
To, že si pripomíname Dni mesta 
a nie obce súvisí s azda najdôle-
žitejšou udalosť v dejinách mesta 

– udelením mestských práv (1299) uhor-
ským kráľom Ondrejom III., od ktorého 
v tomto roku uplynulo 720 rokov (to-
tožné výsady boli udelenéné aj Prešovu 
a Veľkému Šarišu).

Týmto výnosom kráľa sa z osady ne-
meckých kolonistov stáva formálne 
mesto, ktoré si mohlo voliť vlastného 
richtára, mestskú radu a farára.

Obyvateľom mesta vznikli i každo-
ročné povinnos   pla  ť kráľovi peňažnú 

4 21Zmeny v parkovaní 
Na Námes   slobody bude 
možné parkovať max. 1 hod.

Trojnásobní medailis  
Sabinovská šachová mládež 
opäť úspešná

8 Aké boli Dni Sabinova 2019?
Prinášame rekapituláciu 
tohtoročných poduja  

Pokračovanie na strane 6 
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Spravodajca mesta

Pri príležitos   100. výročia úmr  a 
Teodora Kosztku – Csontváryho, 

sabinovského rodáka a maliara sveto-
vého významu, sme si pri jeho rodnom 
dome, na Námes   slobody 43, pripo-
menuli toto výročie milou slávnosťou 
a dekorovaním domu vencom. 

20. júna 2019, v deň jeho úmr  a, 
sme vzdali hold tomuto významnému 
maliarovi a pripomenuli sme si jeho 

život a dielo za účas   vzácneho hosťa, 
generálneho konzula Maďarskej re-
publiky na Slovensku, A  llu Harasz  ho 
a Vlasty Znancovej, vedúcej oddelenia 
školstva, kultúry a športu MsÚ. Život 
a dielo tohto významného umelca 
prítomným pripomenula Antónia Iľki-
vová, ktorá spolu so žiakmi ZŠ na Ul. 
17. novembra pripravila aj kultúrny 
program a malé prekvapenie v podo-
be bulle  nu o maliarovi pre okoloidú-
cich. «

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER
 100. výročie úmrtia slávneho sabinovského rodáka
V. Znancová, foto: Diamond Art

Dni Sabinova 2019 
– SLÁVNOSTNÝ 

GALAVEČER
Už tradične vrcholia Dni Sabinova 
slávnostným galavečerom. Ten tohto-
ročný sa konal 12. júna 2019 v kino-
sále MsKS. Hos  teľom večera bol 
primátor Sabinova Michal Repaský 
s manželkou. Prítomní boli i primáto-
ri partnerských miest, a to primátorka 
maďarského Kenderešu Erzsika Pádár 
Lászlóné, primátor poľského mesta 
Siedlce Andrzej Sitnik a Jindřich Bláha 
z českej Soběslavy. Privítali sme aj zá-
stupcov samosprávy neďalekých poľ-
ských miest Piwniczna a Muszyna. 

red., foto: redakcia
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  MsZ menuje Mgr. Jozefa Váhovského, 
Puškinova 2, Sabinov do funkcie riadi-
teľa Mestského kultúrneho strediska 
v Sabinove s účinnosťou od 1.7.2019.

  MsZ odvoláva Ing. Mar  na Jurka 
z funkcie náčelníka Mestskej polície 
v Sabinove dňom 30.06.2019.

  MsZ berie na vedomie poverenie 
PhDr. Mar  na Radvanského vedením 
Mestskej polície v Sabinove dňom 
01.07.2019 do dňa vymenovania náčel-
níka Mestskej polície v Sabinove Mest-
ským zastupiteľstvom v Sabinove. 

  MsZ prerokovalo  predložený mate-
riál a podľa článku 4, ods. 14 a 15, VZN 
mesta Sabinov č. 14/2016 o podmien-
kach prerokovania dotácií z rozpočtu 
mesta Sabinov. 

  schvaľuje dotácie z rozpočtu mesta 
vo výške 28 000 € nasledovne:

  MsZ schvaľuje Uznesenie č. 52 zo dňa 
16.05.2019 v čas   1. tak, že: ruší (vy-
púšťa) text v znení „s úrokovým úroče-
ním 0,89 % p. a. na celý úver"
a schvaľuje (nahrádza ho) text v znení 
„s úrokovým úročením 0,88 % p. a. na 
celý úver".

  MsZ schvaľuje VZN mesta Sabinov 
č. 6/2019 o určení výšky mesačného 
príspevku v školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsobnos   
mesta Sabinov. 

  MsZ schvaľuje: 
a) Predloženie žiados   o poskytnu  e 

dotácie na projekt: „Rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice Orkucany - 2019“,

b) zabezpečenie realizácie projektov 
v súlade s podmienkami poskytnu  a 
pomoci, 

c) zabezpečenie fi nančných prostried-
kov na spolufi nancovanie z vlastných 

zdrojov na realizovanie projektu v sú-
lade s podmienkami poskytnu  a po-
moci vo výške najmenej 5% z celko-
vých výdavkov,

d) zabezpečenie fi nancovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z roz-
počtu mesta.

  MsZ schvaľuje: 
1/ vecné bremeno k nehnuteľnos  am 
v k. ú. Sabinov, LV č. 4161, LV č. 2214:
- pozemok CKN p. č. 1803/95 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 2536 m2,
- pozemok CKN p. č. 1803/94 ostatné 

plochy o výmere 1266 m2,
- pozemok CKN p. č. 1803/1 ovocný sad 

o výmere 10528 m2,
- pozemok CKN p. č. 1803/22 ostatné 

plochy o výmere 3380 m2,
- pozemok CKN p. č. 1803/21 ovoc-

ný sad o výmere 5209 m2 podľa GP 
č. 2896/2018, úradne overený OÚ 
Sabinov pod G1-485/2018 zo dňa 
17.9.2018,

- pozemok CKN p. č. 1803/102 ostat-
né plochy o výmere 386 m2 podľa 
GP č. 2896/2018 úradne overený 
OÚ Sabinov pod G-485/2018 zo dňa 
17.9.2018.

Účelom vecného bremena - trpieť 
umiestnenie elekroenerge  ckého zaria-
denia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, trpieť vstup a vjazd v pro-
spech žiadateľa za účelom prevádzky, 
údržby a opráv podzemného elektrické-
ho vedenia.

V trase podľa situácie k stavbe na 
vyznačenie vecného bremena, vecné 
bremeno sa zriaďuje na priznanie prá-
va uloženia inžinierskych sieti k stavbe 
IBV a KBV Mlynská ulica v prospech 
VSD, a. s., Mlynská 31, Košice. 

2/ prevod nehnuteľnos   v k. ú. Sabi-
nov formou zámeny: 
LV č. 2214 - vlastník mesto Sabinov:
- pozemok CKN p. č. 498 záhrada 

o výmere 211 m2, z ktorého GP č. 
16/2019 úradne overený Okresným 
úradom Sabinov pod G1-82/2019 zo 
dňa 15.03.2019 bol vytvorený diel „ 9 
o výmere 37 m2 a diel „ 10“ o výmere 
5 m2, 

- Diel „9“ bude pričlenený k p. č. 
470/5, diel „10“ bude pričlenený k p. 
č. 470/6 v prospech Anny Ďuďakovej, 
Košice. 

- LV č. 926 - vlastník Anna Ďuďaková, 
Košice:

- pozemok CKN p. č. 470/7 záhrada 
o výmere 133 m2, z ktorého GP č. 
16/2019 úradne overený Okresným 
úradom Sabinov pod G1-82/2019 zo 
dňa 15.03.2019 bol vytvorený diel „ 
7 o výmere 42 m2 , ten bude pričle-
nený k p. č. 470/7 v prospech mesta 
Sabinov. 

Vyberáme z uznesení MsZ zo dňa 27.6.2019

P. č. Žiadateľ Výška 
dotácie

Použite dotácie podľa rozpočtu 
žiadateľa

1. Progres 2000 900,00 € letenky

2. Rodičovské združenie pri ZŠ 
17. novembra - (Tedasky) 2 000,00 € kostýmy - nákup materiálu, ši  e

3. Rodičovské združenie pri ZŠ 
17. novembra - (Tedasky) 0,00 € ubytovanie

4. Mestský futbalový klub 
Slovan Sabinov 7 600,00 €

štartovné, poplatky VsFZ, dopravné, uby-
tovanie, občerstvenie, dovybavenie mate-
riálom, propagačné materiály, publicita

5. Klub silového trojboja T+T 600,00 € doprava

6. Hokejový klub Sabinov 5 400,00 €

Prenájom, priestorov (ľad) na trénin-
gový proces, štartovné a poplatky 
vyplývajúce zo stanov SZĽH, doprava, 
stravné, pitný režim, materiálne za-
bezpečenie de  , mládeže a dospelí.

7. Tvoriví umelci Šariša 650,00 € materiálne vybavenie - tanečná obuv, 
reprezentačný odev s logom

8. Kynologický klub mesta 
Sabinov 400,00 € ochranné pomôcky pre výcvik psov + 

súprava na sedenie

9. Karate klub Katsudo Sabinov 3 300,00 € doprava, štartovné, nákup športových 
pomôcok

10. Sabinovský fl orbalový klub 
Sabinov 5 000,00 € Doprava, štartovné a súťažno-organi-

začné poplatky, 

11. Občianske združenie Samaritán 300,00 € balíčky 60 ks (čaj, vitamíny, sladkosť)

12. Občianske združenie Športom 
k rados   300,00 € ubytovanie, strava, dopravné

13. Symfónia, o.z. 0,00 € doprava, ubytovanie

14. Slovenský rybársky zväz 600,00 €
ceny pre účastníkov, udice, tričká pre 
účastníkov, nožnicový stan, skladací 
stôl s lavicami

15. ROMIX, o.z. 100,00 €
nákup materiálu - tričká, medile, 
trofeje, lopty, perá, baner, brankárske 
rukavice

16. DOMKA - združenie 
saleziánskej mládeže 500,00 € ubytovanie, strava, cestovné náklady, 

tričká s potlačou, kancelárske potreby

17. Zväz diabe  kov Slovenska 100,00 € propagácia, brožúra, občerstvenie

18. Slovenský zväz telesne 
pos  hnutých 250,00 € diplomy, kvety, ceny, občerstvenie

 Spolu 28 000,00 €  
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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

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE 
SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV DO OBCHODNO

VEREJNEJ SÚŤAŽE
- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 

do obchodno-verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 9. mája 
21 v Sabinove, k. ú. Sabinov, na pozemku parc. č. 
631/6

do 17.7.2019 do 13.00 h 
– nebytové priestory o výmere 61 m2.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže 
a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návrhov do 
obchodných verejných súťaží  nájdete na stránke mesta 
www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. č.:
051 48 80 423, 0905 789 515.

MESTO SABINOV 
Mestský úrad Sabinov, Námes  e slobody č. 57, 

083 01 Sabinov
Zverejnenie zámeru 

priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta 
v zmysle § 9a a násl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 
nehnuteľnos   nachádzajúce sa v k. ú. Orkucany 

– LV č. 672:

LV č. Register Parcela Diel GP Dočasný záber/m2

672 KNC 733/1 50 345

672 KNC 733/12 63 35

672 KNC 733/13 53 81

672 KNC 746 160 1969

672 KNC 812/1 61 2222

Prenájom je riešený minimálne za cenu podľa 
ZP č. 56/2018  vyhotovený 15.08.2018 znalcom 

Ing. Beátou Serbinovou, Košice vo výške 1 579,54 € . 
Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 

v zalepenej obálke s označením
„Neotvárať – priamy prenájom Orkucany obchvat I/68“

najneskôr v lehote do  15. júla 2019 do 12.00 h
do podateľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu  

v Sabinove na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

INFORMÁCIE Z NAŠEJ MATRIKY

Za obdobie od 30. marca 2019 do 19. júna 2019 pribudlo 
v Sabinove 25 nových novorodených obyvateľov. Je to 

11 chlapcov a 14 dievčat. Medzi novonarodenými chlap-
cami sa vyskytlo jedno menej časté meno – Selin.

V meste zomrelo 18 občanov, a to rovnako 9 mužov 
a 9 žien.

Manželstvo uzavrelo 24 párov v cirkvách, ktoré pôso-
bia na území nášho mesta.

Zo Sabinova sa odsťahovalo 34 občanov a za to isté 
obdobie sa prisťahovalo 38 nových obyvateľov, ktorí tu 
našli svoj domov. Ak sa na to pozrieme podrobnejšie, 
tak medzi občanmi, ktorí našli svoj nový domov mimo 
nášho mesta, bolo 12 mužov a 22 žien. Medzi prisťa-
hovanými obyvateľmi je 17 mužov a 21 žien. Z týchto 
údajov vyplýva, že sa naše mesto opäť rozrástlo. Verí-
me, že novým občanom nášho mesta sa  u nás bude žiť 
dobre a šťastne. 

Zdroj: MsÚ

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií Senior klubu 

na mesiac júl 2019
� 11.07.2019 – o 5.00 h odchod autobusom do Le-

voče
� 17.07.2019 – výlet na Šarišský hrad (spresnenie 

u p. Sedlákovej)
� 22.07.2019 – štvordňový výlet do Prahy

Pripravujeme návštevu AQUA CITY Poprad – podľa 
počasia.

PRIPRAVUJEME V AUGUSTE:
Výlet na hrad vo Zvolene, návšteva kúpaliska v Ma-
ďarsku, zájazd do Chorvátska, guľaš párty.

Bližšie informácie o jednotlivých akciách u p. Sedlá-
kovej, tel. 0908 977 760.

V súlade § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon), predkladá-
me návrh na určenie spôsobu prevodu 
vlastníctva majetku, prevod hodný oso-
bitného zreteľa, ktorý musí byť schvá-
lený trojpä  novou väčšinou všetkých 
poslancov. 

Prevod je riešený podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov 
– prípad hodný osobitného zreteľa, pri-
čom dôvodom osobitného zreteľa je ma-
jetkoprávne riešenie v súlade § 611 zá-

kona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení, vysporiadanie formou 
zámennej zmluvy. 

3/ výkon činnos   súvisiaci s majetkom 
mesta v k. ú. Sabinov:
- Rozšírenie verejnej kanalizácie Le-

vočská v prospech prevádzkovateľa 
Východoslovenskej vodárenskej spo-
ločnos  , a. s., Košice, za účelom pre-
vádzkovania majetku mesta vodohos-
podárskeho zariadenia verejnej ka-
nalizačnej siete pre lokalitu Levočská 
Sabinov.

- Prevádzkovateľ, VVS, a. s, Košice, bude 
realizovať prevádzkovanie vodohos-
podárskeho zariadenia v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch v znení neskorších pred-
pisov.

Celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápis-
nicu a zvukový záznam z priebehu MsZ nájde-
te na:

h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/
uznesenia.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/
hlasovanie.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/
zvukove-zaznamy-msz.html
h  p://www.sabinov.sk/mesto-sabinov/samosprava/
zapisnice.html
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Eurovelo 11

V našom meste sa ešte 
v jari konalo slávnostné 

prevza  e a odovzdanie stave-
niska k  inves  čnej akcii  pro-
jekt Eurovelo 11. Samotný ča-
sový horizont stavby sa odha-
duje na 10 mesiacov, pričom 
tento čas bude závisieť aj od 
poveternostných podmienok. 
Okrem nevyhnutného výrubu 
drevín, či osvetlenia na pre-
chodoch pre chodcov bude 
kon  nuálne budovaný aj cyk-
lochodník, pričom jeho využi-
 m prispejeme nielen k zvýše-

niu vlastnej fyzickej kondície, 
ale urobíme čosi aj pre svoje 
zdravie. Navyše aj naše de   
môžu vymeniť počítač či mo-
bil za bicykel, prípadne dospelí 
sa budú môcť na bicykli presú-
vať do práce. Práce realizuje 
fi rma Colas. Trasa bude mať 
dĺžku 6,141 617 km. Suma, 
ktorá je vyčlenená na výstav-
bu cyklochodníka dosiahla 
1 052 714,30 EUR. Vlastné 
spolufi nancovanie mesta tvorí 
5 % celkových nákladov čiže 
52 000 EUR. Pevne veríme, 
že realizácia daného projektu 
poslúži dobrej veci pre zdravie 
občana nášho mesta, a taktiež 
prispeje k rozvoju turizmu 
v meste a na okolí. «

Mestská radnica informuje

Mesto Sabinov sa po 
dlhom zvažovaní roz-

hodlo pristúpiť k zmene re-
žimu parkovania na Námes   
slobody. V centre mesta je 
v pracovných dňoch prob-
lém nájsť voľné parkovacie 
miesto a to aj kvôli vozidlám, 
ktoré sú tu zaparkované po-
čas celého dňa (často sú to 
autá zamestnancov prevá-
dzok na námestí). Takýmto 
celodenným parkovaním sa 
blokujú parkovacie miesta 
pre tých, ktorí potrebujú na 
úradoch niečo krátkodobo 
vybaviť, niečo nakúpiť, alebo 
naším mestom iba prechá-
dzajú a radi by sa zastavili 
a poprechádzali naším histo-
rickým centrom. Mesto nech-
ce pristúpiť k spoplatneniu 
parkovania na námestí, čím 

by sa síce vyriešil problém 
s dlhodobo parkujúcimi 
vozidlami, no zároveň by sa 
aj zvýšili poplatky bežným 
občanom a zvýšil by sa odsun 
spotrebiteľov k obchodným 
reťazcom.

