
Kniha. Čo vám ako prvé prebleskne mys-
ľou pri tomto napodiv jednoduchom 

slove? Možno kus papiera, nezmyselnosť 
a strata času, alebo vám azda 
nenapadne nič. My ľudia sme 
rôznorodí, jedineční. Jeden 
sa vždy odlišuje od druhé-
ho. Tak je to aj pri knihách. 
Poznáme knihy plné básní, 
roman  ckých príbehov, vo-
jen, či medziľudských vzťa-
hov. Všetky knihy však majú 
aj niečo spoločné. Podobne 
ako aj ľudia, túžia vynikať. Byť 
vzácnym skvostom a patriť do 
niekoho života. Každá kniha si zaslúži svoje 
čestné miesto nielen na našej prachom za-
padnutej poličke, ale hlavne uprostred na-
šej hrude, v duši a srdci. Častokrát sú knihy 
pálené, zahadzované a opustené. Málokto 
si to  ž uvedomuje, že ak ničíme knihu, spo-
lu s ňou zmizne aj časť ľudského života. 

Ak by sa ma niekto spýtal, čo mi napadne 
pri slove kniha, odpoviem bez zaváhania, 
že kniha nesie množstvo emócií, dobrých 
aj zlých. V knihách nájdeme lásku, nenávisť 
a mnoho múdros  , či rád. Pri knihe naša 
duša jasá a telo sa trasie smiechom. Knihy 
sú pre mňa tým, čím sú pre vtákov krídla, 
či pre rastlinu zemina. Knihy sú moje srdce, 
túžiace po nekonečnom živote a milovaní. 

Predstavujú život, miestami 
pochmúrny a fádny, inokedy 
zas prekypujúci radostnými 
chvíľami a šťas  m.

Nájdite si aj vy tú správnu. 
Zamilujte sa. A ja vám mô-
žem zaručiť, že sa zamilujete 
ešte  síckrát. Váš život bude 
s knihami úplne odlišný. 
Pretože v knihách a slovách, 
ktoré ostanú vytlačené 
čierne na bielom ešte veľa 

rokov po nás, sa nachádzajú najväčšie 
múdros  , ktoré posunú váš život do inej 
dimenzie. Práve marec, mesiac knihy, 
predstavuje ten najvhodnejší čas, kedy 
ich začať milovať. Možno sa zamilujete 
tak ako ja a knihy sa stanú každodennou 
súčasťou vášho života. «

8 12 17Ako bolo, ako (nie) je
Kino Torysa – Dom osvety

Karate je môj jediný koníček
Rozhovor so sabinovskou  
vicemajsterkou Európy

Koncert pre bratov Triščových
Sabinovskí folkloris   ukázali 
svoje veľké srdce 

Sabinov
ročník XXXVIII. | číslo 3 | marec 2015                               ISSN 1338-9238

Spravodajca mesta

V prvom kole súťaže sme spomedzi 11 

súťažiacich, ktorí správne odpovedali na 

všetky tri otázky, vylosovali pani Vieru Grešo-

vú.  V tomto kole budeme súťažiť o 1 lístok na 

koncert J. B. Mrenicu ml. DIABOLSKÉ HUSLE. 

1. Aký názov nieslo spočiatku kino Torysa?

2. V ktorom meste získala Ina Macejková svoj 

doterajší najväčší športový úspech?

3. Aký komiks pripravuje spisovateľ P. Karpinský?

Správne odpovede zasielajte do 15.3.2015 na 

e-mail: riaditel@kulturnestredisko.sk.

Laura Fechová, autorka románu Neuvidíš ma plakať

Marec - Mesiac knihy
Knihy menia životy

Ten, kto chcel ak  vne prežiť krásnu 
slnečnú sobotu 14.2.2015 urobil 

dobre, ak sa zúčastnil fašiangov orga-
nizovaných mestom Sabinov. 

Tie začali „okružnou jazdou” FS Sabi-
novčan po centre mesta a ich presunom 
k vynovenému zimného štadiónu. Čo sa 
dialo potom sa dozviete vo fotoreportá-
ži na poslednej strane.

Kde asi rozprávka býva?
...to sa dočítate na str. 16

FAŠIANGY NA ĽADE OPÄŤ  
NA JEDNIČKU
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VÝZVA
na podávanie 

návrhov na ocenenie

športovcov 
za rok 2014
Mesto Sabinov pripravuje 

vyhlásenie najúspeš-
nejšieho športového kolek-
tívu a najlepších športovcov 
mesta za rok 2014 v  týchto 
kategóriách:

ŠPORTOVCI:
- absolútny víťaz
- dospelí
- juniori
- žiaci
- funkcionári

KOLEKTÍVY:
- žiaci
- juniori
- dospelí

Písomné návrhy na ocenenia 
môžu podávať občania mesta 
a  jednotlivé športové kluby 
a  športové organizácie na 
adresu:

MsÚ, odd. školstva, kultúry 
a telesnej kultúry, 
Námestie slobody 57, 
083 01 Sabinov, 

resp. 
elektronickou poštou, e-mail: 
vlasta.znancova@sabinov.sk

do 15. marca 2015. 

Návrhy na ocenenie musia 
obsahovať:

1. osobné údaje navrhovaného 
športovca alebo športového 
kolektívu (meno, priezvisko, 
titul, bydlisko), 

2. určenie kategórie pre 
ocenenie,

3. zdôvodnenie – dosiahnuté 
výsledky.

Ing. Znancová Vlasta
ved. OŠKaTK MsÚ 

v Sabinove

CENA MESTA SABINOV 
Je spoločenským ocenením 
práce významných osobnos  , 
resp. kolek  vov a ich podielu 
na rozvoji mesta Sabinov.

Udeľuje sa za pomoc pri 
záchrane ľudských životov 
a majetku mesta, za vynikajú-
ce tvorivé výkony, významné 
výsledky vedeckej, technic-
kej, umeleckej, publicis  ckej 
a verejnoprospešnej činnos  , 
za dosiahnu  e mimoriadnych 
úspechov v rozvoji mesta, 
v jeho prezentácii doma i v za-
hraničí, za záchranu a obnovu 
kultúrnych pamiatok.

VYZNAMENANIE 
PRIMÁTOROM MESTA 
Udeľuje sa za významný po-
diel na rozvoji mesta na zákla-
de dlhodobej ak  vnej tvorivej 
a činorodej práce, za podiel 
na činnos   samosprávnych 
orgánov mesta a za pomoc pri 
plnení programu mesta. Pri-
mátor mesta po prerokovaní 
v mestskej rade udelí vyzna-
menanie občanom, organizá-
ciám a inš  túciám pôsobiacim 
na území mesta alebo tým, 
ktorí s mestom spolupracujú.

Návrhy na laureátov Ceny 
mesta Sabinov a vyznamena-

nia za rok 2014 sa podávajú 
písomne na MsÚ, oddelenie 
školstva, kultúry a športu, 
Nám. slobody 57, 083 01 
Sabinov, resp. elektronickou 
poštou, e-mail: 
vlasta.znancova@sabinov.sk 

do 15. marca 2015
a musia obsahovať:

1. osobné údaje navrhované-
ho (meno, priezvisko,  tul, 
bydlisko) 

2. zdôvodnenie, ktoré je pod-
netom pre udelenie CENY 
a VYZNAMENANIA.

na podávanie návrhov na udelenie CENY MESTA 
a vyznamenanie primátorom mesta za rok 2014VÝZVA

V zmysle § 14 štatútu mesta a VZN o zásadách a kritériách udeľovania čestného občianstva, 
vyznamenaní a cien mesta Sabinov, mesto Sabinov vyzýva občanov k podávaniu návrhov na 
laureátov Ceny mesta Sabinov a vyznamenaní primátorom mesta za rok 2014.

OZNAM – PONUKA – NEBYTOVÉ PRIESTORY

Mesto Sabinov v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
 o najvhodnejší návrh na uzavre  e zmluvy o nájme nebyto-

vých priestorov, nachádzajúci sa na prízemí (suteréne) ob-
jektu na Prešovskej 20 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozem-
ku parc. č. 601/9 – nebytové priestory o výmere 26 m2,

a
predĺženia lehôt na predkladanie súťažných návrhov do 

obchodných verejných súťaží
predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nasledov-
ných zmlúv – nájomnej zmluvy a zmluvy o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy. Týka sa to nebytových priesto-
rov vo vnútri stavebného objektu SO 01 Prestrešenie 
umelej ľadovej plochy v Sabinove,

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

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

Bližšie informácie ohľadom obchodno verejných súťaží 
a predĺženia lehôt na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže nájdete na stránke mesta 
www.sabinov.sk, príp. sa kontaktujte na tel. číslach 
051/4880423, 0905/789515.

INFORMÁCIA 
PRE OBČANA

Správca dane Mesto 
Sabinov oznamuje da-

ňovníkom a poplatníkom, 
že z dôvodu rýchleho na-
čítania údajov, spárovania 
pla  eb na príslušného da-
ňovníka a poplatníka, sa 
začne používať v pokladni 
mestského úradu čítačka 
čiarových kódov.

Občania, ktorí majú 
záujem pla  ť v pokladni 
mestského úradu miestne 
poplatky a dane, si musia 
doniesť ROZHODNUTIE 
S ČIAROVÝM KÓDOM. 
Ide o rozhodnu  a - daň 
z nehnuteľnos  , daň za 
psa, daň za predajné 
automaty, daň za nevý-
herné hracie prístroje, 
daň za užívanie verejné-
ho priestranstva, daň za 
ubytovanie a poplatok za 
komunálny odpad pre rok 
2015.
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Cieľom kampane je zvýšiť 
povedomie o au  zme 

a snaha začleniť pos  hnutých 
touto vývinovou poruchou 
medzi seba a vytvoriť im 
podmienky pre zmysluplný 
život. Táto vývinová poru-
cha ovplyvňuje v súčasnos   

viac ako 70 miliónov 
ľudí na celom svete. 
Symbolom kampane 
je modrá farba - far-
ba komunikácie. Aj 
slovenské mestá sa 

minulý rok zapojili do „mod-
rej“ kampane, počas ktorej 
dostali najdôležitejšie sochy 
v Bra  slave modré šály a 2. 
apríla sa vo viacerých sloven-
ských mestách rozžiarili vý-
znamné stavby. 

Aj v našom meste žijú de   
a dospelí pos  hnu   touto 
vývinovou poruchou. Preto 
organizácie, fi rmy, športové 
kluby, školy, či iba skupiny ka-
marátov, aj vy sa môžete zapo-
jiť do tejto kampane a 2. apríla 
vyjadriť podporu au  stom, či 
ich blízkym, napríklad tým, že 
si oblečiete niečo modré, pri-
pnete modrú stužku, zapálite 
modrý kahanec. Bližšie infor-

mácie o celosvetovej a sloven-
skej  kampani získate na www.
rozsvietmodru.sk.

Neostaňme ľahostajní a ve-
nujme au  zmu myšlienku aj 
my. Ja sa určite zapojím do tej-
to kampane aj s celou rodinou 

a na podporu všetkým, kto-
rých sa táto vývinová porucha 
bezprostredne týka, vypus  -
me modré balóny šťas  a. 

ODLIŠNOSŤ SVEDČÍ 
O JEDINEČNO STI, 

NIE O MENEJCENNOSTI!

Mestská radnica informuje

MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD, NÁMESTIE SLOBODY č. 57, 

083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 
Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 4161

Pozemok CKN p. č. 1803/24 ovocný sad o výmere 835 m2,
Pozemok CKN p. č. 1803/25 ovocný sad o výmere 840 m2,
Pozemok CKN p. č. 1803/29 ovocný sad o výmere 846 m2,
Pozemok CKN p. č. 1803/32 ovocný sad o výmere 832 m2,

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
návrh kúpnej ceny, pričom min. kúpna cena je určená vo 

výške 30 €/m2,
 kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ďalšie podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, 

ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená 
v termíne určenom na podávanie návrhov.

Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do 
uplynu  a termínu určeného na podávanie návrhov.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov 
spojených s účasťou na súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky 
súťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku. 

Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením 
mestského zastupiteľstva.

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo 
doručiť osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 12. 
marca 2015 (štvrtok) do 11.00 h s označením:
NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – pozemok Hliník”
na adresu 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 
083 01 Sabinov
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na 
Mestskom úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 - 15.00 h alebo telefonicky na čísle 
051/48 80 423 alebo 051/48 80 417. 

