
Vo štvrok 18. októbra 2018 navš  vil 
Sabinov nielen po prvýkrát vo svojej 

fukcii prezidenta, ale i vo svojom živote 
prezident SR Andrej Kiska. S pánom pri-
mátorom diskutoval vyše hodiny o naj-
pálčiveších problémoch v meste i okrese 
ako sú nezamestnanosť, rómska proble-
ma  ka a zdravotníctvo. 

O rokovaní informoval v obradnej sie-
ni MsÚ. V súvislos   s nezamestnanosťou 
pripomenul, že úzko súvisí so vzdelaním, 
pretože 56 % nezamestnaných v okrese Sa-
binov nemá ukončené ani základné vzde-
lanie a takýto ľudia majú minimálne pred-
poklady uplatnenia na pracovnom trhu. To 
sa týka najmä rómskych obyvateľov. Pán 
prezident dlhodobo nabáda, aby sa za-
viedla povinná predškolská dochádzka pre 

všetky de   vrátane rómskych. „Vy samy 
viete, že ak nemá dieťa základné sociálne 
a hygienické návyky, čo sa stane? Prera-
díme dieťa do špeciálnej triedy, neskončí 
základnú školu, nemá vzdelanie a ten uzav-
retý kruh chudoby pokračuje... Nepracovali 
jeho otec, mama, nebude pracovať ani on 
a nedokážeme preťať ten kruh chudoby...
Ale súhlasím, že nič nemá byť zadarmo," 
povedal k tejto téme. Hovoril však i o dis-
kriminácii Rómov a predsudkoch zamest-
návateľov, no aj o pozi  vnom príklade ich 
zamestnania, ako to robí istá talianska fi r-
ma z Popradu kooperujúca s Whirpoolom, 
kde je zamestnaných 70 % Rómov. 

Po brífi ngu sa prešiel po sabinovskom 
korze, kde spontánne pozdravil viace-
rých prekvapených Sabinovčanov. Za-
stavil sa i pri soche oscara a zoznámil sa 
i s tvorcom sochy Jurajom Andraščíkom.

Od  aľ sa presunul do mestského infor-
mačného centra na korze, kde si pozrel 
stálu expozíciu venovanú oscarovému fi l-
mu Obchod na korze. Zvítal sa  ež s jeho 
pracovníkmi a  ež s pani Záletovou a Juri-
covou, ktoré hrali v slávnom fi lme. 

Súčasťou jeho programu bola i návšte-
va Spojenej školy, SNP č. 16 v Sabinove, 
kde sa stretol s pedagógmi a žiakmi tej-
to i na slovenské pomery mimoriadne 
úspešnej školy, keďže jej študen   nachá-
dzajú prak  cké uplatnenie v pracovnom 
procese aj vďaka zapojeniu do duálneho 
vzdelávania.

Prezident prítomným študentom ho-
voril, že život každého človeka je strieda-

ním lepších a horších období a je dobré 
najmä v tých lepších odbdobiach pa-
mätať, že netrvá večne. To potvrdil i na 
vlastnom živote. Hoci vyštudoval vysokú 
školu technického smeru, kvôli zabez-
pečeniu rodiny musel odísť do USA, kde 
pracoval manuálne vyše 16 hodín a na-
pokon o takmer všetky ťažko zarobené 
peniaze prišiel potom, ako ich investoval 
do akcií fi rmy, ktorá onedlho zbankro-
tovala. Študentov pobavil príhodou ako 
"opravoval" v USA klima  záciu svojej 
dcére tak, že mu vypadla na ulicu a len 
šťastnou náhodou nikoho nezranila, pre-
tože v opačnom prípade by sa tu dnes 
s nimi nerozprával.

V závere pracovného výjazdu v Sa-
binove navš  vil prezident SR závod na 
výrobu mliečnych výrobkov Milk-Agro, 
spol. s r.o., ktorý je pýchou slovenského 
potravinárstva produkujúceho vynikajú-
ce jogurty, smotanu, tvaroh, syry, ná  er-
ky a acidofi lné mlieko. «
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Aj vy by ste bez prípravy 
zvládli 7000 km na 
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navštívil Sabinov

Pán prezident pri 
preberaní daru – 
drevorezby

Pán prezident v KIC Na korze
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● MsZ schvaľuje: Plán kontrolnej činnos   na I. polrok 2019 
predložený hlavným kontrolórom podľa § 18f ods. 1 písm. b) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov

● MsZ schvaľuje:
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa 
príjmov a výdavkov
Objem bežných príjmov vo výške 9 861 621 €
Objem bežných výdavkov vo výške  9 340 880 €
Objem kapitálových príjmov vo výške  2 662 057 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 5 584 298 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 2 706 781 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 305 281 €
Použi  e prostriedkov rezervného fondu vo výške 713 981 €
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v členení podľa programov

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 147 118 0
2. Bezpečnosť 255 595 13 200
3. Verejné priestranstvá 888 072 1 440 725
4. Školstvo 5 021 529 182 446
5. Sociálna oblasť 1 056 659 3 303
6. Občianska vybavenosť 127 543 3 769 019
7. Kultúra a šport 512 328 140 605
8. Správa mesta 1 332 036 35 000

SPOLU 9 340 880 5 584 298

III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie
Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2018
100 Daňové príjmy 5 593 298 
200 Nedaňové príjmy 1 129 732
300 Granty a transfery 5 800 648
400 Príjmové operácie 786 781
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné fi nančné operácie 1 920 000
príjmy spolu 15 230 459
600 Bežné výdavky 9 340 880
700 Kapitálové výdavky 5 584 298
800 Výdavkové operácie 305 281
výdavky spolu 15 230 459

● MsZ schvaľuje: Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok: 
Lehocký Ladislav na čiastku 1 427,47 €
a Šimko Slavomír na čiastku 433,16 €. 
● MsZ schvaľuje: 
a) predloženie žiados   o poskytnu  e NFP na projekt s ná-

zvom: „Miestna občianska poriadková služba v meste Sabi-
nov“ z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. 
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, špecifi c-
ký cieľ 5.1.2 Zvýšiť fi nančnú gramotnosť, zamestnateľnosť 
a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým 
Rómov, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1;

b) predloženie žiados   o poskytnu  e NFP na SO, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta;

c) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami po-
skytnu  a pomoci stanovenými v Zmluve o poskytnu  e NFP;

d) zabezpečenie fi nančných prostriedkov v plnej výške na po-
vinné spolufi nancovanie projektu z vlastných zdrojov v sú-
lade so Zmluvou o poskytnu   NFP vo výške min. 5% celko-
vých oprávnených výdavkov;

e) zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených vý-
davkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

● MsZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosť o poskytnu  e NFP na projekt s názvom: 

„WiFi pre Teba – mesto Sabinov“ z Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 7. Infor-
mačná spoločnosť, Špecifi cký cieľ 7.1: Zvýšenie pokry  a širo-
kopásmovým internetom, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP;

b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami po-
skytnu  a pomoci stanovenými v Zmluve o poskytnu  e NFP;

c) zabezpečenie fi nančných prostriedkov v plnej výške maxi-
málneho celkového spolufi nancovania projektu z vlastných 
zdrojov v súlade so Zmluvou o poskytnu   NFP vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 750,00 €;

d) zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených vý-
davkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

● MsZ schvaľuje: VZN mesta Sabinov č. 6/2018, ktorým sa 
mení VZN mesta Sabinov č. 8/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského 
zariadenia, zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018.

● MsZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie výšky cien 
za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov, schvále-
ného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabinove č. 
273 zo dňa 14.12.2017, Dodatok č. 1 k Cenníku na určenie 
výšky cien za dočasné užívanie pozemkov v meste Sabinov, 
schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Sabino-
ve č. 273 zo dňa 14.12.2017 a doplnenie Cenníka na určenie 
výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste Sabinov 
o ďalšie účely využi  a nebytových priestorov.

● MsZ schvaľuje:
1/ prevod nehnuteľnos   a spôsob prevodu v k. ú. Sabinov, 
LV č. 2214:
» pozemok CKN p. č. 848/2, z ktorého bol odčlenený diel „1“ 
o výmere 65 m2,
» pozemok CKN p. č. 1413/1, z ktorého bol odčlenený diel 
„2“ o výmere 53 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 
1/2018 overeného OÚ Sabinov pod č. G1-381/2018 zo dňa 
19.7.2018 v prospech AGROKOMBINÁT, a. s., Sabinov, Jilem-
nického 5, Sabinov za kúpnu cenu 3530 €.

Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľu-
je spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, podľa 
§ 9a písm. 8 písm. b) zákona a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – po-
zemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane 
priľahlej plochy, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
2/ prevod nehnuteľnos   a spôsob prevodu v k. ú. Sabinov, 
LV č. 2214:
» pozemok CKN p. č. 631/65 zastavaná plocha o výmere 23 m2 

v prospech Silvestra Uhlára, Sabinov za kúpnu cenu 552 €,
» pozemok CKN p. č. 631/66 zastavaná plocha o výmere 48 m2,
» pozemok CKN p. č. 631/67 zastavaná plocha o výmere 7 m2 

v prospech Mariána Škovrana, Sabinov a Petra Škovrana Sa-
binov – každý v podiele ½ za kúpnu cenu 1320 €.

Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľu-
je spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, prevod 
pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení – pozemky zastavané stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
● MsZ schvaľuje: Možnosť odkúpenia notebookov, ktoré uží-

vali poslanci MsZ počas volebného obdobia 2014 – 2018 za 
zostatkovú hodnotu 20 €. 

Primátor mesta Sabinov využil svoje zákonne oprávnenie 
pozastaviť výkon tohto uznesenia. Oddôvodnenie tohto roz-
hodnu  a a celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápisnicu 
a zvukový záznam z priebehu MsZ nájdete na:

h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/uznesenia.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/hlasovanie.html
http://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zvukove-
zaznamy-msz.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/zapisnice.html

Vyberáme z uznesení MsZ zo dňa 4.10.2018
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Mestské kultúrne stredisko v Sabino-
ve (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a 
ods. 9 v spojitos   s § 9a ods. 5 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zverejňuje zámer 
priameho prenájmu majetku mesta 
Sabinov v správe MsKS:
Plocha v predsálí kinosály kina Torysa 
v MsKS v Sabinove
- predmet nájmu: plocha v predsálí 

kinosály kina Torysa v MsKS v Sabi-
nove na prvom poschodí o výmere 
5 m2 

- minimálna cena nájmu: 47,00 € (m2) rok 
- účel nájmu: prevádzkovanie stánku 

za účelom predaja popcornu, cukro-
viniek a nápojov

- doba nájmu: od 03.01.2019 do 
31.12.2020

- v cene nájomného nie je zahrnutá 
výška úhrady za služby, ktorých po-
skytovanie je spojené s užívaním 
predmetu nájmu (najmä elektrická 
energia, vodné a stočné)

- nájomné za rok 2019: splatné 
v dvoch termínoch - do 30.6.2019 
za mesiace január až jún a do 
31.12.2019 za mesiace júl až decem-
ber

- nájomné za rok 2020: splatné 
v dvoch termínoch - do 30.6.2020 
za mesiace január až jún a do 
31.12.2020 za mesiace júl až decem-
ber

- vzor nájomnej zmluvy je uvedený na 
webovej stránke www.kulturnestre-
disko.sk.

K uvedeným nehnuteľnos  am môžu 
prípadní záujemcovia písomne pred-
ložiť cenovú ponuku najneskôr v leho-
te do 30.11.2018 do 15.00 h (cenová 
ponuka zaslaná poštou musí byť naj-
neskôr 30.11.2018 už zapísaná v re-
gistratúrnom denníku MsKS). Cenovú 
ponuku je potrebné zaslať na adresu: 
Mestské kultúrne stredisko v Sabino-
ve, J. Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
resp. podať osobne s vyznačením  

„Neotvárať - zámer priameho prenáj-
mu – plocha v predsáli kina Torysa“.