Po zvážení viacerých mož-
nos   sa ako najvhodnejšie 
riešenie ukázala regulácia 

parkovania, a to výlučne ob-
medzením doby parkovania 
na 1 hodinu. Uvedené bude 
pla  ť v pracovných dňoch 
v čase od 8.00 h do 18.00 h. 
To znamená, že v pracovný 
deň v uvedenom čase je mož-
né na námes   bezplatne par-
kovať, ale maximálne iba jed-
nu hodinu. Po hodine musí 

vozidlo parkovisko opus  ť. 
Kto vie, že sa na námes   
zdrží 2-3 hodiny, prípadne 
aj celý deň, musí si hľadať 
parkovacie miesto na parko-
viskách mimo centra mesta, 
ktorých je dostatok a sú stále 
bezplatné. Mimo uvedeného 
času, alebo počas víkendov 
a dní pracovného pokoja je 
dĺžka parkovania na námestí 
neobmedzená. Tieto zmeny 
boli odsúhlasené krajským 
dopravným inšpektorátom 
a do praxe sa zavedú od 
1.7.2019. Kontrolu dodržia-
vania doby parkovania bude 
vykonávať mestská polícia.

Obmedzenie času par-
kovania jednoznačne ve-
die k zvýšeniu striedania 
vozidiel na parkoviskách, čo 
v konečnom dôsledku zvýši 
počet ľudí v centre mesta po-
čas dňa. Veríme, že uvedené 
zmeny budú prijaté s porozu-
mením a prispejú k ďalšiemu 
rozvoju nášho mesta. «

Zmena režimu parkovania na Námestí slobody
Zdroj: MsÚ

 Juraj Vrábel ml.



5názov rubrikySPRAVODAJCA MESTA SABINOV [7/82019] Mestská radnica informuje 

Novela zákona o miestnych 
daniach a miestnom po-

platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 

č. 582/2004 Z. z. priniesla to, 
že za drobné stavebné odpa-
dy odovzdané do zberných 
dvorov sa od 1. januára 2016 
pla   poplatok. Pre mesto Sa-
binov bolo mestským zastu-
piteľstvom schválené VZN č. 
2/2016 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné 
stavebné odpady (ďalej DSO). 
Výška poplatku za DSO bola 
stanovená na 0,015 €/kg, čo 
je jeho spodná hodnota.

DSO je odpad zo staveb-
ných prác, na ktoré nie je 
potrebné stavebné povole-
nie alebo ohlásenie stavby. 
Zaraďujeme sem drobné 
zmesi betónu, tehál, obkla-
dačiek, dlaždíc, keramiky, 
vrátane sanity  (umývadlá, 
toalety), zvyšky zeminy a ka-
meniva, stavebné materiály 
obsahujúce škvaru, pórobe-
tón a pod. Do DSO nepatrí 
stavebný odpad s obsahom 

nebezpečných látok (azbest, 
ortuť, PCB) a pod.

Spoločnosť Marius Peder-
sen drobný stavebný odpad 
odoberá na zbernom dvore 
v areáli VPS, spol. s.r.o. na Hol-
lého 35, kde pracovník vystaví 

doklad o prevza   tohto odpa-
du. Občan je povinný uhradiť 
vypočítaný poplatok v poklad-
ni na MsÚ, kde mu bude vysta-
vený doklad o zaplatení.

Ak má niekto stavebného 
odpadu viac, môže ho odviezť 
priamo na skládku v Ražňa-
noch, alebo využiť možnos   
súkromných spoločnos  , kto-
ré takýto odpad za úhradu pri-
jímajú. «

Obyvateľ je významný hráč 
v systéme triedeného 

zberu. On rozhoduje, či vy-
produkuje odpad a ak áno, 
kde odpad skončí, či sa do 
triedeného zberu odpadu ak-
 vne zapojí.

Aj keď sa rozhodne odpad 
triediť, ešte stále je podstat-
né, čo presne do farebných 
kontajnerov a vriec vhodí. Ak 
porušuje pravidlá pri triedení 
odpadu, či už zámerne svojou 
ľahostajnosťou, alebo neve-
domky, t. j.  nedostatkom in-
formácií, zbytočne kompliku-
je a predražuje celý systém.

Ak nezminimalizuje objem, 
kontajner je preplnený, ná-
sledne sa vozí vzduch, čím 
rastú požiadavky na dopl-
nenie ďalších kontajnerov 
alebo na častejší vývoz.

Ak do farebných kontaj-
nerov vhodí odpad, ktorý 
tam nepatrí, opäť zby-
točne výrazne navyšuje 
výdavky za dotriedenie 
a následne odvoz také-
hoto odpadu zvyčajne na 
zneškodnenie.

Aj obyvateľ by sa mal sprá-
vať prezieravo, lebo v koneč-
nom dôsledku sa mu na konci 
kruhu jeho správanie môže 

vrá  ť vo forme zvýšených 
cien výrobkov, ktoré si kúpi 
ako spotrebiteľ. V cene vý-
robku je zahrnutá povinnosť 
recyklácie jeho obalu, a teda 
za zvýšené náklady za svoju 
nedisciplinovanosť zapla   
ako spotrebiteľ v cene výrob-
ku, ktorý si kúpi.

Samozrejme, okrem spo-
menutého ekonomického 
efektu dôsledného triedenia 
odpadu pri zdroji obyvateľom 
je nemenej významný aj en-
vironmentálny aspekt. Mo  -
vácia dôsledne triediť odpad 
je jednoznačná, už len každý 
musí začať sám od seba. «

Ako nakladať s drobným stavebným odpadom?

OBYVATEĽ - AKTÍVNY HRÁČ
Zdroj: Oddelenie správy majetku, MsÚ

Takto to niekedy vyzerá v našich žltých nádobách, kde sa dávajú 
plasty, kovy a VKM.

Pred stlačením fl iaš.  Po stlačení fl iaš.

Zdroj: Oddelenie správy majetku, MsÚ
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daň, zvanú census, podľa veľkos   ma-
jetku, zapla  ť pozemkovú daň, zvanú 
terragium a počas návštevy mesta ke-
dykoľvek štedro pohos  ť kráľa aj s jeho 
sprievodom. Našťas  e vďaka veľkos   
Uhorska to asi nebolo často. 

Kópiu originálnej lis  ny z roku 1299 
odovzdal primátorovi mesta historik, 
pán Drahoslav Magdoško z katedry his-
tórie FF UPJŠ v Košiciach.

A aj keby chcel, originálnu lis  nu by 
nemohol odovzdať, pretože sa nezacho-
vala. Z tohto dôvodu sa používa najstarší 
odpis lis  ny z roku 1314 od kráľa Karola 
Róberta. 

Slávnostný galavečer bol venovaný 
i osobnos  am, ktoré v Sabinove žili, tvo-
rili, prípadne zo Sabinova pochádzajú 
a preslávili sa vo svete a tento rok si pri-
pomíname ich okrúhle výročie.

OKRÚHLE VÝROČIA SABINOVSKÝCH 
OSOBNOSTÍ
Počas 720 rokov existencie Sabinova tu 
žilo veľa ľudí, ktorí v živote urobili nie-
čo, čo sa po čase ukázalo ako významný 
skutok pre mesto, pre ľudí, pre kultú-
ru, vedu… Vieme len o zlomku, drvi-
vá väčšina dodnes zostane anonymná 
a ich mená sa už asi ani nedozvieme. 
Naozajstné osobnos   to  ž robili vždy 
veci z vnútorného presvedčenia, ne-
zištne a nie preto, ako je tomu aj dnes, 
aby žiarili v spravodajských portáloch, 
na sociálnych sieťach, či na plagátoch 
a billboardoch.

Takouto skromnou a pritom význam-
nou osobnosťou Sabinova bola i spiso-
vateľka Jolana CIRBUSOVÁ, narodená 
pred 135 rokmi v Krivanoch, no od roku 
1916 žijúca v Sabinove. 

10. júna 2019 si jej život a dielo pripo-
menuli aj študen   sabinovských stred-
ných škôl na prednáške doktora Milana 
Kendru TAKMER ZABUDNUTÁ ŠARIŠSKÁ 
SPISOVATEĽKA.

Tento rok uplynulo 100 rokov od na-
rodenia slávneho sabinovského rodáka 
Teodora Kostku - CSONTVÁRYHO. 

Tohto geniálneho umelca, o ktorom 
sa vyjadril slávny Pablo Picasso „Ne-
vedel som, že v tomto storočí žije ešte 

iný geniálny maliar okrem mňa“, prišla 
predstaviť pani Antónia Iľkivová, ktorá 
sa propagácii Csontváryho venuje už 
roky a neúnavne pripomína jeho dielo 
a posolstvá ukryté v jeho dielach. Jeho 
súčasníci ho považovali za blázna už len 
preto, že nefajčil, nepil, bol vegetarián, 
pacifi sta, panteista a ekológ. O ľuďoch, 
ktorí znečisťujú Božiu prírodu napísal, že 
na nich zbytočne svie   slnko.

Vo svojich dielach sa vyjadroval, že 
pozná cestu, ktorú musíme prejsť, veril 
v iný, férový svet, ktorý na nás čaká, ho-
voril o spirituálnej energii, ktorá stvorila 
svet. Akademici jeho tvorbu odmietali, 
opovržlivo o ňom hovorili ako o proro-
kovi z Východu. Obdivovateľov si jeho 
obrazy, ale aj jeho autobiografi cké, vi-
zionárske a fi lozofi cké diela našli až de-
saťročia po autorovej smr  . Rovnako 
ako tomu bolo napríklad u Vincenta van 
Gogha, na ktorého sa aj veľmi podobal. 

V krátkej dokrútke bola predstavená 
aj mama A. Iľkivovej, maliarka Marta 
Vranovská – Malíková, ktorá vo svojich 
obrazoch zaznamenala miznúce záku  a 
Sabinova, a preto sa jej  ež hovorí obra-
zová kronikárka Sabinova.

UDEĽOVANIE CIEN MESTA 
A CIEN PRIMÁTORA MESTA SABINOV
Súčasťou galavečera bolo aj udeľovanie 
Cien mesta a Cien primátora mesta Sabi-
nov, ktoré odovzdáva primátor Sabinova 
Michal Repaský.

Tento rok sa mesto Sabinov rozhodlo 
udeliť dve ocenenia. Cenu pre jednot-
livca a pre kolek  v.

Cena mesta bola udelená pánovi Pet-
rovi MOLČANOVI, ktorého väčšia časť 
profesného života je spätá so sabinov-

skou samosprávou. Veď 20 rokov bol 
primátorom Sabinova. Ako poslanec PSK 
strávil celé 4 volebné obdobia. Pod jeho 
vedením sa vybudovali byty, zrekon-
štruovalo námes  e, školy, dobudoval 
a zrekonštruoval sa celý športový areál, 
sociálne zázemie, dobudovala sa infraš-
truktúra, cesty, chodníky, cyklochodníky. 
Vo svojej práci sa venoval aj duchovnu, 
kultúre, športu a nezabúdal ani na senio-
rov, zdravotne pos  hnutých a de  . 

V príhovore zdôraznil, že cenu príjma 
i ako ocenenie  mu, ktorý s ním spolu-
pracoval a vyjadril poďakovanie manžel-
ke a rodine, ktorá pri ňom stála v časoch 
dobrých aj zlých.

Cena mesta pre kolek  v bola udelená 
bábkovému súboru HALABALA.

Vznik súboru je spätý s projektom So-
bota s rozprávkou, ktorý v roku 2013 vy-
myslela pani Iveta Glazunová. Následne 
oslovila ak  vne ženy z Korzo klubu a dob-
rovoľníčky. Tie začali navrhovať a vyrá-
bať bábky, kulisy, kostýmy, písať scenáre 
a pripravovať ak  vity na tvorivé dielničky. 
Počas existencie súboru pripravili, nacvi-
čili a zrealizovali jeho členky 57 bábkovo-
-hraných divadelných predstavení. Pred-
stavenia sa konajú na vlastnej originálnej 
scéne, ktorá vznikla vďaka podpore SPP 
v roku 2016. Ich divadelné predstavenia 
videlo už vyše 4000 divákov. Súbor sa po-
dieľa aj na rôznych charita  vnych a iných 
poduja   v okolí Sabinova. Cenu si prevzal 
kolek  v súboru v zložení: Iveta Glazuno-
vá, Adriana Belejkaničová, Alena Ada-
mová, Agáta Šašalová, Renáta Čubová, 
Katarína Rohaľová, Katarína Kačmarská 
a Mar  na Havrilová. Prečo to robia od-
povedala za celý kolek  v I. Glazunová slo-
vami: "Najväčším ocenením sú rozžiarené 
detské očká, úsmev, niekedy i plač."

Primátor mesta sa rozhodol udeliť 
i ďalšie 2 ceny.

Prvú pánovi Ivanovi FERENCOVI, fut-
balovému funkcionárovi, ktorý svoj život 
zasvä  l sabinovskému futbalu.

Za svoju futbalovú činnosť bol niekoľ-
kokrát ocenený. Medzi jeho naj futbalo-

Pokračovanie z prvej strany 



7SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [7/82019] Mestská radnica informuje

vý moment, pri ktorom osobne fi guroval, 
bol prípravný zápas juniorského výberu 
Československa s divíznym „áčkom“ Sa-
binova v októbri 1961, kedy si stretnu  e 
prišlo pozrieť vyše tri  síc divákov. 

Cenu primátora si prevzala aj pani Julia-
na HAJDUKOVÁ. V minulos   sa angažo-
vala najmä v ekologickej oblas   ako dob-
rovoľníčka a ak  vna členka SZOPK. Orga-
nizovala okresné poduja  a, napr. ku Dňu 
zeme, venovala sa separácii druhotných 

surovín aj téme znižovania spotreby ener-
gie. Za túto edukačnú činnosť sa jej dosta-
lo uznania i od Ministra školstva Poľskej 
republiky. Je spoluzakladateľkou viacerých 
mimovládnych organizácií, poradných or-
gánov, hodno  acich komisií.  Bola aj ho-
vorkyňou Krajského grémia tre  eho sek-

tora Prešovského kraja. O jej skromnos   
svedčia i jej ďakovné slová k publiku: "Som 
jedna z mnohých sivých myšiek, ktorá cho-
dí po Sabinove, ďakujem za nominovanie 
pani Laure Di  el a pánovi Fulínovi".

Keďže témou galavečera boli význam-
né osobnos   Sabinova, medzi  e žijúce 
patrí koncertný organista, klavirista a 
pedagóg - Marek Vrábel, ktorý bol sú-
časťou programu. 

V súčasnos   vedie oddelenie organo-
vej hudby na Cirkevnom konzervatóriu 
v Bra  slave a pôsobí aj ako koncertný 
majster.

Spolu s otcom, ktorý je aj dlhoročným 
sabinovským organistom, boli iniciátor-
mi vzniku nového organu v rímskokato-
líckom kostole Mučeníckej smr   sv. Jána 
Krs  teľa v Sabinove.

Marek Vrábel bol prvým organistom, 
ktorý tento nástroj predstavil verejnos   
v rámci inauguračného koncertu. 

O svojom doteraz najväčšom úspe-
chu, okrem rodiny, sa vyjadril: „Som 
šťastný, že ma v roku 2016 riaditeľ Sve-
tového organového fes  valu pozval do 
francúzskeho mesta Caen v Normandii, 
kde som mal česť hrať na najväčšom 

a najkrajšom organe na svete. Je to taký 
Olymp pre organistov. Mal som česť 
hrať na tomto výnimočnom organe, 
ktorý predčí i ten v Notre Dame, a to 
dielo J. L. Bellu a Francúzi viac tlieskali 
mne ako svojim".

Ďalšími skutočnými osobnosťami ve-
čera boli učitelia Základnej umeleckej 
školy v Sabinove: Katarína Heredošová, 
Pavol Kanuščák, Ján Bak, Dušan Onody, 
Fran  šek Godla, ktorí sa postarali o krás-
ne skladby počas celého večera.

