz-
nych úloh. De   okrem iného 
ukázali, že ovládajú krásne 
pesničky i prvácku hymnu. 
Po preukázaní vedomos   
a šikovnos   nasledovalo 
zloženie sľubu prvákov, kto-
rý speča  li odtlačkom prsta 
ľavej ruky. Ako pamiatku na 
tento deň každý z nich do-
stal od pani riaditeľky Aleny 
Mladej medailu. «

D. Radačovská, tr. učiteľka 1.C

Imatrikulácia prvákov
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V termíne od 6.11. – 13.11.2017 
sa uskutočnila medzinárodná in-
forma  cká súťaž iBobor. Táto sú-

ťaž vznikla v Litve v roku 2004. Symbo-
lom súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litov-
sky Bebras a po slovensky Informa  cký 

bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy 
rozšírila do mnohých ďal-
ších krajín. 

Hlavným cieľom 
súťaže je podporiť záujem o in-
formačné a komunikačné technológie 
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať 
v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich 
v intenzívnejšom a krea  vnejšom použí-
vaní moderných technológií pri učení sa.

V rámci Slovenska sa jej zú-
častnilo 74 216 súťažiacich z 992 

škôl. Zo  Základnej školy na Komen-
ského ulici v Sabinove sa do súťaže 

zapojilo 339 súťažiacich.

Sme veľmi radi, že úspešnými rieši-
teľmi je 64 žiakov našej školy. Medzi 

žiakov s plným počtom bodov patria: 
Ivana Pe  jová z 3.A, Alexandra Kolpá-
ková z 5.B, Šimon Poráč z 5.A a Vanessa 
Cisková z 8.C triedy. Všetkým úspešným 
riešiteľom blahoželáme! «

až sa odvtedy
ch ďal-

á j i

sk
zapoj

Sm
t ľ

Súťažili sme s iBobrom
autor: Katarína Kurucová

Po privítaní žiakov z rôznych základ-
ných škôl riaditeľom DSA nasledovala 

prehliadka školy. Gymnazis   boli preroz-
delení do pia  ch tried, v ktorých sme za 
pomoci našich vyučujúcich predstavili 
vyučovacie predmety ak  vitami spoje-
nými s daným predmetom. Boli to trie-
dy fyziky, chémie, biológie, informa  ky 
a nemčiny. Skupinky žiakov základných 
škôl sa zastavili v každej triede, kde sme 

im ukázali, čo zaujímavé sa môžu nau-
čiť, ak sa rozhodnú študovať na našom 
gymnáziu. Na 1. poschodí ich čakalo aj 
Mini retro múzeum – technika, umelecké 
predmety a rôzne ďalšie veci, ktoré ľudia 
bežne používali v minulom storočí. Dvere 
boli otvorené aj do našej žiackej študov-
ne, kde počas voľných hodín i prestávok 
môžeme tráviť čas a nájdeme tu rôzne 
doplňujúce študijné materiály či belet-
riu. V ďalšej triede si naši študen   pripra-
vili pre návštevníkov aj rôzne krea  vne 
ak  vity pod jednotným názvom Tvorivé 

dielne. Potom sa návštevníci presunuli 
k stolom, kde ich čakali jabĺčkové pochúť-
ky. Tento výnimočný deň sme to  ž spojili 
aj s tradičným Dňom jabĺk a veríme, že si 
návštevníci DSA pochutnali.

Zaujímavým obohatením tohto netra-
dičného dňa a čerešničkou na torte bolo 
vystúpenie úžasných speváčok – ses  er 
Nízlových alebo inak Twiins. Okrem ich 
najnovších hitov sme si vypočuli aj po-
vzbudzujúce slová, ktoré nás veľmi po-
tešili. Po koncerte nasledovala autogra-
miáda a speváčky nám ochotne poskytli 
aj exkluzívny rozhovor o ich stredoškol-
skom štúdiu. Toto interview si môžete 
takisto prečítať vo vianočnom vydaní 
nášho školského časopisu Nové Sondy 
na webovej stránke našej školy. 

