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Keď počujeme o haváriách na cestách, veľmi často je prí-
činou „mikrospánok“. Jazda unavuje, vyčerpáva a uspáva. 
Preto rada odborníkov je jednoznačná: za každú cenu sa udr-
žať v bdelosti a v pozornosti. Ak sa vám predsa drieme, je 
potrebné prerušiť jazdu, vyjsť von, zacvičiť si a keď ani to 
nepomôže, jazdu úplne prerušiť, oddýchnuť si a tak znova 
nadobudnúť pozornosť a bdelosť, aby sme mohli šťastne do-
siahnuť cieľ cesty.
Advent je časom, kedy môžeme znova nadobudnúť bdelosť, 
je varovaním, aby sme sa vyhli celoživotnému nešťastiu a 
príležitosťou znova nasmerovať svoj život k cieľu. A možno 
je časom, kedy by sme si mali znova položiť otázku, k aké-
mu cieľu smerujeme a či nie sme na životnej ceste v „mik-
rospánku“.
O istom slávnom rímskom kazateľovi sa rozpráva, že na 
prvú adventnú nedeľu kázal o konci sveta a o poslednom 
súde. Kázeň bola úchvatná, rozplakal celý kostol. Do plaču 
veriacich však tichým hlasom kazateľ povedal: „Vy plače-
te nad posledným súdom. Utrite si slzy. Lebo je ešte niečo 
horšie ako posledný súd.“ V kostole nastalo hrobové ticho. 
Všetci rozmýšľali, čo to môže byť. Po chvíli ticha kazateľ 
pokračoval: „Strašnejšie než posledný súd je to, že len čo 
prídete domov, prestanete myslieť na svoj koniec.“ Bolo by 
smutné, keby sme pri našej životnej ceste nemysleli na jej 
cieľ, keby sme cieľ svojho života stratili z rôznych dôvodov, 
alebo ho už nevideli, pretože sme sa nechali uspať dosiah-
nutím čiastočných cieľov. Najstrašnejšie by však bolo, keby 
sme ho nemali vôbec, veď aký zmysel má cesta bez cieľa? 
Preto využime tohtoročný advent k tomu, o čo v jednej z ad-
ventných modlitieb prosíme: „aby nám starosti o pozemské 
veci neprekážali ísť v ústrety“ Cieľu nášho života.

Ladislav Cichý, farár – dekan

úvodník

ADVENT 
2014



2

Spravodajca mesta

V Sabinove mohli obyvatelia – voliči, rozhodnúť v šiestich volebných 
obvodoch a v desiatich volebných  okrskoch. 
Z celkového počtu voličov 9 624 bolo vydaných 3 657 obálok. Počet plat-
ných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupi-
teľstva dosiahol 3 515. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby primátora mesta Sabinov bol 3 533. Za primátora bol zvolený 
Peter Molčan, ktorý bude pokračovať v riadení mesta ďalšie štyri roky. 
Získal celkovo 1 340 hlasov a kandidoval za koalíciu SMER - sociálna 
demokracia, Slovenská národná strana a Kresťanskodemokratické hnu-
tie. O osem hlasov menej dostala Daniela Lenková. Tretí skončil s poč-
tom hlasov 383 Rastislav Perdík. Za ním nasledovali ďalší kandidáti na 
post primátora - Gabriel Huraj (212 hlasov), Peter Kocurko (125), Marián 
Novický (89), Štefan Miščik (52). Do mestského zastupiteľstva bolo zvo-
lených 17 poslancov. Prinášame vám zoznam kandidátov, ktorí boli zvo-
lení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a 
v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Číslo 
volebného 
obvodu

Meno a priezvisko
kandidáta 

Politická strana,
politické hnutie

Počet
platných 

hlasov
1 Tibor Kostovčík SIEŤ 156
2 Daniela Lenková, Mgr. Nezávislý kandidát 445
2 Jozef Miko, PaedDr. Nezávislý kandidát 322
2 Matúš Pažický Nezávislý kandidát 283
2 Jozef Kropiľák KDH 275
3 Marek Hrabčák, Ing., PhD. Nezávislý kandidát 394

O výsledku rozhodlo osem hlasov

V mestách a obciach na Slovensku 15. novembra rozhodli 
voliči o zložení nových obecných a mestských zastupiteľstiev 
a svojím hlasovaním rovnako v komunálnych voľbách zvolili 
starostov a primátorov.

Peter Molčan ostáva primátorom

ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA
Oddelenie školstva MsÚ v Sabinove oznamuje,

že v súlade so školským zákonom bolo všeobecne záväzným
nariadením č. 8/2014  určené miesto a čas zápisu detí do 1. roční-

ka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

pre školský rok 2015/2016  
v ZŠ na Komenského ul. a v ZŠ na Ul. 17. novembra

bude prebiehať v dňoch
19. - 20.  januára 2015 od 13.30 do 16.30 h

v priestoroch základných škôl.
Na zápis je potrebné doniesť vlastný občiansky preukaz

a rodný list dieťaťa.

3 Ladislav Haluška, Ing. SMER, SNS 231
3 Mária Zagrapanová, PhDr. ÚSVIT 215
4 Eva Motýľová, Mgr. Nezávislý kandidát 253
4 František Gardoš, Ing. Nezávislý kandidát 168
4 Juraj Ružbarský, doc. Ing., PhD. KDH 155
5 Miroslav Čekan, Ing. SMER, SNS  215
5 Ján Fekiač, Ing. KDH 214
5 Peter Labanc, Mgr. Strana rómskej koalície - SRK 180
5 Radoslav Ernst, Ing. Nezávislý kandidát 178
6 Šimon Vaňo, Mgr. Nezávislý kandidát 190
6 Anna Mihoková, Mgr., Ing. KDH 156

(red.)



Okrúhle výročie je aj príležitosťou na bilancova-
nie. Ako povedala vedúca CSS, „zariadenie je 
momentálne životaschopné a klientom ponúka 
tú najlepšiu starostlivosť. Problémom je možno 
jedine to, že starostlivosť poskytuje v dvoch bu-
dovách.“ Jedna patrí mestu, no druhá je majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja a centrum je tu v 
dlhodobom podnájme. V budúcnosti vidí Pavlíková 
priestor na to, že by sa táto budova mohla odkúpiť, 
keďže do jej opráv už niekoľkokrát investovali aj 
vlastné prostriedky. Tento rok tu napríklad opravili 
práčovňu, v mestskej budove zase maľovali, no bu-
dúci rok ich to čaká aj v prenajatej budove. Okrem 
toho sa počas roka zamerali najmä na záujmové 
aktivity s klientmi. Tie organizovali aj v spolupráci 
s ďalšími podobným zariadeniami v meste. V sú-
časnosti sa centrum uchádza o peniaze v piatich pro-
jektoch, odkiaľ by mohli získať ďalšie financie na
rekonštrukcie potrebné v oboch budovách. Z nich 
by mohli rekonštruovať zatiaľ neopravené kúpeľne 

alebo vymeniť podlahu v spoločných priestoroch 
za protišmykovú. To, či dotáciu dostanú,  bude jas-
né v najbližších mesiacoch.

(ja), foto: Diamond Art

CSS oslávilo 10. výročie 
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Pracovali na spoločnom projekte takmer sedem 
rokov. Každý zo štyroch ľudí prečítal text Knihy 
kníh niekoľkokrát, len aby spoločne došli do cie-
ľa, ktorým je preklad biblie v rómskom jazyku. 
Hlavným prekladateľom bol Marek Olah, ktoré-
ho sme sa opýtali, aké boli práce, aj to, kde si 
nielen Sabinovčania môžu túto novú publikáciu 
zakúpiť.
Ako prebiehali práce na biblii v rómskom ja-
zyku a prečo to trvalo až sedem rokov?
„V prvom rade je potrebné povedať, že naším 
cieľom nebolo len bibliu preložiť, ale aby jej aj 
ľudia rozumeli. Ja osobne som mal na starosti pr-
votný hlavný preklad, teda hrubú prácu. Ďalší ľu-
dia ho potom kontrolovali nielen po gramatickej 
stránke, ale aj na základe významov slov a ich 
správneho použitia. Spolupracovali sme dokonca 
s profesorkou gréčtiny z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. No a keď sme mali aký-taký 
preklad, nasledovali rôzne skúšky a testy toho, či 
mu budú rozumieť aj bežní ľudia.“
Ako vyzerali tie testy, v čom spočívali?
„Napríklad sme vytlačili celé Jánovo evanjelium, 
rozdali ho ľuďom a zisťovali, ako mu rozumejú. 