Súčasťou cenovej ponuky je potreb-
né priložiť v zmysle zákona Slovenskej 
republiky č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19 
– 30 upravuje práva dotknutej osoby 
v oblas   spracovania osobných údajov, 
vyjadrený súhlas MsKS so spracovaním 
poskytnutých osobných údajov uvede-
ných v zámere.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 » kedykoľvek meniť podmienky záme-
ru alebo zrušiťtento zámer,

 » o zrušení zámeru budú navrhovate-
lia, ktorí podali návrhy písomne upo-
vedomení,

 » zrušenie zámeru bude zverejnené na 
stránke www.kulturnestredisko.sk,

 » predĺžiť lehotu na oznámenie výberu 
najvhodnejšej cenovej ponuky,

 » odmietnuť všetky predložené ceno-
vé ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Zuzana 
Hudáčová, tel. č. 0903 218 327

OZNAM – PONUKA 
– NEBYTOVÉ PRIESTORY

Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 
258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení ne-
skorších predpisov
vyhlasuje predĺženia lehôt na predkla-
danie súťažných návrhov do obchod-
ných verejných súťaží
- predĺženie lehoty na predkladanie 

súťažných návrhov do obchodnej 
verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie zmluvy o nájme ne-
bytových priestorov do 16.11.2018 

do 13.00 h, nachádzajúcich sa na prí-
zemí objektu na Ul. 9. mája 21 v Sa-
binove, 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 uzatvorenie zmluvy o nájme ne-
bytových priestorov do 17.12.2018 
do 13.00 h,  nachádzajúcich sa na 
prízemí objektu na Ul. Hollého 35 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na po-
zemku parc. č. 2145/9 – nebytové 
priestory o výmere 92,13 m2 ,

- predĺženie lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodnej ve-
rejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových 
priestorov do 17.12.2018 do 13.00 h, 

nachádzajúcich sa na poschodí ob-
jektu na Ul. 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 neby-
tových priestorov do 17.12.2018 do 
13.00 h, nachádzajúcich sa v objek-
te na Ul. Hollého 35 v Sabinove, na 
pozemku p. č. 2145/9 – nebytové 
priestory o výmere 124 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej 
verejnej súťaže a predĺžení lehôt na 
predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží nájde-
te na stránke mesta www.sabinov.sk, 
príp. kontaktujte sa na tel. č. 051 48 80 423, 
0905 789 515.

 Zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov
(zvereného do správy Mestského kultúrneho strediska v Sabinove)

Dňa 10.11.2018 sme volili primáto-
ra mesta a poslancov MsZ. Na zá-

klade údajov zo Šta  s  ckého úradu SR 
a po spočítaní výsledkov zo všetkých 10 
okrskov vyplynulo, že z počtu zapísaných 
voličov 9774 bolo vydaných 4705 obá-
lok voličov, z toho bolo 4633 platných 
hlasovacích lístkov pre voľbu primátora. 
S počtom hlasov 2669 (57,60 %) zvíťazil 
Michal Repaský.

Druhá v poradí Katarína Heredošová zís-
kala 761 hlasov, tre  a Daniela Lenková 
613 hlasov, Marin Jurko 287 hlasov, Ján 
Fekiač 160 hlasov a Gabriel Huraj 143 
hlasov.

Kandidá  , ktorí boli zvolení za poslan-
cov mestského zastupiteľstva podľa 
volebných obvodov a v ich rámci v po-
radí podľa počtu získaných platných 
hlasov:

VOLEBNÝ OBVOD 1:
Marek Hrabčák, 741 hlasov
Daniela Lenková, 528 hlasov
Alžbeta Šol  sová, 377 hlasov

Ladislav Haluška, 363 hlasov
Jozef Kropiľák, 362 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD 2:
Erik Radačovský, 485 hlasov
Jozef Potocký, 391 hlasov
Eva Motýľová, 353 hlasov
Marián Valkovič, 337 hlasov
Jozef Kolárčik, 327 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD 2:
Radoslav Ernst, 395 hlasov
Miroslav Kovalík, 350 hlasov
Peter Vargovčík, 314 hlasov
Šimon Vaňo, 300 hlasov
Stanislav Vaňo, 290 hlasov

Primátorom Sabinova bude 
Michal Repaský
red., zdroj: www.statistics.sk
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V zrekonštruovaných 
priestoroch MsKS sa 
24.10.2018 stretli ba-

bičky z celého Sabinovské-
ho okresu na poduja   Naj 
babička okresu 2018, ktoré 
organizovala Jednota dô-
chodcov Slovenska a Únia 
žien Slovenska. Všetky pre-
zentované babičky navrhli 
do tohto programu domáce 
organizácie a zablahoželať 
im prišli aj starostovia obcí. 
Kultúrny program tvorili ľu-
dové piesne, poézia, mažo-
retky i ľudové rozprávanie 
v podaní tých najmenších, 

ale aj vzácneho hosťa Mo-
niky Kandráčovej. Nedal 
sa zahanbiť ani náš spevák 
populárnych piesní Peter 
Talarovič. To všetko, spolu 
s rozprávaním o osudoch 
v životoch a rôznych zau-
jímavos  ach babičiek, vy-
tvorilo krásne popoludnie, 
z ktorého sme odchádzali 
naplnení nehou a úctou 
k našim najstarším.

Chceme veriť, že naša 
vďaka a záujem o život se-
niorov v Sabinove nezosta-
ne len v októbri - mesiaci 
úcty k starším. «

V duchu tradície zavedenej 
sabinovskými rybársky-

mi predkami ešte v minulom 
storočí, sa v závere tohoroč-
nej rybárskej sezóny opäť 
stretnú rybári a priatelia ry-
bárskeho športu, aby spoloč-
ne pri dobrom jedle a dobrej 
muzike strávili príjemný večer 
na Rybárskej večeri. 

Jej 88 ročnú históriu tu 

nebudeme rozoberať, ale 
skalní priaznivci vedia, že 
ide o jednu z najstarších 
kultúrno-spoločenských 
akcií usporadúvanú ry-
bármi v Sabinove, známu 
hlavne svojimi rybacími 
špecialitami, veselou pol-
nočnou tombolou a najmä 
pohodovou atmosférou.

Tohoročná Rybárska ve-

čera sa uskutoční v sobotu 
24.11.2018 o 19.00 h v Es-
trádnej sále MsKS v Sabi-
nove a radi na nej privíta-
me nielen sabinovských 
rybárov a milovníkov dob-
rého jedla, ale aj všetkých, 
čo chcú s priateľmi stráviť 
jeden príjemný večer.

Do tanca bude hrať Tre-
bišovská skupina Frag-
ment, bránicu určite rozhý-
be Araňa z Jarovníc a rybár 
Jaňčo z Michaľan svojimi 

rýmovačkami v šariščine 
zreferuje, čo končiaci rok 
priniesol. 

Kapacita účastníkov Ry-
bárskej večere 2018 je ob-
medzená a podrobnejšie 
informácie o tejto akcii náj-
dete na rybárskom webe 
www.mosrzsabinov.sk.
Petrov zdar! «

 OZNAM
Od 1.9.2018 nado-

budol účinnosť 
zákon č. 184/2018, 
ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej 
starostlivos   v znení ne-
skorších predpisov a kto-
rým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony. Vznikajú 
tak nové povinnos   aj pre 
majiteľov psov.

Podľa §19 ods. 9 zákona 
č. 39/2007 Z. z.: Vlastník 
psa je povinný zabezpečiť 
trvalé označenie psa cho-
vaného na území Sloven-
skej republiky transpondé-
rom (mikročipom), ktorý 
spĺňa technické požiadav-
ky podľa osobitného pred-
pisu, pred prvou zmenou 
vlastníka psa, najneskôr 
však do 12 týždňov veku 
a uviesť iden  fi kačné úda-
je psa a údaje o vlastníkovi 

psa v centrálnom registri 
spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného 
do 31. augusta 2018 má na 
splnenie povinnos   trvalo 
označiť psa podľa §19 ods. 
9 určené prechodné obdo-
bie do 31. októbra 2019. 
Toto prechodné obdobie 
do 31. októbra 2019 ne-
pla   pre vlastníka psa na-
rodeného do 31. augusta 
2018, ak sa pes:

uvádza na trh,
prevádza do vlastníctva 

alebo držby inej osoby,
umiestňuje sa do ka-

ranténnej stanice alebo 
útulku pre zvieratá. «

RYBÁRSKA VEČERA 2018
MO SRZ Sabinov

Vek je len slovo...“
Eva Arvayova, predsedníčka ZO JDS Sabinov, foto: P. Talarovič 

Sté výročie vzniku Česko-
slovenskej republiky sme 

si pripomenuli aj v Sabinove. 
Podarilo sa to vďaka spolupráci 
Mesta Sabinov, Mestského kul-
túrneho strediska v Sabinove 
a Prešovského klubu vojenskej 
histórie Dukla, ktorí pri tejto 
príležitos   zorganizovali rekon-
štrukciu bojov 1. svetovej vojny. 
„Dôvodom usporiadania pod-
uja  a bolo najmä to, že si uve-
domujeme, čo vznik Českoslo-
venska znamenal v dejinách 
nielen Slovenska a Českej re-
publiky, ale aj Európy a sveta, 

a že úzko súvisel s ukončením 
1. svetovej vojny,“ informovala 
nás po akcii poverená vedením 
MsKS Zuzana Hudáčová. Akcia 
bola určená pre seniorov, de  , 
študentov i rodiny a určite si 
prišli na svoje malí i veľkí, a to 
nielen pri odbornom komento-
vaní priebehu bojov, teda ako 
sa správali vojaci Rakúsko – 
Uhorska na východnom fronte, 
ale aj počas palieb či prestre-
liek a aj následnej možnos   
odniesť si suvenír - nábojnice, 
ktoré si mohli všetci pohľadať 
v priestoroch evanjelickej zá-
hrady po ukončení rekonštruk-
cie bojov. «

Lucia Mihoková, foto: Diamond Art

Rekonštrukciou bojov 1. svetovej vojny 
sme si pripomenuli sté výročie vzniku ČSR
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Dia Deň 2018

Lekári odporúčajú každé-
mu človeku po 45. roku 

života dať si vyšetriť hla-
dinu krvného cukru aspoň 
raz za dva až tri roky. Ak je 
pacient obézny, má vysoký 
krvný tlak, vysoké hladiny 
krvných tukov alebo preko-
nal infarkt či cievnu mozgo-
vú príhodu, mal by preven-
 vne vyšetrenie absolvovať 

každý rok.
Cieľom Dia Dňa, podu-

ja  a, ktoré organizuje zá-
kladná organizácia Zväzu 
diabe  kov Slovenska, je in-
formovať širokú verejnosť 
o rozmáhajúcom sa feno-
méne cukrovky a civilizač-
ných chorôb. 

História Dia Dní siaha do 
roku 2015, kedy ZO ZDS 
DIASABI zorganizovala svoj 
prvý DD, konal sa v Sabino-
ve. Dňa 11.10.2018 sa v Li-
panoch konal už štvrtý roč-
ník. Miesto konania sme sa 

rozhodli zmeniť práve z dô-
vodu informácie o tomto 
ochorení, možnos   zlepšiť 
život s cukrovkou, eduko-
vať najbližších príbuzných 
pacienta a v neposlednom 
rade možno objaviť nových 
„cukrovkárov“ ako sa tejto 
chorobe hovorí. V nepo-
slednom rade predstaviť 
našu organizáciu pôsobiacu 
v okrese Sabinov.

Viac ako sedemdesiat 
prítomných si mohlo vypo-
čuť hodnotné prednášky, 
pozrieť a ochutnať produk-

ty zdravej výživy, výživové 
doplnky alebo dať si zhoto-
viť zdravotnú obuv.

Na poduja   sme privítali 
vzácnych hos  , prezidenta 
ZDS pána Jozefa Borovku 
a primátora mesta Lipany 
pána Vladimíra Jánošíka.

Pre nediabe  kov boli ur-
čené prednášky o diabete, 
príčinách vzniku a násled-
ného vývoja.

Zlá kompenzácia cukrov-
ky má za následok okrem 
iného aj poškodenie zraku 
a posledné štádium – sle-
potu. Témou poslednej 
prednášky boli práve ocho-
renia oka.

Úspešný Dia Deň 2018 sa 
uskutočnil za podpory MsU 
Lipany a mnohých sponzo-
rov z Lipian a Sabinova, kto-
rých vymenovanie by spô-
sobilo rozšírenie mesačníka 
o jednu stranu.

Srdečná vďaka patrí všet-
kým za bohatú tombolu, 
kultúrny program žiakov 
ZŠ, edukátorom, organi-
zátorom, členom ZO ZDS 
DIASABI Sabinov p. Anne 
Adamkovej, Anónii Varšo-
vej, Ružene Štofaníkovej, 
Petronele Kollárovej. «

Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie, 
ktorého symptómom je vysoká hladina glukózy v krvi. Na 
príčine je poškodenie buniek podžalúdkovej žľazy, pan-
kreasu, ktoré za normálneho stavu produkujú inzulín.

