
„Každá veda, ktorá sa zaoberá logickými 
vzťahmi medzi danými predmetmi pod-
ľa daných pravidiel, je matema  ka.“ 

Albert Einstein

V utorok 19. 1. 2016 sa na pôde ZŠ 
Ul. 17. novembra v Sabinove ko-
nal ďalší ročník obvodového kola 

MOZ9 v matema  ckej olympiáde.
1. miesto získal žiak 9. A triedy Gabriel 

Kormoš. Na peknom 3. mieste sa umiest-
nila žiačka 9. A triedy Karina Bakoňová, 
ktorá tento školský rok získala aj 2. miesto 
v okresnom kole Olympiády zo slovenské-
ho jazyka a literatúry - kategória C.

Filip Kovalčík z 9. C triedy skončil na 4. 
mieste tejto súťaže.

Krajské kolo sa uskutoční 22. 3. 2016 
v Prešove. Všetkým postupujúcim praje-
me veľa úspechov a víťazom aj ich učite-
ľom (Mgr. J. Novacká a Mgr. Peter Viktor, 
PhD.), ďakujeme za tvorivú a zodpoved-
nú prípravu na túto súťaž. «
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Autor a foto: ai

ŠKOLSTVO

Fašiangy (masopust) majú pôvod 
v predkresťanskom období a sú spo-
jené s prelomom zimy a jari. Trvajú 

od Troch kráľov (6. január) do Popolco-
vej stredy (je to pohyblivý sviatok, závisí 
od dátumu Veľkej noci, ktorej termín sa 
určuje každoročne podľa lunárneho ka-
lendára, je teda pohyblivým sviatkom). 
Tohto roku pripadá na 10. február.

Kedysi to bolo obdobie spoločných 
priadok, zakáľačiek a svadieb, ktoré 

sprevádzali hry, zábavy, sprievody ma-
siek a kapiel po dedine. V minulos   
boli pre fašiangy typické mäsité jedlá. 
V domoch sa pieklo mäso, varila hus-
penina a pripravoval karamel. Na stole 
nechýbala pálenka. Typickým jedlom 
na pohostenie počas fašiangových 
návštev boli sladké vyprážané šišky 
(fánky, pampúchy). 

Na záver fašiangov bolo dovole-
né všetko, čo sa počas bežného roka 
nesmelo, pretože ľudia sa skrývali za 
masky. Masky boli ľudské, zvieracie, ale 
aj čertovské. Najbujarejšia zábava sa ko-
nala na fašiangový utorok pred pôstom, 
počas ktorej sa pochovávala basa, sym-
bol dedinských tancovačiek. V mestách 
sa usporadúvali maškarné plesy. 

Obdobie neviazanej zábavy vystrie-
dal 40-dňový pôst, kedy sa jedli väčši-
nou kaše, strukoviny, cestoviny, kyslá 
kapusta, múčne jedlá, pili bylinkové 
čaje. «

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE...
Uspešní matematikári

Z ľava Gabriel Kormoš, Karina Bakoňová, 
Filip Kovalčík

Okresná organizácia Únie žien Slovenska 
v  spolupráci so ZO ÚNIE Žien Slovenska v Sabinove
  pozýva svojich členov
     Dňa 28.2.2016 o 15.00 h 

     na oslavu MDŽna oslavu MDŽ
              (estrádna sála MsKS v Sabinove)

(red.)
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Viliam Palenčár 

Mestská radnica informuje

V meste Sabinov bolo v období od 
apríla 2014 do novembra 2015 
vysadených 237 ks nových stro-

mov. Výsadba stála 25 550 eur a išlo 
o fi nancie od obchodného centra, kto-
ré dalo mestu ako kompenzáciu za vy-
rúbané stromy počas výstavby centra 
a  ež o fi nancie z rozpočtu mesta.

Na ulici P. Gojdiča bola vysadená 
celá alej listnatých stromov, višne kro-
vitej, zároveň boli okolo prístupovej 
cesty vysadené stromy aj medzi no-
vopostavenými nájomnými bytovými 
domami. Okolo hradobného múra na 
Ulici 17. novembra bolo vysadených 
31 ks javora poľného. V prázdnom 
priestore na uliciach Jakubovanská 
a Moyzesova bolo vysadených 29 ks 
javora mliečneho a 5 ks javora hor-
ského. Mimo týchto stromov bolo 

ešte vysadených 30 ks tují smerom na 
Telek. Ďalšia výsadba sa zrealizovala 
na Ulici 9. mája, kde došlo k náhrade 
stromov, ktoré boli napadnuté plesňa-
mi. Vysadených bolo 45 ks sakury pil-
katej , ktorá na jar pekne kvitne.
Ďalšia výsadba bola smerovaná na 

Jarkovú ulicu v Orkucanoch, po oboch 
stranách potoka. Tu bolo zasadených 

9 ks lipy malolistej a 10 ks javora poľ-
ného. V športovom areáli medzi no-
vopostaveným zimným štadiónom 
a parkoviskom sa našlo miesto pre 9 ks 
javora mliečneho. 

V spolupráci s Krajským pamiatkovým 
úradom boli vybrané stromy do pamiat-
kovej zóny na Ružovej ulici. V tejto pa-
miatkovej zóne sa zasadilo celkom 28 ks 
stromov rôzneho zloženia. 

Výsadba stromov bola realizovaná 
dodávateľským spôsobom a pri prí-
pravných prácach, hlavne pri kopaní 
jám pre nové stromy, našli uplatnenie 
aj pracovníci, ktorí sú zamestnaní for-
mou ak  vačnej činnos   cez Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľom obnovy bolo spríjemniť 
a skrášliť prostredie, v ktorom obyva-
telia Sabinova žijú.«

 Mediačná poradňa je Vám k dispozícii

Mesto Sabinov v spolupráci s Mediačnou kance-
láriou Dohoda ponúka pre všetkých obyvateľov 
a návštevníkov mesta možnosť využi  a mediač-

nej poradne v priestoroch MsÚ. 
Mediačná poradňa začala svoju činnosť od utorka 

19.01.2016 v čase od 12.30 – 14.00 h v priestoroch mest-
ského úradu. Mediačná poradňa bude otvorená každý 
druhý utorok v mesiaci. 

Skúsení mediátori, registrovaní v zozname mediátorov 
Ministerstva spravodlivos   SR, Vám poradia, či je váš prí-
pad vhodný na riešenie touto metódou. Úvodná konzul-
tácia je poskytovaná bezplatne. Pomoc mediátora je spo-
platnená v prípade, ak je spor možné vyriešiť mediáciou.

Rozdelenie majetku v súvislos   s rozvodom, výživné na 
de  , sused vyhrážajúci sa súdom pre ujmu na majetku, 
pre nedorozumenia či schválnos   a pracovné spory – spo-
ločné majú to, že s nimi ľudia idú rovno na súd.

Po podaní žaloby sa začne cvičenie v trpezlivos  , pre-
tože súdy sú zavalené inou agendou. Nekonečné čaka-
nie býva dôvodom na ďalšie žaloby, zháňanie podkladov 
na súdne konanie býva  ež skúškou nervov. Nehovoriac 
o výške poplatkov.

Existuje však aj iná cesta – mimosúdne riešenie sporov. 
Na to slúžia nezávislí sprostredkovatelia, mediátori. Sú to 
odborníci, ktorí sporným stranám pomáhajú nájsť spoloč-
nú reč a dospieť k dohode. Na Slovensku ich je registrova-
ných približne päťsto.

Mediácia je založená na záujmoch strán a nielen na 
právnych aspektoch sporu. Manželia, susedia, obchodní 
partneri alebo kolegovia majú priestor hovoriť o svojom 
probléme tak, ako ho vidia a vnímajú. Mediácia umožní 
nahliadnuť do „zákulisia“ druhej strany a pochopiť jej zá-
ujmy a potreby, ktoré sa môžu prejavovať ako neznesiteľ-
ný, arogantný a neústupčivý postoj.                              (red.)

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. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

PREDĹŽENIA LEHÔT NA PREDKLADANIE 
SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV DO OBCHODNÝCH 

VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ
- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2016 do 13.00 h nachádzajúcich sa na poscho-
dí objektu na Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p.č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 94,7 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2016 do 13.00 h nachádzajúcich sa na Hollého 35 
v Sabinove, na pozemku p.č. 2145/9 – nebytové priesto-
ry o výmere 124 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
15.3.2016 do 13.00 h nachádzajúcich sa v objekte na 
Hollého 35 v Sabinove,

 – nebytové priestory o výmere 92,13 m2 a garáže o výme-
re: 34,40 m2, 46,40 m2, 46,40 m2, 42,05 m2 a 46,40 m2, 
k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 2145/9.

Návrhy môžete podať na Mestský úrad v Sabinove v zale-
penej obálke s označením 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
– Hollého 35 – NEOTVÁRAŤ.

Bližšie informácie ohľadom obchodno - verejnej súťa-
že a predĺženia lehôt na predkladanie súťažných návr-
hov do obchodných verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čís. 
051/4880423, 0905/789515.

Výsadba nových stromov
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MO Únie žien v Sabinove praje všetko 
dobré v novom roku 2016 a zároveň po-
zýva členov a širokú verejnosť na akcie 
v r. 2016, na ktoré sa môžete prihlásiť 
na t. č. 0902 141 912.

• Oslava pri príležitos   MDŽ 
– 28.2.2016. Estrádna sála, vstup na 
pozvánky.