A pomáhali im v tom i ich hos  a Vik-
tória Urdzíková, Terézia Dvorská, Zuzana 
Laniková, Dávid Burgr a Simona Vargová.

K vysokej umeleckej úrovni galave-
čera prispela sabinovská rodáčka Do-
minika Grešáková. Je študentkou kon-
zervatória Dezidera Kardoša v Prešove 
a už žala nejeden úspech i na medzi-
národnej úrovni. O jej baletnom umení 
sa mohli prítomní presvedčiť počas jej 
krátkeho vystúpenia.

Večerom nás sprevádzali moderátori 
Veronika Salninková a Marián Galajda.

Poďakovanie za tento večer patrí však 
aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na prí-
prave dnešného galavečera: mestu Sabi-
nov a jeho zamestnancom, pracovníkom 
MsKS v Sabinove.

Jedinečnosťou tohto poduja  a bol 
i priamy prenos, ktorí mohli diváci sledo-
vať na facebookovej stránke Život v Sa-
binove. «
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V sobotu večer si na svoje 
prišli milovníci orches-
trálnej hudby na kon-

certe, ktorý sa konal v rámci 2. 
ročníka medzinárodného hu-
dobného fes  valu PRO MU-
SICA NOSTRA SAROSSIENSI 
vo Farskom kostole Muče-
níckej smr   sv. Jána Krs  teľa. 
V nedeľu 9. júna sa v kinosále 
MsKS predstavili herci z Teatra 
Colorata z Bra  slavy v spolu-
práci s Činoherným klubom 
(Devínska N. Ves) v sa  rickej 
komédii s názvom Pokušenie 
vo Svätofl oriánskej doline. 
V inscenácii sa predstavila ako 
účinkujúca aj sabinovská ro-
dáčka Katarína Želinská. 

Ani začiatkom týždňa 
v pondelok 10. júna nebola 
núdza o kultúrne poduja  a. 
Dopoludnia bola pre žiakov 
sabinovských škôl v kinosále 
MsKS pripravená prednáška 
„Takmer zabudnutá šarišská 
spisovateľka“ s Milanom Ken-
drom v spolupráci s Katedrou 
slovenskej literatúry a literár-
nej vedy FF PU v Prešove o sa-
binovskej spisovateľke Jolane 
Cirbusovej pri príležitos   135. 
výročia jej narodenia, kde sa 
mohli dozvedieť veľa zaují-
mavos   o tejto výnimočnej 
osobnos  . Poobede bola ve-
rejnos   v koncertnej sále KC 
Na korze sprístupnená výsta-
va s názvom Spomienky, kto-
rej autorkou je Sabinovčanka 
Gabriela Grešová – Tuptová 
(výstava je prístupná do kon-
ca augusta). 

V pondelok večer sa v krás-
nom programe v kinosále 
MsKS spojilo niekoľko fo-
riem umenia (hudobné, vý-
tvarné, recitácia a prednes). 
V programe s názvom Bu-
dúce (?) osobnos   Sabino-
va sa predstavili súčasní ale 
aj bývalí laureá   a ocenení 
Sabinovského autorského 
a recitátorského mája. V hu-
dobných predeloch sa pre-
zentovali žiaci a pedagógovia 
zo ZUŠ v Sabinove. Poduja  e 
bolo spojené aj s vyhodnote-

ním 5. ročníka medzinárod-
nej výtvarnej súťaže „CSON-
TVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁN-
KY“ a vernisážou úspešných 

žiackych prác. Tohtoročnou 
témou tejto súťaže bol „Môj 
makro-mikro svet“ a výherco-
via piateho ročníka sú: 
I. kategória (6 – 10 rokov):
1. miesto: Niečo na zub..., 

Vanesa Arpášová, 7 rokov 
(ZUŠ, Petržalská 21, Kež-
marok)

2. miesto: Kohú  e hniezde-
nie, Alica Vargová, 9 rokov 
(ZUŠ, Petržalská 21, Kež-
marok)

3. miesto: Sedím si, sedím, 
Vivien Zemančíková, 7 ro-
kov (ZUŠ, Petržalská 21, 
Kežmarok)

II. kategória (11 – 15 rokov):
1. miesto: Mravec na stole, 

Olívia Hajduková, 14 rokov 
(ZUŠ, Štefánikova 20, Mi-
chalovce)

2. miesto: V diaľke, Lucia Vis-
locká, 12 rokov (ZUŠ, Petr-
žalská 21, Kežmarok)

3. miesto: Vírusy okolo nás, 
Miriam Marcinová, 14 ro-
kov (ZŠ Bernolákova 1061, 
Vranov N. Topľou)

Cena poroty:
Staroba, Alica Baňasová, 15 
rokov (ZUŠ, Námes  e slobo-
dy 29, Sabinov).

12. júna v utorok si mi-
lovníci hudby mohli tento-
raz netradične v záhrade pri 
evanjelickom kostole vychut-
nať promenádny koncert žia-
kov a pedagógov ZUŠ Sabi-
nov spojený s atrakciami pre 

de   Western City. O 18.00 
h v koncertnej sále KC Na 
korze p. primátor spolu s au-
tormi knihy pokrs  li a uviedli 
do života publikáciu Sabínin 
sprievodca históriou osca-
rového mesta, ktorá bola 
vydaná s podporou Úradu 
vlády SR. 

Vo štvrtok 13. júna boli 
v Múzeu Bašta otvorené 
dve výstavy. Prvou z nich, 
„V znamení kríža“, bola vý-

stava sakrálnych predmetov, 
plas  k a obrazov s tema  kou 
ukrižovaného Krista zapoži-
čaných z Krajského múzea 

v Prešove. V druhej sprí-
stupnenej výstave „Obra-
zová kronikárka Sabinova,“ 
si návštevníci mohli pozrieť 
obrazy Sabinovčanky p. Mar-
ty Vranovskej – Malíkovej. 
Obe  eto výstavy sú prístup-
né pre širokú verejnosť do 
konca augusta v Múzeu Baš-
ta. Vo večerných hodinách 
verejnosť mohla vychutnať 
koncert absolventov a peda-
gógov ZUŠ Sabinov a ich hos-
  „Hudba nás spája,“ ktorý 

sa konal v záhrade pri evan-
jelickom kostole.

V sobotu sa pri koncertnej 
sále KC Na korze konal už tra-
dičný umelecký bazár, kde 
svoje výrobky a práce prezen-
tovali šikovní remeselníci zo 
Sabinova a okolia. 

V rámci Dní Sabinova si na 
svoje určite prišli aj milovníci 
športu, prostredníctvom via-
cerých športových poduja  , 
ktoré sa v meste konali. 

V stredu 12. júna sa usku-
točnil prvý ročník športového 
dňa základných škôl pôso-
biacich v meste Sabinov pod 
názvom Poďte spolu s nami. 
Poduja  e bolo organizované 
pre žiakov 2. stupňa. Súťažilo 
sa v disciplínach: bežecká šta-
feta, futsal a basketbal.

Zúčastnili sa na ňom tri 
základné školy: ZŠ na Ul. 17. 
novembra 31, Sabinov, ZŠ na 
Ul. Komenského 13, Sabinov 
a Cirkevná ZŠ, Sabinov. Šta-
fetu žiaci bežali na novej tar-
tanovej dráhe pri ZŠ Komen-
ského 13, hodnotil sa prie-
merný čas školy na jednom 
okruhu a najlepšie okruhové 
časy dievčat a chlapcov, fut-
salový a basketbalový turnaj 
boli odohrané v Mestskej 
športovej hale systémom 
každý s každým. Športový 
deň zahájil primátor mesta 
Sabinov Michal Repaský, na 

záver ocenenia odovzdala 
zastupujúca riaditeľka MsKS 
v Sabinove Zuzana Hudáčo-
vá. A tu sú výsledky:

PREDOLYMPIJSKÝ 
ŠTAFETOVÝ BEH:
1. ZŠ na Ul. 17. novembra, Sabinov
2. ZŠ na Ul. Komenského, Sabinov
3. Cirkevná ZŠ, Sabinov

Naj jednotlivci:
Dievčatá
1. Sophie Lazorová - ZŠ 17. 

novembra 31, Sabinov
2. Šarlota Judová - ZŠ Komen-

ského 13, Sabinov
3. Zuzana Grešová - ZŠ Ko-

menského 13, Sabinov
Chlapci
1. Oliver Urvinitka - ZŠ 17. 

novembra 31, Sabinov

Aké boli Dni Sabinova 2019? 
V tomto roku sa Dni Sabinova niesli v duchu významných 
osobnos   nášho mesta. Dni Sabinova odštartovali v sobotu 
8. júna v KC Na korze, kde si dobrovoľníčky z bábkového sú-
boru Halabala pre de   pripravili bábkovú rozprávku O SA
BÍNE A ZLATEJ RYBKE, poduja  e bolo už tradične spojené 
s tvorivou dielňou pre de   a rodičov. 

J. Repaská, foto: Diamod Art
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2. Samuel Kašaj - ZŠ 17. no-
vembra 31, Sabinov

3. Oliver Cuker - ZŠ 17. no-
vembra 31, Sabinov

FUTSAL:
1. ZŠ Komenského 13, Sabinov
2. Cirkevná ZŠ, Sabinov
3. ZŠ 17. novembra 31, Sabi-

nov

BASKETBAL:
1. ZŠ Komenského 13, Sabi-

nov
2. Cirkevná ZŠ, Sabinov
3. ZŠ 17. novembra 31, Sabi-

nov

Nechýbala ani tradičná Pen-
tapolitana, ktorá sa konala 
13. júna v areáli Spojenej ško-
ly. V zmiešaných družstvách 
súťažilo 64 dievčat a chlap-
cov, ktorí s plným nasade-
ním dôstojne reprezentovali  
svoju školu. Víťazom srdečne 
blahoželáme. Pevne veríme, 
že sa v našom krásnom mes-
tečku cí  li príjemne a o rok 
k nám opäť zavítajú.

Výsledné hodnotenie – druž-
stvá chlapci:
1. Spojená škola Ľudmily 

Podjavorinskej Prešov
187 bodov

2. SPŠ strojnícka Prešov
184 bodov

3. Gymnázium Lipany
180 bodov

4. Spojená škola Sabinov
179 bodov

Výsledné hodnotenie – druž-
stvá dievčatá
1. Zespól Szkol w Iwonieczu 

225 bodov
2. Gymnázium Lipany  

215 bodov
3. OA Košice

212 bodov

Výsledné hodnotenie – jed-
notlivci dievčatá
1. Andrea Bolnová - OA Ko-

šice
86 bodov

2. Malgorzata Hajduk - Ze-
spól Szkol w Iwonieczu
86 bodov 

3. Barbora Majerníková - Spo-
jená šk. Ľ. Podjav. Prešov
83 bodov

Výsledné hodnotenie – 
jednotlivci chlapci
1. Michal Tkáč – Gymnázium 

Lipany
79 bodov

2. Adam Pavlík - Spojená šk. 
Ľ. Podjav. Prešov
76 bodov

3. Svorad Andraščík – Spoje-
ná šola Sabinov
74 bodov

V sobotňajšie dopoludnie 
bolo venované už tradičným 
športovým poduja  am a to 
Medzinárodnému futbalové-

mu turnaju internacionálov 
a Jarmočnej štvorhre. 

Výsledky medzinárodného 
turnaja Internacionálov: 
1. miesto: Internacionál Ha-

vířov (ČR)
2. miesto: Internacionál Sa-

binov (SR)
3. miesto: Internacionál Tat-

ran Prešov (SR)

Ocenení jednotlivci:
najlepší strelec: Dávid Holzer 
(Havířov)
najlepší brankár: Aleš Hekera 
(Havířov)
hráč turnaja: Jozef „Gody“ 
Angelovič (Sabinov)
Turnaja sa zúčastnili 3 horeu-
vedené mužstvá.

Tre  eho ročníka turnaja 
štvorhier v tenise sa zúčastni-
lo 7 párov.

Hrací systém: každý s kaž-
dým

Výsledky z jarmočnej štvor-
hry: 

Najmladší účastník: 11-roč-
ný Filip Dráb (Šar. Michaľany)

Víťazný pár: Peter Dugas - 
Jozef Mikloš (Šar. Michaľany)

Finalis  : Miroslav Tuleja - 
Mar  n Merňák (Šar. Micha-
ľany)

V piatok 14. júna sa v dopoludňajších 
hodinách konal už XVI. Hlas cigánske-
ho srdca. Od pol tretej popoludní si 

na svoje prišli milovníci folklóru vrámci fol-
klórneho fes  valu „Na jurmaku v Sobino-
ve“. Večer patril vystúpeniam FS Sabinovčan 
a FS Sabinovčan – Vytrvalci, doprevádzané 
v  pnými vstupmi Jožky Jožka. O nočnú zá-
bavu sa postarala skupina Dynamix a DJ 
Snowman. 

V sobotu 15. júna sa na hlavnom pódiu 
vystriedali kapely Massriot, Iconito, Modus 
Memory s Mariánom Greksom a Jankom 
Lehotským a skupina Vidiek. 

Tohtoročné jarmočné pódium bolo obo-
hatené aj o LED obrazovku, na ktorej počas 

všetkých troch jarmočných dní mohli náv-
števníci vidieť zostrihy z rôznych poduja  , 
ktoré sa konali nielen počas tohtoročných 
Dní Sabinova. Aj takto sme chceli dať do 
pozornos   verejnos   to, že druhý júnový 
týždeň nie je len o jarmoku, ale aj o Dňoch 
Sabinova, v rámci ktorých sa konajú mno-
hé poduja  a pre všetky vekové kategórie. 
Veríme, že sa návštevníkom táto novinka 
páčila a pevne dúfame, že o rok bude aj 
o  eto poduja  a z pohľadu verejnos   väčší 
záujem. 

Tohtoročné Dni Sabinova a 47. sabinov-
ský jarmok sú už minulosťou, ale my sa už 
tešíme opäť o rok na budúcoročný jarmok 
a Dni Sabinova. «

„V Sobinove mesce jurmak bul...“
V poradí už 47. ročník sabinovského jarmoku sa niesol v príjemnej atmosfére a výnimočne, 
aj napriek vysokým teplotám bez búrok, či dažďa. Dňa 13. júna 2019 vo štvrtok  napoludnie 
"kráľ" Ondrej III. so sprievodom prechádzal mestom a potom na hlavnom pódiu slávnostne 
otvoril sabinovský jarmok a odovzdal súčasnému primátorovi Michalovi Repaskému lis  nu 
udeľujúcu Sabinovu mestské práva. Táto scénka bola pripomenu  m si 720 rokov od udelenia 
mestských práv, ktoré mestu Sabinov, Prešov a Veľký Šariš v roku 1299 udelil práve Ondrej 
III. Po tomto akte prenechal p. primátor pomyslenú vládu nad mestom Piper Jančovi, ktorý 
mal zabezpečiť zábavu na jarmoku so všetkým, čo k tomu patrí. Následne sa na pódiu svojim 
talentom prezentovali žiaci zo škôl a krúžkov pôsobiacich v meste, ale aj tzv “cezpoľní“ účin-
kujúci. Štvrtok podvečer patril vystúpeniu MDH Sabinke a na záver dňa vystúpila Jadranka. 

J. Repaská, foto: Diamod Art
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S P O M Í N A M E

,,Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 7.8.9019 uplynú 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko 

RÓBERT LETKOVSKÝ.
S úctou a láskou naňho spomínajú deti: Róbert, 
Mária, Daniela, Karol, Eva s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

„Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. 
Ostalo ticho a prázdno. Hoci si odišiel bez slova rozlúč-
ky, spomienky na teba ostávajú v našich srdciach.“
Dňa 14.7.2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý syn, brat, ujo a kamarát 

JOZEF VYSOČAN. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
modlitbu a spomienku. S láskou spomínajú rodičia 
a sestry s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
kvety položíme a pri plamienku sviečky
za Teba sa modlíme.
Dňa 20. augusta 2019 si pripomíname nedožité 
100. narodeniny

FRANTIŠKA TALAROVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku.
S láskou v srdci spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

„Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich 
srdciach žiješ spomienkami.“
Dňa 18.júla 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko, príbuzný, priateľ a známy

BARTOLOMEJ SKLADANÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia s rodinami a členovia 
MDH Sabinka.

Dňa 25.8.2019 uplynul jeden rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamka, babka a prababka 

JOZEFÍNA DRÁBOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú 
spomienku. S láskou spomínajú deti František, 
Gabika a Metod s rodinami.

Dňa 2. júla 2018 uplynuli 4 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 

ALOJZ KROPUCH.
S úctou a láskou naňho spomínajú manželka, dcéra 
a syn s rodinami. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku a modlitbu.