Alebo sme Markovo evanjelium nahrali na DVD, 
rozniesli po osadách a rovnako čakali na reakcie. 
Tiež sme nahrali 37 príbehov pre deti a očakávali 
reakciu aj od tejto skupiny. Finálnym testom bola 
audio nahrávka Nového zákona, ktorú nahralo a 
načítalo spolu asi 40 ľudí a dnes je dostupná aj na 
internete. Preklad do rómskeho jazyka trval viac 
ako tri roky, no ďalšie tri trvali naše testy a malé 
zmeny, ktoré sme po nich realizovali.“
V akom dialekte je preklad vydaný a komu je 
určený?     
„Ide o jeden zo štyroch hlavných dialektov, ktorý 
Rómovia poznajú, konkrétne ten, ktorý sa vyu-
žíva najmä na východnom Slovensku. Biblia je 
určená každému, kto rozumie tomuto dialektu a 
má potrebu čítať Božie slovo vo svojom jazyku, 
teda nielen východoslovenským Rómom, ale 
rozumieť by mali viacerí zo Slovenska, Čiech a 
tiež časť Zakarpatskej Ukrajiny.“ 
Kde si môžu ľudia zakúpiť tento preklad Biblie?
„Nájsť ju môžu na stránke Biblickej spoločnosti na 
Slovensku alebo cez www.acs-sabinov.sk a môžu 
ma kontaktovať na marek.olahacs@gmail.com.“

(ja)

Podľa vedúcej zariadenia Slavomíry Pavlíkovej 
bolo hlavnou myšlienkou prvej časti večera, teda 
ochutnávky jedál, „dokázať všetkým hosťom, že 
jedlo, ktoré denne jedia bežní obyvatelia cen-
tra, je chutné a zároveň vhodné na recepciu. 
Medzi jedlami boli napríklad aj chutné kysnuté 
koláče i iné dobroty, pre ktoré si do zariadenia 
chodia aj seniori žijúci doma.“ Na prvej časti 
programu sa zúčastnilo aj 22 klientov zariadenia 
pre seniorov a traja klienti domova sociálnych slu-
žieb. Niektorým imobilným pomáhali aj pracovní-
ci mestskej polície. 

Večer pokračoval benefičným koncertom. Pripravili 
ho pracovníčky centra spolu s miestnou základnou 
umeleckou školou a mestským kultúrnym stredis-
kom. „Výťažok z koncertu by sme chceli použiť 
na kúpu pitného automatu na vodu s minerálny-
mi látkami. Určený by bol všetkým klientom, no 
stojí približne 1 600 eur a na jeho kúpu potre-
buje centrum ešte príspevky od sponzorov alebo 
z vlastných financií,“ uviedla S. Pavlíková. Kúpiť 
ho teda budú môcť až začiatkom nového roka, keď-
že podľa vedúcej majú momentálne niečo menej 
ako polovicu z potrebných financií. 

POMOHLI AJ SABINOVČANIABIBLIA V RÓMSKOM JAZYKU

CSS oslávilo 10. výročie 

Centrum sociálnych služieb (CSS) Sabinov, ktorého zriaďovateľom je mesto Sabinov, 
oslávilo začiatkom novembra 10. výročie svojho pôsobenia aj napriek tomu, že 10 ro-
kov od jeho otvorenia uplynulo až 1. decembra. Súčasťou programu bola ochutnávka 
jedál z kuchyne centra a benefičný koncert. 
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Husľová šou Stanislava Salanciho a Pink 
Panther Band sa konala 16. novembra v 
mestskom kultúrnom stredisku. Zazne-
li známe skladby z filmov, muzikálov, 
vážnej hudby v modernom prevedení a 
world music. Pred vynikajúcim sabinov-
ským publikom sa predstavili aj Peter 
Armstrong Ondria, Duo Farsa, Martina 
Čelláková a Ján Grega. Programom nás 
sprevádzala Andrea Majtnerová.

(red.), foto: Diamond Art

Skvelá husľová šou 
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Tvorivé dielne pre učiteľov
V priestoroch kultúrneho centra Na korze 
sa uskutočnila tvorivá dielňa pre učiteľov 
Spojenej školy so zameraním na hodinu 
výtvarnej výchovy. Pedagógovia a asis-
tenti učiteľa si mohli prezrieť zaujímavé 
techniky. V rámci kresby to boli kresba 
ceruzkou, lavírovaná kresba, kolorovaná 
kresba, kresba štetcom, drievkom. V rám-
ci maľby zase voskový pastel, suchý pas-
tel, maľba krycími a vodovými farbami, 
maľba voskom. Ku každej technike si 
mohli prítomní pozrieť ukážku a načerpať 
množstvo námetov, ako spestriť hodiny 
výtvarnej výchovy. Okrem ukážok boli 
vysvetlené aj rôzne netradičné metódy 
ako motivovať žiakov. Príjemným spes-
trením bola maľba uvarenými zafarbený-
mi špagetami (využitie zbytkov jedla) a 
maľovanie na alobal, ktoré si mohli učite-
lia vyskúšať. Ďakujeme  Ivetke Glazuno-
vej za príjemne strávené chvíle.  

Mgr. Katarína Lipovská

Výročie nežnej revolúcie sme si v Sabinove 
pripomenuli prezentáciou knižnej novinky 
Revolúcia, demokracia a masová kultúra. 
Autor publikácie Peter Grečo ju prišiel pred-
staviť svojim sabinovským rodákom osobne 
v deň výročia nežnej revolúcie - 17. novem-
bra.  Ako uviedol, „v čase nežnej revolúcie  
som bol gymnazistom. Uvedomoval som 
si, že totalitný režim pre náboženské pre-
javy prenasledoval nielen mojich rodičov, 
ale mnohých, ktorí svoje presvedčenie ne-
skrývali. Veril som, že vstupujeme do éry 
slobody a skoncujeme s nespravodlivos-
ťou.“  Spomienkový program pri príležitosti 
25. výročia nežnej revolúcie, ktorá skoncovala 
s totalitným režimom, zorganizovalo Mestské 

Tablety sú veľkou výzvou pre naše školstvo. 
V tomto školskom roku je na školách k dis-
pozícii až 20 tisíc tabletov a pedagógovia sú 
zvedaví na ich praktické využitie. A práve to 
bolo jadrom konferencie. Učitelia z desiatich 
škôl ukázali, čo počas trvania projektu ob-
javili. Na konferencii boli odmenení aj piati 

učitelia - výhercovia leteckého zájazdu do 
New Yorku, medzi ktorými bola aj Katarína 
Kurucová. Súťaž bola viazaná na tvorbu in-
teraktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré 
inšpirujú aj ostatných pedagógov pri hľada-
ní nových didaktických pomôcok. Ich kva-
litu posudzovala odborná porota. K tomuto 

Deň v SENIOR KLUBE
Žiaci Spojenej školy na ulici SNP 15 v Sa-
binove navštívili 27. októbra v rámci me-
siaca úcty k starším, seniorov v SENIOR 
KLUBE v Sabinove. Žiaci spolu so svoji-
mi učiteľkami a asistentmi pripravili pre 
seniorov krátky program. Vystúpili s bás-
ničkou, pesničkou, rozveselili všetkých 
prítomných ľudovým tancom a obdarova-
li malým darčekom. Seniori nám pripravi-
li pohostenie chutným čajíkom a koláčmi. 
Potom sme pokračovali v družnej debate. 
Na záver sme si navzájom poďakovali za 
krásne prežité chvíle.

Mgr. Patrícia Kravcová, Spojená školakultúrne stredisko v Sabinove. V hudobnom 
programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci a 
pedagóg Základnej umeleckej školy v Sabino-
ve Simona Vargová, Matej Guman a Radovan 
Moznich, ktorí predviedli ukážky z rockovej 
opery o Sabíne z pera Vladimíra Kormoša. 
Ako povedala riaditeľka Mestského kultúr-
neho strediska v Sabinove Lucia Mihoková, 
„Vladimír Kormoš, podobne ako Peter 
Grečo, sa aktívne zapojil do boja za slobodu 
pred 25 rokmi. Preto ich účasť na podujatí 
nebola náhodná.“
Ukážky z rockovej opery boli pred sabinov-
skou verejnosťou po prvýkrát prezentované 
počas tohtoročných Dní mesta Sabinov.

(red), foto: Diamond Art

veľkému úspechu jej úprimne blahoželáme 
a prajeme veľa príjemných zážitkov z New 
Yorku a nové inšpirácie v práci. V súčasnosti 
je ZŠ na Komenského 13 v Sabinove školia-
cim centrom Planéty vedomostí a sme veľmi 
radi, že po úspešnej realizácii projektu Ško-
la na dotyk sme sa stali aj Akadémiou školy 
na dotyk, to znamená školiacim centrom pre 
využitie dotykových technológií vo výučbe. 
Školenia prebiehajú na základnej škole a je 
o ne veľký záujem. Učitelia sa na školeniach 
naučia veľa nových a zaujímavých poznatkov 
a tešia sa na nich lektorky školení, ktorými sú 
Zuzana Hanudeľová, Ľuboslava Kuľková a 
Katarína Kurucová.

Mgr. Jana Franková
a Mgr. Katarína Kurucová

V rámci projektu Škola na dotyk sa pedagógovia ZŠ na Komenského ulici v Sabinove 
16. októbra zúčastnili konferencie Škola na dotyk LIVE 2 v Poprade. Cieľom konfe-
rencie bola prezentácia výsledkov projektu Škola na dotyk, ktorý na desiatich sloven-
ských školách realizovala nezisková organizácia EDULAB a spoločnosť SAMSUNG.

