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Aj tohto roku sme si užili 
kultúrno-gastronomickú akciu

Obnova hradieb 
Štartuje poľsko-slovenský projekt, 
ktorý pomôže obnoviť hradby

11 Tedasky v Petrohrade
Na svetovej súťaži zastupovali 
Slovensko mimoriadne úspešne
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Spravodajca mesta

SLÁVNOSTNÁ VERNISÁŽ

Tento vplyv zaznamenávame aj 
v priestoroch Mestského kultúrneho 

strediska v Sabinove. Celý rad zmien je 
citeľný najmä od roku 2015, kedy sa za-
čalo s digitalizáciou Kina Torysa. V rámci 
celkovej rekonštrukcie sa inovoval plášť 
MsKS, ktorý priestory skultúrnil a otvoril 
nové možnos   kultúrneho vyži  a v mes-
te Sabinov. Po týchto zmenách však 
vývoj pokračoval ďalej aj v priestoroch 
kinosály MsKS, kde sa zrealizovala kom-
plexná modernizácia. 

V roku 100. výročia úmr  a geniál-
neho maliara, sabinovského ro-

dáka, Teodora Kosztku – Csontváry-
ho, bola 9. 10. 2019 sprístupnená 
výstava fotoreprodukcií jeho obrazov 
v Kultúrnom centre Na korze.

Na vernisáž prijali pozvanie aj generál-
ny konzul Maďarskej republiky A   la Ha-
rasz   a štátny tajomník Ministerstva kul-
túry Slovenskej republiky Konrád Rigó.

Život svetoznámeho maliara pred-
stavil primátor mesta Michal Repaský. 
Teodor Kosztka – Csontváry sa narodil 
v rodine lekárnika v r. 1853, ale v dô-
sledku ničivého požiaru a smr   jeho 
sestry rodina v r. 1865 opus  la Sabi-
nov. Život umelca sa viaže aj s mesta-
mi Prešov, Spišská Nová Ves, Lučenec, 
Halič, Lučenec a Bra  slava. Maliar 
cestoval po Európe, Ázii aj Afrike, žil 
a vystavoval v Budapeš   a tam aj svoj 
život zavŕšil.

V tomto roku sa vďaka obrazom do 
Sabinova vrá  l. Výstava jeho diel je 
Sabinovčanom aj návštevníkom mes-
ta sprístupnená do konca tohto roka 
v priestoroch Kultúrneho centra Na 
korze na Námes   slobody č. 100.  «

Umelecké diela Teodora 
Kosztku – Csontváryho 
v Sabinove
Vlasta Znancová , foto: archív MsÚ

Inovácia a modernizácia 
kinosály v MsKS 

v Sabinove

Jozef Váhovský

Pokračovanie na strane 4 

Podobne ako vo všetkých odvetviach 
našej spoločnos  , aj v oblas   kultúry 
je zaznamenaný obrovský nárast a do-
pyt po modernizácii. Prinášajú to nielen 
spoločenské, ale aj klima  cké, či ener-
ge  cké zmeny. Často sa dnes stretáva-
me s pomenovaním elektronicko - tech-
nickej éry 21. storočia. 
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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 
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Zálesie – LV č. 7:
- pozemok EKN p. č. 1-5117/1 - časť o výmere 200 m2 (tot. CKN 

p. č. 19/1 ), ktorý sa nachádza v lesnom poraste k. ú. Zálesie.
Minimálne za cenu určenú Cenníkom schváleným uznese-
ním MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 0,22 €/m2/rok 
okolie stavieb, 1,00 €/m2/rok pod stavbou. 
Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 
v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ  PRIAMY PRENÁJOM ZÁLESIE" 
najneskôr v lehote do 18. novembra 2019 do 11. 00 h do 
podateľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sa-
binove na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

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 ne-
skorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov

VYHLASUJE
PREDĹŽENIE LEHÔT NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH 

NÁVRHOV DO OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ:
- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do obchod-

nej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy 
na predaj motorového vozidla značky OPEL COMBO-C SB 360 AN 
do 15.11.2019 do 13.00 h,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do obchodnej 
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 
15.11.2019 do 13.00 h – nebytové priestory o výmere 61 m2.

Bližšie informácie ohľadom predĺžení lehôt na predkladanie súťaž-
ných návrhov do obchodných verejných súťaží nájdete na stránke 
mesta www.sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. čís. 051 48 80 
423, 0905 789 515.

• MsZ schvaľuje prija  e preklenovacieho úveru v maximál-
nom objeme 791 000 € na fi nancovanie projektu Muszyna 
– Sabinov: Posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko 
– slovenského pohraničia.

• MsZ schvaľuje: Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociál-
nych služieb na roky 2016-2020.

• MsZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabi-
nov č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sabinov 
č. 4/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie plagátov, 
oznamov a reklamných materiálov.

• MsZ schvaľuje predložený návrh zmluvy o združení právnic-
kých osôb RZ ZMOS Horná Torysa.

• MsZ schvaľuje nadobudnu  e nehnuteľnos   v k. ú. Sabi-
nov, LV č. 4273:
» Pozemok CKN č. 5236/143 ostatné plochy o výmere 407 m2 
v prospech mesta Sabinov.

Bezodplatný prevod je riešený v súlade s ustanovením § 8a 
ods. 10 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov.
• MsZ schvaľuje: 
1/ spôsob prevodu nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 4161:
v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, schvaľuje spôsob prevodu vlast-
níctva nehnuteľného majetku: 

» pozemok CKN p. č. 1803/21 ovocný sad o výmere 5209 
m2, z ktorého geom. Plánom č. 121/2019 úradne overe-
ným Okresným úradom Sabinov odbor katastrálny pod č. 
G1-395/2019 bol vyčlenený: diel „1“ o výmere 32 m2.
Diel „1“ bude pričlenený k p. č. 1803/71.

Predaj nehnuteľnos   realizovať v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov, t. j. priamym predajom za kúpnu cenu určenú minimálne 
podľa znaleckého posudku nie starším ako šesť mesiacov.
2/ dlhodobý prenájom nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov – LV č. 
2214:
- pozemok CKN p. č. 1606/8 ostatná plocha o výmere 152 m2,
- pozemok CKN p. č. 5143/3 zastavaná plocha o výmere 2481 m2,
- pozemok CKN p. č. 5143/4 zastavaná plocha o výmere 700 m2,
na dobu 13 rokov od podpísania nájomnej zmluvy pre Obec 
Ražňany, Obecný úrad, Ražňany č. 235. 
Cena nájomného 1 € / rok.
Prenájom je riešený podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupi-

teľstvo rozhodne trojpä  novou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmet 
nájmu bude využívaný na vybudovanie osvetlenej verejno-
prospešnej stavby – cyklochodník Sabinov – Ražňany, ktorý 
bude slúžiť širokej verejnos  .
3/ zriadenie vecného bremena nehnuteľného majetku mes-
ta, k. ú. Sabinov LV č. 2214:
- pozemok CKN p. č. 384/4 zastavané plochy o výmere 48 m2, 
v prospech Ing. Drába Metoda, Staškov 253.
Predmetom vecného bremena je riešenie prístupu k rodinné-
mu domu so súpisným číslom 367, na p. č. 384/2, evidovaný 
na LV č. 1580. 
4/ predaj nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Sabinov 
LV č. 4161:
pozemok CKN p. č. 1812/27 ostatná plocha o výmere 74 m2 

v prospech Miroslav Páll a manželka Alena Pállová, Sabinov 
za kúpnu cenu 29,88 €/m2,

pozemok CKN p. č. 1812/28 ostatná plocha o výmere 35 m2 
v prospech Miroslav Páll a manželka Alena Pállová, Sabinov 
za kúpnu cenu 29,88 €/m2,

pozemok CKN p. č. 1812/29 ostatná plocha o výmere 53 m2 
v prospech Zagrapan Libor,

Sabinov za kúpnu cenu 29,88 €/m2,
 pozemok CKN p. č. 1812/30 ostatná plocha o výmere 116 m2 

v prospech Zagrapan Kamil, Sabinov za kúpnu cenu 29,88 €/m2.
LV č. 2214:
 pozemok CKN p. č. 1399/5 ostatná plocha o výmere 44 m2 

v prospech Zagrapan Marek, Sabinov za kúpnu cenu 29,88 €/m2.
Predaj nehnuteľnos   je riešený v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. pria-
mym predajom za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom.
Splatnosť kúpnej ceny a nákladov spojených s prevodom je 60 
dní od podpísania kúpnej zmluvy.
• MsZ volí Mgr. Jozefa Váhovského na uvoľnené miesto člena 

redakčnej rady mesačníka - Spravodajca mesta Sabinov.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál 

a podľa § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zne-
ní neskorších predpisov pe  cii občanov Gen. Svobodu vyho-
vuje v bode 2 a nevyhovuje v bode 1, 3 a 4.  

Celé znenia uznesení MsZ, hlasovania, zápisnicu a zvuko-
vý záznam z priebehu MsZ nájdete na:

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

Vyberáme z uznesení MsZ zo dňa 24.10.2019
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MESTO SABINOV 
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE 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 
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 

2214, ktorá sa nachádza v zadnom trakte Námes  a 
slobody v Sabinove. 

LV č. Register Parcela
2214 KNC 1050/10

Výmera Dočasný záber
33 m2 33 m2

Minimálne za cenu podľa Cenníka schváleného uznesením 
MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017 vo výške 0,13 €/m2/rok. 
Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 
v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ  PRIAMY PRENÁJOM 
ZADNÝ TRAKT NS"

najneskôr v lehote do 18. novembra 2019 do 11.00 h do 
podateľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sa-
binove na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

MESTO SABINOV 
MESTSKÝ ÚRAD SABINOV, NÁMESTIE 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 
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sabinov – LV č. 

4161:
- pozemok EKN p. č. 5182/2 ostatná plocha o výmere 91 m2, 

predmetom prenájmu je časť o výmere cca 12 m2.

Uvedená nehnuteľnosť sa nachádza na Ul. Hollého v Sa-
binove.
Nájomné je riešené v súlade s Cenníkom schváleným uzne-
sením MsZ č. 273 zo dňa 14.12.2017, pričom minimálna 
cena nájomného je stanovená vo výške 0,90 €/m2/rok . 
Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku 
v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ  PRIAMY PRENÁJOM HOLLÉHO" 

najneskôr v lehote do 18. novembra 2019 do 11.00 h do 
podateľne Centra prvého kontaktu Mestského úradu v Sa-
binove na Námes   slobody č. 57 v Sabinove.