Pri pomenovaní ulice po 
Jozefovi Murgašovi ho-
voríme o významnom 

národovcovi a zahraničnom 
Slovákovi. Nie je to však jedi-
ný z rodu Murgašovcov, ktorý 
sa významne zapísal do dejín 
tejto krajiny. Priamo z jeho 
rodiny pochádzali aj dvaja 
Karolovia. Prvý je známy ako 
pedagóg, matema  k a hu-
dobník a druhý Karol je zná-
my ako poli  k prvej SR. Avšak 
kňaz Jozef Murgaš, rodák 
z dediny odkiaľ pochádzal Jo-
zef Gregor Tajovský, čiže z Ta-
jova, sa preslávil hlavne ako 
vynálezca. Niektorí kňazi sa 
venujú aj technickým vedám. 

Tento aspekt z ich života je 
pred verejnosťou pomerne 
neznámy, keďže ľudia vníma-
jú kňazov predovšetkým ako 
osoby pôsobiace v duchov-
nom povolaní. Aj poľský mu-
čeník z Oswienčimu, fran  š-
kán-minorita Maximilán Kol-
be sa pred svojím zatknu  m 
venoval technike. Inak to nie 
je ani u Jozefa Murgaša, kto-
rý v USA vynašiel bezdrôtový 
telegraf. Je až neuveriteľné, 
aké má náš malý národ veľké 
osobnos  . A aké boli životné 
cesty tohto muža hlbokej vie-
ry a technických zručnos  ?

Jozef Murgaš sa narodil 
v Tajove 17. februára 1864. 
Na gymnáziu v Banskej Bys-
trici sa venoval najprv ma-
ľovaniu, no rozhodol sa pre 

kňazskú dráhu. Seminárnu 
formáciu absolvoval v Bra  -
slave a v Ostrihome. V roku 
1888 bol síce vysvätený za 
kňaza, avšak svoj talent pre 
maľbu sa rozhodol zúročiť na 
Akadémii výtvarných ume-
ní v Mníchove. Vo všetkých 
svojich farnos  ach maľo-
val hlavné oltárne obrazy. 
Už v seminári v Maďarsku 
sa u neho prejavila aj vá-
šeň pre elektrotechniku, no 
v podmienkach Uhorska sa 
uplatniť nemohol. Emigroval 
preto do Ameriky, kde dostal 
od federálneho úradu 2 pa-
tenty už v roku 1904. Hlavný 
Murgašov prínos bol v oblas-
  bezdrôtovej telegrafi e. Vo 

Philadelphii založil účas  nnú 
spoločnosť Universal Aether 
Telegraph Company. Murgaš 
pracoval aj na ďalších vynále-
zoch, no venoval sa aj biológii 
ako zberateľ húb, rastlín, či 
hmyzu. Zaslúžil sa aj o zvo-
lanie a zároveň sám signoval 
Pi  sburghskú Dohodu, ktorú 
však prezident T. G. Masaryk 
odmietol uznať, hoci ju sám 
podpísal. O jej aplikáciu sme 
museli zápasiť 20 rokov. 

 Murgaš sa na Slovensko 
vrá  l, no československé 
úrady sa mu za jeho zásluhy 
o vznik republiky „odvďači-
li“ neumožnením vyučovať 
elektrotechniku, čo bolo jeho 
snom. Vrá  l sa teda do USA, 
kde zomrel 11. mája 1920. 
Ulica po ňom však v Sabinove 
mohla byť pomenovaná až po 
roku 1989. Dovtedy musela 
mať meno po prvom „robot-
níckom prezidentovi,“ ktorý 
popravoval aj svojich spolu-
pracovníkov a sám skončil 
podobne. Bola to to  ž Go  -
waldova ulica. Ako vidieť nie-
len ľudia, ale aj ulice v našom 
meste majú svoje osudy. «

Poznáte po kom

je pomenovaná

vaša ulica?seriál
Murgašova ulica

autor: Juraj Vrábel ml.
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12. 7. piatok 20.30 h, 20.7. sobota 19.30 h MŔTVI NEUMIERAJÚ Do 15 r. MN 5,00 €

Hororová komédia, v ktorej miestny šerif Robertson a jeho mladý kolega Peterson musia čeliť azda najväčšej zombie 
apokalypse v histórii fi lmu. Vo fi lme sa invázii živých mŕtvoliek postaví prvá herecká liga na čele s Billom Murraym, 
Tildou Swinton alebo Adamom Driverom. Krajina pôvodu: USA. Réžia: J. Jarmusch. Slovenské  tulky, 105 min.

13.7. sobota 17.30 h, 
14.7. nedeľa 15.30 h

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ 
PRÍHODY

MP 4,00 €

Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné. Lišiak, ktorý je mamou pre trojicu 
kuriatok, zajac, ktorý sa hrá na bociana či kačka, ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si myslíte, že život na vidieku je 
prechádzka ružovou záhradou, zamyslite sa znova! Krajina pôvodu: Francúzsko. Slovenský dabing, 83 min. 

13.7. sobota 19.30 h, 18.7. štvrtok 19.30 h STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE Do 15 r. MN 5,00 €
Charlo  e je jednou z najvplyvnejších žien na svete. Fred je nadaný novinár na voľnej nohe, ktorý priťahuje problémy. 
Nemajú vôbec nič spoločné, až na to, že kedysi dávno bol do nej zaľúbený. Keď sa po rokoch náhodou stretnú, Charlo  e 
je očarená jeho zmyslom pre humor a romanca je na svete. Spolu so sériou neočakávaných incidentov na vysokej úrovni. 
Premiéra roman  ckej komédie. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Ch. Theron, S. Rogen, a i. České titulky, 125 min.

14. 7. nedeľa 18.00 h – PREDPREMIÉRA
19.7. piatok 19.00 h, 21.7. nedeľa 19.00 h LOLI PARADIČKA Od 12 r. MP 5,00 €

Roman  cká komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska. Smiešno- smutný príbeh o nádeji a trpkos   
života. Loli paradička je prvým autorským celovečerným fi lm, ktorý pochádza výlučne z východného Slovenska. A 
jedným z troch miest, kde sa nakrúcalo jarmočné prostredie vo fi lme, bol aj Sabinov. Krajina pôvodu: SR. Hrajú: K. 
Mitrášová, M. Iľkanin, K. Stražanová, a i. Originálna verzia, 89 min. 

17.7. streda 19.30 h LETO – letné hudobné stredy Od 12 r. MP 3,00 €

  Leto plné hudby, priateľstva a zakázanej lásky. Krajina pôvodu: Rusko. Hrajú: T. Yoo, R. Bilyk, a i. České titulky, 126 min. 

19. 7. piatok 20.30 h, 26.7.piatok 20.30 h KORISŤ Do 15 r. MN 5,00 €

Premiéra thrilleru o jednom z najdesivejších pozemských predátorov. Aligátor pláva oveľa rýchlejšie a vidí oveľa lepšie 
ako človek. Má najsilnejší s  sk čeľus   zo všetkých živých tvorov. Ako dlho môže medzi takýmito monštrami prežiť 
obyčajné dievča? Krajina pôvodu: USA. Hrajú: K. Scodelario, B. Pepper, a i. Slovenské  tulky, 87 min.

20. 7. sobota 17.00, 21. 7. nedeľa, 27. 7. 
sobota, 28. 7. nedeľa 16.00 h LEVÍ KRÁĽ Od 7 r. MP 5,00 €

Walt Disney uvádza nové spracovanie legendárneho príbehu. V africkej savane sa narodí malý Simba, syn levieho kráľa 
Mufasu. Malý princ zbožňuje svojho otca a postupne sa učí, ako sa stať dobrým panovníkom. Nie každý v kráľovstve je však 
jeho príchodom nadšený. Premiéra dobrodružného rodinného fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 118 min.

24. 7. streda 19.30 h
BOHEMIAN RHAPSODY 
- letné hudobné stredy

Od 12 r. MP 3,00 €

Film popisujúci hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho. Krajina pôvodu: USA/
VB. Hrajú: R. Malek, L. Boyton, a i. Slovenské  tulky, 134 min.

25. 7. štvrtok 19.30 h, 28.7. nedeľa 19.00 h 100 vecí Od 12 r. MP 5,00 €

Začína sa 100 denná stávka, ktorú počas divokej žúrky uzavreli dvaja kamará   Toni a Paul. Vzdali sa všetkého, čo vlastnili 
a každý deň dostanú späť len jednu zo svojich vecí. Každodenný život sa pre Toniho a Paula naraz stáva nesmierne 
komplikovaný, ale zároveň neuveriteľne jednoduchý. Koľko vecí je v živote naozaj potrebných? Premiéra komédie. 
Krajina pôvodu: Nemecko. Hrajú: F. D. Fitz, M. Schweighöfer, a i. Český dabing, 111 min. 

KINO TORYSAJÚL 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA

VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK 
A INÉ PRÍHODY

13. 7. / sobota / 17.30 / 4,00 €
14. 7. / nedeľa / 15.30 / 4,00 €

LEVÍ KRÁĽ
20. 7. / sobota / 17.00 / 5,00 €
21. 7. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €
27. 7. / sobota / 16.00 / 5,00 €
28. 7. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č. 

0910 885 881.
www.kinotorysa.sabinov.sk

Modernizáciu 
a digitalizáciu Kina Torysa 

fi nančne podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

O  znam o ZĽAVÁCH 
P ri fi lmoch, ktoré majú vstupné 
5€, pla   zľava 1€ pre de   do 12 
rokov, študentov a dôchodcov 

nad 62 rokov.

Na mesiac AUGUST pripravujeme:

Rýchlo a zbesilo
HOBBS A SHAW

Toy story 4 Kráľovné zločinu Vtedy v Hollywoode
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„Aj som sa pri ňom 
nasmiala, aj som si 

trošku poplakala. Keď sa 
chcete aj vy zasmiať, tak 
príďte do kina, neobanujete,“ 
pozýva na fi lm známa výcho-
doslovenská herečka Milka 
Zimková, scenáristka a hlavná 
protagonistka Pásla kone na 
betóne. Roman  ckú komédiu 
vymyslela, režírovala a pro-
dukovala prešovská rodina 
Staviarskych. „Loli paradička 
je príbeh o láske, nádeji a trp-
kos   života,“ hovorí Víťo Sta-
viarsky, laureát a niekoľkoná-
sobný fi nalista ceny Anaso   
Litera, ktorý je spolu so sy-
nom Richardom scenáristom 
a režisérom fi lmu. O strih fi l-
mu sa postaral ďalší syn Juraj 
a producentskú a produkčnú 
taktovku držala v ruke dcéra 
Marka. Rodina Staviarskych 
má svoje korene neďaleko 

Sabinova, a to v Orkucanoch, 
odkiaľ pochádza otec Víťa 
Staviarskeho – Štefan Staviar-
sky, ktorý sa venuje spisova-
niu lokálnej histórie. 

V úlohe Veronky vystupuje 
Kamilka Mitrášová, jej fi lmo-
vého partnera Milana stvárnil 
Michal Iľkanin. Vo vedľajších 

úlohách vystupujú herci ako 
Michal Solltész a Kveta Stra-
žanová. Atmosféru fi lmu zvý-
razňuje aj jeho hudba, ktorú 
interpretuje Ľudová hudba 
Štefana Cínu. Spolu s fi lmom 
príde aj jeho knižná podoba 
pod názvom Kše   a chýbať ne-
bude ani fi lmový soundtrack.

V Sabinove sa nakrúcal 
náročný začiatok fi lmu, kde 
bol potrebný veľký komparz 
– tanečnice a jarmočná ka-
pela. Podľa tvorcov to bolo 
jedno z najťažších nakrúcaní. 
Okrem toho sa tu nakrúcal 
i záver fi lmu, kde už boli tvor-
covia v nakrúcaní jarmokov 
skúsenejší a vedeli ako k také-
muto, pre fi lmárov nezvyčaj-
nému prostrediu, pristupo-
vať. Film Loli paradička bude 
mať špeciálnu predpremiéru 
14.7.2019 o 18.00 h. Do kla-
sickej kinodistribúcie prichá-
dza 18. jú la. «

4000

 Libuše KVAŠNÁ
  Monika 
MUŠKOVÁ-RAJSKÁ

 Zuzana-Anna RÚT
 Zdeněk MAZÁČ
 Zdeněk KORČIÁN
  a další významní 
občané Vašeho města

27.7.2019 o 20.00 h

Záhrada 
pri evanjelickom 

kostole

Vstup voľný

Do kín prichádza letné fi lmové osvieženie 
- Loli paradička. Nakrúcalo sa aj v Sabinove.
Tridsať rokov po veľkom úspechu Pásla kone na betóne vznikol prvý autorský celovečerný fi lm, 
ktorý pochádza výlučne z východného Slovenska. Jedným z troch miest, kde sa nakrúcalo jarmoč-
né prostredie vo fi lme, je práve Sabinov. Oscarové mesto tak opäť zažilo atmosféru nakrúcania.

R. Staviarsky, foto: archív tvorcov
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Ambíciou projektu je skrášlenie mes-
ta a regiónu, v ktorom žijú ľudia 

v súlade s hodnotami priateľstva, dob-
roprajnos   a ochoty urobiť viac, ako 
sa od nich vyžaduje. Tento fes  val sa 
v meste Prešov organizuje už po štvrtý-
krát. V tomto roku boli predsedom PSK 
prizvané aj ďalšie okresné mesta nášho 
kraja. Vďaka pánovi primátorovi Micha-
lovi Repaskému, ktorý potvrdil zapoje-
nie sa Sabinovčanov do tohto projektu, 
sa Sabinov stal jeho súčasťou so zapo-
jením sa dobrovoľníkov, stredoškolá-
kov, žiakov základných škôl a ZUŠ, de   
a zamestnancov materských škôl, za-
mestnancov mesta Sabinov, mestských 
organizácií a klubov, ale aj všetkých, 
ktorí chceli pomocou práce skrášliť 
naše mesto. Všetky vekové kategórie sa 
spojili v myšlienke pomôcť pri uprataní 
mesta, vyhrabaní trávnatých porastov, 
na  eraní zábradlí, upravení okolia škol-
ských areálov, športových areálov, par-
kov a oddychových zón a ďalších lokalít 
podľa potrieb mesta. O ochranné pros-
triedky, náradie a potrebný materiál sa 
postaralo mesto. Nákup farieb na maľo-
vanie plotov, zábradlí, brán, informač-
ných tabúľ zasponzorovala fi rma EKO 

SVIP, s.r.o. Aj keď počasie v plánova-
ných dňoch realizácie fes  valu nebolo 
najpriaznivejšie do projektu sa zapojilo 
viac ako 1000 dobrovoľníkov, z ktorých 
poniektorí v neukončených prácach 
pokračovali v nasledujúcom týždni. Vy-
číslená úspora fi nančných prostriedkov 
vďaka materiálnej pomoci a dobrovoľ-
níckej pomoci pri prácach je 9 000 €. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
spojili v dobrej a ušľach  lej myšlienke 
nezištnej pomoci pri skrášlení nášho 
krásneho mesta Sabinov. Veríme, že 
fes  val nadobudne každoročnú tradíciu 

a z roka na rok sa zapojí ešte viac dobro-
voľníkov, aby prispeli nielen k skrášleniu 
prostredia v ktorom žijú, ale aj k pozi  v-
nemu vzťahu k svojmu mestu. 

ZAPOJENÉ ORGANIZÁCIE: 
ZŠ na Ul. Komenského 13, ZŠ na Ul. 17. 
novembra, CZŠ sv. Jána Krs  teľa, Súkrom-
ná ZŠ, Spojená SŠ, Spojená ZŠ, ZUŠ Sabi-

nov, Mestské kultúrne stredisko v Sabino-
ve, Mestský úrad, MAS o.z., Sabyt, s.r.o., 
Jednota dôchodcov Slovenska, Senior 
klub , MŠ 17. novembra, MŠ 9. mája.

DOBROVOĽNÍCI  KOORDINÁTORI: 
Dominika Komišáková, Damián Žilka, 
Mar  n Matúš, Denisa Červeňáková, Vla-
dimír Štofánik a Katarína Heredošová. 

Osobné poďakovanie patrí p. Jánovi 
Marušovi, ktorý ako poverený zamest-
nanec Mestského úradu v Sabinove 
celý projekt technicky zabezpečil a ko-
ordinoval. «

Milujem svoje mesto Sabinov – milujem svoj kraj
V dňoch 21. – 23. mája 2019 sa v našom meste Sabinov konal prvý ročník fes  valu 
priateľstva a dobrovoľníckej činnos   „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“ 
pod záš  tou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského 
a primátora mesta Sabinov Michala Repaského, ktorého cieľom je dobrovoľnícka 
pomoc pri úprave a skrášlení priestrans  ev nášho mesta. Ďalším cieľom tohto pro-
jektu je výchova k občianstvu a rozvoju pozi  vneho vzťahu k svojmu mestu, škole, 
majetku, prírode a pri správnej mo  vácii vytváraniu aj nezištných hodnôt. 