Úspešná
ŠKOLA NA DOTYK

Nežná revolúcia
v knihe
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Počas školení sa naši študenti naučili niečo 
praktické na vlastnej koži. Svojím projektom 
mohli aspoň čiastočne zmeniť niečo vo svo-
jom okolí a dvesto eurami z rozpočtu IUVEN-
TY sa mohli vo finálnej fáze venovať pomoci 
komunite, v ktorej žijú. O tom, že neformál-
ne vzdelávanie naberá na dôležitosti svedčí 
aj fakt, že v závere školenia získali účastníci 
osvedčenie o nadobudnutých zručnostiach 
a schopnostiach, ktoré môžu neskôr priložiť 
k životopisu.

V priebehu štyroch školských rokov sa v spo-
lupráci s Gymnáziom Antona Prídavka usku-
točnilo 28 projektov a v tomto školskom roku 
sa pridá ďalších 21 projektov, takže ich počet 
sa zastaví tesne pred päťdesiatkou.
Všetky projekty by sa dali rozdeliť do piatich 
kategórií: 

Väčšina projektov zapája aj širšiu verejnosť. 
Tí, ktorí sa doteraz osobne zúčastnili projek-
tov, môžu len súhlasiť s názorom, že sabi-
novským gymnazistom sa napriek mladému 
veku a takmer žiadnym skúsenostiam s orga-
nizáciou projektov podarilo splniť stanovený 
cieľ prepojenia teórie a praxe. 
Najbližšie vás radi privítame na dni otvorených 
dverí Gymnázia Antona Prídavka 12. decembra 
od 8.30 h v priestoroch školy a športovej haly, 
počas ktorého sa uskutoční aj študentský bas-
ketbalový turnaj a prezentácia ovocných a zele-
ninových nápojov. Pre verejnosť budú študenti 
pripravovať aj ďalšie aktivity: futbalový (13. 
12.) a bedmintonový turnaj (20. 12.) spojené 
s ochutnávkou zdravej výživy, tvorivé dielne či 
gymnaziálny ples. Smutnou správou je, že sa 
v priebehu decembra až januára uskutočnia už 
posledné aktivity sabinovských gymnazistov 
pod hlavičkou projektu Komprax vzhľadom 
na definitívne ukončenie národného programu. 
Veríme však, že schopnosti a zručnosti nado-
budnuté počas organizovania projektov študen-
ti zúročia aj v budúcnosti a účastníkom projek-
tov ostanú aspoň príjemné spomienky.

RNDr. Ivana Lorinčíková, foto: archív školy

Úspešné a efektívne prepojenie teórie a praxe je cie¾, ktorému sa školy chcú èo naj-
viac priblížiś. Ani sabinovské gymnázium nie je výnimkou. Výsledok práce študentov 
a uèite¾ov sa však èastokrát prejaví, zhmotní, až po ukonèení štúdia na strednej èi 
vysokej škole. Študenti Gymnázia Antona Prídavka preto s nadšením prijali možnosś 
zúèastniś sa školení národného programu Komprax - kompetencie pre prax pod hla-
vièkou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a už poèas stredoškolského štúdia 
tak využili v praxi svoje schopnosti vytvoriś úspešný projekt.

Deň otvorených dverí na gymnáziu

GymKomprax

1) športové (dni športu, športové turnaje, ta-
nečný workshop), 

2) umelecké (fotografická vernisáž, módna 
prehliadka, tvorivé dielne, školský časo-
pis), 

3) zdravovedné (zdravá výživa, vegánstvo, 
surová strava, kurz prvej pomoci),

4) obnova priestorov školy (maľovanie tried, 
prestavba školského rozhlasového štúdia, 
výroba podušiek, regálov a lavičiek, obno-
va parapet), 

5) propagácia školy (propagačné materiály – 
brožúry, ankety, magnetky, odznaky, DVD).
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Do učebníc literatúry sa nezmestí všetko, čo je momentálne aktuál-
ne. Preto vznikol projekt Živý bič charakterizovaný sloganom Živá 
literatúra útočí na čítanky!, ktorý už niekoľko rokov organizuje ob-
čianske združenie ars litera. Cieľom tohto projektu je dostať súčas-
nú slovenskú literatúru bližšie k čitateľovi. Je zameraný hlavne na 
mladých ľudí. Preto sa v rámci neho každoročne „rozbehnú“ slo-
venskí autori do viacerých miest Slovenska, kde sa v knižniciach a 
na stredných školách stretnú so svojimi čitateľmi. Sabinov je jed-
ným z miest, kde každoročne v novembri môžeme privítať niekoho 
z renomovaných slovenských autorov. V poradí štvrtou finalistkou
Ceny Anasoft litera a to hneď dvojnásobnou (za roky 2009 a 2013), 

Štafetové čítanie spája veľkých i malých, žia-
kov i seniorov. Aj takto by mohol znieť pod-
titul podujatia, ktorému patril štvrtý novem-
brový deň v mestskej knižnici, kde sa tento 
deň čítalo na „dlhé trate“. V jej priestoroch sa 
realizoval už šiesty ročník SABINOVSKÉ-
HO ČITATEĽSKÉHO MARATÓNU. Tohto-
ročný bol venovaný tvorbe slovenskej spiso-
vateľky Hany Zelinovej. A to nie náhodou. 
Tento rok si  totiž pripomíname sté výročie 
narodenia a desiate výročie úmrtia autorky. 
Z jej pera vzišlo 27 kníh pre dospelých a 15 
kníh pre deti, takže bolo z čoho vyberať a čí-
tať. Po úvodnom gitarovom čísle základnej 
umeleckej školy a vystúpení detí z cirkevnej 
základnej školy, ktoré sa predstavili krátkym 
výberom z tvorby Hany Zelinovej, to celé 
prepuklo. Sabinovský čitateľský maratón od-
štartoval  primátor mesta Peter Molčan. Za 

MsÚ sa podujatia zúčastnila aj  vedúca od-
delenia školstva a kultúry Vlasta Znancová 
a rozprávku dočítala riaditeľka MsKS Lucia 
Mihoková. Po nich sa už v maratónskom 
kresle postupne striedali deti sabinovských 
základných škôl. Počas dopoludnia knižnicu 
navštívili žiaci ZŠ na Komenského, CZŠ a 
ZŠ na Ul. 17. novembra. Čítali úryvky z kníh 
Jakubko, Hanibal za bránou, Pehavý noštek, 
Vlnky - žblnky, Do videnia, Zuzanka... Strie-
danie triednych kolektívov síce prebiehalo 
v rýchlom tempe, ale niekedy sme stihli krát-
ko prerozprávať prečítaný príbeh. Niektorí 
maratónci zistili, že čítať nahlas do mikro-
fónu pred publikom, niekedy nie je až také 
jednoduché. Napoludnie do knižnice zavítali 
zástupcovia stredných škôl – študenti Spoje-
nej školy, ktorí sa začítali do príbehov knihy 
Sivá húska. Popoludní pomyselný štafetový 

ktorá sa v sabinovskej knižnici stretla so svojimi čitateľmi, bola spi-
sovateľka Jana Beňová. Narodila sa Bratislave a na literárnu dráhu 
vstúpila troma básnickými zbierkami Svetloplachý, Lonochod a Ne-
hota. Potom však prechádza od poézie k písaniu prózy, ktorú mô-
žeme nazvať poetickou. Jej román Plán Odprevádzania bol v roku 
2009 nominovaný na už spomínanú Cenu Anasoft litera – myšlienka 
knihy vyjadruje, ako je dôležité chrániť a odprevádzať milované 
osoby. V roku 2012 dostala za tento román Cenu Európskej únie za 
literatúru. Zatiaľ posledným románom Jany Beňovej je román Preč! 
Preč! Ako ústrednú tému zvolila autorka neustále úteky a návraty 
hlavnej hrdinky. Za román bola nominovaná v roku 2013 do desiatky 
finalistov Ceny Anasof litera. Stretnutie s Janou Beňovou môžeme 
pokojne nazvať viacgeneračným podujatím, pretože v priestoroch 
knižnice sa zišla viac ako štyridsiatka účastníkov: dorastajúca gene-
rácia - študenti gymnázia i staršia generácia - členky sabinovského 
Senior klubu. Preto sa aj beseda vyznačovala rôznorodosťou otázok 
a názorov. Mladých ľudí napríklad zaujímalo, či vo svojich prózach 
píše o sebe, prečo sa vlastne stala spisovateľkou, či ktorí autori zo 
slovenskej literatúry ju inšpirujú. Z detstva priznala rýchly prechod 
od čítania rozprávok k literatúre pre dospelých. Seniori sa zasa za 
staršiu generáciu vyjadrili, že jej romány a poviedky neboli pre nich 
ľahkým čítaním, keďže sú zvyknutí na knihy s uceleným dejom ply-
núcim v jednej línii. Aj v mestskej knižnici pri debate s účastníkmi 
besedy čas vyhradený na autorské čítanie a otázky uplynul veľmi 
rýchlo a Jana Beňová sa už opäť ponáhľala do Bratislavy. 

