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úvodník

PO ŠTYRIDSIATY RAZ ...
...budú organizátori jarmoku tŕpnuť, či dišč 
padac ňebudze, bo kec budze ta ňebudze, 
bo dišč padac budze. Áno, Sabinovský jar-
mok napíše v dňoch 14. – 16. júna svoju 40. 
kapitolu.
Tú prvú napísali funkcionári Mestského ná-
rodného výboru v Sabinove v roku 1972 
v rámci osláv - z pohľadu histórie nepravdi-
vého - 700. výročia založenia Sabinova. Prvý 
Sabinovský jarmok sa konal 1. – 3. septembra 
a podľa zachovanej dokumentácie v kronike 
Sabinovský jarmok 1972 „.. bol akciou, kto-
rá mala potvrdiť, že mesto Sabinov i v histó-
rii žilo čulým obchodným životom. V záujme 
zachovania tejto tradície z minulosti, chcejúc 
zvýrazniť intenzívny rozvoj doliny okolo To-
rysy, oživujeme túto tradíciu v snahe ďalej ju 
rozvíjať a prispieť k tomu, aby občan široké-
ho okolia mohol sústavne konfrontovať rast 
svojej životnej úrovne s rozvojom priemysel-
nej výroby...“
Podporiť to malo 10 socialistických organi-
zácií a sedem výrobných družstiev (z celko-
vého počtu 33 pozvaných organizácií), ktoré 
svoje stánky a predajné priestory postavili na 
voľnom priestranstve na Ulici Februárového 
víťazstva (dnes Ul. 17. novembra), ktoré pre-
šlo náročnou úpravou. V rámci jarmoku sa 
realizovali aj sprievodné akcie, ako módna 
prehliadka, kozmetická poradňa a motokáro-
vé preteky. Jarmok podľa kroniky navštívilo 

vrátane sprievodných podujatí 9 tisíc spokoj-
ných návštevníkov.
Nasledujúce roky sa už jarmok konal (až na 
dve výnimky v športovom areáli) v centre 
mesta. Dostal pevný júnový termín a stal sa na 
dlhé roky najväčšou masovou a tak trocha ľu-
dovou mestskou akciou. Jej charakteristickou 
črtou do novembra 1989 bola skutočnosť, že 
predajcovia ponúkali aj úzkoprofilový a ne-
dostatkový (čiže podpultový) sortiment. Po-
novembrové ročníky už z pohľadu sortimentu 
charakterizuje stereotypná „všehochuť“ často 
krívajúcej kvality. Pribudli však hodnotné 
sprievodné podujatia, pestré kultúrne progra-
my, umelecké remeslá, moderné lunaparkové 
atrakcie. A odkedy je jarmok súčasťou Dní 
Sabinova, tak aj množstvo zahraničných náv-
števníkov.
Obidve obdobia však okrem cukrovej vaty, 
vône pečených klobás a piva predsa len majú 
niečo spoločné. V prvom rade „Piper Janča“, 
sabinovského maliara Andreja „Bandy“ Cir-
busa, ktorý je od roku 1972 neodmysliteľným 
symbolom jarmoku. A potom nestále počasie. 
Len málo ročníkov sa zaobišlo bez menších, 
väčších, ale aj veľkých dažďových kvapiek.
Zostáva len veriť a dúfať, že tradičná klapan-
cia o tom, že v Sabinove mesce jurmak bu-
dze, kec dišč padac ňebudze, kec ňebudze 
ta budze a kec budze ta ňebudze, bo dišč 
padac budze, zostane iba na papieri jarmoč-
ných plagátov.

Juraj Navrátil, kronikár mesta Sabinov

14. jún (štvrtok)
10.00 h Hlas cigánskeho srdca -  rómsky festival

Účinkujú: Tedasky, MŠ Švermova, ŠZŠ, ZŠ Komenského 
a 17. novembra, OZ Romix, Break Dance, Duda Band, 
Gulamedos Pečovská Nová Ves, ZŠ Šarišské Michaľany, 
Strydens Ostrovany, ŠZŠ Lipany • Centrálne pódium

14.00 h Slávnostné otvorenie 40. Sabinovského jarmoku 
odovzdanie   historického kľúča od mesta Piper Jančovi, 
príhovor primátora • Centrálne pódium

14.00 h Mladí bavia Sabinov -  prezentácia umeleckej činnosti 
účastníkov DS 2012 

Účinkujú: Tedasky - mažoretky ZŠ 17. novembra, MŠ 
17. novembra, MŠ Švermova, MŠ 9. mája, MŠ Jarková, 
ZŠ Komenského, 17. novembra, CZŠ sv. J. Krstiteľa, 
ŠZŠ, CVČ Radosť, Real street  hip - hopová skupina a  
Klub spoločenského tanca pri MsKS v Sabinove, DFS 
Ľucinčanik - ZŠ Ľutina • Centrálne pódium

14.00 h Spoločne si ukážme, čo vieme - mladí učia 
rodičov a starých rodičov netradičné výtvarné  
techniky umeleckej a výtvarnej tvorby • VO ZUŠ 
– Ul. mieru, MsKS

17.30 h Koncert  MDH  Sabinka   • Centrálne pódium
19.00 h Slávnostný galaprogram DS 2012 spojený 

s oceňovaním • Kinosála MsKS

15. jún (piatok)  
  8.30 h Cvičí celá rodina – aktívne viacgeneračné dopoludnie

• Športový areál/Športová hala       
  9.00 h Pentapolitana – súťaž stredoškolákov v netradičných 

športových disciplínach • Areál SOŠ
16.30 h V Sobinove, na jurmaku ...folklórny festival

Účinkujú: Turecký folklórny súbor z partnerského 
mesta Čubuk, Škola tanca M. Fabiána, DFS Sabiník, DFS  
Jazierko a mužská a ženská spevácka skupina  Jazero 
z Rožkovian, DFS Havrančatá z Ľutiny, Rusínske holosy 
– mužská spevácka skupiny zo Sniny, FS Hornád z Košíc,  
Kozačatá – (Ruská federácia) a FS Sabinovčan
• Centrálne pódium

16.  jún (sobota)
10.00 h Športové dopoludnie  • Športový areál

- Turnaj internacionálov vo futbale
- Kolkársky turnaj o pohár primátora mesta

12.00 h Žrebovanie tomboly • Centrálne pódium
18.00 h Sabinovský tretuár – pokračuje v jarmočnej zábave 

- Prešovský dexieland – jazz band
- Karavána – reggae band
- Gapa and Groowin heads – the best Slovak groowy
  funky jazzy Band
- Smola a hrušky – ska – punk – rock – pop
- Heľenine oči – eskimopunk, folk-punk, rock-punk
• Centrálne pódium
Sprievodné akcie: 
- Remeselný trh – tkanie, kováčstvo, hrnčiarstvo, 

keramikárstvo, šúpoliarstvo, šperkárstvo, čipkárstvo 
a iné zaujímavé aktivity spojené s predajnou výstavou

- Maľovanie na telo 
- Ukážme, čo vieme – predajná výstava výtvarného 

odboru ZUŠ –  výstava je spojená  s výtvarnými 
dielňami

- Korzo klub na jarmoku – ukážka z činnosti 
tvorivých žien

- Ja mám hobby... výstavka motocyklov - veteránov
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NÁVŠTEVA V PORTUGALSKU
Portugalské mesto Mealhada (kraj Porto) je 
dlhoročným partnerom Sabinova v Town-
-Twinnigových projektoch, podporova-
ných európskou komisiou pre vzdelávanie 
a kultúru v Bruseli. Na pozvanie primáto-
ra Carlosa Cabrala 5. – 7. mája navštívili 
Mealhadu zástupcovia nášho mesta, pri-
mátor Peter Molčan a viceprimátor Marián 
Rychvalský. Hlavnou témou rokovaní bola 
vzájomná spolupráca pri tvorbe projektov 
podporovaných EÚ, najmä v oblasti mlá-
dežníckych aktivít. Pre sabinovských štu-
dentov stredných škôl je zaujímavý návrh 
portugalskej strany umožniť študentom 
sabinovských stredných škôl (maximálne 
päť) jednomesačné štúdium na Escola Pro-
fessionale Mealhada každý rok v mesia-
coch apríl, resp. máj a naopak, recipročne 
umožniť štúdium portugalských študentov 
na našich stredných školách.

DOTÁCIA SCHVÁLENÁ
Primátor mesta podpísal zmluvu s Minis-
terstvom dopravy a regionálneho rozvo-
ja SR na výstavbu 20 bytovej jednotky 
– blok D na Ulici P. Gojdiča. S výstavbou 
nových nájomných bytov sa začne v júli 
a má byť ukončená do 1. septembra 2013. 
Zároveň bola podpísaná zmluva o poskyt-
nutí finančných príspevkov na technickú 
infraštruktúru k uvedenému nájomnému 
domu.

RADNICA V SKRATKE

Veru, jeden zo Sabinovčanov a od vzniku sa-
mospráv na Slovensku (od roku 1990) prvý 
obyvateľ Sabinova, sa dožil 7. mája okrúhleho 
výročia. Jubileum rodáka z českého Nového 
Knína, no srdcom i dušou Sabinovčana, si ucti-
la aj sabinovská samospráva 14. mája slávnos-
ťou v obradnej sieni mestského úradu. To, že 
aj človek, ktorý oslávil takéto výnimočné jubi-
leum len nebilancuje svoj život, ale má aj ďal-
šie plány, dokazuje i pán Emanuel. Nechýba mu 
životná iskra. „Ja ešte šoférujem, teraz som 
bol na STK a na emisnej kontrole. Chodím 
s autom od mlada, vyše 80 rokov. Chodím aj 
na letisko, lietať. Mám inštruktora, pre svoj 
vek nemôžem sám, ale pilotujem ja.“ Prezra-
dil niečo o svojej vášni vzácny jubilant. Ako 
poďakovanie za milú slávnosť zahral všetkým 
prítomným na svoje obľúbené husličky. „Hrá-

val som v kapele. Učil som sa na husle a tie 
husle mi pomáhali. Chodil som po večeroch 
hrať, niečo som si zarobil a na vojne v Sabi-
nove som vytvoril skupinu. Keď som prišiel 
do Sabinova, hrával som aj v roľníckej ško-

mus a jeho plány, ktoré si dáva - lietať lie-
tadlom, skákať s padákom... tešíme sa spolu 
s ním z jeho jubilea a želáme pevné zdravie,“ 
povedal pri slávnostnej príležitosti primátor 
mesta Peter Molčan. Rozdiel medzi najstarším 
a najmladším členom rodiny Šmídlovcov je 99 
rokov a tri mesiace. To znamená, že pravnuk 
oslávenca ma sedem mesiacov. A otec, teda 
vnuk oslávenca a jeho menovec, nám o svojom 
starom otcovi prezradil nasledovné: „Najviac 
ho baví auto, šoférovanie. Venuje sa mu celý 
život. Od času, kedy si sadol za volant, odvte-

Emanuel Šmídl oslávil nezvyčajné jubileum
Všetko najlepšie, predovšetkým veľa zdravia, pohody, splnené plány, ktorých nemáte 
málo a veľa šťastných kilometrov za volantom vášho auta. Všetko najlepšie vo vašej 
storočnici nám dovoľte popriať touto cestou, vážený oslávenec Emanuel Šmídl.