Danka Spišáková

MESTO SABINOV
MESTSKÝ ÚRAD, NÁMESTIE SLOBODY č. 57, 

083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 281 až 288 
Obchodného zákonníka vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž
na odpredaj nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 4161

pozemok CKN p. č. 1803/36 ovocný sad o výmere 492 m2,
pozemok CKN p. č. 1803/44 ovocný sad o výmere 992 m2,
pozemok CKN p. č. 1803/45 ovocný sad o výmere 974 m2,

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
 návrh kúpnej ceny, pričom min. kúpna cena je určená vo 

výške 30 €/m2,
 kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ďalšie podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, 

ktorá spĺňa hlavné podmienky súťaže a bola predložená 
v termíne určenom na podávanie návrhov.

Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uply-
nu  a termínu určeného na podávanie návrhov.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spo-
jených s účasťou na súťaži.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky sú-
ťaže, zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu ponuku. 

Záujemcovia môžu svoje návrhy zaslať poštou alebo do-
ručiť osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 12. marca 
2015 (štvrtok) do 11.00 h s označením:
NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – pozemok Hliník 02”
na adresu 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 
083 01 Sabinov

V prípade záujmu sa môžete kontaktovať osobne na 
Mestskom úrade v Sabinove odd. OSMaVS v pracovných 
dňoch v čase od 8.00 - 15.00 h alebo telefonicky na čísle 
051/48 80 423 alebo 051/48 80 417.

Rozsvieť 
modrú
Je názov celosvetovej kampa-
ne, ktorá vychádza z inicia  vy 
jednej z najvýznamnejších 
svetových organizácií Au  sm 
Speaks. 2. apríl bol rezolúciou 
Organizácie Spojených Náro-
dov prijatý ako Svetový deň 
povedomia o au  zme. Celoslovenská účasť na v po-

radí ôsmom referende od 
vzniku samostatnej SR bola 
iba 21,41%, v meste Sabinov 
30,63%. Keďže podmienkou 
platnos   je aspoň 50% účasť 
oprávnených voličov, refe-
rendum nebolo platné.

Pre zaujímavosť uvádza-
me  e obce v okrese Sabi-
nov, kde bola účasť voličov 
nadpolovičná (v %): 

Nižný Slavkov (53,41), 
Uzovce (53,58), Uzov-
ský Šalgov (53,87), Hu-
bošovce 54,16, Červená 
Voda (54,26), Bodovce 
(54,47), Lúčka (54,56), 
Milpoš (54,74), Červenica 
(55,10), Kamenica (55,15), 
Rožkovany (55,36), Vyso-
ká (55,96), Krásna Lúka 
(56), Uzovské Pekľany 
(56,02), Ľutina (56,83), 
Šarišské Dravce (57,29), 
Oľšov (58,52), Brezovička 
(60,94), Ďačov (63,55), Po-
loma (69,07). 

Referedum 
nebolo platné
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Spoločenské šaty, obleky, 
kravaty a krásne účesy 

patria k plesovej sezóne. 
V tomto prípade budú ale 
menších rozmerov. Plesovú 
sezónu to  ž ukončili aj de   
v Materskej škole na Šver-
movej ulici v Sabinove, kde 
sa v utorok 17. 2. 2015 konal 
prvý detský ples. Všetky de   
na plese privítali p. učiteľky P. 
Fedorová a T. Jadvišová, kto-
ré si pre nich pripravili rôzne 
ak  vity a súťaže, do ktorých 
zapojili aj všetky ostatné uči-

teľky. Nechýbala ani tombo-
la, ktorá bola odmenou pre 
všetky de  . Dobrú náladu 
škôlkarom umocnil svojim 

hudobným vystúpením hosť 
zo ZUŠ p. uč. Rado Moznich. 
Radosť a dobrá nálada pa-
novala počas celého dopo-

ludnia. O tom, že akcia de   
naozaj potešila, dokazovali 
šťastné a usmiate tváre ma-
lých tanečníkov.«

Pár dní pred jarnými 
prázdninami sa žiaci 

hudobno-dramatického 
krúžku zo ZŠ na Ul. 17. no-
vembra v Sabinove v spo-
lupráci s MsKS rozhodli 
potešiť svojich spolužia-
kov, rodičov i kamarátov. 
V Kultúrnom centre Na 

ko rze odohrali pod vede-
ním pani učiteľky Moniky 
Šoltýsovej vydarený zá-
bavno – poučný príbeh 
o snehuliakovi s horúcim 
srdcom, ktorý vie robiť iba 
dobré skutky a je vždy pri-
pravený pomáhať svojim 
kamarátom z lesa. Diváci 
svojím potleskom ocenili 
najmä spontánnosť, s akou 
sa malí herci chopili príle-
žitos   predviesť, čo si na-
cvičili. De   sa nielen zaba-
vili, ale zároveň aj naučili, 
že spojením tvorivých síl, 
usilovnosťou a trpezlivos-
ťou môžu spoločne niečo 
pekné vytvoriť.«

Sabinovské školstvo

(A.I.) 

Prostredníctvom ľúbost-
ných básní, textov zná-

mych pesničiek, úryvkov básní 
slovenských klasikov, vlastnej 

tvorby v anglickom jazyku 
či svojím výtvarným ume-
ním predstavili tento sviatok 
svojim spolužiakom, ako aj 

učiteľom. Nezabudli pri tom 
ani na históriu tohto sviatku. 
O celkovú valen  nsku výzdo-
bu sa postarali aj študen   na-
vštevujúci krúžok „Krea  vita 
v interiéri“ prostredníctvom 
srdiečok vyrobených z papiera 
a farebných plastových fl iaš. 
Všetci študen   mali tak  ež 
možnosť počas celého týždňa 
vhadzovať valen  nske pozdra-
vy do pripravenej škatule.
Či už patríme k zástancom 

alebo odporcom tohto sviat-
ku, je určite príjemné dostať 
„valen  nku“ s odkazom, že 
sme niekomu sympa  ckí, že 
nás má niekto rád alebo len 
jednoducho, že sa nám chce 
za niečo poďakovať.«

Študen   Spojenej školy v Sabi-
nove – II. A a III. A – organizačná 

zložka Obchodná akadémia 

Materská škola na Šver-
movej ulici v Sabinove 

v rámci projektu: „Skús to 
s nami“ podporuje spoluprácu 
a ak  vnu účasť školy a rodičov 
pri vytváraní správnych stra-
vovacích návykov de   a pred-
chádzaniu nadváhe a obezite 
s  mulovaním pohybovej ak-
 vity. Projekt je realizovaný 

v školskom roku 2014/2015 
a jednotlivé ak  vity vychá-
dzajú z Národných projektov, 
upravených na podmienky 
materskej školy - Program pro-
  nadváhe a obezite, Program 

za duševné zdravie, Program 

podpory zdravia, Program 
pre globálne vzdelávanie. 
Hlavné ak  vity sú realizované 
v jednotlivých mesiacoch na 
základe potravinovej pyramí-
dy. Pri jednotlivých témach 
boli a budú poskytované rady 
k zdravému stravovaniu, napr. 
prečo je potrebné pre de   

ovocie a zelenina, aké vhodné 
nápoje podávať deťom, aký je 
význam mäsa, mäsových vý-
robkov, zdravého pečiva a ces-
tovín v jedálnom lístku. V rám-
ci projektu sú realizované vždy 
pohybové ak  vity, pretože pre 
zdravý životný štýl je potrebná 
nielen zdravá strava.« 

Aj snehuliak môže 
mať horúce srdce

Deň sv. Valentína na Spojenej škole v Sabinove
Pri príležitos   Dňa sv. Valen  na (14. február) študen   Spo-
jenej školy v Sabinove realizovali projekt venovaný tomuto 
sviatku v slovenskom a anglickom jazyku.

Prvý (detský) 
ples škôlkarov

Skús to s nami
Mgr. Tatiana Jadvišová, učiteľka MŠ

Mgr. Anna Kyseľová
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ČO SÚ ALE FAKTY:

GAP SB stále existuje,
GAP SB poskytuje kvalitnú 

výučbu s dlhodobou tradí-
ciou, plne porovnateľnou  
s gymnáziami v Prešove 
a v Lipanoch,

máme vysoké percento pri-
ja  a študentov na vysoké 
školy, ale čo je dôležitejšie, 
naši študen   aj ukončia 
štúdium na renomovaných 
slovenských, ale aj zahra-
ničných univerzitách,

naši absolven   nachádzajú 
uplatnenie aj na medziná-
rodnom trhu práce,

 škola má vynovené (nové 
podlahy v triedach, vyma-
ľované triedy), reprezenta-
 vne priestory na vyučova-

nie, s kvalitne vybavenými 
odbornými učebňami na 
vyučovanie fyziky, informa-
 ky, chémie a biológie,

naši absolven   dosahujú 
úroveň znalos   z cudzích 
jazykov, porovnateľnú aj  
s bilingválnymi gymnáziami 
v našom okolí,

naši študen   dosahujú 
úspechy na rôznych súťa-
žiach a to nielen na celo-
slovenskej, ale aj na medzi-
národnej úrovni ako Mladý 
moderátor, Stredoškolská 
odborná činnosť, Anglič  -
nár roka a pod.,

neskutočné množstvo ďal-
ších zaujímavých ak  vít na 
našej škole (kurzy, výmen-
né pobyty, predmetové ex-
kurzie doma aj v zahraničí, 
záujmové krúžky, imatriku-
lácia, ples, množstvo špor-
tových akcií v športovej 
hale a ďalších a ďalších štu-
dentských ak  vít....).

Ak sa chcete o našich vý-
sledkoch a o tom, kto sme 
a čo robíme dozvedieť viac, 
pozrite si našu webovú strán-
ku www.gymkosb.edupage.
org, alebo na náš faceboo-
kový profi l Gymnázium Anto-
na Prídavka, Sabinov. Alebo 

príďte osobne, ste u nás ke-
dykoľvek vítaní. 

Zároveň je toto pre Vás, 
SABINOVČANIA a obyvate-
lia okolitých obcí, aj taká 
drobná prosba. Pomôžte 
nám tým, že Vaše deti prí-
du k nám, zastaviť klesajúci 
počet žiakov na našej škole, 
aby sme v ďalšom období, 
kým sa demografická kriv-
ka opäť nezlepší, dokázali 
zabezpečiť dôstojné fungo-

vanie nášho gymnázia, kto-
ré má v meste Sabinov už 
69-ročnú tradíciu a doteraz 
bolo vždy zárukou značky, 
akú má gymnaziálny typ 
štúdia poskytovať. «

GAP SB JE TEDA STÁLE TU, 
JE STÁLE DOBRÉ A JE TU 
HLAVNE PRE VÁS.

Vo štvrtok 18. 2. 2015 sa 
uskutočnilo fi nále súťa-

že „Talent základných škôl 
regiónu Šariš“. Organizáto-
rom žiackej súťaže je portál 
IQkids.sk - projekt Centra 
pedagogicko-psychologické-
ho poradenstva a prevencie 
v Sabinove. Záš  tu nad sú-
ťažou prevzala primátorka 
mesta Prešov Andrea Turča-
nová.

Súťažným „predkolom“ boli 
školské kolá, ktoré sa v našej 
škole uskutočnili 10.2. 2015.

Cieľom súťaže bolo na zá-
klade vypracovania úloh pre-
veriť logický, matema  cký 
a priestorový úsudok a ver-
bálne myslenie žiakov.

Školského kola sa zúčastnilo 
43 žiakov 6. – 9. ročníka. Do fi -
nále postúpili 3 naše talenty – 
Filip Karniš – 9.A, Hugo Štoff  – 
6.A a Benjamín Novický – 9.C.

Nezaskočilo nás ani veľké fi -
nále, ktoré sa konalo v zasadač-
ke Mestského úradu v Prešove.

Chlapci s prehľadom riešili 
úlohy. V konkurencii asi 30-  ch 
žiakov z iných škôl regiónu sme 

sa nestra  li. Pri vyhlasovaní 
4. miesta nás naplnila radosť, 
pretože zaznelo meno nášho 
žiaka Benjamína Novického. 
Ešte sme si ani nevydýchli, 
a už si po cenu za tre  e miesto 
išiel Hugo Štoff . Druhé miesto 

by bolo  ež zaujímavé, ale my 
sme vkladali nádeje do Filipa 
Karniša, ktorý nesklamal a zís-
kal s prehľadom prvé miesto.