• Zájazd do LÚRD 
(Monako – Lurdy - La Sale  e, 
od 9.4.2016 – 16.4.2016). 
Cena: 291€.

• Zájazd do Krakowa a Wieličky alebo 
Oswienčima a Wadovic, podľa záuj-
mu
– 21.5.2016. 
Cena: poplatok za autobus.

• Maďarsko kúpalisko
– 4.6.2016.

• Dovolenka v Bulharsku 
od 12.7.2016 – 23.7.2016, Prímorsko. 
Cena: 160€.

• Maďarsko kúpalisko
– 13.8.2016.

• Október
– mesiac úcty k starším.

• Burza športových potrieb a ručných 
prác a výrobkov 
– december 2016.

Oznamy

Mgr. Emília Kušnírová,  predsedníčka MO ÚŽ v Sabinove Miestny spolok slovenského 

červeného kríža Sabinov

a Národná transfúzna stanica 

Prešov

oznamuje dobrovoľným 

darcom krvi, že

 ODBER KRVI

sa v roku 2016 uskutoční

v dňoch 24.2., 22.6. a 26.10.

v Kultúrnom centre 

Na korze Sabinov

 MONACO – LURDY – LA SALETTE 
Základná organizácia Únie žien v Sabinove organizuje pre členov a širokú 
verejnosť zájazd pri príležitos   Svätého roku milosrdenstva 2016
Prihlásiť sa môžete na t. č. 0902 141 912

Termín: 09. 04. – 16. 04. 2016
Cena: 291 €/osoba
Cena obsahuje: dopravu klima  zovaným autobusom, 

2x ubytovanie s raňajkami,
1x ubytovanie s polpenziou
služby sprievodcu CK, 
poistenie CK pro   insolventnos  

Cena neobsahuje: komplexné cestovné poistenie 1,70 € (osoba) deň,
vstupy a ďalšie služby mimo programu, 
manipulačný poplatok v Lurdách cca 3€/osoba

Senior klub

Prehľad plánovaných akcií 
Senior klubu na mesiac  

FEBRUÁR 2016:
Každá nedeľa od 14.00 h
nedeľné popoludnia pri hudbe 
a šálke čaju,
Každá streda od 14.00 h
tvorivá dielňa – háčkovanie, 
štrikovanie,
08.02.2016 – o 14.00 h „Fašiangy 
v klube s harmonikou“,
14.02.2016 – o 14.00 h
„Valen  nska káva v klube“,
18.02.2016 – o 05.00 h 
zájazd do Užhorodu,
24.02.2016 – o 07.00 h
odchod zo stanice vlakom do 
Liptovského Mikuláša.

PRIPRAVUJEME:
- v marci zájazd do Poľska

Bližšie informácie o jednotlivých 
akciách získate v Senior klube 
pri MsKS na Ul. J. Borodáča č. 18 
v Sabinove u  p. Sedlákovej a na 
tel.: 0908 977 760.
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Povolanie zvestovať veľké skutky Páno-
ve (Prvý Petrov list 2, 9) - bol názov 
témy tohtoročného Týždňa modlitieb 

za jednotu kresťanov, ktorý sa uskutočnil 
od 18. do 25. januára 2016. Na Sloven-
sku sa pri tejto príležitos   konalo viacero 
ekumenických bohoslužieb a stretnu-
 . A Sabinov nebol výnimkou, pričom 

spoločná ekumenická bohoslužba sa ko-
nala prvýkrát od usporadúvania v tomto 
meste v kresťanskom centre apoštolskej 
cirkvi. „Sme veľmi radi, že sme na tejto 
ekumenickej bohoslužbe mohli u nás 
v centre privítať Rómov aj nerómov, kto-

rí spoločne žehnali mestu, jeho vedeniu 
a prosili Pána Ježiša modlitbami a chvála-
mi o jednotu v meste,“ informoval nás po 
uskutočnení sa bohoslužby člen staršov-
stva apoštolskej cirkvi Marek Olah.  «

Spoločenský život

 (red.), foto: SP

Ekumenická bohoslužba tentoraz 
v kresťanskom centre apoštolskej cirkvi

Aj v roku 2015 členovia ZPOZ-u svo-
jimi obradmi oslovovali občanov 
mesta, členov rôznych združení 

a klubov, účastníkov rôznych poduja  , 
návštevníkov partnerských miest ako aj 
zahraničných hos  . Organizovali sa 1x 
mesačne uvítania de   do života a priví-
tanie dôchodcov – jubilantov, individu-
álne jubileá, civilné sobáše, občianske 
pohreby, odobierky, privítanie účastní-

kov 12. ročníka Majstrovs  ev Slovenska 
v mažoretkovskom športe, privítanie 
detského folklórneho súboru J. Bulí-
ka z Kovačice, pomaturitné stretnu  e 
absolventov, 85. výročie založenia MO 
rybárskeho zväzu, každoročne sa organi-
zuje oceňovanie najlepších žiakov a štu-
dentov sabinovských škôl, pietny akt 
Pamiatky zosnulých, prija  e darcov krvi, 
ktorí získali zlatú, striebornú a bronzovú 
Jánskeho plaketu a odovzdávanie matu-
ritných stužiek. 

V tomto roku ukončil svoju činnosť dlho-
ročný člen ZPOZ-u p. Mgr. Jozef Čičvák, ktorý 
svojimi emo  vnymi príhovormi oslovoval 
prítomných a kul  vovaným prejavom, es-
te  ckým cítením a vnímaním pôsobil na 
účastníkov obradu. Prajeme mu veľa zdravia, 
životného op  mizmu a potešenie v kruhu 
najbližších a medzi ľuďmi, blízkymi jeho srdcu.

Zbor pre občianske záležitos   sa z roka 
na rok počtom členov znižuje, veková 
hranica sa približuje k dôchodkovému 
veku, a preto by sme touto cestou chceli 
osloviť mladých ľudí, ktorí majú blízko 
k umeleckému prednesu, recitácii, hud-
be a spevu a majú vnútornú mo  váciu 
robiť niečo čo ich baví, čo im prináša po-
tešenie a zároveň radi rozdávajú poteše-
nie iným. V prípade záujmu kontaktujte 
p. Přikrylovú, č. t. 051/4880438, resp. e-
-mail edita.prikrylova@sabinov.sk alebo 
m.ondrejová@centrum.sk. «

Zo života Zboru pre občianske záležitosti „Človek-Človeku“
Uplynulo už pomerne veľa dní odvtedy, čo si starý rok podal ruky s novým rokom. 
Naše predsavza  a akoby sa pomaličky strácali s posledným zvyškom snehu. Koľko 
sme schopní nasľubovať iným a koľko sebe? Život nám každým dňom prináša nie-
čo nové, napĺňajú nás teplým ľudským šťas  m a takou istou láskou. Boli by sme 
ale veľkí nevďačníci, keby sme len brali a naopak – nedávali. Práve ZPOZ a jeho 
členovia sú nástrojmi na prípravu rôznorodých akcií, slávnos   a poduja  , kde sa 
rozdávajú  eto všetky hodnoty. Napriek tomu, že sa niektoré veci opakujú, človek 
dokáže vymyslieť niečo nové, zaujímavé a výnimočné. 

Členovia ZPOZ-u
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Pietneho aktu kladenia vencov sa 
zúčastnili nielen obyvatelia mesta, 
žiaci základných škôl, ale aj prísluš-

níci Veliteľstva mechanizovanej brigády 

Prešov, ktorí si padlých uc  li salvami. 
Hymna Slovenskej republiky odzne-
la v prevedení Malej dychovej hudby 
Sabinka. Vďaku a úctu osloboditeľom 
a spoluobčanom, ktorých mená sú vy-
ryté na pamätníku, okrem asi stovky 
prítomných, vyjadril v slávnostnom prí-
hovore aj primátor mesta Sabinov Pe-
ter Molčan a  ež predseda Oblastného 
výboru Slovenského zväzu pro  fašis  c-
kých bojovníkov Jozef Čorba.

„Schádzame sa tu, na tomto pamät-
nom mieste, aby sme vzdali vďaku 
a úctu nielen našim osloboditeľom, ale 

aj spoluobčanom, ktorí sa zúčastnili 
bojov II. svetovej vojny. Žiaľ, dlhý je zo-
znam obe  , ktorých mená sú vyryté na 
tomto pamätníku,“ uviedol v príhovore 
okrem iného primátor mesta Sabinov 
Peter Molčan a dodal, že mesto Sabinov 
si pripomína tohto roku 50. výročie ude-

lenia Oscara fi lmu Obchod na Korze, kto-
rý sa nakrúcal práve v tomto kráľovskom 
meste a dej príbehu je spojený s tema  -
kou holokaustu. „V čase holokaustu boli 
zmarené životy, nádeje a práce celej 
jednej generácie, ktorá milovala mesto 
Sabinov, chcela tu prežiť celý život, bo-
hužiaľ jej to nebolo dopriate. Preto aj 
im treba venovať spomienku a nepri-
pus  ť, aby sa takáto genocída v deji-
nách už viac opakovala.“ «

Pripomenuli sme si 71. výročie 
oslobodenia mesta Sabinov
Pri pamätníku obe   druhej svetovej vojny sme si 21. januára 2016 pripomenuli 
71. výročie oslobodenia mesta Sabinov. 