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU 
MESTA SABINOV

(zvereného do správy Mestského kultúrneho 
strediska v Sabinove)

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) 
v súlade s § 9a ods. 9 v spojitos   s § 9a ods. 5 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabi-
nov v správe MsKS.

Predmet nájmu – nebytové priestory v MsKS o celkovej vý-
mere 274,7m2, ktoré sa členia nasledovne: 
pohos  nská činnosť o výmere 243,7 m2 ,
 kancelárske priestory o výmere 13 m2,
 terasa o výmere 18 m2.

Účel nájmu – pohos  nská činnosť: poskytovanie reštaurač-
ných služieb, pohos  nských služieb a závodného stravova-
nia. 

D oba nájmu – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Minimálna cena nájmu: 
Názov čas   prenajatých 
priestorov Výmera v m2 Ročný nájom za m2 

Pohos  nská činnosť 243,7 47,00 €
Kancelárske priestory 13 40,00 €
Terasa (sezónny nájom 
v mesiacoch máj – 
september) 

18 47,00 €

Nájomné sa nájomca zaväzuje platiť mesačne vopred vždy 
na základe faktúry, ktorú prenajímateľ vystaví do 15. dňa 
v príslušnom mesiaci vo výške jednej dvanás  ny ročného 
nájomného.

V cene nájomného nie je zahrnutá výška úhrady za služby, 
ktorých poskytovanie je spojené s užívaním predmetu náj-
mu (najmä elektrická energia, vodné a stočné). Nájomca 

sa zaväzuje prenajímateľovi uhrádzať nasledovné služby 
spojené s užívaním nebytových priestorov:
a) elektrickú energiu: mesačne - náklady podľa skutočné-

ho odberu meraného podružným elektromerom, 
b) vodné a stočné: mesačne – mesačne podľa skutočného 

odberu meraného podružným vodomerom. 

Vzor nájomnej zmluvy je uvedený na webovej stránke www.
kulturnestredisko.sk 

K uvedenej nehnuteľnos   môžu prípadní záujemcovia 
písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 
30.11.2019 do 15.00 h (cenová ponuka zaslaná poštou musí 
byť najneskôr 30.11.2019 už zapísaná v registratúrnom 
denníku MsKS). Cenovú ponuku je potrebné zaslať na ad-
resu: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Ul. Janka 
Borodáča 18, 083 01 Sabinov resp. doručiť osobne s vy-
značením „Neotvárať - Zámer prenájmu nehnuteľnos   – 
reštaurácia“.

Súčasťou cenovej ponuky musí byť pripojený súhlas MsKS 
so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených 
v zámere v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ktorý najmä v § 19 – 30 upravuje práva dotknutej oso-
by v oblas   spracovania osobných údajov. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
- kedykoľvek meniť podmienky zámeru alebo zrušiť tento 

zámer,
- o zrušení zámeru budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, 

písomne upovedomení,
- zrušenie zámeru bude zverejnené na www.kulturnestre-

disko.sk,
- predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšej ceno-

vej ponuky,
- odmietnuť všetky predložené cenové ponuky.

Bližšie informácie poskytne: Jozef Váhovský, riaditeľ MsKS, 
tel. č. 0905 275 990.
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Tá zahŕňala výmenu sedačiek, podláh, ale 
tak  ež aj výmenu obkladov s  en a osvetle-
nia kinosály. Toto neboli posledné inves  -
cie, ktoré sa v sabinovskom kine uskutočnili. 
V priebehu augusta 2019 sa začala realizo-
vať ďalšia etapa inovácie, a to montáž vet-
rania v podobe klima  zácie kinosály a in-
štalácia 3D premietacej techniky, ktoré boli 
dokončené v polovici októbra 2019.

Montáž vzduchotechniky bola naozaj 
náročná aj kvôli zlej dostupnos   a malé-
mu priestoru medzi strechou a miestom 
umiestnenia potrubí klima  zácie. Hlavný 
ovládač je umiestnený v kabíne premie-
tača a tým je možné teplotu, či výmenu 
vzduchu regulovať automa  cky podľa po-
treby. Samotná klima  zácia je produktom 
od fi rmy Daikin a zhotoviteľom bola fi rma 
Petermanklima s.r.o. Inštalácia vzducho-
techniky vyšla v prepočte na 54 656 €. 

Nový impulz v návštevnos   kina Tory-
sa by mala priniesť aj už spomínaná 3D 
premietacia technológia kina. Týmito, 
ale aj ďalšími prvkami sa tak kinosála 
začína postupne radiť medzi najmoder-
nejšie na Slovensku. Bol nainštalovaný 
nový pasívny 3D systém GeT3D, kde si 
divák prichádza vychutnať fi lmový záži-
tok s vlastnými 3D okuliarmi. Inštalova-
lo sa nové strieborné premietacie plát-
no, ktoré je nevyhnutnosťou pre 3D. 
„Staré“ plátno je tak možné využiť pre 

digitálnu scénu, či rôzne videoprojek-
cie. Celková cena 3D technológie bola 
14 454 €. 
Ďalšie montážne, demontážne a čis-

 ace práce spojené s inováciou kinosály 
sme realizovali vo vlastnej réžii. V tomto 
smere patrí poďakovanie zamestnan-
com MsKS, ktorí vynaložili nemalé úsilie 
na zdarné dokončenie prác a čo najskor-
šie otvorenie kina pre návštevníkov. 

Dátum 19.10.2019 sa tak stal historic-
kým dátumom, kedy sme úspešne spus-
 li prvé premietanie v 3D formáte. 

Dôležité je podotknúť, že nosné fi nanč-
né prostriedky na túto časť modernizácie 
sály boli získané a vyčlenené z výjazdové-
ho rokovania vlády, ďalšie dofi nancovanie 
bolo čerpané z rozpočtu MsKS. 

Pevne veríme, že sa  eto prvky odzr-
kadlia aj v návštevnos   a lukra  vnos   
nášho Kina Torysa.  «

Pokračovanie z prvej strany 

Priestor kinosály MsKS sa počas ne-
deľného popoludnia stal svedkom 

prehliadky v speve ľudovej piesne. 
Sabinovský slávik patrí už medzi re-
pertoárne stálice poduja   MsKS. Dňa 
20.10.2019 Sabinovský slávik oslávil 
už svoje 23. narodeniny. V hlavných 
úlohách tejto prehliadky sa predstavilo 
13 spevákov a speváčok, ktorí zvíťazili 
v školských kolách tohto celoslovensky 
známeho poduja  a. Spevákov hudobne 
doprevádzala ĽH Sabinovčan pod vede-
ním Janka Baka a primáša Mareka Sme-
tanku. Celý repertoár vybraných piesní 

slovne oboha  la moderátorka poduja-
 a pani Janka Lipocká. Každá zaspieva-

ná pieseň v podaní našich slávikov tak 
bola metaforou poďakovania pozvaným 
seniorom. Hosťami tohto poduja  a boli 
laureátka slovenského slávika Vaneska 
Michalíková a tak  ež ženská spevácka 
skupina Rosa z Prešova. Ich pridaná 
hodnota bola počas predstavenia citeľ-

ná. Na záver programu sa svojím prího-
vorom k seniorom predstavil vicepri-
mátor mesta Sabinov Ladislav Haluška 
a ocenil zúčastnených spevákov za ich 
predvedené výkony. Poďakovanie za 
prípravu patrí hlavnému organizátorovi 
MsKS, rodičom a v neposlednom rade 
pedagógom, ktorí pripravili tohtor oč-
ných slávikov. «

Sabinovský slávik 2019
J. Váhovský, foto: Diamod Art

V piatok 25.10.2019 sa študen   Súk-
romného Gymnázia DSA a deviata-

ci Cirkevnej základnej školy v Sabinove 
mali možnosť stretnúť so vzácnym člo-
vekom, bývalým pedagógom, nestorom 
šarišskej histórie a autorom siedmich 
publikácií o našich regionálnych deji-
nách Štefanom Staviarskym. Vitálny 

osemdesiatnik, rodák z Orkucian, má 
na svojom konte takmer  síc článkov 
o miestnej histórii rôznych miest výcho-
du Slovenska. Prečo sú Begálka, Šrám-
ky, "Huši harb" pomenované tak a nie 
inak? Štefan Staviarsky sa po odchode 
na dôchodok začal venovať pátraniu po 
záhadách vzniku a pôvodu miest spä-
tých s jeho životom. K storočnici stred-
nej poľnohospodárskej školy v Sabino-
ve vyšiel jeho knižný debut Gazdašág. 
/2010/, o rok neskôr kniha o „koňaroch 
a koňoch“ Kone naše. V knihe Fričov-
ce vychádzal zo spomienok na dedinku 
pod Braniskom, kde istý čas s manželkou 
pôsobil. Prešov v pláš   pamä   /2013/ 
mapuje dejinné udalos   a málo známe 
záku  a centra Šariša. V knihe Orkucany 
/2014/ sa opäť vracia do krajiny svojho 
detstva a mlados  . V spomienkach ne-
obišiel ani Sabinov a venoval mu knihu 
Sabinovské šance a zabudnuté tajom-
stvá /2016/. Kniha Voz plný príbehov 
a tajoms  ev má záber oveľa širší a po-
núka fragmenty z oblas   východného 
Slovenska. Posledná kniha Argen  na, 
Hollywood a Mexiko aj v Prešove od-

krýva históriu niektorých čas   Prešova. 
Štefan Staviarsky sa počas hodinovej be-
sedy s  hol s mladými účastníkmi besedy 
podeliť len so zlomkom svojich obsiah-
lych znalos   o dejinách Šariša i celého 
východného Slovenska. Moderovania 
besedy sa zhos  la pani Eva Arvayová. Po 
jej ukončení študen   gymnázia ešte zre-
alizovali s pánom Staviarskym rozhovor, 
ktorý by sa mal objaviť na youtubovom 
kanáli školy. Všetky knihy od autora sú 
k nahliadnu  u, prípadne vypožičaniu vo 
fonde Mestskej knižnice v Sabinove. «

BESEDA SO ŠTEFANOM 
STAVIARSKYM
-mj-, foto: Diamond Art 
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Mesto Sabinov
Mestský úrad, Námestie slobody č. 57, 

083 01 Sabinov
Mesto Sabinov, ďalej len ako „Vyhlasovateľ“) týmto v zmysle zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zá-
konník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mest-
ského zastupiteľstva Mesta Sabinov č. 77 zo dňa 27. 08. 2019.