Chlapcom ďakujeme za re-
prezentáciu mesta i školy a sr-
dečne im blahoželáme.«

17 - nástka 
má TALENT
(A.I.) 

Mýty a fakty o Gymnáziu Antona 
Prídavka v Sabinove - GAP SB
V sabinovskej verejnos   už dlhší čas rezonuje „MÝTUS“, 
informácia, že Gymnázium Antona Prídavka v Sabinove 
končí, spája sa s inou školou a pod. Prečo je to tak? To 
presne nevie nikto. Pripomína to hru na hluchý telefón. 
Niekto si vymyslí nejakú informáciu, tá sa posúva cez ďal-
ších hráčov s tým, že niekto informácii zle rozumel, niekto 
ju prifarbí, niekto modifi kuje a fáma, „MÝTUS“ je na svete.

Kde bolo, tam bolo, bolo 
to v piatok 6.2.2015 ve-

čer, naša MŠ na Ul. 9. mája 
ožila znovu veselým krikom 
a detskou vravou. Že sú de   
v MŠ každý deň, na to si už 
zvykli. Ale stráviť v nej celú 
noc bez svojich rodičov, to 
je už niečo iné. Tak trochu 
dobrodružstvo, tak trochu 
skúška odvahy, pre niekto-
rých radosť z toho, že môžu 
byť spolu so svojimi kama-
rátmi aj v takej neobyčajnej 
situácií.

Odvážnych 25. predško-
lákov čakala vytúžená „Noc 
v MŠ“. Celá akcia v tomto 
školskom roku dostala ná-
zov „Z rozprávky do roz-
právky“, pretože v ten ve-
čer sa celá škôlka dostala 
do krajiny rozprávok, plnej 
úloh pripravených pre jej 
malých natešených náv-
števníkov. De   sa po splne-
ní úloh v sprievode sluhov 

na kráľovskom hrade ta-
jomnými chodbami škôlky 
presúvali s malou dušičkou 
ku kráľovi, aby pomohli 
kronikárovi a princeznej. 
Za odmenu, že všetko tak 
perfektne zvládli, dostali 
omaľovanku a to, čo bolo 
typické pre danú rozpráv-
ku. Ochutnali naozajstný 
perník, pampúšik, jabĺčko 
a sladký babkin koláč. 

Po náročných úlohách 
sa občerstvili chutnou ve-
čerou, dobrým koláčikom 
a čajom, ktoré im nachys-
tali ich dobré a starostlivé 
mamulienky. De   si pou-
mývali zúbky a šup do po-
s  eľky. Po najúžasnejšom 
a čarovnom večere unave-
né de  , keď niektoré snívali 
svoj sníček už pri rozprávke, 
namiesto mamičiek uklada-
li do pos  elok pani učiteľ-
ky. Ráno sa všetci zobudili 
s úsmevom na tvári a tešili 
sa z vydarenej nočnej akcie, 
plnej dobrodružstva a zau-
jímavých zážitkov.«

Viera Bečaverová

 Z rozprávky do rozprávky v MŠ
„Ak si smelý, poďže s nami, budeš sa tam dobre mať, 
kráľ a jeho pomocníci, budú ťa tam zabávať.“

Mgr. Andrej Zubrický,                              
riaditeľ školy a kolektív Gymnázia 
A. Prídavka v Sabinove
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Na výstave sa celkovo po-
dieľalo 11 zberateľov, 

ktorí ochotne prispeli k zve-
ľadeniu tohto poduja  a. Jed-
notliví zberatelia predstavili 
niekoľko exponátov svojich 
zbierok v rôznorodých podo-
bách: 
1. Mgr. Jana Kollárová - obaly 

z čokolád, viac než 10 000 ks, 
zapísaná v Slovenskej knihe 
rekordov,

2. Petronela Kollárová - perá 
viac než 8000 kusov,

3. Ivana Kandráčová - 800 
kusov keramických hrn-
čekov,

4. manželia Pekarovičovci - 
zbierka zapaľovačov,

5. Juraj Navrá  l - 250 kusov 
zvončekov,

6. Veronika Vasiľová - zbier-
ka čajových vrecúšok 
a servítok, viac než 800 
kusov,

7. Ľudmila Ďuďáková - zbier-
ka porcelánových a kera-
mických anjelikov,

8. Bernadeta Marčáková - 
2750 kusov pohľadníc

9. manželia Fekovci - zbierka 
mlynčekov na kávu a bá-
biky,

10. Mgr. Melánia Bašárová - 
zbierka 520 ks strúhadiel, 
310 ks sviečok, 310 kusov 
š  pcov a 100 ks jednofa-
rebných servítok, 

11. Peter Vasiľ - zbierka kľú-
čov, samorastov - mno-
hozberateľ.

Všetkým zberateľom ďaku-
jeme za 10 ročnú spoluprácu 
a rovnako im prajeme, nech 
ich vášeň k zberateľstvu neo-
púšťa. Ako je už zvykom Zbe-
rateľských vášní, ani tento roč-
ník nebol výnimkou, mal svoju 
sprievodnú akciu. Pre tento 
rok to bola výstava ocenení 

športových krúžkov CVČ Sa-
binov. Vystavili sme ocenenia 
a trofeje z majstrovs  ev sve-
ta, majstrovs  ev Európy, re-
gionálnych súťaží a turnajov. 
Svoje úspechy nám predstavili 

 eto krúžky: Mažoretky - Te-
dasky, Klub silového trojboja, 
fl orbalový a hokejový krúžok 
v Sabinove, šachový krúžok, 
Karate - Katsudo, gymnas  cký 
krúžok a rybársky krúžok.

Výstava trvala do 28.2.2015, 
a preto sa chceme za spolu-
prácu poďakovať KC Na kor-

ze a ZUŠ Sabinov, ktorá pri 
vernisáži prispela kultúrnym 
programom.

V mesiaci marec by sme 
vám chceli dať do pozornos   
možnosť prihlásiť sa na sú-

ťaž silového dvojboja žiakov 
stredných škôl. Viac informá-
cii o tejto už tradičnej súťaži 
získate na tel. čísle 0918 345 
508, prihlášky môžete po-
sielať na kstsabinov@gmail.
com. Súťaž sa bude konať 
13.3.2015 od 10.00 h v CVČ 
Radosť Sabinov. Rovnako 
v mesiaci marec chceme 
verejnos   predstaviť pre-
zentáciu práce jednotlivých 
krúžkov CVČ Radosť. Preto 
všetky de   a mládež, ktoré 
by si chceli odskúšať či už 
svoje tanečné, silové alebo 
športové schopnos   a zruč-
nos  , sú srdečne pozvané 
dňa 28.3.2015 od 9.30 h do 
mestskej športovej haly v Sa-
binove. Viac informácii zís-
kate prostredníctvom našej 
web stránky www.cvcsabi-
nov.sk alebo facebooku CVČ 
Sabinov. Tešíme sa na Vás.«

Podujatia Centra voľného času 
Radosť Sabinov

v@hovsky

Február je pre niektorých ľudí mesiacom zaľúbených, no pre 
určitú skupinku „zanietencov“ je to mesiac, kedy majú mož-
nosť ukázať svoje záľuby v podobe zberateľstva. A tak sme 
v stredu 4.2.2015 v KC Na korze v Sabinove otvorili jubilejný 
10. ročník Zberateľských vášní. 10 rokov je čas, kedy aj táto 
výstava prešla svojou genézou a na časovej priamke zane-
chala niekoľko významných medzníkov. Našich sabinovských 
zberateľov sme si uc  li v podobe ocenení, ktoré odovzdal 
pán primátor Peter Molčan a vedúca odboru školstva pani 
Vlasta Znancová. 

P O Z Ý V A M E
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Bál otvorili de   z Cirkev-
nej základnej školy sv. 

Jána Krs  teľa v Sabinove 
country tancom pod vede-
ním pani učiteľky Zuzany 
Summ erovej. Pokračovalo 
sa zahrievacím kolom v  pov 

a úsmevných príhod. Prekva-
pením bola módna prehliad-
ka, a verte alebo nie, bolo 
to úžasné. Veď vidieť dámy 
a pánov - seniorov v rifl iach, 
klobúkoch a čižmách, ako sa 
snažia v rytme hudby pre-
chádzať „po móle“, presved-
čí človeka, že aj naše staré 
mamy a otcovia sa vedia 

baviť a zabaviť aj ostatných. 
Bohatá tombola s vyše 100 
hodnotnými cenami potešila 
nejedného seniora. Samo-

zrejme nechýbalo občerstve-
nie a sabinovské „kreple“. Fa-
šiangovú atmosféru umocnil 
vynikajúci hudobný sprievod 
sabinovsko-michalianskej 
country skupiny SAMISKUPI, 
ktorá vyhrávala nielen do 
tanca. Dobrá nálada sa dala 
doslova krájať, a preto pra-
jeme všetkým prítomným, 
nech im ešte dlho ostane 
v duši. Pretože napriek tomu, 
že každý z nich má osobné či 
zdravotné problémy, doká-
zali sa všetci spolu zasmiať 
a rozveseliť. Veď život je aj 
o tom.«
Človek je krásny nielen vtedy, 
keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa mu 
v oku.
Podľa vrások a bielych vlasov, 
podľa slov, keď ponára sa 
v hovore do rokov, keď aj on 
bol mladý.

Kultúra

Text a foto: Júlia Cehelská

Poslaním Zväzu diabe  kov Slovenska 
je združovať sa, preto aj diabe  ci žijú-

ci v regióne Sabinova a Lipian založili dňa 
30. septembra 2014 ZO ZDS v Sabinove 
pod názvom DIASABI. Členská základňa 
sa rýchle rozrastala a to aj hlavne záslu-
hou vedenia diabetologickej ambulancie 
v Sabinove. 

Výbor pod vedením pána Marka Ur-
dzíka pripravil na tento rok zaujímavý 
plán práce. Základnou úlohou ZO DIASA-
BI je vzdelávať svojich členov, aby o svo-
jej chorobe mali rozsiahle poznatky, ve-
deli správne reagovať na rôzne situácie, 
ktoré život s diabetom prináša. Chceme, 
aby naši členovia, diabe  ci aj nediabe  ci 

spoznali, že im ich choroba ne-
prináša len staros  , ale že ich 
život môže byť plnohodnotný, 
porovnateľný so zdravými ľuďmi. 
Našou snahou bude organizo-
vať spoločné ak  vity v prírode, 
spoločenské poduja  a, výstavky 
a propagáciu ZO ZDS a jej ak  vity 
medzi zdravou populáciou. Tým chceme 
zapojiť do edukácie a zbierania informá-
cii o cukrovke mladých ľudí, príbuzných 
a priateľov diabe  kov s cieľom predchá-
dzania ochoreniu alebo jeho včasného 
diagnos  kovania a následného liečenia.

Naše zámery priniesli už svoje ovo-
cie. Prvá edukačná prednáška mala 
veľký úspech v radoch poslucháčov 
- členov a tiež z radov členov Klubu 
seniorov. Téma prednášky Diabetes za-

ujala prítomných natoľko, že sa rozprú-
dila „hodina otázok a odpovedí“, ktorá 
nás utvrdila v tom, že začatá cesta je 
správna.

V rámci svetového Pochodu pro   
diabetu sme zorganizovali prechádzku, 

počas ktorej sme navš  vili našich čle-
nov v Lipanoch. Po výdatnej pre-
chádzke Vianočnými trhmi sme 
zotrvali v družnej zábave v Klu-

be seniorov. Okrem toho, že sme 
poukázali na to, že pohybové ak-
 vity sú pre liečbu ochorenia dô-

ležité, spojili sme posedenie s vý-
stavkou a ochutnávkou dia-kapust-

nice a dia-pečiva, ktoré pripravili členky 
ZO DIASABI. Potešili sme sa prítomnos   
nediabe  kov, ktorí sa pochvalne vyjadrili 
o výstavke a ochutnávke jedál. Presved-
čili sa, že aj diabe  cká strava chu   rov-
nako dobre.