 (red.), foto: Diamond Art
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Je 16. január večer a brány MsKS 
v Sabinove sú otvorené a priprave-
né v plnej paráde plesať, tešiť sa, 

pretože už 3. rok rímskokatolícka far-
nosť v Sabinove a CZŠ sv. Jána Krs  teľa 
v spolupráci so spoločenstvami v Sa-
binove organizovali ples pre farníkov 

a ich priateľov, medzi ktorými boli aj 
pán primátor Peter Molčan s manžel-
kou a pán prednosta MsÚ Jozef Mačišák 
s manželkou. Stretnúť sa a vzájomne sa 
spoznávať aj formou kresťanskej zába-
vy bolo jedným z cieľov farského ple-
su. Byť spolu ako rodina. Ples otvorila 
a zároveň celým programom sprevá-
dzala riaditeľka CZŠ Katarína Hviščová. 
Hneď ako skupina Galaxis začala hrať, 

o parket nebola núdza aj po kultúrnom 
programe či tombole až do skorého 
rána. Nechýbala ani bohatá tombola, za 
ktorú všetkým sponzorom ďakujeme. 
Sme skutočne radi, že sme investovali 
čas do budovania vzťahov medzi ge-
neráciami, medzi ľuďmi navzájom. A aj 
cestou Spravodajcu mesta Sabinov sa 
chceme poďakovať všetkým, jednotliv-
com aj spoločenstvám, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom pomohli pri realizácii 
tohto plesu. Uvidíme sa o rok.:-) «

FAŠIANGY – TURÍCE

Obdobie fašiangov sa spája 
so zábavou, plesmi, rodin-
nými stretnu  ami. Aj v Sa-

binove sme sa rovnako ako po iné 
roky v tomto období stretli na rôz-
nych spoločenských poduja  ach, 
z ktorých prinášame fotoreportáž, 
pričom dodávame, že v čase tlače 
februárového Spravodajcu prebie-
hal Poľovnícky ples a fašiangové 
poduja  a uzavreli Gymnaziálny ples 
a poduja  e Fašiangy v Sabinove 
a Karneval na ľade. «

Predvečer sviatku Troch kráľov sa 
v MsKS v Sabinove spolu viac ako 
300 mladších i starších nielen Sa-

binovčanov zabavilo pri tónoch kapely 
Dynamix a na parkete bolo živo aj pri 
mixovaní hudby DJ Pavlom Ma  jom. «

3. farský ples ... A bolo nám veselo...
 D. Komišaková, foto: V. Štofaník

(red.), foto: Diamond Art

TROJKRÁĽOVÁ ZÁBAVA
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Búšenie srdca, rytmy, ktoré vás nú  a 
do tanca, úsmev, rešpekt a tempe-

rament. Takto by sa dali opísať pocity, 
ktoré mali účastníci 1. rómskeho bálu 
v Sabinove. Zorganizovalo ho občianske 
združenie ROMIX v Sabinove, ktoré od 
roku 2006 napomáha rómskej komuni-
te v oblas   poradenstva, vzdelávania, 
športu a voľnočasových ak  vít pre de   
a mládež. Jeho snahou bolo aj znovuob-
novenie rómskych zábav, ktoré boli pred 
desiatkami rokov súčasťou kultúrneho 
života Rómov v Sabinove. Na vydarenom 
poduja   sa zabávali nielen miestni, ale 
aj hos  a z Košíc, Chminian a Jarovníc. 
Účastníkov plesu prišiel pozdraviť aj spl-
nomocnenec vlády pre rómske menšiny 
Peter Pollák, ktorý ocenil túto myšlienku. 

Prítomným do tanca hrala kapela Porúb-
ka z Liptovskej Poruby, ktorú v prestáv-
kach striedali miestni mladí muzikan  . Tí 
všetkých prítomných presvedčili, že hu-
dobné vlohy svojich predkov majú v krvi.

Aj toto kultúrne poduja  e nás presved-
čilo o tom, že spolunažívanie minority 
spolu s majoritnými spoluobyvateľmi zbli-
žuje a obohacuje všetkých navzájom.«

Laco Duda, foto: Slavo Gajdoš
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6.II. FAŠIANGOVÁ 
MAŠKARÁDA MESTOM 

10.00 Maškaráda a po-
zvánka DFS Sabiník 
a FS Sabinovčan na fašiangy.

6.II. FAŠIANGY V SABINOVE
10.00 Fašiangové špeciality, nebude 

chýbať cukrová vata a súťaže pre 
malých i veľkých.

 Kultúrny program: 
 - pochovávanie basy,
 - ľudový blok v prevedení FS Sabi-

novčan a DFS Sabiník,
 - sprievodné pásmo MDH Sabinka, 
 - vystúpenie žiakov ZUŠ.
 Parkovisko pri Mestskom kultúr-

nom stredisku v Sabinove.

6.II. 22. KARNEVAL NA ĽADE 
15.00 Vystúpenie krasokorčuliarskeho 

klubu Kraso Prešov. Športový are-
ál – Zimný štadión Sabinov.

16.30 Vstup na ľad v maskách bude 
zdarma. Ocenené budú pred-
nostne masky súvisiace s fi lmom 
Obchod na korze, keďže tohto 
roku si pripomíname 50. výročie 
udelenia Oscara tomuto fi lmu.

7.II. ŽELEZIAR - reči o Gemeri
17.00 Vystúpenie folklórneho súboru 

z Košíc. Kinosála MsKS. 
 Vstupné: 5,00 €.

27.II. SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ
9.00 Schôdza. Estrádna sála MsKS.

28.II. MDŽ 
14.00 Medzinárodný deň žien so ZO 

a OO Únie žien v Sabinove.
 Estrádna sála. Vstup na pozvánky.

PLESOVÁ SEZÓNA
5. II. GYMNAZIÁLNY PLES

Kultúrne centrum Na korze
3.II. ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE
15.30 11. ročník výstavy zberateľských 

záľub spojený s výstavou obrazov 
Ras  slava Perdíka. 

 Výstava potrvá do 29.2.2016.

5.II. LÁSKA – výber z tvorby
 Sprístupnenie autorskej výstavy 

Anny Motýľ-Kušnírovej, výtvar-
níčky z Veľkého Šariša. 

 Výstava potrvá do 29.2.2016.

10.II. KORZO KLUB 
15.00 Výtvarná tvorivá dielňa pre verej-

nosť.

20.II. TRIK – niečo nové
16.00 Dielnička pre všetky tvorivé du-

šičky, na ktorej si vyrobíme náuš-
nice a náramok novou technikou 
s novými korálikmi. Nechajte sa 
milo prekvapiť. Vstupné: 5,00 €. 
Na TD sa prihláste do 15.2.2016 
na tel. čísle 0908894669 (počet 
účastníkov je obmedzený).

24.II. KORZO KLUB 
15.00 Výtvarná tvorivá dielňa pre verej-

nosť.

27.II. KOZA ROHATÁ A JEŽ
16.00 Popoludnie s bábkovou rozpráv-

kou, tvorivou dielňou a hrami 
pre de   a ich rodičov. Táto ak  -
vita sa uskutoční vďaka podpore 
z programu SPPoločne. 

Knižnica MsKS
4. II. VO SVETE ROZPRÁVOK A PRÍBEHOV
10.00 Rozprávanie o knižnici a jej ta-

jomstvách pre de   MŠ Jarkova 
Orkucany.

8.II. VO SVETE ROZPRÁVOK A PRÍBEHOV
10.00 Rozprávanie o knižnici a jej ta-

jomstvách pre de   1. skupiny MŠ 
17. novembra.

9.II. VO SVETE ROZPRÁVOK A PRÍBEHOV
10.00 Rozprávanie o knižnici a jej ta-

jomstvách pre de   2. skupiny MŠ 
17. novembra. 

11.II. BOL RAZ JEDEN KRÁĽ 
9.00 Literárne pásmo o živote štúrov-

ského básnika Janka Kráľa pre štu-
dentov Spojenej školy.

23. II. TRI MÚDRE KOZLIATKA 
10.30 Zážitkové čítanie z knihy J. C. 

Hronského pre žiakov I. stupňa 
Spojenej školy.

24.II. DVERE DO ROZPRÁVKY 
10.00 Dopoludnie s rozprávkami 
 pre de   z MŠ Severná. 

26.II. TRI MÚDRE KOZLIATKA
10.30 Zážitkové čítanie z knihy J. C. 

Hronského pre žiakov I. stupňa 
Spojenej školy.

Kultúra na február 2016
Vítame Vás 
Ferko Fabricio
Nedeliaková Amália
Timura Tomáš
Kyselá Ema
Čekanová Alexandra
Kohút Filip
Šoltýsová Sára
Jurčišinová Rebeka
Pekeja Rudolf

Zomrelí:
Borz Ladislav 29 ročný
Dráb Štefan 83 ročný
Duda Bartolomej 49 ročný
Funtaľ Miroslav 54 ročný
Greško Andrej 76 ročný
Jedinák Ján 61 ročný
Kuľbaga Mar  n 58 ročný
Rabinská Jarmila 68 ročná

Jubilanti:
94 rokov Mochňacká Bernardína
85 rokov Sokolský Vincent
       Šoltýs Ján
80 rokov Dujčáková Magdaléna
       Hozová Helena
       Tkačová Anna
       Tutokyová Anna
75 rokov Jánošová Katarína
        Kochanová Margita
       Marhevská Alžbeta
       Sladkovská Margita
70 rokov Ivanková Anna
       Ivanková Margita
       Kaleja Viktor
       Kapalková Mária
       Polaček Milan
       Wedelová Anna
65 rokov Dujčaková Alena
       Falatová Anna
       Horváth Dezider
       Kašper Pavol
       Lazorová Mária
       Lukáčová Rozália
        Mišenko Juraj
       Straka Ján
       Šajgal Dušan
       Župová Mária

Spoločenská kronika 
január 2016
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4.2. štvrtok 19.00 h MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ Od 12 r. MP 3,50 €
Premiéra hudobného fi lmu s piesňami zo slávneho muzikálu Starci na chmelu. Krajina pôvodu: ČR. Hrajú: V. 
Kerekes, R. Vojtek, J. Korn, A. Mišík, V. Polívka, J. Laufer a i. Česká verzia, 85 min.