Marko Urdzík, predseda ZO ZDS 
DIASABI, foto: archív ZDS

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Mesto SABINOV
v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 
Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE na funkciu: 
RIADITEĽ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO 

STREDISKA V SABINOVE
TERMÍN NÁSTUPU A ODMEŇOVANIE:
Od 1. 2. 2019. Odmeňovanie v zmysle platnej legisla  vy 
– zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
 ● vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
 ● 5 rokov praxe v oblas   kultúry, školstva alebo verejnej 

správy
ĎALŠIE POŽADOVANÉ PREDPOKLADY

 ● spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 ● vlastná koncepcia riadenia a rozvoja miestnej kultúry 
 ● znalosť práce s PC
● ak  vna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka výho-

dou
● znalosť platnej legisla  vy v oblas   verejnej správy 

a kultúry
● samostatnosť, krea  vita, vysoké pracovné nasadenie, 

komunika  vnosť, riadiace schopnos   a analy  cké mys-
lenie, presnosť a zodpovednosť, zvládanie záťažových 
situácií
● riadiaca prax výhodou

POŽADOVANÉ DOKLADY
 ● Prihláška do výberového konania.
 ● Profesijný štruktúrovaný životopis.
 ● Úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnu-

tom vzdelaní.
 ● Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
● Potvrdenie o získanej praxi.
● Čestné prehlásenie o spôsobilos   na právne úkony 

a o pravdivos   všetkých údajov uvádzaných v žiados  .
● Vypracovaná vlastná koncepcia riadenia a rozvoja kul-

túry v meste, v rozsahu max. päť strán.
● Písomný súhlas uchádzača k použi  u osobných údajov 

pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je 
dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Mesto Sabinov, Námes  e slobody 57, 083 17 Sabinov
v obálke označenej heslom „Výberové konanie – MsKS  - 
neotvárať do  14. 12. 2018  do 12.00 h. 
Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v poda-
teľni Mestského úradu v Sabinove.
Vybraní uchádzači budú na výberové konanie písomne po-
zvaní najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.
Výberová komisia po vyhodnotení určí poradie uchádza-
čov a predloží návrh na vymenovanie riaditeľa MsKS pri-
mátorovi mesta, ktorý návrh na vymenovanie riaditeľa 
predloží v súlade s § 11 ods. 4 písm. l zákona 369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mest-
skému zastupiteľstvu v Sabinove. Mesto Sabinov si vyhra-
dzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača.
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Nevidím to až tak čierno. Vďaka 
Vám! – odkaz A. Vinczeovej oslo-

vil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť. 
Naše ôsmačky, dobrovoľníčky, ponúkli 
biele pastelky ako symbolické poďa-

kovanie za dobrovoľné príspevky do 
stacionárnej pokladničky. Všade. Na 
chodbách školy, v triedach i v zborov-
ni. Dievčatá sa stali vzorom pre všet-
kých. Práve ich odhodlanie ak  vne 
pomohlo nevidiacim, pretože meniť 

svoje okolie k lepšiemu je to, čo nás 
môže priviesť k dosahovaniu šľachet-
ných ideálov a cieľov. Uvedomili sme 
si, že aj s vážnym poškodením zraku sa 
dá žiť samostatne a plnohodnotne.

Táto altruis  cká ak  vita na podporu 
dobra a zlepšovania života nevidiacich 
pomohla v našich žiakoch vytvárať 
pocit vlastnej hodnoty a rešpektu. Za 
podanie pomocnej ruky a vzájomnej 
podpory všetkým darcom v mene or-
ganizátora zbierky Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska ďakujeme. 
Zbierka pokračuje aj ďalej do 31. de-
cembra. Prispieť môže každý z nás aj 
formou SMS na číslo 820 v hodnote 
2 eur v sie   mobilných operátorov 
Orange, Telekom a O2. «

V minulom školskom roku p. uč. Tro-
janovičová a Štoffová v spolupráci 

s partnerskými školami z Poľska 
a Talianska vypracovali projekt 
v rámci programu Európskej únie 
Erasmus+. Tento program pod-
poruje ak  vity v oblas   vzdeláva-
nia, odbornej prípravy, mládeže 
a športu. Zo 68 podaných žiados   bolo 
schválených len 32 a na našu veľkú ra-
dosť náš projekt Feel the HEAT (Healthy 
Ea  ng Ac  ve Teens) je jedným z nich. 
Tento projekt je zameraný na propagáciu 
zdravého životného štýlu. V prvom roku 
sa v ňom zameriame na otázky stravova-
nia a v druhom roku na šport a aktívne 
trávenie voľného času. Začali sme už 
v septembri návrhom a výberom loga, 

ktoré sme vytvárali na hodinách výtvar-
nej výchovy, a s ktorým budú žiaci našej 
školy ašpirovať v súťaži o oficiálne logo 
celého projektu. Ofi ciálne spustenie 

projektu sa konalo formou pre-
zentácie cieľov a plánovaných 
ak  vít na konci októbra. Všetky 
informácie o uskutočnených ak-
 vitách a ich priebehu nájdete 

na stránke www.zsnovsab.edu.
sk. Na stránke h  p://heat.altervista.
org si môžete pozrieť ak  vity našich 
partnerských škôl z Poľska a Talianska. 
Schválený projekt umožní žiakom reálne 
aplikovať svoje vedomos   z cudzieho ja-
zyka v praxi so študentmi z iných krajín. 
Veď čo človeka poteší a mo  vuje k ďal-
šiemu učeniu sa viac ako to, že zis  , že 
vedomos  , ktoré získal, môže prakticky 
uplatniť a využiť v bežnom živote? «

Z úspechov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

2. miesto na pretekoch 
o majstra Prešovského kraja 
v cezpoľnom behu

Vo štvrtok 11.10.2018 sa v prekrás-
nom prostredí pod Staroľubovnian-

skym hradom konali preteky o majstra 
Prešovského kraja v cezpoľnom behu 
žiakov a žiačok ZŠ. Na náročnej tra   
sa reprezentan   ZŠ Ul. 17. novembra 
a mesta Sabinov vôbec nestra  li a po 
heroickom výkone si naši chlapci vybo-
jovali fantas  cké 2. miesto spomedzi 12 
najlepších škôl v kraji - víťazov okresných 
kôl. O tento historický úspech sa pričinili 
Oliver Urvinitka (9.A), Samuel Kašaj (9.C) 
a Oliver Cuker (9.A). K úspešným chlap-
com sa pridali aj naše dievčatá, ktoré ta-

kisto v ťažkej konkurencii obsadili veľmi 
pekné 10. miesto. Toto umiestnenie je 
veľmi cenné hlavne preto, že naše žiačky 
sú len šiestačky, a preto športové úspe-
chy majú ešte len pred sebou. Nášmu 
družstvu v zložení Kamila Kruľáková 
(6.B), Sophie Lazorová (6.A) a Sophia 
Borsuková (6.B) prajeme veľa chu   do 
ďalšej športovej prípravy.

Úspešným družstvám pod vedením E. 
Šlosára srdečne blahoželáme a ďakuje-
me za vzornú reprezentáciu našej školy 
a mesta Sabinov. «

Dobrovoľníctvo 
v ZŠ Komenského
 Ľudmila Martančíková, foto: archív školy

ZŠ na Ul. 17. novembra schválili v rámci programu 
Európskej únie Erasmus+ zaujímavý projekt

D. Štoff ová, A. Trojanovičová

(ai), foto : archív školy

Víťazi okresného kola: zľava vrchný rad: 
S. Kašaj, O. Urvinitka, O. Cuker. Zľava dolný 
rad: S. Lazorová, K. Kruľáková, S. Borsuková

Zľava: S. Kašaj, O. Urvinitka, 
E. Šlosár, O. Cuker
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Európsky týždeň športu je inicia  vou 
Európskej komisie na podporu špor-

tu a fyzickej ak  vity v celej Európe.
Hlavnou témou kampane ostáva 

„#BeActive“, ktorá má nabádať k po-
hybu, a to nielen počas Európskeho 
týždňa športu, ale po celý rok. Pod 

týmto heslom športovalo aj 146 detí 
zo ŠKD pri ZŠ Ulica 17. novembra. 
Každý deň sme sa hrali, športova-
li a tancovali. Začali sme futbalom 
a bedmintonom.V utorok bol deň 
v rytme tanca, v stredu – deň jogy, 
štvrtok sme prekonávali prekážky 
a piatok sa niesol v znamení atletiky. 
Všetky deti mali radosť z týždenného 
pohybu a boli ocenené diplomom. «

Mladí športovci nestra  li hlad po 
úspechu ani v krajskom kole. Ostrý 

štart čakal mladých atlétov na krajskom 
kole v Starej Ľubovni. Konkurencia bola 
samozrejme veľmi veľká, ale 
rovnako tak mo  vácia. Šlo 
o Majstrovstvá Slovenska. Trať 
bola členitá a náročná, jeden 
okruh mal 750 metrov, diev-
čatá bežali tri a chlapci štyri 
okruhy. Dievčatá siahli na dno 
síl, bojovali ostošesť a potvr-
dili nomináciu na krajské kolo, 
pričom zápasili aj s chorobou. 
Výnimočne veľký úspech však 
dosiahol Marek Zboray. Po tak-
 ckej porade s riaditeľom ško-

ly, ale hlavne s telecvikárkou 
Alžbetou Šoltisovou dodržal 
pokyny a bežal úžasné prete-
ky. Do vrecka strčil aj ak  vnych atlétov 
a umnou stratégiou v poslednom kole 
preťal cieľovú pásku ako prvý. Zabezpe-
čil si tým miesto na Majstrovstvách Slo-
venska, ale predovšetkým veľké uznanie 
od organizátorov aj pretekárov. Zvlášť 
preto, že Marek sa atle  ke venuje iba 
okrajovo, pretože jeho prioritou sú la-

 nsko - americké tance. Majstrovstvá 
Slovenska sa konali v okolí Liptovského 
Mikuláša a trať, ale aj počasie boli ešte 
náročnejšie ako v Starej Ľubovni. Kým 
na kraji sa bežalo tritisíc metrov, na 
veľkom šampionáte to už bolo 5 kilo-

metrov. Marek sa však nestra  l ani tu. 
V mimoriadne náročných pretekoch, kde 
štartovali atlé   predovšetkým zo športo-
vých gymnázií a špecialis   vytrvalci, po-
tvrdil výkonnosť a obstál aj medzi nimi. 
Aj keď to na medailu tentoraz nestačilo, 
miestu k š pičke vytrvalcov sa rozhodne 
priblížil. «

Nahradí raz Matúš 
Badanič Marcela 
Merčiaka?

Ak sa vám  tulok zdá podozrivo 
nadnesený, nie je to celkom tak. 

Žiak Súkromného Gymnázia DSA 
Sabinov Matúš Badanič má všetky 
predpoklady na to, aby si to namie-
ril do televízneho biznisu. Aspoň 
taký bol rezultát poroty Regionálnej 
súťaže moderátorov, ktorej sa Ma-
túš zúčastnil. Jeho premiéra medzi 
oveľa ostrieľanejšími aj staršími sú-
permi dopadla nad očakávanie dob-
re. V troch náročných disciplínach, 
krátke správy, reklama a modero-
vanie televíznej relácie zabojoval 
a získal tre  u priečku. Okrem tele-
víznej diskusie zaujala aj reklamná 
správa o gymnáziu DSA. Treba pri-
pomenúť, že autorsky si všetky texty 
Matúš pripravil sám. Napriek tomu, 
že absolvoval premiéru na takom-
to poduja  , ukázal veľký potenciál, 
ktorý nenechal chladnú ani porotu. 
Tá ocenila jeho predpoklady aj vizáž 
natoľko, že mu vyslovene odporuči-
la venovať sa športovému modero-
vaniu, či  reportérstvu. Matúš to mal 
o to ťažšie, že na poslednú chvíľu 
mu vypadol sparing partner do tele-
víznej relácie a musel improvizovať, 
ale zvládol to na výbornú. Navyše 
predsedníčka poroty ho v individu-
álnom rozhovore, ktorý nebol do-
prianý všetkým účastníkom, ešte raz 
pochválila a odporučila mu venovať 
sa tomuto smerovaniu. Možno nám 
na gymnáz iu DSA naozaj vyrastá 
nový Marcel Merčiak.«

 Európsky týždeň športu 
v Školskom klube detí...
pracovníčky zo ŠKD Ulica 17. novembra,             
foto: archív školy

text a foto: J. Muránsky

Sabinov má šampióna v cezpoľnom behu
Žiak druhého ročníka Súkromného Gymnázia DSA Sabinov Marek Zboray dosia-
hol vynikajúci úspech na športovom poli. Spoločne so spolužiakmi sa prebojoval 
z oblastného kola súťaží stredných na krajské kolo. Dievčatá v zložení Kris  na 
Šimčíková, Nikola Lukáčová a Adriána Šašalová ako družstvo oblasť ovládli a zvíťa-
zili, Marek Zboray postúpil ako jednotlivec. 

text a foto: J. Muránsky
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Milí čitatelia 

dovoľte mi, aby som 
Vás touto cestou srdeč-
ne pozdravil pri udalos-
 , akou je 70. výročie 

založenia Spojenej ško-
ly, SNP č. 15 v Sabino-
ve a napísal zopár slov. 
Každé jubileum je príle-
žitosťou na spomienky, 
oslavu i hodnotenie. 