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž 
O NAJVHODNEJŠIE NÁVRHY NA PREDAJ 

NEHNUTEĽNOSTI V K. Ú. SABINOV, ZAPÍSANÉ 
NA LV Č. 3408: 

- stavba prevádzková budova na Ul. Mieru 2, stavba so súp. 
číslom 591, na p. č. 721, 

- pozemok CKN p. č. 721 zastavaná plocha a nádvoria o vý-
mere 236 m2,

- pozemok CKN p. č. 722 záhrada o výmere 838 m2, ktoré sa 
nachádzajú na Ul. Mieru č. 2 v Sabinove. 

I. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, 
fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby - podnikatelia. 
Každý účastník súťaže je povinný predložiť pri podaní súťaž-
ných návrhov vyhlasovateľovi:
 výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 1 mesiac) po-

kiaľ ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac) pokiaľ 

ide o právnickú osobu - podnikateľa,
potvrdenie Mesta Sabinov, že navrhovateľ nie je dlžníkom voči 

Mestu Sabinov na daniach, poplatkoch a ani iných platbách.

II. OBSAH SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
Účastníci, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto obchodnej ve-
rejnej súťaže, sú povinní predložiť Vyhlasovateľovi:
1. návrhy kúpnej ceny nehnuteľnos  , ktorá je predmetom súťa-

že, pričom min. kúpna cena je stanovená vo výške 120 200 €.
2. Doklady v zmysle článku I. - podmienky účas   v súťaži.

III. KONTAKTNÁ OSOBA VYHLASOVATEĽA 
Mária Rohaľová, OSM, tel.: 051 48 80 423, 0905 789 515.

IV. TERMÍN OBHLIADKY 
Informácie poskytuje Mestský úrad, oddelenie správy majetku, 
Námes  e slobody 57, Sabinov, tel. 051/4880423 alebo 0905 
789 515. Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky na 
vyššie uvedených telefónnych číslach v pracovných dňoch počas 
pracovnej doby, v čase od 7.30 h do 15.00 h s výnimkou piatku.

V. SPÔSOB PODÁVANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
Navrhovatelia sú povinní doručiť alebo zaslať záväzné súťažné 
návrhy v zalepenej obálke s označením:
„SÚŤAŽ – Mieru - NEOTVÁRAŤ“
na adresu:  Mesto Sabinov, Námes  e slobody 57, 
         083 01 Sabinov
alebo osobne na podateľni mestského úradu - v centre prvého 
kontaktu pre občanov na adrese - Námes  e slobody 57, 083 
01 Sabinov.

VI. LEHOTA NA PODÁVANIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 19. 
novembra 2019 do 11.00 h.
Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po 
termíne určenom v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, 

ktorých obsah nezodpovedá týmto súťažným podmienkam. Na-
vrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich 
účasťou v súťaži a nemajú nárok na náhradu týchto nákladov.

VII. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
 kúpna cena min. 120 200 €,
 splatnosť kúpnej ceny 60 dní od podpísania kúpnej zmluvy, 
navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhla-

sovateľovi.

VIII. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE, LEHOTA NA 
OZNÁMENIE VYBRANÉHO NÁVRHU
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke 
mesta www.sabinov.sk Úspešným účastníkom v tejto ob-
chodnej verejnej súťaži môže byť iba jeden účastník súťaže. 
Navrhovateľ, ktorý podal víťazné návrhy bude upovedomený 
písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže na internetovej stránke mesta Sabinov. Ostatní na-
vrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli budú o tejto skutočnos   
upovedomení písomne.

IX. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE
 vyhlasovateľ má právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá 

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

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

navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spoje-
ných s účasťou na súťaži,

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

 navrhovateľ – budúci kupujúci hradí náklady spojené s prevodom. 

X. VYHLASOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO
 kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž, predĺžiť lehotu 

na oznámenie vybraného návrhu alebo akokoľvek inak zme-
niť vyhlásené podmienky tejto súťaže; o zrušení súťaže alebo 
o predĺžení lehoty na oznámenie vybraného návrhu alebo 
o inej zmene vyhlásených podmienok tejto súťaže budú navr-
hovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení a záro-
veň budú  eto skutočnos   zverejnené na úradnej tabuli mesta 
Sabinov a na internetovej stránke mesta www.sabinov.sk,

odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy,
 vyradiť súťažný návrh z tejto obchodnej verejnej súťaže 

v prípade zistenia neúplnos   súťažného návrhu z hľadiska 
požiadaviek Vyhlasovateľa uvedených v týchto podmien-
kach súťaže.

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÝCH KONANÍ
Mesto SABINOV

v súlade s ustanovením § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov a článkom 7 odsek 1 Pracovného poriadku za-
mestnancov Mesta Sabinov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONA-
NIA na funkcie vedúcich zamestnancov na Mestskom úra-
de v Sabinove pre  eto pozície: 
• vedúci Oddelenia komunálnych služieb, 
• vedúci Oddelenia právneho a správy majetku,
• vedúci Oddelenia rozvoja, výstavby a Spoločného sta-

vebného úradu.
Podrobnos   o kvalifi kačných predpokladoch, osobnostných 
predpokladoch, predpokladoch k výkonu práce vo verejnom 
záujme, iných kritériách a požiadavkách a ďalšie informácie 
pre uchádzača sú uverejnené na webovom sídle mesta Sa-
binov (navigácia: Hlavná stránka / Mesto Sabinov / Transpa-
rentné mesto / Výberové konania - pracovné miesta).
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Hovorí sa však, že neexistuje zlé po-
časie, len zle oblečený človek. Tí, 
ktorí sa držia tohto hesla, navš  vi-

li park na sabinovskom korze v sobotu 5. 
októbra od 10.00 h a určite neoľutovali. 
Veď organizátori pre nich pripravili nie-
len bohatý kultúrny program a súťaže, 
ale aj veľmi pestré gastronomické hody 
a ponuku ručne vyrobených výrobkov, 
ktoré s láskou pripravili školy a združe-
nia pôsobiace na území mesta: Jednota 
dôchodcov Sabinov, Senior klub Sabi-
nov a Centrum sociálnych služieb Sa-
binov, ŠKD pri ZŠ 17. novembra, ZŠ 17 
novembra, ZŠ Komenského, Súkromná 
základná škola, MO SRZ Sabinov, PZ 
Lysá Sabinov, DSA Súkromné gymná-
zium Sabinov, Komunitné centrum, p. 
Beliš – chovateľ králikov, CZŠ sv. Jána 
Krs  teľa, Seniorvital, ZO JDS Orkucany 
a Spojená škola v Sabinove.

Od 11.00 h si mohli návštevníci ku-
povať za symbolický poplatok kupón, 
do ktorého dostávali pri jednotlivých 

stánkoch pečiatky po tom, ako dostali 
domáce fajnoty. Ako už tradične svoje 
kulinárske umenie ukázali aj poľovníci 
z PZ Lysá Sabinov s ponukou jedinečné-
ho gulášu z diviny. Miestna organizácia 
Slovenského rybárskeho zväzu Sabinov 
pripravila lahôdku, vynikajúce halászlé 
pripravené z rýb ulovených v okolitých 
vodných nádržiach. Kto neochutnal, 
môže ľutovať. :-)

PRIEBEH FESTIVALU
Počas fes  valu ukazovali na pódiu svoj 
kumšt sabinovskí umelci a športovci. 

Ako prvé vystúpili mažoretky TE-
DASKY. S milými úsmevmi na tvári ukáza-
li, že zima, ani dážď nie sú pre ne prekáž-
kou. Vystriedala ich MDH Sabinka. Ďalší 
program predstavil riaditeľ MsKS Jozef 
Váhovský a k prítomným sa  ež priho-
voril primátor Sabinova Michal Repaský.

Fanúšikov folklóru potešilo vystúpe-
nie FS Sabinovčan – Vytrvalci. Po nich 
vystúpili zástupcovia týchto škôl: ZŠ na 
Ul. Komenského, ZŠ na Ul. 17. novembra 
a Súkromnej základnej školy.

-red- , foto: Diamond Art/J. Stračiak

Spomenúť tohtoročný Jesenný kultúrny fes  val nie je možné bez zmienky 
o počasí, ktoré sčas   ovplyvnilo jeho priebeh. V minulom roku síce bolo rov-
nako nepriaznivé daždivé a chladné počasie, ale opera  vne bolo zorganizova-
né v priestoroch MsKS. Tento rok to však nebolo možné kvôli prebiehajúcej 
rekonštrukcii kina. 

Aj napriek dažďu sme si užili 
tohtoročný Jesenný kultúrny festival 
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Zo Súkromného Gymnázia DSA sa nám 
predstavili speváčky Kris  na Kyjovská 
a Daniela Jusková. Študentka Kris  na Gaj-
došová spolu so sestrou si uc  li pamiatku 
zosnulého  K. Go  a jednou z jeho posled-
ných piesní, ktorú naspieval so svojou dcé-
rou Charlo  ou - Srdce nehasnou. 

Ďalej vystúpili zástupcovia komunitné-
ho centra, materských škôl na Ul. Šver-
movej a 17. novembra.

Po ich vystúpení nastúpili na pódium 
účastníci plánovanej retro cyklo jazdy, 
ale tá sa kvôli nepriaznivému počasiu 
nekonala, rovnako ako aj iné plánované 
atrakcie, napríklad nafukovacie hrady 
pre de  , či maľovanie na tvár.

Nasledovali tanečníci zo zoskupenia 
Real street a žiaci ZUŠ Sabinov.

Aj športovci ukázali svoje umenie. 
Najprv Karate klub Sabinov a po nich 
členovia bojového umenia MMA, kto-
rí predviedli ukážky kontaktného boja. 
A miestami boli veľmi realis  ckí. "Aľe 
som ce fajne rucil“, znel v zákulisí ko-
mentár jedného z vystupujúcich ku svoj-
mu kamarátovi, ktorého hodil o tatam. 
Na tvárach mnohých prizerajúcich bolo 
vidieť, že s ním súci  a, lebo ten pád bolo 
nielen vidieť, ale aj počuť...

