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Spravodajca mesta

9 11 13Seniorátny deň ECAV 
Sabinov
Pred 500 rokmi sa začala 
formovať evanjelická cirkev.

21. ročník Sabinovského 
slávika
Svoj talent ukázalo 16 slávikov 
zo Sabinova a okolia.

Medailové ťaženie Karate 
klubu Katsudo
Sabinovskí členovia klubu žali 
na súťažiach mnohé úspechy.

KULTÚRA

Na ochutnávke jedál, ukážkach 
ľudových remesiel, výstave zavá-
ranín, ovocia a zeleniny, drobno-

chovu a včelích produktov, keramických 
výrobkov sa podieľali: ZŠ 17. novembra, 
ZŠ Komenského, Súkromná ZŠ, ZO – Jed-
nota dôchodcov a Senior klub v Sabino-
ve, Centrum sociálnych služieb Sabinov, 
výtvarný odbor ZUŠ, Denný stacionár 
pre ZŤP, PZ Lysá, MO SRZ Sabinov a Ján 
Beliš. V rámci ochutnávky jedál si náv-
števníci fes  valu mohli pochutnať na 
pagáčoch, koláčoch, perníkoch, ná  er-
kach až po guľáš či rybaciu polievku – ha-
lászlé. Z každého druhu jedla sa rozdalo 
takmer 400 porcií. Predajné trhy ponúkli 
návštevníkom široký výber produktov 
a ľudových výrobkov. Na jesennom fes  -

vale si na svoje prišli aj čitatelia a milov-
níci literatúry všetkých vekových kategó-
rií na tradičnej burze kníh organizovanej 
Mestskou knižnicou v Sabinove. 

Organizátori fes  valu ocenili aj naj-
krajšiu zeleninu a ovocie dopestované 
v našich záhradách. Oku poroty ulahodili 
nádherne dekora  vne upravené košíky 
manželov Márie a Mariána Galovičo-
vých. V záhrade pani Anny Šurinovej 
vyrástla mega tekvica. Porote učarila aj 
netradičná cvikla a krásne hrozno dopes-
tované u pani Magdalény Feckovej. Špe-
ciálnu cenu udelili aj doma vyšľachtenej 
chryzantéme od pani Viery Grešovej. 

JESENNÝ KULTÚRNY FESTIVAL SLOVOM I OBRAZOM

Erika Mačišáková a Erika Filipaková, foto: Diamond Art 

Sabinovčania si v sobotu 7. októbra vychutnali už jeho 5. ročník. Poduja  e zorga-
nizovali mesto Sabinov a MsKS v Sabinove. Atmosféru poduja  a si môžete pozrieť 
aj  na fotografi ách. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program, 
v ktorom svoje talenty predviedli ĽH Kanuščakovci, ZUŠ Sabinov, MŠ 17. novem-
bra, MŠ Švermova, MŠ 9. mája, ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra - mažoretky 
Tedasky, MsKS v Sabinove - Real Street, MDH Sabinka, DFS Sabiník, FS Sabinov-
čan, FS Sabinovčan - Vytrvalci, SS Jonatanka, Dychová hudba NESTOR Prešov, Ko-
munitné centrum, Denný stacionár, CZŠ sv. Jána Krs  teľa, SB duo (Peter Talaro-
vič, Fran  šek Hricko) a DJ Marchello. Nechýbali ani atrakcie pre najmenších: ma-
ľovanie na tvár, nafukovací hrad, drevený kolotoč či prekvapenie od CVČ Radosť. 

Pokračovanie na strane 10 

Milí čitatelia, v tomto vydaní 
Spravodajcu končí dvojročný 
seriál Ako bolo ako (nie) je. 
Pozorne si prečítajte jeho 
poslednú časť (na strane 14), 
v nej nájdete odpoveď na 
súťažnú otázku. Z tých, kto-

rí odpovedia správne, vylosujeme 
jedného, ktorý získa knihu Walte-
ra Frohmana SABINOV MESTEČ
KO NA TORYSE V SPOMIENKACH 
s venovaním autora.
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● MsZ berie na vedomie zača  e kultúrnej spolupráce s inš  -
túciou mesta Beit Sahour na úrovni Mestského kultúrneho 
strediska v Sabinove.

● MsZ schvaľuje: 
V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v členení podľa príj-
mov a výdavkov

Objem bežných príjmov vo výške 8 884 025 €
Objem bežných výdavkov vo výške 8 465 967 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 1 862 340 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 4 348 303 €
Objem príjmových fi nančných operácií 

vo výške 2 272 343 €
Objem výdavkových fi nančných operácií 

vo výške 204 438 €

V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 v členení podľa progra-
mov

P. č. Názov programu Bežné výdavky 
v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné 
interné služby 144 228 7 255

2. Bezpečnosť 245 804 35 000

3. Verejné priestranstvá 814 799 1 182 075

4. Školstvo 4 395 144 87 580

5. Sociálna oblasť 954 452 27 700

6. Občianska vybavenosť 8 252 2 808 992

7. Kultúra a šport 442 838 56 001

8. Správa mesta 1 460 450 143 700

SPOLU 8 465 967 4 348 303

V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2017

100 Daňové príjmy 5 154 462 

200 Nedaňové príjmy 868 339

300 Granty a transféry 4 723 564

400 Príjmové operácie 995 586

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné 
fi nančné operácie 1 276 757

príjmy spolu 13 018 708

600 Bežné výdavky 8 465 967

700 Kapitálové výdavky 4 348 303

800 Výdavkové operácie 204 438

výdavky spolu 13 018 708

● MsZ schvaľuje Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok: 
- PAMIDA, s.r.o. - daň z nehnuteľnos    vo výške 1 907,12 €  

a poplatok za komunálny odpad vo výške   104,55 €
- SIBINIUM, spol. s r.o. - daň z nehnuteľnos   

vo výške                 6 670,50 €

- Milan Gardoš - nájomné vo výške      519,28 €
- Vojtech Kaleja - nájomné vo výške     3 509,99 €
- Milan Glazunov - nájomné vo výške     3 468,14 €
- Klára Hozzová - nájomné vo výške      170,67 € 

● MsZ schvaľuje Cenník mestskej športovej haly v znení:

1. Základné školy a školské zariadenia v pôsob-
nos   mesta na povinnú telesnú výchovu

vstup
zdarma

2.
Základné školy a školské zariadenia a iné 
školské zariadenia, ktoré nie sú v pôsobnos   
mesta

10 €/h

3. Organizované skupiny, organizácie a fi rmy 
so sídlom v Sabinove 20 €/h

4.

Organizované skupiny, umelecké telesá 
a športové kluby, tréningy, zápasy žiakov, 
dorastu, dospelých, ktorí reprezentujú 
mesto Sabinov

vstup zdar-
ma v počte 

nad 10 osôb

5. Komerčné akcie, kultúrno – spoločenské 
akcie (na ktoré sa vyberá vstupné) 100 €/h

6. Mí  ng - sabinovský aj mimosabinovský 
organizátor 50 €/h

7. Jednorazové športové a kultúrne akcie 
mimo sabinovských organizátorov 25 €/h

8. Zapožičanie prekry  a palubovky:

Celá palubovka 120 €

½ palubovky 70 €

¼ palubovky 50 €

9. Prípravné práce a odpratanie – bod 5, 6 40 €/h

Prípravné práce a odpratanie – bod 2, 7 5 €/h

10. Notebook – vlastná obsluha zdarma

● MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabi-
nov č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabi-
nov č. 6/2011, ktorým sa ustanovujú podmienky prenechá-
vania nájomných bytov vo vlastníctve mesta do užívania 
fyzickým osobám v znení VZN mesta č. 7/2012, č. 10/2013, 
č. 11/2013 a č. 5/2016 (príloha č. 10 k VZN – nájomné v BD 
na Ul. Mlynskej č. 2 blok A1 – 16 byt).

● MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabi-
nov č. 6/2017, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 3/2017 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území 
mesta Sabinov na rok 2017.

● MsZ nesúhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy 
v Sabinove, Námes  e slobody č. 7 do siete škôl a školských 
zariadení k 1.9.2019.

● MsZ prerokovalo predložený materiál – Pe  ciu pro   zá-
meru schválenia zmeny územného plánu mesta Sabinov 
v procese obstarávania zmien a doplnkov územného plánu 
mesta Sabinov 2016 a stanovisko komisie a v zmysle § 5d 
ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o pe  čnom práve a pe  cii ne-
vyhovuje.

● MsZ prerokovalo predložený materiál – Pe  ciu občanov 
mesta Sabinov za schválenie zmeny územného plánu mesta 
Sabinov „Zmeny a doplnky územného plánu - Mesta Sabi-
nov 2016“ lokalita č. 2 Pozemkové spoločenstvo Orkucany 
a v zmysle § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o pe  čnom 
práve a pe  cii nevyhovuje.