Moje osobné spomienky siahajú len 
17 rokov späť, keď som na škole začal 
pôsobiť ešte ako učiteľ, ale pomocou 
kroniky sa dokážeme preniesť až do 
samotných začiatkov školy, kedy v škol-
skom roku 1948/49 bola v rámci Štátnej 
ľudovej školy zriadená pomocná trieda 
s 23 žiakmi. Samotná zriaďovacia lis  na 
školy sa nezachovala. Z kroniky sa dozve-
dáme, že osobitná škola bola zriadená 
rozhodnu  m Povereníctva školstva vied 
a umení v Bra  slave zo dňa 11. marca 
1949. 

Hlavne staršia generácia pozná našu 
školu pod názvom Osobitná škola, avšak 
od roku 2000 nás už poznáte pod ná-
zvom Špeciálna základná škola. 

Počas sedemdesiatročnej histórie ško-
la prešla mnohými zmenami. Menili sa 
budovy, materiálne podmienky, menil sa 
kolek  v pedagogických zamestnancov. 
Posledné sídlo našej školy sa nachádza 
od roku 1995 na ulici SNP 15 v priesto-
roch bývalej materskej školy. Odvtedy sa 
ju neustále snažíme modernizovať a pri-
spôsobovať potrebám de   sa zdravot-
ným znevýhodnením, konkrétne deťom 
s mentálnym a viacnásobným pos  hnu-
 m.

Od samotného vzniku až do roku 2012 
naša škola poskytovala len základné 
vzdelanie a žiaci, ktorí mali záujem po-
kračovať v štúdiu a získať nižšie stredné 
vzdelanie museli cestovať do Prešova, Li-
pian alebo iných okolitých miest, čo bolo 
neraz prekážkou a preto nepokračovali 
ďalej v štúdiu.

Tento chýbajúci článok stupňa vzdela-
nia v našom meste sa nám však podari-
lo doplniť a od 1.9.2013 majú možnosť 
žiaci, ktorí ukončili základné vzdelanie 
pokračovať v 3-ročnom štúdiu v prak-
 ckej škole, ktorá je určená pre žiakov, 

ktorým ich zdravotne znevýhodnenie 
neumožňuje prípravu v odbornom uči-
liš  . 

Špeciálna základná škola a Prak  cká 
škola sa stali od 1. januára 2014 organi-
začnými zložkami Spojenej školy, ktorá 
je plne organizovanou školou s právnou 
subjek  vitou a naším zriaďovateľom je 
Okresný úrad v Prešove.

Pre žiakov, ktorí majú záujem o nižšie 
stredné odborné vzdelanie s výučným 

listom, otvárame od 
1.9.2019 odborné uči-
lište s trojročným učeb-
ným odborom Stavebná 
výroba – Murárske prá-
ce a učebným odborom 
Služby a domáce práce. 

A čo plány do budúc-
nos  ?

Ja pevne dúfam, že 
toto ešte nie je koniec 

vo zvyšovaní úrovne poskytovania 
špeciálneho vzdelávania v našom mes-
te, pretože ako ďalší chýbajúci článok 
vidím poskytovanie predprimárneho 
vzdelávania de   so zdravotným znevý-
hodnením, ako aj chýbajúci školský klub 
de  .

Toto sú však plány, ktoré si budú opäť 
vyžadovať dôslednú analýzu a diskusiu 
pred samotným zapracovaním do kon-
cepcie rozvoja školy v nasledujúcich ro-
koch.

Na záver mi dovoľte milí čitatelia, všet-
kým Vám zaželať veľa krásnych momen-
tov v každom dni, nech sa Vám darí pri-
bližovať sa k cieľom, ktoré ste si v živote 
vytýčili. «

 Príhovor riaditeľa školy Gabriela Birčáka pri príležitos   
70. výročia Spojenej školy, SNP č. 15, Sabinov

Základná organizácia
Únie žien Slovenska v Sabinove

organizuje

BURZU
ŠPORTOVÝCH POTRIEB
Dňa 1. decembra 2018  /sobota/

MIESTO: 
Mestské kultúrne stredisko 

v Sabinove

PREBERANIE TOVARU NA BURZU: 
9.00 h - 10.00 h

Predaj tovaru: 
10.00 h - 14.00 h

Preberanie nepredaného tovaru: 
14.00 h – 15.00 h

Nový školský rok 2018/19 priniesol 
niekoľko zmien aj na Spojenej ško-

le, SNP 16 v Sabinove, ktorá pozostáva 
z dvoch organizačných zložiek Obchod-
nej akadémie a Strednej odbornej školy, 
ktorá získala prívlastok polytechnická.

V tomto školskom roku sme otvorili 
nový 3-ročný učebný odbor technicko-
-administra  vny pracovník zameraný 
na ekonomické princípy riadenia fi rmy 
a základy účtovníctva. Rekonštrukciou 
prešiel areál školy, ale hlavne priesto-
ry dielní, kde sa realizuje odborný 
výcvik. Veľkou novinkou je vybavenie 
učebne automa  zácie PLC systémami 
Siemens, s ktorými pracujú žiaci odbo-
ru mechanik – elektrotechnik a v bu-
dúcnos   budú slúžiť aj pre odbor me-
chatronik. V rámci odboru mechanik 
– elektrotechnik sme rozšírili výučbu 
o predmet grafi cké systémy, ktorý za-
hŕňa výučbu CAD so  waru.

Počas prvých dvoch mesiacov sa žiaci 
školy zapojili do viacerých ak  vít v ško-
le aj mimo nej. Naši traja žiaci (A. An-
draščík, J. Vranko, M. Šulík) nás úspeš-
ne reprezentovali na Majstrovstvách 
okresu v cezpoľnom behu, kde získali 

1. miesto, postúpili tak na krajské kolo, 
v ktorom skončili na 7. mieste. Niektorí 
žiaci si vyskúšali, aké je to byť hrdinom 
a koncom septembra sa zapojili do Dní 
ak  vneho dobrovoľníctva.

Učitelia a žiaci spolu zorganizovali 
výstavu Plody jesene, na ktorej boli 
prezentované byliny, ovocie a zelenina 
zo záhrad žiakov a zamestnancov ško-
ly. Deň európskych jazykov sme si pri-
pomenuli prostredníctvom zábavného 
kvízu a informačných panelov. V rámci 
projektu Nenechajme knihy zapadnúť 
prachom sme uskutočnili v priesto-
roch školskej knižnice Čitateľský mara-
tón, ktorého témou bola osobnosť M. 
R. Štefánika. 

18. októbra sme na škole privítali p. 
prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý si 
prezrel zrekonštruované dielne odbor-
ného výcviku, rokoval s vedením školy 
a zástupcami mesta a návštevu školy 
ukončil besedou so žiakmi končiacich 
ročníkov. «

Zo života spojenej školy, 
SNP č. 16, Sabinov
Lucia Ladičová,  Jana Tarasovičová, foto: Diamond Art
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 V našom malom mestečku žije, pô-
sobí a tvorí niekoľko výnimočných 

umeleckých osobnos   a mňa teší, že 
každoročne sme hos  teľom aj vzácnych 
umelcov z iných miest a krajín. Pri príle-
žitos   Dní českej kultúry v Košiciach sa 
17. októbra v rámci spolupráce Českého 
spolku v Košiciach, Mestského kultúr-
neho strediska v Sabinove a Základnej 
umeleckej školy v Sabinove konal v kon-
certnej sále KC Na korze krásny koncert 
českých mladých umelcov Dua Du Rêve. 
Bol to koncert naplnený krásnou hud-
bou českých a slovenských skladateľov. 
Výkony oboch umelcov, fl au  stky Jany 

Jurkovskej a Bohumíra Stehlíka boli vý-
nimočné a majstrovské. Na pohľad 
skromní mladí ľudia predviedli 
svoje výnimočné interpre-

tačné schopnos   v náročnom repertoá-
ri. Absolvovali umelecké štúdium nielen 
v Česku, ale aj na jednom z najpres  ž-
nejších škandinávskych inš  tútov Hu-
dobnom inš  túte Royal College of Music 
v Stokholme. Spoločne odohrali množ-
stvo koncertov, nielen v Česku, Švédsku, 
na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách 
Európy a sveta. Boli úspešní aj na via-
cerých súťažiach, konkurzoch a fes  va-
loch a získali pres  žne ocenenia. Svojou 

hrou a výnimočným talentom 
sú inšpiráciou nielen pre 

žiakov našej ZUŠ – ky, 
ale aj pedagógov 

a ďalších mladých 
umelcov meste. 

Aj touto ces-
tou by sme sa 
chceli poďako-
vať za ich záujem 

prísť do nášho 
mestečka Sabinov 

a vyjadriť presved-
čenie, že to nebolo po-

slednýkrát. Poďakovanie patrí 
aj Českému spolku v Košiciach, zvlášť p. 
Dagmar Takacsovej za spoluprácu nielen 
na tomto koncerte, Mestskému kultúr-
nemu stredisku v Sabinove za technickú 
a organizačnú pomoc a všetkým zúčast-
neným priaznivcom klasickej hudby. «

Potešte svojich klientov alebo zamestnancov
originálnym čokoládovým darčekom

0948 509 790
cokodar@cokodar.sk

Koncert Duo Du Rêve
„Hudba je najdokonalejší typ 

umenia, nikdy neprezradí svoje 
posledné tajomstvo.“

Oscar Wilde

Katarína Heredošová, foto Diamond Art
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Dnes má bábkové divadiel-
ko HALABALA (sprvu vo-

lané Korzo) už 5 rokov. A teraz 
trochu šta  s  ky: 43 predsta-
vení, z toho 22 premiérových, 
vyše 4000 divákov, hosťovačky 
v blízkych obciach i hradoch. 

A čo Halabala hrá? V ich re-
pertoári sú klasické rozprávky 
slovenské, české, nemecké, 
ruské i anglické, ALE! – na 
vlastnej, originálne vyrobenej 
scéne a so svojpomocne vyho-
tovenými kulisami, kostýmami 
a rôznymi bábkami: maňuška-
mi, javajkami, marionetami.

A aby to bolo divadielko 
Halabala ozvláštnené - nielen 

prídem, pozriem, odídem- 
má predstavenie aj tvorivú 
zložku – tema  cké dielničky 
pre šikovné ručičky a súťaže, 
ktoré de   milujú.

Na počiatku bol nápad 
a potom už len vytrvalosť 
a tvorivá práca. Na počiatku 
bola Iveta Glazunová ako pra-
covníčka MsKS a už 5 rokov 
tú káru plnú rozprávok, bá-

bok a kulís s ňou dobrovoľne 
a zodpovedne ťahajú Aťka 
Belejkaničová, Katka Lipov-
ská, Agátka Šašalová, Alenka 
Adamová, Mar  nka Havrilo-
vá, Renka Čubova, Lenka Li-
povská. A celkom na začiatku 
pomáhali aj Jakubko Mikita, 
Laura Fecková, Saša Jakubčo-
vá a Maja Majdáková. 

Nevypriahajte dievčatá, 
čakajú vás rozžiarené detské 
očká... Svojho diváčika už 
máte pevne v osídlach, tak 
vám želám do ďalších rokov 

výdrž a mnoho tvorivých ná-
padov. Ale čo by som divadiel-
ku najviac priala, je stabilná 
scéna, aby sa nemuselo búrať 
a stavať, odkladať a znovu vy-
berať či už scénu, kulisy či kos-
týmy.   «
Bábkové divadielko v našom 
meste fi nančne podporili: 
2013 - MK SR - projekt Sobo-
ta s rozprávkou, 2016 - SPP 
- projekt Divadielko Korzo, 
2017 - FPU - projekt Letom 
rozprávkovým svetom

Čo je Halabala?
Ak si vezmem Slovník slovenského jazyka, je to slovo hovoro-
vé a označuje niečo ledabolo, nedbanlivo, ale  ež: LEN TAK. 
Tak, ako sa zvyknú zabávať a učiť de  . Halabala - a je tu roz-
právka! To, myslím, bol aj zámer, keď sa hľadalo meno pre 
auten  ckú ak  vitu MsKS určenú deťom a ich rodičom, a čo 
v našom meste chýbalo.