Detský folklórny súbor Sabiník ukončil 
svojím vystúpením túto časť programu.

Súčasťou fes  valu bola aj súťaž o naj-
zaujímavejšiu zeleninu a ovocie, resp. 
dekoráciu a najchutnejší džem zo sabi-
novskej marhule. 

OCEŇOVANIE NAJLEPŠÍCH
Ocenení boli  to súťažiaci: Anna Šurino-
vá zo Senior klubu za zvončekové chilli 
papričky, pán Palenčár zo ZO JDS Orkuca-
ny za vypestovanie gigan  ckej tekvice, 
pani Galovičová z Jednoty dôchodcov 
v Sabinove za košík so zeleninou a DSA 
Súkromné gymnázium za krásne naaran-
žované košíky so zeleninou. Za najlepší 
domáci džem vyrobený z odrody sabinov-
ská marhuľa bol vyhodnotený produkt 
žiačky DSA Sabinov Sofi e Kaminskej.

Záver prvej októbrovej soboty v sabi-
novskom parku patril hudbe. Spevácka 
skupina Jonatanka združujúca ak  vnych 
seniorov ponúkla okrem piesní aj milé 
prekvapenie, po domácky upečený chlieb 
pre primátora Sabinova na znak vďaky za 
to, čo robí pre seniorov v meste.

Dychová hudba Ordzovianka zo spiš-
ských Ordzovian, úsmevno-zábavná sku-
pina Traky z Čane a dolnokubínska kape-
la IDEA potom zabávali tých najvernej-
ších návštevníkov fes  valu, ktorí zostali 
až do konca. 

Súčasťou jesenného kultúrneho fes  -
valu bola i burza kníh, EDU EKO výstava 
s názvom "Planéta v pasci" a prezentácia 
virtuálnej reality 9D.

Všetkým, ktorí zabezpečili toto krásne 
poduja  e, či už ako organizátori, vysta-
vujúci alebo vystupujúci, patrí veľké ďa-
kujem. «
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S príchodom chladného počasia sa za-
čína vykurovacie obdobie a s ním aj 

zvýšené nebezpečenstvo vzniku požia-
rov. Počas tohto obdobia hasiči už tra-
dične evidujú zvýšený počet výjazdov 
k požiarom rodinných domov, resp. k po-
žiarom v bytovom fonde. 

Za prvých 9 mesiacov tohto roka ne-
vyhovujúci technický stav alebo porucha 
vykurovacích telies, dymovodov a komí-
nov spôsobila až 403 požiarov, ktoré si 
vyžiadali 3 usmrtené osoby a 7 zrane-
ných. Celková škoda spôsobená požiarmi 
sa vyšplhala na viac ako 1,5 milióna eur.

Najčastejšími príčinami vzniku požia-
rov tohto typu sú nevyhovujúci technický 
stav dymovodov a komínov, nesprávna 
inštalácia, obsluha alebo zlý technický 
stav vykurovacích telies. Okrem spome-
nutého do popredia vystupuje i nedba-

losť a neopatrnosť pri manipulácii s otvo-
reným ohňom, horľavinami či žeravým 
popolom. Dlhoročné šta  s  ky poukazu-
jú, že najčastejšou príčinou vzniku požia-
rov v rodinných domoch je práve nevyho-
vujúci stav vykurovacích telies. Hasiči za 
účelom eliminácie požiarov v obytných 
domoch a iných objektoch odporúčajú 
skontrolovať stav vykurovacích telies ešte 
pred ich použi  m, inštalovať ich podľa 
návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu 
počas prevádzky, vysypávať popol do ne-
horľavých nádob a dodržiavať predpisy 
pre skladovanie a používanie horľavých 
kvapalín, plynov a pod.

ODPORÚČANIA POČAS 
VYKUROVACEJ SEZÓNY 

• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, 
kachlí a krbov patrí len určené palivo. 
Spaľovaním domáceho odpadu, plas-
tov a iných vysoko horľavých látok sa 

zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne 
dochádza k znečisteniu ovzdušia. Zabez-
pečovať pravidelné čistenie a kontrolu 
komínov: zabezpečiť odborné preskú-
šanie komínov osobami s odbornou 
spôsobilosťou. Za celkový technický stav 
a údržbu komínov zodpovedajú maji-
telia sami, a preto sú povinní zabezpe-
čovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri 
kontrole vykurovacích telies je vhodné 
v prvom rade zamerať svoju pozornosť 
na stavebné prevedenie, funkčnosť, či 
nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho 
následnému poškodeniu. Pri plynových 
spotrebičoch je vhodné orientovať svoju 
pozornosť na čistotu komínových prie-
duchov, na zabezpečenie dobrého ťahu 
komína a dodržiavať revízne prehliadky, 
aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej  
blízkos   kotlov, kachlí a krbov nesmú 
byť uložené žiadne horľavé látky. Od-
letené žeravé čas  ce pri kúrení môžu 
spôsobiť požiar. «

1. Načo separovať? Veď aj tak to všet-
ko nakoniec skončí na jednej kope.
Nie je to pravda. V niektorých obciach 
možno vidieť hromadný odvoz separo-
vaného odpadu. Ten je následne roztrie-
dený na ďalšie spracovanie.
2. Uzávery a e  kety z PET fl iaš je po-
trebné odstrániť.
Pri drvení a praní materiálu PET sú  eto 
prímesi odstránené. Takže ich pokojne 
môžete vhadzovať stlačené do kontajne-
rov na plasty aj s uzáverom.
3. Kelímky od jogurtu a iné plastové 
obaly je potrebné umyť.
Drobné pozostatky jogurtu nevadia, 
plasty sa pred spracovaním perú. Stačí 
jogurt alebo iný produkt dôsledne vy-
škrabať a prípadne opláchnuť malým 
množstvom vody, aby nezašpinil aj čistý 
odpad v nádobe. Dať si pozor je potreb-

né pri obaloch od mastných látok. Tie 
pred vyseparovaním umyte teplou vodu 
a čis  acim prostriedkom.
4. Z listových obálok je potrebné okien-
ko pred separovaním odstrániť.
Nie je to potrebné. Plastové okienko 
bude odstránené spracovacím zariade-
ním pri recyklácii.
5. Kartóny od vajec sa separujú ako pa-
pier.
Tento materiál už nie je možné znova re-
cyklovať, preto ho vyhoďte do komunál-
neho odpadu alebo do kompostu.
6. Tento papier je recyklovaný a tento 
nie je.
Veľkú časť (až polovicu) pri tvorbe no-
vého papiera tvorí použitý papier. Každý 
papier je preto z čas   recyklovaný.
7. Plastové obaly od kozme  ky a čis  a-
cich prostriedkov je potrebné dôkladne 
umyť.
Nie je to pravda.
8. Aj zrkadlo patrí do zeleného koša na 
sklo.
Nie je to pravda. Zrkadlo obsahuje poko-
vované čas  , ktoré pri spracovávaní spô-
sobujú komplikácie. Pece si neporadia 
ani s keramikou a porcelánom.
9. Polystyrén nepatrí do plastov.
Čiastočne pravda. Polystyrénové termo-
obaly na jedlo z reštaurácií patria do žlté-
ho koša na separovaný odpad. Polystyrén 
na izoláciu budov je potrebné odniesť na 
zberný dvor ako stavebný odpad.

10. Orechové lís  e sa nerozkladá a nie 
je vhodné na kompostovanie.
Je pravda, že kvôli zložkám nachádzajúcich 
sa v listoch orecha, sa  eto listy rozkladajú 
dlhšie, ale ak ich predtým posekáte na-
príklad kosačkou pri zbieraní a následne 
zmiešate s iným kompostom (napr. trávou) 
a po čas  ach budete vkladať do kompos-
toviska, po niekoľkých týždňoch spozoru-
jete ich rozklad. Dôležité je  ež, aby bol 
takýto kompost dostatočne prevzdušnený.
11. Semená a korene buriny v kompos-
te prežijú a potom ich s kompostom roz-
sejeme po celej záhrade.
Nie je to pravda. Mladá burina, ktorá 
nedosiahla štádium kvitnu  a nepreži-
je štandardné podmienky, ktoré sú vo 
fungujúcom kompostovisku. Húževnaté 
a vegeta  vne sa rozmnožujúce rastliny to 
dokážu. Odporúčame ich preto nasekať 
a nechať skvasiť v dažďovej vode a až ná-
sledne skompostovať. «

ŽIADOSŤ

Žiadame obyvateľov mesta Sa-
binov, ktorí majú vo svojich 

záhradkách väčší ihličnatý strom 
– jedličku a rozhodujú sa, že 
ho chcú odstrániť, aby ho 
ponúkli mestu ako Vianočný 
stromček v roku 2019, prípad-

ne na ďalšie roky, ku kostolu v Sabino-
ve alebo v Orkucanoch. 

Ponuky zasielajte na MsÚ Sabi-
nov, Námestie slobody 57, Sa-

binov, oddelenie komunálnych 
služieb alebo zavolajte na 
č. t. 4880 417, 0907 110 156, 

0948 109 211.

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
Zdroj: HaZZ

OZNAM 

MAS Sabinovsko, o.z. vyhlásilo 
výzvy na predkladanie žiados-

  o nenávratný fi nančný príspevok 
v oblas   vidieckeho cestovného 
ruchu a spracovania poľnohospo-
dárskych produktov (podopatrenia 
6.4 a 4.2 PRV SR 2014-2020). O fi -
nančnú podporu sa môžu uchádzať 
podnikateľské subjekty z územia 
MAS Sabinovsko, termín podávania 
žiados   je 21. 1. 2020.

Viac informácií nájdete na webo-
vej stránke www. massabinovsko.sk 
v sekcii Výzvy alebo na telefónnom 
čísle 0948 265 652.

Oddelenie komunálnych služieb
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Divadlo Jonáša Záborského - útvar osve-
tovej činnos   v Prešove, Prešovský sa-

mosprávny kraj, Mesto Sabinov a Mestské 
kultúrne stredisko v Sabinove uskutočnili 
regionálnu súťažnú prehliadku folklórnych 
skupín z okresov Prešov a Sabinov pod ná-
zvom KRÁSA ŽIVOTU 2019.