Vyberáme z uznesení 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ 
zo dňa 20.10.2017
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OZNAM – PONUKA 
– NEBYTOVÉ PRIESTORY

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

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavre  e zmluvy o nájme neby-
tových priestorov nachádzajúcich sa v objekte viacúče-
lovej telocvične – polyfunkčnej haly so súp. číslom 1974 
na Ul. Komenského, k. ú. Sabinov, LV 2214, na pozemku 
parc. č. 627/27 – nebytový priestor o výmere 10 m2. Ter-
mín podania súťažného návrhu je 

do 15.11 .2017, do 13.00 h.

predĺženia lehôt na predkladanie 
súťažných návrhov do obchodných 

verejných súťaží

 predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 10.11.2017 
do 13.00 h nachádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 
9. mája 21 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na  pozemku parc. č. 
631/6 – nebytové priestory o výmere 61 m2,
 predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do 

obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie zmluvy o nájme nebytových priestorov do 14.12.2017 
do 13.00 h nachádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 
Hollého 35 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 92,13 m2 ,
 predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
14.12.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na poschodí 
objektu na Ul. Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. 
č. 2145/9 – nebytové priestory o výmere 94,7 m2,
 predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
14.12.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa v objekte na 
Ul. Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 2145/9 – 
nebytové priestory o výmere 124 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťa-
že a predĺžení 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 789 515.

OZNAM
IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné 
pre občanov na Matričnom úrade v Sabinove počas 
úradných hodín.
Na pracovisku IOMO vybavíte:

  Výpis z listu vlastníctva
  Výpis z obchodného registra
  Výpis z registra trestov

CENNÍK:
Výpis z listu vlastníctva  7,90 €
Výpis z obchodného registra 4,50 €
Výpis z registra trestov  3,90 €

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:30

Utorok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:30

Streda 07:30 - 11:30 12:30 - 16:30

Štvrtok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:30

Piatok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:00

V  Prešovskom samosprávnom kraji sa na poste župana udia-
la po 16 rokoch zmena. Petra Chudíka vystriedal Milan 

Majerský, kandidát za širokú pravicovú koalíciu. 
Na voľbách sa zúčastnilo 187 983 z 639 324 voličov, teda 

29,40 %. Volieb v okrese Sabinov (volebný obvod č. 8) sa zú-
častnilo 12 576 voličov, čo je 28,61 %.

p. 
č.

Meno 
a priezvisko Poli  cký subjekt Počet hla-

sov v %
Počet 
hlasov

Prví traja kandidá   v celom Prešovskom samosprávnom kraji
1. Milan Majerský KDH, SaS, OĽANO, NOVA 40,36 % 72 366
2. Peter Chudík SMER-SD 30,63 % 54 914
3. Jozef Mihalčin ĽS Naše Slovensko 7,08 % 12 688

Prví traja kandidá   v okrese Sabinov (volebný obvod č. 8)
1. Milan Majerský KDH, SaS, OĽANO, NOVA 42,54 % 5 073
2. Peter Chudík SMER-SD 34,54 % 4 119
3. Jozef Mihalčin ĽS Naše Slovensko 5,28 % 630

Prví traja kandidá   v meste Sabinov
1. Milan Majerský KDH, SaS, OĽANO, NOVA 41,30 % 1 327
2. Peter Chudík SMER-SD 34,04 % 1 094
3. Jozef Mihalčin ĽS Naše Slovensko 6,28 % 202

Volebné výsledky na poslancov do zastupiteľstva 
za okres Sabinov (volebný obvod č. 8) 

p. 
č. 

Meno 
a priezvisko Poli  cký subjekt Počet hla-

sov v %
Počet 
hlasov

1. Vladimír Jánošík SMER-SD 7,20 % 2 815

2. Katarína 
Heredošová KDH, SaS, OĽANO, NOVA 6,91 % 2 699

3. Marek Hrabčák NEKA 6,03 % 2 355
4. Jozef Kanuščák KDH, SaS, OĽANO, NOVA 5,85 % 2 285

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

OZNAM
V prípade výpadku verejného osvetle-
nia v meste je potrebné túto skutočnosť ozná-
miť na niektoré z týchto telefónnych čísiel:
Šaršala Pavol, riaditeľ VPS Sabinov 
– 0905 352 309
Magura Jaroslav, údržbár verejného osvetlenia 
VPS Sabinov – 0905 150 521
Hliadka MsP – 0948 959 159
Mar  n Jurko, náčelník MsP – 0905 948 527
Palenčár Viliam, vedúci OSMaVS – 0907 110 156

Zdroj: Šta  s  cký úrad SR
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Pred vyše rokom som sa zmienil o tom, 
ako «  chá choroba» zmenila môj ži-

votný štýl a ako mi v boji s cukrovkou 
pomáha príroda. Písal som, že jednou 
z mojich priateliek a spolubojovníčkou 
je a naďalej bude «elixír zdravia», kalisia 
voňavá. Avšak v poslednom roku som 
získal ďalších jej spojencov, o ktorých by 
som sa chcel zmieniť.

Vypestoval som si vlastnú rastlinku, 
horkú tekvičku. Táto výrazne znižuje 
glykémiu a má aj ďalšie zdravotné účin-
ky. Napríklad s  muluje vnútrobunkovú  
imunitu, čo podporuje deštrukciu rako-
vinových buniek. Čaj možno kúpiť v bio 
predajniach. Dá sa však dopestovať aj 
v našich podmienkach, v skleníkoch. Se-
mienka si možno objednať e-shopoch.

Veľký priestor v mojej bylinkovej zá-
hrade dostala nádherná šalvia mušká-
tová, na obrázku v mojej záhrade, v po-
zadí ras  e topinambur. Je to nenáročná 
dvojročná rastlina. Istý môj priateľ mi ju 
doporučil po svojej návšteve v Izraele. 
Čaj z nej tam pijú všetci diabe  ci. Potom 
som z jednej múdrej knihy  zis  l, že šal-
via muškátová nezasahuje do látkovej 

výmeny, ale už v črevách zamedzuje pre-
chodu veľkého množstva cukru do krvi. 
Potvrdili to laboratórne výskumy. Názov 
knihy a jej autora poskytnem záujem-
com na osobné požiadanie. Zaujímavé 
a zároveň smutné je, že o tejto jedineč-
nej, zdraviu prospešnej vlastnos   šalvie 
muškátovej sa u nás za  aľ vôbec nevie.

Naopak, o výraznom znížení glykémie 
škoricou sa už vie veľmi dlho. Nachádza 
sa aj v diabe  ckých liekoch a je celko-
vo zdraviu prospešná. No nie každý vie, 
že vo veľkom množstve môže aj škodiť 
pre vysoký obsah kumarínu. Ten sa na-
chádza v čínskej škorici, ktorú bežne 
dostať v potravinárskych obchodoch. 
V bio predajniach však dostať lahodnej-
šiu a takmer desať krát drahšiu škoricu 
cejlónsku. Táto obsahuje kumarín len 
v malom množstve. Z nej si kávovú lyžič-
ku s troškou inulínu pridávam do bielych 
jogurtov. A sladím len brezovým cukrom. 
Tiež si ju miešam s citrónovou šťavou 
a medom. Pôsobí ešte aj na druhý deň.

Okrem toho často jem zeler stopkový 
a topinambur v surovom stave. Rastú na 
mojej záhrade. Topinambur uchovávam 
v mrazničke celý rok. 

Nuž, vrelo doporučujem najmä diabe-
 kom, ktorí majú problémy ustrážiť svo-

ju glykémiu. Ale s užívaním to netreba 
preháňať. Najmä v začiatkoch užívania 
radím častejšie si merať hladinu cukru 
v krvi, aby nedochádzalo k nebezpečnej 
hypoglykémii. «

KOMPLEXNÉ FINANČNÉ SLUŽBY
PRE BUDÚCNOSŤ

Poskytneme Vám profesionálnu pomoc
pri riešení Vašich požiadaviek

Našou prácou a zároveň hlavným poslaním je byť Vaším poradcom v oblasti riešenia všetkých Vašich finančných úskalí,
byť všade tam, kde Vy byť nemôžete alebo nestíhate, jednoducho byť VŽDY NA VAŠEJ STRANE.

Výhody spolupráce s nami:Okrem bežných situácii Vám pomôžeme aj v prípade ak:

- máte mesačné splátky príliš vysoké,
- chcete financovať výstavbu domu bez bločkov a faktúr,

- daňové priznanie máte nulové,
- neviete či krytie na Vašej poistnej zmluve je dostačujúce,

- potrebujete pomoc pri nahlásení poistnej udalosti,
- myslíte si, že Vaša situácia je neriešiteľná.

- Poznáme ponuky všetkých bánk a poisťovní, zabezpečíme 
výhodnejšie podmienky a urýchlime proces vybavenia.

- Ušetríme Vám množstvo času a peňazí, ktoré môžete
investovať do času stráveného s rodinou a priateľmi.

- U nás máte všetky spoločnosti pod jednou strechou.

Navštívte nás osobne, alebo si dohodnite presný termín stretnutia a spoločne nájdeme riešenie.
Námestie Slobody 43, 083 01 Sabinov (vo dvore, ako hodinárstvo p. Demka)
+421 907 156 008; otilia.jurkova@gfinance.sk

Jozef Guľaš, DIASABI Sabinov,                                                   
kontakt: jozko.gulas@gmail.com

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
 Čo mi pomáha v boji s diabetes?

ZO ZDS DIASABI SABINOV

Dňa 30.10.2017 sa konal už III. Sa-
binovský DIA DEŇ. Účelom tohto 

podujatie je  informovať širokú verej-
nosť diabetikov o ich ochorení a kom-
plikáciách cukrovky.