Oslávenec Emanuel Šmídl na spoločnej fotografii s časťou svojej rodiny
a primátorom mesta Petrom Molčanom.

Pán Emanuel ako prejav poďakovania za 
milú oslavu na mestskom úrade
zahral prítomným gratulantom

na svoje obľúbené husle.

le spolu s profesormi.“ Najstarší z dynastie 
Šmídlovcov je Sabinovčanom dobre známy. Je 
aktívny a živo sa zaujíma o život okolo seba. 
„Pán Šmídl patrí medzi najstarších obyva-
teľov nášho mesta. Chceme mu vzdať úctu 
za jeho doterajší život, jeho postoje a prá-
cu. Každý bilancuje, no u nášho oslávenca 
je veľmi potešujúci jeho životný entuziaz-

dy šoféruje, aj dnes. A potom hudba - husle. 
Vždy, keď mu je ťažko, hudba mu dá nové 
sily.“ Veru takýto vek je úctyhodný, ale aký 
je recept na dlhovekosť? To prezradil jubilant. 
„Som veľmi striedmy a aj preto som vydržal 
v koncentráku. Zelenina - cesnak, cibuľa, ze-
ler, paprika, paradajka - to sú moje raňajky 
k tomu jeden kúsok chleba a málo potrieť 
maslom. Dnes mi varí syn, podľa toho, na 
čo mám chuť. Aj keď, už aj ich som naučil 
na zeleninu. Nie som na mäso, mám rád dve 
polievky, zemiaky, ryžu a tak... nie je dobré 
mať plný žalúdok. Ja som športoval - hokej, 
futbal - mal som futbalovú jedenástku...“ 
Na slová otca nadviazal aj jeho syn, rovnako 
Emanuel: „Otec si udržal striedmosť, keď 
sa vrátil z koncentračného tábora. Stále sa 
stravoval striedmo, nefajčí a alkohol len veľ-
mi málo a zriedka a to je zrejme aj ten jeho 
recept na dlhovekosť. Muchy? Áno má, no 
my si to vytmavíme a dáme do poriadku, ale 
nič hrozné. Otec nám bol príkladom a dobre 
sa o nás postaral a my mu sme za to všetko 
vďační.“
A ešte niečo. Najbližším plánom Emanuela 
Šmídla najstaršieho je zoskok padákom a ako 
ho poznáme, tento svoj cieľ si splní...  

(rich)



- Deti do 6 rokov majú vstup zadarmo.
- Dôchodcovia  (od 60 r.), deti od 6 rokov do 

150 cm, sprievodca ŤZP zaplatia pri vstupe 
1 €.

- Organizované skupiny žiakov s vedúcim 
počas školského roka do 13.00 h - 0,50 €/
osoba.

- Občania nad 150 cm zaplatia 2 €.
- ZŤP a darcovia krvi (zlatá a diamantová 

Janského plaketa) - zadarmo.
- Požičovňa – šatňa, slnečník, ležadlo - 1 €/1 ks. 
- Záloha za šatňu, slnečník, ležadlo – 2 €.

Dodávame ešte prevádzkový čas:
pondelok od 12.00 do 19.30 h
utorok - nedeľa 10.00 - 19.30 h.

(rich), foto autor
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Na hospodárení mesta sa v predchádzajúcom 
kalendárnom roku podpísala predovšetkým 
hospodárska kríza. Mesto muselo prijať via-
cero opatrení, ktoré mali šetriť financie a rov-
nako muselo znížiť objem plánovaných in-
vestičných akcií. „Rok 2011 bol z hľadiska 
financovania samosprávy veľmi náročný. 
Mesto dostalo zo štátneho rozpočtu nižší vý-
nos z podielových daní ako očakávalo. Preto 
sme museli pristúpiť k viazaniu finančných 
prostriedkov na strane výdavkov. Aj na-
priek tomu sa mestu podarilo ukončiť rok 
s finančným zostatkom na účtoch,“ uviedla 
Magdaléna Sasaráková, vedúca finančného 
oddelenia MsÚ v Sabinove. Sabinovská sa-
mospráva rok 2011 ukončila so schodkom 
71 479 eur. Keďže však mesto malo finančné 
prostriedky na účtoch, realizáciou finančných 
operácií hospodáril Sabinov v konečnom dô-
sledku s prebytkom 178  845  eur. Do rezerv-
ného fondu mesta bolo prevedených 114 704 
eur. Tento fond slúži na kapitálové výdavky 
- teda investičné akcie. 
Poslanci zároveň schválili aj prvú zmenu roz-
počtu na rok 2012. V nej z rezervného fondu 
vyčlenili 18 548 eur na krytie kapitálových 
výdavkov. Zostatok v rezervnom fonde po 
prvej zmene predstavuje 319 000 eur. „Čo 
je, vzhľadom na predchádzajúci rok, veľ-
mi dobré číslo,“ dodala vedúca finančného 
oddelenia MsÚ. Jej slová potvrdil aj hlavný 
kontrolór mesta Jozef Biroš, ktorý predkla-
dal svoje stanovisko k  záverečnému účtu. 
„Hospodárenie mesta hodnotím veľmi po-
zitívne. Aj v prehľade o hospodárení miest 
a obcí v rámci Slovenska je Sabinov vysoko 
hodnotený a v rámci ratingu je na štvrtom 
mieste.“ Primátor mesta Peter Molčan na mar-
go vývoja ekonomiky podotkol: „Vzhľadom 
na systém financovania z podielových daní 
a jeho nestabilite, budeme musieť zrejme 
na každom rokovaní zastupiteľstva pristú-
piť k úpravám rozpočtu. Pozitívne je, že 
máme vyše 300 000 eur v rezervnom fonde. 
Ak sa ekonomika Slovenska skonsoliduje, 
v čo dúfam, tak aj my budeme môcť roz-
behnúť niektoré investície.“

MESTO PRIDEĽOVALO DOTÁCIE
Poslanci MsZ na rokovaní v druhej etape 
odsúhlasili aj poskytnutie dotácií z rozpočtu 
mesta. „Mesto hľadá spôsoby ako pomôcť 

športovým klubom, kultúrnym organizá-
ciám a iným združeniam. Priestor na ich 
činnosť im poskytujeme zadarmo - aj to 
je veľká pomoc. Dotácie sú niečím navyše, 
to nerobia všetky mestá. Nemôžeme však 
plne vykrývať finančne ich činnosť - aj pre 
nich to má byť pomoc navyše.“ Samosprá-

va finančne podporila celkovo 15 organizácií 
a to sumou 10 tisíc eur. Najviac financií do-
stala rímskokatolícka cirkev,  farnosť Sabinov 
– 4 100 eur a to na výstavbu nového organu, 
mestský futbalový klub na svoju činnosť do-
stane 2 200 eur. Zoznam dotácií nájdete na 
webovej stránke mesta www.sabinov.sk

BEZPEČNOSŤ
Poslanci zobrali na vedomie aj bezpečnostnú 
situáciu v meste. Jej hodnotenie preložilo ve-
denie Obvodného oddelenia (OO) PZ v Sa-
binove a náčelník mestskej polície. Dnes je 
na obvodnom oddelení celkovo 43 policajtov 
a sedem mestských policajtov. Z hľadiska 
bezpečnosti je situácia v meste stabilizovaná. 
Podstatnú časť trestných činov a priestupkov 
za minulý rok tvoria predovšetkým krádeže 
a trestná činnosť, ktorá súvisí s ohrozova-
ním mravnej výchovy mládeže - tu ide pre-
dovšetkým o záškoláctvo. Aj preto má OO 
PZ v Sabinove štyroch špecialistov na prácu 
v teréne s problémovými skupinami obyva-
teľstva.     

KÚPALISKO - CENY SA NEMENIA
Dobrou správou pre návštevníkov mestského 
kúpaliska v Sabinove je, že vstupné ostáva na 
úrovni predchádzajúceho roka. 

Riaditeľka ZŠ na Ul. 17. novembra 31 
v Sabinove vyjadruje poďakovanie spon-
zorom, ktorí prispeli na oslavy 30. výro-
čia školy a slávnostnú akadémiu, ktorá 
sa uskutočnila 25. mája v kinosále MsKS 
v Sabinove. Ďakujeme spoločnosti Al-
lianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Brati-
slava, Anne a Michalovi Mačekovcom, 
Jaroslavovi Kravcovi, Jozefovi Sabolovi, 
Ľudmile Miščíkovej, rodičovskej rade, 
rade školy, Slávke Kovalíkovej, Danke 
Bejdovej a zamestnancom MsKS. Zvlášt-
ne poďakovanie patrí Eve Arvayovej ml. 
a Ondree Onodyovej. Výťažok z dobro-
voľného vstupného sme venovali na nový 
organ pre rímskokatolícky kostol v našom 
meste. 

Mgr. Alena Mladá
riaditeľka školy

MsZ  Aj napriek kríze dobré hospodárenie
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Sabinove sa 24. mája stretli na svojom rokovaní. 
Úvod zasadnutia patril tradičným správam, ktoré predkladal hlavný kontrolór mesta 
Jozef Biroš. Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo schválenie záverečného 
účtu mesta za rok 2011. 

POĎAKOVANIE
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Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže:
• návrh kúpnej ceny, pričom minimálna kúpna cena pozemku je 50 €/m2 a kúpna cena 

stavby je stanovená vo výške 104 379 €,
• predloženie podnikateľského zámeru na využitie objektu,
• predloženie časového harmonogramu rekonštrukčných prác na dobudovanie poly-

funkčného domu v súlade so zák. č. 50/1976 Zb., stavebný zákon v platnom znení 
a s ukončením prác do 5 rokov od podpísania zmluvy,

• kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Ďalšie podmienky súťaže:
• Obmedzenie prevodu na inú než blízku osobu a manžela po dobu 10 rokov. 
• Dodržanie podnikateľského zámeru, ktorý je súčasťou ponuky. 
• V prípade nesplnenia záväzkov a podmienok dohodnutých v uzatvorenej zmluve si 

vyhlasovateľ vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy. V takomto prípade má vyhla-
sovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nadobúdacej ceny.

• Vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky 
súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov.

• Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať len do uplynutia termínu určeného na 
podávanie návrhov.

• Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, zrušiť súťaž alebo nepri-

jať ani jednu ponuku. 
• Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením mestského zastupiteľstva.
• Objekt je evidovaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
Záujemcovia môžu svoje ponuky zaslať poštou alebo doručiť osobne v uza-
tvorenej obálke v termíne do 6. júna 2012 (streda) do 13.00 hod. s ozna-
čením: NEOTVÁRAŤ - „Súťaž – NS č. 70„ 
na adresu 

Mestský úrad Sabinov
Námestie 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 8.00 - 15.00 hod. alebo telefonicky na čísle: 
051/4880 423 alebo 051/4880 417. 