5. 2. piatok 20.30 h UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ Od 12 r. MP 3,50 €
„V živote raz nastane chvíľa, keď sa každý musí začať správať dospelo… Alebo nie?“Premiéra roman  ckej 
komediálnej drámy. Krajina pôvodu: Veľká Británia. Hrajú: D. Barrymore, T. Colle  e, D. Cooper, P. Considine 
a i. České  tulky, 112 min.

6. 2. sobota 19.00 h STÁVKA NA NEISTOTU Do 15 r. MN 3,50 €
Tento príbeh sa skutočne stal. Nám všetkým. Krajina pôvodu: USA. Premíéra drámy. Hrajú: Ch. Bale, B. Pi  , 
R. Gosling, S. Carell, M. Leo a i. České  tulky, 130 min. 

7. 2. nedeľa 14.00 h ĽADOVÁ SEZÓNA MP 4,00 €
Slávny New York čaká skutočná „Ľadová sezóna.“ Premiéra animovanej rodinnej  komédie. Krajina pôvodu: 
USA. Slovenský dabing, 86 min. 
7. 2. nedeľa 20.00 h LÍDA BAAROVÁ Od 12 r. MP 4,00 €

Milovala diabla. Je to zločin? Jeden z najväčších príbehov lásky 20-teho storočia o kontroverznom vzťahu 
legendárnej českej herečky Lídy Baarovej s ministrom propagandy Tretej ríše Josephom Goebbelsom. Premiéra 
drámy. Krajina pôvodu: ČR. Hrajú: T. Pauhofová, K.Markovics, G. Burkhard, S. Stašová a i. Česká verzia, 110 min.

11. 2. štvrtok 19.00 h TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCI KOMÉTY – klubový fi lm Od 12 r. MP 3,00 €
Celovečerný dokumentárny fi lm o Filipovi Topolovi, skladateľovi, textárovi, klaviristovi a spevákovi skupiny 
Psí vojáci. Premiéra. Krajina pôvodu: ČR. Ďalej hrajú: J. Topol, J. Hazuka, D. Skála a i. Česká verzia, 101 min. 
Členovia fi lmového klubu: 2,00 €

12. 2. piatok 20.30 h POLICAJTOV ŠVAGOR Od 12 r. MP 4,00 €
Premiéra akčnej komédie, ktorá vám dokáže, že riešiť sa dajú i situácie neriešiteľné. Hrajú: I. Cube, K. Hart, 
K. Jeong, B. Bra  , O. Munn a i. Krajina pôvodu: USA. České  tulky, 101 min.

13. 2. sobota 19.00 h 13 HODÍN: TAJNÍ VOJACI Z BENGHÁZÍ Do 15r. MN 4,00 €
Film rekonštruuje útok islamských milícií na americkú ambasádu v libyjskej Bengházi, ku ktorému došlo 
11. septembra roku 2012. Premiéra akčného thrilleru.Hrajú: J. Krasinski, P. Schreiber, J. Badge a i. Krajina 
pôvodu: USA. Slovenské  tulky, 147min.

13. 2. sobota 16.00 h AGENTI DEMENTI MP 4,00 €

14. 2. nedeľa 16.00 h AGENTI DEMENTI MP 4,00 €
Premiéra animovanej komédie. Krajina pôvodu: Španielsko. Slovenský dabing., 91 min.

14. 2. nedeľa 19.00 h AKO BYŤ SINGLE Do 15 r. MN 4,00 €
New York je plný osamelých sŕdc hľadajúcich vhodný nápro  vok za účelom fl irtu, manželstva alebo niečoho 
medzi tým. Premiéra roman  ckej komédie. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: D. Johnson, A. Brie, L. Mann, R. 
Wilson a i. Slovenské  tulky, 87 min.

18. 2. štvrtok 19.00 h MACBETH Do 15 r. MN 3,50 €
„Z krvi vzíde ďalšia krv…“ Premiéra historickej drámy. Krajina pôvodu: VB, USA, Fr. Hrajú: M. Fassbender, M. 
Co  llard, D. Thewlis, E. Debicki a i. Slovenské  tulky, 113 min.

19. 2. piatok 20.30 h TAJOMSTVO ICH OČÍ Do 15 r. MN 3,50 €
„Pravda sa vynorí tam, kde ju najmenej čakáte…“ Premiéra amerického krimi-thrilleru. Hrajú: J. Roberts, N. 
Kidman, Ch. Ejiofor a i. České  tulky, 115 min. 

20. 2. sobota 19.00 h DEADPOOL Do 15 r. MN 4,00 €

21. 2. nedeľa 19.00 h DEADPOOL Do 15 r. MN 4,00 €
Najnetradičnejší komiksový an  hrdina, sa podrobil experimentu, vďaka ktorému získal schopnosť rýchleho 
samouzdravovania. Premiéra akčného sci-fi  fantasy. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: R. Reynolds, M. Baccarin, 
E. Skreint a i. Slovenské  tulky, 106 min.

21. 2. nedeľa 16.00 h ALVIN A CHIPMUNKOVIA: ČIPERNÁ JAZDA MP 4,00 €
Premiéra animovanej rodinnej komédie, voľné pokračovanie predošlých troch čas  . Krajina pôvodu: USA. 
Český dabing, 92 min.

25. 2. štvrtok 19.00 h EJZENŠTEJN V GUANAJUATE – klubový fi lm Do 18 r. MN 3,00 €
Ejzenštejn prežíva úzke prepojenie medzi láskou a smrťou – pudy eros a thanatos. Premiéra životopisného 
roman  ckého fi lmu. Krajina pôvodu: Belgicko, Holandsko, Fínsko. Hrajú: E. Bäck, L. Alber  , S. Savante, L. 
Owen a i. České  tulky, 105 min. Členovia fi lmového klubu: 2,00 €

26. 2. piatok 20.30 h DECIBELY LÁSKY Od 12 r. MP 4,00 €
Hudobná fi lmová romanca, ktorá sa odohráva v súčasnos  . Krajina pôvodu: ČR. Hrajú: R.Hrušínský naj., 
L. Potměšil, F. Cíl, J. Čvančarová, L.Vondráčková, B. Polívka, R. Hrušínský ml., M. David, J. Bartoška a i. 
Premiéra. Slovenská verzia, 85 min.

27. 2. sobota 19.00 h ZOOLANDER 2 Od 12 r. MP 4,00 €
„Kedysi bol najslávnejším modelom na svete.“ Voľné pokračovanie komédie. Premiéra. Krajina pôvodu: 
USA. Hrajú: B. S  ller, P. Cruz, O. Wilson a i. Slovenské  tulky, 100 min.

28. 2. nedeľa 16.00 h ŘACHANDA MP 4,00 €
Premiéra hranej rozprávky o rozmaznanej princeznej. Krajina pôvodu: ČR.  Hrajú: B. Polívka, J. Rarach, V. 
Cibulková, O. Kaiser, M. Dejdar a i. Česká verzia,  100 min.
28. 2. nedeľa 19.00 h PÄŤDESIAT ODTIEŇOV ČIERNEJ Do 15 r. MN 4,00 €

Držte si nohavičky aj bránice, do kín prichádza dráždivá šťavnatá paródia. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: M. 
Wayans, K. Hawk, J. Seymour a i. Premiéra.České  tulky, 85 min.

KINO TORYSAFEBRUÁR
2016 Detské 

predstavenia
ĽADOVÁ SEZÓNA

7. 2. / nedeľa / 14.00 /4,00 €

AGENTI DEMENTI

13.2. / sobota / 16.00 / 4,00 €
14.2. / nedeľa / 16.00 / 4,00 €
ALVIN A CHIPMUNKOVIA: 

ČIPERNÁ JAZDA

21. 2. / nedeľa / 16.00 / 4,00 €

ŘACHANDA

28. 2. / nedeľa / 16.00 / 4,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č.: 

mob.: 0903105590, 
0903218327, 

e-mail: 
manazer@kulturnestredisko.sk 
www.kinotorysa.sabinov.sk
Pokladňa kina otvorená 30 
minút pred premietaním

Digitalizáciu Kina Torysa 
fi nančne podporil

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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Mnoho turistov či miestnych oby-
vateľov sa s dobrým pocitom 
zastavuje pred vchodom do kve-

 nárstva, na pôde ktorého vďaka skupi-
ne nadšencov na čele s pánom Štefanom 
Lompartom vznikol 8. mája 2015 pamät-
ný, no zároveň symbolický obchodík vdovy 
Lautmannovej. Ako iste všetci vieme, 
zlatá soška Oscara z roku 1966 
predstavila celému fi lmovému 
svetu naše mesto Sabinov.