Poduja  e, ktoré organizovala ZO ZDS 
DIASABI v Sabinove, sa uskutočnilo v KC 
Na korze. Bohatý program, ktorý zahŕňal 
odborné prednášky pre diabe  kov  za-
merané na komplikácie cukrovky, pre-
zentácie fi riem vyrábajúcich špeciálnu 
obuv pre diabe  kov a iných ochorení 
dolných konča  n, fi riem ponúkajúcich 
zdravú výživu a doplnky stravy a nechý-

bala ani prezentácia rastlinnej ríše po-
skytujúcej zdravie z prírody. Produkty 
prezentujúcich fi riem si mohli návštev-
níci zakúpiť priamo, alebo objednaním 
u zástupcov. 

Hlavným cieľom bolo poukázať na ne-
bezpečenstvo civilizačných ochorení, za 
týmto účelom naše členky merali hladi-
ny krvného cukru, cholesterolu a krvné-

ho tlaku. Namerané hodnoty konzulto-
vali s prítomnými zdravotnými sestrami 
a bolo im doporučené absolvovať pre-
ven  vne zdravotné prehliadky.

K úspešnos   poduja  a prispeli aj 
sponzori, lekáreň Korzo, lekáreň Dr. Max 
a regionálne riaditeľstvo tejto lekárne, 
EPoS, s.r.o., Avon, ESSENS, SANAS Sabi-
nov, OMROM – diagnos  cké prístroje, 
EPUR, s.r.o. výroba špeciálnej obuvi Bro-
dzany. Ďakujeme.

Napriek „dušičkovému času“ sa teší-
me záujmu verejnos  . Poduja  e splnilo 
svoj zámer a povzbudilo výbor ZO ZDS 
DIASABI do ďalšej práce.

Poslednou našou ak  vitou v roku 2017 
bude Pochod pro   diabetu v decembri 
2017 v Lipanoch, na ktorý Vás srdečne 
pozývame. «

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

Meranie hodnôt cukru v krvi.
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V dňoch 12. a 13. októbra členo-
via združenia STROM v spolupráci 
s pani učiteľkou Kuižovou usporia-

dali už po piatykrát v našej škole mate-
ma  cké minisústredenie. Lektormi tohto 
poduja  a boli mladí ľudia, ktorí študujú 
na matema  ckých gymnáziách v Koši-
ciach a na PF UPJŠ v Košiciach. Na mate-
ma  ckom minisústredení sa zúčastnilo 
spolu 45 žiakov našej školy, od šiesteho 
po deviaty ročník. Dvojdňové sústredenie 
nebolo zamerané len na počítanie mate-
ma  ckých príkladov, ale aj na rozvoj lo-
gického myslenia. 

Program minisústredenia sa skladal 
z jednotlivých ak  vít:
1. Prednášky: ich cieľom bolo uviesť 

nás, žiakov, do problema  ky daných 

úloh na rôzne témy. Na tohtoročnom 
minisústredení to boli logické úlohy 
z teórie grafov a kombinatoriky. Na 
jednej z prednášok sme sa naučili ako 
premeniť číslo z dvojkovej na desiat-
kovú sústavu.

2. Šport: v tejto čas   sme si zahrali ne-
tradičné hry s loptami a lietajúcimi ta-
niermi, v ktorých sme okrem fyzickej 
sily museli využiť aj strategické mysle-
nie.

3. Matboj: na začiatku hry nám boli vy-
svetlené jej pravidlá. Následne sme 
dostali priestor na precvičenie a hneď 
potom nasledovala súťaž medzi žiak-
mi.

4. Náboj + hra: na začiatku sme boli roz-
delení do 6  mov s názvami leňocho-
dy, surikaty, pásavce, mufl óny, kapy-

bary a narwhaly. Potom sme dostali 
niekoľko príkladov, za ich vyriešenie 
sme získali bod a ďalšiu úlohu. Tím 
s najväčším počtom bodov vyhral.

Záverečnou bodkou bolo vyhodnote-
nie a umiestnenie jednotlivých  mov. 
Sústredenie sme ukončili spoločnou 
fotografi ou a získaním diplomu o jeho 
absolvovaní spolu so sladkou odmenou. 
Boli to pre nás super dva dni, ktoré by 
sme chceli zažiť aj o rok.

Cieľom tohto minisústredenia bolo roz-
šíriť si naše vedomos   a poznatky v oblas-
  matema  ky aj inou formou, zväčšiť náš 

záujem zapájať sa do rôznych matema  c-
kých súťaží, byť kamarát s matema  kou, 
nemať strach z riešenia úloh. Myslím, že 
sa to celkom podarilo. «

Benjamín Ružbarský IX.B, ZŠ Komenského 13,          
foto: archív školy

Rok 2017 je pre Oddelenie výkonu 
trestu s miestom výkonu služby 
v Sabinove rokom výročí. V apríli 

sme si pripomenuli 10. výročie vzniku 
oddelenia. S ďalším malým výročím sa 
môžeme pochváliť aj v oblas   vzdelá-
vania osôb vo výkone trestu. V tomto 
roku sa pre odsúdených už piatykrát 
otvorili „imaginárne“ brány Základnej 
školy 17. novembra v Sabinove a štvr-
týkrát Spojenej školy v Sabinove. Prácu 
oboch inš  túcií ocenil 3. októbra 2017 
Norbert Kundrák, riaditeľ ÚVV a ÚVTOS 
Prešov osobným poďakovaním sa ria-
diteľke ZŠ 17. novembra v Sabinove 
Alene Mladej, riaditeľke Spojenej ško-
ly SNP 16 v Sabinove Márii Futejovej, 
ako aj hlavnému majstrovi odborného 
výcviku tejto školy Ľubomírovi Ondrej-
kovičovi.

 Vzdelávanie osôb vo výkone trestu od-
ňa  a slobody je v Oddelení výkonu tres-
tu s miestom výkonu služby v Sabinove 
ústavu Prešov realizované od roku 2013. 

„Vtedy sme oslovili pani riaditeľku ZŠ 
17. novembra v Sabinove ako aj Pet-
ra Molčana, primátora mesta Sabinov 
a zároveň zriaďovateľa školy a obozná-
mili sme ich s projektom vzdelávania 
osôb vo výkone trestu. V tomto projek-
te bol ponúknutý vzdelávací program 
Kurz na získanie nižšieho stredného 
vzdelania ISCED2. Počiatočné obavy 
učiteľov sa po prvých vyučovacích ho-
dinách rozplynuli a celý školský rok sa 
potom niesol v priateľskom duchu,“ in-
formoval nás Norbert Kundrák.

Odsúdení, ktorí ako prví úspešne 
absolvovali tento kurz a takto si doplnili 
základné vzdelanie prejavili záujem 
o ďalšie štúdium. Vznikla potreba 
zabezpečiť aj stredné odborné vzdelanie, 
a preto sme oslovili vedenie Spojenej 
školy, SNP 16 v Sabinove. 

„Stredoškolské odborné vzdelanie 
je realizované v spolupráci so Spoje-
nou školou v Sabinove v rámci orga-
nizačnej zložky SOŠ od školského roku 
2014/2015. Spojená škola ponúkla 
vzdelávanie v dvoch trojročných učeb-
ných odboroch: stolár 3355 H a kuchár 

6445 H. Avšak z dôvodu veľkej migrácie 
odsúdených ukončil štúdium závereč-
nou skúškou len jeden odsúdený. Spo-
jená škola v Sabinove sa prispôsobila 
podmienkam vzdelávania v oddelení 
a pod vedením riaditeľky Márie Futejo-
vej v školskom roku 2015/2016 ponúkla 
zaujímavejší, tak  ež trojročný učebný 
odbor autoopravár 2487 H a v školskom 
roku 2016/2017 otvorila dvojročný 
učebný odbor obrábač kovov 2477 F so 
zváračským kurzom, do ktorého boli 
zaradení pätnás   odsúdení a prvý roč-
ník úspešne ukončili štrnás   odsúde-
ní,“ doplnil Norbert Kundrák.

Teoretické vzdelávanie je v súčasnosti 
realizované v priestoroch elokovaných 
tried v oddelení a odborná prax v cer-
 fi kovaných dielňach na pôde Spojenej 

školy, SNP 16 v Sabinove. «

Vzdelávanie odsúdených v podmienkach 
výkonu trestu v Sabinove
autor: (jh), foto: archív

Matematické 
minisústredenie v ZŠ 
Komenského 13 v Sabinove
Združenie STROM pod záš  tou UPJŠ 
v Košiciach je občianske združenie, 
ktoré sa zaoberá talentovanou mlá-
dežou. Organizujú korešpondenčné 
semináre, matema  cké súťaže, tábo-
ry, sústredenia a ďalšie ak  vity, ktoré 
umožňujú mladým ľuďom zmysluplne 
využívať ich voľný čas. 