K. Heredošová, archív festivalu

MsKS sa snaží získa-
vať fi nancie...

MsKS v Sabinove ako príspev-
ková organizácia mesta sa ne-

ustále snaží získavať fi nančné pro-
striedky prostredníctvom rôznych 
výziev a zapojení sa do projektov. 
Vo februári sa MsKS zapojilo do vý-
zvy PSK, kde MsKS žiadalo fi nancie 
na nákup krojov a krojového vyba-
venia pre DFS Sabiník. Premiérový 
program pri príležitos   30. výročia 
vzniku „V našej chiži“ bol podpore-
ný sumou 2000 €. 

V marci sme sa zas zapojili do 
grantovej výzvy FPU v rámci pod-
programov Akvizícia knižníc a Kom-
plexná infraštruktúra knižníc. V pr-
vom podprograme sme žiadali 
o fi nancie na nákup kníh a boli sme 
úspešní. Fond na podporu ume-
nia nám schválil projekt „Kniha do 
každej ruky“ a Mestská knižnica 
získala 3000 € na nákup nových 
kníh. V druhom podprograme sme 
žiadali grand na nákup moderného 
knižničného so  véru ale bohužiaľ, 
tento projekt nám FPU nepodporil.  

V apríli sme sa zapojili aj do výzvy 
Nápad pre folklór, ktorú vyhlásila 
Nadácia poštovej banky. Snažili sme 
sa získať fi nančné prostriedky na 
zakúpenie krojového vybavenia pre 
FS Sabinovčan, žiaľ, tento projekt 
nebol podporený. 

Aj touto cestou chceme upozor-
niť čitateľov na zmenu výpožičného 
času počas letných prázdnin: 

PO:  8.00 – 16.00
UT:  pre verejnosť zatvorené
ST:  9.00 – 17.00
ŠT:  8.00 – 16.00
PIA:  8.00 – 16.00

J. Repaská

Fes  val Milujem svoje mesto Sabinov bol 
otvorený zasadením symbolického stromu 
priateľstva v parku na Ul. Murgašovej. Strom 
zasadili Michal Repaský - primátor mesta Sa-
binov a Katarína Heredošová - poslankyňa 
PSK a hlavná koordinátorka projektu Milujem 
svoje mesto Sabinov - Milujem svoj kraj.

INZERCIA
Ponúkam na predaj domáce vajíč-
ka.  Sliepky sú chované na obilni-
nách v trávnatom výbehu. 
Cena 30 ks/4 €. Objednávky na tel. č. 
0915 082 713. 
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Mesto Sabinov je úspešné 
v investičných projektoch, ktoré 

budú po realizácii slúžiť občanom, 
prípadne návštevníkom a turistom 
z hľadiska jeho dlhodobej perspektívy. 
Medzi najzásadnejšie projekty v tomto 
smere patrí regenerácia vnútroblo-
kov na Komenského ulici v Sabinove, 
Eurovelo 11 na trase Sabinov a Or-
kucany, ďalej obstaranie záhradných 
kompostérov v meste, ktoré si občania 
postupne preberali v uplynulých me-
siacoch, rozšírenie kapacít Materskej 
školy na Jarkovej ulici v Orkucanoch 
a rekonštrukcia Materskej školy na ulici 
9. mája. V oblas   školstva sme neza-
budli ani na ďalšie pálčivé otázky, kto-
ré sme sa rozhodli realizovať. V tomto 
smere hovoríme o skvalitnení učební 
v Základnej škole na Komenského ulici, 
či zlepšenie vybavenos   odborných 
učební v Základnej škole 17. novembra. 
Tieto inves  čné akcie obnášajú nemalé 
fi nančné prostriedky z fondov Európ-
skej únie, pričom sa mesto spolufi nanč-
ne podieľa na realizácii 5 percentami. 
Medzi ďalšie plány v tomto smere patrí 
aj projekt Wifi  pre Teba, tak  ež Miest-
na občianska poriadková služba v mes-
te, ďalej je to podpora opatrovateľskej 
služby, či vypracovanie nízkouhlíkovej 
stratégie pre naše mesto. Všetky inves-

 čné a rozvojové akcie majú spoločné-
ho menovateľa – robíme ich pre dobro 
občana k jeho väčšej spokojnos  . O na-
šom meste to  ž radi počúvame, že sa 

v ňom dobre žije. Po úspešnej realizácii 
sa zlepší nielen kvalita života v meste, 
ale v konečnom dôsledku to prispeje aj 
k väčšej spokojnos   nás všetkých. «

P. č. Názov projektu
Rozpočet projektu 

zmluva o NFP

1 Miestne občianske poriadkové služby 294 440,83 € 

2 NP Prim - MŠ na Ul. Severná 66 738,09 € 

3 NP Prim - MŠ na Ul. 17. novembra 66 738,09 € 

4 Podpora opatrovateľskej služby v meste Sabinov 266 760,00 € 

5 Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove 305 171,50 € 

6 Rozšírenie kapacít MŠ na Ul. Jarková 63, Sabinov 213 300,00 € 

7 Sabinov - rekonštrukcia MŠ na Ul. 9. mája 610 157,23 € 

8 Skvalitnenie vybavenia učební ZŠ na Ul. Komenského 13 v Sabinove 73 503,37 € 

9 Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov 25 699,33 € 

10 Wifi  pre teba 15 000,00 € 

11 Zlepšenie vybavenos   odborných učební v ZŠ na Ul. 17. novembra 91 845,01 € 

12 Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnos   v meste Sabinov 12 500,00 € 

13 Regionálny príspevok: Cyklochodník Sabinov - Drienica 214 990,00 € 

14 Regionálny príspevok: Geode  cké zameranie - EUROVELO 11 10 000,00 € 

15 Regionálny príspevok: PD Meš  ansky dom č. 62 10 000,00 € 

16 Regionálny príspevok: PD výťah MsKS a sociálne zariadenie 86 647,00 € 

17 Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany 1 052 714,30 € 

18 Nákup športovej výbavy 6 350,00 € 

19 Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov 179 379,60 € 

20 Vybudovanie skateparku v meste Sabinov etapa č. 2 5 000,00 € 

21 Muzsyna – Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne 
dedičstvo poľsko-slovenských hraníc 850 686,72 € 

Investičné akcie Sabinova
Juraj Vrábel ml.

V čase, kedy budete čítať tento 
mesačník, budú mať za sebou 
naše mužstvá stretnu  a v ročníku 

2018/2019 a pred sebou štvortýždňovú 
prípravu na nový ročník 2019/2020. Pri-
nášame Vám túto pozvánku. Vzhľadom 
k dátumu uzávierky mesačníka nemusia 
v nej sedieť mená súperov dospelých, 
ale dátumy a časy stretnu   na domácej 
či súperovej pôde áno. Žiaľ, v súťažiach 
mládeže je situácia zložitejšia. Nevie-
me Vám preto poskytnúť rozpis týchto 

stretnu  , preto Vám radíme, otvorte si 
našu stránku www.m  sabinov.sk, alebo 
navš  vte stránku MFK Slovan Sabinov 
na facebooku, kde budú postupne zve-
rejňované termíny všetkých stretnu   
našich družs  ev.  

Srdečne Vás pozývame na stretnu  a 
de  , mládeže aj dospelých počas mesia-
ca júl, august a september!

Štadión MFK Slovan Sabinov:

Nedeľa 28.7.2019 o 17.00 h
IV. liga dospelých skupina Sever
MFK Slovan Sabinov - FK Kračúnovce

Nedeľa 04.8.2019 o 16.30 h
V. liga dospelých skupina Sever
MFK Slovan Sabinov - FK Raslavice

Nedeľa 18.8.2019 o 16.00 h
IV. liga dospelých skupina Sever
MFK Slovan Sabinov - FK Ptava P  čie

Nedeľa 1.9.2019 o 15.30 h
IV. liga dospelých skupina Sever
MFK Slovan Sabinov – FK Bard. N. Ves

Na štadióny súperov:

Streda 31.7.2019 o 17.00 h
IV. liga dospelých skupina Sever
MFK Stará Ľubovňa - MFK Slovan Sabinov 

Nedeľa 11.8.2019 o 16.30 h
IV. liga dospelých skupina Sever
FK Nižný Hrušov - MFK Slovan Sabinov 

Nedeľa 25.8.2019 o 16.00 h
IV. liga dospelých skupina Sever
FK Demjata - MFK Slovan Sabinov 

Nedeľa 8.9.2019 o 15.30 h
IV. liga dospelých skupina Sever
FK Spiš. Podhradie - MFK Slovan Sabinov

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na 
Vašu návštevu! «

- mn -

Kam za súťažným futbalom?
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Olympijské heslo - nie je dôležité 
zvíťaziť, ale zúčastniť sa – je stále 
aktuálne a akceptujú ho aj naši 

športovci – členovia Základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska. Naši 
členovia sa ak  vne zapájajú do športo-
vých poduja   pre seniorov, či sa to týka 
turistiky, severskej chôdze, stolného 
tenisu, bowlingu, či športového viacboja 
družs  ev a jednotlivcov. Musím konšta-
tovať, že častokrát veľmi úspešne. V sú-
časnom období sa venujeme športovým 
hrám seniorov vo viacboji. Viacboj se-
niorov sa skladá z pia  ch disciplín – beh 
na 50 m Ž/60 m M, hod granátom na cieľ 
8 m Ž/10 m M, hod kriketovou lop  čkou 
Ž/, vrh guľou M, kop na minibránku 8 
m Ž/ 10 m cez prekážku M a streľba zo 
vzduchovky /10m/.

Na okresnom kole sa zúčastňuje druž-
stvo zložené zo 4 mužov a 4 žien. Preto 
sme 22.5.2019 zorganizovali preteky 
jednotlivcov ZO JDS Sabinov. Tohto zá-
kladného kola viacboja sa  zúčastnilo 11 
žien a 10 mužov. Aj keď poveternostné 
podmienky neboli ideálne, preteky sa 
uskutočnili v plnom rozsahu. Niekto-
ré disciplíny prebehli v športovej hale, 
streľba zo vzduchovky v učebni ZŠ na 
Ul. Komenského /v suteréne/ a behy na 
50/60m na novej bežeckej dráhe, keď sa 
počasie trochu umúdrilo. Boje to boli ur-
putné, nabité emóciami a neskutočnou 
energiou. Po sčítaní výsledkov v jednot-
livých disciplínach sa do družstva pre 
Okresné kolo ŠH seniorov nominovali – 
Mária Antolová, Eva Smreková, Helena 
Kasperová, Marta Mollová, Anton Tekeľ, 
Marián Gallovič, Jozef Malík a Štefan 
Liščinský. Ako náhradníci boli nominova-

ní – Anna Pjataková a Pavol Arvay. Cez 
všetky problémy bolo naše poduja  e 
úspešné po stránke športovej, ale aj po 
stránke spoločenskej. Po pretekoch bola 
„Guľáš párty“ pre všetkých účastníkov, 
tzn. športových priaznivcov, divákov, roz-
hodcov atď. Za vynikajúci guľáš a dobrú 
atmosféru „spoločenskej čas  “ je treba 
poďakovať kuchárom M. Gallovičovi, M. 
Slávikovi a ich pomocníkom.

Okresné kolo ŠH seniorov v Lipanoch 
sa konalo 30.5.2019 v areáli ZŠ na Ul. 
Komenského 113.
Aj toto poduja  e bolo poznačené ne-
priaznivým počasím. Preteky sa usku-
točnili vo veľkej telocvični. V OK ŠH 
seniorov štartovalo 7 osemčlenných 
družs  ev. Naše družstvo, v hore me-
novanom zložení, nastúpilo s veľkým 
odhodlaním. Aj keď nie všetko bolo na 
100 %, zabojovali sme. A tu je poradie: 
1. miesto: ZO JDS Sabinov, 2. miesto ZO 
JDS Lipany a 3.miesto: ZO JDS Š. Micha-
ľany. Za víťazstvo v súťaži družs  ev sme 
dostali diplom a pohár. Ako najlepší 
pretekári družstva boli ocenení M. An-

tolová /1. v kat. Ž/ a A. Tekeľ /2. v kat. 
M/. Víťazstvom v súťaži družs  ev sme 
si vybojovali právo postupu na krajské 
kolo ŠH v Starej Ľubovni. Veríme, že 
po prípadnom doplnení družstva o 1-2 
športovcov z iných organizácií budeme 
dobre reprezentovať Sabinov - mesto 
i okres. Celú prípravu a organizáciu 
športových hier má na svedomí A. Te-
keľ spolu s výborom miestnej organi-
zácie JDS pod vedením E. Arvayovej. 
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
nám, seniorom, veľmi ochotne podali 
pomocnú ruku pri organizácii uvedené-
ho poduja  a. Ďakujeme MsÚ Sabinov 
a primátorovi Michalovi Repaskému. 
Veľké poďakovanie patrí vedeniu ZŠ 
na Ul. Komenského - p. riaditeľovi P. 
Haasovi, jeho zástupcovi T. Mačekovi, 
učiteľom telesnej výchovy B. Harvano-
vej, M. Valkovičovi, I. Timurovej a p. 
uč. J. Belišovi za materiálno-technic-
ké i priestorové zabezpečenie prípra-
vy /tréningov/ i samotných pretekov. 
Ďakujeme aj mnohým ak  vnym členom 
našej miestnej organizácie, ktorí svojou 
troškou prispeli k úspechu poduja  a. «

STRETNUTIE PO 50. ROKOCH

V  piatok 17. mája 2019 sa uskutoč-
nilo stretnu  e spolužiakov zo Zá-

kladnej školy na Komenského ulici. Zo 
štyroch ročníkov sa zúčastnilo 61 spo-
lužiakov a bolo to zaujímavé, keď sme 
sa začali pred školou schádzať a spo-
znávať. Prišli aj spolužiaci z Prahy, Mi-
kulova a samozrejme z rôznych miest 
Slovenska.  Spolu s pozvanými učiteľmi 
sme si prezreli priestory školy, ktoré 
sme niekedy navštevovali a spomínali, 
ako to bolo predtým. Po prehliadke ško-
ly sme sa presunuli do blízkej reštaurá-
cie, kde nás čakal ďalší program. Dob-
rý obed, spomínanie pri fotografi ách 
z mlados  , tombola, hudba. Veríme, 

že sme našim spolužiakom pripravili 
pekné popoludnie, na ktoré ešte budú 
dlho spomínať. Ďakujeme sponzorom 

a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zúčastnili na príprave a priebehu 
tohto stretnu  a. «

JDS Sabinov - ŠPORTOVÉ 
HRY SENIOROV

Anton Tekeľ, foto: archív JDS

Na fotografii sú (zľava): A. Tekeľ, M. Mollová, A. Škovranová, Š. Liščinský, M. Antolová, E. 
Smreková, J. Málik, H. Kasperová, M. Gallovič

Prípravný výbor
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Projekt je spolufi nancovaný z Európskej únie z  prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Projekt je realizovaný v rámci mikroprojektu: 
Obchod (y) na korze – návrat do starých dobrých čias 

Sklep(y) przy głównej ulicy – powrót do starych dobrych czasów 

INT/EK/PO/1/II/A/0137

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA
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Cez mesto Sabinov je navrhnutá jedna 
zo 14. EuroVelo diaľkových cyklotu-

ris  ckých trás, ktoré sa nachádzajú v sú-
časnos   najmä v západnej Európe. 

Má označenie EuroVelo č. 11 (tzv. 
Východoeurópska cesta). V budúcnos   
spojí grécke Atény s najsevernejším bo-
dom Škandinávie (Cape Nord) v Nórsku. 
Cez východné Slovensko je naplánovaný 
úsek v celkovej dĺžke 203 km. Je to jedi-
ná EuroVelo trasa, ktorá pre  na vnútro-
zemie Slovenska, zvyšné 2, ktoré sú na 
Slovensku idú po hranici (SK-HU a SK-A).

Je to zvláštne, že práve tadiaľ povedie 
táto trasa, pretože na nej sa odohrávali 
významné cyklis  cké udalos   slovenské-
ho významu, dokonca počiatky organizo-
vanej cyklis  ky a pretekov na Slovensku.

Aj preto bolo v Sabinove vytvorených 
10 streetartových zastavení, v podstate 
náučný chodník o cyklis  ke, pretože ku 
každému dielu je i vysvetľujúca tabuľka.

Nevieme o žiadnom inom mieste, kde 
by bolo niečo podobné vytvorené.