Magda Miková, foto: archív divadielka

V piatok 19.10.2018 sa 
v knižnici debatovalo na 

ekonomickú tému. Navš  vil 
nás vzácny hosť, Sabinovčan 
pôsobiaci v akademickom 
prostredí Bra  slavy Daniel 
Dujava.  Uvítali sme príleži-
tosť privítať v knižnici tohto 
úspešného človeka, ktorý 
ako najmladší na Slovensku 
získal akademickú hodnosť 
docenta a ktorý pochádza 
z nášho mesta. Je autorom 
dvoch vedeckých monogra-
fi í, na viacerých sa spoluau-
torsky podieľal, pravidelne 
publikuje vo vedeckých ča-

sopisoch. Vedecký pracovník 
SAV, pedagóg na Ekonomic-
kej univerzite v Bra  slave 
a bývalý absolvent sabinov-
ského gymnázia prednášal 
na tému: „Prečo sú niekto-
ré krajiny chudobné a iné 
bohaté.“ Na prednáške sa 
zúčastnili jeho „nasledovní-
ci“, štvrtáci zo Súkromného 
gymnázia DSA v Sabinove. 
Po zaujímavej prezentácii, 
nasledovala diskusia so štu-
dentmi, ktorí kládli nášmu 
hosťovi erudované otázky. 
Zaujímali ich ekonomické 
rozdiely medzi východom 
a západom Slovenska, prog-
nózy približovania sa Sloven-
ska k západnému svetu i glo-

bálne ekonomické problémy. 
Ďakujeme docentovi Danie-
lovi Dujavovi, že si našiel čas 
podeliť sa o svoje vedomos   
so študentmi sabinovského 
gymnázia, ktorým môže byť 

inšpiráciou pre ich ďalšie 
štúdium a profesijnú orien-
táciu. Ďakujeme  ež za kniž-
né dary pre našu knižnicu, 
ktoré budú slúžiť našim čita-
teľom. «

PREČO SÚ NIEKTORÉ KRAJINY BOHATÉ, INÉ 
CHUDOBNÉ - S DANIELOM DUJAVOM
-mj-, foto: Diamond Art
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Divadlo Jonáša Záborského – útvar 
osvetovej činnos   v Prešove, Pre-

šovský samosprávny kraj, Mesto Sabinov 
a Mestské kultúrne stredisko v Sabino-
ve zorganizovali 14.10.2018 v kinosále 
MsKS už 44. ročník regionálnej súťažnej 
prehliadky folklórnych skupín z okresov 
Prešov a Sabinov pod názvom KRÁSA ŽI-
VOTU 2018. 445 účinkujúcich z 23 obcí 
okresov Prešov a Sabinov v úvode priví-
tal primátor mesta Sabinov Peter Mol-
čan. Súťažiaci sa prezentovali v týchto 
kategóriách: 8 FSk v kategórii obradový 
folklór, v kategórii speváckych skupín 23 
kolek  vov a v kategórii sólový spev 13 só-
listov a 4 duetá. Jednotlivé programové 
výstupy hodno  la odborná porota v zlo-
žení: Ľubomír Šimčík, Jana Pitková a Jozef 

Piroh. „Organizácia poduja  a bola, ako 
po iné roky, vynikajúca. Úroveň súťažnej 
prehliadky vzácne vysoká, o čom svedčí 
fakt, že nebolo udelené žiadne bronzové 
pásmo. Celkovo vzrástla úroveň tak muž-
ských, ako aj ženských speváckych skupín. 
K súťažnej prehliadke patrí neodmysliteľ-
ne aj hudobný sprievod a výber tónin, 
ktoré môžu umocniť výkon speváka alebo 
speváčky, ale ho aj poškodiť. To, že bolo 
z čoho vyberať svedčí aj skutočnosť, že 
tento folklórny maratón trval 6 hodín. Teší 
ma takýto veľký záujem o poduja  e Krá-
sa životu. Nasvedčuje to tomu, že ľudové 
piesne a tradície sa naďalej v repertoári 
dedinských folklórnych skupín uchováva-
jú a ďalej tvorivo vyvíjajú,“ zhodno  l po 
ukončení súťažnej prehliadky predseda 
poroty Ľubomír Šimčík. Ako nás ďalej in-
formoval laureátom tohtoročnej súťažnej 
prehliadky sa stala Mužská spevácka sku-

pina Záborský zo Župčian, ktorej podob-
ne ako aj ostatným oceneným v závere 
poduja  a odovzdali ceny Zuzana Hudáčo-
vá, poverená vedením MsKS a predseda 
poroty Ľubomír Šimčík. «

XXII. Sabinovský slávik

 Jeseň je jedno z najkrajších ročných 
období, keď všetko hýri farbami. Pes-

trofarebnými farbami sa naplnila aj ki-
nosála v MsKS 21. októbra 2018, kde za-
zneli rôzne hlasy našich malých slávikov. 
Tešilo nás o to viac, že svoje umenie 
venovali ako darček nám všetkým, no 
predovšetkým tým, ktorí majú už neje-
den rôčik životných skúsenos   za sebou, 
keďže mesiac október je venovaný úcte 
starším. Poduja  e sa konalo každoroč-
ne už dvadsiatydruhýkrát pod záš  tou 
primátora Petra Molčana. Ten na úvod 
privítal a pozdravil všetkých seniorov. Po 
jeho príhovore vystúpila Mužská spevác-
ka skupina z Čirča, ktorá sa v tomto roku 
zúčastnila Folklórnej šou, ktorá c   tradí-
cie našich predkov, ukázala svetu krásu, 
pestrosť a hodnotu slovenského folklóru 
i slovenskej krajiny - Zem spieva. 

Svoje umenie predviedli a vecné ceny 
si z rúk primátora mesta Petra Molčana 
a Zuzany Hudáčovej – poverenej vede-
ním MsKS v Sabinove prevzali slávici: Lu-
cia Straková, Tobias Farkas, Ninka Ma  -
jová, Tamara Sabolíková, Dorota Jusko-
vá, Dominika Novická, Eliška Pavúková, 
Agáta Petríková, Zuzana Škurlová, Karin 
Gončárová, Alexandra Krausová, Vane-
ska Michalíková a Natálka Michalíková. 
Týchto spevákov sprevádzala moderá-
torka Janka Lipocká a ľudová hudba FS 
Sabinovčan pod vedením Janka Baka 
a primáša Jozefa Duľu.

Poďakovanie patrilo aj pani učiteľkám, 
ktoré pripravili svojich zverencov na toto 
krásne poduja  e: Margite Novákovej, 
Milene Kaprálovej, Jane Frankovej, Sláv-

ke Kovalíkovej, Márii Petrušovej, Melánii 
Bašarovej, Márii Fenikovej, Lucii Sečovej 
a Silvii Majorošovej.

A už teraz môžeme spoločne povedať, 
že sa tešíme na ten budúci ročník už vo 
vynovených priestoroch kinosály MsKS. «

Laureátom 44. ročníka súťažnej prehliadky Krása životu 2018 
sa stala Mužská spevácka skupina Záborský zo Župčian

M. Kišeľák, red., foto: Diamond Art

V deň narodenia (18. októbra) sa-
binovskej obrazovej kronikárky 

Marty Malíkovej- Vranovskej zorgani-
zovalo Múzeum a galéria vo Veľkom 
Šariši na podnet rodiny tejto maliarky 
krásnu výstavu obrazov obrazovej kro-
nikárky. Vernisáž sa uskutočnila pres-
ne v deň jej nedožitých 95. narodenín. 
„Na mieste realizácie tejto výstavy 
som si uvedomila, že je potrebné, aby 
sa umenie našich rodákov prezentova-
lo nielen v našom meste, ale aj v iných 
mestách v rámci Slovenska, Európy aj 
na celosvetovej úrovni, pretože týmto 
prezentujeme, že v našom Sabinove 
žili, žijú a verím, že aj budú žiť vzácne 

osobnos  . U p. Marty Malíkovej je to 
o to vzácnejšie, že značná časť jej diel 
je obrazovou kronikou, ktorá zachy-
táva krásy nášho kráľovského mesta, 
a to hlavne z minulos  ,“ uviedla pri 
vernisáži poslankyňa Prešovského sa-
mosprávneho kraja Katarína Heredo-
šová. Marta Malíková - Vranovská bola 
42 rokov učiteľkou. Popritom tvorila 
obrazy hlavne z mesta Sabinov. Ma-
ľovala väčšinou staré uličky Sabinova, 
bašty a umelecky hodnotné sú aj jej 
kve  nové zá  šia. Výstavu vo Veľkom 
Šariši si môžete pozrieť do 21. novem-
bra 2018.

Hovorí sa, že jablko nepadá ďale-
ko od stromu, a asi to bude pravda, 
keďže v rodine pani Marty Malíkovej 
– Vranovskej sa výtvarnému umeniu 
venuje aj jej dcéra Antónia Iľkivová 
a rovnako aj jej manžel Peter. Ten 
v mesiaci október vystavoval svoju 
tvorbu s názvom My colours space 
pre zmenu v koncertnej sále Kultúr-
neho centra Na korze. «

 Sabinovskí maliari 
vystavovali v Sabinove 
i vo Veľkom Šariši
Lucia Mihoková

J. Lipocká, foto: Diamond Art
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Predstavte si, že vám jedného dňa 
kamarát/ka alebo manžel, či part-

ner oznámi, že chce, aby ste s ním šli na 
bicykli zo Sabinova do portugalského Li-
sabonu a späť. Teda aby ste s ním prešli 
takmer 7000 km cestu. 

Takýto "šialený" plán skrskol v hlave 
Mar  na S  llera, športovca telom i du-
chom. No mal sa uskutočniť v juhozá-
padnej čas   USA a v sprievode svojej 
manželky Renči, ktorá nie-
lenže nemala čas na fyzic-
kú prípravu, ale na bicykli 
poriadne ani nejazdila. 
Najdlhšiu cyklotúru to  ž 
absolvovala do susednej 
obce k babke a na krátkych 
výletoch po okolí. Navyše 
bola značne chorľavá. No 
napriek tomu šla. Kedysi 
sa o Čechoch vravelo: "Čo Čech, to mu-
zikant". Pravdepodobne to už nepla  , 

zato možno smelo tvrdiť, že "čo Čech, to 
cestovateľský dobrodruh". 

Samozrejme prvoplánovo šli manže-
lia S  llerovci kvôli obja-
vovaniu prírodných krás 
Spojených štátov, no prav-
depodobne to cennejšie 
spoznali o sebe a svojom 
partnerovi počas nejed-
nej krízovej situácie, kto-
rých nebolo málo. Azda 
najdrama  ckejšiu situáciu 
manželia zažili v oblas   

Monument Valley v Utahu, kde stano-
vali vo voľnej prírode. V noci ich zas  hla 

neuveriteľná búrka so stovkami až  síc-
kami bleskov, počas ktorej im išlo doslo-
va o život (a aj preto boli po celý čas vo 
vzájomnom obja  , pripravení na to, že 
ak ich zasiahne blesk, zomrú spolu) a po 
ktorej sa Mar  n priznal, že sa druhýkrát 
v živote skutočne bál. Dozvedeli sme sa 
 ež, ako manželke zatajil možné nebez-

pečenstvo medveďa počas stanovania, 
že absolvovali viaceré treky v národných 
parkoch, prešli sa po najstaršej cyklotra-
se pre horské bicykle na svete, že šli po 
ceste, na ktorej ukončil svoj beh fi lmo-
vý Forest Gump, či ako prežili piesočné 
búrky a tornáda, kedy sa z oblohy valili 
kamene o veľkos   ľudskej päste.

Jeden z účastníkov besedy si všimol, že 
Mar  n S  ller mal počas celej cesty obu-
té sandále s ponožkami, čo je taká česká 
"špecialita":-) a spýtal sa na dôvod. Od-
poveď bola veľmi logická, podľa neho 
je to najprak  ckejší a najhygienickejší 
spôsob obu  a v púštnych podmienkach, 
hoci si uvedomuje, že v nich nemusí vy-
zerať veľmi príťažlivo.

Veľmi zaujímavý bol záver cesty Mar  -
na a Renči, ktorý končil v San Franciscu, 
v byte ich českých priateľov. Verte, či nie, 
ručička tachometra sa zastavila pri vstupe 
do domu presne na čísle 7000 km.

Manželov S  llerových zjavne bavila 
táto cesta, a preto ju do  ahli až do úspeš-
ného konca. Podotkol, že ak nás niečo 
skutočne baví a máme z toho radosť, do-
kážeme nemožné a je jedno, či sa to týka 
športového výkonu, či napríklad práce. 
Ako dôkaz spomenul istú mladú ženu, 
ktorá nevedela vo svojich 25 rokov jazdiť 
na bicykli, no napriek tomu sa vybrala 
s priateľom na 2500 km cestu, na ktorej 
sa prvé 2 týždne učila bicyklovať a  ež 
svoju kamarátku, ktorá sa s partnerom 
vybrala na bicykli z Frenštátu pod Rad-
hoštěm do Maďarska a skončila v Nepále, 
odkiaľ sa pol roka vracala späť do Čiech.

Veríme, že zážitky výborného rozprávača 
M. S  llera inšpirujú i Sabinovčanov k po-
dobnému dobrodružstvu, po ktorom zostá-
vajú nezabudnuteľné zážitky, ktoré nám nik 
nevezme, okrem pána Alzheimera:-). «

RV, foto: Diamond Art

V dňoch 10.10. – 13.10.2018 sme po 
druhýkrát v Sabinove privítali XVI. 