Poduja  e sa konalo 27.10.2019 v ki-
nosále Mestského kultúrneho strediska 
v Sabinove. Účastníkov poduja  a privítal 
zástupca primátora Mesta Sabinov La-
dislav Haluška, ktorý zároveň aj súťažnú 
prehliadku otvoril.

Na poduja   sa prezentovalo 425 účin-
kujúcich z 24 obcí okresov Prešov a Sabi-
nov v týchto kategóriách: 6 FSk v kategó-
rii obradový folklór, v kategórii spevác-
kych skupín 23 kolek  vov a v kategórii 
sólový spev 9 sólistov a 2 duetá.

Jednotlivé programové výstupy hodno-
 la odborná porota: Jana Pitková - pred-

sedníčka, členovia - Ľubomír Šimčík a La-
dislav Kišeľák. Hodnotenie poroty: „Or-
ganizácia poduja  a, ako po iné roky, bola 
vynikajúca. Úroveň súťažnej prehliadky 
bola výborná, hlavne v kategórii obrado-
vý folklór a speváckych skupín. K súťažnej 
prehliadke patrí neodmysliteľne aj hu-
dobný sprievod a výber tónin, ktoré môžu 
umocniť výkon speváka alebo speváčky, 
ale ho aj poškodiť. Nega  vnym javom bolo 
prekračovanie limitov vystúpení u niekto-
rých speváckych skupín, čím sa predlžoval 
celkový čas programu.” K zdarnému prie-
behu poduja  a výraznou mierou prispeli 
aj pracovníci MsKS v Sabinove (osvetlenie, 
ozvučenie, výzdoba javiska a pod.). Laure-
átom tohtoročnej súťažnej prehliadky sa 
stala FSk Jána Lazoríka z Krivian.

Súťažiacim kolek  vom a jednotlivcom 
sa na záver prihovorili riaditeľ MsKS v Sa-
binove Jozef Váhovský, ktorý odovzdal 
upomienkové darčeky členom odbornej 
poroty. Všetkým súťažiacim kolek  vom 
a sólistom spevákom potom členovia 
poroty odovzdali ceny a diplomy.

Záujem o poduja  e Krása životu zo 
strany účinkujúcich folklórnych skupín 
nasvedčuje tomu, že ľudové piesne 
a tradície sa naďalej v repertoári de-
dinských folklórnych skupín uchováva-
jú a ďalej tvorivo vyvíjajú. Každý rok je 
účasť súťažiacich veľmi vysoká. Aj tento 
rok „folklórny maratón” trval 6 hodín.

V ÝSLEDKY 
z regionálnej súťažnej prehliadky 

folklórnych skupín 
K RÁSA ŽIVOTU 2019 - 45. ročník 

27.10.2019 - MsKS Sabinov
Laureát prehliadky
FSk JÁNA LAZORÍKA, Krivany

 » Krivjanske vešeľe
OBRADOVÝ FOLKLÓR
Zlaté pásmo
• FSk PRIDAŇ, Víťaz

 » Na Poki
• FSk ZÁBORSKÝ, Župčany

 » Dožinky
• FSk JÁNA LAZORÍKA, Krivany

 » Krivjanske vešeľe
Strieborné pásmo
• FSk ŇARŠANKA, Ražňany

 » Zabijačka pres fašengi
• FSk ĽEŠŇIKOVO DZIVČATA, Podhradík

 » Ciganske kerscini 
• FSk FINCIČANKI a ČOMOVARE, Fin  ce 

 » Dožinky
SPEVÁCKE SKUPINY 
Zlaté pásmo
MSS KENDIČAN, Kendice
MSS NEMCOVIANKA, Nemcovce
ŽSS DUBOVIČANKA, Dubovica
ŽSS ZÁBORSKÝ, Župčany
MSS ZÁBORSKÝ, Župčany
ŽSS PRIDAŇ, Víťaz
MSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany
ŽSS SVINIANKA, Svinia

ŽSS JOŽKA PRÍHODU, Petrovany
ŽSS KANAŠSKE DZIVEČKI, V. Šariš - Kanaš
MSS MILPOŠAN, Milpoš
SSk JABLONKA, Pečovská Nová Ves
Strieborné pásmo 
ŽSS TUHRINČANKA, Tuhrina 
ŽSS KENDIČAN, Kendice
ŽSS JAVORINA, Malý Šariš
ŽSS NEMCOVIANKA, Nemcovce
MSS DUBOVIČAN, Dubovica 
MSS ŠEBEŠ, Vyšná Šebastová
ŽSS ŠEBEŠ, Vyšná Šebastová
ŽSS FRIČOVCE, Fričovce
ŽSS BREZOVIČAN, Brezovica
Bronzové pásmo
SSk DELŇANKA, Dulová Ves
SSk SOĽNOBANSKÁ HELIGÓNKA, Solivar
SÓLISTI SPEVÁCI 
Zlaté pásmo
Zuzana Talianová, Podhradík Daniel Me-
sarč, Podhradík
Vladimír Vaľuš, Pečovská Nová Ves
Strieborné pásmo
Jana Talianová a Daniela Sa  ová, Pod-
hradík 
Eva Hrabková, Haniska pri Prešove
Jozef Ňachaj, Solivar
Júlia Matejová, Petrovany (J. Príhodu)
Bronzové pásmo
Iveta Šutková, Malý Šariš (FSk Javorina)
Michal Vyrostek, Vyšná Šebastová
Tomáš Piga, Petrovany (J. Príhodu)
Peter Novotný a Ľudmila Novotná, Ražňany

Kultúra

Spevácka skupina FS Sabinovčan sa 
28.9.2019 zúčastnila krajskej súťa-

že hudobného folklóru dospelých na 
Zámutovskej strune v Zámutove. Tejto 
súťaže sa zúčastnili ľudové hudby, spe-
vácke skupiny, sólis   speváci, spevácke 
duá a sólis   inštrumentalis  , ktorí na 
regionálnych kolách získali zlaté pásma 
s postupom. Keďže sme aj my v apríli na 
Hudobných konfrontáciách v Prešove 
získali zlaté pásmo s postupom, mohli 
sme sa tejto súťaže zúčastniť a zaspievať 
si náš spevácky blok Trávnice. Súťažili 
sme v kategórii spevácke skupiny, kde 
nám porota udelila zlaté pásmo, kto-

rému sme sa veľmi potešili. Aj keď sa 
nám nepodarilo postúpiť na celoštátne 
kolo súťaže, ktoré sa bude konať v Ha-
bovke 16. - 17. novembra, odniesli sme 
si z tejto súťaže opäť nové skúsenos  , 
spoznali sme nových ľudí, vypočuli si 
krásne ľudové piesne v podaní rôznych 
folklórnych skupín a ľudových hudieb, 
ale čo je hlavné, prežili sme spolu krásnu 
sobotu, ktorá sa nám určite vryje do pa-
mä  . Spievať neprestaneme a už teraz 
sa tešíme na ďalšie vystúpenia a súťaže. 
Ďakujeme členom FS Sabinovčan 

a všetkým zamestnancom MsKS v Sa-
binove , že na nás celý deň mysleli 
a držali nám palce. Vďaka vám sa nám 
spievalo výborne. «

Speváčky FS Sabinovčan získali zlaté pásmo
T. Tomášková, foto: N. Salanciová

M. Kišeľák

VYHODNOTENIE 
KRÁSA ŽIVOTU 2019
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 Oznam:
Súkromné gymnázium DSA Sabi-
nov ponúka na prenájom obchodné 
a kancelárske priestory so samostat-
ným bočným vchodom. Viac informá-
cií na telefónnom čísle 0918 639 229.

Viliam Pavuk, žiak Súkromného 
Gymnázia DSA z 2.A. triedy, sa 

zúčastnil Regionálnej súťaže mode-
rátorov DJZ v Prešove. Umiestnil sa 
na 2. mieste. Ako moderátor mal 3 
disciplíny: 1. vymyslieť si a odmode-
rovať správy, 2. vymyslieť reklamný 
spot a odprezentovať ho, 3. vymyslieť 
si vlastnú talk-show a pozvať si hosťa. 
Samozrejme, ako hosťa si pozval svoj-
ho kamaráta, ostrieľaného Matúša Ba-
daniča. Išlo im to ako po masle.  Celé to 
bolo prirodzené, nesilené, pripravené 
na výbornú a už teraz vieme, že tento 
mladý moderátor má našliapnuté veľ-
mi vysoko. Gratulujeme. «

RASTIE NÁM TALENT
I. Ličáková, foto: archív DSA

OZNAM
Vedenie Spojenej školy, SNP 15, 

SABINOV,  oznamuje rodičom 
žiakov so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami zo Sabino-
va a okolia, že sme v školskom roku 
2019/2020 otvorili ODBORNÉ UČI-
LIŠTE so študijnými odbormi Staveb-
ná výroba so zameraním na murár-
ske práce a Služby a domáce práce.
Bližšie informácie o štúdiu získate 
na www.szssabinov.sk, prípadne Vás 
radi privítame osobne.

Vedenie SŠ, SNP 15, SABINOV

Úspechy ZŠ Ul. 17. 
novembra Sabinov 

Slovensko, krajina v srdci Európy
"Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem..." 

Pod týmto heslom sa konal 11. ročník 
medzinárodnej výtvarnej súťaže "Slo-

vensko, krajina v srdci Európy." Bol veno-
vaný 100. výročiu smr   M. R. Štefánika. 
Do súťaže bolo prihlásených vyše  síc 
detských výtvarných prác. Výstava diel 
i vernisáž sa konali 21. 10. 2019 v Dvo-
rane Ministerstva kultúry SR v Bra  slave 
pod záš  tou ministerky kultúry Ľ. Laš-
šákovej. Vyhlasovateľom bolo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a usporiadala ju Stredná škola umelec-
kého priemyslu v Bra  slave, odbor scé-
nické výtvarníctvo, kde sa konali v tento 
deň i tvorivé workshopy v kostymérskej 

i maskérskej dielni. Žiačka Dianka Vaľu-
šová v súťaži získala v kategórii A1/fo-
tografi a a mul  mediálne spracovanie/
zvláštnu cenu poroty. Vedúcim poroty 
bol maliar Ondrej Zimka. Dianke srdečne 
blahoželáme a prajeme mnoho ďalších 
úspechov. «

Antónia Iľkivová, foto: archív školy 
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Na túto otázku vám zodpovieme v tom-
to článku. Kolek  v, ktorý sa kreoval 

zo žiakov druhého stupňa základných 
škôl, chce realizovať svoj malý projekt. 
Ten je zameraný na publicis  ku a prácu 
s médiami. V rámci záujmových útvarov 
máme aj jeden, ktorý je venovaný tvorbe 
projektov na ľubovoľnú tému s možnos-
ťou vypracovania si samostatného pro-
jektu medzinárodnej výmeny z programu 
Erasmus+. 