(mj), foto: Diamond Art

kolík prebrali deti zo školských klubov na  
CZŠ a ZŠ na Komenského. Každý čítajúci sa 
podpísal do knižničnej kroniky a každý ko-
lektív dostal na pamiatku za účasť pamätný 
list. Od 15.00 h nasledovalo individuálne čí-
tanie dospelých a seniorov. Čítanie sa nieslo 
v duchu spomienok Hany Zelinovej na svoje 
detstvo a mladosť, ktoré stvárnila v románe 
Ešte raz. Po tom, čo ukončil čítanie posled-
ný maratónec, sme zistili, že čítanie trvalo 
takmer nepretržite osem hodín. Sabinovského 
čitateľského maratónu sa zúčastnilo 229 detí 
a dospelých, čím sme prekročili rekord z ro-
ku 2011 o 25 účastníkov. Dôležitejšie však je, 
že aj takýmito podujatiami možno pritiahnuť 
hlavne deti a mládež ku knihe a ukázať im 
fascinujúci svet čítania.

(mj), Foto: Diamond Art  

REKORD V ČÍTANÍ PREKONANÝ  

Finalistka Anasoft litera v Sabinove
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Jazvy sa nezahoja a zabudnúť sa nedá, v očiach denne slzy, v srdci 
hlboký žiaľ, koho sme milovali, osud nám vzal. Rana v srdci bolí a 
zabudnúť nedovolí. Dňa 6. decembra si pripomíname nedožité 80. 
narodeniny

Tibora PRAMUGU
S láskou spomínajú

manželka Marta a dcéry Iveta a Eva s rodinami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, ktoré tisíckrát spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú. Hoci si 
odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš a budeš s nami. 31. 
decembra si pripomenieme 9. výročie, kedy navždy odišiel z tohoto sveta

Andrej HAVRILA
S úctou a láskou spomínajú

manželka a synovia s rodinami

SPOMIENKY

Dňa 30. 12. si pripomíname 9. výročie odchodu do večnosti 
našej drahej manželky, mamky, babky

Ing. Marty FEKIAČOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu a spomienku.

Dňa 29. novembra uplynul rok, kedy nám manžela, otca a dedka

Ivana HURAJA
nezodpovedná ruka zdravotníctva vytrhla z nášho života.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou.
Úprimná vďaka.

Manželka Jarka, synovia Ivan a Gabriel s rodinami

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ SPOMIENOK
A POĎAKOVANÍ V SPOLOČENSKEJ KRONIKE
Oznamujeme širokej verejnosti, že v spoločenskej kronike Spravodajcu mesta Sabinov 
je uverejňovanie spomienok, či poďakovaní s textom alebo fotografiou spoplatňované.  
Cena za oznam v spoločenskej kronike je 3,50 €. Platbu je potrebné realizovať v Mest-
skom kultúrnom stredisku Sabinov pri zadaní oznamu.

POÏAKOVANIE
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou a prejavom sústrasti i kvetinovými 

darmi sa snažili zmierniť náš žiaľ pri poslednej rozlúčke s 

Tomášom NOVOTNÝM
Nech jeho duša odpočíva v Božom pokoji.

Smútiaca rodina

Žiješ už v našich spomienkach 20 rokov,
tak si nezomrel.

Len ten je mŕtvy, na koho si nespomenú. 
S láskou v spomienkach

rodina

PRIVÍTALI SME
Feckaninová Sára
Semančíková Ema

Galajda Patrik
Pešta Fabián

Hrabčáková Diana
Zakuťanská Emma

Čechová Vanesa
Funtaľová Olívia

Mojzešová Kristína

NAŠI
JUBILANTI

93 rokov
Poláček Ján

Škovranová Anna
91 rokov

Uličná Katarína
80 rokov

Čekanová Anna
Marton Jozef

Vargovčík Viktor
Varholík Ján
75 rokov

Futej Ernest
Matija Milan

Medvecká Marta
Rokošná Gabriela

70 rokov
Dubňanský Emil
Kaminská Mária

Lešková Irena
Pavlíková Božena

Reištetterová Magdaléna
Rokošná Marta

Vargovčíková Katarína
Verešpejová Anna

65 rokov
Gajdošová Mária
Izvorská Katarína

Kitko Ladislav
Špinlerová Františka

Tomčák Ladislav
Tomčáková Štefánia

Uličný Anton
Varga Martin

Vráblová Terézia
Zdenek Pavel

Opustili nás
Bečaver Štefan

Kozáková Mária
Machková Helena

Strihan Ján
Novotný Tomáš

Kanuščáková Milena
Lompart Juraj

Šurinová Terézia

SPOLOČENSKÁ 
KRONIKA

Dňa 5. decembra uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamka a babka

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

S láskou spomína smútiaca rodina
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KINO TORYSA 
6. 12. – sobota o 19.00 h 
O KOŇOCH A ĽUĎOCH

Keď sa ľudia správajú ako kone a kone ako ľudia. Citlivý príbeh zasadený do čistej islandskej prírody, ktorý získal 
množstvo zaujímavých filmových ocenení, vrátane šiestich islandských filmových cien Edda. Premiéra. Krajina 
pôvodu: Island, Nemecko. Hrajú: I. E. Sigurösson, Ch. Boving, M. Ellingsen, S. Ármann a i. České titulky, 81 min., 
vstupné: 3,00 €, do 15r. MN.

7. 12. – nedeľa o 19.00 h 
COMEBACK – klubový film

Premiéra dokumentu, ktorý navlieka divákovi kožu trestanca, ktorý sa po rokoch dostáva na slobodu. Krajina 
pôvodu: Slovensko. Réžia: Miro Remo. Slovenská verzia, 86 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 
2,00 €, do 18r. MN.

13. 12. – sobota o 19.00 h 
FRANK – klubový film

Netradičná tragikomédia, ktorá sleduje nadšeného, ale netalentovaného muzikanta, ktorý sa v snahe vyma-
niť z rutiny pridá k alternatívnej hudobnej kapele. Premiéra. Krajina pôvodu: Veľká Británia, Írsko. Hrajú: M. 
Fassbender, D. Gleeson a i. České titulky, 95 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, od 12r. MP.

14. 12. – nedeľa o 19.00 h 
HRÁČ

Hra s ľudským životom je pre neho skvelý kšeft. Film je veľmi realistickým obrazom záchrannej zdravotnej služby, 
ktorá dennodenne bojuje o záchranu ľudských životov. Premiéra. Krajina pôvodu: Lotyšsko, Litva. Hrajú: V. Ka-
niusonis, O. Mekas, R. Blockis a i. České titulky, 109 min., vstupné: 3,00 €, do 15r. MN.

21. 12. – nedeľa o 19.00 h 
OPRI REBRÍK O NEBO – klubový film

Katolícky kňaz Marián Kuffa žije v malej dedinke pod Tatrami. Premiéra dokumentárneho filmu o obetavom
chlapovi, ktorý sa v tridsiatich rokoch vzdal koníčkov a romantickej mladosti. Jeho príbeh je príbehom o ľudskom 
milosrdenstve a zároveň je zamyslením sa nad komplikovanými osudmi ľudí odstrčených na okraj spoločnosti. 
Krajina pôvodu: Česká republika. Slovenská verzia, 100 min., vstupné: 3,00 €, členovia filmového klubu: 2,00 €, 
od 12r. MP.

27. 12. – sobota o 19.00 h 
JIMMYHO TANČIAREŇ

Previnil sa tým, že druhým dal možnosť snívať. Premiéra filmu, ktorý  rozpráva podmanivý príbeh muža, boju-
júceho za nezávislosť a túžby svojich blízkych. Krajina pôvodu: Veľká Británia, Írsko, Francúzsko. Hrajú: B. Ward, 
S. Kirby, J. Norton, A. Scott a i. České titulky, 109 min., vstupné: 3,00 €, od 12r. MP.

28. 12. – nedeľa o 19.00 h 
MAGICKÉ STRIEBRO – Hľadanie kúzelného rohu

Aj škriatkovia prežívajú veľké dobrodružstvá. Pôsobivé a výtvarne podmanivé filmové dobrodružstvo pre malých 
i veľkých, ktoré bolo na nórskom medzinárodnom filmovom festivale v Hausgesunde nominované na Najlepší 
detský film roku 2011. Premiéra. Krajina pôvodu: Nórsko. Hrajú: A. V. Andreassen Semb, J. T. A. Lindgren, T. Maur-
stad a i. Český dabing, 84 min., vstupné: 3,00 €, MP.

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
14. 12. – nedeľa o 16.00 h 
CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU

Nezlomná viera a odhodlanie prekoná všetky prekážky. Divadelná hra Sverre Brandta Cesta za vianočnou hviez-
dou mala premiéru v roku 1924. Odvtedy sa príbeh Sonje hrá pravidelne na nórskych i zahraničných divadelných 
doskách. V roku 2013 prišlo jej filmové spracovanie, ktoré bolo nakrúcané na filmármi mimoriadne obľúbenom 
hrade Pernštejn v Čechách. Rozprávka. Krajina pôvodu: Nórsko. Hrajú: J. Oftebro, A. Kittelsen, A. Baasmo Chris-
tiansen a i. Réžia: Nils Gaup. Slovenský dabing, 80 min. Vstupné: 3,00 €.