S dobrou náladou sme sa po autogrami-
áde rozlúčili s našimi hosťami dúfajúc, že 
sa u nás cí  li príjemne. Pevne veríme, že 
sa v septembri s mnohými z nich budeme 
denne vídať na chodbách našej školy. «

Na Deň otvorených dverí gymnázia v Sabinove 
zavítali aj sestry Nízlové - Twiins

Aj tento rok sme na sabinovskom gymnáziu otvorili počas „Dňa otvorených dve-
rí“ dokorán dvere školy pre všetkých návštevníkov. Tradičný deň „D“ sa od sep-
tembra už v Súkromnom Gymnázium DSA konal 7. novembra 2017 a pripravili 
sme sa naň poc  vo. 

Anita Cmaríková, 3.A, Súkromné Gymnázium DSA, 
foto: archív školy 
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Jablkové pochúťky.

Tvorivé dielne.
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VZDELÁVALI SME...

Centrum voľného času Radosť v Sabi-
nove sa okrem organizácie voľnoča-

sových ak  vít venuje aj neformálnemu 
vzdelávaniu. Vyberáme si preto priere-
zové témy na to, aby sme zaujali a oslo-
vili čo najväčšie publikum študentov. 
Tento rok sme pre ôsme ročníky zvolili 
problema  ku sociálnych sie  , kyberšika-
ny a video portálov. V dňoch 7. a 8. 11. 
2017 sme na pozvanie ZŠ 17. novembra 
v Sabinove mohli odprezentovať vzde-
lávanie, ktoré pozostávalo z teore  ckej 
a prak  ckej čas   (pozri foto nižšie). Spo-
ločne sme hľadali odpovede na otázky 
bezpečnos   a obozretnos   na internete. 

Samotní žiaci nám dali množstvo pod-
netov v problema  ke sociálnych sie  , 
o ktorých je potrebné diskutovať a pou-
kazovať na nich.

Témy environmentálnej výchovy, se-
parovania odpadu a ochrany prírody 
sú aktuálne v každom období a preto 
sme mali možnosť navštíviť aj štvrtá-
kov, ktorí si separovanie odpadu skúša-
jú na vlastnej koži každý deň. My sme 
ich prišli osloviť a poukázať im nielen 
na nevyhnutnosť separovania a nakla-
dania s odpadmi, ale najmä im vysvet-
liť, že takýto prístup je tým najväčším 
komplimentom, ktorý môžeme urobiť 

pre našu Zem. Veríme, že sme týmito 
vzdelávaniami dali žiakom dostatočné 
množstvo podnetov na zamyslenie sa 

a mohli si tak uvedomiť vážnosť prob-
lémov, s ktorými sa stretávajú každý 
deň. «

v@hovsky, foto: CVČ Radosť

Jozef Váhovský 
počas prednášky.

Štvrtáci
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Čo je to vlastne karate?
Je to bojové umenie, novodobo už aj 
šport, ktorý je rozšírený po celom svete. 
Pre mňa je karate nielen šport, ale už aj 
istý životný štýl, podľa ktorého sa riadim 
aj v normálnom živote.

Kto vás inšpiroval pre tento šport? 
Osobne ma neinšpiroval nikto, ba ani 
nikto z mojich príbuzných sa karate ne-
venoval. Odmalička ma to istým spôso-
bom lákalo.

Ktoré z ocenení získané v doterajšej ka-
riére si najviac ceníte a prečo?
Určite  tul Majsterky Slovenska a zlato 
zo Zagreb Cup, Hungarian Open, Polish 
open a víťazstvo v ukrajinskom Ľvove. 
Asi najväčšiu cenu má pre mňa zlatá 
medaila z Budapeš   z minulého roku, 
lebo som tam odviedla podľa mňa môj 
najlepší výkon v živote. No najväčší 
úspech je pre mňa to, že som sa nano-

minovala na tohtoročné Majstrovstvá 
Európy a sveta.

Komu najviac vďačíte za tento úspech? 
Kto je vaším športovým vzorom?
Za kvalitnú prípravu vďačím hlavne 
môjmu trénerovi a coachovi pánovi 
Semaníkovi a trénerom Veronike Sema-
níkovej a Viliamovi Demkovi. Rodičom 
a súrodencom za to, že ma vo všetkom 
podporujú a rovnako tak kamará  . Čo 
sa týka vzoru, obdivujem každého špor-
tovca, ktorý niečo dosiahol v športe, 
ktorému sa venuje. Nemám vylúčne 

jedného človeka, ktorý je mojím vzo-
rom. Od každého športovca sa snažím 
si zobrať všetky pozi  vne vlastnos  , 
ktoré má.