O tento fi lm sa zaujímam 
od roku 1994 a častokrát sa 
stretávam s otázkou, či ide 
o auten  cký obchod, teda 
kulisu z fi lmu. Táto otázka mi 
nevadí, pretože ma teší záujem 
ľudí o tento fi lm, hoci trochu „nemá lo-
giku“, keďže z tohto obchodu nevidno 
na miesto, kde stála fi lmová Mohyla ví-
ťazstva, ako je to vo fi lme, ale do parku 
s gaštanmi. Nie málo je tých, ktorí si do-
konca myslia, že aj interiér kve  nárstva 
poslúžil fi lmárom. Treba však veci uviesť 
na pravú mieru.

V lete 1964 sa tvorcovia Obchodu na 
korze z pražského Barrandova rozhodli pre 
naše mesto, kde natočili všetky exteriéry. 
Interiérových scén bolo 6. Z toho dve sa 
natočili v Sabinove, zvyšné 4 v Prahe.

Na okraji Námes  a slobody našli praž-
skí kulisári obchod, ktorý niesol názov 
Chemická čis  areň. Jeho vonkajší vzhľad 
sa rozhodli pretvoriť pre fi lmové účely, 
čo sa aj stalo. Celá fasáda bola vymene-
ná a vznikol tak obchod s názvom „H. 
Lautmann-vdova Galantérny tovar“.

Išlo však len o vonkajší vzhľad. Aj počas 
natáčania to  ž fungoval ako čis  areň pre 
obyvateľov mesta, prirodzene v zmene-
nom režime kvôli nakrúcaniu vonkajšieho 

priestoru. A ako je možné, že 
vo fi lme túto zmenu nie je 
vidno? Je to záležitosť fi lmo-
vého triku. Obchodík zvnútra 

to  ž po prvýkrát vo fi lme vidí-
me, keď príde Tóno Brtko ozná-

miť vdove Rozálii Lautmannovej, že 
bude jej arizátorom. Na námes   si obzerá 
stavbu Mohyly víťazstva, pričom následne 
otvorí dvere a vojde do obchodu. V sku-
točnos   ide o strih, pretože sa ocitá v ate-
liéri fi lmového štúdia Barrandov v Prahe. 
Čiže vnútro obchodíku by ste v Sabinove 
hľadali márne.

Bohužiaľ, aj samotná budova čis  arne 
dnes už nestojí. Padla za obeť asanácii, 
pričom na jej mieste vyrástla tržnica, ne-
skôr až podnes takisto obchod s kvetmi 
s predajnou vonkajšou záhradou.

To, že v Sabinove chýbal symbolický 
obchodík, sa rozhodol zmeniť pán Šte-
fan Lompart, známy ako Časar so svojimi 
priateľmi, vďaka ktorým dnes stojí sym-
bolický Obchod na korze. Za pomocní-
kov si vybral Juraja Karniša a Borisa Slá-
vika. 12. júna 2004 vytvorili prvý takýto 
obchodík, ktorému však chýbala úplná 
auten  cita, pretože sa volal Obchod 

Obchod, ktorý pripomína ľudskosť (2)
Seriál pri príležitosti 50. výročia udelenia Oscara filmu Obchod na korze

2. kupón súťažné Otázky Tu napíšte odpoveď

1. 

a) Ktorého diktátora zo svetových dejín paroduje opitý Tóno Brtko? 
00:26 min – 00:28min
b) Ku ktorému slávnemu americkému hercovi sa Brtko prirovnáva pri 
pohľade do zrkadla?00:51 – 00:53

a)

b) 

SÚ
ŤA

Ž
fe

br
uá

r 
20
16

2.

a) Aké bolo pôvodné povolanie dôstojníka HG Mariána Petra? 
00:53.00:54
b) Ako sa volal židovský obchodník, ktorý ponúkol peniaze Brtkovi za 
ochranu vdovy Lautmannovej? 01:08 – 01:10

a)

b)

3.

a) Koľko rokov mala vdova Lautmannová?01:09 – 01:11
b) Ako sa krstným menom volal nebohý manžel vdovy 
Lautmannovej?00:49 – 00:50. Malá pomôcka: začiatočné písmeno 
krstného mena je vidieť aj na názve firmy: 02:06:24

a)  

b)

Juraj Vrábel ml., foto: Státní ústav pro kontrolu 
památek a objektů Praha, autor

Za otázkou je uvedené časové rozpätie, v ktorom je možné nájsť odpoveď.

Kde bol naozaj   Obchod na korze?
Mýty a skutočnosti

vieme, 
66 

u 

a 
mi 
á j

v
to

me
iť d

1965
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Fotografie z roku 1965 predstavujú ďal-
šiu zástavbu severnej čas  vtedajšej 
Ul. Sovietskej armády. Ide o dva jed-

nopodlažné meš anske domy, tvoriace 
časť zástavby historického jadra mesta. 
Na fotografii 1A z roku 1965 ide o rodinný 

dom č. 39, poschodie ktorého obývali ma-
jitelia a na prízemí bola predajňa HRAČKY 
– ŠPOTOVÉ POTREBY n.p. Drobný tovar 
a rodinný dom č. 40, na prízemí ktorého 
bola predajňa MÄSO ÚDENINY n.p.Zdroj. 
Od druhej polovice sedemdesiatych ro-
kov až do súčasnos  je dom majetkom 
Slovenského rybárskeho zväzu – MO Sa-
binov (Rybársky dom). Dom č. 41 (foto 
2A) v roku 1965 slúžil ako rodinný dom 
obývaný majiteľmi a nájomníkmi. Po jeho 
odkúpení v osemdesiatych rokoch riešil 
v ňom MsNV v Sabinove problema ku bý-
vania vtedajšieho cigánskeho obyvateľstva 
v meste. Výsledkom bola jeho postupná 
devastácia a odstrašujúci pohľad na objekt 
v historickom jadre mesta. Náprava nasta-

la až po presťahovaní neprispôsobivých 
nájomníkov do novo postavených bytov 
nižšieho štandardu na Severnej ul. v roku 
2006, predaju objektu súkromnému 
vlastníkovi a jeho následnej rekonštrukcii 
v roku 2007 (foto 2B_2015). «

AK
O B

OLO
,

AK
O (

NI
E) 

JE

11
-nl- (foto: Státní ústav pro kontrolu památek                          

a objektů Praha, autor)

na korze, čo vo fi lme ako názov fi rmy 
samozrejme nie je. Myšlienku vylepšiť 
túto skutočnosť pán Lompart uskutočnil 
8. mája 2015, kedy okrem dvoch spo-
mínaných nadšencov pomáhali aj Eva 
Motýľová a Majo Stračiak. Podarilo sa 
im vytvoriť obchod s jeho fi lmovou rep-
likou fasády. Ak si ho chcete pozrieť, sta-
čí sa zastaviť na Námes   slobody 68. Vo 
vnútri sa dokonca nachádza kópia sošky 
Oscara z dielne pani Motýľovej. «

1965

20152015

1 A 1 B

2 A 2 B

Títo nadšenci stoja za súčasnou zmenou fa-
sády obchodíka pripomínajúceho rodisko osca-
rového filmu. Žľava: Juraj Karniš, Eva Motýľová, 
Majo Stračiak, Štefan Lompart, Boris Slávik.
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S P O M Í N A M E

OBČIANSKA INZERCIA

Dňa 26. 2. 2016 uplynie 10 rokov kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec  a dedko 

MARTIN KUĽKA. 
S láskou a úctou spomíname. 

SLAVOMÍR MARTON 

*14.4.1990 – † 6.2.2009

Prešlo 7 rokov, čo si nás opustil, chýbaš...
Ostal si v našich srdciach.
„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali 

život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí. “ 
Julius Zeyer

Dňa 13. februára uplynú 3 roky od chvíle, čo nás 
navždy opustila moja manželka, mamka, babka

DARINA DEMKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujete 
modlitbu a tichú spomienku.

S úctou a láskou manžel a deti. 

Dňa 22. 2. 2016 si pripomíname 3. výročie 
odchodu do večnosti nášho drahého syna, brata, 
švagra, strýka a príbuzného 

JOZEFA MUŠINSKÉHO. 
Tí, ktorí ste ho poznali prosím, spomeňte si naňho 
v modlitbách. S láskou spomína celá rodina.

Ďakujeme za účasť a kvetinové dary na poslednej 
rozlúčke s 

JARMILOU RABINSKOU. 
Chceme sa poďakovať aj ZPOZ- u “Človek človeku“ 
v Sabinove za realizáciu rozlúčky, ktorá sa konala 
2. 1. 2016. Manžel Róbert, dcéra Danka a syn 
Richard s rodinami.

Zo srdca ďakujem príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím 
manželom 

ANDREJOM GREŠKOM 
z a prejavenú sústrasť a kvetinové dary.

Manželka Magdaléna, syn Miroslav, dcéry 
Iveta, Jarmila a Adriana s rodinami.

Dňa 23. 2. u plynie 10 rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 

MICHAL RABATIN. 
S láskou spomína manželka Mária, dcéra Danka 
s rodinou a synovia Martin, Michal a Dominik 
s rodinami.

Dňa 8.2.2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 

VIKTOR BEKEČ. 
Smútok stále v srdci máme a s láskou na teba 
spomíname. Manželka a deti s rodinami. 

■ Ponúkam na predaj, alebo do prenájmu, novinový stánok  na Ul. 
Komenského. Bližšie informácie vám poskytne p. Peter Vrábeľ na 
čísle  0948 500 438.