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 nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov

Prevádzkový dom na Námestí slobody č. 70 (súp. č. 70),
pozemok  CKN p. č. 997/1 zastavaná plocha o výmere 118 m2
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Spoločnosť

DAVA ŠE NA ZNAMOSC!
V Sobinove na Švabľufke v ňedzeľu ukrutni 
bal budze. Kedz dišč padac ňebudze. Aľe kedz 
budze, ta ňebudze a kedz ňebudze, ta budze!“

(Plagát z r. 1918)

Bály na Švabľufke boli známe v širokom okolí 
nášho mesta. Každý rok, od mája do novembra, 
boli priestory a stoly tanečnej sály každú nede-
ľu obsadzované, po kvalitnej a kultivovanej ta-
nečnej zábave túžiacou dospelou spoločnosťou, 
mládežou a ich rodičmi. Mladé dievčatá – sleč-
ny mali na báloch svoje sprievodkyne. Dozera-
li na slušné správanie mládencov voči svojim 
chránenkám. Hovorilo sa im „gardedámy“. 
Hostia, medzi ktorými sa často objavovali aj za-
hraniční, oceňovali voňavým ihličím nasýtené 
ovzdušie lesoparku i nádhernú, výnimočnú štu-
kovú výzdobu mohutnej, vysokými oknami pre-
svetlenej dvorany kúpeľov. Okrem priestorného 
balkóna a pódia pre hudobné telesá, bola sieň 
vybavená aj špeciálnym tanečným parketom. 
Spomienka na Švabľufku z detstva je spätá 
s prípravami na moju prvú aktívnu účasť na 
jednom z dávnych balov.
Úsmevný príbeh sa udial koncom 30. rokov 
minulého storočia. Pán Boh mi do vienka v ko-
líske udelil dar solídneho hudobného a pohy-
bového (tanečného) talentu. Moja mamka túto 

vlastnosť a záľubu čoskoro postrehla a v súlade 
s rodičovskou snahou ju rozvíjať, prihlásila ma 
do tanečnej. Kurz, ktorý som v skupine žiakov 
2 – 3 razy v týždni v mestskej kaviarni TORY-
SA navštevovala, viedol český „tancmistr“. Za-
čiatkom jari ho usporiadatelia reprezentačného 
charitatívneho balu na Švabľufke požiadali, aby 
na jeho úvod (tzv. „antré“), nacvičil vhodné sólo 
alebo skupinové predtancovanie. „Mistrova“ 
voľba padla na mňa. Mala som sotva šesť rokov. 
V jeho choreografii som v rytme valčíka umelec-
ky zvýrazňovala „tanec z dáždnikom“. Dobovú 
biedermeierskú róbu, klobúčik, topánky, hodiace 
sa k výstupu, vrátane dáždnika (skôr slnečníka), 
mi mamka a stará mama šikovne zhotovili doma. 
Ale chyba! Mala som krátkovlasú frizúru a k ró-
be i klobúku sa žiadali dlhé lokne.
Moja mamka hneď našla riešenie. V jednom 
väčšom kaderníckom salóne v Prešove sme 
kúpili šesť dlhých kučeravých kaderí, boli od 
mojich pravých vlasov na nerozoznanie. Kader-
ník, súčasne parochniar, ich zabalil do jednodu-
chého papierového vrecúška, ktoré som šťastná 
– prešťastná niesla v ruke. Cestou na malú že-
lezničnú stanicu som mysľou bola už vo veľkej 
dvorane Švabľufky, ktorej sa v žargóne hovori-
lo aj sabinovský Belveder. Moje kráčanie vedľa 
mamky sa premenilo na radostné hopsanie.
Boli sme už takmer na stanici, keď mamka nevdo-

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Pe-
ter Chudík a krajský výbor Únie žien Slovenska 
pripravili pri príležitosti Dňa matiek stretnutie, 
na ktorom boli ocenené ženy z 13-tich okresov 
prešovského kraja. Ženy boli ocenené za prácu 
a za činnosť, ktorú robia nad rámec svojich po-
vinností. Za okres Sabinov bola ocenená a titul 
Žena roka 2012 dostala Kvetoslava Sedláková. 
Pracuje ako podpredsedníčka únie žien, je člen-

kou Zboru pre občianske záležitosti, kde svojím 
spevom sprevádza všetky obrady a za desaťroč-
nú prácu s nami, seniormi, v klube dôchodcov. 
A teraz, ako vedúca Senior klubu, nám pomáha 
skrášliť naše všedné dni. Za toto všetko jej ďa-
kujeme a želáme pevné zdravie, krásne rodinné 
zázemie a ešte veľa síl na prípravu milých spo-
ločných stretnutí. 

M. Borzová

GULÁŠ PÁRTY
27. júna (streda) v Drienici

pre členov
JEDNOTY DÔCHODCOV

Autobus zo stanice SAD
odchod o 10.00 h

Prihlášky u p. Semaníkovej
tel. č. 051/4522 380

Ženy, ktoré za ich činnosť ocenil predseda PSK Peter Chudík, na spoločnej fotografii.

Ocenená Kvetoslava Sedláková

BAL NA ŠVABĽUFKE!

jak pohľadom zachytila poloprázdne, zospodu 
rozlepené vrecúško, s ďalšou trčiacou lokňou 
pripravenou na vypadnutie. Beda, zo šiestich som 
tri vytratila! Nebolo iné východisko, iba sa vrátiť 
na Hlavnú ulicu a dokúpiť ďalšie tri. Tŕpla som, 
čo, keď už také isté nebudú mať na sklade. Na 
šťastie, mali. Ba parochniar zohľadnil nekvalitu 
papierového vrecka a tie tri lokne nám predal za 
polovičnú cenu. Spokojné sme sa náhlili opäť na 
malú stanicu. Po ceste sme zazreli dvoch rozihra-
ných psíkov, ktorí sa pod mestskou bránou ruvali 
o moje vytratené a už rozstrapatené lokne. 
Môj prvý verejný „tanec s dáždnikom“ na 
Švabľufke odmenili báloví hostia spontánnym po-
tleskom a usporiadatelia „škarnicľou“ bonbónov. 
Potom som v sprievode mamky ešte chvíľu z bal-
kóna sledovala zaujímavé kreácie jednotlivých 
spoločenských tancov, no najmä pestrofarebné, 
módne bálové garderóby dám a slečien. Čaro re-
prezentačného bálu a výbornú náladu vytvárali 
kombinovaná hudba vojenskej posádky a na celú 
kúpeľnú sezónu angažovaná „cigáňska banda“. 
Na svoj prvý bál na tanečnom parkete sabinov-
ských kúpeľov Švabľufka dodnes nostalgicky 
spomínam s nádejou, že ich sláva a spoločenská 
funkcia sa v budúcnosti, Bože daj, obnoví. 

Mercedes Dravecká  
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Centrum voľného času usporiadalo 27. apríla v poradí 11. ročník súťaže v interpre-
tácii modernej piesne Slávici z lavice. Do súťaže sa prihlásilo 20 žiakov základných 
škôl, z toho traja chlapci. Deti súťažili sa v troch kategóriách, z týchto základných 
škôl: ZŠ, Komenského 113, Lipany, ZŠ, Hviezdoslavova, Lipany, ZŠ Ľutina, ZŠ 
s MŠ Šarišské Michaľany, Cirkevná ZŠ Sabinov a ZŠ, Komenského 13, Sabinov. 
Nemalú zásluhu na vysokej úrovni prípravy našich mladých spevákov mali určite 
aj ich koučovia - učiteľky, za čo im patrí vrelá vďaka. Vďaka patrí aj porote, ktorá 
nemala ľahkú úlohu určiť poradie tých najlepších slávičích hlasov.
VÍŤAZI SÚŤAŽE:
I. KATEGÓRIA: 
1. miesto – Kristína JACKOVÁ, ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1, 4. ročník 
2. miesto - Natália KUCHÁROVÁ, CZŠ Sabinov, 4. ročník 
3. miesto - Adriana NIŽNÍKOVÁ, ZŠ Ľutina, 4. ročník 
                  Barbora ŠČECINOVÁ, ZŠ Lipany, Komenského 113, 3. ročník  
II. KATEGÓRIA: 
1. miesto - Zuzana TIMČOVÁ, ZŠ Lipany, Komenského 113, 5. ročník 
2. miesto - Jaroslav RAKAŠ, ZŠ Lipany, Komenského 113, 5. ročník 
3. miesto - Diana ŠIMONOVÁ, ZŠ Sabinov, Komenského 13, 6. ročník  
III. KATEGÓRIA: 
1. miesto - Klaudia KALINAYOVÁ, ZŠ Sabinov, Komenského 13, 7. ročník
2. miesto - Monika KARNIŠOVÁ, ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, 7. ročník 
                  Katarína Jacková, ZŠ Lipany, Hviezdoslavova 1, 8. ročník 
3. miesto - Patrik HAVRILA, ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, 7. ročník
Do krajského kola, ktoré 25. mája organizuje ABC CVČ v PKO Prešov, po-
stupujú víťazi z 1. miesta. Víťazom blahoželáme a prajeme slávičie hlasy aj 
v krajskom kole.        Magdaléna Bušová, vychovávateľka CVČ 

Naša škola - Obchodná akadémia v Sabinove sa v tomto školskom roku už 
piatykrát zapojila do súťaže Chráň prírodu a pomôž svojej škole, ktorú  vy-
hlasuje spoločnosť MILK-AGRO Prešov. Účasťou v súťaži pomáhame zlep-
šiť kvalitu nášho života a našich budúcich generácií. Koordinátorkami súťa-
že sú E. Martonová a  M. Hitríková.
Súťaž, realizovaná v štyroch rôznych kategóriách, sa každoročne začína 
v októbri a končí sa v apríli nasledujúceho roka. Žiaci našej školy, jej pra-
covníci, ale aj ich celé rodiny sú už takmer tradične úspešní v kategórii A 
– zber hliníkových viečok z výrobkov SABI, konkrétne v podkategórii A2 
– školské zariadenia od 151 do 400 žiakov. Pri zbere hliníkových viečok sú 
akceptované len umyté a vysušené viečka. Vyhráva tá škola, ktorá vyzbiera 
najväčšiu hmotnosť viečok v gramoch v prepočte na jedného žiaka. Desiatim 
najlepším odberateľom sa na konci súťaže pripočítava extra bonus v podobe 
gramov navyše. Odovzdávanie cien sa pravidelne uskutočňuje v Deň mlieka, 
teda 23. mája. Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktivitou pravidelne prispie-
vajú k skvelému umiestneniu našej školy v rámci prvej desiatky zapojených 
škôl. Ako to teda vyzeralo v rámci umiestnenia našej školy?