Mali ste už obdobie, keď ste mali všet-
kého „plné zuby“ a chceli so všetkým 
skončiť?
Áno, mala som obdobie, kedy sa mi da-
rilo menej a nebavilo ma to. No vedela 
som, že keď to chcem zmeniť, musím pre 
to niečo urobiť. A to ma posúvalo ďalej. 
Začala som ešte viac na sebe pracovať 
a trénovať a výsledok sa dostavil. :-)

Vaše obľúbené jedlo? Musíte si ako 
kara  stka kontrolovať stravu? Držíte 
nejaký špeciálny režim aj v iných čin-
nos  ach?
Bryndzové halušky. V strave sa obme-
dzovať nemusím, pretože súťažím v naj-
nižšej váhovej kategórii a ešte mám tam 
nejakú rezervu. Pokojne by som teda 
nejaké to kilo ešte pribrať mohla. Ale aj 
napriek tomu sa snažím jesť zdravo. To 
k športovcovi jednoducho patrí.

S  hate zladiť školské a športové povin-
nos  ? Venujete sa ešte nejakým iným 
záľubám?
Občas je ťažké všetko zosúladiť tak, aby 
som to s  hla, no za  aľ to zvládam. Me-
dzi moje iné záľuby mimo karate patrí 
šport, ktorý robím samozrejme iba re-
kreačne (lyžovanie, plávanie, behanie...) 
a snažím sa tráviť čas aj s rodinou a ka-
marátmi.

Ktoré krajiny ste vďaka karate dopo-
siaľ navš  vili a ktorá vám najviac uča-
rovala? 

Za  aľ prevažne Európu, konkrétne 
Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, 
Ukrajinu a Bulharsko. Nedávno som na-
vš  vila aj Španielsko, kde sa konali Maj-
strovstvá sveta a tam sa mi rozhodne 
páčilo najviac zo všetkých krajín.

Vráťme sa teda k Majstrovstvám sveta. 
Ako hodno  te predchádzajúcu sezónu, 
ktorá Vás na MS posunula a samot-
ný výsledok na MS? 
Sezóna bola pomerne náročná. Väčšina 
nominačných turnajov sa konala v za-
hraničí a terajšia zahraničná konkurencia 
je veľmi silná. No o to krajší bol pocit, že 
som sa tam dostala.

Keď som sa to  ž vo februári zúčastnila 
Majstrovs  ev Európy v Sofi i, hneď v pr-
vom zápase som prehrala s Turkyňou. 
Bola som zo seba veľmi sklamaná, ale 
stalo sa. Na Majstrovstvá sveta na Te-
nerife som preto išla s malou dušičkou. 
Prvý zápas som mala voľný. Druhý zápas 
som vyhrala nad Írkou a tre   zápas som 
vyhrala nad Ukrajinkou. Štvrtý zápas som 
prehrala s Majsterkou Európy Polinou 
Hurenko. Keby sa Polina dostala do fi ná-

le, tak ja by som mala šancu zabojovať 
v repasáži o bronzovú medailu. Ale Polina 
ďalší zápas prehrala a tým pádom som aj 
ja skončila.

Aká bola atmosféra na MS?
Celková atmosféra bola neopísateľná. Za 
slovenskú reprezentáciu nás bolo oko-
lo 30 Slovákov. Všetci sme sa navzájom 
podporovali a povzbudzovali. Mňa veľmi 
nabudilo, keď mi ostatní fandili a tešili 
sa so mnou, keď som zabodovala. A ešte 
jedna perlička. Na Tenerife som osla-
vovala svoje pätnáste narodeniny. Z re-
cepcie mi priniesli ako pozornosť hotela 
šampanské. A keď ma recepčná zbadala, 
tak sa len zasmiala, šampanské zobrala 
naspäť a priniesla mi misu ovocia. :-)