■ Kúpim 1 alebo 1,5 izbový byt v Sabinove do 40m2. 
 Kontakt: 0905 982 931
■ Hľadáme opatrovateľku pre staršiu pani – opatrovateľský kurz nie 

je podmienkou. Je čiastočne mobilná. Jedná sa o opatrovanie počas 
pracovných dní a počas víkendov a sviatkov v zmenách. Miesto: Sa-
binov. Pre bližšie info volajte: 0908 335 697.

Dňa 25.2.2016 by sa bol dožil 65 rokov môj 
manžel, otec, dedko, brat a príbuzný 

VIKTOR ROHAĽ. 
Venujte mu, spolu s nami, tichú spomienku.

Manželka Katarína, dcéry Lucia a Viktória 
s rodinami. 

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ 
SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ

Oznamujeme širokej verejnosti, že uverejňovanie 
spomienok či poďakovaní s textom alebo 

fotografi ou je spoplatnené. 

Cena za oznam je 3,50 eur. Platbu je potrebné 
realizovať v MsKS Sabinov. Maximálna dĺžka textu 

poďakovania či spomienky je 40 slov.
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Chceli by ste mať v na-
šom meste nové veľké 
detské ihrisko s posta-

vičkami z rozprávky Včielka 
Maja, zaujímavými hracími 
prvkami a dvoma zónami pre 
mladšie i staršie deti? Ak ste 
odpovedali na túto otázku 
áno, sami sa môžete pričiniť 
o to, aby sa zámer stal sku-
točnosťou. Mesto Sabinov sa 
totiž zapojilo do výzvy spo-
ločnosti LIDL s názvom „Ihris-
ko Žihadielko“. V rámci neho 
získa desať slovenských obcí 
práve takéto krásne ihrisko 
vrátane všetkých potrebných 
stavebných úprav v hodnote 80 000,- €, ktoré LIDL postaví 
a odovzdá nášmu mestu. Nejde teda o projektový zámer 
a investíciu samosprávy, ale o súťaž, v ktorej by Sabinov 
mohol uspieť. Aby to bolo možné zrealizovať, je potrebné 
za sabinovské ihrisko hlasovať na stránke http://zihadiel-
ko.lidl.sk Hlasovanie je spustené od 21. 1. 2016. Prosíme 
vás, dajte vedieť všetkým svojim blízkym, priateľom a zná-
mym, aby v hlasovaní podporili práve ihrisko v Sabinove, 
ktoré v prípade úspechu spríjemní voľné chvíle našim de-

ťom i malým návštevníkom mesta. Vopred vám ďakujeme 
za vašu snahu!
HLASUJ ZA IHRISKO ŽIHADIELKO V TVOJOM MESTE a vyhraj 
jedno z 20-  ch elektrických au  čok BMW X6 s diaľkovým ovlá-
daním a koženými sedadlami.
Vizualizácia ihriska 
h  ps://www.youtube.com/watch?v=wJystJHquD0

Takéto ihriská pripravuje spoločnosť LIDL pre 10 slovenských 
obcí, ktoré uspejú v hlasovaní.

HLASOVAŤ MÔŽETE AJ NA FACEBOOKU 
V jeden deň môžete 1x hlasovať prostredníctvom Facebooku 
aj 1x prostredníctvom e-mailu. (ak máte viac mailových účtov 
dá sa hlasovať zo všetkých a 1x získavate bonusový hlas, ak si 
zahráte hru so včielkou Majou. Podporované prehliadače Go-
ogle Chrome a Mozilla)

NÁVOD PRE FACEBOOK
1. Klikni na link h  ps://zihadielko.lidl.sk
2.

 
3.

 
4. Vyplníš svoje prihlasovacie údaje pre facebookové konto
5. Vyber lokalitu napísaním názvu mesta SABINOV

6. Klikni na hlasuj

7. NEZABUDNI HLASOVAŤ OPÄŤ ZAJTRA

NÁVO D PRE E MAIL REGISTRÁCIU
8. Klikni na link h  ps://zihadielko.lidl.sk
9. Vyber lokalitu napísaním názvu mesta Sabinov

10. Vyber možnosť REGISTRÁCIA a napíš požadované údaje:
 Email: tvoj email napríklad(jozko.mrkvicka@gmail.com) 
 Meno: tvoje meno napríklad Jožko 
 Priezvisko: tvoje priezvisko napríklad Mrkvička
 a zaškrtni  že súhlasíš s pravidlami a spracovaním osob-

ných údajov

11. Stlač 

12. Choď na svoj email, pretože   prišiel prihlasovací mail, 
otvor ho a klikni na tlačidlo

 

13. Klikni na tlačidlo HLASUJ

14. Výber lokalitu v písaním názvu mesta SABINOV a potvrď

15. 

16. NEZABUDNI HLASOVAŤ OPÄŤ ZAJTRA

HLASUJ ZA IHRISKO ŽIHADIELKO V MESTE 
SABINOV a vyhraj jedno z 20-  ch elektrických 

au  čok BMW X6 s diaľkovým ovládaním 
a koženými sedadlami.

Hlasujte a pomôžte nám získať postavenie nového detského ihriska
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Zberateľské vášne 2016

Centrum voľného času 
Radosť aj v roku 2016 
spája zberateľov Sabi-

nova. 11. ročník je svedkom 
toho, že toto poduja  e má 
svoju opodstatnenosť, svoju 
tradíciu, ale hlavne poukazuje 
na zberateľov, ktorých zbierky 
sú súčasťou ich každodenné-
ho života. O tom, že zbierať je 
možné všeličo, svedčí aj fakt, 
že každoročne zberatelia vy-
stavujú svoje zbierky v podobe 

rôznych obalov, dekoračných 
predmetov, úžitkových vecí 
a podobne. Ak sa o zbierkach 
a zberateľstve chcete dozve-
dieť viac, srdečne Vás pozýva-
me na výstavu 11. ročníka Zbe-
rateľských vášní. Vernisáž sa za 
účas   Ing. Ras  slava Perdíka 
uskutočnila 3.2.2016. Súčas-
ťou výstavy je to  ž premiéra 
výstavy jeho umeleckých ole-
jomalieb zá  ší, krajiniek a sce-
nérií. Výstava Zberateľské váš-
ne 2016 potrvá v KC Na korze 
do 29.2.2016.«

v@hovsky

Od 15.2 - 19.2.2016 
prichádza čas, na 
ktorý sa tešia všet-

ci školáci. Je to obdobie 
jarných prázdnin v Pre-

šovskom a Košickom kra-
ji. Centrum voľného času 
Radosť prichádza s ponu-
kou jarného prebúdzania 
v podobe prímestského 
tábora - Snežienka. Na 
čo sa môžu táborníci od 
6 - 12 rokov tešiť? Zažijú 
interak  vne hry, bowling, 
neformálne vzdelávanie, 
korčuľovanie, tvorivé 
dielne, noc v CVČ, náv-

števu planetária a kopec 
ďalšej zábavy. Denný tá-
bor otvára svoje brány od 
8.00 - 16.00 h so začiat-
kom programu o 9.00 h 
Cena 25 € zahŕňa obedy, 
olovranty, vstupy, ces-
tovné, poistné, materiál 

a všetky ostatné poplatky 
spojené s táborom. 

Prihlášku a program 
tábora nájdete na www.
cvcsabinov.sk/podujatia 
alebo na facebookovej 
stránke: CVČ Radosť. 

Uzávierka prihlášok je 
do 12.2.2016, rovnako nás 
môžete kontaktovať na t. č. 
0902 258 111. «

Jarný prímestský tábor - SNEŽIENKA
v@hovsky
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Veselá pesničková 
fantázia s kúzlami 
a pesničkami ako 

Vlk a Kozliatka, Červe-
ná čiapočka, Budkáčik 
a Dubkáčik, Hruška. 

Okrem rozprávkových 
pesničiek si prídu na 
svoje aj tí úplne najmen-
ší chrobáčikovia s  pes-
ničkami Nonono tytyty, 
Hej rup, do toho, Hádaj 
hádaj.... a  s  novinkou 
Šmucko Knofl ik. Na zá-
ver vyčarujeme mini 
diskotéku s  našimi ta-
nečnými peckami ako 
Drobec, Kačací tanec, 
Prepáč, prosím...ďaku-
jem a Máme tu leto. Na 
úplný záver si urobíme 
spoločné fotky so všet-
kými chrobáčikmi!

 28.2.2016 o 10.00 h 
v kinosále MsKS, 
vstupné: 5 eur, 

predpredaj: 
www.ticketportal.sk

Dĺžka podujatia: 
cca 60 min.
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DECEMBER

P U S Š P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVEMBER

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OKTÓBER

P U S Š P S N

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

SEPTEMBER

P U S Š P S N

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AUGUST

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JÚL

P U S Š P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JÚN

P U S Š P S N

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MÁJ

P U S Š P S N

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

APRÍL

P U S Š P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAREC

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FEBRUÁR

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

JANUÁR

P U S Š P S N

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

KALENDÁR ZBERU ODPADOV NA ROK 2016
MESTO SABINOV

Dátum zberu triedených 
odpadov - PLASTY 

Dátum zberu triedených 
odpadov - SKLO

Dátum zberu triedených odpadov 
ELEKTROODPAD a NEBEZPEČNÉ ODPADY (akumuláto-
ry, baterky, žiarivky, chladničky, TV, monitory, ostatné 
elektrospotrebiče)
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Po viacročnej odmlke sa dňa 
28.12.2015 v reštaurácii Jonatán 
v Sabinove uskutočnil turnaj v ma-

riáši. Mariáš je kartová hra a  , ktorí ju 
poznajú, mi určite dajú za pravdu, ak 
poviem, že mariáš je medzi kartovými 

hrami ako šach medzi fi gúrkovými hra-
mi. Turnaja sa zúčastnilo 10 mariášistov 
zo Sabinova a blízkeho okolia. Organi-
začný výbor pripravil návrh jednotných 
pravidiel turnaja, s ktorými účastníci 
turnaja súhlasili. V mariáši sa to  ž dajú 
niektoré parametre pravidiel dohodnúť 
tak, aby vyhovovali väčšine. Základné 
pravidlá sa samozrejme meniť nedajú. 