Účastnící matema  kého 
minisústredenia.
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Môže sa zdať, že bie-
la pastelka nemá 
žiadny zmysel, nedá 

sa ňou kresliť a nedá sa pou-
žiť. Ale riešenie je veľmi jed-
noduché, stačí použiť farebný 
papier. Túto symboliku tejto 
verejnej zbierky priblížili dob-
rovoľníčky v škole s tým, že 
aj problémy nevidiacich ľudí 
sa môžu zdať neriešiteľné, že 
sa o seba nevedia postarať. 
Stačí však malý „zlepšovák“, 
jednoduchá zmena, či použi-
 e kompenzačnej pomôcky 

a riešenie je po ruke. Biela 

pastelka je roky symbolom 
neviditeľných línií, symbolom 
sveta nevidiacich, príležitos-
ťou prejaviť našu prirodzenú 
ľudskú ušľach  losť a spolu-
patričnosť. Kreslí bielu čiaru 
na tmavej ceste. 

Aj v tomto školskom roku 
ZŠ na Ul. Komenského  ak  vne 
pomáhala. Naše deviatačky, 
dobrovoľníčky, ponúkli bie-
le pastelky ako symbolické 
poďakovanie za dobrovoľné 
príspevky do stacionárnej 
pokladničky. Všade. Na chod-
bách školy, v triedach, v zbo-
rovni. Darcovia preukázali 
svoju empa  u, pomohli fi nan-
covať rehabilitačné programy 

zamerané na výcvik samostat-
nej chôdze s bielou palicou, 
starostlivosť o domácnosť, 
čítanie Braillovho písma. Po-
mohli ľuďom, ktorí stra  li zrak 
a snažia sa s touto ťažkou situ-
áciou dennodenne vyrovnať. 

Bol to prejav našej odvahy. 
Venovať niečo niekomu. Vší-

mať si ľudí okolo nás. Za po-
danie pomocnej ruky a vzá-
jomnej podpory všetkým 
darcom v mene organizáto-
ra zbierky Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
ďakujeme. Zbierka pokraču-
je aj ďalej do 31. decembra. 
Prispieť môže každý z nás. «

Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky 
- Biela pastelka 2017
Ľudmila Martančíková, foto: archív školy

Počas cesty z Kysaku do 
Bra  slavy sledujú video-
fi lm o Slovensku - beží 

im priamo za oknami vlaku. 
Pohoria, kotliny, rieky, mestá. 
Nádherná príroda, podfar-
bená začínajúcou jeseňou, aj 
rozostavané diaľnice a prie-
myselné komplexy. Strečno, 
Trenčiansky hrad, Beckov... 
Obrobené polia aj choré lesy. 
Všetko vidia v reálnom svetle. 
Nielen ako symboly na mape 
a slová v texte látky, ktorú sa 
treba naučiť. Učia sa vlast-
nou skúsenosťou. Všetko, čo 
vidia – dokumentujú. Kreslia 
mapu, pomenúvajú miesta, 
ktorými prechádzajú. 

Sme v Bra  slave. Víta nás 
Bra  slavský hrad so sochou 
Svätopluka, pod hradom Du-
naj so známymi mostmi. Na 
nápro  vnom brehu najväčšie 
slovenské sídlisko Petržalka 
a komplex výstaviska Inche-
by. Zo susedného Rakúska 
nám mávajú obrovské vrtule 
veternej elektrárne. Skupina 
Indov a Japoncov je rovnako 
uchvátená všetkým navôkol. 
Presúvame sa do blízkej bu-
dovy Národnej rady Sloven-
skej republiky. Pri vstupe kaž-
dý prechádza dôkladnou kon-

trolou. Pani Ki  lerová, ktorá 
nás sprevádza históriou, 
súčasnosťou aj svetom ume-
leckých diel parlamentných 
miestnos  , rozpráva veľmi 
pútavo. Máme pocit, že vie 
úplne všetko. Aj touto cestou 
jej veľmi pekne ďakujeme. 
Z parlamentu sa presúvame 
na exkurziu do Volkswage-
nu. Areál na ploche veľkej 
ako 200 futbalových ihrísk 
učaroval chlapcom už počas 
cesty autobusom. Po výrob-
ných halách nás sprevádzajú 
vysokoškoláci a automa  cké 
vláčiky bez obsluhy. Za zvuku 
tónov vážnej hudby priváža-
jú diely montérom. Okrem 
montérov pracuje v halách 
veľa robotov a všade je až ne-
uveriteľne čisto.

Na druhý deň ráno prichá-
dzame do Zážitkového centra 
vedy – Aurélia. Fyziku, ché-
miu aj biológiu si tu môžete 
ohmatať, vyskúšať, dotvárať. 
Presúvame sa do historického 
centra Bra  slavy, kde obdivu-
jeme sochu P. O. Hviezdosla-
va, Národné divadlo, Dóm sv. 
Mar  na, Michalskú bránu aj 
Univerzitnú knižnicu. Popo-
zerať si  eto skvosty, zis  ť 
informácie i zakresliť. Poo-
bede si vychutnávame po-
brežie Dunaja s prístavom, 
Slovenským národným mú-

zeom a historickými budova-
mi Univerzity Komenského. 
S Bra  slavou sa lúčime po-
hľadom z vyhliadky zrekon-
štruovaného železničného 

mosta. Vo vlaku pri dokončo-
vaní úloh z pracovného listu 
sa v duchu opäť vraciame na 
miesta, ktoré sme navš  vili. 
Ostanú dlho v pamä  . «

Deviataci zo ZŠ Komenského v Bratislave
Vo štvrtok 5.10.2017 nasadli naši deviataci do prvého ranné-
ho vlaku – smer Bra  slava. Na začiatku cesty ešte snívajú svo-
je pretrhnuté sny, ale v Kysaku si už začínajú užívať výnimoč-
nú školskú akciu – exkurziu do hlavného mesta Slovenska. 

Zuzana Hanudeľová, foto: archív školy

Vážení čitatelia,
v minulom vydaní Spra-
vodajcu sme v článku "Sa-
binovčania, ste fantas  c-
kí" omylom uviedli meno 

predstaviteľa Apoštolskej 
cirkvi a zároveň zástupcu 
rómskej menšiny. Bol ním 
pán Marek Olah (na fotke 
vľavo). 

OPRAVA

Dobrovoľníci a prispievatelia.

Deviataci pri dokončovaní úloh 
v pracovnom zošite.
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Centrum voľného času 
Radosť v Sabinove v me-
siaci október začalo 

vykonávať svoju záujmovú 
činnosť, a tak otvorilo a po-
núklo priestor pre de   a mlá-
dež a pre ich mimoškolské 
ak  vity. Po všetkých adminis-
tra  vnych záležitos  ach CVČ 
Radosť prejavilo svoju pria-
zeň spolu 535 členov, ktorí 
navštevujú 24 záujmových 
útvarov. Okrem pravidelnej 
záujmovej činnos  , ktorá je 
zameraná na športové, telo-
výchovné, spoločenské, eko-
logické, kultúrne, umelecké 
a jazykové oblas  , deťom, 

mládeži a širokej verejnos   
tento školský rok ponúkneme 
aj príležitostnú záujmovú čin-
nosť v podobe poduja   a tá-
borov, ktoré sa každoročne 
tešia veľkej obľube a priazni. 

Sme radi, že naše kluby a zá-
ujmové útvary dosahujú kaž-
doročne väčšie úspechy a re-
prezentujú tak mesto Sabinov 
nielen doma, ale častokrát aj 
v zahraničí, preto naša vďaka 
patrí všetkým dobrovoľníkom 
a externým pracovníkom cen-
tra voľného času. 

V mesiaci november by 
sme sa znova chceli venovať 
neformálnemu vzdelávaniu 
na sabinovských školách, kde 
už okrem overenej problema-
 ky Kyberšikany by sme radi 

ponúkli aj nové témy v po-
dobe mul  kulturality a v pre-
javovaní komplimentov pre 
našu Zem, kde by sme chceli 
poukázať na ekologické záleži-
tos   našej planéty. V prípade 

akýchkoľvek otázok nás mô-
žete kontaktovať na tel. čísle: 
051/4521 765 a rovnako v prí-
pade záujmu o naše poduja  a 
sledujte náš  .: cvc.sabinov 
alebo www.cvcsabinov.sk. «

Základná škola na Ul. 
17. novembra v Sabi-
nove zorganizovala v 

stredu 27.9.2017  okres-
né kolo v cezpoľnom behu 
žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Za 
pekného počasia, v príjem-
nom prostredí futbalového 
štadióna v Športovom areáli 
v Sabinove a za účasti 110 
žiakov a študentov, prebe-
hol pretek vysokej športovej 

úrovne. Žiaci školy na Ul. 17. 
novembra obsadili v kategó-
rii chlapcov pekné 4. miesto 
a dievčatá skončili na krás-
nom 2. mieste.

Na krajských majstrov-
stvách cezpoľného behu 
v Starej Ľubovni budú mesto 
Sabinov reprezentovať štu-
den   Súkromného Gymnázia 
DSA Sabinov, ktorí sa stali ví-
ťazmi okresného kola. Úspeš-
ným športovcom gratulujeme 
a prajeme veľa ďalších špor-
tových úspechov. «

 Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ
/AI/, foto: archív školy

Začali sme záujmovú činnosť...
autor a foto: cvČv@hovsky

Účastníci cezpoľného behu.
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MsKS 
8.XI.   NAJ BABIČKA 2017
14.00 Stretnu  e Naj babičiek 2017 – 

Základných organizácií jednoty 
dôchodcov Slovenska a Únií žien 
Slovenska z okresu Sabinov.
Kultúrne centrum Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100.
Vstup na pozvánky.