Čo všetko ste museli v príprave absol-
vovať?
Predovšetkým náročné tréningy, chodila 
som behať a niekedy som mala aj tré-
ning navyše. K príprave na majstrovstvá 
patrili aj sústredenia slovenských repre-

 Na MS sa predstavila Kristína Šimčíková 
Po úspechoch v minuloročnej sezóne sa Kris  na Šimčíková, členka Klubu kara-
te Katsudo v dňoch 25.10. – 29.10.2017 pod záš  tou Slovenského zväzu karate 
prezentovala na Majstrovstvách sveta v španielskom Tenerife. Zúčastnilo sa na 
ňom 109 krajín z celého sveta. Celkový počet pretekárov, ktorí zabojovali o cen-
né kovy bol 1 710. My sme sa s ňou porozprávali nielen o tom, ako sa jej na 
majstrovstvách darilo.

Lucia Mihoková, foto: archív klubu

Kris  na Šimčíková
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zentantov v Moštenici, ktoré sa konali 
cez víkendy. Takže ak som mala nejaký 
ten víkend voľný, tak to bola vzácnosť.

Máte nejaký svoj rituál pred zápasmi? 
V prvom rade sa poriadne rozcvičim. 
A rituál? Keďže som veriaca, pred kaž-
dým zápasom sa prežehnám.

Aké sú Vaše plány do budúcna?
Momentálne som deviatačkou na ZŠ 
17. novembra v Sabinove. Po skončení 
základnej školy by som chcela študovať 
na sabinovskom gymnáziu a potom sa 
uvidí. A čo sa týka športu, tam je tých 
plánov veľmi veľa. Najbližší cieľ, ktorý 
by som chcela splniť, je nanominovať sa 
na nadchádzajúce Majstrovstvá Európy, 
ktoré sa budú konať v Sochi – Rusko vo 
februári 2018. «

Za Karate klub Katsudo sme vyslali 
výpravu v zložení: Veronika Sema-

níkova – rozhodkyňa, Jozef Semaník 
– tréner a pretekári: Saskia Adamová, 
Ema Pigová, Barbora Falatová, Kristína 
Šimčíková. "Mužov" zastupovali Mi-
chal a Richard Máchoví. Z bojov v ku-
mite si tentoraz nepriniesol medailu 

jedine Richard, no siedmym miestom 
získal 2 body do rebríčka a postup 
na Majstrovstvá SR. Kristína Šimčíko-
vá a Barbora Falatová sa prebojovali 
do finále, kde ale podľahli súperkám 
a získali druhé miesta. Saskia Adamo-
vá, Ema Pigová a Michal Mácha sa po 
úspešne zvládnutej repasáži mohli 
tešiť z tretích miest. Pretekári nášho 
klubu po zisku bodov v SP postupujú 

na Majstrovstvá SR v týchto kategóri-
ách: Saskia Adamová (4. miesto v SP) 
– juniorky 16-17 +59 kg, Kris  na Šim-
číková (2. miesto v SP) – kadetky 14-15 
-47 kg, Barbora Falatová (2. miesto v SP) 
- kadetky 14-15 –54 kg, Michal Mácha (3. 
miesto v SP) – kadet 14-15-52 kg, Oliver 
Cuker (4. miesto v SP) – kadet 14-15-70 kg, 
Ema Pigová (2. miesto v SP) –ml. kadetky 
12-13 +50 kg, Richard Mácha (4. miesto 
v SP) – ml. kadet 12-13-45 kg, Dávid 
Mojžeš – ml. kadet 12-13-55 kg. Prete-
károm ďakujeme za reprezentáciu náš-
ho klubu i mesta Sabinov a želáme veľa 
šťas  a v bojoch o cenné kovy na Maj-
strovstvách SR.

Pokračovanie na nasledujúcej strane 

 Karatisti Karate klubu Katsudo opäť úspešní
Mesiac november priniesol našim pretekárom možnosť zabojovať o ďalšie body 
v Slovenskom pohári i možnosť zúčastniť sa Majstrovs  ev Východoslovenskej únie 
karate a bojových umení (VÚKABU) súčasne s prvým kolom žiackej ligy(ŽL). Mesto 
Šurany na Mar  na 11.11.2017 otvorilo bránu športovej haly pretekárom z celého 
Slovenska, ktorí sa rozhodli zabodovať v druhom kole SP.

autor: Zuzana Machová, foto: archív klubu

Reperezentan   SR v karate.