28. 12. – nedeľa o 16.00 h 
MAGICKÉ STRIEBRO – Hľadanie kúzelného rohu

Aj škriatkovia prežívajú veľké dobrodružstvá. Pôsobivé a výtvarne podmanivé filmové dobrodružstvo pre malých 
i veľkých, ktoré bolo na nórskom medzinárodnom filmovom festivale v Hausgesunde nominované na Najlepší 
detský film roku 2011. Premiéra. Krajina pôvodu: Nórsko. Hrajú: A. V. Andreassen Semb, J. T. A. Lindgren, T. Maur-
stad a i. Český dabing, 84 min., vstupné: 3,00 €.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Poznámka: Dodávateľom textov k jednotlivým filmom sú distribučné spoločnosti.
Prevádzkovateľ kina preto nenesie zodpovednosť za jazykovú správnosť textov.

Spravodajca mesta Sabinov • mesačník, vydávané na území mesta Sabinov. Vydavateľ: Mesto Sabinov, Nám. slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO 00 327 735. Adresa redakcie Spravodajcu 
mesta Sabinov – Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáča 18, 083 01, Sabinov. Tel. č.: 051/4521 251, 452 08 61, e-mail: riaditel.msks@ivosoft.sk. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy, 
krátenia, prípadne neuverejnenia dodaných textových a fotografických materiálov. Redakcia nie je povinná o týchto skutočnostiach informovať autora. Materiály dodané po redakčnej uzávierke 
nemusia byť uverejnené. Redakčná rada: Ing. Jozef Mačišák - predseda, Mgr. Lucia Mihoková, Ing. Vlasta Znancová. Pre mesto Sabinov vyrobilo R.S. media, Bernolákova 13, 080 01 Prešov, 
telefón: 0905 776 947, e-mail: scholtes.richard@gmail.com. Náklad 3500 ks. Tlač Rotaprint Košice, s.r.o. Distribúcia Slovenská pošta, a.s. Evidenčné číslo EV 692/08. ISSN 1338-9238.

 Predám sadu pneumatík na DAEWOO TICO (7,00 €/kus) a sne-
hové reťaze zn. KAMZÍK RY (7,00 €).

Kontakt: 0908 504 942

 Predám 3-izbový byt v OV na Ul. 17. novembra, prípadne vyme-
ním za 2-izbový (+doplatok). 

Kontakt: 0907 028 809

OBČIANSKA INZERCIA
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Denné centrum
pre senioroV

Knižnica MsKS
1. a 2. 12. o 10.00 h - ČERVENÉ ČIŽMIČKY  
Premietnutie rozprávky s vianočnou tematikou spojené s rozpráva-
ním o Vianociach pre deti MŠ na Ul. 9. mája.
9. 12. o 10.00 h - ZDOBÍME VIANOČNÝ STROMČEK 
S deťmi z MŠ, Severná ul.
10. 12. o 9.00 h 
VIANOČNÁ DIELNIČKA PRE ŠIKOVNÉ RÚČKY 
Realizovaná v spolupráci s materským centrom Človiečikovo.
11. 12. o 9.00 h - VIANOČNÉ PREKVAPENIE 
Zhotovenie vianočného darčeka so žiakmi 3.A ZŠ na Ul. 17. no-
vembra.
16. 12. o 16.30 h 
NECH SVIECA VIANOČNÁ ZAPÁLI SVETLO V NÁS...
Predvianočne posedenie pre seniorov v spolupráci so Senior klu-
bom.
18. a 19. 12. o 10.30 h - ČARO VIANOC  
Rozprávanie o tradíciách spätých s Vianocami pre deti MŠ, Šver-
mova ul.

• 3. 12. o 14.00 h  - Vianočné melódie s p. Vrábľom (v kultúrnom 
centre Na korze)

• 4. 12. o 14.00 h - Zdobíme stromček (v klube)
• 5. 12. o 5.00 h - Odchod na zájazd na Ukrajinu 
• 8. 12. o 14.00 h - Beseda s MUDr. Merčiakovou (v klube)
• 11. 12. o 14.00 h - Vianočné posedenie seniorov (v estrádnej 

sále MsKS)
• 16. 12. o 14.00 h - Vianoce v knižnici
• 18. 12. o 9.15 h - Vlakom na Vianočné trhy v Košiciach. Svoj 

záujem nahlásiť p. Sedlákovej tri dni vopred
• 31. 12. o 18.00 h - Silvester (v klube)
• Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri hudbe a 

šálke čaju.
• Každá streda od 14.00 h - tvorivá dielňa – háčkovanie, štriko-

vanie.
Bližšie informácie o jednotlivých akciách získate v Dennom 
centre pre seniorov pri MsKS na ul. J. Borodáča č. 18 v Sabi-
nove u p. Sedlákovej, tel. č. 0908 977 760.

Kultúrne centrum Na korze
1. 12. - INÉ SVETY
Autorská výstava prác prešovskej výtvarníčky Lucie Vicovej.
Výstava potrvá do 31. 12. 2014.
3. 12. o 14.00 h - MELÓDIE VIANOC s Jurajom Vráblom
Stretnutie s hudbou pre seniorov.
3. 12. o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre verejnosť.
6. 12. o 17.00 h - VIANOČNÝ PUNČ
Otvorenie vianočného remeselného bazáru.
7. 12. - VIANOČNÝ BAZÁR
Predajná výstava ručne vyrobených predmetov, dekorácií, ozdôb, 
hračiek a darčekov s vianočnou tematikou. Výstava potrvá do 
14. decembra. Otvorené bude každý deň (aj v sobotu a v nedeľu) 
od 9.00 do 17.00 h.
8. 12. o 9.00 h - VIANOČNÉ INŠPIRIKY ENTENTIKY
Výroba vianočných ozdôb - tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ Ľutina.
12. 12. o 15.00 h - KORZO KLUB 
Vianočná tvorivá dielňa pre členov klubu.
16. 12. o 19.30 h - SPOMIENKOVÉ MATINÉ
na koncertné turné žiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov.
21. 12. o 17.00 h - VIANOČNÝ KONCERT ZMU
Koncert mladých umelcov a ich hostí.

MsKS
4. 12. o 18.30 h 
JUDE ANTOINE - LAICKÝ MISIONÁR Z MALAJZIE
V spolupráci s gréckokatolíckou cirkvou v Sabinove. Estrádna sála.
6. 12. o 10.00 h - MIKULÁŠSKA SLÁVNOSŤ
Program pre deti zamestnancov SANAS, a. s. Kinosála MsKS. 
6. 12. o 16.00 h - ROZSVIETENIE JEDLIČKY
Sprievod detí a Mikuláša do parku pri kostole, kde spoločne roz-
svietime jedličku a vianočnú výzdobu v meste a potešíme sa via-
nočným kultúrnym programom.
7. 12. o 16.00 h - TANCUJ, TANCUJ...
Premiérový program DFS Sabiník k 25. výročiu založenia.
Kinosála MsKS. Vstupné: dospelí 3,00 €, deti, dôchodcovia 1,00 €.
11. 12. o 14.00 h - VIANOČNÉ POSEDENIE SENIOROV 
Estrádna sála MsKS. Vstup na pozvanie.

12. 12. o 17.00 h 
PREDVIANOČNÝ KONCERT Súkromnej ZŠ v Sabinove
Kinosála MsKS.
13. 12. o 19.30 h - ORGANOVÝ KONCERT MARKA VRÁBLA
Rímskokatolícky Kostol mučeníckej  smrti sv. Jána Krstiteľa.
Vstupné dobrovoľné.
19. 12. o 11.00 h 
VIANOČNÝ KONCERT GYMNÁZIA A. Prídavka
Kinosála MsKS.
20. 12. o 18.00 h - KOLÍSKA A KRÍŽ
Vianočný hudobno–divadelno–tanečný projekt v podaní PUĽS-u, 
ktorý sa úzko dotýka Kristovho narodenia. Kinosála MsKS.
Vstupné: dospelí 4,00 €, dôchodcovia a deti 2,00 €.

PRIPRAVUJEME
6. 1. o 15.30 a 18.30 h - KOLLÁROVCI
Vianočný super koncert.
Kinosála MsKS. Vstupné: 7,00 € v deň koncertu 9,00 €. 

Program DIASABI 
Senior klub a ZO ZDS DIASABI vás pozývajú na 

- Edukačnú prednášku na tému Diabetes mellitus 8. decembra o 15.00 h 
v priestoroch Senior klubu na Ul. J. Borodáča.

- Diastretnutie, ktorého súčasťou je aj celosvetová prechádzka Pochod proti diabe-
tu v Lipanoch 16. decembra o 14.00 h v Senior klube v priestoroch MsÚ. 
Program: prechádzka Vianočnými trhmi, posedenie v Senior klube s ochutnávkou 
dia pečiva a dia jedál.