V začatej ceste chceme pokračovať aj 
v roku 2015, pretože sme sa utvrdili, že 
naša práca má zmysel. Ak  vitami sme 
zaujali členov i nečlenov zväzu, chorých 
i zdravých.«

25 rokov Zväzu diabetikov Slovenska
Zväz diabe  kov Slovenska - ZDS je občianske združenie, charita  vna a humanitná 
organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou diabetes mellitus, ich priaznivcov 
a rodičov de   s diabetes mellitus, bez rozdielu národnos  , poli  ckej príslušnos   
a vierovyznania.

Výbor ZO ZDS DIASABI

Seniori a country bál?
Nuž, veru tak. V Sabinove bol seniorsky country bál! Károva-
né košele, klobúky, čižmy, úsmev a dobrá nálada boli hlavné 
znaky poduja  a, ktoré pre svojich členov zorganizoval výbor 
Klubu dôchodcov v Sabinove. V estrádnej sále kultúrneho 
strediska sa na tomto poduja   4. februára 2015 zabavila vyše 
stovka členov. 
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K významným udalostiam v Sabi-
nove so širším spoločenským do-

sahom v prvej polovici 20. storočia 
patrila výstavba kultúrneho domu. Od 
začiatku tridsiatych rokov sa v tomto 
smere viedli verejné debaty. Napokon 
v meste pracujúce spolky a organizá-
cie (Okresný osvetový zbor, miestny 
odbor Matice slovenskej, telovýchov-
né jednoty Sokol i Orol, Živena a Čer-
vený kríž) založili Družstvo kultúrne-
ho domu. Jeho úlohou a cieľom bolo 
postavenie novej divadelnej 
viacúčelovej sály pri mestskej 
kaviarni, ktorá by bola vhodná 
pre kultúrne podujatia najrozličnejšie-
ho druhu. Každá z menovaných orga-
nizácií pri založení družstva prispela 
čiastkou 10 tisíc Kč, mesto poskyt-
lo stavebný pozemok. Celú stavbu 
realizovala prešovská firma Poráč. 
Budova kultúrneho domu bola sláv-
nostne daná do užívania 28. októbra 

1934 pri príležitosti osláv 16. výro-
čia vzniku Československej republiky. 
Bola to prvá novostavba kultúrneho 
domu na východnom Slovensku a jeho 
slávnostného otvorenia sa zúčastni-
la reprezentatívna štátna delegácia 
a predstavitelia ústredia Matice slo-
venskej. Ešte v tom roku je v objekte 
zriadené kino KULTURA, disponujúce 
dvomi premietačkami. Aj keď sála kul-
túrneho domu bola oficiálne vedená 
ako viacúčelová divadelná sála, pre-
važne slúžila ako 300 miestna kinosála 
s balkónom a prízemím. Po roku 1945 

bolo kino premenované a nieslo už aj 
dnešný názov TORYSA. 

Budova kultúrneho domu pod rôzny-
mi názvami (Kultúrny dom, Dom osvety, 
Mestské osvetové stredisko, Kultúrne 

a spoločenské stredisko) slúžila svojmu 
účelu až do roku 1981, kedy sa Sabi-
novčania dočkali nového moderného 
stánku kultúry. Defi ni  vne objekt pre-
stal slúžiť kultúre v roku 1982, keď bola 
v novom objekte dokončená a daná do 
užívania kinosála s moderným premie-
tacím zariadením, umožňujúcim široko-
uhlú projekciu. 

Odvtedy objekt viac či menej chátral, 
mesto ho podľa záujmu prenajímalo 
na skladovacie priestory. Keď sa v de-
väťdesiatych rokoch minulého storočia 
pripravovala rekonštrukcia kaviarne 

a hotela Torysa, bolo rozhodnuté, že 
objekt stavebne splynie s budúcim re-
prezentačným stánkom služieb na eu-
rópskej úrovni. Doprojektovalo sa pod-
krovie, projektant využil prízemie sta-
rého kina na spoločenské účely (herňa, 
salónik), prvé poschodie a podkrovie 
na ubytovanie. Projekt bol doplnený aj 
o priestory zadnej časti kina, kde mali 
byť izby na spôsob apartmánov, do-
konca s vlastnou terasou. Všetko bolo 
napokon inak... 

Na záver jedna zaujímavosť. 
Málokto okrem zainteresova-
ných vie, že práve v objekte sta-

rého kina mal byť maličký pivovar s roč-
nou kapacitou 2000 hl piva s názvom 
mesta. Pre mesto to bola z núdze cnosť, 
pretože na ponuku odpredaja zakonzer-
vovanej stavby nikto nereagoval. Až pri-
šla v marci 1996 jedna prešovská „ese-
ročka“ so zámerom zabezpečiť dostav-
bu v náväznos   na doplnenie podnika-

teľského zámeru o výrobu piva v malom 
pivovare. Plány, ktoré predpokladali, že 
reštauračná časť bude v prevádzke od 
júla 1997 a z postupných ziskov pivova-
ru sa dokončí hotelová časť, stroskotali 
skôr, než sa začali realizovať ...«

Zdroj: 
Peter Kónya a kolek  v 

„Dejiny Sabinova“ (2000), s. 301, 302
Kultúrny mesačník Sabinov 

Júl-August 1993, s. 3, 4
Kultúrny mesačník Sabinov 

2/1997, s. 2, 3
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KINO TORYSA – DOM OSVETY
(nl)

2

Dom osvety a kino Torysa v roku 1965, 
foto: Státní ústav pro rekonstrukcií 

památek a objektů Praha

Časť Hotela Torysa, ktorá stavebne splynula s bývalým objektom 
Domu osvety a kina Torysa v roku 2015, foto: autor

Mesto Sabinov podalo žiadosť 
o poskytnu  e dotácie na podpo-

ru projektu s názvom: „Dom meš  an-
sky č. 55 v Sabinove – projektová doku-
mentácia“ v roku 2014 v rámci dotač-
ného systému Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky. Zmluva o poskytnu   
dotácie medzi Ministerstvom kultúry 
SR a mestom Sabinov bola uzatvorená 
15. mája 2014. MK SR podporilo pro-
jekt sumou 3000 € na úhradu kapitálo-
vých výdavkov a mesto Sabinov je via-
zané sumou 200 € z vlastných zdrojov 
na realizovanie daného projektu. Cie-

ľom projektu je spracovanie projekto-
vej dokumentácie na rekonštrukciu ná-
rodnej kultúrnej pamiatky: Dom meš-
 ansky na ul. Námes  e slobody č. 55 

v Sabinove. Z procesu verejného obsta-
rávania na zhotoviteľa diela bol úspeš-
ne vybraný uchádzač Mgr. Art. Tomáš 
Haviar, ktorý splnil všetky podmienky 
VO a predložil najnižšiu ponuku. Mesto 
Sabinov požiadalo MK SR o predĺženie 
termínu realizácie projektu až na októ-
ber 2015, pričom MK SR túto žiadosť 
akceptovalo. Projektová dokumentácia 
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo 
má byť po kontrole Krajského pamiat-
kového úradu Prešov odovzdaná mes-
tu Sabinov v septembri 2015. «

„Realizované s fi nančnou podporou 
Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky“
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7. 3. sobota 19.00 h LEVIATAN < 15r. 3,00 €

8. 3. nedeľa 19.00 h LEVIATAN < 15r. 3,00 €
„Boj za ľudské práva sa nesmie nikdy vzdať!“ Medzinárodne oceňovaný ruský režisér A. Zvya-
gintsev prináša vo svojom fi lmovom diele pôsobivý pohľad na márny boj jednotlivca pro   au-
toritám za svoje práva a majetok. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Rusko. Fes  valy a ocene-
nia: Cannes MFF 2014 cena za Najlepší scenár , ale tak  ež Zlatý glóbus za Najlepší zahraničný 
fi lm. Hrajú: A. Serebrjakov, E. Ljadova, V. Vdovitchenkov a i. České  tulky, 140 min.

14. 3. sobota 19.00 h ZÁZRAKY klubový fi lm < 12r. 3,00 €
Premiéra drama  ckého príbehu dvanásťročnej Gelsominy, ktorá žije s rodičmi a troma mlad-
šími sestrami na opustenom statku. Pevné rodinné väzby sú však náhle narušené nakrúcaním 
televíznej reality show „Zázraky vidieka“, ktorá poblázni celý kraj. Krajina pôvodu: Taliansko, 
Švajčiarsko, Nem. Hrajú: A. Rohrwacher, M. Lungu, S. Louwyck a i. Čes.  t., 110 min. Členovia 
fi lmového klubu: 2,00 €

15. 3. nedeľa 19.00 h KUKURIČNÝ OSTROV klubový fi lm < 12r. 3,00 €
Poe  cký fi lm, ktorý prináša metaforickú fi lmovú báseň. Rieka Inguri je prirodzenou hranicou, kto-
rá rozdeľuje Gruzínsko a Abcházsko. Po jednej z jarných záplav sa uprostred jej toku utvorí ostrov-
ček. Premiéra drámy. Krajina pôvodu: Gruzínsko, Nemecko, Francúzsko, ČR, Kazachstan. Hrajú: I. 
Salman, M. Buturishvili, I. Samushia a i. Vybrané ocenenia: Krištáľový glóbus a cena Ekumenickej 
poroty 49. MFF Karlove Vary. České  tulky, 100 min. Členovia fi lmového klubu: 2,00 €

21. 3. sobota 19.00 h DIVOKÉ HISTORKY klubový fi lm < 12r. 3,00 €

22. 3. nedeľa 19.00 h DIVOKÉ HISTORKY klubový fi lm < 12r. 3,00 €
Každému raz rupnú nervy... alebo šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a drob-
ných i väčších nespravodlivos   či krívd. Ale čo je veľa, to je veľa. Premiéra čiernej komédie. 
Krajina pôvodu: Argen  na, Španielsko. Hrajú: R. Cortese, J. Zylberberg, E. Rivas a i. České 
 tulky, 122 min. Členovia fi lmového klubu: 2,00 €.

28. 3. sobota 19.00 h ZORAN, MÔJ SYNOVEC IDIOT   klub. fi lm < 12r. 3,00 €
Paolo je cynický Talian, ktorý sa od rána do rána nalieva vínom a keď sa nenalieva, sleduje 
svoju bývalú ženu. Jedného dňa zdedí slovinský poklad – synovca Zorana. Premiéra trpkej 
komédie. Krajina pôvodu: Taliansko. Hrajú: G. Ba   ston, T. Celio, R. Prašnikar a i. České  tul-
ky, 106 min. Členovia fi lmového klubu: 2,00 €

29. 3. nedeľa 19.00 h HĽADANIE VIVIAN MAIER klubový fi lm < 12r. 3,00 €
Príbeh záhadnej ženy nás zavedie do ulíc New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 
až do svojej smr   v roku 2009 nafo  la vyše 100 000 dychvyrážajúcich fotografi í. Žiadnu z nich 
však za svojho života nikomu neukázala. Premiéra dokumentu. Krajina pôvodu: VB, Francúz-
sko. České  tulky, 83 min. Členovia fi lmového klubu: 2,00 €

Nedeľné detské predstavenia
8. 3. nedeľa 15.00 h SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ 2,00 €
Magický príbeh nás pozýva do rozprávkového sveta zázračných víl, škriatkov a kúziel. Animo-
vaná rozprávka. Krajina pôvodu: Španielsko. Slovenský dabing, 80 min.

29. 3. nedeľa 15.00 h 10 PRIKÁZANÍ 2,00 €
Pôvabne animované spracovanie najkrajšieho biblického príbehu. Krajina pôvodu: USA. 
Slovenský dabing, 85 min.

Pripravované premiéry na mesiac APRÍL 2015
PSÍKOVIA MILIONÁRI – animovaná rozprávka, Veľká Británia,

MIA A MIGO – animovaný rodinný fi lm, Francúzsko,
VYŠŠIA MOC – dráma, Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Nórsko,

SEX, DROGY A DANE – dráma, Dánsko, 
DEAD SNOW: ČERVENÝ VS. MŔTVY – akčná hororová komédia, Island, Nórsko.