Úspešní členovia Karate 
klubu Katsudo po priebehu  
Majstrovs  ev VÚKABU 
s Veronikou Semaníkovou 
v strede.
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Základňa najmladších hokejových 
hráčov v Sabinove sa rozrástla, a tak 
z inicia  vy trénerov najmladších ho-

kejistov vznikla vo východoslovenskom 

regióne súťaž v mini - hokeji prípraviek. 
Pozostáva z pia  ch turnajov. Prvý z nich 
sa odohral 26.11.2017 v Bardejove. Dru-
háci síce podľahli rovesníkom z Bardejova 
1:4, ale nad Levočou vyhrali 6:3. Tre  aci 
si suverénne poradili s Bardejovom, keď 
vyhrali 20:0, s Levočou remízovali 1:1. Za 

týmto výsledkom je určite aj skutočnosť, 
že naši prípravkári trénovali aj počas let-
ných prázdnin. Zúčastnili sa hokejového 
kempu, ktorý zorganizoval Hokejový klub 
Sabinov v spolupráci s CVČ - Radosť. Ďa-
kujeme za podporu a pomoc všetkým za-
interesovaným. Dúfame, že malí hokejis   
natrénované zúročia a budú úspešní aj 
v celkovom hodnotení. «

Začíname súťažiť aj s hokejovou prípravkou

Sabinovskí prípravkári

Autor a foto: Libor Zagrapan

Bodovali sme aj v Žiackej lige

O týždeň neskôr dňa 18.11.2017 
sme vzali aj našich mladších prete-

károv prevetrať bojovú výstroj do Ko-
šíc, kde sa otvoril pre nich nový ročník 
Žiackej ligy 2017-2018. Býva zvykom 
VÚKABU na začiatku zrekapitulovať 
minulý rok, oceniť najlepších, a tak sa 
stalo aj tentoraz. Ceny pre víťazov ŽL 
2016-2017 si odniesli: Oliver Škovran  
– agility a kumite, Denisa Blizmanová, 
Richard Mácha, Dávid Mojzeš, Barbora 
Falatová a Kristína Šimčíková všetci za 
kumite vo svojich kategóriách. Po odo-
vzdaní cien sa začala samotná súťaž. Za 
náš klub sa predstavili: Denisa Blizma-
nová, Simon Dujava, Šimon Falat, Pavol 
Lompart, Oliver Škovran, Mar  n Mácha 
a Richard Piga. Deniska Blizmanová na-
priek tomu, že nastúpila v novej kategó-
rii si vybojovala 1. miesto. Riško Piga 
zabojoval medzi 8-9 ročnými chlap-
cami nad 30 kg a priniesol si medailu 
za 3. miesto. Do kategórie 8-9 roč-
ných chlapcov začiatočníkov do 30 kg 
nastúpil po ťažkej chorobe aj Martin 
Mácha. Spomedzi 23 pretekárov si do-
mov priniesol zlatú medailu. Dúfame 
a veríme, že to nie je víťazstvo len nad 
súpermi, ale aj nad zákernou chorobou 
a blahoželáme.

Zo starších pretekárov v rámci ŽL na-
stúpili a ceny získali: Barbora Falatová 
– kata a kumite: 3. miesto, Michal Má-
cha– kata: 3. miesto a kumite: 2. miesto, 
Richard Mácha–kumite: 2. miesto, Dávid 
Mojzeš–kumite: 2. miesto, Ema Pigová–
kumite: 1. miesto, Kris  na Šimčíková– 
kata a kumite: 1. miesto.

Táto sobota 18.11.2017 preverila kon-
díciu našich skúsenejších pretekárov aj 
na Majstrovstvách VÚKABU. Z cvičenia 
v kata si prevzali: Kris  na Šimčíková cenu 
za 2. miesto a Michal Mácha spolu so 
Saskiou Adamovou za 3. miesto. Z víťaz-
stva v kumite sa tešili a majstrami VÚKA-
BU sa stali: Saskia Adamová, Barbora Fa-

latová, Ema Pigová, Kris  na Šimčíková, 
Michal a Richard Máchoví. Dávid Mojzeš 
bojoval síce vo fi nále, no po prehre si 
prevzal striebornú medailu.