11.XI.  ROCKOVÁ BEERMOVKA 7
18.00 Siedme pokračovanie stretnu  a 

kapiel a fanúšikov pri rockovej 
hudbe. Bližšie informácie na sa-
mostatných plagátoch. 
Kultúrny dom Orkucany. 
Vstupné: 3 €. 

Pripravujeme na mesiac 
december
2.XII.  ROZPRÁVKA O ROZKÝCHANOM 
    MIKULÁŠOVI
16.00 ZUŠ Sabinov, Symfónia o.z. 

a MsKS pozývajú na Mikulášsku 
slávnosť pre de  . 

 Vstupné: dieťa 0,50 € a dospelý 2 €. 
Vstupenky sú zlosovateľné.

 V prípade záujmu o mikulášsky balí-
ček pre de   je možné zakúpiť si lís-
tok v hodnote 3,00 € do 27.11.2017. 
Lístok na balíček nenahrádza vstu-
penku na predstavenie. Predpredaj 
vstupeniek a lístkov na balíček v Kul-
túrnom centre Na korze, Námes  e 
slobody č. 100.

Kultúrne centrum 
Na korze
11.XI.  OTESÁNEK
16.00 Popoludnie s bábkovou rozprávkou, 

hrami, súťažami a tvorivou dielňou 
pre de   a ich rodičov. Predpredaj 
vstupeniek v KIC Sabinov (Námes  e 
slobody č. 62). Vstupné: 1,00 €.

15.XI.  KORZO KLUB 
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť.
21.XI.  Výstava bl. PAVEL PETER GOJDIČ
19.15  OSBM a beseda o bl. don TITUSOVI 

ZEMANOVI
Výstava pri príležitos   100. výročia pôso-
benia bl. P. P. Gojdiča v Sabinove potrvá od 
20.11.2017 do 24.11.2017 a bude sprístup-
nená od 8.00 do 16.00 h a dňa 24.11.2017 
do 12.00 h. Beseda k don Titusovi Zemano-
vi sa uskutoční 21.11.2017 o 19.15 h s jeho 
synovcom Michalom Titusom Radošinským 
v KC Na korze , Námes  e slobody č. 100.

Knižnica MsKS
14. XI.  ČO UKRÝVA KNIŽNICA
a 16. XI. Prvá návšteva de   z MŠ 9. mája
9.15 v knižnici - I. a II. skupina.
23.XI.  ZUZANA CIGÁNOVÁ V SABINOVSKEJ 

KNIŽNICI 
15.00 Beseda s herečkou, spisovateľ-

kou, fi nalistkou ceny Anaso   lite-
ra 2017 za knihu Aksál. Koncertná 
sála KC Na korze, Námes  e slobo-
dy č. 100.

27.XI.  O SNEHULIAKOVI S HORÚCIM SRDCOM
9.00 Zážitkové čítanie z knihy Ady Žigo-

vej pre žiakov z I.B ZŠ Komenského.
Knižnica ponúka pre triedne kolek  vy na 
mesiac november Zážitkové čítania. 
Termín na základe vzájomnej dohody 
na tel. čísle 0911 612 573.
Vybrať si môžete z našej ponuky na: 
www.kulturnestredisko.sk/poduja  a-
kniznica/ponuka_skoly.html 

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER:
2.XII.  TRIK – MRAZIVO MODRÁ
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť, na 

ktorej sa naučíme plochý steh 
a keltovanie a ozdobíme sa ná-
ušničkami a náramkom. Na TD je 
potrebné sa prihlásiť na tel. čísle 
0911 949 678 do 27.11.2017. 
Poplatok je 5,00 €. TD sa usku-
toční v Koncertnej sále KC Na 
korze, Námes  e slobody č. 100, 
Sabinov. 

6.XII.  VIANOČNÝ BAZÁR
9.00 Predajná výstava remeselných 

výrobkov so zimnou a vianočnou 
tema  kou. Výstava v koncert-
nej sále KC Na korze potrvá do 
13.12.2017. 

Kultúra / Spoločenská kronika

Vítame Vás: 
Baňas Marek
Čapistrák Jakub
Čapistrák Lukáš
Čekanová Veronika
Duda Marek
Dudová Jasmína
Gaľová Nina
Horváth Tomáš
Jacková Zoja
Kaleja Fabian
Knutová Zara
Krafčíková Anna
Kropiľáková Stella
Lazor Timotej
Lazorová Viktória
Mihaľová Mária Anna
Motešický Ján
Rojáková Alexandra
Rojáková Timea
Stariňáková Ema
Šaršala Michal
Ščavnická Viktória
Župová Sofi a

Zomrelí:
Adámi Ján, 65-ročný
Radačovský Vincent, 75-ročný
Rákoš Jozef, 60-ročný
Varchol Ján, 81-ročný
Vraňuchová Helena, 62-ročná

Jubilanti:
98 rokov   Sopirják Andrej
94 rokov   Horváth Július
91 rokov   Jacková Terézia
        Kobeľáková Katarína
85 rokov   Kravec Ján
80 rokov   Pribulová Helena
        Sečová Helena
        Šuťák Mikuláš
        Záletová Magdaléna
75 rokov   Čapistráková Mária
        Koložvariová Mária
        Miščíková Veronika
70 rokov   Karnišová Margita
        Kolarčík Vincent
        Planá Margita
        Trojanová Anna
        Varholík Ján
65 rokov   Diová Marta
        Dujčáková Mária
        Feninová Pavla
        Grešová Ľudmila
        Karnišová Emília
        Olejníková Eva
        Štěpánková Anna

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
október 2017

SENIOR KLUB
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
november 2017:

Z dôvodu rekonštrukcie budovy 
MsKS bude činnosť klubu obmedze-
ná na akcie mimo budovy. Plánuje-
me výlety do Ta  er, Košíc, Prešova, 
vychádzky do prírody podľa počasia. 

Informácie nájdete na oznamoch 
v okne budovy CSS na Ul. J. Boro-
dáča č. 7 v Sabinove, prípadne u p. 
Sedlákovej na telefónnom čísle 
0908 977 760.

Kultúra na november 2017

Divadielko z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
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Tento rok je 31. október pre nás 
ešte dôležitejší a ešte významnejší, 

pretože je to práve 500 rokov, čo sa naša 
luteránska evanjelická cirkev začala for-
movať.

Pri tomto významnom 500. jubileu re-
formácie sa na pôde nášho cirkevného 
zboru  v sobotu 28.10. uskutočnil Senio-
rátny deň, keď sme v sabinovskej športo-
vej hale privítali evanjelikov z celého ša-
rišsko-zemplínskeho seniorátu (= územ-
ná, organizačná a správna jednotka zo-
skupujúca 24 cirkevných zborov). Okrem 
bežných veriacich sa slávnostných Služieb 
Božích zúčastnili predstavitelia našej 
cirkvi, farári a farárky viacerých zborov 

i zástupcovia nášho mesta Sabinov. Po-
pri modlitbách a spevníkových piesňach 
zaznela i kázeň Slova Božieho z úst nášho 
seniora a spevom piesní poslúžil i spevo-
kol nášho zboru. Poobedný program bol 
rozdelený do viacerých sekcií (de  , dorast 
a mládež, generácia vychovávajúca de  , 
starší) tak, aby si každý prišiel na svoje. 
Seniorátny deň sme ukončili divadelným 
predstavením Krvavý trón, 
ktorý nacvičili prešovskí laici 
pri 330. výročí prešovských 
krvavých ja  ek.

Myslím si, a mnohí zúčast-
není mi iste dajú za pravdu, že 
sme prežili krásny a požehna-
ný deň a vzdali sme tak pat-
ričnú úctu a honor, aký si toto 
jubileum zasluhuje. Veď ne-
byť Dr. Mar  na Luthera, my 
evanjelici by sme tu dnes ne-
boli. Vďaka Bohu za neho! «

Kultúra

Takto by sa dalo nazvať projekto-
vé stretnu  e partnerov na Cypre. 
Ukážky tvorby a hlavne spolupráce 

keramikárov v regióne a s regiónom na 
rôznych úrovniach. Pracovné stretnu  e 
projektu Po  er rai  ng podporeného 
programom Erasmus+ sa dostáva poma-
ly, ale isto do svojej druhej polovice. 

Ukážková spolupráca medzi jednotli-
vými umelcami a regiónom je príkladom 
aj pre našinca. V čom to spočívalo? 

Tu je zopár podnetov – spolupráca 
s múzeami a prezentácia výrobkov aj 
v ich priestoroch. Neustála propagácia 
produkcie regionálnych umelcov v galé-
riách a múzeách dokonca zadarmo! 