Šk. rok 2007/2008 – 8. miesto
Šk. rok 2008/2009 – 9. miesto
Šk. rok 2009/2010 – 2. miesto
Šk. rok 2010/2011 – 1. miesto
Šk. rok 2011/2012 – 7. miesto  

Navyše v tomto školskom roku sme sa našou fotografiou v kategórii D – Voľ-
ná tvorba, konkrétne v podkategórii D2 – Fotky Ako chutí SABI, umiestni-
li tiež medzi prvými desiatimi. Uznajte, že ten jogurt musí byť jednoducho 

Nech je mlieko liekom
Napriek rôznym reklamám o význame mlieka a mliečnych výrobkov 
máme na Slovensku stále ešte veľký deficit a stále viac a viac sa musíme 
učiť lepšie využívať a viac konzumovať práve mliečne výrobky. Pre deti 
je ideálnym zdrojom látok nevyhnutných na správny vývoj kostí, chru-
pu a iných orgánov. Vďaka spracovateľovi mlieka, spoločnosti  MILK 
AGRO v Sabinove, ktorý nás na akciu zásobil mliekom a jogurtami, 
sme pri príležitosti svetového Dňa mlieka pripravili 22. a 23. mája akciu 
NECH JE MLIEKO LIEKOM pre školské kluby detí pri ZŠ v Sabinove. 
Už po piatykrát medzi sebou 122 detí súťažilo v zábavno-športových a 
vedomostných súbojoch. Keď vysmädli, povzbudili sa pohárom mlieka 
v mliečnom bare. Svoju zručnosť a tvorivosť prezentovali zasa výtvormi 
z prázdnych škatúľ od mlieka, jogurtov a iných mliečnych výrobkov. Ves-
tibul centra teraz zdobí Sabi-raketa, drak, koník, plachetnica... a iné zau-
jímavé výrobky. Víťazné školské kluby si odniesli diplom a k tomu sme 
pridali aj na ochutnanie rôzne sabinovské jogurty. Sponzorovi ďakujeme 
za ochotu zabezpečiť túto akciu mliečnymi výrobkami.

Magdaléna Bušová, CVČ Sabinov

úžasný J. Každé umiestnenie v prvej desiatke prináša pre školu a koordináto-
rov súťaže nákupnú poukážku a pre najaktívnejších zberačov a tvorcov vecné 
ceny, ale v prvom rade prispieva svojou troškou k ochrane životného prostre-
dia prostredníctvom separácie odpadu.  

Ing. L. Lukáčová, riaditeľka školy

Školstvo

Pomáhame chrániś prostredie a súśažíme

Slávici z lavice
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Beseda nás potešila
V Špeciálnej základnej škole v Sabinove sa 
25. apríla uskutočnila beseda so spisovateľ-
kou pre deti a mládež, Gabrielou Futovou. 
Keďže čítanie kníh v dnešnej dobe je na 
okraji záujmu mladých ľudí, je o to cennej-
šie, že jej tvorba u čitateľov je stále obľúbe-
ná a formuje trvalý vzťah k uvedomenému 
čítaniu. Nebola to náhoda, že spisovateľka 
prišla medzi našich žiakov, ale vďačnosť za 
čitateľskú aktivitu, ktorú prejavili žiaci vo 
všetkých ročníkoch jej kníh prijali s otvore-
ným srdcom a s jednoduchou logikou. Milá, 
usmiata mladá dáma bezprostredne rozprá-
vala o svojom detstve, tvorbe, živote a plá-
noch do budúcnosti v písaní kníh. Veľmi 
pohotovo a humorne reagovala na zvedavé 
otázky, čím si ešte viac získala priazeň na-
šich žiakov. Želáme jej veľa dobrých nápa-
dov a ešte viac verných čitateľov

vďační čitatelia ŠZŠ Sabinov

V encyklopedickom slovníku je uvedené, že 
derniéra je posledné uvedenie divadelného 
predstavenia. Nás čaká posledné vystúpenie 
ochotníkov sabinovskej ochotníckej scény 
s hrou Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajov-
ského. Verili by ste, že pre verejnosť vystupo-
vali v Sabinove osemkrát? Okrem toho vystu-
povali v Jarovniciach a v Prešove pri príležitos-
ti vyhlásenia výsledkov súťaže Žena roka.

Bola to vydarená hra, aj keď mnohí hovoria, 
že Ženský zákon je obohraný. Režijne ju na 
dosky, ktoré znamenajú svet – v tomto prípa-
de, aspoň Prešovský samosprávny kraj, uviedla 
mladá, ambiciózna a chápavá režisérka Jitka 
Krišková. Spojila do jednotného celku všetky 
prvky javiskového umenia. Patrí jej za to naše 
poďakovanie. Herci sa svojich úloh zhostili 
veľmi dobre, o čom svedčí účasť na regionálnej 

Spisovateľ, prekladateľ, dramatik a knihov-
ník Juraj Šebesta sa stretol 16. mája s ôsmakmi 
ZŠ na Ul. 17. novembra. Úlohy moderátora sa 
so šarmom jemu vlastným zhostil nadšený pro-
pagátor literatúry známy aj z televíznej obra-
zovky Dado Nagy. Juraj Šebesta, aj keď sa radí 
k strednej generácii, svojím literárnym poňatím 
sveta teenagerov, sa neobyčajne priblížil ich po-
citom a prežívaniu reality. Na rozdiel od mno-
hých iných autorov Šebesta pláva v divokých 
vodách jazyka a zvykov dnešných detí. Za svo-
ju knihu Keď sa pes smeje bol nominovaný na 
cenu Anasoft litera. Besedu Šebesta doplnil au-
torským čítaním a doslova navnadil mladé pub-
likum na čítanie jeho a možno nielen jeho kníh. 
V piatok 18. mája dominovalo v sabinovskej 
knižnici výtvarné umenie. Zavítala tam ilustrá-
torka kníh pre deti Katka Ilkovičová. Svojimi 
ilustráciami doplnila knihy Bublinkové rozpráv-
ky, Zlatá reťaz, Neplechy školníčky Agneše. 
Žiakom druhého stupňa ZŠ na Ul. 17. novem-
bra a Súkromnej základnej školy porozprávala o 

prehliadke amatérskych divadelných súborov 
v Prešove pod názvom Dni s Táliou 12. marca. 
Medzi 14-timi súbormi naši obstáli veľmi dobre 
a získaním Zlatého pásma postúpili na Krajskú 
scénickú žatvu do Levoče, ktorá sa konala 23. 
- 25. apríla. Tu už bol výber naozaj pestrý. Naši 
vystupovali v druhom dni konania prehliadky 
a už v zákulisí sa šepkali názvy súborov - adep-
tov na výhru. Spomínala sa Šuňava, Kapušany 
i Poprad. Trocha sme tie karty zamiešali a ušlo 
sa nám „ešte“ medailové tretie miesto. Cenu za 
ženský herecký výkon udelili Eve Arvayovej. Je 
len na škodu veci, že herci nemohli byť na celo-
dennej prehliadke a vidieť prácu iných súborov. 
Hereckému prejavu by to len prospelo. Ale sú 
to ochotníci, a hrať divadlo popri zamestnaní 
v dnešnej dobe, na to nestačí len entuziazmus, 
ale chce to ústretovosť nielen od zamestnáva-
teľa, ale všetkých zainteresovaných. Náš súbor 
videl len jednu hru v podaní šarišského divadla 
Kapušany pod názvom Kubo. A poviem vám, 
boli vynikajúci. 
Teda derniéra. Bude nám smutno za postavou 
Dory, ktorú skvele zvládla Soňa Bazlerová, 
za Marou, ktorú stvárnila Eva Arvayová, za 
Zuzou, ktorú excelentne predviedla Ľudmila 
Molčanová, za synom Miškom v podaní Mar-
tina Štelbackého, za Aničkami, ktoré stvárnili 
v alternácii Lucia Jurková (teraz už Gállová) 
a Veronika Kišeľáková, za nenapodobiteľným 
Martinom Gállom, ktorý nenásilným spôsobom 
stvárnil sluhu i za pokojným Janom, niekedy až 
veľmi, ktorého predstavoval Vojtech Kolarčík. 
A čo ďalej? Otázka, ktorá sa nástojčivo derie 
von. Škoda by bolo tento herecký potenciál 
nevyužiť. Je to však na rozhodnutí kompetent-
ných.

Júlia Cehelská, šepkárka

Po roku derniéra
Ženského zákona

Knižnica Ako vznikajú knihy a ilustrácie? 
Od 16. do 18. mája sa v Prešove konal trojdňový literárny festival Prešov číta rád. Ide 
o podujatie na podporu čítania, ktorého cieľom je osloviť čitateľov a nečitateľov a 
umožniť im stretnutia s literárnymi tvorcami. Dve z početných  literárnych podujatí 
sa konali aj v sabinovskej knižnici.

všeličom, čo prináša práca výtvarníka – ilustrá-
tora, ako spolupracuje spisovateľ a ilustrátor, aké 
výtvarné techniky má najradšej a odpovedala 
na mnohé zvedavé otázky. Priamo pred očami 
účastníkov besedy vznikla ilustrovaná postavič-
ka školníčky Agneše z knihy A. Verešpejovej. 
Sme veľmi radi, že si na sviatku knihy opäť na-
šla svoje miesto aj naša knižnica a naše poďako-
vanie patrí Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešo-
ve za sprostredkovanie týchto vzácnych návštev 
autorov detskej knihy.          (mj)
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KULTÚRNY SERVISKINO TORYSA 
2. 6. - sobota o 19.00 a 3. 6. o 19.00 
PROBUDÍM SE VČERA

Nová česká komédia zo študentského prostredia o ceste za študentskou láskou do hlbín nedávnej minulosti. Premiéra 
sci-fi komédie produkcie ČR. Výborná zábava, energia mladosti, študentská recesia. Originálna spomienka na dobu spred 
nežnej revolúcie. Hrajú: J. Mádl, E. Josefíková, F. Blažek, V. Preiss, M. Táborský, P. Nárožný a i. Česká verzia, 120 min., 
Vstupné: 2,30 €, od 12r. MP

17. 6. - nedeľa o 19.00 
JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVAŤ

Dva obyčajné pracujúce páry, dva vzťahy, dve podoby lásky – niečo sa rodí, niečo sa rúca. Kým sa Jack a Connie pomaly 
oddávajú rodiacej sa láske, manželstvo Clyda a Lucy sa otriasa v základoch. Oba páry sa musia vyrovnať s nevyhnutným 
osudom svojich vzťahov. Premiéra  drámy produkcie USA. Hrajú: P. Seymour Hoffman, J. Ortiz, A. Ryan, D. Rubin-Vega 
a i. České titulky, 89 min., vstupné: 2,00 €, od 12r. MP

23. 6. - sobota o 19.00 h
24. 6. nedeľa o 19.00 h 
MUŽI V ČIERNOM 3

Agenti v čiernych oblekoch - J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) – sú späť... opäť včas. J počas svojich 15-tich rokov 
s Mužmi v čiernom už videl veľa nevysvetliteľných vecí, ale nič, ani mimozemšťania, ho nedokážu tak zmiasť ako jeho 
sarkastický, tajnostkársky partner. Ale keď je život agenta K a osud planéty v ohrození, musí agent J cestovať v čase späť 
do minulosti, aby dal všetko do poriadku. Premiéra sci-fi komédie produkcie USA. Český dabing, 104 min., vstupné: 2,40 
€, od 12r. MP

30. 6. - sobota o 19.00 h 
IMAGINÁRNE LÁSKY

Poetický príbeh Francisa a Marie, ktorých priateľstvom otrasie stretnutie s anticky krásnym Nicolasom. Film bol s úspe-
chom uvedený v sekcii Un certain regard na MFF v Cannes 2010. Premiéra drámy produkcie Kanada. Hrajú: M. Chokri, N. 
Schneider, X. Dolan, A. Dorval a i.České titulky, 97 min., vstupné: 2,00 €, do 15r. MN