Po vyžrebovaní sa hrali tri kolá. Vo fi nále 
sa stretli štyria hráči. Na štvrtom mieste 
sa umiestnil pán Jozef Vaňo z Ražnian, 
tre  e miesto obsadil Ing. Jozef Zubrický 
zo Sabinova, druhé miesto získal Ing. Pe-
ter Mihok z Jakubovian. Víťazom turnaja 
v mariáši a sabinovským mariášovým 
majstrom roku 2015 sa stal pán Vincent 
Kolarčík zo Sabinova. Víťazovi srdečne 
gratulujeme a všetkým zúčastneným ďa-
kujeme za účasť.

Zdieľajte a neprešvihnete termín ko-
nania tohtoročného turnaja! «
https://www.facebook.com/Turnaj-v-
-mariáši-1574206846173043/

Vľavo Ing. Jozef Zubrický – 3. miesto, 
vpravo Ing. Peter Mihok – 2. miesto, 
v strede  Vincent Kolarčík – 1. miesto

Víťazom turnaja v mariáši sa 
stal Vincent Kolarčík

Autor článku a foto:  Peter Vrábeľ, Sabinov

Dorastenci Šk Sabinov odštartovali 
sezónu šies  mi výhrami a jednou 
prehrou. To im stačilo na celko-

vé 2. miesto a hladký postup. Jedinú 

prehru utrpeli v priamom súboji o 1. 
miesto so Sláviou PU Prešov. Najlepším 
hráčom družstva bol na prvej šachov-
nici hrajúci Patrik Kravec, ktorý v sied-
mich zápasoch 6x vyhral a raz remizo-
val. Druhú šachovnicu spoľahlivo udržal 
Michal Verbovský s výsledkom 4,5/7 

a tak  ež Benjamín Kardis tre  u 5,5/7. 
Andrea Verbovská na 4-tej šachovnici 
ako jediná dokázala najsilnejšej hráčke 
turnaja J. Liščinskej uchmatnúť polbodu 
a výsledkom 5/7 výrazne prispela k cel-
kovému 2. miestu a postupu do ďalšej 
etapy. «

Dorastenci do 
štvrťfi nále z 2. miesta
16.1.2016 sa dorastenci Prešovské-
ho kraja zišli v Humennom na 1. eta-
pe dorasteneckej šachovej ligy MSR 
2015/2016, aby zabojovali o tri postupo-
vé miesta do ďalšej etapy – štvrťfi nále.

Foto zľava: Kravec, Verbovský, 
Verbovská a Kardis

Dušan Cuker, foto: archív šachistov 
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Miroslav MICHALÍK 
(nar. 9. 10. 1955)

Holdujem športu ako takému, mám rád 
futbal, atle  ku aj hokej. No futbal som  
hrával aj súťažne. Od desia  ch rokov som 
hrával za žiakov Sabinova. V začiatkoch 
ma viedol ako tréner pán Vavrek, neskôr 
nebohý pán Krasnenko. Až do kategórie 
dorastencov som bol ak  vnym hráčom. 
Zastavilo ma zranenie, neskôr prišla vo-
jenská služba a s futbalom som skončil. 
Späť ma pri  ahol tréner pán Andrej Mer-
kovský. Keď som sa v roku 1985 presťa-
hoval do nového bytu v centre mesta, 
zis  l som, že musím svoje voľnočasové 
ak  vity zmeniť. A tak 15. mája 1985 som 

už stál pri zrode prípravky žiakov, ktorá 
dovtedy v klube neexistovala. Prípravka 
fungovala asi dva roky, keď sa približne 
dvadsať chlapcov poskladalo a zakúpi-
li sme im dresy. Splnili sme podmienku 
na možnosť začať súťažiť. Až potom nás 
prihlásili do súťaže starších a mladších 
žiakov v okrese. Žiakom som sa veno-
val takmer šesť rokov. Neskôr som spo-
lu s nebohým Jožkom Lukáčom viedol 
dvojičky staršieho a mladšieho dorastu. 
Ja som mal na staros   mladších a Jožko 
starších chlapcov. Počas môjho účinko-
vania pri mladšom doraste sme dvakrát 
hrali o postup do prvej ligy. To už ale dvo-

jičky tvorili mladší dorastenci a starší žiaci 
a hrávali svoje súťaže samostatne. Prvý-
krát nás zdolali dorastenci zo Spišskej No-
vej Vsi a druhýkrát sme „museli“ ustúpiť 
chlapcom z Michaloviec. „Odmenou“ 
pre klub boli futbalové lopty, ktoré mali 
zmierniť chlapcom žiaľ z neúspechu. Bolo 
to obdobie, keď som v družstve mal bra-
tov Petra a Maroša Molčanovcov, Pozem-
ku, nebohého Riša Sedláka a Mariána 
Valkoviča. Toto boli chlapci, ktorí ako prví 
prešli futbalovou školou od začiatku, t. j. 
od prípravky až k spomínanému mladšie-
mu dorastu. Keď opäť došlo k reorganizá-
cii súťaží, starší a mladší dorastenci vy-
tvorili súťažné dvojičky. Pre nedostatok 
trénerov, tréner staršieho dorastu pán 

Ján Varhoľ žiaľ zomrel, tak som dvojič-
ku dorastencov viedol sám. Pomáhal mi 
ako vedúci družs  ev Imrich Miščík (už 
nebohý výborný futbalista a funkcionár 
klubu), ktorý zároveň vykonával aj funk-
ciu hlavného usporiadateľa. K staršiemu 
dorastu potom od žiakov prešiel aj Jožko 
Lukáč. Dorastencov som viedol asi šty-
ri roky. Potom som na tri roky presedlal 
na funkcionársku stoličku. S predsedom 
Ivanom Valkovičom som tri roky praco-
val ako tajomník klubu. Keď v klube do-
šlo k zmene na funkcionárskych postoch, 
ukončil som činnosť tajomníka aj trénera. 
Nové vedenie hľadalo nových trénerov. 
Na pol roka sa starších dorastencov ujal 
Marián Šulík, ktorého som na zvyšok sú-
ťažného ročníka opäť nahradil. Až potom 
prevzal starších dorastencov Ing. Pavol 
Šaršala. V roku 2000 som sa rozhodol, že 
sa opäť vrá  m k najmladším futbalistom. 
Odvtedy až dodnes trénujem chlapcov 
v prípravkách. Ak by som mal spomenúť, 
kto zo súčasného kádra prešiel „mojimi 
rukami“ tak môžem spomenúť Ľubomí-
ra Andraščíka, ale z minulých výborných 
opôr klubu to boli aj Daniel Darák, Jozef 
Surina, Mar  n Pták, Alexander „Šani“ 
Radačovský. Tých ale už prebral trénovať 
Mgr. Štefan Vargovčík, ktorý úspešný roč-
ník viedol od prípravky až k postupu do 
druhej ligy dorastu. Neskôr takmer všetci 
spomínaní chlapci boli súčasťou mužstva 
dospelých, ktoré vybojovalo postup do 
tretej ligy.

Vyše roka som pôsobil aj ako hospo-
dár. Od začiatku môjho pôsobenia pri 
futbale som súbežne začal vykonávať aj 
funkciu hlavného usporiadateľa. 

Ako som mohol takúto dobu pri fut-
bale vydržať? Musím poďakovať svojej 
rodine, hlavne manželke Angele, ktorá 
vždy bola tolerantná, aj napriek tomu, že 
som neraz chýbal doma nielen v sobotu, 
ale aj v nedeľu. 

Ak by som mal hodno  ť futbalistov, 
ktorých som mal možnosť trénovať, tak 
medzi najtalentovanejších, či najlepších 
by som zaradil Petra Molčana (ten ne-
skôr odišiel do Prešova), Mareka Andra-
ščíka (toho prevzal k žiakom jeho otec), 
ale najtalentovanejším bol asi Mar  n 
Pták. Zo súčasných je to Ľubomír An-
draščík a najpoc  vejším bol Erik Bašista. 
Medzi úspechy svojej kariéry trénera 
zaradím účasť v druhých ligách mladších 
dorastencov a žiakov.

Futbal robím preto, že ma jednoducho 
napĺňa a baví. Aj preto by som privítal ešte 
jeden postup do druhej ligy dospelých, ale 
budem rád, ak Sabinov bude hrávať pek-
ný futbal a pohybovať sa na popredných 
priečkach treťoligovej súťaže. «

95 rokov organizovaného športu v meste

V marci roku 1921, presnejšie 
v dvadsiatom siedmom dni toh-
to mesiaca, sa športoví nadšenci 

nášho mesta stretli a založili prvý špor-
tový klub Sabinovský atle  cký club 
SAC Sabinov (futbalový klub bol sú-
časťou toho atle  ckého). Je teda čo bi-
lancovať. Pri príležitos   95. výročia by 
sme radi o činnos   futbalového klubu 
poinformovali širokú verejnosť pros-
tredníctvom spomienok funkcionárov, 
hráčov a nadšencov. 