Zdalo by sa, že mesiac november 
svojimi dvoma súťažnými sobotami je 
krátky, ale počet medailí je dôkazom 
toho, ako naši pretekári tvrdo trénujú 
a svojimi výsledkami dokazujú úspeš-
nosť nielen na východe, ale na celom 
Slovensku. Za všetko, čo robia pre svoje 
de   ich rodičia, za úsilie trénerov a za 
fi nančnú podporu mesta Sabinov ďaku-
jeme. Nebyť všetkých týchto faktorov 
naši pretekári by neboli dnes tam, kde 
sa nachádzajú. «

Pokračovanie z predchádzajúcej strany 
1. miesto 

Mar  n Mácha
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Na IX. ročníku mažoretkovej súťaže 
SABINOVSKÁ PALIČKA sa zúčast-
nilo 15 súborov, z toho 3 súbory 

z Maďarska. 
Súťažilo sa v tanečných kategóriách: 

sólo, duo, trio, malé formácie baton, 
pom-pom, mix, fl ag a veľké formácie ba-
ton, pom-pom, mix, fl ag.

Mažoretky Tedasky si z tejto súťaže 
odniesli:
Kategória DETI:
Deborah Andraščíková, Nela Angelovičo-
vá, Natália Karabinišová, Tamara Bujňáč-
ková, Alžbeta Bujňaková, Sára Fabiáno-
vá, Juliana Jurčišinová, Karin Krehliková, 
Nela Malíková, Alica Nemergutová, Bar-
borka Rojáková

1. miesto: veľká formácia pom-pom
2. miesto: malá formácia pom-pom

Kategória KADET a JUNIOR:
Nela Baňasová, Tereza Cihanská, Laura 
Fecková, Adela Jarkovská, Katarína Jar-
kovská, Tereza Michalíková, Diana Ra-
dačovská, Natália Semančíková, Nikola 
Semančíková, Petra Slovíková, Michaela 

Šoltýsová, Veronika Šoltýsová, Barbora 
Tomková, Kris  na Zacharská
2. miesto: veľká formácia klasik baton
2. miesto: malá formácia pom-pom
3. miesto: malá formácia baton

Kategória JUNIOR:
Sofi a Bujňáková, Karin Jendrichovská, 
Alexia-Katarína Letkovská, Sára Miščíko-
vá, Miroslava Sopková

1. miesto: sólo pom-pom
2. miesto: malá formácia pom-pom
2. miesto: duo-trio baton
3. miesto: duo-trio pom-pom

Kategória SENIOR:
Sabína Blaščáková, Lívia Jendrichovská, 
Natália Miščíková, Nikola Lukáčová, Vik-
tória Lukáčová, Diana Olšiaková, Melá-
nia Daňková
1. miesto: sólo pom-pom
2. miesto: sólo pom-pom
2. miesto: malá formácia baton
2. miest: malá formácia pom-pom
2. miesto: malá formácia mix
3. miesto: duo-trio baton

Mažoretky Tedasky vyjadrujú veľké poďa-
kovanie za pomoc a podporu pri organizo-
vaní IX. ročníka Sabinovskej paličky: Mes-
tu Sabinov, Súkromnému Gymnáziu DSA 
Sabinov, Mestskému kultúrnemu stredis-
ku v Sabinove, CVČ Radosť Sabinov, ZŠ Uli-
ca 17. novembra Sabinov, EPoS-u Sabinov, 
Slovenskej sporiteľni a.s., cukrárni ARBE-
ŠA VAITI – SABINOV, WEAR KIDS – Katarí-
ne Tomkovej Sabinov, Adriánovi Baňasovi 
– Lipany, Cukrárenskej výrobe – Lipany, 
Rudolfovi Bronekovi – Stará Ľubovňa, 
Miroslavovi Zacharskému – VSE Košice, 
Mar  novi Jarkovskemu MAS partnerstvo 
Bachureň, Umeleckému štúdiu Mirosla-
va Fabiána, fi rme Špica dárky, Kris  ánovi 
Gajdošovi Sabinov, COOP Jednota Sabi-
nov, Zuzane Bujňákovej, Matúšovi Malíko-
vi a mnohým ďalším úžasným ľuďom. «