Hromadné objednávky a informácie na tel. č. 051/4521161-kino, 
mob. 0903105590, 0903218327,

MsKS Sabinov 051/4521251, e-mail: l.pavlovsky@sabinov.sk, www.kulturnestredisko.sk

Zvuk v kine:

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO TORYSAMAREC 
2015 február 2015

Vítame Vás
Albert Marko
Gabzdilová Elizabeth
Kaleja Ezechiel
Kravec Dávid
Letkovská Bianka
Peštová Lara Izabel
Prokop Boris
Spišáková Liliana
Šramková Emma
Tomčák Mar  n
Vojteková Emma

Zomrelí:
Bobrová Alžbeta 86 ročná
Pekejová Mária 64 ročná
Staviarska Jolana 79 ročná
Tállová Margita 93 ročná
Gabrišová Mária 92 ročná

Jubilanti:
92 rokov Hybenová Anna
91 rokov Kuchárová Veronika
85 rokov Deák Ján
       Juruš Ondrej
80 rokov Klapáč Jozef
       Lukáčová Helena
       Tuleja Štefan
75 rokov Kačírová Emília
       Kadová Božena
        Štroncer Jozef
70 rokov Horváthová Anna
       Kalejová Mária
       Kovaľ Milan
       Pagurko Milan
       Sluvková Anna
       Šimková Edita
65 rokov Goliašová Marta
       Chovancová Veronika
       Kalejová Elvíra
       Kandráčová Apolónia
       Koscelníková Mária
       Krafčíková Elena
       Petrušová Ľudmila
       Strelec Vincent
       Šurin Viktor
       Trojanovičová Elena

Spoločenská kronika

OBČIANSKA INZERCIA

Hľadám spoľahlivú a zodpoved-
nú opatrovateľku pre deti vo 

veku 8 a 6 rokov na nepravidelné 
stráženie počas pracovných dní 
v  čase prázdnin, resp. doliečenie 
po chorobe. Opatrovateľka chodí 
k nám domov, nevarí (strava za-
bezpečená), neupratuje, len dáva 
pozor na deti. Je to vhodné aj ako 
privyrobenie si popri externom 
štúdiu. 
Viac info na mobile 0915 934 763
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Prehľad plánovaných akcií Se-
nior klubu na mesiac 

MAREC 2015:
Každá nedeľa od 14.00 h - ne-
deľné popoludnia pri hudbe 
a šálke čaju.
Každá streda od 14.00 h tvori-
vá dielňa – háčkovanie, štriko-
vanie.

� 08.03.2015 – o 14.00 h    
   MDŽ v klube

� 11.03.2015 – o 14.00 h v klube 
  výroba kraslíc s klientmi CSS
� 12.03.2015 – o 7.00 h zájazd 
  do Poľska
� 18.03.2015 – o 14.00 h v KC Na Korze  
  prezentácia činnos   Senior klubu
� 26.03.2015 – o 14.00 h v klube 
  Deň učiteľov – seniorov 

Bližšie informácie o jednotlivých ak-
ciách získate v Senior klube pri MsKS 
na ul. J. Borodáča č. 18 v Sabinove u p. 
Sedlákovej, tel. 0908 977 760.

Kultúra/Oznamy

Kultúra na marec 2015
MsKS
8.3.   SÚŤAŽ ABSOLVENTOV 

KURZOV 
SPOLOČENSKÉHO 
TANCA

15.00   Tanečný klub pri MsKS Sabinov 
a MsKS v Sabinove Vás pozývajú 
na tanečnú súťaž neregistrova-
ných párov. Estrádna sála MsKS. 

Vstupné: 2,50 €, vstupenky sú zlosova-
teľné.

15.3.  MDŽ 
14.00  Medzinárodný deň žien v spolupráci 

so ZO a OO Úniou žien v Sabinove.
Estrádna sála, vstup na pozvánky.
 
22.3.  REAL STREET
17.00   Celovečerný premiérový program 

hip hopovej skupiny a ich hos  . 
Vstupné: dospelí: 2,00 €, de  : 1,00 €.

23.3.  DIABOLSKÉ HUSLE - ŠKOVRÁNOK 
18:00  Ján Berky-Mrenica jr. a Diabolské 

husle Vás pozývajú na koncert 
pod názvom Škovránok.

Kinosála MsKS, Vstupné: 8,00 €. Pred-
predaj MsKS a KC Na korze
od 9.00 – 15.30 hod., alebo si 
môžete vstupenky objednať na t.č. 
051/4521251, 0903430554

27.3.  DEŇ UČITEĽOV
10.00  Slávnostná akadémia oceňova-

nia učiteľov mesta Sabinov za rok 
2014. 

Kinosála MsKS. 

PRIPRAVUJEME:
12.4.  SLUHA DVOCH PÁNOV
17.00  Premiéra divadelnej hry v poda-

ní divadelného súboru SOS pri 
MsKS v Sabinove.

KNIŽNICA MsKS
 6.3.2015 BESEDA S ALŽBETOU
     VEREŠPEJOVOU
9.00 Stretnu  e prešov-

skej spisovateľky, autorky 
kníh pre de  , so žiakmi 4. 
ročníkov ZŠ.

9.3.2015 ŽABIAK KVAKO CHCE BYŤ FIT
10.30 Interak  vne poduja  e pre 

žiakov I. stupňa Spojenej 
školy v Sabinove.

10.3.2015 V KNIŽNICI NA POLICI
9.45 Návšteva v knižnici de   MŠ 

Jakubovany.

11.3. a 12.3. MORE OKOLO NÁS
10.30 Interak  vne poduja  e pre 

žiakov II. stupňa a Prak  ckej 
školy - Spojená škola v Sabi-
nove.

13. 3.   ŽABIAK KVAKO CHCE BYŤ FIT
10.30 Interak  vne poduja  e pre 

zdravotne handicapované de   
Spojenej školy v Sabinove.

17. 3.   XXI. SABINOVSKÝ ČIM – ČIM
15.30 Mestská prehliadka v pred-

nese pôvodnej slovenskej 
poézie a prózy de   sabinov-
ských materských škôl. KC Na 
korze.

19.3.   DOKTOR PRÍRODA RADÍ 
SENIOROM

13.00 Rozprávanie o zdravom život-
nom štýle. Priestory Seniorvitalu.

23.3.   DOBŠINSKÉHO KAPSA
10.00 Literárno-súťažné poduja  e 

pre žiakov 5. roč. ZŠ ku Dňu 
ľudovej rozprávky. 

27.3.   NOC S ANDERSENOM
17.30 Siedma rozprávková noc 

v knižnici plná rozprávok, 
zábavy a dobrodružs  ev 
s medzinárodným záberom, 
venovaná spomienke H. Ch. 
Andersena.

9.3.   Klub priateľov 
17.00  života bez liekov

6.3.   MELÓDIE JARI
17.00  Otvorenie autorskej výstavy 

ukrajinskej výtvarníčky Na  ely 
Ovsiienko. Výstava potrvá do 
31.3.2015.

11.3.   VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI
od 8.00 do 11.00 

Odber krvi pre dobrovoľných 
darcov, v spolupráci s NTS Pre-
šov a MS SČK v Sabinove.

16.3. – 27.3. VEĽKONOČNÉ PELE-MELE
Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ, SŠ a SŠ, zdo-
benie kraslíc a výroba veľkonočných de-
korácií. Na TD je potrebné sa prihlásiť na 
t. č. 0911 949 678 alebo 0517 492 929.

18.3.  PREZENTÁCIA ČINNOSTI
14.00  SENIOR KLUBU

18.3.  KORZO KLUB 
15.00  Výtvarná tvorivá dielňa pre ve-

rejnosť.

21.3.  ZATÚLANÉ HÚSATKO
16.00  Bábkové divadielko pre de  čky 

a ich rodičov.

23.3.  VEĽKONOČNÝ BAZÁR 
9.00 Predajná výstava remeselných 

výrobkov s jarnou a veľkonoč-
nou tema  kou. Výstava potrvá 
do 27.3.2015.

28.3.  DRÔTENÁ KRÁSA
16.00 Dielnička pre všetky tvorivé 

dušičky, na ktorej si ozdobí-
me kraslicu tradičnou tech-
nikou drôtovania. Vstupné: 
3,00 €. Na TD sa prihláste do 
25.3.2015 na tel. čísle 

 0908 894 669.

31.3.  MEGAVEĽKONOČNÉ VAJKO
13.00   Zdobenie obrovskej kraslice 

pre malých i veľkých.

Kultúrne centrum 
NA KORZE

Se
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S P O M Í N A M E

 Dňa 22. 2. 2015 uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil syn, brat, švagor a príbuzný 

JOZEF MUŠINSKÝ. 
Smútok stále v srdci máme a s láskou spomíname.

Smútiaca rodina.

 Dňa 13. 3. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel a otec

Ľubomír KONEČNÝ. 
Smútok stále v srdci máme a s láskou na Teba 
spomíname.

Manželka a synovia Mário a Ľubomír s rodinami.

8. marca 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko

Martin JURICA.
Čas ubieha a nevráti čo zobral, len spomienka zo-
stane v srdci stále.

Manželka Marta, dcéra a syn s rodinami.

 S láskou a bolesťou v srdci sme si 11. februára 2015 
pripomenuli 3. výročie smrti našej drahej manželky, 
mamičky a babky 

Dariny SEDLÁKOVEJ.

Manžel a deti s rodinou.

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 zabud-
núť sa nedá.

Dňa 6. marca si pripomenieme nedožité 40-te na-
rodeniny

Milana PULIKA ml.
S láskou spomínajú rodičia a celá rodina.

Dňa 30. 3. 2015 si pripomenieme 2. výročie odchodu 
do večnosti nášho drahého manžela, otecka a dedka
Miroslava PODPROCKÉHO.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, ktoré 
tisíc krát spomíname. Hoci odišiel a niet Ťa medzi 
nami, v našich srdciach zostávaš a budeš s nami.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu 
a spomienku. Manželka s rodinou .

Ako ticho žil, tak ticho odišiel. Skromný vo svojom 
živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, miloval život a všetkých nás. Už len kvet Ti 
na hrob môžeme dať, zapáliť sviečku a ticho spomínať.
Dňa 19. 3. 2015 si pripomenieme 1. výročie, čo nás 
navždy opustil môj manžel, otec a dedko
Jozef BALČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu 
a tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka 
a synovia Jozef a Miroslav s rodinami.

9. 3. 2015 uplynie 10 rokov, čo nás vo veku 
nedožitých 75 rokov navždy, bez slova rozlúčky, 
opustil náš drahý a milovaný 

PhDr. Valentín KORMOŠ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Manželka Oľga, deti s rodinami, vnuci a pravnúčatá. 

Dňa 1. 3. 2015 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, babka, prababka a sestra

Magdaléna GIRGÁSCHOVÁ, 
rod. GARGALOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku 
v modlitbe.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami. 

Dňa 28.3.2015 si 
pripomenieme 30. 
výročie úmrtia nášho 
milovaného otca 
a dedka

Štefana 
NOGU.

S láskou spomínajú syn Peter s rodinou, dcéry 
Emília a Katarína s rodinami a dcéra Mária.

 13. 3. 2015 by sa náš syn 

Anton ŠOLTÍS 
dožil 30-tich rokov. 

Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.

S láskou spomínajú jeho najbližší.

Ferko, daroval si nám niečo krásne zo seba. Preto Tvoj 
odchod tak veľmi bolí. Ale spomienky na Teba v našich 
srdiečkach budú mať navždy svoje miesto. Ďakujeme, že 
si bol.... Dňa 7. marca 2015 uplynie 5 rokov, čo nás náhle 
bez rozlúčky opustil náš milovaný syn 

František CVANIGA. 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú modlitbu 
a spomienku. Zádušná svätá omša bude 7.3.2015 o 18:30 
hod. v rímskokatolíckom kostole v Sabinove. S láskou 
spomínajú rodičia, sestra, švagor, synovec a celá rodina.

S láskou a bolesťou 
v srdci si 16. marca 
pripomenieme 
1. výročie smrti našej 
drahej mamky 

Márii 
Brigity 
JURČOVEJ.

Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si na ňu v tichej 
modlitbe.

Deti Monika, Marika a Ján s rodinami.
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Určite ste ešte plná dojmov z nevída-
ného úspechu. Čo to bola za súťaž? 
Aký bol váš fi nálový zápas? Na akom 
rebríčku ste boli vtedy vy a na akom 
súperka?
Boli to Majstrovstvá Európy juniorov, 
kadetov a U 21, konali sa vo švajčiar-
skom Zürichu. Ja som súťažila v kategórii 
junioriek vo váhovej kategórii do 48 kg. 