Jedna zo skupín si určila veru ťažkú úlo-
hu, a to pokúsiť sa spus  ť sabinovské in-
ternetové noviny so všetkým, čo k tomu 
patrí: športom, udalosťami, literárnym 
okienkom, zážitkami zo školy, či reklamou. 
Dokonca si už dali aj názov TV „Z lavice do 

ulice“ alebo v skratke TV ZLaDU. Bude to 
ťažká úloha. Kolek  v stojí za to, hoci je síce 
trošku prefeminizovaný a bolo by potreb-
né o čosi viac chlapcov :-) Určite zahrnie-
me aj environmentálne projekty, či prácu 
s nízkoprahovým zariadením. Fantázii sa 

medze nekladú. Je potrebné spomenúť, 
že by sme radi v rámci exkurzií navš  vili 
aj miestne podniky, umelcov, zaujíma-
vé osobnos   z nášho regiónu, top akcie, 
z čoho pripravíme aj reportáž, či článok. 
Uvidíme, kedy bude prvé vydanie správ, 
dúfame, že čím skôr, o čom budeme aj in-
formovať na stránkach CVČ – www.cvcsa-
binov.sk. Už pri prvom stretnu   skrsla za-
ujímavá myšlienka na bazár zabudnutých, 
či nepotrebných hračiek. Hračky naozaj 
nepatria do koša, a tak sme sa rozhodli 
zorganizovať burzu hračiek. Mohla by sa 
stať sprievodnou akciou v rámci poduja  a 
„Zberateľských vášní“. Vaše názory nám 
môžete napísať na našu FB stránku CVČ 
Radosť. «

Svet mažoretkového športu upriamil 
v dňoch 26. septembra - 1. októbra 

2019 pozornosť na ruské mesto Pet-
rohrad, kde sa v divadle Chaplin-Hall, 
opro   známej lodi Aurora, stretlo 47 
mažoretkových súborov z 12 krajín na 
svetovej súťaži 

"INTERNATIONAL GRAND-PRIX 
MAJORETTE-SPORT”.

Interna  onal Grand prix Saint Peters-
burg Russia dopadol pre mažoretky 
TEDASKY mimoriadne úspešne. Radosť 
z víťazstva bolo počuť až do Sabinova.

Okrem súťaženia si dievčatá dni v rus-
kej metropole spríjemnili poznávaním jej 
histórie. Navš  vili sme: Chrám Kristovho 
vzkriesenia, Kazanský chrám, Zimný palác, 

Ermitáž, Chrám sv. Izáka, Place square, Au-
roru, Petropavlovskú pevnosť, Peterhof.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 
splniť si sen.
ĎAKUJEME 
● MESTU SABINOV
● MILK-AGRO SABINOV, spol. s.r.o.
● FIRME RESPECT – SLOVAKIA – IVANA 
MAČEKOVÁ
● ZŠ na ULICI 17. NOVEMBRA, SABINOV 
● ZŠ na ULICI KOMENSKÉHO, SABINOV
● SA-BU, s.r.o. – ERIKA BUJŇAČKOVÁ, 
SABINOV

ĎAKUJEM všetkým rodičom a samozrej-
me mažoretkám, ktoré v Petrohrade re-
prezentovali naše mesto:
Deborah Andraščíkovej, Nele Angelo-
vičovej, Tamare Bujňačkovej, Sofi i Bu-
jňákovej, Sáre Fabianovej, Natálii Ka-
rabinošovej, Tereze Michalíkovej, Sáre 
Miščíkovej, Alici Nemergutovej, Diane 
Olšiakovej, Nikole Semančíkovej.

Mám e za sebou náročné dni, ktoré 
nás mnohému naučili a pevne veríme, že 
vďaka tomu budeme v budúcnos   ešte 
úspešnejšie, ale čaká nás ešte jedná sú-
ťaž, na ktorú si Vás dovoľujeme pozvať. «

Vznikne v CVČ prvá pravidelná 
internetová mládežnícka relácia?

Gabriel Huraj , vychovávateľ CVČ Sabinov

Eva Vardžíková, vedúca súboru

GRAND-PRIX MAJORETTE-SPORT
St. Petersburg /RUSSIA

MAŽORETKY TEDASKY 
V PETROHRADE
SABINOVSKÉ MAŽORETKY TEDASKY 
OČARILI PETROHRAD A PETROHRAD OČARIL 
MAŽORETKY...

Mažoretky TEDASKY... hlásime prí-
chod z Interna  onalGrand – Prix
Petrohrad 26. 10. – 01. 10. 2019
1-krát: 1. miesto
3-krát: 2. miesto
2-krát: 3. miesto
3-krát: 4. miesto
2-krát: 5. miesto, 6. miesto
Mažoretkám ďakujeme za krásnu 
reprezentáciu...ejvika
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ZO ZDS DIASABI VÁS POZÝVA NA

DIA DEŇ
dňa 19. novembra 2019
od 10.00 – 14.00 hod.

v Lipanoch - Mestská galéria

PROGRAM: 

ODBORNÉ PREDNÁŠKY

PREZENTÁCIE FIRIEM

MERANIE KRVNÉHO TLAKU

MERANIE CHOLESTEROLU

MERANIE GLYKÉMIE

SÚČASŤOU PODUJATIA BUDE TOMBOLA!

Defi brilátor pre mestskú políciu

Dňa 10. októbra 2019 bol Mestskej 
polícii v Sabinove odovzdaný auto-

ma  cký externý defi brilátor (AED). Ten 
je umiestnený v služobnom vozidle. Prí-
slušníci mestskej polície prešli odbor-
ným školením, kto-
ré viedli pracovníci 
Operačného stre-
diska Záchrannej 
zdravotnej služby 
Slovenskej repub-
liky. 

Týmto zariade-
ním budú môcť 
zachrániť ľudský život v hraničných 
situáciách, s ktorými sa počas svojej 
služby môžu stretnúť,  alebo ak ich 
o pomoc požiada operátor Integrova-
ného záchranného systému (tiesňová 
linka 112), aby poskytli prvú pomoc do 
príchodu záchrannej zdravotnej služ-
by. Defibrilátor má jednoduché ovlá-
danie, celý postup je riadený povelmi. 
Prístroj je určený pre laikov, no môže 
veľmi zásadným spôsobom pomôcť pri 
záchrane človeka. Niekedy stačí málo 
na to, aby bol ľudský život zachráne-
ný a práve tento prístroj k tomu môže 
pomôcť. 

Defi brilátor bol obstaraný v spoluprá-
ci s Prešovským samosprávnym krajom 
a jeho organizáciou Domovom sociál-
nych služieb v Sabinove. «

J. Vrábel, ml.

M ESTSKÁ GALÉRIA LIPANY
Vás pozýva na 

J UBILEJNÚ VÝSTAVU
E VY LORENZOVEJ

Farebné strechy, domy a detailné zábery na 
budovy. Aj taká bude výstava maliarky 

a architektky

Výstava potrvá do 30.11.2019
pondelok - piatok

o d 8.00 h - 15.00 h

V ýstava je predajná.
Návštevu výstavy je potrebné objednať na 

oddelení kultúry a športu MsÚ, tel. 051/4881177. 

Ste srdečne pozvaní.

 

Cicho, 
bo skajpujem s dzivku!

Komédia v podaní divadla KĽUD o kosení, 
modernej komunikácii a starých 

(večných) problémoch.

10.11.2019 (nedeľa) o 17.00 hod.
Mestská galéria Lipany

Vstupné: 1,50 EUR
Predpredaj 
vstupeniek 
na oddelení 

kultúry a športu 
MsÚ v Lipanoch.

Kontakt: 
051 488 11 77

KĽUD
Kladzanske 

ľudove 
divadlo
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Mesto Sabinov sa stalo úspešným žia-
dateľom v projekte č. PLSK.01.01.00-

-SK-0048/16 „Muszyna – Sabinov: Po-
silňujeme spoločné kultúrne dedičstvo 
poľsko-slovenského pohraničia“ v rám-
ci programu Interreg Poľsko-Slovenská 
spolupráca. Prioritnou osou je ochrana 
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedič-
stva cezhraničného územia. Špecifi ckým 
cieľom projektu je zintenzívnenie trvalo 
udržateľného využi  a kultúrneho a prí-
rodného dedičstva návštevníkmi a oby-
vateľmi. Celková hodnota projektu je 2 
754 064,79 € z toho mesto Sabinov má 
oprávnené náklady 850 686,72 € a ve-
dúci partner Miasto i Gmina Uzdrowis-
kowa Muszyna disponuje 1 903 378,07 €.
Obdobie realizácie projektu je od augusta 
2019 do augusta 2021. 

Projekt sa prostredníctvom naplnenia 
jednotlivých cieľov bude snažiť o ochra-
nu prírodného a kultúrneho dedičstva, 
o vytýčenie novej turis  ckej trasy, ktorú 
budú môcť využívať obyvatelia aj turis   
po oboch stranách hranice, o skvalitnenie 
poskytovaných služieb v oblas   cestovné-
ho ruchu, ako aj o prezentáciu hmotné-
ho a nehmotného kultúrneho dedičstva 
širšej spoločnos  . Všetky ak  vity realizo-
vané v projekte budú podporovať vyššie 
spomenuté skutočnos  . Daná úloha rieši 
obnovu vybraných čas   ruín zaniknutých 
čas   mestského opevnenia, predovšet-
kým za účelom konzervácie a rekonštruk-
cie kur  n (čas   hradieb medzi baštami) 
a čiastočnej hypote  ckej rekonštrukcie 
zachovaných veží. Navrhuje sa stavebná 
obnova formou čiastočnej rekonštrukcie. 
Hmoty murív sa analogicky doplnia a tam, 
kde nie je zachovaný priebeh kur  n nad 

terénom sa ich priebeh upresní archeolo-
gickým výskumom. Veže č. 1-4 sa zachovali 
už len torzálne a z ich muriva chýba časť 

posledného podlažia. Zámerom je ich 
prestrešiť, aby nedochádzalo k ich ďalšej 
degradácii. Na vežiach č. 5-11 budú robe-
né iba drobné stavebné úpravy. Poznatky 
o drevenej konštrukcii kry  a ochodze sú 
veľmi skromné a nedovoľujú hodnoverne 
rekonštruovať jej úplnú pôvodnú podobu. 
Z toho dôvodu sa najmä pri vežiach nazna-
čujú polohy pôvodných konzol vložením 
trámov z dubového dreva. 