- Vianočný koncert pre seniorov, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom centre 
Na korze 3. decembra o 14.00 h.
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Zber komunálneho odpadu zo 110 l a 1100 l nádob počas štátnych sviatkov
Pôvodný dátum Náhradný dátum Dotknuté ulice

6. 1. 2015 UT ST 7. 1. 2015 Hviezdoslavova, Jilemnického, Komenského, Matice Slovenskej, Murgašova, Ružová, Štúrova, 
Švermova, Ulica 9. mája, Ulica mieru

6. 4. 2015 PO UT 7. 4. 2015 Ul. 17. novembra, Čergovská, Hollého, Jakubovanská, J. Borodáča, Karpatská, Nám. slobody, 
Ovocinárska, Prešovská, Puškinova, Sadová, Tehelná

1. 9. 2015 UT ST 2. 9. 2015 Hviezdoslavova, Jilemnického, Komenského, Matice Slovenskej, Murgašova, Ružová, Štúrova, 
Švermova, Ulica 9. mája, Ulica mieru

15. 9. 2015 UT ST 16. 9. 2015 Hviezdoslavova, Jilemnického, Komenského, Matice Slovenskej, Murgašova, Ružová, Štúrova, 
Švermova, Ulica 9. mája, Ulica mieru

17. 11. 2015 UT ST 18. 11. 2015 Hviezdoslavova, Jilemnického, Komenského, Matice Slovenskej, Murgašova, Ružová, Štúrova, 
Švermova, Ulica 9. mája, Ulica mieru

18. 11. 2015 ST ŠT 19. 11. 2015 A. Prídavku, Bernolákova, Fábryho, F. Kráľa, Ul. gen. Svobodu, Gojdiča, Hliník, Jarková, 
J. Cirbusovej, J. Jesenského, J. Záborského, Kvetná, Levočská, Moyzesova, Mudroňova, 
Nezabudova, Novomeského, Pod Švabľovkou, Poliklinika, Priemyselná štvrť, Sládkovičova, 
Sabinov, SNP, Višňová, Záhradná

Kalendár zberu odpadov na rok 2015
mesto Sabinov

Január
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Apríl
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Júl
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Október
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Február
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Máj
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

November
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Marec
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Jún
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

September
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

December
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dátum zberu triedených odpadov - PLASTY

Dátum zberu triedených odpadov - SKLO

Dátum zberu triedených odpadov - ELEKTROODPAD a NEBEZPEČNÉ ODPADY (akumulátory, baterky, žiarivky)
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SPRAVTE SI
KRAJŠIE VIANOCE
Mnohí ľudia, ktorí chcú krajšie bývať, 
musia často siahnuť po pôžičke alebo 
úvere. Pokiaľ ste aj vy v štádiu hľadania 
finančného partnera, ktorý by vám po-
mohol zabezpečiť nové alebo lepšie bý-
vanie, v tom prípade zvážte ponuku od 
lídra stavebného sporenia u nás – Prvej stavebnej sporiteľne. O ak-
tuálnej ponuke, ale aj o tom, ako si výhodne požičať, sa zhovárame 
s Markom Pribulom, obchodným zástupcom PSS, a. s.

Ako by ste poradili tým, ktorí si chcú upraviť svoje terajšie býva-
nie?
Tým, ktorým bude na úpravy postačovať  suma do 40 000 eur, odporúčam náš medziúver, kto-
rý oproti predchádzajúcemu obdobiu ponúkame so zníženým úrokom o 1 %. Navyše, tento typ 
úveru poskytujeme našim sporiacim klientom bez založenia nehnuteľnosti a manželom aj bez 
ručiteľa.  
A čo tí, ktorí si chcú zabezpečiť nové bývanie? Tí budú potrebovať 
pravdepodobne vyššiu sumu.
Tí, ktorí chystajú kúpu nového bývania alebo zásadnejšiu rekonštrukciu toho existujúceho, môžu 
siahnuť po úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou. Ten poskytujeme jednotlivcom až do výšky 
170 000 eur a manželom alebo párom až do 340 000 eur. Pozitívnou informáciou je, že vám po-
žičiame za ešte výhodnejších podmienok. Pri tomto type úveru sme znížili úrokovú sadzbu až 
o 1,2 %, takže úrok sa začína už od 3,69 % ročne, čo je historické minimum u nás. 
Viete pomôcť aj ľuďom, ktorí si potrebujú dozariadiť byt či vymeniť 
len nábytok v obývačke?
Samozrejme. V takomto prípade, odporúčam náš spotrebiteľský úver na vybavenie domácnosti. 
S nízkou úrokovou sadzbou, ktorú garantujeme počas celej doby splatnosti, a s dobou splácania 
až 7 rokov, patrí k najvýhodnejším na našom trhu. Potrebný nie je dokonca ani ručiteľ, či nutnosť 
dokladovania bločkov a faktúr o účele použitia peňazí. 
Blíži sa koniec roka a s ním aj možnosť získať štátnu prémiu. Čo 
všetko treba spraviť pre jej získanie?
Na štátnu prémiu má nárok každý sporiteľ. Ak do konca roka vložíte na svoj účet stavebného 
sporenia aspoň 780,96 €, môžete získať štátnu prémiu v maximálnej výške až 66,39 €. 
A čo ak je spomenutý vklad pre niekoho vysoká suma, príde o štát-
nu prémiu ?
Nie. Tí, ktorí pošlú na svoj účet stavebného sporenia menšiu sumu, dostanú jej alikvótnu časť, 
takže o štátnu prémiu, resp. jej časť, určite neprídu.    www.pss.sk

INZERCIA

Mestská športová hala v Sabinove privítala 15. novembra mažoretky 
zo Slovenska a z Maďarska. Krásne úsmevy a  pestré kostýmy bolo 
vidieť vo všetkých vekových kategóriách – deti, kadet, junior a seni-
or. O skvelú atmosféru sa postarali aj mažoretky mamičky v súťažnej  
disciplíne MAM´S team. Mažoretky Tedasky si tohoročnú medailovú 
zbierku obohatili o ďalšie medaile.
Kategória DETI  
Veľká formácia POM POM - 1. miesto: Nina Jadvišová, Ema Ma-
tijová, Eliška Tallová, Kornélia Trojanovičová, Terezka Cihanská, 
Veronika Šoltýsová, Eliška Poníková, Tereza Michalíková, Michaela 
Šoltýsová, Ema Petríková, Laura Fecková, Petra Slovíková, Vivien 
Kozárová, Diana Radačovská, Barbara Tomková
Kategória  KADET
Sólo baton - 2. miesto: Natália Jadvišová
Duo/trio baton - 2. miesto: Natália Jadvišová, Karin Jendrichovská
Sólo POM POM - 3. miesto: Sofia Bujňáková
Mini POM POM  - 1. miesto: Sofia Bujňáková, Natália Jadvišová, 
Karin Jendrichovská, Alexia - Katarína Letkovská,
Mrazová Martina, Klaudia Petríková, Sarah Solárová

Mini baton - 1. miesto: Sabína Blaščáková, Lívia Jendrichovská, Ni-
kola Lukáčová, Natália Miščíková, Diana Olšiaková   
Mini POM POM - 1. miesto: Sabína Blaščáková, Lívia Jendrichov-
ská, Nikola Lukáčová, Natália Miščíková, Diana Olšiaková 
Mini MIX - 1. miesto: Sabína Blaščáková, Lívia Jendrichovská, Ni-
kola Lukáčová, Natália Miščíková, Diana Olšiaková   
Kategória  SENIOR
Sólo baton - 3. miesto: Kamila Škovranová
SÓLO POM POM - 1. miesto: Melánia Daňková
DUO POM POM - 2. miesto: Melánia Daňková, Kamila Škovranová
Kategória SENIOR MAM´S team 
Veľká formácia POM POM - 1. miesto: Zuzana Bujňáková, Tatiana 
Jadvišová, Danka Halušková, Božena Maťašová, Katarína Michalí-
ková, Júlia Miščíková, Zuzana Karnišová, Danka Petríková, Lucia 
Poníková, Iveta Semančíková, Dana Sopková, Monika Šoltýsová, 
Lenka Želinská, Emília Radačovská, Katarína Tomková 
Mažoretky Tedasky svoju tohoročnú súťažnú sezónu ukončia účas-
ťou na International Majorettes Championship vo Viedni.

Eva Vardžíková, vedúca súboru

SABINOVSKÁ PALIČKA

Veľká formácia POM POM - 1. miesto: Sabína Blaščáková, Sofia
Bujňáková, Júlia Cenkerová, Liliana Gardošová, Natália Jadvišová, 
Karin Jendrichovská, Lívia Jendrichovská, Alexia - Katarína Letkov-
ská, Ema Lukáčová, Natália Miščíková, Sára Miščíková, Martina 
Mrazová, Diana Olšiaková, Klaudia Petríková, Natália Semančíková, 
Sarah Solárová, Miroslava Sopková, Lea Škovranová, Sofia Vaľušo-
vá, Dominika Vaníková, Nicole Želinská
Kategória JUNIOR 
Sólo POM POM - 1. miesto: Diana Olšiaková
Duo POM POM - 1. miesto: Nikola Lukáčová, Viktória Lukáčová



Gréckokatolícka
církev

v Sabinove
pozýva

Jude Antonie
laický misionár z Malajzie

KEDY:
4. decembra (štvrtok) o 18.30 h

KDE:
Mestské kultúrne stredisko

Ul. Janka Borodáča 18, Sabinov

Téma:
„Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať 
skutky, aké ja konám, ba bude konať 
ešte väčšie, lebo ja idem k otcovi.“

Jn 14, 12

13

20. decembra – sobota o 18.00 h 

KOLÍSKA A KRÍŽ
Vianočný hudobno–divadelno–tanečný projekt

v podaní PUĽS-u, ktorý sa úzko dotýka
Kristovho narodenia. Kinosála MsKS.