1. 7. - nedeľa o 19.00 h 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – širokouhlý

Keď vám horí pôda pod nohami, nie je nad rodinný výlet. O znovunájdení základných ľudských hodnôt, o zbabelosti, ale 
i o strate hovorí ostatný film Roberta Sedláčka. V tejto humorom odľahčenej roadmovie opúšťa hlavný hrdina spoločne 
so svojimi najbližšími luxusný život v českej metropole a vydáva sa k brehom rieky Moravy, aby tu našiel úkryt pred 
problémami modernej doby. Premiéra drámy produkcie ČR. Hrajú: I. Chmela, E. Vrbková, M. Finger, M. A. Fingerová a i. 
Česká verzia 106 min., vstupné: 2,30 €, od 12r. MP

NEDE¼NÉ DETSKÉ PREDSTAVENIA
17. 6. - nedeľa o 16.00 h
TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ

Animovaný rozprávkový film produkcie USA, inšpirovaný príhodami knižného a komiksového hrdinu Tintina a jeho ver-
ného psieho spoločníka Snowyho. Slovenský dabing, 107 min., vstupné: 2,00 €

24. 6. - nedeľa o 16.00 h 
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL

Keď tajomná sila lexikón prebudí, svet kúziel a svet ľudí sa prepojí! Kráľ českých rozprávok Václav Vorlíček  prichádza 
s voľným pokračovaním kultového filmu pre celú rodinu - Dívka na koštěti. Hrajú: J. Somr, P. Černocká, J. Hrušinský, J. 
Bohdalová, H. Nováčková, P. Nárožný, J. Lábus, O. Jirák, M. Hrubešová a i. Česká verzia, 90 min., vstupné: 2,00 €

Hromadné objednávky a informácie na tel. č. 051/452 11 61-kino, mobil 0903 105 590
MsKS Sabinov 051/452 12 51, e-mail: kino.msks@ivosoft.net • www.msks.ivosoft.net

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

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

 Predám rodinný dom v Sabinove v príjemnej 
a dobrej lokalite. Dom má dve podlažia s celko-
vou výmerou 240 m². Je postavený na 6-árovom 
pozemku. Cena dohodou.

Kontakt: 0917 672 938
 Predám 1-izbový byt na ulici Komenského 
v Sabinove. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii, 
37m², dve loggie, pivnica. Dobre orientovaný, sl-
nečný, dobrá cena.

Kontakt: 0908 498 919
 Predám izoláciu NOBASIL MPE – minerál-
novláknité dosky, hrúbka 200 mm, 65 m2 v origi-
nálnom balení. Zvyšok zo stavby. SUPER CENA 
len 7 €/m2. 

Kontakt: 0905 695 606
 Chceš lietať? Vyskúšaj! 

Kontakt: 0903 645 505 

 Predám 3-izbový úplne prerobený a zariadený 
byt v osobnom vlastníctve na Ul. 17. novembra, 
68 m2, 3. poschodie, s veľkou presklenou a zatep-
lenou loggiou. Cena 54 900 € + dohoda. Pri byte 
sa nachádza aj garáž. 

Kontakt: 0905 695 606
 PREDÁM: postele klasické, drevené s matra-
com, zachovalé, 2 ks, cena 25 €. Rohovú seda-
ciu súpravu s úložným priestorom, vhodnú aj na 
spanie, ešte v záruke, cena 380 €. Rozťahovacie 
kreslo, širšie ako klasická posteľ, cena 40 €. Dve 
klietky pre vtáčiky, cena á 20 €. PC – zostava, 
LCD monitor, cena 300 €, dohoda možná. Buginu 
sivo–čiernej farby, v záruke, vhodnú aj na spanie, 
cena 38 €. Detskú postieľku, cena 30 €, dohoda 
možná. Malú detskú trojkolku, cena 10 €. 

Kontakt: 0944 436 066

OBČIANSKA INZERCIA PREDÁM
TATRANSKÝ PROFIL

- PERODRÁŽKU
brúsený, I. trieda 4 €, II. trieda 3 €.

V ponuke aj dlážkovica
a dokončovacie lišty.
DOVEZIEM. 

Kontakt:
0905 508 163
0911 168 982 
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KULTÚRNY SERVIS

MsKS

1. 6. piatok
• 17.00 h - Koncert skupiny Vrana
• 17.45 h - Vystúpenie Real street, speváčka Z. Bonková a ZUŠ

Majstrovstvá Slovenskej republiky
v mažoretkovom športe – pozvánka

• 18.30 h - defilé a prezentácia jednotlivých klubov mažoretiek
• 20.00 h - koncert česko–slovenskej superstar MARTINA
                    HARICHA a skupiny MUSITANY HOPE

7. - 8. 6. štvrtok, piatok o 8.15 a 10.15 h - FS SABINOVČAN
Výchovné koncerty pre ZŠ v Sabinove. Kinosála MsKS.

8. 6. piatok o 19.00 h - SPOMIENKY
Slávnostný program k 30. výročiu založenia folklórneho súboru 
SABINOVČAN. Kinosála MsKS. Vstupné: 4 €

10. 6. nedeľa o 12.00 h - DEŇ RODINY
Námestie slobody.

10. 6. nedeľa o 19.00 h - SPOMIENKY
Slávnostný program k 30. výročiu založenia folklórneho súboru 
SABINOVČAN. Kinosála MsKS. Vstupné: 4 €

14. 6. štvrtok o 19.00 h GALAVEČER
Slávnostný program k Dňom Sabinova 2012 spojený s udeľovaním 
Cien mesta a Cien primátora mesta. Kinosála MsKS.

21. 6. štvrtok o 10.00 a 17.00 h
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 20. VÝROČIU VZNIKU
CZŠ sv. JÁNA KRSTITEĽA
Kinosála MsKS.

24. 6. nedeľa o 14.30 h - BENEFIČNÝ KONCERT TauDown
Výťažok venovaný pre deti s Downovým syndromom. Kinosála 
MsKS.

Knižnica MsKS

4. a 8. 6. o 10.00 - Čo som sa v knižnici naučil 
Zhrnutie vedomostí o knižnici a rozlúčka predškolákov pre MŠ na 
Ul. 17. novembra.

5. a 7. 6. o 10.30 h - Do videnia v škole
Rozlúčka predškolákov s knižnicou pre MŠ, Švermova.

6. 6. o 10. 00 h - Kam zmizli obrázky 
Rozprávanie o ilustráciách a tvorba vlastnej knihy s príbehom pre 
MŠ, Ul. 9. mája. 

12. 6. o 14.00 h 
S fotoaparátom a paletou zákutiami Sabinova
Beseda so sabinovskými umelcami – fotografom Dionýzom Duga-
som a maliarom Jozefom Demkom, organizovaná v spolupráci so 
Senior klubom, venovaná Dňom Sabinova.

21. 6. o 9.00 h 
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice 
Pre žiakov 1. ročníka ZŠ, Komenského.

Kultúrne centrum Na korze
1. 6. piatok - MENEJ ZNÁMY NEW YORK   
Komentovaná výstava reportážnych a dokumentárnych fotografií 
Mgr. Jozefa Ridillu. Výstava potrvá do 6. 6.
1. 6. piatok - FARBY JARI
Výstava detských prác žiakov sabinovských škôl. Výstava potrvá 
do 8. 6. 
6. 6. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
12. 6. utorok o 17.00 h 
VÝSTAVA OBRAZOV JOZEFA DEMKA 
Vernisáž autorskej výstavy Jozefa Demka. 
13. 6. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
14. 6. štvrtok o 9.00 h - ORIGINÁLNE TRIČKÁ
Maľovanie na textil - tvorivá dielňa pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
22. 6. piatok o 17.00 h - KONCERT ZUŠ SABINOV
26. 6. utorok o 17.00 h 
SLÁVNOSTNÁ ABSOLVENTSKÁ ROZLÚČKA
Koncert žiakov ZUŠ Sabinov. 
27. 6. streda o 15.00 h - KORZO KLUB 
Výtvarná tvorivá dielňa pre dospelých.
30. 6. sobota o 16.00 h 
INŠPIRIKY ENTENTIKY – maľované tričká
Dielňa pre všetky tvorivé duše, maľujeme na textil. Vstupné 6 € 
(vrátane materiálu). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. 6. na tel. 
čísle 0908 894 669.

CVČ RADOSŤ
PRIPRAVILO
 Tvorivé dielne pre deti na tému Farebné leto
 Pre členov centra a ich rodičov 3. júna v rámci MDD
 - Šarišské hradohranie 
 Letné denné prímestské tábory,
 termín nahlásenia do 29. júna:
 I. turnus: CVRČEK - 9. 7. – 13. 7. (5 dní)
    15 detí vo veku od 6 do 12 rokov, cena 28,- € 
 II. turnus: CVRČEK - 16. 7. - 20. 7. (5 dní)
    15 detí vo veku od 6 do 12 rokov, cena 28,- € 
 III. turnus: DELFÍN - 23. 7. - 27. 7. (5 dní)
    15 detí vo veku od 7 do 11 rokov, cena 28,- €
 IV. turnus: DELFÍN - 30. 7. - 3. 8. (5 dní)
    15 detí vo veku od 7 do 11 rokov, cena 28,- €

POZÝVA
 vychutnať si detskú bezprostrednosť, mladistvú bezstarostnosť do 

športovej haly Sabinov v piatok 8. júna o 11.00 h na 6. ročníku ta-
nečnej prehliadky pod názvom: TANEC V SRDCI, vstup zdarma!
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SPOLOČENSKÁ KRONIKASPOLOČENSKÁ KRONIKA
Privítali sme

•
Horváth Filip

Sabolová Sarah
Kaleja Tomáš

Demčová Karin
Gardoš Matej

Onderišin Andrej
Pigová Lea

Iždinská Natália
Randl Maxim

Ceperková Eliška
Radvanská Sofia
Repaský Martin

Horváthová Rebeka
Janiga Oliver
Kraľ Miroslav
Šimčík Damián

Andreanský Peter
Petik Fabian

Bikárová Sofia
Magyarová Karin

Pažický Filip

Naši jubilanti
•

100 rokov
Šmídl Emanuel
96 rokov
Šimčík Jozef
75 rokov 

Čechová Etela
Belišová Mária

Priputenová Helena
70 rokov 

Hurtuková Margita
Alexiová Magdaléna

Juščáková Anna
Višňanská Edita

Babjáková Helena
Lokajová Terézia

65 rokov 
Baňasová Marta
Kret Bohuslav

Pekárová Mária
Ochotnický Miroslav

Girgasch Vladimír

Nakata Vladimír
Šoltys František

Jopek Jozef
60 rokov

Ochotnická Božena
Bajtošová Anna
Zelinková Mária

Hrabčák Vladimír
Adámi Ján

Martavuz Pavel
Župa Ján

Štoffová Anna
Semaníková Magdaléna

Gondeková Irena
Kuchárová Helena    

Opustili nás
•

Grančaiová Margita, 89-ročná
Kovalčik Vladimír, 57-ročný

Majdák Ján, 73-ročný
Pekeja Elemír,60-ročný

V súlade s § 6 odstavca 3 Tlačového zákona č. 67/2008 je vlastníkom novín Spravodajca mesta Sabinov mesto Sabinov. Adresa redakcie Spravodajca mesta Sabinov: Mestské kultúrne stredisko, Ul. Janka Borodáča 
18, 083 01 Sabinov, č.t. 051 452 12 51, 452 08 61, e-mail: riaditel.msks@ivosoft.net. Redakcia Spravodajcu mesta Sabinov si vyhradzuje právo úpravy dodaných textov. Materiály dodané po redakčnej uzávierke nemusia 
byť uverejnené. Redakčná rada: Ing. Jozef Mačišák, Mgr. Magda Miková, Ing. Vlasta Znancová. • Pre mesto Sabinov vyrobil Richard Scholtés, R.S. media. Adresa: Bernolákova 13, 080 01 Prešov • tel.: 0905 776 947 
• e-mail: novinky@ticpo.sk.• Náklad: 3500 kusov. Tlač: tlačiarne Rotaprint, s.r.o. Košice. • Distribúcia: Slovenská pošta, a.s. • Evidenčné číslo: EV 692/08