M. Novický , foto: archív MFK Slovan
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Ani sme sa nenazdali a máme za 
sebou už v poradí XV. ročník 
Trojkráľového turnaja v mixvo-

lejbale. 

Už v skorých ranných hodinách 9.1. 
sa začali v hale postupne schádzať 
družstvá od Liptovského Mikuláša cez 
Košice, Prešov a z okolia Sa-
binova na tradičnom po-
novoročnom a stále viac 
populárnom turnaji 
v mixvolejbale. V ko-
mornej a rodinne la-
denej atmosfére sa 
ich tu zišlo osem. Už 
v decembri boli vylo-
sované dve skupiny, 
v ktorých sa zápolilo vo 
vzájomných zápasoch 
systémom každý s každým. Hneď vo 
vestibule účastníkov privítal už tra-
dičný „chľeb zos šmaľcom i cibuľu“. 
Potom sa už začali zápasy v dvoch sku-
pinách:

A SKUPINA: 
Sokol Promat – Prešov
Michšar – Šarišské Michaľany
Rachmaninka – Liptovský Mikuláš
Časarofci – Sabinov

B SKUPINA:
Ferneťáci - Košice
Chivas – Prešov
LiSaKe – Lipany, Sabinov, Košice
Juniori – Sabinov

Prví dvaja z tabuliek postúpili 
do playoff , tre   a štvr   z tabu-
liek hrali zápasy o umiestne-
nie.

V playoff  sa stretli Ra-
chmaninka a LiSaKe; So-
kol Promat a Ferneťáci. Po 

týchto veľmi pekných a oku 
lahodiacich zápasoch nastúpili 
v boji o 3. miesto Rachmanin-

ka a Sokol Promat a vo fi nále 
bojovali Ferneťáci a LiSaKe. 

A tu sú výsledky XV. ročníka TKT:
1. Ferneťáci
2. LiSaKe

3. Rachmaninka
4. Sokol Promat
5. Michšar
6. Chivas
7. Juniori
8. Časarofci

Nedá mi nespomenúť skvelú kapust-
nicu, ktorú zabezpečil Kris  án (bola su-
per, dikes), láskavých sponzorov: Epos 
Sabinov, Brodway bowling, kaderníctvo 
Lucia Straková, Boro Tatoo Sabinov, 
očná op  ka LOOK Juraj Slaninka, IMPOL 
Prešov, stavebniny Stav – Majo, Darex 
Štefan Dobrovič, Golitex Sabinov, Pe-
ter Vrabeľ a neznámi sponzori. Srdečná 
vďaka.

Veľmi pozi  vne hodno  m skvelú vo-
lejbalovú par  u, ktorá sa tu stretla na 
„malom jubilejnom“ ročníku. A vekový 
rozdiel vôbec nevadil. Veď sa tu stretli 
vo vzájomných zápoleniach 14-ročná 
dievčinka a 64 – ročný volejbalista. A ani 
rodinky sa nedali zahanbiť. V družstve 
Juniorov hrali spolu plece pri pleci otec 
a dcéra (Slavko a Katka Gajdošovci) 
a mamka a syn (Hanka a Erik Lopuchov-
skí); najvzdialenejším manša  om boli 
mládežníci z „Lipťáku“ – Rachmaninka.

Už teraz sa tešíme spolu s ďalšími nad-
šencami tohto pekného a inteligentné-
ho športu na XVI. ročník 2017. «

Šport

(edna), foto: archív edna 

XV. ročník Trojkráľového turnaja 
v mixvolejbale
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V prvý týždeň nového roka sa tra-
dične konajú turnaje v stolnom te-
nise a nebolo tomu inak ani tento 

rok. Ako prvý turnaj usporiadal 
MSTK Sabinov, ktorý sa konal 
dňa 2.1.2016 na ZŠ Komen-
ského pod názvom „Via-
nočný Turnaj“, ktorého ga-
rantom je primátor mesta 
Ing. Peter Molčan. Tohto 
turnaja sa zúčastnilo 68 
hráčov, z toho 42 registrovaných hráčov 
do 55 rokov a 16 hráčov nad 55 rokov, ne-
registrovaných 10 hráčov. Hralo sa v sku-
pinách o postup do pavúka, z ktorého 
vzišli  to víťazi: v skupine reg. do 55 r. 
sa na 1. mieste umiestnil Marián Dujava 
STO Jakovany, 2. miesto obsadil Ľubomír 
Kolpák z MSTK Sabinov a 3. skončil Dávid 
Dujava STO Šarišské Michaľany.

Nad 55 r. prvenstvo obhájil Pavol Ko-
strab z MSTK Sabinov, rovnako druhé 
miesto Miroslav Andrus z MSTK Sabinov 
a tre  e miesto patrilo Jozefovi Krehlíko-
vi. Z neregistrovaných hráčov si najlepšie 
počínal Marián Poč, ktorý skončil na 1. 
mieste, 2. bol Pavol Kvašňák a 3. miesto 
obsadil Ján Farkaš. Všetkým patrí poďa-
kovanie za účasť a bezproblémový prie-
beh súťaže. 

Druhý turnaj „Memoriál Vlada Mola“ 
sa pravidelne koná na Troch kráľov 
6.1.2016 v ZŠ 17. novembra v Sabinove, 
ako spomienka na hráča, ktorý bol jed-
ným zo zakladateľov tejto ligy.

Hralo sa v skupinách o postup do pa-
vúka, v ktorom sa rozhodlo o umiestnení 
hráčov. 1. miesto Jozef Pigula, 2. miesto 
Pavol Šašala, 3. miesto Jozef Kostrab. 
Na záver treba vyzdvihnúť legendu toh-
to turnaja, ktorou je stále ak  vny hráč 
Pavol Petrik (vek 77 rokov), a zároveň 
najstarším hráčom v okrese z oddielu 
Pečovská Nová Ves.

Tre   turnaj sa niesol pod hlavičkou 
OSTZ Sabinov „Okresné Majstrovstvá – 
muži 2016“.

Tento turnaj sa hral 9.1.2016 v ZŠ 
Komenského Sabinov. Zúčastniť sa ho 
mohli hrajúci hráči z okresu Sabinov. Na 
tomto turnaji sa zúčastnilo 42 hráčov, 
ktorí sa rozdelili do skupín a prví dva-

ja postúpili do pavúka, v ktorom sa 
rozhodlo o poradí víťazov. Zároveň 
sa hrali aj štvorhry, a to vyraďo-

vacím spôsobom. Majstrom 
okresu pre rok 2016 
sa stal hráč z 1. miesta 

Fran  šek Molčan z od-
dielu STK Dubovica, druhé miesto ob-
sadil Pavol Bujňák z oddielu STK Torysa 
a tre  u priečku obsadil Kris  án Bučko 
z oddielu STK Dubovica. Vo štvorhrách 
si najlepšie počínali hráči Jozef Kostrab 

MSTK Sabinov – Marián Svoboda OŠK 
Šarišské Michaľany, ktorí skončili na 1. 
mieste, 2. miesto obsadili hráči z od-
dielu STK Jakovany Marián Dujava – To-
máš Blaščák, 3. miesta získali Fran  šek 
Molčan – Matúš Molčan z oddielu STK 
Dubovica a Matúš Timko – Milan Timko 
z oddielu STO Krivany. 

Na záver sa chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa podieľali na príprave týchto 
turnajov aj samotného priebehu a po-
priať do nového roka veľa zdravia, šťas-
 a a dobrých športových úspechov.«

VÝZVA       
NA PODÁVANIE NÁVRHOV 

NA OCENENIE ŠPORTOVCOV 
ZA ROK 2015

Mesto Sabinov pripravuje 
vyhlásenie najúspešnej-
šieho športového kolek-

 vu a najlepších športovcov mesta 
za rok 2015 v týchto kategóriách:

Písomné návrhy na ocenenia 
môžu podávať občania mesta 
a jednotlivé športové kluby a špor-
tové organizácie na adresu:
MsÚ, odd. školstva, kultúry a teles-
nej kultúry, Námes  e slobody 57, 
083 01 Sabinov, do 15. marca 2016, 
resp. 
elektronickou poštou, e-mail: 
vlasta.znancova@sabinov.sk

Návrhy na ocenenie musia obsa-
hovať:
1. osobné údaje navrhovaného 

športovca alebo športového ko-
lek  vu (meno, priezvisko,  tul, 
bydlisko) 

2. určenie kategórie pre ocenenie
3. zdôvodnenie – dosiahnuté vý-

sledky

Ing. Znancová Vlasta
ved. OŠKaTK MsÚ v Sabinove

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

Kolektívy:
-  žiaci
-  juniori
-  dospelí

„MO 2016“, zľava Pavol Bujňák, Fran  šek Molčan, 
Kris  án Bučko.

TURNAJE V STOLNOM TENISE
Miroslav Andrus, predseda OSTZ Sabinov,                    

foto: archív MA 

„Vianočný Turnaj 2016“. Zľava - Dujava Dávid, Dujava Marián, Kolpák Ľubo, Andrus Miro, Kostrab Jozef, 
Krehlík Jozef, Farkaš Ján, Poč Marián, Kvašňák Pavol.