Je pravdou, že Cyprus je turis  cká de-
s  nácia, no je aj pravdou, že spolupráca 
medzi jednotlivými remeselníkmi, umel-
cami a regiónom je pre nás nepredstavi-
teľná. Videli ste niekedy ak  vity z regió-

nu, ktoré pravidelne ponúkajú priestory 
svojim remeselníkom a umelcom? Nie 
raz ročne, ale permanentne. Jednu vec 
majú na výstave v Larnake, jednu v Nikó-
zii či v Ayia Nape, kde sme sa zúčastnili 
na otvorení takejto výstavy v spolupráci 
s miestnym múzeom. Za Cyprus môžem 
spomenúť dve osoby, ktoré so mnou 
spolupracujú už zopár rokov – E  hymio-
sa Symeou a Fotosa Demetriou. U Foto-
sa by som sa na chvíľu aj zastavil. To  ž 
je to Cyperčan, ktorý Slovákovi bez pro-
blémov rozumie. Študoval to  ž v Prahe 
a miluje držkovú polievku a najlepšiu 
vraj jedol v Sabinove a samozrejme mi-
luje aj bryndzové halušky. Je jasné, že 
keramikári majú svoj vlastný slovník 
a mnohokrát sú výrazy na porozumenie 
spoločné vo všetkých jazykoch, preto-
že tu sú jasné spoločné základy slov na 
podklade histórie. Na Cypre sme aj pra-
covali v dielni, kde sme si vyskúšali deko-
rovanie so sgrafi tom a tvorili „postmo-
derné“ byzantské vzory. Do projektu je 
zapojený aj náš hlavný partner z Čiech – 
Střední uměleckoprůmyslová škola Kar-
lovy Vary. Bez skúsenos   tejto školy a jej 
koordinátorky Blanky Hladíkovej by to 
bolo ťažšie. Aspoň takouto formou som 
sa im chcel poďakovať za odvedenú prá-
cu. Pomaly fi nalizujeme našu prvú časť 
projektu, ktorej výstupom bude akre-
ditácia kurzu keramiky rozdeleného do 
viacerých vzdelávacích modulov. Aj ta-
kýmto spôsobom sa môžu staré remeslá 
zachrániť a udržať pri živote. «

CYPRUS – raj keramiky

autor, foto: Gabriel Huraj  (na zábere v strede)

Životné jubileum 
pána Milana Hudáča

Neberte zrelý vek tak vážne, 
šach ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne
každému, kto má život rád.

17. septembra 2017 sa dožil 
významného životného 

jubilea - 80 rokov učiteľ, vedúci 
speváckej a hudobnej zložky FS Sa-
binovčan, dlhoročný člen a predse-
da Zboru pre občianske záležitos   
„Človek-človeku“ v Sabinove pán 
Milan Hudáč. Pod jeho vedením sa 
kolek  v ZPOZ-u zúčastňoval na kraj-
ských a celoslovenských prehliad-
kach, na ktorých získal množstvo 
ocenení. V roku 2009 bola kolek  vu 
ZPOZ-u udelená Cena mesta Sabi-
nov. Pán Milan Hudáč ako jednot-
livec získal Cenu primátora mesta 
Sabinov v roku 1998. V roku 2013 
mu bola udelená cena Zlaté srdce 
od Združenia Zborov pre občianske 
záležitos   Človek – človeku v Slo-
venskej republike pri príležitos   60. 
výročia vzniku ZPOZ-u. S jeho neza-
budnuteľným hudobným sprievo-
dom pri občianskych obradoch sa 
ZPOZ rozlúčil v roku 2014.

Pánovi Hudáčovi k jeho 80-  nám 
prajeme pevné zdravie, vitálnu my-
seľ, pevný krok a  ež pekný úsmev, 
aby ho rozdával iným a mnoho ra-
dos   v kruhu svojich najbližšíc h. «

(ep)

SENIORÁTNY DEŇ ECAV 
SABINOV

 Jana Palenčárová, foto: archív cirkevného zboru

Posledný októbrový deň pre nás evan-
jelikov nie je len obyčajným pracovným 
dňom, ale práve naopak, dňom, keď sa 
každý z nás pozastaví a pripomenie si 
veľký skutok, ktorý Dr. Mar  n Luther 
vykonal, keď v roku 1517 pribil 95 téz 
na bránu Wi  enbergského chrámu.

Oslavy výročia reformácie.

Slávnostné Služby Božie.
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Súčasťou programu bolo 
aj odovzdanie kráľovskej ko-
runy a žezla - hlavných cien 
súťaže LETOHRAD, ktorú 
spoločne pripravili zástup-
covia obnovených hradov OZ 
Rákociho cesta a KOCR Seve-
rovýchod Slovenska. Trvala 
od 15. júna do 24. septembra 
2017. Žrebovanie sa usku-
točnilo 27.9.2017 v Sabinove 
v rámci konferencie Hradné 
ruiny, ich obnova a prezen-

tácia v kontexte cestovného 
ruchu. Víťazi súťaže: Albín 
Bugan (Košice), Linda Liptá-
ková (Prešov), Frederik Ganaj 
(Stropkov), Stanislav Olejár 
(Prešov), Anna Majerníková 
(Chmeľov), Miroslav Uličný 
(Vojčice), Juraj Sekeľ (Ruská 
Nová Ves), Alexandra Buga-
nová (Košice), Tomáš Murín 
(Sedliská), Klára Brandtová 
(Chminianska Nová Ves). 

Hlavným výhercom sa stal 
Marco Brandt (Prešov), kto-
rý získal umelecký predmet 
v podobe kráľovskej koruny 
vykladanej kameňmi z de-
via  ch hradov Brekov, Še-
beš, Kamenica, Čičva, Plaveč, 
Soľnohrad, Kapušany, Šariš 
a Obišovský hrad (venovalo 

Občianske združenie Rákoci-
ho cesta).

Najlepší objaviteľ hradov 
s hrou LETOHRAD v aplikácii 
Objavujme získal kráľovské 
žezlo ozdobené devia  mi 
hradnými kameňmi a well-
ness pobyt v Kúpeľoch Vyš-
né Ružbachy. Týmto abso-
lútnym víťazom sa stal Jozef 
Tremko (Prešov), ktorý splnil 
všetky súťažné úlohy. Víťa-
zom blahoželáme a všetkým 
účastníkom súťaže ďakujeme 
za podporu myšlienky spája-
nia hradov. «

Pokračovanie z prvej strany 
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Sabinovskú hudobnú jeseň  
si Sabinovčania tohto roku 

mohli vychutnať na koncer-
toch MUSe trio 8.10.2017 
a Miešaného speváckeho 
zboru Nostro Canto, ktorý 
pôsobí pri Prešovskej univer-
zite 15.10.2017. «

Tak, ako jeseň hýri pestro-
farebnými farbami, tak aj 

v nedeľu 22. októbra hýrila 
koncertná sála Kultúrneho 
centra Na korze v Sabinove 
krásnymi hláskami de  . Svo-

je talenty v speve ľudových 
piesní ukázalo 16 slávikov 
zo základných škôl Sabinova 
a okolia už na 21. ročníku Sa-
binovského slávika, ktorý sa 
konal pri príležitos   mesiaca 
úcty k starším. Poduja  e sa 
konalo pod záš  tou primá-
tora mesta Petra Molčana 
a bolo venované predovšet-

kým tým, ktorí majú nejeden 
rôčik životných skúsenos-
  za sebou. Svoje umenie 

predviedli a vecné ceny si 
z rúk primátora mesta Petra 
Molčana a riaditeľky MsKS 
v Sabinove Lucie Mihokovej 
odniesli: Liliana Přikrylová, 
Vanesa Michalíková, Matúš 
Verešpej, Dorota Jusková, 
Viktória Hudeková, Daniela 
Kuchárová, Sofi a Telesnícka, 
Erik Kolarčík, Zuzana Škur-
lová, Aneta Stajančová, Lu-
cia Sečová, Anna Havrilová, 
Laura Drutárovská, Natália 
Michalíková, Simona Krajňá-
ková a Sára Palfi ová. Speva-
vým popoludním nás spre-
vádzala moderátorka Janka 
Lipocká a ľudová hudba FS 
Sabinovčan pod vedením 
Jána Baka, hosťom bola spe-
váčka ľudových piesní Vie-
ra Horňáková, ktorá svojím 
spevom reprezentuje región 
na Slovensku i v zahraničí už 
viac ako 30 rokov. Október 
je mesiac úcty k starším, ale 
ako zdôraznil vo svojom prí-
hovore Peter Molčan, úctu si 
naši seniori zaslúžia po celý 
rok. «

SABINOVSKÝ SLÁVIK
Erika Mačišáková, foto: Diamond A rt

Sabinovská hudobná jeseň

Primátor Peter Molčan 
pri odovzdávaní cien.

red., foto: Diamond A rt

Štátny archív v Prešove 
a Mesto Sabinov zorganizo-

vali 18. - 19. 10. 2017 vo veľkej 
zasadačke mestského úradu 
výstavu archívnych materiálov 
mesta Sabinov (na záberoch) 
pod názvom Čo sa skrýva v ar-
chíve. Predstavil na nej najori-
ginálnejšie a najzaujímavejšie 
lis  ny, kroniky a dokumenty, 
týkajúce sa založenia mesta 
a jeho ďalšieho vývoja. «

Výstava archívnych materiálov o Sabinove
red., foto: Diamond A rt
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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 v Sabinove, ktoré teraz 
dočasne sídli v KC Na korze, Námestie slobody č. 100, 

v Sabinove vždy do 21. dňa v mesiaci, v pracovných dňoch 
od 8.00 - 16.00 h. 

Maximálna dĺžka textu poďakovania či spomienky je 40 slov.

S P O M Í N A M E

Veľmi nám chýbaš, ale v našich srdciach zostaneš 
navždy.