Prečo sú 2 diela vytvorené práve na 
múre medzi evanjelickým slovenským 
a nemeckým kostolom a soška Emanu-
ela Šmídla na stanici? Najlepšie urobíte, 
keď tam pôjdete:-)

Tento streetart môže byť zaujímavý naj-
mä pre stovky cyklistov, ktorí budú prechá-
dzať mestom najmä zo smeru od Prešova 
potom, ako bude cyklochodníkom spojený 
Prešov so Sabinovom (resp. s Lipanami). 
Každý, kto videl, aké množstvo cyklistov už 
dnes jazdí po novom cyklochodníku zo So-
livaru na Sigord pochopí, aký potenciál sa 
môže nachádzať na novovzniknutom cyk-
lis  ckom chodníku z Prešova do Sabinova. 
Dnes sa cyklis   z Prešova len zastavia vo 
Veľkom Šariši a vracajú sa späť...

Miestni podnikatelia v sfére služieb 
by mali pochopiť, že sa im núkajú nové 
možnos  . Je na nich, ako sa chopia tej-
to šance. Ak správne, sabinovské korzo 
môže minimálne počas prázdnin a cez 
víkendy nebývalo ožiť.

Už dnes sa táto jedinečnosť Sabinova 
uvádza v niektorých najnovších mapách 
a turis  ckých sprievodcoch. «

Sabinov je výnimočné cyklistické mesto 
- aj preto má ako jediné mesto cyklo street art

TÉMY NA CYKLISTICKOM 
STREET ART CHODNÍKU

CYKLISTICKÝ PRÁPOR 4 

EMANUEL ŠMÍDL 
Príslušník Cyklistického práporu 4 

JÁN KOLLÁR 
Prvý česko-slovenský cyklista

KARL VON DRAIS 
Konštruktér prvého bicykla

CESTA K SÚČASNÉMU BICYKLU 

NAJSTARŠÍ CYKLISTICKÝ 
ORGANIZOVANÝ KLUB NA 
SLOVENSKU

PRETEKY OKOLO SLOVENSKA
Najvýznamnejšie preteky na 
Slovensku

ANTON TKÁČ
Najvýznamnejší slovenský dráhový 
cyklista 

LENKA LITVINOVÁ (rod. ILAVSKÁ)
Najúspešnejšia slovenská cyklistka

PETER SAGAN
Jeden z najlepších cyklistov sveta

ROZMIESTNENIE  STREET ARTOVÝCH DIEL NA ÚZEMÍ MESTA.

text a foto: red.
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Spevácke oddelenie pri ZUŠ v Sabi-
nove pod vedením Slávky Kovalí-
kovej, vychovalo už niekoľko vyni-

kajúcich spevákov, ktorí svoj talent ďalej 
rozvíjajú na rôznych stupňoch umelec-
kého vzdelávania, ako aj umeleckého 
profesionálneho pôsobenia. Každoročne 
žiaci tohto oddelenia reprezentujú školu 
a mesto na rôznych súťažiach a súťaž-
ných prehliadkach s regionálnou, celo-
slovenskou a medzinárodnou účasťou. 
Tento školský rok bol pre žiakov a peda-
gógov speváckeho oddelenia náročný, 
ale mimoriadne úspešný. Aj vďaka vyni-
kajúcej pedagogickej práci a vzájomnej 
spolupráci pedagógov pri príprave a re-
alizácií klavírneho, akordeónového do-
provodu a doprovodu komorného ľudo-
vého súboru (D. Bejdovej, S. Radvanskej, 
P. Kanuščáka a J. Baka), získali žiaci pod 
vedením Slávky Kovalíkovej a S. Majoro-
šovej krásne ocenenia. Vedenie ZUŠ Sa-
binov aj touto cestou chce vyjadriť veľké 
poďakovanie za reprezentáciu a šírenie 

dobrého mena našej ZUŠ-ky, všetkým 
menovaným pedagógom a v neposled-
nom rade úspešným žiačkam.

Medzinárodná spevácka súťaž Vráble 
Iuventus can  :
Vanesa Michalíková - 3. miesto a cena 
za najlepšiu interpretáciu ľudovej pies-
ni (príprava S. Kovalíková).

Celoslovenská súťaž Full star Ružombe-
rok v muzikálovej a pop. piesní: 
Zuzana Škurlová – zlaté pásmo (príprava 
S. Majorošová),
Anna Havrillová – strieborné pásmo (prí-
prava S. Kovalíková),
Emma Mária Bujňaková - strieborné 
pásmo (príprava S. Kovalíková),
Daniela Kuchárová - strieborné pásmo 
(príprava S. Kovalíková),
Daniela Jusková – bronzové pásmo (prí-
prava S. Kovalíková).

Celoslovenská súťaž Zlatý kľučik:
Zuzana Škurlová – zlaté pásmo (príprava 
S. Majorošová),
Daniela Kuchárová – strieborné pásmo 
(príprava S. Kovalíková).

Duet:
Natália Michalíková a Daniela Jusková – 
zlaté pásmo (príprava S. Kovalíková).

Duet:
Anna Havrillová a Emma Mária Bujňaková 
– strieborné pásmo (príprava S. Kovalíková).

Detský interpretačný fes  val J. Cikera – 
celoslovenská spevácka súťaž:
Vanesa Michalíková – zlaté pásmo (prí-
prava S. Kovalíková),
Terézia Baňasová – zlaté pásmo (prípra-
va S. Kovalíková),
Aneta Vargová – strieborné pásmo (prí-
prava S. Kovalíková),
Zuzana Škurlová – bronzové pásmo (prí-
prava S. Majorošová),
Slávka Kovalíková - Cena za najlepšiu 
dramaturgiu súťažného programu.

Moyzesov slávik Prešov regionálna sú-
ťaž:
Natália Michalíková – zlaté pásmo (prí-
prava S. Kovalíková),
Aneta Vargová – zlaté pásmo (príprava S. 
Kovalíková),
Zuzana Škurlová zlaté pásmo a laureát 
súťažnej kategórií (príprava S. Majoro-
šová),
Terézia Baňasová – strieborné pásmo 
(príprava S. Kovalíková),
Vanesa Michalíková – bronzové pásmo 
(príprava S. Kovalíková),
komorné zoskupenie Goldky – zlaté 
pásmo (príprava S. Kovalíková).

Slávik – okresné kolo:
Vanesa Michalíková - 1. miesto s postu-
pom na krajské kolo,
Natália Michalíková 1. miesto s postu-
pom na krajské kolo (príprava S. Kova-
líková).

Slávik – krajské kolo:
Vanesa Michalíková - 1. miesto s postu-
pom na celoslovenské kolo (uskutoční sa 
25. a 26. júna v Bra  slave). «

Školstvo

Mimoriadne úspešný školský rok speváckeho 
oddelenia pri ZUŠ v Sabinove

Ponuka záujmových 
útvarov v školskom roku 
2019/2020:

V novom školskom roku Centrum 
voľného času otvára svoje brány 

pre malých, aj veľkých, nadaných 
športovcov aj umelcov, ochrancov 
prírody, či počítačových nadšencov. 
Každý z Vás si vyberie z našej pestrej 
ponuky to, k čomu má najbližšie.

Tak nech sa páči, tu je naša pestrá 
paleta na výber.

Záujmové útvary:
  Rybársky 
  Ľudový tanec - de  
  Ľudový tanec - mládež 
  MMA 
  Gymnas  cký 
  Hokej
  Základy korčuľovania 
  Karate 
  Bedminton 
  Šachový 
  Mažoretky 
  Volejbal
  Florbal 
  Silový trojboj 
  Futbal 
  Tvorivé dielne 
  Anglič  na hrou pre MŠ
  Anglič  na hrou pre ZŠ 
  Hravá nemčina
  Mediálna výchova 

Bližšie informácie na stránke 
h  p://www.cvcsabinov.sk/
Telefonický kontakt: 
051 4521765, 0911 215 881

Zuzana Rolíková, riaditeľka CVČ SABINOV

K. Heredošová, foto: archív školy
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V tomto roku sa fl orbalo-
vé družstvo Súkromnej 

základnej školy v Sabinove 
zúčastnilo dlhodobej fl orba-
lovej ligy pre žiakov 1. stup-
ňa. Celá súťaž sa odohrávala 
v telocvični ZŠ Hviezdoslavo-
va Lipany, ktorá bola záro-
veň aj hlavným organizáto-
rom. Do súťaže sa zapojilo 8 
družs  ev zo Sabinova, Lipian 
a okolitých obcí. 

Naše družstvo išlo do sú-
ťaže so skromnými očakáva-
niami. Po odohra   3 kôl, teda 
9 -  ch zápasov sme mali na 
konte 18 bodov za 9 víťaz-
s  ev. Také isté výsledky malo 
aj družstvo Hviezdoslavova. 

Vo 4. kole sa vo vzájomnom 
zápase malo rozhodnúť, kto 
bude víťazom turnaja. Po 
úvodnom buly sa rozbehla 
oku lahodiaca hra. Raz súper 
viedol 1:0, potom sme to my 
do  ahli na 1:1. Necelé 2 mi-
núty pred koncom súper zvý-
šil na 2:1, na čo sme my hneď 
po rozohra   buly odpovedali 
vyrovnávajúcim gólom. Po 
vyrovnaní boli šance na strh-
nu  e výsledku na oboch stra-
nách. No nestalo sa tak, a zá-
pas sa skončil remízou. Prven-
stvo určilo lepšie skóre, ktoré 
malo družstvo z Hviezdosla-
vovej. 

Hoci sme skončili druhí, 
vôbec nás to nemrzelo, lebo 
sme mali vedomie, že s víťa-
zom sme odohrali vyrovnanú 
par  u. Veľmi dobre to vymys-
lel organizátor súťaže. Každý 
zúčastnený v tejto súťaži do-
stal zlatú medailu. Ďakujem 
organizátorom, že zorganizo-
vali takúto dobrú akciu. «

Už po pätnástykrát sa stretli   najlepší 
z najlepších žiakov a študentov sabi-

novských škôl, aby si prevzali ocenenie 
z rúk primátora mesta Michala Repaské-
ho a vedúcej oddelenia školstva Vlasty 
Znancovej za celoročné výsledky, ktoré 
dosiahli v školskom roku 2018/2019.

Ocenenie je výsledkom celoročnej 
svedomitej práce, dosiahnutých študij-
ných výsledkov i účasťou a výborným 
umiestnením na mnohých vedomost-
ných, športových a talentových súťa-
žiach celoslovenského i medzinárodné-
ho významu. Pri príležitos   oceňovania 
žiakov bolo udelené aj mimoriadne 
ocenenie víťazovi vedomostnej súťaže 
sabinovských deviatakov THE BEST Sa-
rah Solárovej, žiačke Základnej školy na 
Ul. 17. novembra v Sabinove , ktorá pre-
ukázala najväčšie vedomos   spomedzi 

dvadsia  ch najlepších sabinovských de-
viatakov.

Blahoželáme nielen všetkým ocene-
ným, ale aj pedagógom, ktorí sa pričinili 
o vynikajúce výsledky svojich žiakov.

OCENENIE SI PREVZALI:
ZŠ 17. novembra 
Marko Kostelník
Michal Kostelník
Ema Tuptová
Karolína Pekárová

ZŠ Komenského
Nela Kerpčárová
Šimon Poráč
Veronika Repaská
Lukáš Miščík
Jakub Baňas
Adam Majdák
Alica Baňasová

Cirkevná ZŠ sv. J. Krs  teľa 
Filip Ondrej

Laura Dzuríková

Súkromná ZŠ 
Tomáš Trudič
Norbert Talarovič

ZUŠ
Vanesa Michalíková
Natália Michalíková
Tanečný odbor ZUŠ:
Kamila Kravcová
Soňa Molčanová
Júlia Lorincová
Lea Viktorová
Laura Hudáková
Gabriela Sedláková

Súkromné gymnázium DSA Sabinov
Matej Dedina
Michal Verbovský

THE BEST DEVIATAK 
Sarah Solárová, ZŠ 17. novembra «

Atletické preteky

Družstvo chlapcov - víťazi 
okresného kola a dve diev-

čatá našej školy sa v utorok 
5.6.2019 zúčastnili pretekov 
krajského kola v atle  ke druž-
s  ev žiakov ZŠ, ktoré organi-
zovala ZŠ Šmeralova Prešov. 
Spomedzi ôsmich zúčastne-
ných škôl získalo naše družstvo 
pekné šieste miesto. Ešte vý-

raznejšie úspechy dosiahli naši 
žiaci v súťažiach jednotlivcov. 
V skoku do výšky obsadil Oli-
ver Urvinitka výkonom 169 cm 
výborné štvrté miesto. Veľmi 
pekný úspech dosiahla aj ešte 
len šiestačka Sophie Lazorová, 
ktorá v behu na 800 m časom 
2,48 min. obsadila slušné ôsme 
miesto.

Úspešnému družstvu i jed-
notlivcom srdečne blahoželá-
me a prajeme veľa úspechov 
v ďalších športových zápole-
niach. «

Úspechy žiakov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

E. Šlosár, foto: archív školy

Oceňovanie žiakov 2019 
V. Znancová, foto: archív MsÚ

Jozef Červeňák, foto: archív školy

 FLORBAL 
nás baví
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Bolo 20. mája 2019, keď sme 
sa skoro ráno vydali na dlhú 
a očakávanú cestu autobu-

som. Naše kroky smerovali do Lon-
dýna. Precestovali sme a z okien 
autobusu sa nám mihali zábery 
z viacerých krajín... Najprv to boli 
Česko, Nemecko a na druhý deň 
nám zostávalo už len Luxembursko 
a Francúzsko, v ktorom sme 
nastúpili na trajekt. Ten nás bezpeč-
ne doviezol až do Veľkej Británie. 
Od  aľ nám do samotného Londýna 
zostávalo už iba zopár kilometrov... 
Sme na mieste!

Po príchode sme najskôr navš  -
vili Greenwich, z ktorého sme mali 
krásny výhľad na mesto a mohli 
sme vidieť aj povestný nultý po-
ludník. Čakala nás vytúžená plavba 
po Temži, ktorá vraj kedysi bola šir-
šia a plytšia ako dnes. Z lode sme 
videli rôzne mrakodrapy, fi nanč-
né centrá, Tower Bridge a mno-
hé inš  túcie s medzinárodnou 
pôsobnosťou, ako aj nadnárodné 
spoločnos   a organizácie, ktoré 
patria ku imidžu metropoly Veľkej 
Británie. Plavbu sme ukončili pri 
Londýnskom oku, ktoré sme aj na-
vš  vili. Na jeho samom vrchole bol 
nádherný výhľad. Londýn sme mali 
ako na dlani! Zasmiali sme sa, spí-
kovali s Angličanmi a predstavili aj 
našu malú krajinu. Tento deň sme 
ukončili na Trafalgar Square a Le-
icester Square kde sme si samo-
zrejme kúpili magnetky Londýna. 
V nasledujúcich dňoch naše kroky 
smerovali k Tower of London, Pic-
cadilly Circus, Buckinghamskému 
palácu, Múzeu Sherlocka Holmesa, 
Múzeu Madame Tussaud. Tu sme 
sa mohli vyfotografovať so slávny-
mi osobnosťami. Oddýchli sme si aj 
v povestných anglických parkoch - 
Hyde parku, Royal parku, St. James 
parku... Kve  nová výzdoba a má-
jová vôňa parkov sa šírila navôkol. 
Učarovala nám aj druhá najstaršia 
katedrála  v Londýne. Naživo sme 
pozorovali aj povestné červené an-
glické dvojposchodové autobusy 
a odfotili sa pri červenej telefónnej 
búdke.