Projekt sa po svojej realizácii môže 
stať lákadlom pre obyvateľov aj turis-
tov mesta tým, že ich návštevou pri 
prechádzkach mestom ukazuje este-
 cké skrášlenie koloritu historického 

jadra, prípadne je aj mo  vom k spo-
znávaniu lokálnych dejín. «

Mesto Sabinov bolo oslovené Štát-
nym inš  tútom odborného vzde-

lávania s ponukou zapojiť sa do ná-
rodného projektu „Duálne vzdelávanie 
a zvýšenie atrak  vity a kvality OVP“, 
do ktorého sú premiérovo tento rok 
zapojené aj orgány verejnej správy. 
Po úspešnej cer  fi kácii Republikovou 
úniou zamestnávateľov počas letných 
mesiacov už nič nebránilo tomu, aby 
od začiatku školského roka 2019/2020 
začalo prebiehať na mestskom úrade 
duálne vzdelávanie. Mesto Sabinov 
v tomto projekte spolupracuje s Ob-

chodnou akadémiou Volgogradská 3 
v Prešove. Vybraný bol jeden študent, 
ktorému poskytneme prak  cké vyučo-
vanie počas celých štyroch rokov jeho 
štúdia. V 1. ročníku to bude jedenkrát 
týždenne v rozsahu 6 hodín. Duálny sys-
tém napomáha k rozšíreniu vedomos  , 
ktoré študent získal v škole. Tie prak  c-
ké v súlade s teóriou a aplikáciou v pod-
mienkach samosprávy konkrétnemu 
študentovi rozširujú obzor vlastných 
odborných vedomos  , ktoré získa vo 
vyučovacom procese. Zručnos   získané 
počas vzdelávania môžu napomôcť pri 
lepšom uplatnení sa na trhu práce. Skú-
senos   ukazujú, že vedomos   v súlade 
s praxou, nové tema  cké okruhy a ich 
vzájomné prepojenie s medzi predmet-
nými vzťahmi sa pre študenta, ktorý 
navštevuje duálnu formu vzdelávania, 
stávajú dobrým odrazovým mos  kom 

pre následné zamestnanie, či prípad-
né vysokoškolské štúdium v príbuznom 
odbore. «

DUÁLNE VZDELÁVANIE 
na Mestskom úrade 

J. Vrábel, ml. 

Projekt Muszyna-Sabinov: Posilňujeme spoločné 
kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia 

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.

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

J. Vrábel, ml. 
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Medzi dorastencami si z na-
šich pretekárov najlepšie 

počínal Mar  n Hužvár, ktorý 
sa v kategórii do 93 kg výko-
nom 705 kg (drep 275 kg, tlak 
162,5 kg, ťah 267,5 kg) umiest-
nil na druhom mieste, keď ho 
len o 5 kg porazil reprezentant 
Českej republiky. Okrem toho 
sa M. Hužvár medzi všetký-
mi dorastencami umiestnil 
na treťom mieste. M. Hužvár 
podal na súťaži veľmi kvalitný 
výkon, keď v drepe výkonom 
275 kg vytvoril nový slovenský 
dorastenecky rekord a tak  ež 
aj v trojboji výkonom 705 kg 

zlepšil svoj slovenský doras-
tenecký rekord. S Mar  nom 
Hužvárom v kategórii do 93 
kg súťažil aj náš ďalší doraste-
nec Šimon Kravec, pre ktorého 
to bola prvá súťaž v dresoch 
a pekným výkonom v trojboji 
535 kg (drep 200 kg, tlak 115 
kg, ťah 220 kg) sa umiestnil na 
4. mieste. Medzi dorastenca-
mi v kategórii do 66 kg súťažil 
Tomáš Vardžík, ktorý výkonom 
v trojboji 392,5 kg (drep 145 
kg, tlak 75 kg, ťah 172,5 kg) zís-
kal bronzovú medailu. 

Medzi juniormi si svoju 
súťažnú premiéru okrú  li 
Mar  n Fedorčák a Dominik 
Bardák. V kategórii do 105 kg

Dominik Bardák výkonom 
v trojboji 480 kg (drep 170 kg, 
tlak 110 kg, ťah 200 kg) získal 
striebornú medailu. V zlúče-
nej kategórii nad 105 kg sa na 
štvrtom mieste umiestnil Mar-
 n Fedorčák výkonom v troj-

boji 627,5 kg (drep 235 kg, tlak 
152,5 kg, ťah 240 kg) a zlatú 

medailu získal náš Pavol Kan-
dráč výkonom v trojboji 745 
kg (drep 290 kg, tlak 187,5 kg, 
ťah 267,5 kg). Pavol Kandráč 
podal na súťaži už tradične 
kvalitný výkon, vďaka čomu sa 
umiestnil na 2. mieste  medzi 
všetkými juniormi.

Všetkým našim preteká-
rom blahoželáme k dosiah-
nutým výkonom. «

Dňa 28.09.2019 sa na medzinárodnej súťaži Grand Prix v si-
lovom trojboji dorastencov a juniorov v Častej predstavili 
šies   pretekári nášho Klubu silového trojboja T+T Sabinov 
a to dorastenci Tomáš Vardžík, Mar  n Hužvár, Šimon Kravec 
a juniori Pavol Kandráč, Mar  n Fedorčák a Dominik Bardák.

Keď vás to napĺňa....

Ak si v rannom veku vyberú 
vaše de   šport, ktorý sa im 

páči, ktorému naplno prepad-
nú a vy zrazu vidíte, že je to 
správne a asi to tak malo byť, 
tak deň, keď tréner zavolá, že 
vaše dieťa je nominované na 
majstrovstvá sveta, je pre vás 
tým najkrajším, lebo sa vášmu 
dieťaťu splnil jeho sen. A o tom 
nám, rodičom, ide. Aby naše 
de   boli šťastné!

A tak je to aj tento me-
siac v rodine KATSUDA, lebo 
«naše» dieťa, Kris  na Šim-
čiková, je jednou z výpravy 
kara  stov Slovenska, cestujú-
cich do ďalekého Chile, aby sa 
postavili výzve zvanej svet.

Jej cesta za týmto úspechom 
nebola samozrejme ľahká. 
Znamenala rok odriekania, tré-
ningov, cestovania po Sloven-
sku i smerom za hranice, aby 
sa na medzinárodnej úrovni 
porovnávala s ostatnými prete-
kármi a v neposlednom rade si 
to vyžaduje aj podporu rodiny 
a blízkych priateľov.

Na tohtoročnom turnaji 
XI. WKF Cadet, junior a U21 
world championship 2019 
San  ago de Chile v dňoch 
23.10. – 27.10.2019 nastú-
pila v kategórii kumite junior 
female - 48 kg v konkurencii 
42 pretekárok. V čase, keď 
budete čítať tento príspevok 

už bude doma, ale to nič ne-
mení na skutočnos  , že je to 
veľký úspech pre ňu samotnú 
ako aj pre klub. Vychovať na 
amatérskej úrovni špičkovú 
pretekárku je skvelý výkon. 

Zdá sa, že táto správa za  e-
nila ostatné výsledky, no práve 
malé výsledky prinášajú veľké 
množstvo rados  . A bolo to 
tak aj v októbri, kde naši zve-
renci vycestovali na Ľubovňa 
open cup, Croa  a open Rijeka 
Chorvátsko, 1. kolo žiackej ligy, 
Majstrovstvá VÚKABU a robili 
radosť rodičom.

Do neďalekého mesta Sta-
rá Ľubovňa sa v skoré ráno 
5.10.2019 vybrala výprava 
pia  ch zverencov a to Denisa 
Blizmanová, Simon Dujava, 
Zuzana Rovenská, Nina Fabiá-
nova a po prvý raz aj Michae-
la Dujavová. Zlato si priniesla 
Denisa, striebro Michaela 
a bronz Nina.

V čase, keď bojovali naši mla-
dí zverenci v Ľubovni, tak   skú-
senejší absolvovali reprezen-
tačný výjazd do Rijeky v dňoch 
od 3.10.2019-6.10.2019. Boli 
to Kris  na Šimčiková, Dávid 
Mojzeš a Richard Mácha. Kris-
 na a Richard sa prebojovali do 

druhého kola, kde ale boli súpe-
ri nad ich sily. Dávid neprešiel 
cez prvé kolo. No každá takáto 
možnosť porovnať sa s medzi-
národnou konkurenciou je pre 
nich výzvou, aby sa zlepšovali.

Počas víkendu 12.10.2019 
sme mali výpravu de   v Koši-

ciach na 1. kole ŽL a súbežne 
prebiehali Majstrovstvá VÚ-
KABU, ktoré sú postupovou 
súťažou na Majstrovstvá Slo-
venska. V ŽL šesť zverencov 
v agility, kata a kumite získalo 
spolu 9 medailí z toho 5x zlato, 
1x striebro a 3x bronz. Blahože-
láme Táni Korínkovej, Nine Fa-
biánovej, Pavlovi Lompartovi, 
Sáre Varholikovej, Dominikovi 
Duháňovi a Dávidovi Mojzešo-
vi. Na majstrovstvách VÚKABU 

uspeli všetci šies   nami nasa-
dení pretekári, ktorí si priniesli 
3x zlato,1x striebro a 2x bronz. 
Boli to Saskia Adamová, Dávid 
Mojzeš, Kris  na Šimčiková, 
Sára Varholiková, Pavol Lom-
part a Dominik Duháň.