Lekárne POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Pohotovostnú službu zabezpečuje lekáreň
Na korze, Ružová 27

denne do 20.00 hod.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ÈÍSLA 
TIESŇOVÉ VOLANIA

Mestská polícia: 488 04 29, 452 14 82, 0905 384 291
Policajný zbor SR: 452 11 84 
Hasičský záchranný zbor: 489 11 50 
Rýchla zdravotná pomoc: 155
Lekárska pohotovosť - Poliklinika: 452 14 44
Integrovaný záchranný systém: 112

PORUCHOVÉ VOLANIA
Poruchy verejného osvetlenia: 488 04 17 – pracovná doba
   0905 352 309 – mimo pracovnej doby
Vývoz tuhého komunálneho odpadu: 488 04 17 – pracovná doba
Elektrárne pohotovosť - VSE (dispečing): 0800 123 332 
Plynárne pohotovosť - SPP (dispečing): 0850 111 727

POHREBNÉ SLUŽBY   051/452 09 67, 0905 157 230

Upozorňujeme všetkých prispievateľov, že uzávierka najbliž-
šieho vydania Spravodajcu mesta Sabinov je

22. júna.
Najbližšie číslo vyjde 29. júna. Príspevky dodané po tomto ter-
míne redakcia nemusí uverejniť. Za porozumenie ďakujeme.

SEPAROVANÝ ZBER
SKLA A PLASTOV Z VRIEC A KONTAJNEROV v meste SABINOV
 SKLO: 15. jún (piatok)
 PLASTY: 22. jún (piatok)

OSPRAVEDLNENIE
Ospravedlňujeme sa za chybné uvedenie mena v predchádzajúcom 
vydaní v článku o oceňovaných športovcoch, keď redakčný škria-
tok zmenil meno trénera basketbalistov. Správne ma byť Marián 
Šulík nie Žolík. Ospravedlňujeme sa za chybu.
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Dňa 2. mája uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý otec, dedko a pradedko

Tomáš PAVLIČ
Spomienky ostávajú v nás. Kto ste ho mali radi, spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. O to ťaž-
šie je naučiť sa žiť bez nich. Dňa 20. júna uplynie päť rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otecko a dedko 

Tibor PRAMUGA
S obrovskou bolesťou v srdci stále spomínajú

manželka Marta, dcéry Iveta a Eva s rodinami

Veríme, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú, aj keď odídu 
z tohto sveta.To podstatné, čo sme na nich milovali, tu zosta-
ne navždy. Pri príležitosti nedožitých 85-tin (* 30. 6. 1927) si 
s láskou a úctou spominajú na

Elenu TALAROVIČOVÚ
synovia a dcéry s rodinami

Dňa 22. 6. uplynie 20 rokov od smrti nášho milovaného man-
žela, otca, dedka, brata, švagra a príbuzného

Milana JANIGU
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Manželka Anna, dcéry Marcela a Katka s rodinami 

Bolesťou unavený si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na Teba myslí-
me. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy 
žiť. 23. júla uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn otec, 
svokor a dedko

Karol DUGAS
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou spomína celá smútiaca rodina

S láskou spomíname na nášho manžela a otca

MUDr. Milana LANŠČÁKA
ktorý by sa 14. júna dožil 62 rokov.
Nikdy na Teba nezabudneme!

Manželka Štefánia
a dcéry Martina a Mária s manželom

Senior kluB
• 1. 6. o 17.00 h - stretnutie pri MsKS
 – vystúpenie mažoretiek
• 3. 6. o 8.00 h - stretnutie pri MsKS
 – vystúpenie mažoretiek
• 4. 6. o 10.00 h - Pozývame Vás na posedenie pri pesničke 

s deťmi v MŠ na Ul. 17. novembra pri príležitosti MDD
• 12. 6. o 14.00 h - beseda v knižnici s maliarom p. Demkom 

a fotografom p. Dugasom 
• 14., 15., 16. 6. – Jarmočné stretnutia pri kultúrnych
 vystúpeniach 
• 20. 6. o 14.00 h - vychádzka na Šanec
• 26. 6. o 5.00 h - zájazd do Užhorodu
• Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri hudbe
 a šálke čaju.

OZNAM O VÝLETE
Klub dôchodcov pripravuje celodenný výlet pre seniorov do Poľ-
ska. Predpokladaný termín – júl/august s nasledovným progra-
mom:
- návšteva Ružencovej záhrady LUDZMIERZ
 (pri Nowom Targu),
- návšteva hradu NIEDZICA,
- návšteva Červeného Kláštora.

TVORIVÁ DIELŇA
Po úspešnom absolvovaní kurzu paličkovania pripravujeme kurz 
práce s hlinou a modelovania. Prosíme záujemcov, aby sa nahlá-
sili do 20. júna.
Klub seniorov sa obracia na občanov, ktorí vlastnia tkáčske kros-
no (funkčné) o jeho zapožičanie do klubu seniorov na aktivity 
v rámci tvorivých dielní. 

Bližšie informácie v Klube seniorov
pri MsKS, Ul. J. Borodáča 18, Sabinov,
alebo u p. Sedlákovej, tel. 0908 977 760

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 Mestskom kultúrnom stredisku 
Sabinov pri zadaní oznamu.

5. júla si s láskou a smútkom pripomíname,
že už dva roky nie je medzi nami naša mama

Zlatica MIHALÍKOVÁ
Ak ste ju poznali, pripojte sa k nám modlitbou či spomienkou.

Rodina a priatelia
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Riaditeľstvo ZŠ, Komenského 13, Sabinov 
plánuje zriadiť v  školskom roku 2012/2013 
v 5. ročníku športovú triedu.
Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 
106 zákona o výchove a vzdelávaní.
Do športovej triedy sa prijímajú športovo ta-
lentovaní žiaci na základe pedagogickej dia-
gnostiky zameranej na overenie špeciálnych 
schopností a nadania. Súčasťou je aj psy-
chodiagnostické vyšetrenie na preukázané 
nadanie a osvedčenie o zdravotnej spôsobi-
losti. Predmet športová príprava je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu. Športo-
vá príprava bude zameraná na futbal, tenis 
a športovú gymnastiku.
Plánovaný počet žiakov v triede: 28

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKA:
• úspešné zvládnutie všeobecných motoric-

kých testov, ktorými sa overuje všeobecná 
pohybová výkonnosť

• dosiahnutie potrebného hodnotenia v špe-
ciálnych testoch

• psychodiagnostické vyšetrenie

• potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

TESTY VŠEOBECNÝCH
POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ: 
• skok do diaľky z miesta
• člnkový beh 4x10 m
• výdrž v zhybe
• sed – ľah za 30 s

DIAGNOSTIKA ŠPECIÁLNYCH
POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ
– ZAMERANIE FUTBAL:
• vedenie lopty medzi prekážkami
• preberanie lopty
• prihrávka
• streľba na bránku

DIAGNOSTIKA ŠPECIÁLNYCH
POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ
– ZAMERANIE GYMNASTIKA:
• hĺbka predklonu – placka
• kotúľ vpred a vzad
• trojskok
• prekážková dráha – obratnosť

Benefičný koncert TauDown
V Mestskom kultúrnom stredisku Sabinov 
sa 24. júna o 14.30 hod. uskutoční druhý 
ročník benefičného koncertu TauDown, 
ktorý organizuje občianske združenie Sa-
maritán za pomoci Saleziánov a sabinov-
ských birmovancov. Výnos z koncertu 
bude použitý na zakúpenie zdravotníc-
kych pomôcok a liekov, alebo dofinanco-
vanie rekondično-rehabilitačného pobytu 
pre inak obdarované deti zo Sabinova a 

jeho okolia. Výťažok z prvého úspešného 
koncertu poslúžil na zakúpenie biolampy 
Bioptron, žineniek na cvičenie a ďalších 
užitočných vecí pre deti a ich život. Aj 
tento rok máte možnosť prispieť a zá-
roveň si vypočuť hudobné skupiny S2G 
Band, Kapucíni & Stanley, zbor Canta-
bile i vidieť samotné deti s pripravenou 
scénkou. Vstupenky si môžete zakúpiť 
v kancelárii rímsko-katolíckeho farského 
úradu v Sabinove, v Mestskom kultúrnom 
stredisku Sabinov, alebo objednať na tele-
fónnom čísle 0908 892 354. 

V športovej hale v Sabinove sa v sobotu 
5. mája uskutočnil druhý ročník turnaja nádejí 
v bedmintone pod záštitou primátora mesta. Vo 
všetkých kategóriách štartovalo 45 detí. Okrem 
žiakov sabinovských škôl účasť prijali aj hráči 
z Liptovského Mikuláša a Prešova. Na bez-
problémový priebeh turnaja dohliadali Boďa 
Šoltísová a Janko Jaško. Fantastická bojovnosť 
a vytrvalosť sa prejavili aj vo finálových zápa-
soch. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali: 
DVOJHRY:
6 - 10–ROČNÍ CHLAPCI:

1. Radačovský Martin
2. Miščík Samuel
3. Frank Michal

6 - 10–ROČNÉ DIEVČATÁ:
1. Jacková Natália
2. Mindeková Dagmara
3. Dirgová Sofia

11 - 13–ROČNÍ CHLAPCI:
1. Miško Samuel
2. Gajdoš Samuel
3. Justín Adamko

11 - 13–ROČNÉ DIEVČATÁ:
1. Sokolská Petra
2. Jandová Jana
3. Kalinayová Klaudia 

14 - 15–ROČNÍ CHLAPCI:
1. Berdis Adam

2. Molčan Samuel
3. Ceperko Ján

14 - 15–ROČNÉ DIEVČATÁ:
1. Poláková Veronika
2. Peregrínová Zuzana
3. Chovanová Vanesa

ŠTVORHRY:
6 - 10-ROČNÍ MIX:

1. Jacková Natália – Mindeková Dagmara
2. Radačovský Martin – Kužmová Martina
3. Frank Michal – Miščík Samuel

11 - 13–ROČNÉ DIEVČATÁ:
1. Kalinayová Klaudia
    – Sikeľová Dominika
2. Liptáková Mária – Sokolská Petra
3. Sirotňáková Michaela
    – Gardošová Antónia