IX. ročník mažoretkovej súťaže 
SABINOVSKÁ PALIČKA

11. november 2017
Mestská športová hala, Sabinov

autor: Eva Vardžíková, vedúca súboru,                      
foto: archív mažoretiek

Seniorky: 2. miesto 
malá formácia mix

De  : 2. miesto malá formácia 
pom-pom

Juniorky: 
2. miesto

trio baton

Kadetky: 2. miesto 
malá formácia 

pom-pom

Kadetky: 2. miesto 
veľká formácia 

klasik baton
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Vás srdečne pozýva na
 POCHOD PROTI DIABETU 2017
 12.12.2017 o 14.00 h 
v Lipanoch

 PROGRAM:
1. stretnu  e na parkovisku opro   MsÚ
2. prechádzka cez mesto okolo kostola 

a späť
3. kultúrny program v Galérii
4. spoločenské posedenie
5. Mikuláš

Výbor ZO ZDS DIASABI 

Dňa 9.11.2017 sa v Prešove – 
Solivare uskutočnil Krajský 
turnaj seniorov v bowlingu, 

ktorý organizovala Krajská organizá-
cia Jednoty dôchodcov Slovenska. 
Na turnaji sa zúčastnilo 8 družs  ev 
z jednotlivých okresných organi-
zácií Prešovského kraja. Sabinov 
reprezentovalo družstvo v zložení 
Anna Šurinová, Katarína Rohaľová, 
Anton Tekeľ, Štefan Fecko, Miroslav 
Semenďák a Pavel Arway. Toto zlo-
ženie zabezpečilo Sabinovu zlaté 
medaily a putovný pohár pretekov. 
Medzi jednotlivcami zlatú medai-
lu najlepšieho muža získal Pavel 
Arway (na fotke) a Katka Rohaľová 
medzi ženami striebornú za počet 
nastrieľaných bodov. Seniori takto 
zviditeľnili Sabinov a prispeli k veľ-
mi peknej a úspešnej reprezentácii 
nášho mesta. «

Bowlingový turnaj
autor: Eva Arvayová st., foto: archív JDS

Informácia o meraniach 
na Zimnom štadióne 
v Sabinove

Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva z Prešo-
va uskutočnil 28.11.2017 

meranie kvality ovzdušia na Zim-
nom štadióne v Sabinove. Kvalitu 
ovzdušia meralo aj 15.11.2017 
Kontrolné chemické laborató-
rium z Jasova. V oboch prípadoch 
boli namerané hodnoty ovzdušia 
v norme. (red.)

KST Slovan Sabinov
Vás pozýva na 

Silvestrovský lyžiarsky a peší prechod

31.12.2017
Trasa: peši a na bežkách

Renčišov-Dubovické žľabky-sedlo pod Marduňou-Marduňa-Kamenná 

lúka-Sedlo pod Kohútom-Kohút-Švabľovka-Sabinov 

cca 18 km, stúpanie 349 m, klesanie 639 m.

Ukončenie akcie s občerstvením a pamätným odznakom "U Časara".

Stretnutie: Odchod autobusom SAD zo Sabinova do Renčišova o 8.00 h.

KONTAKT: Miroslav Grešák (0903 883 078)

Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné riziko.
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V reštaurácii Jonatán v Sabinove sa 
25.11.2017 už tradične uskutočnil 
turnaj v mariáši. Zúčastnilo sa ho 