Vstupné: dospelí 4,00 €, dôchodcovia a deti 2,00 €. 
Predpredaj vstupeniek v MsKS Sabinov.
Tel.: 0903 105 590 • 051/452 12 5

chvály

modlitbapríhovoruBožie sl
ovo

spoločenstvo
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BURZA 
ŠPORTOVÝCH  POTRIEB 

a

BURZA
RUÈNÝCH  PRÁC

A VÝROBKOV

6. decembra - sobota
Miesto:

Mestské kultúrne stredisko Sabinov
Organizuje:

Základná organizácia
Únie žien Slovenska v Sabinove

Preberanie tovaru na burzu:
9.00 h - 10.00 h

K tovaru ručných prác a výrobkov 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

V telocvični Základnej školy na Komenského ulici v Sabinove sa 19. novembra uskutočnil 
ôsmy ročník stolnotenisového turnaja pod záštitou primátora mesta Sabinov Petra Molčana. 
Stretli sa na ňom žiaci sabinovských  základných škôl. Za zelenými stolmi sa predstavilo 34 
hráčov. Tu sú mená víťazov:

1. miesto – Patrik Demko, ZŠ, Komenského ul.
2. miesto – Peter Goliáš, ZŠ, Komenského ul.
3. miesto – Matúš Falat, ZŠ cirkevná
4. miesto - Jarka Cicoňová, ZŠ cirkevná

Nedá mi nepoďakovať Mirovi Andrusovi za spoluprácu pri koordinácii úspešného priebehu 
turnaja. Už teraz sa všetci tešíme nielen na ďalší  ročník, ale aj na dievčatá a chlapcov, ktorí sú 
zanietení pre tento šport.                  Iveta Šulíková, ŠÚ Sabinov

Ultimate frisbee je šport, ktorý rapídne naberá 
na popularite v zahraničí a niekoľko rokov už 
aj na Slovensku. Vznikol v minulom storočí v 
Amerike a dnes patrí medzi päť najobľúbenej-
ších univerzitných športov v USA (spolu s fut-

balom, americkým futbalom, basketbalom a 
hokejom). Konajú sa v ňom majstrovstvá sveta 
a hrajú ho milióny hráčov.
Možno sa pýtate, prečo ste o ňom nepočuli. Je 
to najmä preto, že v komerčných televíziách si 

zápas v ultimate nepozriete, najbližší tím sa na-
chádza v Košiciach a väčšina turnajov sa odo-
hráva na západnom Slovensku.
Pred pár mesiacmi sme však v Sabinove utvo-
rili vlastný tím a za krátky čas sme sa rozrástli 
na viac než desať hráčov. Spoločne sme sa na-
zvali Ultimate Frisbee Team Paskudy Sabinov. 
Začali sa prvé tréningy a nakoniec sme sa do-
stali na náš premiérový turnaj. Odohral sa v Se-
nici 25. októbra a obsadili sme na ňom siedme 
miesto z desiatich tímov z celého Slovenska. 
Berieme to ako veľký úspech hneď z viacerých 
dôvodov.
Trénujeme ešte krátko, niektorí z nás hrajú len 
pár mesiacov, zatiaľ čo v iných tímoch hrali 
skúsení hráči, ktorí hrajú už niekoľko rokov a 
zúčastnili sa na medzinárodných podujatiach. 
Napriek tomu naša osemčlenná výprava s troma 
dievčatami na palube (na turnajoch hrajú muži 
a ženy zväčša spolu) dokázala súpera v kaž-
dom zápase potrápiť. Zároveň je veľmi dôle-
žité spomenúť, že náš tím mal najnižší vekový 
priemer! Väčšina z nás ešte navštevuje strednú 
školu. Zožali sme mnoho pochvál, nabrali veľa 
skúseností a spoznali množstvo dobrých ľudí. 
Najväčším zadosťučinením bolo pozvanie ce-
lej turnajovej zostavy do slovenskej juniorskej 
reprezentácie na stredoeurópsky juniorský tur-
naj vo Viedni, ktorý sa odohral 29. novembra. 
Zahrali sme si tam proti juniorom z Rakúska, 
Česka, Poľska a Maďarska. Dojmy z neho vám 
sprostredkujeme v januárovom čísle.
Radi privítame nových členov na našich tré-
ningoch, ktoré sa konajú v nedeľu o 13.00 h 
na umelej  ploche v Sabinove. Taktiež môžete 
zavolať na číslo 0911 237 819.

Samuel Molčan
kapitán sabinovských Paskúd

Na fotografii zľava: Demko Patrik, Goliáš Peter, Ing. Molčan Peter,
Falat Matúš, Cicoňová Jarka.

O pohár primátora za zelenými stolmi

Zahoď nudu, chyť disk
Väèšina ho pozná ako ,,lietajúci tanier“, no my ho poznáme pod iným menom - frisbee 
disk. Áno, hovorím o kuse plastu letiaceho po lúke èi parku. Málokto však vie, že s  
touto zdanlivo nenápadnou vo¾noèasovou plážovou hraèkou sa hrá ozajstný šport.
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Klub silového trojboja T+T Sabinov usporiadal 8. novembra Maj-
strovstvá Slovenska družstiev v silovom trojboji a Slovenský pohár 
v silovom trojboji mužov a žien, na ktorých súťažilo 26 pretekárov 
podľa pravidiel IPF.
Jedinou zástupkyňou medzi ženami v Slovenskom pohári bola Iva-
na Horná z klubu Fitness Gabrhel Trenčín, ktorá zvíťazila výkonom 
480,70 wilksových bodov (drep 155 kg/tlak 95 kg/ťah 190 kg/trojboj 
440 kg).  
Mužská kategória bola v Slovenskom pohári rozdelená do troch vá-
hových kategórií a to ľahkej (do 74 kg), strednej (od 74 kg do 93 kg) 
a ťažkej (nad 93 kg). V ľahkej váhovej kategórii získal posledným 
pokusom v mŕtvom ťahu víťazstvo Peter Nemček z ŠK SPC Častá 
výkonom 482,46 wilksového bodu (240/182,5/245/667,5) nad Adriá-
nom Perháčom z KST T+T Sabinov (na fotografii). Na treťom mieste 
v ľahkej kategórii sa umiestnil nestarnúci 66-ročný Milan Gombár 
z Fit Club Olymp Bánovce n/Bebravou. V strednej váhovej kategórii 
zvíťazil Ondrej Novomeský z ŠK SPC Častá výkonom 490,12 wilk-
sových bodov (305/185/240/730) pred druhým Matúšom Triščíkom 
z KST T+T Sabinov a tretím Jánom Schwarzom z ŠK SPC Častá. 
V ťažkej váhovej kategórii zlatú medailu získal Tomáš Haršány z ŠK 
SPC Častá, ktorý podal najlepší výkon súťaže a to 588,63 wilksových 

bodov (392,5/250/342,5/985). Na druhom mieste v ťažkej kategórii 
sa umiestnil Dominik Olexa z AC Uniza power club Žilina a na tre-
ťom mieste skončil Samuel Tomašovič z ŠK SPC Častá. Medailisti 
z ťažkej váhovej kategórie boli zároveň aj najlepšími medzi všetkými 
mužmi a Tomáš Haršány z ŠK SPC Častá sa stal absolútnym víťazom 
Slovenského pohára v silovom trojboji. 
Víťazom Majstrovstiev Slovenska družstiev v silovom trojboji 
2014 sa stalo družstvo ŠK SPC Častá. Na druhom mieste výkonom 
1766,41 wilksového bodu skončilo domáce družstvo KST T+T Sa-
binov v zložení Adrián Perháč, Matúš Triščík, Pavol Klíma a Štefan 
Majiroš. Družstvo AC Uniza power club Žilina sa umiestnilo na tre-
ťom mieste výkonom 1 753,72 wilksového bodu. Na súťaži sme vi-
deli niekoľko veľmi dobrých výkonov, kde najviac zaujal absolútny 
víťaz súťaže Tomáš Haršány z ŠK SPC Častá, ktorý svojim výkonom 
zároveň vytvoril nové mužské slovenské rekordy. Na záver chceme 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní súťaže a na 
jej hladkom priebehu. Zároveň chceme poďakovať sponzorom súťaže 
- Milk Agro, Poľnohospodárskemu družstvu so sídlom v Jarovniciach 
a spoločnosti Nu3tion.     Matúš Triščík

TROJBOJÁRI V SABINOVE

Adrián Perháč, Sabinov, drep 230 kg.

Medailisti, kategória stredná – 2. miesto Matúš Triščík, Sabinov.

 Sabinovský šampión v kickboxe a tréner Lukáš Debnár ne-
prestal zbieraś ringové body a cenné skúsenosti ani v jeseni. 
Ako vyzývate¾ získal v septembri svoj prvý profesionálny titul a 
opasok Majstra Slovenska WAKO PRO. V zápase veèera sa stal 
aktuálnym šampiónom K1 do 75 kg. Skúsenejšieho a o deväś 
rokov staršieho súpera z Prievidze a držite¾a titulu knokautoval 
v prvom kole a tým rozpútal v h¾adisku košického amfiteátra 
nefalšovanú vlnu radosti.