11 - 13–ROČNÍ CHLAPCI:
1. Adamko Justín – Miško Samuel
2. Margita František – Gajdoš Samuel
3. Chovan Erik – Pagurko Adam

14 - 15–ROČNÉ DIEVČATÁ:
1. Poláková Veronika – Tomková Martina
2. Chovanová Vanesa – Peregrínová Zuzana

14 - 15–ROČNÍ CHLAPCI:
1. Berdis Adam – Ceperko Ján
2. Molčan Samuel – Frický Dominik
3. Veselský Richard – Glončák David

PaedDr. Iveta Šulíková, ŠÚ Sabinov 

Športová trieda na Komenského DIAGNOSTIKA ŠPECIÁLNYCH
POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ
– ZAMERANIE BASKETBAL
• streľba na kôš z miesta (trestné body)
• streľba na kôš v pohybe (po dvojtakte)
• prihrávky vo dvojici v pohybe
• vedenie lopty medzi prekážkami, dribling 

okolo kužeľov
Po absolvovaní pohybových testov výberová 
komisia vyhodnotí jednotlivé kritériá a podľa 
výsledkov testov stanoví poradie uchádzačov 
o prijatie do športovej triedy. Psychodiagnos-
tické vyšetrenie a potvrdenie o zdravotnej 
spôsobilosti absolvujú následne len žiaci, 
ktorí splnia testy športového nadania. 
Prijatým žiakom vydá riaditeľka školy roz-
hodnutie o prijatí na školu. Overenie špor-
tového nadania žiaka sa uskutoční 18. júna 
2012 o 13.30 h, v Základnej škole, Komen-
ského 13, Sabinov. Na overenie nadania 
príde žiak v sprievode zákonného zástupcu 
a prinesie si telocvičný úbor. 
Vážení rodičia, prosíme, aby ste zvážili ponuku 
školy a umožnili svojim deťom rozvíjať špor-
tový talent v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu pod vedením odborných trénerov. 

Mgr. Daniela Lenková, riaditeľka školy

II. ročník turnaja nádejí v bedmintone 
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DEŇ RODINY V SABINOVE 
hlavný program vyvrcholí

v nedeľu 10. júna od 12.00 do 19.00 h
Kultúrno-spoločenský program pre rodiny a ich členov 
ABY DETI OTCOV MALI, ABY MALI MAMY… – PRÍĎ TO POVEDAŤ NAHLAS!

PROGRAM NA PÓDIU:
I. blok: 12.00 - 15.00 h
  vystúpenie malej dychovej hudby
     a speváckej skupiny (12.00 - 13.00)  
  tanečné vystúpenie žiakov ZŠ
  klauni
  Makile interaktívne divadlo
  vystúpenie žiakov CZŠ (hip-hop, mažoretky)
II. blok: 15.00 - 19.00 h
  uvítanie a príhovory: 
     - vladyku Jána Babjaka prešovského arcibiskupa, metropolitu
     - primátora mesta Ing. Petra Molčana
  hymna Dňa rodiny a prednesenie Vyhlásenia Dňa rodiny
  vystúpenie hostí, hudobníka Petra Milenkyho a jeho manželky 
  predstavenie prorodinných organizácií a ich aktivít,
     svedectvá zo života rodín
  príhovor k rodine a o rodine rimskokatolíckeho dekana
     Ladislava Cichého
  hudobný program s koncertom chvál
Súbežne s programom na pódiu bude prebiehať:
PROGRAM NA NÁMESTÍ A V PARKU
(od 15.00 do 19.00 h) 
  detské atrakcie - nafukovací hrad
  maľovanie na tvár
  tvorivé dielne v stánkoch
  prezentácie žiakov ZUŠ a ich výrobkov
  aktivity skautov, eRka 

PROGRAM V KONCERTNEJ SÁLE
(od 16.00 do 17.30 h)
Prednášky s diskusiou na tieto témy:
  dôležitosť rodiny
  zodpovedné rodičovstvo
  efektívna výchova 

PRIHLÁS SVOJU ŠKOLU NA ALFIÁDU!
MIESTO KONANIA:

Sabinov, ZŠ, Ul. 17. novembra, 25. júna o 9.00 h
Nadväzujúc na úspešnú školskú ligu bowlingu vás Interaktívna škola v spolupráci s od-
delením školstva MsÚ Sabinov – školským úradom pozýva na súťaž s názvom Alfiáda. 
Je to postupový turnaj škôl, ktorý sa začína okresným, pokračuje krajským a končí 
sa celoštátnym kolom. Za každú školu súťažia dve družstvá – družstvo žiakov vo 
vedomostnom kvíze v programe Alf a družstvo učiteľov v bowlingu odohranom 
prostredníctvom konzoly Wii.
Svoju školu môžete zaregistrovať do súťaže na www.alfiada.sk, ceny, ktoré môžete vyhrať, 
si môžete pozrieť na www.alfiada.interaktivnaskola.sk a skúšobný test v Alfovi nájdete na 
www.interaktivnaskola.sk. 

MESTO SABINOV
Mestský úrad, Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov

Mesto Sabinov v zmysle § 283 Obchodného zákonníka a v súlade 
s podmienkami obchodnej verejnej súťaže ruší

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov

Prevádzkový dom na Námestí slobody č. 70 (súp. č. 70)
- pozemok  CKN p. č. 997/1 zastavaná plocha o výmere 118 m2,
- pozemok  CKN p. č. 997/2 zastavaná plocha o výmere 21 m2,
ktorá bola vyhlásená na úradnej tabuli, webovej stránke mesta od 
20. 4. 2012 a zverejnená v Spravodaji mesta Sabinov č. 5/2012 
Vyvesené 7. mája 2012 

MESTO SABINOV
ako vlastník nehnuteľnosti v k. ú. Sabinov ponúka

na prenájom
nebytové priestory o výmere 26 m2

na Prešovskej ul. 20 v Sabinove
vhodné na podnikateľské účely.

V prípade záujmu kontaktujte sa osobne alebo telefonicky
na čísle: 051/488 04 23, 0905 789 515.

Záujemcovia o nájom môžu svoje žiadosti doručiť osobne,
alebo zasielať na adresu:

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.
V žiadosti bližšie špecifikujte zámer podnikateľskej činnosti.

Vedenie Špeciálnej základnej školy, SNP 15 v Sabinove
srdečne pozýva všetkých, ktorých zaujíma výchova a vzdelávanie 
žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
8. júna od 8.50 do 11.30 h

PROGRAM:
- prehliadka školy
- výstava prác žiakov
- ukážky vyučovacích hodín
- prezentácia záujmovej činnosti žiakov
- neformálne rozhovory s riaditeľom školy a pedagogickými 

zamestnancami
Tešíme sa na vás











OZNAM
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Silový dvojboj stredných škôl
Klub silového trojboja T+T Sabinov v spo-
lupráci s Centrom voľného času Radosť 
v Sabinove usporiadal 27. apríla tretí ročník 
súťaže Silového dvojboja študentov stred-
ných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 24 chlap-
cov a dievčat zo stredných škôl Sabinova, 
Lipian a Prešova. Študenti boli rozdelení 
do kategórií podľa ročníkov a to na 1. - 2. 
ročník a 3. - 4. ročník. V kategórii dievčat 
1. - 2. ročníka získala prvé miesto Erika 
Bednárová (Gymnázium Sabinov), druhé 
miesto obsadila Lucia Šimčíková (Gymná-
zium Sabinov) a tretie miesto patrilo Jane 
Novotnej (Gymnázium Sabinov). Kategó-
riu dievčat 3. - 4. ročníka vyhrala Patrícia 
Peregrínová (Gymnázium Sabinov). V ka-
tegórii chlapcov 1. - 2. ročníka získal prvé 
miesto Štefan Smolko (Gymnázium Sabi-
nov), druhé miesto obsadil Daniel Poremba 
(Gymnázium Lipany) a tretie miesto Erik 
Velčko (SOŠ dopravná Prešov). Kategóriu 
chlapcov 3. - 4. ročníka vyhral Viktor Han-
ko (Gymnázium Lipany), na druhom mies-
te skončil Patrik Murcko (Spojená škola 
Prešov) a na treťom mieste Tomáš Jacko 
(Obchodná akadémia Sabinov). Všetkým 
víťazom a zúčastneným gratulujeme k do-
siahnutým výsledkom. Výsledky súťaže si 
môžete pozrieť na www.kstsabinov.web-
node.sk. 

Matúš Triščík

V jedálni Základnej školy na ulici Komenské-
ho sa 6. mája konal šachový turnaj pre deti do 
15 rokov, ktorého výsledky boli započítané 
do série celoslovenských turnajov GPX. Tur-
naj organizovalo CVČ Radosť v spolupráci 
s ŠK Sabinov. Ako sa predpokladalo, hlavné 
ceny za prvé tri miesta v celkovom poradí si 
odniesli mladé sabinovské šachové hviezdy: 
1. Patrik Kravec, 2. Milan Pavlík, 3. Tomáš 
Kačír. 
Ceny sa ale ušli aj ďalším účastníkom turnaja. 
V kategórii dievčat do 11 rokov bolo poradie 
1. Andrea Kravcová, 2. Andrea Verbovská. 
V kategórii chlapcov do 8 rokov (CH8) bol 
1. Gabriel Guľaš, 2. Juraj Gabzdil a 3. Samu-
el Priščák. 
V kategórii CH11 bol 1. Michal Verbovský, 
2. Štefan Hajzuš, 3. Benjamín Kardis a 4. Do-
minik Greš. 
V CH14 bolo poradie 1. Jozef Verbovský, 
2. Juraj Pavlík a 3. Dávid Ondrej. 
Deti sa na turnaji dobre zabavili a domov si 
odnášali hodnotné ceny.

Z Majstrovstiev SR 2012 v rapid šachu
jedna medaila do Sabinova

Od 11. do 13. mája sa v Martine konali Maj-
strovstvá SR v rapid šachu chlapcov a diev-
čat a družstiev mladších a starších žiakov. 
ŠK Sabinov mal v jednotlivých kategóriách 
zastúpenie v podobe desiatich členov. V ka-
tegórii CH16 sa o zisk bronzovej medaily po-

staral Martin Ištoňa. Medaila tesne ušla An-
drejke Kravcovej, ktorá skončila v kategórii 
D10 na 4. mieste. Do súťaže družstiev st. 
žiakov postavil ŠK Sabinov družstvo v zlo-
žení Ištoňa, Kravec, Pavlík, Kravcová. Toto 
družstvo hralo do posledného kola o medai-
lu, no nakoniec z toho bolo „iba“ 5. miesto 
v konkurencii 20-tich družstiev. 