Pred šampionátom som bola na 28. 
mieste vo svetovom ra  ngu, fi nálová 
súperka z Francúzska myslím v prvej 
desiatke, po turnaji som poskočila na 6. 
miesto. Stále si dostatočne neuvedomu-
jem, čo som dosiahla, je to ako sen... To 
ma ešte viac nabudilo a dodalo energiu 
a elán viac trénovať a pracovať na sebe... 
Ten pocit víťazstva bol neopísateľný, ur-
čite ho radím k najkrajším dňom v mo-
jom živote. Prajem každému, aby zažil 
niečo podobné. Na turnaji sa zúčastnilo 
47 krajín, okolo 950 súťažiacich. Sloven-
ská reprezentácia ako celok sa umiestni-
la na 6. mieste, takže si myslím, že sme 
dobre obstáli. 

Kto vás inšpiroval pre tento šport?
Brat. On začal prvý s karate, ale musel 
prestať kvôli zdraviu. Raz som sa priš-
la pozrieť na jeho tréning a tak sa mi to 
zapáčilo, že to robím doteraz. Vždy 
ma bavili akčné športy, bitky, „kopačky“. 
Bola som od malička príliš živá, preto boli 
i rodičia veľmi radi, že si mám kde vybiť 
energiu. 

Čo je to vlastne karate?
Karate je fi lozofi a, životný štýl, karate sa 
stalo súčasťou môjho života, neviem si 
bez neho predstaviť život. Určite sa mu 
chcem i v budúcnos   venovať a pri  ah-
nem k nemu i svoje de  .
 
Ide o kontaktný šport, kde sa asi nešet-
rí tvrdými údermi? Stalo sa vám, že ste 
mali súperku, z ktorej ste mali, jemne 
povedané, rešpekt?
No to si myslí väčšina ľudí, no vôbec to 
tak nie je, karate je bezkontaktný šport. 
Plný kontakt je dovolený len na brucho, 
na hlavu len jemný dotyk v rukaviciach 
(niekedy i silnejší .) U de   je vylúčený 
akýkoľvek dotyk hlavy.

Ja mám rešpekt pred každým súpe-
rom, bez ohľadu na to, či ho poznám. 
Nespomínam si, že by som sa zľakla sú-
pera, chodím do zápasu s tým, že zvíťa-
zím. Asi podstatná je psychika, ako to má 
človek usporiadané v hlave.

Úspech je veľká inšpirácia, mali ste však 
obdobia, keď ste mali všetkého „plné 
zuby“ a chceli so všetkým skončiť? 
Keď som bola vo veku 10 – 11 rokov, 
všetko šlo perfektne, jedno víťazstvo 
za druhým, no potom prišli i viaceré 
neúspechy. Ale po vstupe do kategórie 
junioriek (16 – 17-ročné) sa mi zača-
lo najviac dariť. Pochopila som, že keď 
chcem niečo dosiahnuť, musím veriť vo 
svoje sily, musím sa „zatnúť“ a ísť za ví-
ťazstvami. Dnes ma neúspech skôr „na-
štartuje“ k lepším výkonom. 

Ste stredoškolskou študentkou, chce-
te pokračovať v štúdiu? Čím by ste sa 
chceli živiť, ak to nebude karate? 
Pre mňa je najpodstatnejšia škola, pre-
tože karate nie je šport, ktorým by som 
sa uživila, aspoň u nás to nie je možné. 
Vo Francúzsku však áno, tam je kara-
te druhým najpopulárnejším športom 
a  ež napr. v Turecku, kde sú vytvorené 
výborné podmienky i na profesionálnu 
kariéru. Rada by som sa po ukončení 

kariéry venovala medzinárodným vzťa-
hom, diplomacii, láka ma i kriminalis  ka. 

S  hate zladiť školské a športové povin-
nos  ? Venujete sa ešte nejakým iným 
záľubám?
Za  aľ všetko v pohode s  ham. Môj bežný 
deň vyzerá takto: škola, poobede tréning 
a po ňom príprava do školy. Cez víkendy 
som väčšinou na súťažiach. Karate je môj 
jediný koníček. Veľmi mi pomáha i v osob-
nom živote, cibrí človeka vo vytrvalos  , 
húževnatos  , disciplíne a vedie i k skrom-
nos  . To mi pomáha aj v škole, hoci sa mi aj 
nechce, zatnem sa a idem sa učiť.

Kto vám najviac pomohol vo vašej ka-
riére?
Nesmierne mi pomohli a pomáhajú moji 
tréneri Peter Križan a Jozef Semaník, 
ktorý je i mojim koučom a zároveň naj-
väčšou oporou na súťažiach. Som veľmi 
rada, že ho mám, nepoznám lepšieho 
kouča, ako je on! Keď ma počas zápa-
su koučuje, počúvam iba jeho. Chcem 
vyjadriť poďakovanie i dcéram pána 
Semaníka, Viktórii a Veronike, ktoré mi 
odovzdali svoje skúsenos   počas spo-
ločných tréningov. Ďakujem i riaditeľovi 
gymnázia sv. Moniky v Prešove RNDr. 
Pavlovi Petrovskému, že mi umožňuje 
zúčastniť sa na turnajoch a pomohol 
i fi nančn e. Tí všetci mi vždy verili, že 
v tomto športe veľa dokážem a ja som 
ich nechcela sklamať.

Bez rodinnej podpory by to nešlo, však?
Samozrejme, rodičia ma nesmierne pod-
porujú. Moja mamka je zdravotná sestra 
a stále sa o mňa bojí, volá mi, keď som 
na súťaži, či sa niečo zlé nestalo, či je 
všetko v poriadku. A ocino? On bol tým, 
ktorý sa od mojich začiatkov nesmierne 
obetoval, vodil ma na tréningy, fandil mi, 
po Slovensku chodí stále so mnou (na-
posledy ju podporil na súťaži v Žiline, viď 
str. 18), do zahraničia už nie. 

Z čoho funguje klub?
Máme menších sponzorov a z členské-
ho. Cestu na majstrovstvá Európy mi 
však sponzorovala rodina, konkrétne 
fi rma môjho príbuzného z Humenného. 

Kde v Sabinove trénujete? Aké máte pod-
mienky na športový rozvoj v Sabinove?
Najčastejšie v telocvični v CVČ, je to tam 
dosť s  esnené, ale rada tam trénujem, 
hoci je tam málo tatami (žinenka použí-
vaná pri karate i džude). V stredu sú tré-
ningy v športovej hale. Trénujem i v te-
locvični ZŠ na Komenského ulici, no tam 
mi to najmenej vyhovuje, pretože tam 
nemáme tatami, resp. tam by sme si i do-
niesli klubové, ale nie je ich kde uskladniť. 

Už som spomínala, že pôsobíme 
v skromných podmienkach, no napriek 
tomu sa sabinovskí odchovanci prebojo-
vali už predo mnou na ME. Mám na mysli 

Nevyzerá na drsňáčku, naopak, 
je pokojná, milá, s tvárou, ktorú by 
jej mohla závidieť nejedna misska.

Začiatkom februára 2015 získala na 
ME v Zürichu vo svojej kategórii 
2. miesto. Stala sa tak naúspešnejším 
členom miestneho kara  s  ckého 
klubu Katsudo Sabinov, ktorý v tomto 
roku oslavuje 10. výročie vzniku.

Sabinovčanka Ina Macejková: 
Karate je môj jediný 
koníček

(rv), foto autor a Dušana Čierna

Momentka z najvýznamnejšieho 
zápasu v doterajšej kariére 
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obe dcéry pána Semaníka, ktoré sa tomu-
to športu venovali vrcholovo, študovali 
na športovom gymnáziu v B. Bystrici.

Z čoho sa skladá kara  s  cká výstroj?
Základom sú chrániče na ruky, papučky, 
kimono, opasok, holene, chrániče na 
zuby, hrudník a u žien i na prsia. Taký-
to komplet musím mať v dvoch farbách 
(modrej a červenej) kvôli odlíšeniu súpe-
rov na súťažiach. 

A čo životospráva, čo všetko jete? Máte 
pre nejaké jedlo slabosť?
Jem všetko, hlavne sladké, no karate je 
šport, kde súperia primerané váhové 
kategórie. Doposiaľ som bola vždy pod 
limitom, akurát pred februárovými ME 

som musela zhodiť jedno kilo. Milujem 
palacinky s nutelou, cestoviny, pirohy, 
najlepšie na sladko, šúľance... Nemám 
problém so žiadnym jedlom. V septem-
bri budem mať 18 rokov a idem do ďalšej 
kategórie a tam je horná hranica 50 kg, 
takže môžem kľudne jesť. 

Neláka vás Japonsko, krajina, kde sa 
zrodil tento šport? Akí sú Japonci kara-
 s  ?

Určite, je to jeden z mojich snov, Japonci 
sú v tomto športe jedni z najlepších na 
svete, sú výborní najmä v súbornom cvi-
čení kata, ale i v zápasení kumite, čomu 
sa ja venujem. S Japonkou som zápasila 
na MS v Španielsku, prehrala som 8:0, 
nemám sa čím chváliť, na to sa nedá za-
budnúť, dovtedy som nikdy nedostala 
takú „nakladačku“. Pripisujem to však aj 
mojej neskúsenos  , bol to môj prvý zá-
pas na takomto veľkom poduja   a bolo 
to prvé kolo. Bola fakt dobrá, po turnaji 
ma tešila akurát skutočnosť, že moja 
súperka napokon skončila celkovo na 2. 
mieste. Našťas  e sa mi niečo podobné 
potom už nestalo a dúfam, že nestane.

Keď idete na nejaké dôležité poduja  e, 
zisťujete si podrobnos   o súperoch?
Trochu. Napríklad i pred ME v Zürichu 
boli deň vopred známe „pavúky“, preto 
sme vedeli, že mojou súperkou v prvom 
kole bude Srbka alebo Španielka, ale 
neskúmala som dopodrobna ich výkony 
a postavenie v rebríčku, hoci na www.
sportdata.org je možné vidieť skoršie 
vystúpenia súperiek na turnajoch. Nech-
cem sa zbytočne stresovať pred zápasom.

Máte nejaké športové vzory na Sloven-
sku a vo svete?
Hm, na Slovensku je to Klaudio Farman-
din z Nitry a Eva Medveďová-Tulejová, 
vo svete Alexandra Recchia a Rafael 
Aghayev.

Ktoré krajiny ste doposiľ navš  vili? 
Precestovala som viacero krajín, bola 
som o.i. v Portugalsku, Španielsku, Švaj-
čiarsku. Aj vďaka cestovaniu poc  vejšie 
pristupujem k štúdiu jazykov, baví ma to. 
Učím sa po anglicky i rusky, ruš  na ma 
dokonca viac láka ako anglič  na, Rusko 
je moja vysnívaná krajina.

Momentálne sa pripravujem na no-
minačné turnaje pre účasť na MS, ktoré 
budú koncom roka v indonézskej Djakar-
te. Veľmi, veľmi by som tam chcela ísť.