Cenné skúsenosti z profi ringu

Koncom októbra predviedol  svoje bojové nadanie v španielskom 
Bilbao na Majstrovstvách Európy ako jeden zo siedmich členov slo-
venskej reprezentácie. V kategórii K1 do 75 kg postúpil medzi top 
osem. Chorvátskeho reprezentanta porazil 3:0 na body. Presným 
úderom ho Lukáš poslal k zemi a musel byť raz počítaný. O bronz 
bojoval Lukáš s aktuálnym majstrom sveta, ruským šampiónom a dr-
žiteľom titulu profesionálneho majstra sveta WAKO. „Bola to skvelá 
skúsenosť stáť v ringu proti svetovej špičke. Som rád, že som po 
ťažkom K.O. neutrpel žiadne zranenie,“ podotkol Lukáš na margo 
ťažkého zápasu s ruským borcom. Jesenné bojové ťaženie pokračo-
valo 8. novembra v Bardejove súbojom o opasok Interkontinentál-
neho šampióna. Tam mal náš fighter premiéru v poloťažkej váhe do 

81 kg. Sám prezident slovenského zväzu kickboxu oslovil Lukáša 
s ponukou titulového zápasu, ktorý bol zároveň vyvrcholením profi
galavečera. „Zápasím  v strednej váhe do 75 kg, no prijal som 
túto výzvu boxovať v poloťažkej váhe. V ringu som cítil súpero-
vu hmotnostnú prevahu, no súboj bol veľmi  vyrovnaný. Až do 
verdiktu rozhodcov som netušil, kto bude víťaz,“ zhodnotil zápas. 
Poľský protivník napokon vyhral tesne 2:1 na body.               (tob)
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Pásku slávnostne prestrihli primátor mesta Peter Molčan, poľský primátor 
mesta Piwniczna - partnera projektu, Edward Bogaczyk a predseda Pre-
šovského samosprávneho kraja Peter Chudík a hneď potom sa na štadión 
nahrnuli stovky obyvateľov mesta. Ľad si ako prvé vyskúšali krasokor-
čuliarky z krasokorčuliarskeho klubu Kraso Prešov. Svojím tancom na 
ľade potešili prítomných a nadchli mnoho mladých, aby sa k nim pridali. 
Keďže šlo o „generálku“ ľadu aj zimného štadióna, jeho kvalitu preverili 
aj hokejisti. Sily si zmerali v exhibičnom priateľskom zápase Hokejový 

MESTSKÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB SABINOV
USPORIADA

VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE
PRE NEREGISTROVANÝCH

NA KTORÝ VÁS POZÝVA
27. decembra  v Sabinove,  ZŠ, Komenského 13

malá telocvičňa (zadný vchod od gymnázia)
12.00 – 12.30  - prezentácia
12.30 – 12.50  - vyžrebovanie
13.00  - začiatok

Štartovné: 2 €. Dvojhra - podľa času a záujmu - štvorhra 1 €. Hrať sa bude v skupinách. 
Prví traja získajú diplom a  vecné ceny. Občerstvenie zabezpečené. Prihlásiť sa môžete na 
telefónnom čísle 0905 982 931, alebo priamo v telocvični do12.30 h. Registrovaní hráči 
(kluby) budú pozvaní osobne. Predpokladaný začiatok pre registrovaných je o 9.30 h. 

V slnečnom chorvátskom Záhrebe sa v septembri konal 3. Zagreb Karate cup, 
za účasti skoro 900 pretekárov z 10 európskych štátov. Pretekári Katsuda Sa-
binov si z tohto podujatia odniesli dve prvé miesta – Kristína Šimčíková (ml. 
dorastenky) a Michaela Bryndzová (st. žiačky). Ina Macejková (juniorky) 
získala bronzovú medailu. 
V dňoch 20. a 21. septembra naša výprava cestovala do Maďarska, kde sa 
zúčastnila 17. ročníka Budapest open. Naši pretekári sa ani v konkurencii 120 
klubov z 21 štátov nestratili. Prvé miesto v kategórii starších žiačok získala 
Michaela Bryndzová, druhé miesta obsadili Kristína Šimčíková (ml. doras-
tenky) a Fero Kostolník (kadeti). Tretie miesto a bronz v kategórii junior-
ky získala Ina Macejková. Reparát umiestnení z vyššie uvedených turnajov 
absolvovala Ina Macejková 4. októbra,  kedy v chorvátskej Rijeke, na tur-
naji Croatia Open karate, v ťažkej medzinárodnej konkurencii získala prvé 
miesto. Výsledky z týchto turnajov sú o to dôležitejšie, že sú to sledované 
súťaže v rámci nominácií na majstrovstvá Európy 2015 kadetov, juniorov a 
U21 vo švajčiarskom Zürichu.
Naša mini výprava sa v polovici októbra zúčastnila 15. ročníka Euro Grand 
Prix Plzeň, kde dve naše pretekárky – Michaela Bryndzová (st. žiačky) a 
Patrícia Blizmanová (ml. dorastenky) stáli na stupni víťazov. 
Na záver niečo z domácej pôdy. V Košiciach sa uskutočnilo 1. kolo žiackej 
ligy VUKABU, z ktorého si naši mladí pretekári priniesli 19 medailí, z toho 
sedem zlatých, šesť strieborných a rovnaký počet bronzových – dôkaz živo-
taschopnosti a budúcnosti klubu Katsudo Sabinov. V Galante sa 18. októbra 
uskutočnilo 1. kolo Slovenského pohára mladších dorastencov, kadetov, juni-
orov a starších juniorov U21. Aj z tohto podujatia sme si v silnej konkuren-
cii 336 pretekárov z 50 klubov Slovenska počínali veľmi dobre a so ziskom 
šiestich medailí Katsudo Sabinov sa v rámci klubov umiestnilo na peknom 

Katsudo úspešné doma i v zahraničí 
Karatisti z Katsuda Sabinov odštartovali v septembri jubilejnú 10. 
súťažnú sezónu. Začiatok sezóny bol už skoro príznačný tým, že prvé 
súťažné podujatia sa uskutočnili v zahraničí.

šiestom mieste. Zlatú medailu si vo svojich kategóriách odniesli Fero Kostol-
ník a Ina Macejková. Striebro si z tohto turnaja odniesli Kristína Šimčíková, 
Patrícia Blizmanová a Saskia Adamová a bronz získal Fero Varga. Zatiaľ po-
sledným turnajom, ktorý sa konal za účasti našich pretekárov, bol 25. októbra 
už 24. ročník Popradského pohára mládeže v karate. Na tomto podujatí sa 
zúčastnilo 295 pretekárov z 25 klubov. Naši mladí karatisti a karatistky de-
klasovali svojich súperov a so ziskom piatich zlatých, štyroch strieborných 
a rovnakého počtu bronzových  medailí Katsudo Sabinov obsadilo v rámci 
klubov druhé miesto, keď sa pred nami umiestnil len veľkoklub Rapid Bra-
tislava. Vyššie uvedené fakty, mená a umiestnenia našich  pretekárov na me-
dzinárodných i domácich súťažných tatami, svedčia nielen o kvalite, ale aj o 
sile nášho relatívne malého klubu. Za to všetko patrí poďakovanie samotným 
mladým športovcom, ale aj trénerom, rodičom a sponzorom klubu Katsudo 
Sabinov.              T. Macejko

Majstrovstvá SR - 1. miesto Bryndzová, 3. miesto Pigová E. (tretia zľava).

klub Sabinov a HC Prešov 07. Zápas sa skončil víťazstvom hostí 6:5.
Počas hokejovej prestávky nedeľňajšieho exhibičného zápasu primátor mesta 
Peter Molčan ocenil niekdajších hráčov a  predsedov klubov, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj ľadového hokeja v Sabinove. Mená ocenených bývalých hokejis-
tov - hráči: Ladislav Tomčák, Andrej Greško, Koloman Bornemisza, Július 
Miščík, Ivan Ferenc, Ján Matulaj, Anton Lazor, Vojtech Molčan, Rudolf 
Miškuf, Ladislav Ceheľský, Pavol Peregrin. Predsedovia klubu: Ing. Daniel 
Znanec, Dušan Tarča, Ing. Jozef Zubrický, Vladimír Reviľák. Ocenení boli 
zároveň aj primátor partnerského mesta projektu, realizátor diela spoločnosť 
Remopel –Modular a správca štadióna za pomoc pri výstavbe, Mestské kul-
túrne stredisko Sabinov. Za zmienku určite stojí skutočnosť, že naši hokejisti 
prvý oficiálny zápas v novom štadióne vo svojej skupine vyhrali. V sobotu 
8. novembra zdolali výsledkom 6:0 Mestský hokejový klub Ružomberok.

(zč), foto: Diamond Art

Zimný štadión je už v prevádzke

Niekoľko stoviek návštevníkov sa počas druhej novembrovej nedele 
zúčastnilo na slávnostnom otvorení nového zimného štadióna. Ide o 
multifunkčnú športovú halu, ktorá má slúžiť nielen Sabinovčanom, 
ale tiež celému regiónu. Otvorenie zastrešenej ľadovej plochy sa po-
darilo aj vďaka cezhraničnej spolupráci s Poľskom. Vďaka iniciatí-
ve poslancov mestskej samosprávy sa koncom roka 2013 podarilo 
získať peniaze a je potešujúce, že ani nie do roka sme 9. novembra 
zimný štadión v Sabinove slávnostne otvorili.