Medzinárodný  fes  val outdoorových fi l-
mov. Za pätnásť rokov svojej existencie 
sa stal vo svojej podstate a charaktere 
najväčším fi lmovým súťažným putovným 
fes  valom nielen v Českej republike, ale 
 ež na svete. Fes  val je zameraný na 

športy i život s outdoorovou tema  kou, 
na fi lmy dobrodružné, extrémne, adre-
nalínové, ale  ež cestopisné. Fes  valu sa 
zúčastňujú českí, slovenskí a zahraniční 
autori, fi lmové štúdiá, národné televízie 
i súkromné televízne spoločnos  , a to 

v profesionálnej i amatérskej rovine. 
Filmy nás zaviedli na rôzne miesta na-

šej planéty, ukázali mentalitu a kultúru 
tamojšieho obyvateľstva. Sprostredko-
vali nám prostredie, kde sa bežný „smr-
teľník“ nedostane. Veľa fi lmov malo veľ-
ký sociálny a citový náboj. Ich jedineč-
nosť a neopakovateľnosť si užilo 1146 
žiakov (zo škôl na Ul. 17. novembra, Ul. 
Komenského, CZŠ, SZŠ a Spojenej školy 
v Sabinove) počas fi lmových predstavení 
pre školy a viac ako 130 milovníkov také-
hoto fi lmového žánru počas večerných 
predstavení.

Mestské kultúrne stredisko ako spolu-
organizátor poduja  a pripravilo zároveň 

počas týchto dní aj sprievodné poduja  a 
pre školy a verejnosť.

Pre žiakov základných škôl boli pripra-
vené  eto pútavé besedy:
•   Svetom na bicykli s Mar  nom S  lle-

rom
• Vtáky Sabinova a okolia s Mirom Fu-

línom
• Slovensko - krajina plná tajoms  ev 

s Lenkou Šingovskou

Pre verejnosť bola okrem fi lmov pri-
pravená vo štvrtok 11.10.2018 beseda 
s českým cyklocestovateľom Mar  nom 
S  llerom s názvom „AMERIKOU na bi-
cykli – Prírodou USA“, o ktorej sa viac 
dozviete v samostatnom príspevku pod 
týmto článkom. «

   Sabinov hostiteľom putovnej prehliadky outdoorových fi lmov 
-mš-

Všetko je v hlave, na 7000 km dlhú cestu bicyklom nepotrebujete 
mať nič natrénované, doslova nič!
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15.XI.  MADAM KLUB
18.00 Stretnu  e s Danicou Caisovou 

– psychiatrička a sexuologička, 
Evou Škovranovou – majiteľka 
Niché parfumérie, Gabrielom Ko-
cákom – šé  uchár, Matúšom Re-
ľovským – šé  uchár. Moderuje: 
Silvia Košťová
Estrádna sála MsKS. 
Vstupné: 15 €.

24.XI.  RYBÁRSKA VEČERA
19.00 Estrádna sála v MsKS.

28.XI.  KATARÍNSKA ZÁBAVA
14.00 Zábava pre seniorov z JDS Sabi-

nov.
 Estrádna sála v MsKS. Vstup len 

na pozvánky.

Pripravujeme na mesiac 
december
5.XII.  MIKULÁŠSKA NÁDIELKA PRE MŠ
10.00 Hraná rozprávka Svrček a mravce 

v podaní bábkového súboru Ha-
labala pracujúcom pri MsKS v Sa-
binove a DFS Sabiník, spojená aj 
s premietaním rozprávok.

5.XII.  MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
16.00 Hraná rozprávka Svrček a mrav-

ce v podaní bábkového súboru 
Halabala pracujúcom pri MsKS 
v Sabinove a DFS Sabiník, spojená 
s premietaním rozprávok.

 Kinosála MsKS. Vstupné: 1 € de   
aj dospelí

 Cena balíčka: 3 € 
 Vstupenky a poukážky na balíček si 

môžete zakúpiť v MsKS Janka Boro-
dáča od 8.00 do 16.00 h v kancelá-
rii na II. poschodí.

5.XII.  ROZSVIETENIE JEDLIČKY 
18.00 Sprievod de   z kinosály MsKS 

a sv. Mikuláša do parku, kde 
spoločne slávnostne rozsvie  -
me jedličku a vianočnú výzdobu 
v meste.

 Park na námes  .

KNIŽNICA MSKS
16. XI.  DANKA, JANKA A CENCÚLIK
9.00 Zážitkové čítanie z knihy M. Ďu-

ríčkovej pre žiakov ZŠ Herma-
novce.

23.XI.  PREBIJEM SA! ŠTEFÁNIK MUŽ 
ŽELEZNEJ VÔLE

17.00 Beseda so spisovateľom Jozefom 
Banášom spojená s predstave-
ním jeho najnovšej knihy. Mest-
ská knižnica. Vstup voľný.

27.XI.  O PYŠNEJ NOČNEJ KOŠIEĽKE 
9.45 Návšteva knižnice spojená s číta-

ním z knihy J. Čapka pre de   MŠ 
Hubošovce.

Pripravujeme na mesiac 
december
3. XII.  ZDOBÍME VIANOČNÝ STROMČEK 
10.00 Spoločné zdobenie vianočného 

stromčeka spojené s vianočnými 
rozprávkami pre de   MŠ Severná. 

4.XII.  DNES ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO
14.30 Adventné posedenie pre senio-

rov a čitateľov knižnice realizova-
né v spolupráci so Senior klubom.

7.XII.   AKO DEDUŠKO VEČERNÍČEK 
9.15  S  HAVKOM A  POLÁRKOU SLÁVILI 

VIANOCE 
 Predvianočné čítanie pre de   MŠ 

Jakovany.

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
6.XI. až 31.XII.  MEMENTÁ 1. SVETOVEJ VOJNY
 Sprístupnenie výstavy mapujúcej 

vojenské pamiatky, predovšet-
kým vojnových cintorínov nachá-
dzajúcich sa na území dnešného  
severovýchodného Slovenska. 
Mestské múzeu Bašta.  

14.XI.  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
10.00 Program pri príležitos   70. výro-

čia založenia Spojenej školy, SNP 
č. 15, Sabinov.

 Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

14. - 30.XI.  ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
10.00 Otvorenie výstavy žiackych prác 

pri príležitos   70. výročia založe-
nia Spojenej školy, SNP č. 15, Sa-
binov.

 Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

21.XI.  KORZO KLUB 
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
16.11.2018 na tel. čísle 

 0911 949 678. 
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

22.XI.  PORTRÉTY
17.00 Koncert súčasnej hudby a hudby 

20. storočia v podaní žiakov a uči-
teľov ZUŠ Sabinov. Koncertná sála 
KC Na korze, Námes  e slobody č. 
100, Sabinov.

Pripravujeme na mesiac 
december
1.XII.   INŠPIRIKY ENTENTIKY-PLSTENIE 

S DUCHOM VIANOC
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť, 

na ktorej si vyrobíme svietnik 
mokrou technikou plstenia so 
zapracovaním háčkovanej čipky 
a vianočnú guľu suchou techni-
kou. Na TD je potrebné sa prihlá-
siť na tel. čísle 0911 949 678 do 
26.11.2018, počet účastníkov je 
obmedzený. Poplatok je 5,00 €. 

 Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov. 

7.XII.   ENTENTIKY TVORIVÉ PRSTÍKY 
10.30 Výroba vianočnej dekorácie kom-

binovanou technikou, tvorivá 
dielňa pre de   z MŠ Jakovany.

  
10. - 19.XII.  VIANOČNÝ BAZÁR 

Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

Dňa 15.XI. 2018 (štvrtok) sa 
od 8.00 h do 11.00 h uskutoční od-
ber krvi pre dobrovoľných darcov, 
v koncertnej sále KC Na korze 
(Námes  e slobody 
č. 100, Sabinov), 
v spolupráci s NTS 
Prešov a MS SČK 
v Sabinove.

SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [102018]

Kultúra na november 2018

K

M 

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
november 2018

� 06.11.2018 – o 14.00 h - Čitateľ-
ský maratón v knižnici MsKS 

� 08.11.2018 – Užhorod - zájazd
� 21.11.2018 – o 14.00 h – tvori-

vá dielňa (vianočné ozdoby) 
- klub Seniorov

PRIPRAVUJEME V MESIACI 
DECEMBER:
  06.12.2018 - zájazd do 
Nového Targu

  12.12.2018 - vianočné posedenie
  31.12.2018 - Silvester v klube

Bližšie informácie o jednotlivých 
akciách u p. Sedlákovej, 
tel. 0908 977 760.
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S P O M Í N A M E

Dňa 24. októbra uplynulo 37 rokov od tragickej 
smrti promovaného historika

JURAJA ŠTOFFU, 

dlhoročného riaditeľa SPTŠ - odbor ekonomika 
poľnohospodárstva a výživy.  

S úctou a láskou spomínajú manželka Margita, 
syn Juraj s rodinou a syn Slavomír.

Dňa 13. novembra sme si pripomenuli nedožitých 
100 rokov nášho otca, pána 

MICHALA KORMOŠA.

Prosíme tých, ktorí ho poznali o tichú modlitbu 
a spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú vďačne deti Anka, Ján 
a Juraj s rodinami.

V auguste tohto roku uplynulo päť rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mamka, manželka 
a sestra 

MÁRIA HRABČÁKOVÁ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku. 

S láskou spomínajú manžel, dcéry a sestra.

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 5,00 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.

„Stále sa len pýtame, či existuje život po smr  . 
Mali by sme sa pýtať, či existuje život po narodení.“ 

Samuel Barclay Becke   írsky prozaik, drama  k a básnik 
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51 m2

24 m2 wc

wc

22 m2 22 m2 22 m2 22 m2

24 m223 m2

VSTUP

PRIESTORY NA PRENÁJOM

info e-mail:

obchod@mastaf.sk

DISPOZÍCIA PRIESTOROV

Ponúkame Vám na  prenájom obchodné priestory v Orkucanoch na ulici Prídavkova 188, 
v blízkosti centra mesta Sabinov.  Budova prešla kompletnou rekonštrukciou. 

Zariadenie: spoločné WC, výlevka, kuchynka. Objekt  ponúka priestory o výmere 
od 22m2 do 51m2, možnosť realizácie  kancelárskych, obchodných

alebo skladovacích priestorov. Výhodná cena.  
Parkovanie zadarmo, priamo pred budovou.

ul. Prídavkova 188, Orkucany

KAUFLAND smer PO

ul. Prídavkova

STAVEBNÉ
CENTRUMDSS SABINOV
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Nasledujúci týždeň v dňoch 
28.9.-30.9.2018 Jozef Se-

maník ako tréner reprezen-
tácie Slovenska vycestoval 
spoločne s Michalom 
Máchom, Kris  nou 
Šimčíkovou, Saskiou 
Adamovou a Vero-
nikou Semaníkovou 
do Chorvátska na no-
minačný turnaj Croa  a 
open Rijeka 2018. A ich ťa-
ženie bolo viac ako úspešné. 
Prvé miesto si vybojoval Mi-
chal Mácha v kategórii kumi-
te cadets - 57kg a druhé Vero-
nika Semaníková v kategórii 
kumite female seniors - 61kg. 

Prvá sobota v mesiaci ok-
tóber patrila starším i mlad-
ším pretekárom. Rozdelení 
do dvoch táborov cestovali 
starší (Veronika Semaníková, 
Kris  na Šimčíková, Ema Pigo-
vá, Saskia Adamová, Michal 
Mácha a Oliver Cuker) s Jo-
zefom Semaníkom na Polish 
open-X|| interna  onal kara-

te Grand Prix Bielsko - Biala 
2018. A veruže sa medzi 2 328 
pretekármi z 33 krajín celého 
sveta sa nestra  li: Kris  na 
získala 2. miesto v kategórii 
kumite female juniors – 48 kg, 

Veronika 3. miesto v ka-
tegórii kumite female 
seniors- 61 kg a Mi-
chal 3. miesto v ka-
tegórii kumite cadets 

– 57 kg. Šes  ca mlad-
ších pretekárov v rovna-

kom čase pre zmenu súťažila 
na 26. ročníku Popradského 
pohára v karate pod vede-
ním Viliama Demka. Ten mal 
s nimi 100 % bilanciu, keď mu 
zverenci získali šesť medai-
lí. Postarali sa o ne: Zuzana 
Rovenská a Dávid Mojzeš 1. 
miesto, Ninka Fabianová, Si-
mon Dujava a Richard Mácha 
2. miesto a Mar  n Mácha 3. 
miesto.