Dňa 17.10.2017 uplynul rok od smrti môjho 
manžela, otca, dedka, svokra, brata, švagra 
a príbuzného 

FRANTIŠKA ČORNÉHO. 
S úctou a láskou na teba spomínajú manželka Ľuba 
s deťmi, Martinom, Zuzanou a Ľubicou s rodinami, 
Ferkom a Rudolfom. 

 Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku 
a modlitbu. Smútiaca rodina.

„Prečo si zrazu  odišla? Prečo sa to muselo stať? Nechala 
si tu všetkých, ktorých si mala rada. Tam, medzi anjelov, 
v diaľky neznáme, Tvoje miesto v našich srdciach Ti už 
navždy necháme.“
Dňa 16. novembra 2017 by sa dožila naša drahá sestra 

KATARÍNA 
HORVÁTHOVÁ
60 rokov.
 Tí, ktorí ste ju poznali, spomeňte si na ňu 
v modlitbách.
S láskou spomína sestra Iveta a ostatní súrodenci 
s rodinami.

Dňa 16.11.2017  by sa náš otecko 

ANDREJ NOVOTNÝ 
dožil 80 rokov. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra Helena, synovia 
Miro a Ivo s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 30. októbra 2017 by sa naša drahá mamka, 
pani 

  ZUZANA 
KORMOŠOVÁ, 
dožila 100 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu 
a spomienku.
S láskou a vďakou za jej dobrotu spomínajú dcéra 
Anka a synovia Ján a Juraj s rodinami.

 „Osud nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a veľký 
žiaľ.“ 

Dňa 11. novembra 201 7 uplynú už 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš syn a brat

JURAJ LOMPART. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

„Opustil si nás zavčasu, aj tak si stále s nami. Brázdu 
nedokončenú na zemi, dokončíš v blahobyte.“

Uplynie 5 rokov, čo nás dňa 12.11.2012 predišiel 
do večnosti náš syn, brat, ujo, švagor 

RADOSLAV JANIČ. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabúdajú. 
Veríme, že na nás čakáš, s láskou spomínajú 
rodičia a sestry s rodinami.

S hlbokým zármutkom v srdci nad stratou nášho milovaného 

JÁNA ADÁMIHO 
ďakujeme všetkým priateľom, známym, rodine, susedom, bývalým 
kolegom a MO SRZ Sabinov, ktorí svojou účasťou na poslednej rozlúčke, 
prejavom sústrasti a kvetinovými darmi chceli zmierniť náš žiaľ. 

Smútiaca rodina.
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Boj o cenné kovy sme za-
čali 9.9.2017 v chorvát-
skom Záhrebe, kde 

sa konal 6. ročník Za-
greb Karate Cup 2017. 
Prvé body si priniesli 
Kris  na Šimčíková 
za 3. miesto a Michal 
Mácha za 2. miesto. 
O týždeň neskôr vycesto-
vali obaja na Budapest Open 
2017 a pridali sa k nim aj 
mladší pretekári. Bronz si na 
tomto poduja   vybojoval Ri-
chard Mácha. V prvom kole 
SP U21 juniorov a dorasten-
cov, ktorý sa konal 23.9.2017 
v Košiciach, sa darilo Eme Pi-
govej, v kategórii U14-50 kg 
získala 2. miesto, Barbore Fa-
latovej, v kategórii kadetky-54 
kg si vybojovala bronz, Kris  -
ne Šimčíkovej, ktorá v kategó-
rii kadetky -47 kg získala  ež 
3. miesto a bronzové kovy sa 
ušli aj Richardovi Máchovi 
v kategórii U 14-45 kg a Mi-

chalovi Máchovi v kategórii 
kadet do 52 kg.

Kvalitu našich reprezen-
tantov preverila na prelome 
septembra a októbra (30.9. 

– 1.10.) aj chorvátska 
Rijeka na Croatia 

Open 2017. Strieb-
ro z tohto pod-
ujatia si domov 
priniesla Kristína 

Šimčíková.
Klub karate v Starej 

Ľubovni usporiadal v prvú 

októbrovú sobotu (7.10.) Ľu-
bovňa Open Cup 2017 a zve-
renci Karate klubu Katsudo na 
ňom získali: 1. miesto: Denisa 

Blizmanová, Richard Mácha, 
Oliver Cuker. 2. miesto: Ema 
Pigová, Saskia Adamová, 3. 
miesto: Barbora Falatová, Kris-
 na Šimčíková, Michal Mácha. 

»Oprášili» sme tu aj súborné 
cvičenie kata, v ktorom Michal 
Mácha a Saskia Adamová zís-
kali bronz.

V nedeľu 15.10.2017 sme 
cestovali do Bielsko-Bialej na 
Polish Open 2017. Barbora 
Falatová tu získala pekné 3. 
miesto. Pod vedením trénerky 
a v ten deň aj rozhodkyne Ve-
roniky Semaníkovej sa o týždeň 
neskôr (22.10.2017) pretekári 
Denisa Blizmanová, Richard 
Mácha a Michal Mácha zú-

častnili aj Pohára SNP v karate 
2017 v Banskej Bystrici. Domov 
si priniesli zlato Denisa Blizma-
nová a bronz bra  a Máchovci.

Na MS sa predstavila 
Kris  na Šimčíková 
Na prelome septembra a au-
gusta sa po úspechoch v mi-
nuloročnej sezóne Kris  na 
Šimčíková, Saskia Adamová 
a Michal Mácha zúčastnili re-
prezentačného sústredenia. 
Spoločne sa pokúsili uspieť na 
domácej i medzinárodnej scé-
ne a získať tak body na tohto-
ročné Majstrovstvá sveta 
2017 v Španielsku (Tenerife).

Po nominačných pretekoch 
si miesto v užšej reprezentá-
cii Slovenska a na Majstrov-
stvách sveta vybojovala naša 
Kris  na Šimčíková, ktorej aj 
touto cestou blahoželáme 
a želáme veľa úspechov. Mi-
chalovi Máchovi u  ekla vstu-
penka na MS o 25 bodov.

Kris  na nastúpila do bojov 
pod záš  tou SZK. Turnaj sa ko-
nal v čase výroby Spravodajcu 
v dňoch 25.10. – 29.10.2017. 
Prezentovalo sa na ňom 109 
krajín z celého sveta. Celkový po-
čet pretekárov, ktorí zabojovali 
o cenné kovy bol 1710. Rozho-
vor s Kris  nou Šimčíkovou uve-
rejníme v decembrovom čísle.

Aj touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí sa na úspe-
choch nášho klubu podieľajú. 
Zvláštne poďakovanie patrí 
mestu Sabinov za jeho dlho-
ročnú podporu . «

kde 
-

o. 
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Medailové ťaženie Karate klubu Katsudo
Po úspešnom absolvovaní kampu na konci augusta sa pre-
tekári Karate klubu Katsudo v Sabinove rozbehli po súťa-
žiach a nižšie uvedené výsledky svedčia o tom, že aj nová 
sezóna prinesie, veríme, krásne medailové umiestnenia.

Z. Máchová, foto: archív klubu

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA 
 BELIANSKE TATRY

Dňa 15.10.2017 sme sa zúčastnili pre-
chodu Belianskymi Tatrami s výstu-

pom na Kopské sedlo. Túru sme začali 
v Tatranskej Javorine a pokračovali sme 

prechodom cez Meďodoly. Trasu sme 
ukončili v Tatranskej kotline. Dĺžka trasy 
bola 20 km, 945 m stúpanie a 1185 m 
klesanie. Začiatkom októbra sme sa zú-
častnili aj jesenného prechodu Demian-
kou z Krásnej Lúky do Lipian v dĺžke 20 
km s prevýšením 660 m a  ež prechodu 
cez hrebeň Nízkych Tatier od Liptovské-
ho Jána do cieľa na Donovaloch. Dĺžka 
trasy 61 km, stúpanie 4460 m a klesa-
nie 4040  m. Viac informácii nájdete na 
stránke klubu www.kstsb.sk. «

Úspechy Pavla Kostraba
V   sérii šies  ch pretekov Tatry 

v pohybe 2017 výborne repre-
zentoval v Nordic Walking mesto 
Sabinov a KST Slovan náš člen Pavol 
Kostrab. Okrem účastníckych me-
dailí získal aj štyri za umiestnenie do 
3. miesta. Z tohtoročných úspechov 
hodno spomenúť aj 2. miesto na ne-
ofi ciálnych majstrovstvách Sloven-
ska v kategórii 50+, ktoré sa konali 
na Štrbskom plese. «

 Turistické okienko 
Helena Blaščáková, foto: archív klubu

Zľava: O. Cuker, V. Semaníková, B. Falatová, M. Mácha, 
E. Pigová, R. Mácha, tréner J. Semaník, K. Šimčíková, S. Adamová.

Členova klubu na túre.
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Sabinovskí predátori spo-
ločne s projektom Ga-

me4Smile opäť budú v čase 
Vianoc pomáhať. Tentokrát 
sme sa rozhodli pomôcť Im-
kovi a Elle Marcinovcom. 

Úžasné de  čky, ktoré trpia 
detskou mozgovou obrnou. 
Posledný charita  vny zápas 
bol veľmi úspešný a bolo 
by super naňho nadviazať. 
Charita  vny fl orbalový zá-
pas  sa uskutoční 16.12.2017 
o 17.30 h v sabinovskej špor-

tovej hale. Súperom našich 
fl orbalistov budú fl orbalis   
zo Spišskej N. Vsi. 