Aký máte vzťah k Sabinovu?
Som patriotka, veľmi som rada, že ži-
jem v malom meste, nechcela by som 
bývať vo veľkom, tu mám všetko blíz-
ko. No v budúcnosti tu asi neostanem. 
Viem si predstaviť i život v zahraničí, 
na ME vo Švajčiarsku sa mi napríklad 
veľmi páčila otvorenosť ľudí, ochota 
pomôcť a dobroprajnosť, čo je u nás 
na Slovensku skôr výnimkou.«

Profi l

OZNAM

Mesto Sabinov podalo Žiadosť 
o poskytnu  e dotácie zo štát-

neho rozpočtu na fi nancovanie pro-
jektu v oblas   prevencie kriminality 
pre rok 2014 na podporu projektu 
s názvom: „Rozšírenie a moderni-
zácia kamerového systému v meste 
Sabinov – etapa č. V“. Zmluva o po-
skytnu   dotácie zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky na rok 2014 na 
zabezpečenie úloh prevencie krimi-
nality č. 409/2014/OO bola uzatvo-
rená v decembri 2014 medzi Minis-
terstvom vnútra Slovenskej republi-
ky – Okresný úrad Prešov a mestom 
Sabinov. MV SR dotuje projekt sumou 
12000,00 € na kapitálové výdavky, 
mesto Sabinov bude spolufi nancovať 
projekt sumou 3000,00 €. V projek-
te sa počíta s inštalovaním 4 nových 
bezpečnostných kamier vo vybraných 
lokalitách mesta, ako napr. športový 
areál, poliklinika, atď.. Implementácia 
projektu sa začala procesom verej-
ného obstarávania na dodávateľa ka-
mier vrátane príslušenstva. Víťazom 
sa stala spoločnosť PROFI-CO, spol. 
s r.o. z Prešova. Dodávka a montáž 
nového kamerového systému sa má 
zrealizovať do konca mája 2015. «

„Projekt bol fi nančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky 

pre prevenciu kriminality“

Ina MACEJKOVÁ
Dátum narodenia:  27.9.1997
Členka klubu:      od r. 2006
Technický stupeň:   1. kyu

Najvýznamnejšie úspechy:
• mnohonásobné víťazstvá na za-

hraničných turnajoch,
• majsterka Slovenska v kumite 

(športový zápas) v rokoch 2009, 
2010, 2013, 2014 a 2015,

• niekoľkonásobná víťazka Sloven-
ského pohára,

• v r. 2013 členka reprezentačného 
výberu SR na Majstrovstvách sve-
ta kadetov a juniorov v Španielsku 
(Guadalajara), 9. miesto,

• v r. 2014 členka reprezentačného 
výberu SR na Majstrovstvách Eu-
rópy kadetov a juniorov v Portu-
galsku (Lisabon), 4. miesto,

• v r. 2015 členka reprezentačného 
výberu SR na Majstrovstvách Eu-
rópy kadetov a juniorov vo Švaj-
čiarsku (Zürich), 2. miesto.

Ina Macejková (vľavo) s medailistkami v kategórii junioriek do 48 kg: vpravo od nej: Aurore Bourcois, Francúz-
sko (1. miesto), Shara Wynnidean Hubrich, Nemecko (3. miesto), Ines Grdenić, Chorvátsko (3. miesto)
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Vstupné: 8 EUR. 

Vstupenky si môžete zakúpiť 
v MSKS Na korze od 9.00 – 15:30 hod., 

rezervácie vstupeniek 
na tel. č. 051/4521251, 0903 430 554

Predám 2-izbový tehlový byt na Komenského 
ulici (oproti Gymnáziu) v Sabinove. 

Kontakt: 0944 259 687 
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Ponúkam na 
prenájom 2,5 izbový 

pekný a nový byt 
v novostavbe. 0944 

400 601. Fotografi e 
bytu nájdete na: 

www.andrascik.sk/byt

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 
vyhlasuje súťaž pre tvorivých 

Veľkonočné vajíčko
Výrobky budú vystavené v KC Na korze

od 20. do 31. marca 2015.
Víťazi súťaže budú odmenení 31.3.2015

Veľkonočné vajíčka je potrebné priniesť do KC Na korze 
najneskôr do 20.3.2015.

Predám 3-izbový byt VOV v Sabinove o výmere 76,78 m2, 
5/6 poschodie, JV/JZ, priestranný, situovaný v tesnej blíz-
kos   centra mesta, po čiastočnej rekonštrukcii. 
CENA: dohodou, KONTAKT: 0903 212 867.
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Spoločne sme sa na chvíľu preniesli 
do sveta rozprávok. Spolu s Ťukťu-

kom sme ťukťukovali, s prašiškriatkom 
Celes  nom sme sa schovávali v pivnici 
sedem dní,  ež sme pátrali po záhadách 
a tajomstvách múzea a nakoniec sa nám 
podarilo zis  ť, kde asi rozprávka býva.

Zvedavosť de   bola nákazlivá, takže otáz-
kam nebolo konca... Pána spisovateľa však 
žiadna nezaskočila a na všetky odpovedal 
s láskavým humorom. Dozvedeli sme sa, že 
ho k písaniu kníh inšpirovalo čítanie. A uči-
teľom slovenčiny je, paradoxne, preto, že 
nemal rád diktáty, „a tak som sa rozhodol 

potrestať slovenčinu.“  Píše pomaly, 
s deťmi prepočítal, že mu to trvá aj 13 
rokov. „Som to  ž lenivý a zábudlivý,“ 
priznal sa a prezradil aj, ako tvorí: „Ide 
o to, že spisovateľ musí byť dobrý zlo-

dej a klamár. ‘Kradne’ – zbiera príbehy, 
ktoré počuje okolo seba a  e potom 
pretvorí tak, aby sme mu uverili, že všet-
ko, čo napísal, je skutočné. No ide len 
o  ‘dobré klamstvo’.“ Na otázku, aká je 
jeho obľúbená kniha, diploma  cky odpo-
vedal: „Keďže sme obklopení knihami, 
nemôžem povedať jedno meno, aby sa 
ostatné na mňa neurazili.“  Atmosféra 
na besede bola uvoľnená a úsmevná. Pe-
ter Karpinský sa s nami podelil aj o tajom-
stvo, že v blízkej budúcnos   sa môžeme 
tešiť na prvý slovenský komiks o hrade 
Stará Ľubovňa. «

Súťaž Knižničný Vševedko
Rád čítaš a navštevuješ knižnicu? Máš chuť zasúťažiť si? 

Mestská knižnica v Sabinove pripravila pri príležitos   
marca, mesiaca knihy korešpondenčnú literárnu súťaž 
Knižničný Vševedko. Súťaž je určená žiakom ZŠ.

Podmienky súťaže:
Podmienkou účas   v súťaži je byť ak  vnym čitateľom 

knižnice t.j. vypožičať si do termínu zlosovania minimál-
ne jednu knihu. Od pondelka 9.3.2015 budú na násten-
ke v priestoroch knižnice, ako aj na h  p://www.kultur-
nestredisko.sk/kniznicny_vsevedko.html zverejnené 
súťažné otázky týkajúce sa obľúbených detských kníh, 
spisovateľov pre de   a sabinovskej mestskej knižnice. 
Odpovede na súťažné otázky s označením mena, školy 
a triedy môžete vhodiť do schránky umiestnenej v det-
skom oddelení.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:

I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ

Pre každú kategóriu súťažiacich bude pripravených 6 
súťažných otázok. Kto odpovie správne aspoň na 4 z nich, 
bude zaradený do žrebovania o 6 knižničných balíčkov 
s prekvapením. Žrebovanie bude v priestoroch knižnice 
vo štvrtok 2.4. 2015 o 10 .00 h. «

Mestská knižnica v Sabi-
nove plánuje rozšíriť 

svoje služby pre obyvateľov 
Sabinova – seniorov a zdra-
votne pos  hnutých o do-

nášku kníh z knižnice 1x 
mesačne. Služba je určená 
seniorom vo veku nad 70 
rokov a osobám so zdravot-
ným pos  hom (ZŤP), ktorí by 

mali záujem vypožičať si kni-
hy z knižnice, ale majú prob-
lém osobne si ich vyzdvih-
núť. V ponuke našej knižnice 
je široký výber beletrie, lite-

ratúry faktu i náučnej litera-
túry. Knihy podľa Vašich po-
žiadaviek a našich možnos   
Vám doručíme až na miesto 
bydliska. V prípade záujmu 
nás kontaktujte na adrese: 
Mestská knižnica, Ul. J. Boro-
dáča 18, 083 01 Sabinov, t. č. 
0911 612 573.«

Kde asi rozprávka býva?
Detské oddelenie mestskej knižnice sa 
vo štvrtok 19. februára zaplnilo bese-
dovaniach  vými tre  akmi z CZŠ, ZŠ 17. 
novembra a ZŠ Komenského. Všetci sa 
tu zišli kvôli návšteve spisovateľa Petra 
Karpinského, ktorý si k nám odskočil 
z Prešovskej univerzity, kde učí sloven-
činu a jazykovedu. 

(zč), foto: Diamond Art

Ponuka pre seniorov, zdravotne handicapovaných 
a ich rodinných príslušníkov v meste Sabinov!
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„Ich životný príbeh dobre 
poznám. Je to osudom 

veľmi ťažko skúšaná rodina. 
Majú však veľa sily, energie, 
aby s tým osudom bojovali,“ 
povedala v úvode moderá-
torka poduja  a. „My všetci 
sme tu dnes preto, aby sme 
posilnili ich vieru, nádej, aj 
ten zápas. Nech je dnešný 
koncert oslavou života, osla-
vou zdravia, spolupatričnos-
 , ktorá v našej spoločnos   
často chýba.“

PREDSTAVILI SA DOMÁCE 
TALENTY
Počas nasledujúcich minút už 
žezlo na pódiu prevzali milov-
níci folklóru.

„To najlepšie, čo doma 
máme.“ Aj tak by sa dali de-
fi novať brilantné výkony, 
ktoré na pódiu predviedli zá-
stupcovia všetkých vekových 
kategórií. Najmenšie de   zo 
Sabiníka, ich starší kamará   
zo Sabinovčanu i vekovo naj-
starší, ale duchom stále mladí 
FS Sabinovčan - Vytrvalci. Fol-
klórny kolorit doplnila Spe-
vácka skupina Rosa a taneč-
ný pár v zložení Štefan Foriš 
a Michaela Klčová. 

Že bol program na veľmi vy-
sokej úrovni, o tom svedčili aj 
živé ovácie zo strany publika. 
A nešlo len o tradičný fol-
klórny program, čo v závere 

potvrdila aj riaditeľka Mest-
ského kultúrneho strediska 
Lucia Mihoková odpoveďou 
na otázku, ako vznikala myš-
lienka poduja  a. „Myslím si, 

že neexistuje v dnešnej dobe 
rodina, ktorá by nemala nie-
koho blízkeho, kto sa trápi. 
Či už s menšími alebo väčší-
mi zdravotnými problémami.  
A som presvedčená, že je 
potrebné si navzájom pomá-
hať," povedala L. Mihoková. 
S nápadom ju oslovili, ako 
s láskou hovorí, „jej“ folkloris-
 . Nedalo sa teda odmietnuť 

a bez váhania sa od myšlienky  
prešlo k realizácii.  
 
VŠETKO JE V BOŽÍCH RUKÁCH
Riaditeľka mestského kultúr-
neho strediska prišla odo-
vzdať šek so sumou, ktorou 
návštevníci prispeli. „Dnes 
sme vyzbierali pre Mar  na 
a Damiána 885 eur,“ oznámila 
Lucia Mihoková obnos, ktorý 
tentoraz nešiel do kasy MsKS, 
ale pre bratov a zaslúžil si veľ-
ký potlesk. 

Bratom Triščovým nepo-
mohli prvýkrát. Stalo sa tak 
napríklad aj pri vianočnom 
punči, keď sa vyzbieralo 
251,87 eur, k čomu prispeli 
aj zamestnanci MsKS a fol-

kloris   sumou 229 eur. Tieto 
fi nancie spoločne odovzdali 
bratom 20. januára, tesne 
pred ich odletom do Číny. 