V nasadení nepoľavili re-
prezentan   ani nasledujúci 
týždeň a 13.10.2018 vyces-
tovali spoločne na Ľubovňa 
open cup 2018. Ziskom jednej 

zlatej, štyroch strieborných 
a troch bronzových medailí 
sa umiestnili v hornej polovici 
medailovej šta  s  ky, kde ob-
sadili 14-tu priečku z celkové-
ho počtu 30 klubov turnaja. 
Zlato si priniesla Ema Pigová, 
striebro: Denisa Blizmanová, 
Richard Mácha, Mar  n Má-
cha a Kris  na Šimčíková, no 
a bronz si vybojovali Dávid 
Mojzeš a Michal Mácha. Mi-
chal Mácha ako jediný z klubu 
vycestoval spoločne s priateľ-
mi z KK Iglow Spišská Nová 
Ves dňa 20.10.2018 do Buda-
peš   na Hungarian open -Sa-
man cup 2018, ktorý bol ďal-
ším z nominačných turnajov 
na ME. Tie sa budú konať 
budúci rok v Dánsku. V kon-
kurencii 24 pretekárov sa mu 
podarilo získať 3. miesto v ka-
tegórii kumite cadets - 57 kg 
a pripísať si ďalšie body do 
bodovacieho rebríčka.

Nedá mi nespomenúť, že 
v dňoch, keď sa Vám do rúk 

dostane novembrové vydanie 
Spravodajcu, bude naša re-
prezentantka, trénerka a pria-
teľka Veronika Semaníková 
bojovať o čo najlepšie umiest-
nenie na Majstrovstvách sveta 
v španielskom Madride. Na-
stúpi za Slovensko v kategó-
rii jednotlivcov a družs  ev. 
Spoločne jej želáme, aby sa 
jej darilo a bližšie informácie 
Vám radi prinesieme v ďalšom 
vydaní mesačníka.

Všetko, čo naši pretekári 
dosiahli sa podarilo vďaka 
ich nasadeniu, podpore rodín 
a nemalou mierou aj vďaka 
mestu Sabinov, ktoré fi nanč-
ne prispieva na chod športo-
vých klubov. A aj touto cestou 
sa chceme poďakovať mestu, 
sponzorom, priateľom klu-
bu a CVČ a najmä riaditeľke 
Zuzane Rolíkovej za mož-
nosť neobmedzene využívať 
priestory CVČ na potrebné 
tréningy k získaniu  úspechu 
na MS. «

V sobotu 13.10.2018 sa 
odohral ďalší zápas na-

šich fl orbalis  ek. Tentokrát sa 
v dueli ocitli so Spišskou Novou 
Vsou. Spišská nová Ves sa ocit-
la na chvoste tabuľky, ale to len 
kvôli kontumácií zápasov, kde 
im odpočítali 8 bodov, takže 
určite to pre nás nebol outsi-
der. Súpera sme dobre poznali 
a vedeli sme , že stavajú  m na 
výkonoch 2-3 hráčok, ktoré sa 
našim hráčkam podarilo elimi-
novať hlavne v druhej polovici 
stretnu  a. Prvú tre  nu naše 
dievčatá nehrali kombinačne, 
dokonca nás súper prestrieľal 
16:10, avšak ich strely boli skôr 
nahodením na bránu ako pria-
me ohrozenie brány. Ako dodal 
tréner, v kabíne si povedali, čo 
musia zlepšiť a ako sa dostať 

do tlaku na súpera. Dievča-
tá napokon dodržali tak  ku 
a v druhej tre  ne viedli už 5:2. 
V tretej tre  ne tréner skúšal aj 
nové mladé hráčky, ktoré ne-
dostávajú toľko príležitos   s  -
mami, ktoré pokukujú na  tul, 
ale aj napriek tomu sa nám po-
darilo dať 4 góly a vyhrali sme 
nakoniec 9:3. 

Dievčatá si držia 2. miesto aj 
po prvom novembrovom víken-
de. V sobotu 3.11. síce prehrali 
s Kysuckým Novým Mestom, 
pričom zápas sa konal v Prešo-
ve, čo asi prispelo k nepohode, 
no v nedeľu 4.11. zdolali pred 
domácim publikom na palubov-
ke v Sabinove  vysoko Tvrdošín, 
pomerom 11:3.

Dobrou správou je, že naše 
dievčatá a to menovite Miš-
ková, Točeková, Hrabčáková, 
Janíčková, Pastyrčáková sa 
nasledujúci víkend dostali 
do reprezentačného výberu 
junioriek, čo nás veľmi teší 
a držíme im palce. 

Sabinovskí Predátori si skla-
manie za  aľ nepripúšťajú. Novú 
sezónu neodštartovali ideálne 
a nedarilo sa im ani v sobotu, 
keď prehrali 1:8 v Detve. Tréner 
Ján Motešický zhrnul sobotňajší 
duel takto: „Jediný súboj víken-
du nám nevyšiel podľa pred-
stáv. Ušla nám hlavne druhá 
tre  na, kde sme inkasovali po 
hlúpych chybách až päť gólov. 
V zostave nám chýbali traja 

najskúsenejší hráči, ktorí mali 
súkromné povinnos  , čo pozna-
čilo aj náš výkon, keďže chlapci 
nedokázali plniť zvolenú tak  ku 
a len zriedka sa dostávali cez 
súperovu polovicu. Detva bola 
lepším družstvom s lepšou zvo-
lenou tak  kou, tak to už býva. 
My máme omladený mužský 
 m, kde po odchode niektorých 

starších a skúsenejších hráčov je 
stále diera v lídroch  mu. To ne-
jaký čas trvá, kým si uvedomia, 
že oni musia byť ťahúňmi, na 
nich sú postavené zápasy, tak-
 ka a oni rozhodujú zápasy. Ak-

tuálne desiate miesto v tabuľke 
neberieme tragicky, zahrali sme 
vyrovnané súboje pro   Trnave 
a Skalici. Tieto družstvá pova-
žujem za top favoritov spoloč-
ne s Košicami a Púchovom na 
postup do extraligy. Musíme sa 
z chýb poučiť, pred nami je ešte 
sedemnásť zápasov a teda 51 
bodov. Ako zvyknem hovoriť, 
dôležitý je záver základnej čas  , 
nie jej začiatok. Máme však na 
čom ešte popracovať“. «

m 

a

Ve
t

–
ších

S nasadením prichádza výsledok
V závere minulého článku sme spoločne konštatovali, že naši 
starší pretekári si úspešne otvorili dvere na majstrovstvá Slo-
venska. A verím, že raz ich otvoria aj naši mladší pretekári, 
ktorí nás dňa 22.9.2018 vzorne reprezentovali aj na Jesennom 
fes  vale. Pod hlavičkou KATSUDA vystúpili Ninka Fabianová, 
Tánička Korinková, Denisa Blizmanová, Zuzana Rovenská, Pa-
vol Lompart, Dominik Duháň a trénerka Veronika Semaníková.

Zuzana Máchová,  foto: archív klubu

Zo sabinovského 
fl orbalu
J. Motešický, red.: foto: atchív klubu
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V slávnostnom príhovore 
pripomenul začiatky ho-

keja v meste, skromné pod-
mienky, v ktorých hráči pôso-
bili, ale aj vynikajúce výsledky 
a vynikajúcich hokejistov, 
ktorí vyrástli na sabinovskom 
ľade. K najväčším úspechom 
sabinovských hokejistov pri-
mátor mesta zaradil:
- postup dorastencov do fi ná-

le Majstrovs  ev ČSR v Go  -
waldove /Zlín/, kde v skupi-
ne mužs  ev z Brna, Vítkovíc, 
Kladna, Prahy a Bra  slavy 
obsadili sabinovskí doras-
tenci 6. miesto /1957/

- postup žiakov na Majstrov-
stvá Slovenska v Nitre za 
účas   mužs  ev z Bra  slavy, 
Trenčína a Popradu /1963/. 
Peter Staroň zo Sabinova bol 
vyhlásený ako najlepší útoč-
ník turnaja a svoju kariéru 
ukončil ako profesionálny ho-
kejista v Slovane Bra  slava 

- 3. miesto mužstva dospe-
lých v 2. lige /2016/

- Na sabinovskom ľade vy-
rástli reprezentan   Slo-

venskej republiky Vladimír 
Mihálik, Dalibor Bortňák 
a Marek Zagrapan. Všet-
ci reprezentovali SR aj na 
majstrovstvách sveta.
Primátor prítomným priblí-

žil aj etapu zastrešenia ume-
lej ľadovej plochy a zlepše-
nia technického zázemia pre 
hráčov, rozhodcov aj divákov. 
V závere príhovoru prítom-
ných potešil krátkym videom 
so starými aj novšími fotogra-
fi ami zo života hokejového 
klubu.

Pri tejto príležitos   primátor 
mesta odovzdal poďakovanie 
týmto bývalým hráčom a funk-
cionárom hokejového klubu:

Miščík Július, Molčan Belo, 
Lazor Anton, Šiška Maroš, Ce-
helský Ladislav, Šlosarik Jozef, 
Cuker Július, Ferenc Ivan, Pe-
regrin Pavol, Vaľko Jozef, Ing. 
Zubrický Jozef, Jurica Jozef, 
Rokošný Bartolomej, Miškuf 
Rudolf, Cuker Miloš, Hrabčák 
Vladimír, Ing. Molčan Ľubo-
mír, Ma  ja Stanislav, Paulov-
ský Marcel, Znanec Daniel, 
Tarča Dušan, Reviľák Vladimír 
a Bortňák Dávid. Zo zdravot-
ných dôvodov ešte osobne 

odovzdá poďakovanie aj p. 
Ladislavovi Tomčákovi.

Za všetkých prítomných aj 
všetkých priaznivcov hokeja 
v meste poďakoval primátorovi 
mesta bývalý predseda klubu 
Daniel Znanec. Vyzdvihol sku-

točnosť, že Peter Molčan bol 
nielen bývalým hráčom hokejo-
vého klubu, ale z pozície funkcie 
primátora mesta vždy vytváral 
vhodné podmienky pre rozvoj 
nielen hokeja, ale aj ostatných 
druhov športu v meste.«

V sobotu 20.10.2018 v reštau-
rácii Jonatán v Sabinove sa 

zúčastnilo 11 hráčov mariáša 
tradičného turnaja O putovný 
pohár sabinovského mariášo-
vého majstra. Hralo sa na tri, 
jeden a polho-
dinové kolá, do 
fi nále postúpili 
štyria hráči. Na 
štvrtom mieste 
sa umiestnil pán 
Vincent Kolarčík 
zo Sabinova. Tre-
 e miesto patrí 

Petrovi Mihokovi z Jakubo-
vian. Druhé miesto a  tul 
sabinovského mariášového 
vicemajstra roku 2018 získal 
Jozef Zubrický zo Sabinova. 
Sabinovským mariášovým 
majstrom roku 2018 a držite-
ľom putovného pohára na je-

den rok sa stal Daniel Znanec 
zo Sabinova. Súboj to bol ur-
putný, keďže rozdiel medzi 
prvým a druhým miestom 
bol len 2 centy. Rovnako 
tesný rozdiel dvoch centov 
bol medzi tretím a štvrtým 
miestom. Gratulujeme víťa-
zovi a ďakujeme všetkým zú-
častneným aj fanúšikom za 
príjemnú atmosféru, ktorá 
vyvrcholila vyhlásením vý-

sledkov turnaja a odovzda-
ním malých vecných darov, 
ktoré poskytli firmy EPoS 
SB, s.r.o. a SABTRADE s.r.o. 
Sabinov. Naše poďakovanie 
patrí aj MsKS v Sabinove za 
pomoc pri propagácii tur-
naja.«

Začiatkom mesiaca októ-
ber a to 06.10.2018 sa 

v Častej konala tradičná sú-
ťaž v silovom trojboji junio-
rov a dorastencov Grand 
Prix, na ktorej sa predsta-
vili aj štyria pretekári nášho 
Klubu silového trojboja T+T 
Sabinov.

V kategórii dorastencov 
sme mali dvoch pretekárov: 
Tomáša Vardžíka a Mate-
ja Chovanca. Tomáš Var-
džík, ktorý navážil 58,9 kg, 
sa predstavil v kategórii do 
66 kg, kde výkonom 365 kg 
(drep 140 kg, tlak 70 kg a ťah 
160 kg) získal striebornú 
medailu. Matej Chovanec, 
pre ktorého to bola vôbec 
prvá súťaž v silovom trojbo-
ji, získal striebornú medailu 
v zlúčenej kategórii do 83 kg 
výkonom 400 kg (drep 150 
kg, tlak 100 kg, ťah 150 kg) 
tak  ež získal striebornú me-
dailu. Dvoch pretekárov sme 

mali aj medzi juniormi, kde 
v zlúčenej kategórii do 105 
kg získal bronzovú medai-
lu Pavol Kandráč výkonom 
710 kg (drep 270 kg, tlak 
170 kg, ťah 270 kg). V zlúče-
nej kategórii nad 105 kg sa 
predstavil Peter Timko, ktorý 
výkonom 517,5 kg (drep 205 
kg, tlak 122,5 kg a ťah 190 
kg) rovnako získal bronzovú 
medailu. 