Pevne veríme, že to bude 
nádherný večer a do haly za-
víta veľké množstvo ľudí s cie-
ľom pomôcť a podporiť Imka 
a Ellu v ich ťažkom boji.

Bude to večer plný súťaží, 
atrak  vnej tomboly a sprie-
vodného programu.

Preto v mene  mu Ga-
me4Smile a sabinovských 
predátorov všetkých pozýva-
me 16.12.2017 do sabinov-
skej športovej haly, aby sme  
spoločne vytvorili pekný záži-
tok pre Imka a Ellu. «

Matúš Gergelčík, foto: archív klubu

Florbalisti pomáhajú

Zástavba južnej čas   centrálnej 
mestskej zóny prešla od roku 1965 
mnohými zmenami a jej vtedaj-

šiu podobu majú už iba v spomienkach 
pamätníci z radov najstaršej generácie 
Sabinovčanov. Snahou redakcie je priblí-
žiť konfrontáciou súčasnej podoby CMZ 
s tou z pred 52 rokov dnešnej generácii 
občanov nášho mesta. 

Prízemné (až na jednu výnimku č. 
111, foto 2A vpravo) a nevábne vyzera-
júce objekty č. 108, 109 (foto 1A), 110 
(foto 2A) a 112 (foto 3A) tvorili v roku 
1965 súvislú zástavbu rodinných do-
mov. Na jej úplnom konci sa nachádza 
objekt č. 113 (foto 3A vpravo), ktorým 
je budova evanjelickej farskej budovy. 
Ako bolo už v minulom čísle spome-
nuté, tá jediná má z nich svoje miesto 
v historických záznamoch Sabinova. Ale 
pozor – nejedná sa o budovu. Podľa po-
pisu databázy v „Zozname kultúrnych 

pamiatok v Sabinove“ (Pamiatkový úrad 
SR) a unifi kovaného názvu ide o „tabuľu 
pamätnú, zaužívaný názov: Nosák-Ne-
zabudov; 1818-1879, básnik; ID: 708-
1484/2; Slobody nám. 2, KÚ: Sabinov“. 
Na pamiatku desaťročného pobytu slo-

venského rodoľuba a básnika Bohuslava 
Nosáka – Nezabudova ju pred deväťde-
sia  mi rokmi venoval Miestny odbor 
Ma  ce slovenskej v Sabinove. V súčas-
nos   tvoria vyššie uvedené objekty ko-
niec súvislej radovej zástavby južnej čas-
  CMZ (foto 1B, 2B, 3B). 

Týmto novembrovým vydaním Spra-
vodajcu náš poznávací fotoseriál končí. 
Ohlasy čitateľov boli uznanlivé. Potešili, 
pretože to až taká jednoduchá robota 
nebola. Naším cieľom však bolo súčas-
níkom ukázať z pohľadu dneška nielen 
markantnú (žiada sa až použiť prívlastok 
neskutočnú) vizuálnu a funkčnú zmenu 
centra mesta v porovnaní s rokom 1965, 
ale pokúsiť sa aspoň naznačiť (pomeno-
vať) jej príčinu. Po zmene štátnej územ-
nej organizácie v roku 1960 stra  l Sabi-
nov postavenie okresného sídla. Napriek 
poli  ckým ubezpečeniam, prísľubom 
i snahám MsNV, mesto na dlhé roky 
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-nl- (foto: Státní ústav památek a objektů Praha,       

Oto Navrátil)

Organizátori M. Surmík a M. Gergelčík (vpravo) 
s Ellou Marcinovou.
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stra  lo na význame. Vyčleňovaný stále 
menší a menší objem štátnych inves  č-
ných prostriedkov vyús  l na dlhé roky 
do spomalenia tempa, až stagnácie jeho 
rozvoja. Historické jadro mesta chátra-
lo. Azda jediní, ktorým pri pohľade na 
sabinovské námes  e vtedy srdce zaple-
salo, boli tvorcovia budúceho oscarové-
ho „Obchodu na korze“. Začiatkom 70. 
rokov minulého storočia (pred účelovo 
vymyslenými oslavami sedemstoročni-
ce mesta (1972) bola vykonaná gene-
rálna oprava rímskokatolíckeho kostola, 
piaris  ckého kláštora, zvonice a fasád 
niektorých meš  anskych domov na ná-
mes  . Niektorí odborníci však súčasne 
kri  zovali necitlivé architektonické zása-
hy v centre mesta. Finančné prostriedky 
na opravu historických bášt a hradieb 
sa už nenašli. Až v priebehu 80. rokov 

sa podarilo zrekonštruovať „až“ jednu 
baštu v areáli vtedajšieho SOU-P (dnes 
v nej sídli mestské múzeum BAŠTA). 
V roku 1977 v dôsledku neochoty štát-
nych orgánov investovať do objektov 
v súkromnom vlastníctve sa dokonca 
znížil počet evidovaných pamiatkových 
objektov v centre mesta z 83 na 31! Dô-
sledkom bolo ich postupné chátranie, 
ktoré ukončila asanácia. V roku 1978 
prijala rada MsNV v Sabinove koncepciu 
rozvoja historického jadra, podľa kto-
rej malo byť premenené na kultúrne, 
spoločenské a obchodné centrum. Jej 
realizácia mala zabrániť postupnému 
vyľudneniu centra. V mestskej kronike 
(II. zväzok, zápis r. 1978, s. 182, 183) 
nájdeme v tejto súvislos   konštatovanie 
„ ... o množstve plánov, koncepcií, pro-

jektov a investorov, pričom každý z nich 
ako keby sa vyhýbal skutočnej realizácii 
a objekty chátrajú...“. 

Viac ako polstoročie trvalo, kým cen-
trum nášho Sabinova dospelo k súčasnej 
podobe. A tak ako kedysi, tak aj dnes má 
svojich prívržencov a odporcov. Neod-
škriepiteľná je však skutočnosť, že sa zaň 
už nemusíme prinajmenšom červenať. 
Ani pred návštevníkmi, ani sami pred 
sebou.

Toto konštatovanie azda potvrdí zá-
verečná bodka fotoseriálu. Má podobu 
fotohádanky s nasledovnou otázkou: Na 
fotografi ách 4A – 4B z roku 1965 sú dva 
pohľady na prízemný objekt rodinného 
domu č. 235, ktorý stál na rozhraní vte-
dajších ulíc kpt. Nálepku a Hollého. Aký 
objekt na tom istom mieste stojí v sú-
časnos  ? 

Zo správnych odpovedí, ktoré za-
sielajte na mailovú adresu: riaditel@
kulturnestredisko.sk do 20.11.2017, 
vylosujeme jedného výhercu, ktorého 
odmeníme knihou Waltera Frohmana 
SABINOV mestečko na Toryse v spomien-
kach s venovaním autora (meno výher-
cu zverejníme v decembrovom vydaní 
Spravodajcu). «

2A

2B 3A

3C

Redakčná rada Spravodajcu 
mesta Sabinov ďakuje aj tou-
to cestou p. Jurajovi Navrá  -
lovi za kvalitné  a fundované 
spracovanie pútavého seriálu, 
ktorým sme, veríme, oboha  li 
vaše vedomos   o našom mes-
te a rozšírili vaše obzory. 

4A 4B

3B
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Mikulaska slavnost
rozprávka O rozkýchanom Mikulášovi

Milí čitatelia Spravodajcu mesta Sabinov, malí i veľ-
kí. Chceli by sme sa Vám aj touto cestou poďakovať 

za to, že nám stále preukazujte svoju priazeň, a to aj na-
priek tomu, že rekonštruujeme Mestské kultúrne stre-
disko v Sabinove, a tým pádom je možnosť organizovania  
podujatí v uzavretých priestoroch čiastočne obmedzená 
a tiež sme museli na pár mesiacov prerušiť prevádzku 
Kina Torysa. Aj z tohto dôvodu sa rozhodlo Mestské kul-
túrne stredisko v Sabinove v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou v Sabinove  zorganizovať  2. decembra 
2017 Mikulášsky program tohto roku nie na námestí, ale 
v Mestskej športovej hale v Sabinove. Po jeho ukončení 

sa presunieme spoločne na námestie, kde už prebehne 
len krátky program a  o 18.00 h sa uskutoční rozsvietenie 
jedličky.  Preto by sme Vás radi  pozvali aj prostredníctvom 
nášho mesačníka na jedinečnú rozprávku O rozkýcha-
nom Mikulášovi  v podaní detí ZUŠ. Staňte sa aj vy na malú 
chvíľu súčasťou príbehu s nezabudnuteľnou zimnou at-
mosférou v rytme veselých piesní a tancov. Podujatie sa 
začne o 16.00 hodine a je možné si zakúpiť aj Mikulášske 
balíčky, ktoré si môžete objednať do 27.11.2017 v Kultúrnom 
centre Na korze, Námestie slobody č. 100. Cena balíčka je 
3 €. Cena vstupenky na program je pre dieťa 0,50 centov 
a dospelého 2 eurá. Lístky budú zlosovateľné. Kúpiť si ich 
môžete rovnako v KC Na korze, Námestie slobody č. 100.
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