11 hráčov. Hralo sa na tri jeden a polho-
dinové kolá, do fi nále postúpili štyria hrá-
či. Na štvrtom mieste sa umiestnil Jozef 
Zubrický zo Sabinova, tre  e miesto patrí 
Emilovi Ivankovi zo Sabinova. Na druhom 
mieste a  tul sabinovského mariášové-
ho vicemajstra roku 2017 získal rovnako 
ako vlani Mar  n Váhovský z Drienice. Sa-
binovským mariášovým majstrom roku 
2017 a držiteľom putovného pohára na 
jeden rok sa stal tak ako v roku 2015 Vin-
cent Kolarčík zo Sabinova. Gratulujeme ví-
ťazovi a ďakujeme všetkým zúčastneným 
za príjemnú atmosféru, ktorá vyvrcholila 
vyhlásením výsledkov turnaja a odovzda-
ním malých vecných darov, ktoré poskytli 
fi rmy MP KANAL service s.r.o. Prešov, 
SABTRADE s.r.o. Sabinov, reštaurácia JO-
NATÁN a vďaka patrí aj MsKS v Sabinove 
za promptnú opera  vnu pomoc pri pro-
pagácii turnaja, za čo im organizátori aj 
touto cestou ďakujú. «

Zľava M. Váhovský, 
V. Kolarčík, E. Ivanko

Turnaj v mariáši
autor: Peter Vrábeľ, foto: Peter Mihok
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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, ktoré teraz 
dočasne sídli v KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 

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.

S P O M Í N A M E

Dňa 23.12.2017 je to už 11 rokov čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, babička 
a prababička

ZLATICA 
MURINČÁKOVÁ. 
S úctou a láskou na teba spomínajú dcéra Dana 
a vnuci Roman, Jozef a Matúš s rodinami.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
a modlitbu.

Dňa 5.12.2017 uplynie 30 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec

ŠTEFAN SEMANÍK.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu s nami
modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Ľudmila a Daniela 
s rodinou. 

 

„Osud nevráti čo vzal, zostali len spomienky 
a veľký žiaľ.“ 

Dňa 11. novembra 201 7 uplynú už 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš syn a brat

Mgr. JURAJ LOMPART. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

„Kto v srdci žije, ten nezomiera.“

Dňa 12.12.2017 uplynie štrnásť rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec 
a prastarý otec

FRANTIŠEK ŠULÍK
S láskou a úctou spomínajú deti Marta, Marika, 
Marián a Fero s rodinami.

Ospravedlnenie
V minulom čísle Spravodajcu mesta došlo k nesprávnemu 

zneniu zverejnenej spomienky za  zosnulého. 
Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme a spomienku 

uverejňujeme ešte raz.

 „Žijeme život bez teba, ale v srdci s tebou.“

Dňa 6.12.2017 sme si pripomenuli nedožité 83. 
narodeniny môjho manžela, otca a dedka

TIBORA PRAMUGU.
S láskou spomínajú manželka Marta a dcéry Iveta 
a Eva s rodinami.

„Tíško si odišiel, nestihol zbohom dať, už niet ťa
medzi nami, no v našich srdciach ostal si stále s nami.
Len kyticu kvetov na hrob, môžeme ti dať, tichú
modlitbu s láskou venovať.“

Dňa 26.12.2017 uplynie rok, kedy zomrel náš 
milovaný manžel otec a dedko

JÁN KERPČÁR. 
S láskou spomína manželka Oľga, dcéra Iveta, syn 
Stano a Kamil s rodinami.

Dňa 30.12.2017 si pripomenieme 12.  výročie 
odchodu do večnosti našej drahej manželky, 
mamky a babky 

MARTY FEKIAČOVEJ. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu vo Vašich 
modlitbách. So stálou spomienkou manžel Ján 
a deti s rodinami.

SENIOR KLUB
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
december 2017:

Z dôvodu rekonštrukcie budovy MsKS bude činnosť 
klubu obmedzená na akcie mimo budovy. Plánuje-
me výlety do Tatier, Košíc, Prešova, vychádzky do 
prírody podľa počasia. Informácie nájdete na ozna-
moch v okne budovy CSS na Ul. J. Borodáča č. 7 
v Sabinove, prípadne u p. Sedlákovej na telefónnom 
čísle 0908 977 760.
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Mestské kultúrne stredisko v Sabinove vás pozýva 

na predajnú výstavu remeselných výrobkov 
s vianočnou a zimnou tematikou

Vianočný 
bazár

Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov

od 6. 12. 2017 – 13. 12. 2017
(otvorené od 9.00 h do 17.00 h)