Na tomto benefi čnom kon-

certe sa chlapci nezúčastni-
li, v hľadisku však sedela ich 
rodina. Na pódiu privítali ich 
mamku Júliu, hrdinskú ženu, 
ktorá prišla prevziať šek. 
„Chcela by som sa všetkým 
zo srdca úprimne poďakovať 
v mene našej rodiny, hlav-
ne za chlapcov, ktorí tu dnes 
nemôžu byť, lebo už sú na 
liečbe. Všetkým vám úprim-
ne ďakujem za akúkoľvek 
pomoc, či už fi nančnú alebo 
modlitby,“ povedala mama. 
„Ako hovorím, všetko je už 
v rukách Božích,“ dodala so 
slzami v očiach táto silná 
žena, za čo ju symbolicky od-
menil obrovský potlesk. Emó-
ciami nabitá sála nenechala 
nikoho ľahostajným. Bra  a 
Damián a Mar  n Triščoví sú 
doma známi kvôli vzácnemu 
druhu ochorenia, ktorým tr-
pia – Wilsonovej chorobe. Ide 
o zriedkavé dedičné ochore-
nie, ktoré sa vyznačuje vyso-
kým hromadením medi v pe-
čeni a iných orgánoch. Ich 
osud nie je miestnym ľaho-
stajný, dôkazom čoho bola aj 

uskutočnená akcia. Benefi čný 
koncert sa tak stal oslavou ro-
diny a vzájomnej pomoci.«

MB, foto DIAMOND ART

Bratom Triščovým darovali nielen 
koncert, ale aj fi nančnú pomoc
Druhá februárová nedeľa sa niesla v Sabinove v duchu otvo-
rených sŕdc i dlaní. Mar  novi a Damiánovi Triščovým pomo-
hol benefi čný koncert, ktorý pre nich vyzbieral stovky eur. 
Mestské kultúrne stredisko v ten deň zaplnili domáci i cez-
poľní, aby tak spoločne podporili myšlienku pomoci tým, 
ktorí to najviac potrebujú. Bratom, ktorí v svojom živote bo-
jujú s neľahkou chorobou.
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Majstrovský turnaj bol pre 
naše pretekárky špecifi c-

ký v tom, že Ina Macejková má 
len 17 rokov a zvyčajne zápasí 
v kategórii juniorky a Veronika 
Semaníková sa na súťažné ta-
tami postavila po skoro ročnej 
pauze, spôsobenej dlhotrvajú-
cimi zdravotnými problémami. 
Ina hneď v prvom zápase na-
stúpila pro   o 10 rokov star-
šej seniorskej vicemajsterke 
Európy Lucii Kováčikovej (CMK 
Banská Bystrica), ktorú na vše-
obecné prekvapenie všetkých 
zdolala 2:1. Výsledky, ktoré do-
siahli obidve naše pretekárky 
boli v pozi  vnom slova zmysle 
doslova šokom pre všetkých 
zainteresovaných. Obidve pre-
tekárky neprehrali ani jeden 
svoj zápas a tak Ina, ako aj 
Veronika, sa stali majsterka-
mi Slovenska. Pre Veroniku to 
bol excelentný návrat na sú-
ťažné tatami. Ina víťazstvom 
v seniorskej kategórii potvrdila 
svoju jednoznačnú dominan-
ciu a fakt, že  tul juniorskej 
vicemajsterky Európy v kara-
te, ktorý získala 7.2.2015 vo 
švajčiarskom Zürichu, jej patrí 
naozaj zaslúžene. Bonusom 
k tomuto úspechu je výsledok, 
ktorý dosiahol náš pretekársky 
 m v súťaži družs  ev senio-

riek. Družstvo karate klubu Kat-
sudo Sabinov v zložení: Ina Ma-
cejková, Veronika Semaníková 
a Zuzana Schwartzová (Union 
Košice) po zaujímavo sa vyví-
jajúcich zápasoch obsadilo tre-
 e miesto a získalo bronzovú 

medailu. Tréner Jozef Semaník 
veľmi pozi  vne hodno  l prí-
stup obidvoch našich preteká-
rok a samozrejme aj dosiahnu-
té výsledky. Ako už bolo uvede-
né vyššie, ani Ina, ani Veronika 
neprehrali ani jeden zápas. Na 
mieste je možno otázka, pre-
čo teda v kategórii družs  ev 
skončili „až“ tre  e? Prvý zápas 
celkom nevyšiel Zuzke Schwar-
tzovej a s reprezentantkou Ra-
pidu Bra  slava prehrala 0:4. 

Vzápä   nasledoval druhý duel, 
v ktorom sa na opačných stra-
nách tatami stretli sestry Se-
manikové – Veronika (Katsudo 
Sabinov) a Viktória (Rapid Bra-
 slava). Tento nervy drásajúci 

zápas sa skončil tak „sestersky“ 
nerozhodne 4:4. V tejto fáze 
vývoja súťaže to zostalo na Ine, 
ktorá na to, aby naše družstvo 
postúpilo do fi nále, potrebova-
la vyhrať nad reprezentantkou 
Rapidu o 5 bodov, čo bolo nad 

jej sily (vzhľadom k veku a váhe 
súperky) a Ina rozhodujúci zá-
pas vyhrala „len“ 3:1. V zápase 
o tre  e miesto naše „ženy“ 
s prehľadom porazili družstvo 
CVČ Žilina 2:0 a obsadili tak 
konečné tre  e miesto. Veľká 
česť a obdiv patrí aj trénerovi 
klubu Viliamovi Demkovi, kto-
rý vo svojich 45 rokoch prijal 
výzvu a napriek dlhoročnej ab-
sencii na súťažných tatami sa 
ak  vne zúčastnil týchto maj-

strovs  ev. Jeho súťažný výkon, 
napriek kvalitnému súperovi, 
bol veľmi bojovný a zodpoved-
ný. Duel bol veľmi vyrovnaný, 
Viliam ešte niekoľko sekúnd 
pred koncom zápasu viedol 
a súperovi sa až v posledných 
chvíľach podarilo zabodovať 
a zápas tesne vyhrať. Aj táto 
majstrovská súťaž ukázala, že 
karate klub Katsudo Sabinov 
má aj v kategórii dospelých 
kvalitných a zodpovedných 
pretekárov, ktorí môžu byť 
vzorom pre mladých členov 
klubu. Pikantériou v súbo-
ji družs  ev bol už uvedený 
fakt, že Jozef Semaník, ako 
tréner Katsuda Sabinov, kou-
čoval dcéru Veroniku v zápa-
se pro   druhej dcére Viktórii. 
Bola to pre neho asi najhoršia 
športová skúsenosť, pri ktorej 
prežíval zvláštny pocit rozpol-
tenos  . Napriek tomu, že na 
majstrovstvá zo Sabinova od-
chádzala výprava dvoch žien 
a jedného muža, sabinovskí 
odchovanci získali 4 zlaté me-
daily, keď okrem Iny a Vero-
niky stáli na najvyšších stup-
ňoch aj Dávid Kostolník (CMK 
Banská Bystrica) a Viktória 
Semaníková (Rapid Bra  slava). 
Výsledky tohto turnaja ukázali, 
že Katsudo Sabinov dokáže vy-
chovať vysoko kvalitných špor-
tovcov nielen v žiackych, ale aj 
v seniorskych kategóriách. Zis-
ky medailí na majstrovstvách 
v Žiline sú o to cennejšie, že 
k nim došlo v roku, kedy Kat-
sudo Sabinov oslavuje 10. vý-
ročie vzniku klubu. «

Sedemnásťročná juniorská karatistka 
majsterkou Slovenska senioriek
V sobotu 21. 2. 2015 sa v Žiline uskutočnili majstrovstvá Slovenska seniorov, jednotlivcov 
a družs  ev v karate. Z karate klubu Katsudo Sabinov sa na  eto majstrovstvá nominovali Ina 
Macejková v kategórii seniorky do 50 kg, Veronika Semaníková v kategórii senioriek do 68 kg 
a Viliam Demko v kategórii mužov nad 45 rokov. 

Tibor MACEJKO, foto František Varga
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Dekorovanie novej 
majsterky Slovenska 
pre rok 2015 
Veroniky Semaníkovej 
v kategórii senioriek 
do 68 kg
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Dorastenky, dorastenci, ve-
teráni a veteránky bojo-

vali o umiestnenia vo vzájom-
ných zápasoch, muži v troch 
základných skupinách a ženy 
vytvorili dve skupiny.

Hralo sa na pia  ch kurtoch, 
takže nikto sa nenudil, bolo 
na čo pozerať a hlavne hráči 
boli neustále v jednom kole. 
Veľakrát nes  hol na nich ani 
vyschnúť pot z predchádzajú-
ceho zápasu a už nastupovali 
do ďalšieho súboja.

Metabolizmus teda fun-
goval ozaj vzorne, a preto 
prišlo vhod klasické občer-
stvenie v podobe „chľeba zos 
šmaľcom i cebuľu s čipošom 
a kvašnu ogurku“ a nemohol 
chýbať ani tradičný guľáš od 
nášho Marka Pribulu.

Divácka kulisa, a nielen 
ona, sa samozrejme tešila 
aj na tombolu, v ktorej bolo 
cien toho roku ozaj neúrekom 
a to vďaka týmto sponzorom 
turnaja: mesto Sabinov a pri-
mátor mesta, Epos Sabinov, 
Brodway bowling Sabinov, 
tetovacie štúdio Boro Ta-
too Borko Slavík, stavebniny 
Majo, fi rma IMPOL Prešov, 

kaderníctvo LUCIA Straková, 
LR Boris Urban, MK Hlas Sta-
no Makara a viacerí neznámi 
sponzori...Srdečná vďaka!

Ako to celé dopadlo? 
DORASTENKY: 
1. Anna Nathalia Jacková – ZŠ 

17. novembra, Sabinov
2. Ivana Staviarska, Orkucany
3. Michaela Sirotňaková – ZŠ 

17. novembra, Sabinov

DORASTENCI: 
1. Jus  n Adamko – Gymná-

zium A. Prídavku, Sabinov

2. Ras  slav Lech ml., Spišská 
Belá

3. Ján Ceperko – Gymnázium 
A. Prídavku, Sabinov

VETERÁNI:
1. Milan Purdeš, Košice
2. Zdenko Vatycha, Sabinov
3. Marián „Čolo“ Šulík, 
 Sabinov

VETERÁNKY:
1. Eva Palušeková, Košice
2. Alena Adamová, Sabinov
3. Alžbeta Šol  sová, Sabinov

ŽENY: 
1. Alexandra Kalinayová – ZŠ 

Komenského, Sabinov
2. Klaudia Kalinayová, Sabinov
3. Dominika Síkeľová – Gym-

názium A. Prídavku, Sabi-
nov 

MUŽI:
1. Adam Berdis – Gymnázium 

A. Prídavku, Sabinov
2. Jakub Molčan, Sabinov
3. Ján Jaško – BK ZŠ 17. no-

vembra, Sabinov

Veľmi nás teší a sme ne-
smierne hrdí na zastúpenie 
Sabinovčanov na stupienkoch 
víťazov.

Veď skoro všetci sú úspeš-
nými reprezentantmi nášho 
mesta v III. celoslovenskej 
lige. 

Držíme im preto v ďalších 
súbojoch „fanúšikovské“ pal-
ce. 

Mrzí nás ale nedostatočné 
zastúpenie mužských a žen-
ských kategórií na VI. ročníku 
turnaja a môžeme len dúfať, 
že sa o rok nezľaknú lepších 
súperov a prídu si nielen za-
hrať, ale sa aj pokochať na 
krásnych súbojoch (fi nálový 
v hlavej kategórii v ničom 
nezaostal za minuloročným), 
porozprávať sa a využiť do-
mácu pôdu na prezentáciu 
svojich schopnos  .

Budeme sa tešiť nielen na 
nich, ale samozrejme aj „cez-
poľných“, ktorých je na na-
šom turnaji čoraz viac.

VI. ROČNÍK BEDMINTONOVÉHO TURNAJA 
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

OPÄŤ SA PODARILA DOBRÁ VEC
V sobotu 21. februára 2015 sa stretli priaznivci čoraz populárnejšieho športu v našom 
meste, v bedmintone, na už v poradí VI. ročníku o Pohár primátora mesta. Tentoraz 

k nám zavítali hráči zo Spišskej Belej, Trebišova, Košíc, Kežmarku, Jakubovian a Sabino-
va. Temer 50 hráčov si zmeralo sily v šies  ch kategóriách.

AĎOB
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Čakajúcich na fašiangový sprievod pred 
zimným štadiónom zabávala MDH Sabinka.

POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA

Ste v dôchodkovom veku? Máte radi 
spoločnosť? Chcete prežiť jeseň života 
v nádhernom prostredí zariadenia pre 
seniorov a domova sociálnych služieb?

PRÍĎTE MEDZI NÁS

Seniorvital Sabinov, n. o. Vám poskytne 
profesionálnu starostlivosť, pocit bezpečia 

a komfortu, celodennú stravu a pestrú 
záujmovú činnosť.

Tel.: 051/7761464
www.seniorvitalsabinov.sk

Deti maľovali srdce 
ľudovým ornamentom... ...a takto sa zabávali dospelí.

Pochovávanie basy bolo 
veľmi emotívne...

Záverečné foto na pamiatku. Dovidenia v roku 2016!

Súčasnú formu brankára sabinovských 
hokejistov vyskúšal 
čertík so svojou pekelnou ranou.

Tieto slečny 
zvíťazili v súťaži 

o najkrajšiu masku.

FAŠIANGY NA ĽADE OPÄŤ NA JEDNIČKU