Ing. Ladislav Kaminský, ŠK Sabinov

V Zlatníkoch sa 21. apríla uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v tlaku na lavičke, kde 
mal náš klub ST T+T Sabinov troch zástupcov. 
Ako prvý sa predstavil v kategórii dorastencov 
do 83 kg Štefan Majiroš, ktorý si svoje osobné 
maximum zlepšil o päť kg na 97,5 kg a skončil 
na štvrtom mieste, pričom za tretím zaostal len 
o 2,5 kg. V kategórii juniorov sme mali dvoch 
pretekárov. Adrián Perháč súťažil v kategórii 
do 66 kg, kde tesne prehral súboj o prvé miesto 
len o 2,5 kg a za výkon 110 kg získal striebor-
nú medailu. V kategórii do 74 kg Lukáš Kna-
šinský výkonom 110 kg obsadil šieste miesto.
Otvorené Majstrovstvá Slovenska v silovom 
trojboji sa konali 5. mája v Častej. Súťaže sa 
zúčastnilo spolu 60 pretekárov zo Slovenska 

a Čiech, preto bola rozdelená na dve časti. 
Doobeda súťažili juniori a popoludní doras-
tenci. Kategóriu juniorov do 66 kg s prehľa-
dom vyhral výkonom 510 kg (drep 190 kg, 
tlak 110 kg, ťah 210 kg) Adrián Perháč, ktorý 
vytvoril tri nové slovenské rekordy a to v dre-
pe výkonom 190 kg, v mŕtvom ťahu výkonom 
210 kg a v trojboji výkonom 510 kg. V kate-
górii juniorov do 74 kg Lukáš Knašinský vý-
konom 502,5 kg (drep 185 kg, tlak 112,5 kg, 
ťah 205 kg) obsadil šieste miesto. V kategórii 
do 83 kg získal Pavol Klíma striebornú me-
dailu za výkon 587,5 kg (drep 230 kg, tlak 
125 kg, ťah 232,5 kg). V kategórii juniorov do 
93 kg súťažil Lukáš Novotný, ktorý výkonom 
515 kg (drep 190 kg, tlak 115 kg, ťah 210 kg) 

CVÈ Sabinov open 2012

Ocenení v kategórii CH16.
Martin Ištoňa vpravo.

Silový trojboj

ZLEPŠENÉ MAXIMÁ A ŠESŤ MEDAILÍ
Po domácom šampionáte mužov, žien a masters pokračovali súťaže v silovom trojbo-
ji Majstrovstvami Slovenska v tlaku na lavičke juniorov a dorastencov a otvorenými 
Majstrovstvami Slovenska v silovom trojboji juniorov a dorastencov. 

získal bronzovú medailu. V kategórii doras-
tencov do 83 kg súťažil Štefan Majiroš, ktorý 
výkonom 425 kg (drep 157,5 kg, tlak 97,5 kg, 
ťah 170 kg) obsadil tretie miesto. Tiež tretie 
miesto získal na svojej prvej súťaži Radovan 
Timura v kategórii dorastencov do 93 kg za 
výkon 425 kg (drep 150 kg, tlak 100kg, ťah 
175 kg). S účinkovaním našich pretekárov na 
oboch Majstrovstvách Slovenska možno vy-
jadriť len spokojnosť, keď spolu získali šesť 
medailí, každý z pretekárov si zlepšil svoje 
osobné maximá a Adrián Perháč okrem titulu 
majstra Slovenska je aj držiteľom slovenských 
juniorských rekordov.         Matúš Triščík
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VYŽREBOVANIE JARNEJ ČASTI
 MFK SLOVAN SABINOV

Futbal

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Kolo Dátum Deň Čas MUŽI A

28.   3. 6. NE 17.00 Sabinov - V. Šariš

29. 10. 6. NE 17.00 V. Opátske - Sabinov

30. 17. 6. NE 17.00 Sabinov - Haniska

Kolo Dátum Deň Čas STARŠÍ DORAST

24.   2. 6. SO 14.45 Sabinov - Snina

25.   9. 6. SO 14.45 Sabinov - Ľubotice

26. 16. 6. SO 14.45 Stará Ľubovňa - Sabinov

Kolo Dátum Deň Čas MLADŠÍ DORAST

24.   2. 6. SO 17.00 Sabinov - Snina

25.   9. 6. SO 17.00 Sabinov - Ľubotice

26. 16. 6. SO 17.00 Stará Ľubovňa - Sabinov

Kolo Dátum Deň Čas STARŠÍ ŽIACI

24   2. 6. SO   9.30 Sp. Podhradie - Sabinov

25   9. 6. SO   9.00 Ľubotice - Sabinov

26 16. 6. SO 10:00 Sabinov - Medzilaborce

Kolo Dátum Deň Čas MLADŠÍ ŽIACI

24 2. 6. SO 11.15 Sp. Podhradie - Sabinov

25 9. 6. SO 10.45 Ľubotice - Sabinov

26 16. 6. SO 11.45 Sabinov - Medzilaborce

MAJSTROVSTVO REGIÓNU – DOSPELÍ
23. kolo Sp. Podhradie - MFK Slovan Sabinov 0:2 (0:1)
 góly: Radačovský, Kolpák Ľuboslav
24. kolo MFK Slovan Sabinov – Bardejovská N. Ves 3:0 (0:0)
 góly: Radačovský 2, Kolpák Ľuboslav
25. kolo Michalovce B - MFK Slovan Sabinov 1:1 (1:1)
 gól: Sochovič
26. kolo MFK Slovan Sabinov – Košice - Barca 3:3 (1:2)
 góly: Sochovič, Molčan, Novotný
Z TABUĽKY PO 26. KOLE:
13. miesto 26 9 7 10 36:36 34 bodov
III. LIGA STARŠÍ DORASTENCI
19. kolo Michalovce B - MFK Slovan Sabinov 2:2 (0:1)
 góly: Želinský, Gáll
20. kolo MFK Slovan Sabinov – Sobrance 7:1 (4:0)
 góly: Gáll 3, Tomáško 3, Smetana
21. kolo Kežmarok - MFK Slovan Sabinov 1:0 (0:0)
22. kolo MFK Slovan Sabinov – Šar. Michaľany 6:1 (2:1)
 góly: Želinský 2, Tomáško 2, Dedina Peter, Kandra
Z TABUĽKY PO 22. KOLE:
4. miesto 22 13 4 5 57:26 43 bodov
III. LIGA MLADŠÍ DORASTENCI
19. kolo Michalovce B - MFK Slovan Sabinov 1:0 (0:0)
20. kolo MFK Slovan Sabinov – Sobrance 2:1 (1:0)
 góly: Babjak, Zubrický
21. kolo Kežmarok - MFK Slovan Sabinov 4:0 (0:0)
22. kolo MFK Slovan Sabinov – Šar. Michaľany 2:0 (0:0)
 góly: Molčan Peter, Demo
Z TABUĽKY PO 22. KOLE:
7. miesto 22 10 1 11 36:37 31 bodov
II. LIGA STARŠÍ ŽIACI
19. kolo MFK Slovan Sabinov – Stará Ľubovňa 1:1 (0:0)
 gól: Lipták
20. kolo Marhaň - MFK Slovan Sabinov 2:1 (0:0)
 gól: Lipták 
21. kolo MFK Slovan Sabinov – Raslavice 0:2 (0:1)
22. kolo Kežmarok - MFK Slovan Sabinov 1:1 (0:0)
 gól: Lipták 
24. kolo Sp. Podhradie - MFK Slovan Sabinov 2:1 (0:0)
 gól: Maďar
Z TABUĽKY PO 23. KOLE:
8. miesto 22 6 5 11 29:48 23 bodov
II. LIGA MLADŠÍ ŽIACI
19. kolo MFK Slovan Sabinov – Stará Ľubovňa 0:1 (0:0)
20. kolo Marhaň - MFK Slovan Sabinov 0:4 (0:2)
 góly: Varga, Vranko, Strelec, Belišová 
21. kolo MFK Slovan Sabinov – Raslavice 8:0 (3:0)
 góly: Strelec 2, Marton 2, Juda, Mikolaj, Vranko, Vasočák
22. kolo Kežmarok - MFK Slovan Sabinov 0:5 (0:0)
 góly: Juda, Strelec, Vranko, Šulík, Smrek
24. kolo Sp. Podhradie - MFK Slovan Sabinov 2:4 (1:3)
 góly: Mikolaj 2, Marton, Vranko
Z TABUĽKY PO 23. KOLE:
4. miesto 22 16 0 6 98:39 48 bodov

(mn)
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1. jún ( piatok)
13.00 h Deň detí – športovo-zábavné popoludnie pre deti • Centrum mesta
17.00 h Koncert skupiny Vrana • Centrum mesta
17.45 h Vystúpenie Real street, speváčka Z. Bonková a ZUŠ • Centrum mesta
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MAŽORETKOVOM ŠPORTE – POZVÁNKA
18.30 h Defilé a prezentácia jednotlivých klubov  mažoretiek • Centrum mesta
20.00 h Koncert česko–slovenskej superstar MARTINA HARICHA a skupiny MUSITANY HOPE  • Centrum mesta

2. jún (sobota)
  9.00 h Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SR v mažoretkovom športe

Súťaže: Malé formácie Baton+Pom-pom+Mix • Športová hala
  9.30 h Deti, kadetky Baton, kadetky Pom-pom • Športová hala
12.50 h Juniorky Baton • Športová hala
15.30 h Juniorky Pom-pom • Športová hala
16.30 h Seniorky Baton • Športová hala
19.30 h Mix – kadetky, juniorky, seniorky • Športová hala
20.00 h Vyhodnotenie • Športová hala

3. jún (nedeľa)
MAJSTROVSTVÁ SR V MAŽORETKOVOM ŠPORTE – DEFILÉ A PÓDIOVÉ ZOSTAVY

  9.00 h Otvorenie
  9.30 h Súťaže: Defilé Baton  Defilé Pom-pom
12.00 - 13.00 h Prestávka
13.00 h Súťaže: Pódiové choreografie Mix, Pódiové choreografie Baton
15.00-15.30 h Prestávka
15.30 h Súťaže: Pódiové choreografie  Pom-pom
16.45 h Vyhodnotenie
17.30 h Galaprogram

8. jún (piatok)
19.00 h Spomienky – FS Sabinovčan – predpremiéra 

Generačný program tanečníkov, hudobníkov a spevákov
k 30. výročiu vzniku FS Sabinovčan • Kinosála MsKS

10. jún (nedeľa)
12.00 – 19.00 h Deň rodiny - Family day, kultúrno-spoločenský program pre rodiny 

a ich členov
„Aby deti otcov mali, aby mali mamy...! – príď to povedať nahlas!
• Centrum mesta

19.00 h Spomienky - FS Sabinovčan
Generačný program tanečníkov, hudobníkov a spevákov k 30. výročiu vzniku 
FS Sabinovčan • Kinosála MsKS

12. jún (utorok)
14.00 h  S fotoaparátom a paletou zákutiami Sabinova

Beseda so sabinovskými umelcami fotografom Dionýzom Dugasom a  maliarom Jozefom Demkom
• Knižnica MsKS

17.00 h Výstava roduverného maliara Sabinova - olejomaľby • KC Na korze

13. jún (streda)
14.00 h Otvorenie bašty  - mestské múzeum • Severovýchodná bašta
15.00 h Letná promenáda – koncert žiakov a učiteľov ZUŠ a ako hosť turecký súbor z partnerského mesta Čubuk  

• Park v centre mesta