Posledný deň sme navš  vili aj 
krásne mestečko Rochester. Aj keď 
sa o Angličanoch vraví, že sú strohí 
a chladní, v Rochestri aj v Londý-
ne ľudia boli veľmi milí, sympa  ckí 
a priateľskí. Na Londýn ako štvrté 
najdôležitejšie mesto sveta nám os-
tali len  e najkrajšie spomienky. «

Komeňák v Londýne
Nina Lorinčíková a Lenka Motýľová

2. zahraničná mobilita

V rámci projektu Erasmus+ „Feel the 
HEAT“ sme sa v mesiaci máj zúčast-

nili 2. zahraničnej mobility v partnerskej 
škole v poľskom meste Opole. Škola je 
veľmi veľká v rámci budovy majú niekoľ-
ko pavilónov, plavecký bazén a otvorené 
pódium s hľadiskom na rôzne školské 
akcie. Projektové ak  vity boli zamera-
né na tému „Zdravo a hravo“. V škole 
žiaci realizovali workshopy - pre pred-
školákov pripravili zdravšie raňajky „jar-
né rolky“, tvorili umelecké kompozície 
z ovocia a zeleniny (ich úlohou bolo vy-
tvoriť „jedlé obrazy“ s použi  m rôznych 
druhov ovocia a zeleniny) a nakoniec 
vytvárali návrhy na projektový baner 
s názvom projektu. Úžasným zážitkom 

pre nás bola návšteva ekoturis  ckej far-
my, ktorá organizuje vzdelávacie inte-
rak  vne workshopy. Bolo to jedinečné 
miesto, kde sme sa vrá  li späť v čase. 
V starej stodole sme si najprv vypočuli 
príbeh s konkrétnymi ukážkami o tom, 
aká dlhá a ťažká bola kedysi cesta chle-
ba na stôl. Žiaci mali možnosť spoznať 
tradičné pracovné nástroje z minulos  , 
vyskúšať cep a ručný kamenný mlyn na 
obilie, mohli dojiť kozu a nakoniec sme 
si podľa inštrukcií a vopred pripravených 
ingrediencií upiekli jednohubky - kvásko-
vé chlebíky. V rámci spoznávania kultúry 
par  cipujúcich krajín sme absolvovali 
prehliadku historického centra mesta, 
navš  vili sme Piastovskú vežu z 13. sto-
ročia s projekciou jej histórie a mestskú 
radnicu, kde nás privítal prednosta mes-
ta Opole. Získané skúsenos   a zážitky 
nás oboha  li tak po stránke jazykovej 
ako aj po emocionálnej. «

A. Trojanovičová,  D. Štoff ová, foto: archív školy

V horúci piatok 14.6.2019 sa priestory 
ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre zaplnili 

cudzojazyčne hovoriacimi žiakmi z celého 
Slovenska. Konalo sa tu to  ž celosloven-
ské fi nálové kolo súťaže Jazykový kvet, 
v rámci ktorej majú súťažiaci možnosť 
predviesť svoje jazykové zručnos   v pred-
nese poézie, prózy alebo ich drama  zá-
cie. Z krajského kola sa do Nitry prebojo-
vali aj dvaja sabinovskí žiaci zo ZŠ Ul. 17. 
novembra. Marko Kostelník z 2. B súťažil 
v kategórii 1. stupeň ZŠ v sekcii prevzatá 
próza v nemeckom jazyku. So súťažným 

príspevkom „Der Hase“ (Zajac) získal vý-
borné druhé miesto. Ema Tuptová z 8.A 
v kategórii 2. stupeň ZŠ súťažila v sekcii 
prevzatá próza v ruskom jazyku. S roz-
právkovým textom „Volšebnajavodica“ 
(Zázračná voda) si v silnej konkurencii vy-
bojovala rozprávkové prvé miesto. 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
reprezentáciu. «

Celoslovenské kolo 
Jazykového kvetu

Úspechy žiakov ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Ľ. Kostelníková, foto: archív školy

Zľava M. Kostelník a E. Tuptová.
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Bowlingová liga mesta Sa-
binov vstúpila do druhej 

desiatky svojej existencie. 
V sobotu 25. mája 2019 sláv-
nostným vyhodnotením dali 
bodku, v poradí už za jede-
nástym ročníkom bowlingo-
vej ligy o Pohár primátora 
mesta. V lige sa predstavilo 
48 mužov a žien. Šesťčlenné 
 my po odohra   troch tre  n 

základnej čas  , pokračovali 
v súbojoch o umiestnenie 
v play off  čas  . Z roka na 
rok majú priemery hráčov 
stúpajúcu krivku. Aj v tomto 
práve ukončenom ročníku 
sme zaznamenali niekoľko 
pozoruhodných výkonov 
a výsledkov. Víťazi v kategó-
rií jednotlivcov dosiahli naj-
vyššie priemery ligy a utvo-

rili nové rekordy. Opäť padlo 
viac dvestobodových hodov. 
Najvyšší náhod ligy sa stal 
po prvýkrát korisťou než-
nejšieho pohlavia. Zaslúžila 
sa o to Ľuboslava Bodnáro-
vá z družstva Epos pekným 
výkonom 236 bodov, čím 
atakovala aj rekord ligy, za 
ktorým zaostala len o 12 bo-
dov. V družstvách sme zazna-
menali úpadok u stabilných 
členov ligy. Docentky resp. 
Internacionáli dosiahli svoje 
najhoršie umiestenie v lige. 
Naopak o dobrom ročníku 
môžu hovoriť Chatári a „čier-
ny kôň“ súťaže družstvo 
Hviezdy. Medzi najlepšiu 
štvoricu sa dostali rovnaké 
 my ako v minulom ročníku. 

V prvom semifi nále sa stretli 
víťaz základnej čas   a obhaj-
ca prvenstva družstvo Gatri-

s   s družstvom Stav-Majo 
team. Po dvoch vyrovnaných 
zápasoch napokon uspeli 
Gatris   a sériu vyhrali 2:0. 
Druhú semifi nálovú dvojicu 
tvorili Kotva a Epos. V tejto 
sérii uspeli hráči Kotvy 2:1 
čím opla  li Eposu semifi ná-
lovú prehru spred roka. V sú-
bojoch o 3. miesto sa lepšie 
darilo Družstvu Epos, ktoré 
porazilo Stav-Majo team 2:1. 
Vo fi nále uspelo družstvo 
GATRISTI víťazovom 2:1 nad 
Kotvou a obhájilo prvenstvo 
v lige. Medzi jednotlivcami 
sa najviac darilo Jaroslavovi 
Fabianovi (Gatris  ) a Ľubo-
slave Bodnárovej (Epos).

Na záver patrí poďakova-
nie všetkým účastníkom ligy 
a zároveň aj sponzorom, ktorí 
poskytli ceny pre záverečné 
vyhodnotenie ligy a nimi sú: 
Broadway Bowling Sabinov, 
Epos SB, Milk Agro spol. s.r.o, 
Bowling Ride Pub Drienica, 

Hana Cakes cukrárenská vý-
roba Sabinov, Hotel Šomka 
Drienica, Bowlshop Košice 
Galéria bowling. Ďakujem! 

KONEČNÉ PORADIE 11. ROČ-
NÍKA BOWLINGOVEJ LIGY
1. GATRISTI
2. KOTVA
3. EPOS
4. STAV-MAJO TEAM
5. HVIEZDY
6. CHATÁRI
7. INTERNACIONÁL
8. DOCENTKY

• Najlepší jednotlivec (muži): 
Jaroslav FABIAN (Gatris  )

• Najlepší jednotlivec (ženy): Ľu-
boslava BODNÁROVÁ (Epos)

• Najvyšší náhod ligy: Ľubo-
slava BODNÁROVÁ (Epos)

• Najvyšší náhod ligy (muži): 
Ján REIŠTETTER (Gatris  )

• Najužitočnejší hráč v Play 
off : Mar  n SURMÍK (Stav-
-majo team)  « 

Ďalšiu vydarenú sezónu majú 
za sebou bowlingoví hráči 

 mu PIL-STAV. Po minuloroč-
nom úspešnom ťažení v druhej 
lige si vybojovali postup do 
prvej ligy. Považovali to v dote-
rajšom priebehu účinkovania 
ich družstva v súťažiach riade-
ných Slovenským bowlingovým 
zväzom za najlepšiu sezónu. 
Vstup do prvej ligy ako nováči-
kovi im vyšiel nad očakávanie 
veľmi dobre, hneď od začiatku 
sa usadili na vedúcej priečke 
tabuľky a už ju nepus  li niko-
mu. Práve naopak, z kola na 
kolo zvyšovali náskok pred 
svojimi prenasledovateľmi. Po 
odohra   základnej čas  , ktorá 
pozostávala zo 6 kôl, boli s 33 
víťazstvami, 9 prehrami a ná-
skokom 21,5 bodu lídrami ligy. 
Následne sa liga rozdelila na dve 
skupiny o postup do extraligy 
a o záchranu. Záverečné dvoj 

kolo sa odohralo 4. - 5. mája 
2019 v Prešove. Naši hráči nič 
nenechali na náhodu, a už v so-
botu podali zodpovedný výkon, 
ktorým si teore  cky vybojovali 
postup. V posledný hrací deň 
potrebovali na defi ni  vu štyri 
body. Tie získali hneď v prvom 
zápase v priamom súboji 
s druhým celkom tabuľky, keď 
so Žilinou zvíťazili 5:0. Po odo-
hra   ôsmych kôl so ziskom 192 
bodov a náskokom 32 bodov, so 
41 víťazstvami a 13 prehrami si 
vybojovali ako nováčik postup 
do Slovenskej extraligy. O tento 
úspech sa zaslúžili Štefan Oslo-
vič ml., Jaroslav Fabian, Mar-
 n Bella, Peter Rokošný, Ján 

„Čirke“ Reište  er, Štefan Oslo-
vič st. a Fran  šek Broda. Okrem 
kolek  vneho úspechu získali 
prvenstvo aj u jednotlivcov, keď 
na prvom mieste skončil Štefan 
Oslovič ml. V prvej desiatke hrá-
čov boli ešte druhý Jaroslav Fa-
bian, piaty Mar  n Bella a ôsmy 
Peter Rokošný.«

Dňa 15.6.2019 sa v Bra  sla-
ve konalo posledné kolo 

amatérskej ligy MMA mam-
mal. Bolo to vyvrcholenie 
prvého ročníka, na ktorom 
štartovali bojovníci, ktorí sa 
prebojovali až do fi nále. Zo Sa-
binova Mar  n Šoltýs, kadet do 
63 kg a Vlado Angelovič junior 
do 75 kg. Obaja mali súperov 
zo Žiliny, ktorých trénuje skú-
sený tréner a účastník okta-
gon výzvy Tomáš Bolo. Mar  n 
v prvom kole trochu ťahal za 
kratší koniec, ale v druhom sa 
už chy  l a súpera riadne po-
trápil. Tre  e kolo bolo najlep-
šie, kde mohol ukončiť zápas 
v svoj prospech, ale nakoniec 
pár sekúnd pred koncom ho 
super chy  l do páky na ruku 
a rozhodca to predčasne 
ukončil. 

Treba povedať, že amatér-
ske zápasy rozhodca ukonču-
je skôr ako profi , lebo sa dbá 
na bezpečnosť. Vlado Ange-
lovič nastúpil pro   súpero-
vi, s ktorým už zápasil. Prvé 
dve kolá prebiehali na zemi, 
kde sa Vlado veľmi ťažko do-
stával z pod súpera. Ten mu 
nijako neublížil, no na body 
mal prevahu. V treťom kole 
už Vlado zápasil dobre, no 
bohužiaľ na výhru to nesta-
čilo. 

Treba spomenúť, že MMA 
je všestranný šport a kto chce, 
môže sa zúčastňovať aj iných 
súťaží či už boxu, kickboxu, 
ju jitsu, zápasenia a podob-
ne, tak ako to robia chlapci 
zo Žiliny. My sme sa zamera-
li skôr na tréningy doma tak, 
aby to nebolo fi nančne ná-
ročné. Ale každý šport niečo 
stojí a od novej sezóny máme 
v pláne chodiť na tréningy aj 
mimo Sabinova, čo je veľmi 
potrebné. Mar  n a Vlado, 
ale aj všetci sparingpartneri 
si zaslúžia pochvalu za poc  -
vú prípravu, ktorá je veľmi 
náročná. Ďakujeme aj primá-
torovi mesta p. Repaskému, 
ktorý nám z vlastných zdrojov 
fi nančne pomohol a zabezpe-
čil oblečenie. Ďalej rodičom 
V. Angelovičovi a M. Šoltýso-
vi, ktorí nám pomohli s uby-
tovaním a dopravou. MMA 
je šport pre všetkých. Kto má 
chuť si to vyskúšať, radi ho 
privítame medzi nami. « 

(fab)

GATRISTI OBHÁJILI PRVENSTVO

 SABINOVSKÍ BOWLERI VYBOJOVALI EXTRALIGU
(smnf ), foto: archív klubu

MMA mammal
V. Demko, foto: archív klubu
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Predátori počas roka odo-
hrali vo východosloven-

skej fl orbalovej lige celkovo 
24 zápasov. Ligu tvorilo 8 vý-
chodoslovenských  mov. 

Víťazmi sa stali dvadstaťtri-
krát, jeden zápas skončil 
remízou. Svojim súperom 
uštedrili neuveriteľných 215 
gólov, inkasovaných gólov 
v ich bráne bolo 59. Vďaka 
týmto skvelým výsledkom 
vyhrali východoslovenskú re-
gionálnu ligu.

Tréner Miroslav Žiha-
la zhodno  l sezónu takto: 
,,Chlapci a dievčatá v tejto ka-
tegórii sú spoluhráčmi už nie-
koľko rokov a to sa viditeľne 

odrazilo aj na ich výkonoch. 
V  me je mnoho šikovných in-
dividualistov, ktorí sa dokázali 
spojiť pre jeden  m. Počas ce-
lej sezóny sa všetci hráči poc-
 vo pripravovali a som hrdý 

na to, že do každého zápasu 
dali srdce a ukázali dôvod, 
pre ktorý bojujú."

Hráči po ukončení ligy za-
čali prípravu na turnaj o po-
hár prezidenta slovenského 
fl orbalového zväzu v kategórii 
mladší žiaci. Turnaj sa konal 
v Trenčíne v dňoch od 17. do 
19. mája 2019 a zúčastnilo sa 

ho 24  mov z celého Sloven-
ska. Do Trenčína cestoval  m 
s trénermi Miroslavom Žiha-
lom a jeho asistentom Jaku-
bom Letkovským. Za veľkej 

podpory rodičov ktorí cesto-
vali spolu s  mom, Sabinov 
ukázal svoju silu už v základnej 
čas   keď svojím súperom ne-
dal najmenšiu šancu na výhru. 
Vo štvrťfi nále sa naši predáto-
ri stretli so súperom z Prešova 
a následne v semifi nále s  -
mom košického Florka. Semifi -
nále poriadne prevetralo naše 
sily no nakoniec po samostat-
ných nájazdoch Sabinov po-
stúpil do fi nále, kde sa stretli 
hráči troch najlepších  mov. 
Prvý fi nálový zápas odohrali 
ATU Košice a FBK Harvard Par-
 zánske. Košičania nad Par  -

zánskym vyhrali, a tak prišiel 
na rad Sabinov. Predátori vo 
fi nále nestačili na Košičanov 
a v predĺžení prehrali. Košické 
ATU tak mohlo oslavovať  tul. 
Pre predátorov tak začal tvrdý 
boj o 2. miesto. Ako správni 
bojovníci sa s veľkou chuťou 
pus  li do svojho súpera z Par-
 zánskeho a získali  tul vice-

majstrov. 

Miroslav Žihala: ,,Do Tren-
čína sme cestovali s veľkou 
chuťou zahrať si dobrý fl orbal. 
Od prvého zápasu sa chlapci 
a dievčatá správali ako profe-
sionáli a ukázali, v čom vynika-
jú a na čo majú talent. Doká-
zali sme, že vieme hrať pekný 
a disciplinovaný fl orbal a že 
celoročná drina nevyšla na-
zmar. Škoda jedného pokaze-
ného zápasu, no napriek tomu 
som nesmierne hrdý na celý 
 m, na našu spoločnú a tvrdú 

prácu a vynaložené úsilie. Pev-
ne verím, že sa chlapci a diev-
čatá budú o fl orbal zaujímať 
aj naďalej s rovnako krásnymi 
výsledkami.´´

Touto cestou by sme sa 
chceli srdečne poďakovať 
všetkým rodičom za celú 
sezónu. Tak  ež sa chceme 
poďakovať aj všetkým spon-
zorom a celému klubu FBC 
PREDATOR SABINOV, za pod-
poru a pomoc ktorú nám pre-
javovali počas celého roka. «

PO MAJSTERKÁCH VICEMAJSTRAMI!
Rok 2018/2019 bol pre sabinovských mladších žiakov zlomo-
vým a veľmi úspešným. Sezónu ukončili ako víťazi východo-
slovenskej fl orbalovej ligy a v neposlednom rade ako vice-
majstri Slovenska.

V apríli sa konali MSR v kla-
sickom šachu v Liptov-

skom Mikuláši a 25. mája sa 
uskutočnili v Ružomberku 
Majstrovstvá SR v zrýchle-
nom šachu. Znamená to, že 
par  a by nemala trvať viac 
ako hodinu. Zúčastnilo sa ich 
aj 11 mladých hráčov nášho 
šachového klubu a v kon-
kurencii vyše 350 šachistov 
z celého Slovenska sa vôbec 
nestra  li. Všetkých hráčov ča-
kalo 7 par  í po 15 minút pre 
každého s bonusom 5 sekúnd 
na ťah.