Na súťaži nás svojimi vý-
konmi potešili Tomáš Var-
džík a Pavol Kandráč, ktorí aj 
napriek tomu, že v lete oba-
ja podstúpili operáciu slepé-
ho čreva, tak sa dokázali veľ-
mi rýchlo vrá  ť do tréningu 
a na súťaži vyrovnali svoje 
najlepšie osobné výkony 
a veríme, že ak im zdravie 
vydrží, tak sa na jar môžeme 
tešiť na ich zaujímavé výko-
ny. Tak  ež nás potešil Matej 
Chovanec, ktorý na svojej 
prvej súťaži dosiahol dobrý 
výkon a ak vydrží v trénin-
govom nasadení, má veľký 
potenciál na zlepšenie. «

Grand prix v silovom trojboji 
juniorov a dorastencov
Matúš Triščík, foto: archív klubu 

70 rokov organizovaného hokeja v Sabinove
19. októbra 2018 v obradnej miestnos   mestského úradu pri-
mátor mesta Peter Molčan prijal pri príležitos   70. výročia 
organizovaného hokeja v Sabinove najstarších žijúcich hrá-
čov a bývalých predsedov hokejového klubu v Sabinove.

Vlasta Znancová, foto: Diamond Art 

Poznáme 
mariášového majstra
-pv- , foto: archív klubu
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 Dňa 13. októbra sa mažoretky TE-
DASKY zúčastnili medzinárodnej sú-

ťaže v mažoretkovom športe „MEMORI-
ÁL JANKY JAKUBÍKOVEJ“ v Púchove.

Naše mažoretky získali  eto umiest-
nenia:
DETI: 
Lea Jurčenková, Juliana Jurčišinová, Lu-
cia Jurková, Natália Karabinošová, Diana 
Kišeľová, Nela Malíková, Nela Malíková, 
Eva Viktorová
MF BATON:    2. miesto
SÓLO POM POM:  2. miesto
DUO POM POM:  2. miesto
MF POM POM:  1. miesto

KADETKY:
Deborah Andraščíková, Tamara Bujňáč-
ková, Sára Fabianová, Laura Fecková, 
Adela Jarkovská, Karin Krehlíková, Barbo-
ra Kuzmyková, Natália Kuzmyková, Vik-
tória Marhe  ová, Tereza Michalíková, 
Alica Nemergutová, Diana Radačovská, 
Barbora Rojáková, Nikola Semančíková, 
Ema Šafranová, Michaela Šoltysová, Ve-
ronika Šoltysová, Barbora Tomková, Vik-
tória Uličná, Kris  na Zacharská

VF BATON KLASIK: 1. miesto
VF POM POM:  2. miesto
MF BATON:  2. miesto
MF POM POM:  2. miesto
MF DUO POM POM: 2. miesto
DUO BATON:  3. miesto 

JUNIORKY:
Sofi a Bujňáková, Karin Jendrichovská, 
Alexia Katarína Letkovská, Sára Miščí-
ková
MF MIX:   3. miesto
DUO POM:  3. miesto

HAPPY MOMS: 
Zuzana Bujňáková, Radoslava Jurčenko-
vá, O  lia Jurková, Katarína Fabianová, 
Veronika Kiselova, Larisa Kuzmyková, 
Katarína Michalíková, Alena Nemergu-
tová, Iveta Semančíková, Monika Šolty-
sová, Katarína Letkovská obsadili krásne 
3. miesto.

Všetkým mažoretkám, trénerkám 
i rodičom ďakujem a prajem im, aby si 
z MWF-Majore  e Sport OPEN WORLD 
CUP Záhreb / CHORVÁTSKO (27. – 28. ok-
tóber 2018) priniesli ďalšie ocenenia. «

Hralo sa 7 kôl, s tempom 2 x 15 minút, 
v 8-smich kategóriách. Uspeli sme. 

Najviac potešili Adelka Čabáková – vy-
hrala kategóriu dievčat do 8 rokov – D8 
a prvé miesto obsadil Filip Magda – 
v CH11. Matej Čabák - v CH11 skončil na 
7. mieste.

V sobotu 20. októbra 2018 sme sa zú-
častnili a bojovali o víťazstvá v Košiciach. 
Prebehlo tu 1. kolo Žiackej ligy v šachu. 
V početnom turnaji 56 hráčov si zmerali 

svoje sily aj naši mládežníci. Mladí šachis-
  súťažili v turnaji hranom švajčiarskym 

systémom na 7 kôl, s tempom hry 2x15 
min. Opäť nesklamali dievčatá a do Sabi-
nova priniesli víťazstvo v podobe zlatej 
medaily v D8 –Adelka Čabáková, striebro 
Lucia Magdová v D8 a bronz Lívia Cuke-
rová vo vyššej kategóri, v D11. Chlapci si 
v tomto kole nesiahli na najvyššie kovy, 
ale veríme, že počas sezóny sa to určite 
zmení a ukážu svoju silu a bojovnosť, tak 
ako aj po minulé roky. 

Október priniesol aj súťaž I. ligy vý-
chod. 27. októbra 2018 sme vycestova-
li na prvoligový zápas do Michaloviec. 
Vstup ŠK Sabinova „A“ do tejto súťaže 
bol úspešný. Šachis   si na pôde Michalo-
viec vybojovali prvú výhru v pomere 5:3. 
O víťazstvo sa zaslúžili výhrou T. Kačír, J. 

Škovran, T. Tatarko, M. Vojtko, remízou 
k výhre prispeli D. Cuker, M. Gobán.

V novembri 2018 bude klub ŠK Sabi-
nov a mesto Sabinov reprezentovať Dá-
vid Eliáš na Majstrovstvách sveta v šachu 
v Španielsku. Držíme mu všetci palce 
a veríme v čo najlepšie umiestnenie.

Zároveň sa chceme poďakovať spon-
zorom klubu a tešíme sa aj dlhoročnej 
spolupráci a fi nančnej podpore M esta 
Sabinov. «

Eva Vardžíková, vedúca súboru, foto: archív klubu

Úspešný štart šachistov

S novým školským rokom začína aj nová 
šachová sezóna. Pre mládežnícky šach 
už tradične začína turnajom v Lendaku 
v rámci Ligy mládeže Spiša. Turnaj je 
započítaný aj do Grand Prix SR. Tak to 
bolo aj tento rok. V sobotu 13.10.2018 
sa uskutočnilo 1. kolo tejto ligy. Prišlo 
67 hráčov nielen zo Spiša, ale aj z Ban-
skej Bystrice, Považského Podhradia, 
Stropkova, či Bardejova, medzi nimi 
nechýbali ani Sabinovčania. Je to dobrá 
príležitosť ukázať i začiatočníkom čaro 
šachového zápolenia.

D. Cuker, foto: archív klubu

Tedasky opäť bodovali na  Memoriáli Janky Jakubíkovej
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Pri vyslovení mena Jana 
Amosa Komenského nás 

napadne prívlastok „učiteľ 
národov“, názov univerzity 
v Bra  slave, či prínos pre pe-
dagogické vedy, najmä didak-
 ku. Je pravda, že by sme asi 
ťažko hľadali v dejinách tejto 
vedy výraznejšiu osobnosť 
akou bol práve Jan Amos Ko-
menský vlastným menom Jan 
Segeš. Názov ulice v Sabinove 
 ež prešiel rôznymi zmena-

mi: názov Ulica Komenského 
pla   od r. 1970, dovtedy to 
bola od r. 1963 do roku 1970 

Dolná Okružná, pred rozsi-
ahlou bytovou výstavbou 
a stavbou novej Základnej de-
väťročnej školy to bola ešte 
ulica 9. mája. Oficiálny názov 
bol Ulica Jana Amosa Komen-

ského, od r. 1989 až po súčas-
nosť sa používa názov Ulica 
Komenského. 

Komenský sa narodil 28. 
marca 1592. Miesto naro-
denia Komenského nepo-
známe. Táto otázka dodnes 
zamestnáva komeniológov 
a alternatív je pomerne dosť. 
Vieme len, že to bolo na Mo-
rave. Tento kraj Komenský 
celý život miloval a stále sa 
k nemu v myšlienkach a aj vo 
svojich spisoch vracal.  

Komenský sa po vyštudo-
vaní teológie  stal kňazom 
Jednoty bratskej. Ide o refor-
movanú kresťanskú cirkev. 
Ideovo sa Komenský naj-
viac približoval k tradíciám 
českého husitského odkazu.

Do života Komenského naj-
viac zasiahla bitka na Bielej 
Hore. Táto porážka českých 
stavov zásadne ovplyvnila 
jeho život. Ako prívrženec 
protestan  zmu bol to  ž Ko-
menský ohrozený na živote 

a musel sa skrývať pred cisár-
skymi vojakmi. V ústraní však 
nelenil a napísal vynikajúce 
dielo Labyrint světa a ráj srd-
ce, ktoré bolo neskôr aj zhu-
dobnené.

V roku 1628 bol prinútený 
odísť z Moravy, čo neniesol  
ľahko. V tom čase sa začal 
venovať činnos  , ktorá ho 
charakterizuje asi najviac – 
pedagogike. Bol presvedčený 
o tom, že vzdelanie má byť 
prístupné všetkým deťom bez 
rozdielu, na čo neskôr  nadvi-
azala aj Mária Terézia. Medzi 
jeho obľúbené metódy patri-
la aj tzv. škola hrou.

J. A. Komenský zomrel po 
ťažkej chorobe v Amsterda-
me 15.11.1670. Je pochovaný 
v kostolíku valonskej refor-
movanej cirkvi v Naardene. 
Tento pozoruhodný muž za-
nechal veľké knižné dielo, no 
je zaujímavé, že mnohé svoje 
spisy nedokončil. Jeho srdce 
dotĺklo vo veku 78 rokov. «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Komenského ulica

autor a foto: Juraj Vrábel ml.

15.09.2018  STRETNUTIE 
ŠTYROCH OKRESOV NA 
MINČOLE 29 ROČNÍK
Stretnu  a sa zúčastnilo mno-
ho priaznivcov pešej turis  ky 
z blízkych ako aj vzdialenej-
ších regiónov. Stretnu  e na 
najvyššom bode Čergovského 
pohoria sprevádzala dobrá 
nálada. Organizátor poduja-
 a  Klub slovenských turistov 

regiónu Prešov a hlavne KST 
Odeva Lipany privítali účast-
níkov spolu zo zástupcami 
jednotlivých okresov. 

Za Sabinovský okres sa  
tohto roku ujal slova náš ne-
stor a dlhoročný člen KST 
Štefan Štofaník, ktorý okrem  
poskytnu  a rozhovoru pre 
RTVS zarecitoval aj Rúfusovu 
Pieseň o vlas  . 

Záznam z tohto poduja  a 
bol odvysielaný 6.10.2018 
v dopoludňajších hodinách. 
Škoda, že počasie tejto ak-
cii nebolo veľmi naklonené, 
ale nevadí, pretože turis   sú 
na zmeny a vrtochy počasia 
zvyknu  . 

28.09.  01.10.2018  
PRECHOD VÝCHODNÝM 
HREBEŇOM VEĽKEJ FATRY
Pokračovanie v hrebeňových 
prechodoch Slovenských po-
horí. Po minuloročnom ukon-
čení prechodu hrebeňom 
Nízkych Ta  er sme pokračo-
vali v našliapnutej ceste a to 
hrebeňom Veľkej Fatry. Vý-
chodiskovým bodom bol hor-
ský prechod Donovaly, odkiaľ 
sme pokračovali smer Kráľová 
studňa-Borišov-Smerovica-
-Ružomberok.

Počas štvordňovej nároč-
nej túry s plnými batohmi 
sme prešli úc  hodných 88 
km s stúpaním 6746 m a kle-
saním 6174 m. Výhľadové 
body ako sú Krížna 1574 m.

n.m., Ostredok 1596 m.n.m., 
Ploská 1532 m.n.m., Rakytov 
1567 m.n.m., Malinô (brdo) 
1209 m.n.m. Spestrením pre-
chodu bolo aj bivakovanie 
v útulni «Sestričky» s nádher-
nou nočnou oblohou. 

UPÚTAVKA NA NAJBLIŽŠIE 
PODUJATIE.
Čistenie turis  ckého chodní-
ka Renčišov-Sabinov spojené 
s čistením studničky pod Ka-
mennou lúkou.
Bližšie info na www.kst.sb «

Turistické okienko

Miroslav Grešák, foto: archív klubu

Počasie tohto leta a jesene je priam ideálne 
na potulky prírodou, a tak sme sa  zúčastnili 
na rôznych turis  ckých peších alebo cyklis-
 ckých akciách. Spomeniem len niektoré:
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