V najmladšej dievčenskej 
kategórii sme mali dvojná-
sobné zastúpenie. Spomedzi 
16 dievčat sa majsterkou Slo-

venska stala, tak ako aj v dl-
hom šachu, Lucia Magdová, 
ktorá stra  la len jediný bod 
so striebornou medailistkou. 
Adela Čabáková vybojovala 
bronzovú priečku s pia  mi 
bodmi zo siedmych, tak isto, 
ako dievča na 2. mieste, len 
mala o čosi horšie pomocné 
hodnotenie. Spomedzi 43 
chlapcov do 10 rokov sa maj-
strom Slovenskej Republiky 
stal Filip Magda, ktorý nena-
šiel premožiteľa. Uhral 6 bo-
dov zo siedmych za 5 výhier 
a 2 remízy. Spomedzi 58 klu-
bov, ktoré sa zúčastnili týchto 
majstrovs  ev, obsadil Šacho-
vý klub Sabinov v medailovej 
bilancii krásne 3. miesto.

Aj prvý júnový víkend za-
znamenal náš šachový klub 
veľký úspech, keď si v semi-

fi nále náborovej súťaže GPX 
mládeže skupiny východ 
v Humennom vybojovali po-
stup na celoslovenské fi nále 
v Holíči 3 naše dievčatá. V ka-
tegórii D08 Adelka Čabáková 
a Lucia Magdová a v kategórii 
D11 Lívia Cukerová. 

Všetkým hráčom by som 
chcel poďakovať za pekné 

výkony a popriať im ešte veľa 
športových úspechov. 

Šach je šport, ktorý pomá-
ha rozvíjať u de   logické mys-
lenie, učí ich prijať prehru, 
ale zároveň prináša radosť 
z výhry. Učí ich trpezlivos   
a vytrvalos  , prináša nové 
priateľstvá a učí rešpektovať 
súpera. «

Víťazi 
východoslovenskej ligy

Vicemajstri

 Trojnásobná medailová radosť z Majstrovstiev 
SR v zrýchlenom šachu mládeže v Ružomberku

FBC Predátor

Dušan Cuker, foto: Juraj Magda
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Ďalším turnajom bol Ora-
va CUP 2019 v Dolnom 

Kubíne, kde sme mali 4 prete-
károv. Richard Veterný a Sta-
nislav Stolárik získali pre klub 
strieborné umiestnenia.

Vo februári sme začali sé-
riu postupových pretekov na 
MS Slovenska žiakov prvým 
kolom Slovenského pohára 
žiakov. Na tomto poduja   
sa zúčastnili dvaja pretekári. 
Richard Veterný pre zrane-
nie v 1. kole turnaja súťaž 
nedokončil. Marko Golodžej 
vo fi nále knokautoval súpera 
a tak skončil na 2. mieste.

2. marca sa konalo 3. kolo 
žiackej ligy VUKABU v Snine. 
Tu sme pricestovali s 8 prete-
kármi, ktorí štartovali v 16 ka-
tegóriách. Získali sme celkom 
9 medailových umiestnení. 
Prvé miesta obsadili Kris  -
án Tomčák v agility a Dan 

Radvanský a Lívia Roháľová 
v kumite. Druhú priečku ob-
sadili Richard Veterný a Mar-
ko Golodžej v kumite. Na tre-
tej skončili Dávid Radvanský 
v agility a kumite, Ján Roháľ 
a Lívia Roháľová v kumite.

V marci sa naši kade   Mar-
ko Zborovian a Stano Stolárik 
zúčastnili aj medzinárodné-
ho turnaja KACHIKAN CUP 
v Nitre. Stano Stolárik obsadil 
3. priečku a Marko Zborovjan 
vybojoval v kategórii juniorov 
2. miesto a v kategórii senio-
rov open 3.miesto.

23. marca sme cestovali do 
Myjavy na 2. kolo Slovenské-
ho pohára žiakov. Rišovi Ve-
ternému tesne ušla medaila. 
Marko Golodžej po skúsenos-
  z 1. kola SP a výbornom vý-

kone, toto kolo vyhral. 
Poslednú marcovú nedeľu 

sme znova strávili na 4. kole 
žiackej ligy v Kežmarku. Tu na-
šich 10 pretekárov zabojovalo 
v 20 kategóriách karate agili-

ty, kata a kumite. Získali spolu 
9 medailových umiestnení. 
Kris  án Tomčák obsadil 1. 
miesto v karate agility a Stano 
Stolárik 1. miesto v kumite. 2. 
miesto získal Richard Veterný 
v kumite. 3. mieto vybojoval 
Dávid Radvanský v agility a v 
kumite, Dan Radvanský v kata 
a kumite, Timea Raj  ková 
a Lívia Roháľova v kumite. 

Kris  án Tomčák a Lívia Ro-
háľová sa stali aj celkovými ví-
ťazmi žiackej ligy. Kris  án zví-
ťazil v agility a Lívia v kumite.

13. apríla sa konalo v Starej 
Ľubovni 3. kolo Slovenského 
pohára žiakov. Tu sme získali 
1x prvé miesto, 1x druhé a 1x 
tre  e miesto. Prvý skončil Ri-
chard Molčan v kumite. Pre 
Riša to bolo po dlhšej dobe 
vynikajúce umiestnenie, 
ktoré nás všetkých potešilo. 
Druhé miesto získal Dávid 
Radvanský v aglity a tre   Kris-
 án Tomčak,  ež v agility.

V apríli sa konal aj 15. roč-
ník otvorených Majstrovs  ev 
Slovenska SHITO RYU v Du-
najskej Strede. Tu sme pre 
rozsiahlu maródku v  me 
poslali len štyroch preteká-
rov. Tí získali tri medailové 
umiestnenia, ktoré im zabez-
pečili postup na júnové ME 
do rumunského Aradu. Lívia 

Roháľová a Marko Zborovian 
sa presadili v kumite. Lívia 
aj napriek tomu, že v našom 
klube sa venujeme štýlu Goju 
Ryu vybojovala medailu aj 
v kata štýlu Shito Ryu.

Týždeň na to sme bojovali 
znovu v Košiciach na maj-
strovstvách VUKABU žiakov. 
Desať našich pretekárov bo-
jovalo o posledné miestenky 
na M-SR žiakov. Misiu sme 
splnili a každý z nich si postup 
vybojoval. Získali sme celkom 
12 medailových postov. Maj-
strami kraja sa stali: Kris  án 
Tomčák a David Radvanský 
v karate agility. Dávid Radvan-
ský, Kris  án Jura, Richard 
Veterný, Marko Golodžej 
a Dan Radvanský všetci v ku-
mite. Vicemajstrom kraja sa 
stal Dávid Radvanský v kata. 
Bronzoví skončil Richard Mol-
čan v kata a kumite a Kris  án 
Tomčák  ež v kata aj kumite.

Týchto desať chlapcov sa 
11. mája predstavilo na Maj-
strovstvách Slovenska žiakov 
v Poprade. Ani tu sme ne-
zostali bez medailí. Richard 
Molčan a Marko Golodžej ob-
sadili po výborných výkonoch 
2. miesta v kumite. Stali sa 
tak vicemajstrami SR. Kris  án 

KARATE KLUB SABINOV V JARNEJ ČASTI 

Pokračovanie na s. 23 

Jarnú časť sezóny 2018/2019 sme začali januárovým medzi-
národným turnajom Memorial Michala Bozogáňa v Košiciach 
19.1.2019. Osem našich pretekárov sa predstavilo v 10 ka-
tegóriách. 3 krát kata a 7 krát kumite. Richard Veterný a Lí-
via Roháľova získali striebro a Kamila Zborovianová obsadila 
bronzovú priečku.

F. Varga, foto: archív klubu

CYKLOTÚRA 
JUŽNÉ ČECHY

22 turistov z nášho 
klubu sa zúčastnilo 

cyklotúry v Južných Čechách 
v dňoch od 8.5.2019 – do 
12.05.2019. Ubytovanie sme 
mali zabezpečené vo Frym-
burku v domčekoch, ktoré 
je centrom rekreácie a tu-
ris  ky na ľavom brehu vod-
nej nádrže Lipna. Frymburk 
ponúkal množstvo cyklo-
chodníkov a my sme sa hneď 
prvý deň vybrali na potulky 
po cyklotrasách spoznávať 
krásu nádherného Lipna, 
ktoré sa nachádza na českej 
rieke Vltava v okrese Čes-
ký Krumlov. Druhý deň sme 
vyrazili po cyklotrase Frym-
burk – Český Krumlov a pre-
šli sme 72 km za premenlivé-
ho polooblačného počasia. 
Historický Český Krumlov 

sa pýši pamä  hodnosťami - 
Štátny hrad a zámok, kostol 
sv. Víta, Námes  e Svornos-
  a iné. Najkrajší výhľad sa 

nám určite naskytol z hra-
du. Panoráma go  ckých 
a renesančných domčekov 
ohraničených Vltavou patrí 
medzi top zážitky z Českého 
Krumlova. Prechádzka po 
krásnych zámockých záhra-
dách mala  ež svoje čaro. 
Ďalší deň cyklotrasa Frym-
burk – Vyšší Brod – Rožm-
berk a späť do Frymburku 
cez mestá Malšín, Světlík 
a Větřní. Vo Vyššom Brode 
sme navštívili kláštor, mú-
zeum a dominantu, gotický 
kostol Nanebovzatia Panny 
Márie, kde sa pod podlahou 
nachádza aj Rožmberská 
hrobka. V Rožmberku ob-
hliadka hradu. Prešli sme 
na tejto trase 55 km. Na 
vydarenú jarnú cykloakciu 
nášho klubu, na ktorej sa 
nám podarilo zdolávať kop-
ce a zjazdy na 162 km v pre-
krásnom pohorí Šumavy bu-
deme dlho spomínať. «

M. Grešák, Cyklosekcia KST Slovan 
Sabinov
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Tomčák získal bronz v karate 
agility. 

Po majstrovstvách nám 
zostala už len posledná sú-
ťaž sezóny a to Majstrovstvá 
Slovenska GOJU RYU. Tieto 
sa konali 9. júna v Košiciach. 
Desať našich pretekárov za-
bojovalo a po skutočne vybo-
jovaných zápasoch získali cel-
kom 11 medailí. Pritom sme 
postúpili 6 krát do fi nálových 
zápasov. 

Bohužiaľ, podarilo sa len 
jedno celkové víťazstvo. Maj-
strom Slovenska GOJU RYU 
sa stal Richard Veterný v ku-
mite 10-11 ročných do 30 kg. 
Vicemajstrami sa stali Marko 
Zborovjan v kata aj kumite, Lí-
via Roháľová v kumite, Marko 
Goložej kumite a Kristán Tom-
čák kumite. Bronz vybojovali: 
Timea Raj  ková v kata aj ku-
mite, Lívia Roháľová v kata, 
Stanislav Stolárik v kumite 
a Dávid Radvanský kumite. 

V dňoch 14.6. až 16.6.2019 
sa v rumunskom Arade kona-
li štýlové ME shito ryu. Tu sa 
prostredníctvom aprílových 
M-SR sh  o ryu nominovali 
dvaja naši pretekári, Marko 
Zborovjan a Lívia Roháľová. 
Marko pre študijné povin-
nos   necestoval, a tak nás 
v Arade reprezentovala iba 
Lívia. Nominovala sa v kata aj 

kumite. Nakoniec obsadila 7. 
miesto v kata.

Vo štvrtok 13.6.2019 sme 
sa predstavili aj na jarmočnej 
tribúne sabinovského jar-
moku s prezentáciou ukážok 
našej práce.

Po týchto vrcholných súťa-
žiach sme sa už venovali len 
príprave na skúšky technickej 
vyspelos  , a po náročnej se-

zóne sme zaradili miernejšie 
tréningové tempo. Veď po 
celosezónnom tréningovom 
procese a absolvovaní 20 sú-
ťaži si pretekári, ale aj   ktorí 
sa pretekov nezúčastňujú, za-
slúžia trochu zábavy, nie len 
drinu. «

A na záver...

Tento školský rok sa 
skončil a aj u nás v klube 
KATSUDO sa všetci pre-

tekári tešia na vytúžený od-
dych. Vzhľadom na množstvo 
súťaží sa im ani nečudujeme 
a želáme im, aby si cez prázd-
niny užili slnko, vodu a nabrali 
chuť bojovať v novej sezóne 
tak ako ju zavŕšili.

Ich posledné preteky sa ko-
nali dňa 9.6.2019 v Košiciach 
a 14.6. - 16.6.2019 v Arade, 
Rumunsko. Obe súťaže sa 
niesli v duchu záveru sezó-
ny a boli to Majstrovstvá SR 
goyu ryu karate a 7 th ESHRKF 
Championship (Majstrovstvá 
Európskej shito ryu federácie 
karate).

V Košiciach 9.6.2019 nastu-
povalo za KATSUDO 15 pre-
tekárov v kata a kumite. Z 30 
klubov z 302 de   sa nám po-
darilo obsadiť úžasné tre  e 
miesto v celkovom hodnote-
ní klubov so šies  mi zlatými, 
jednou striebornou a štyrmi 
bronzovými medailami. Maj-
strami sa stali Kris  na Šimčí-
ková v kata a kumite, Veroni-
ka Semaníkova, Saskia Ada-
mová, Richard Mácha, Denisa 
Blizmanová - všetci pretekári 
v kumite. Zo striebra sa tešil 

Oliver Cuker - kumite 
a bronz má cennú 
hodnotu pre Táňu 
Korínkovú Ninu Fa-
bianovú,  Zuzanu 
Rovenskú v kumite 
a Veroniku Semaní-
kovú v kata. No neboli 
to iba medailis  , ktorí svojím 
výkonom potešili trénerov 
a rodičov.

Do Rumunska vycestovali 
spolu s trénerom Jozefom Se-
manikom ôsmi súťažiaci, ktorí 
si vybojovali postup v Dunaj-
skej Strede. Bez Zuzany Ro-
venskej cestovala ostrieľaná 
par  a skúsených pretekárov, 
ktorá aj napriek zmeneným 
pravidlám opro   goyu ryu 
škole chcela zabodovať. V so-
botu dňa 15.6.2019 nastupo-
vali na tatami Denisa Blizma-
nová, Richard Mácha, Oliver 

Cuker, Dávid Mojzeš 
a Ema Pigová. Do fi -
nále sa prebojovali 
hneď traja a svoje 
kategórie vyhrali 
Denisa a Dávid. Ri-

chard vo fi nále skon-
čil na druhom mieste. 

Oliver a Ema zápas o postup 
do fi nále prehrali a zabojovali 
o tre  e miesto. To sa v ko-
nečnom výsledku podarilo 
iba Oliverovi. V ten deň na-
stúpil Oliver Cuker aj v druž-
stve kumite za slov. reprezen-
táciu a v boji o tre  e miesto 
to napokon nevyšlo. Takže po 
prvom dni sme mali 2 zlaté, 
1 striebornú a 1 bronzovú 
medailu. No prišla ešte ne-
deľa a tá len potvrdila kvalitu 
našich pretekárov. Do kumite 
nastúpili Kris  na Šimčíková, 
Saskia Adamová a Veronika 

Semaniková v kumite jed-
notlivcov. Zlato si vybojovala 
Kris  na a bronz po vzájom-
nom boji so Saskiou aj Vero-
nika, ale naše pretekárky na-
stúpili aj v družstvách sloven-
skej shito ryu federácie. Ema 
Pigová, Kris  na Šimčíková 
a Diana Schle  ová v kategórii 
junioriek a Saskia Adamová, 
Veronika Semaniková a Sára 
Hrnková v kategórii senioriek. 
Obe družstvá skončili na dru-
hom mieste. Takže celková 
naša bilancia je viac ako skve-
lá. Získali sme tri majstrovské 
 tuly, jednu striebornú a dve 

bronzové medaily v kategóri-
ách kumite jednotlivcov a dve 
strieborné v družstvách!

Takýto záver je viac, ako 
by sme si kedysi v septem-
bri, keď sa KATSUDO zapájalo 
do sezóny 2018/2019 želali. 
Naši zverenci mali mnoho 
úspechov, o ktorých sme Vás 
v mesačníku informovali. Re-
prezentovali Sabinov na do-
mácej i medzinárodnej pôde 
a to viac ako dôstojne. Za to 
sa vám milé „naše“ de   chce-
me poďakovať a vyjadriť vám 
našu podporu aj nadchádza-
júcom ročníku. A vám, ktorí 
pokračujete v tvrdom boji 
o miestenky na ME a MS veľa 
zdravia a nikdy nekončiacu 
chuť víťaziť! Či už nad sebou 
alebo súpermi. Krásne prázd-
niny. «

LOSOVANIE 
MIX LIGY 

VO VOLEJBALE 
sa uskutoční 

30. augusta 2019 
o 18:00 h  

u „Goliho“. 

Pokračovanie zo s. 22 

ite 
ú

í-
b li

Cu
a

ch
čil

Z. Máchová, foto: archív klubu
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