Touto cestou im  všetkým 
prajeme pevné zdravie a veľa 
úspechov v bojoch o Majstra 
Slovenska a po návrate Kris  -
ny v ám prinesieme jej zážitky 
a postrehy z Chile. «

Grand Prix v silovom trojboji juniorov a dorastencov

M. Triščík, foto: archív klubu

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ 
MIESTNA ORGANIZÁCIA SABINOV 

VÁS POZÝVA NA

Rybársku večeru
23. novembra 2019

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SABINOV
Ul. Janka Borodáča

Voľba menu: 
   RYBACIE                                   NERYBACIE

Kultúrny program:
rybár Jančo, Araňa, tombola, hudobná skupina Petra Haasa.

Predpredaj vstupeniek:
- v Sabinove v predajni Kve  nárstvo OLINA v Rybárskom dome,

- v Prešove v predajni Aquaslužby na Sídlisku III. 
na Ul. Mirka Nešpora 29, 

- v Šarišských Michaľanoch u nášho rybárskeho 
hospodára na tel. 0907 188 329.

Z. Máchová
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Liga mladších žiakov 5. ročník 2019/2020 - HK Sabinov
Dátum Čas Základná časť

09.11.2019 So 9:30 HK Sabinov - HKM Kežmarok

16.11.2019 So 13:45 HK ŠKP Poprad - HK Sabinov

23.11.2019 So 9:30 HK Sabinov - HC Košice

30.11.2019 So 13:30 HK Mládež 
Michalovce - HK Sabinov

07.12.2019 So 9:30 HK Sabinov - MŠKM Trebišov

Turnaj hokejových prípraviek HP3, HP4 2019/2020 
– Zimný štadión Sabinov

Kat. Dátum Čas Mužstvá

HP3 08.12.2019 Ne 9:00
HK Sabinov
HA Slávia 

Prešov Red
LA 11 Košice

HC Košice Blue

HP4 15.12.2019 Ne 9:00
HK Sabinov

HK Sršne 
Košice Yellow

HA Slávia 
Prešov Blue

HA Slávia 
Prešov White

19.09. – 22.09.2019 Prechod 
hrebeňom Lučianskej Malej 
Fatry
Pokračovanie hrebeňových 
prechodov Slovenských po-
horí. Po minuloročnej 
Veľkej Fatre tentoraz 
padla voľba na Malú 
Fatru. Trasu sme zača-
li v pod hradom Streč-
no a ukončili v maleb-
nej dedinke Čičmany. Ná-
ročná, 60 km túra s veľkým 
prevýšením (spolu stúpanie 
3407 m, klesanie 3117 m), 
nám dala zabrať, ale odme-
nou nám boli krásne výhľady 
a počasie priam ukážkové na 
takéto poduja  e.

8. ročník okolo Sabinova 
21.09.2019 sme sa stretli 
na námes   v Sabinove na 8. 
ročníku cykloprechodu Oko-
lo Sabinova. 25 účastníkov si 
prešlo peknú trasu: Sabinov – 
Pečovská N. Ves – Rožkovany – 
Lipany – Lúčka – Miľpoš – Ha-
nigovce – Ľu  na – Pečovská N. 
Ves – Sabinov. Dĺžka trasy 35 
km. Naša trasa viedla novými 
cyklochodníkmi, ale aj poľný-
mi ces  čkami, ktoré spájajú 
jednotlivé obce z Lipian do 
Ľu  ny. Prevýšenie 750 m. 

29.09.2019 Vysoké Tatry – 
Poľský hrebeň (2200 m.n.m.) 
-Východná Vysoká (2429 m.
n.m.)
Skoro ráno sme sa dopra-
vili do Nového Smokovca, 
odkiaľ sme vyrazili dvoma 
smermi na dnešný cieľ našej 
túry – Poľský hrebeň (2200 
m.n.m.). Prvá skupina vyrazi-
la z Nového Smokovca sme-
rom na Hrebienok - Veľká 

Studená dolina - Zbojnícka 
chata - sedlo Prielom (2290 
m.n.m.) - sedlo Poľský hre-
beň - Sliezsky dom - Nový 
Smokovec, okruh meral 23 
km s prevýšením 1485 m. 
Druhá skupina vyrazila z No-
vého Smokovca smerom na 
Sliezsky dom - sedlo Poľský 

hrebeň - Východná 
Vysoká a späť. Táto 
trasa merala 19 km 
a prevýšenie 1464 m. 
Tejto plánovanej ak-

cie sa zúčastnili devia-
  turis  , ktorým počasie 

vyšlo na jednotku hoci túra 
nebola ľahká a bolo potreb-
né sa popasovať s veľkým 
prevýšením. Prostredie Ta-
 er a očarujúce pohľady ur-
čite stáli za tú námahu. 
 
29.09.2019 Jeseň na Tokaji
Dvanás   cyklis   zo Sabino-
va sa stretli už na druhom 
ročníku okolo Tokaja. Prešli 
sme trasu: Malá Tŕňa – Čer-
nochov – Viničky – Klín nad 
Bodrogom – Viničky – Borša 
– Bara – Malá Tŕňa. Najaz-
dených 36,5 km. Navš  vili 
sme najnižšie položený bod 
na Slovensku a to v Kline nad 
Bodrogom 94,3 m.n.m. 

19.09.2019 Brigádovali sme 
19. 9. 19 sme Pod Okrúhlou 
postavili prístrešok pre turis-
tov. Všetkým, čo priložili ruku 
k dielu, ďakujeme. «

II. hokejová liga seniorov 2019/2020 - HK Sabinov
Dátum Čas Základná časť

09.11.2019 So 17:00
HKM Rimavská 

Sobota
- HK Sabinov

16.11.2019 So 17:00 HK Sabinov -
UKS MOSiR Sanok 

(PL)

23.11.2019 So 17:30 HK Sabinov -
MHk 32 L. Mikuláš 

„B“

24.11.2019 Ne 17:00
MHk 32 L. 

Mikuláš „B“
- HK Sabinov

30.11.2019 So 17.00 HK Sabinov - HC 19 Humenné

07.12.2019 So HK Sabinov - VOĽNO

14.12.2019 So 17:30 MHK 
Kežmarok - HK Sabinov

21.12.2019 So 17:00 HK Sabinov - HC Rebellion Gelnica

04.01.2020 So 17:00 HK Sabinov - HK 2016 Trebišov

06.01.2020 Po 17:30 HK Bardejov - HK Sabinov

11.01.2020 So 17:00 HK Sabinov - HKM Rimavská 
Sobota

18.01.2020 So 18:00 UKS MOSiR 
Sanok (PL) - HK Sabinov

Turistické okienko
M. Grešák, foto: archív klubu
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7.XI a 8.XI. „V NAŠEJ CHIŽI“
8.30 Repríza premiérového
a programu DFS Sabiník 
10.00 Vystúpenie pre žiakov 

ZŠ v Sabinove.
 Kinosála MsKS. Vstupné: 2 €.
10.XI. „V NAŠEJ CHIŽI“
16.00 Repríza premiérového programu 

DFS Sabiník
 Vystúpenie pre verejnosť.
 Kinosála MsKS. Vstupné: 5 €.
23.XI.  RYBÁRSKA VEČERA
19.00 Estrádna sála MsKS. Viac infor-

mácii na osobitnom plagáte.
27.XI.  KATARÍNSKE POSEDENIE
13.00 Posedenie pre seniorov z JDS Sa-

binov.
 Estrádna sála v MsKS. Vstup na 

pozvánky.

PRIPRAVUJEME NA MESIAC 
DECEMBER:
5.XII.  BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
19.00 Orchester a zbor Petra Maláska. 

Koncert Lucie Bíléj
 Športová hala, Sabinov
 Vstupné: 35 €, 32 €, 29 €. Pred-

predaj vstupeniek v MsKS alebo 
na www.  cketportal.sk

6.XII.  MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
16.00 Hraná rozprávka Vo vianočnej 

dielni v podaní bábkového súboru
 Halabala pracujúcom pri MsKS 

v Sabinove.
 Kinosála MsKS. Vstupné: 1 € de   

aj dospelí. Cena balíčka: 3 €.
 Vstupenky a poukážky na balíček 

si môžete zakúpiť v MsKS
 od 8.00 do 16.00 h v kancelárii na 

II. poschodí.
6.XII. ROZSVIETENIE JEDLIČKY
18.00 Sprievod de   a sv. Mikuláša z ki-

nosály do parku, kde spoločne 
slávnostne rozsvie  me jedličku 
a vianočnú výzdobu v meste spo-
lu s UsmievAnkou. Park na ná-
mes  .

KNIŽNICA MsKS
5.XI.   SABINOVSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN
od Reťazové čítanie opäť spojí de   ZŠ,
8.15 študentov SŠ a dospelých. Čítať 

budeme z kníh spisovateľky Má-
rie Ďuríčkovej /100. výr. nar./ 

8.XI.   ZVERINEC NA SIEDMOM POSCHODÍ
10.00 Zážitkové čítanie z knihy Petra 

Gajdošíka pre žiakov ZŠ Ďačov.

12.XI.  JESENNÉ MAĽOVANÉ ČÍTANIE
10.15 Návšteva de   MŠ Severná spoje-

ná s jesennou tvorivou dielničkou.

15.XI.  KNIŽNICA A JEJ TAJOMSTVÁ
10.00 Prvá návšteva predškolákov ZŠ 17. 

novembra - II. skupina a ich puto-
vanie za tajomstvami knižnice.

21.XI.  O DEVIATKOVEJ MARIENKE 
8.15 Literárne pásmo o živote a tvor-

be Márie Ďuríčkovej pre žiakov 
z III.B na Ulici ZŠ Komenského.

PRIPRAVUJEME NA MESIAC 
DECEMBER:
4.XII.   ZDOBÍME VIANOČNÝ STROMČEK
10.15  Pripravujeme sa na Vianoce 

s deťmi MŠ Severná. 

KULTÚRNE 
CENTRUM NA KORZE
1.XI.   TEODOR KOSZTKA CSONTVÁRY

Výstava obrazov slávneho sabi-
novského rodáka. Výstava potrvá 
do 31.12. 2019. 

 Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

13.XI.   KORZO KLUB 
15.00  Tvorivá dielňa pre verejnosť, vý-

roba vianočných ozdôb. Na TD je 
potrebné sa prihlásiť do 

  11.11.2019 na t. č. 0911 949 678. 
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

23.XI.  O SABÍNE A ZLATEJ RYBKE
16.00  Popoludnie s bábkovou rozpráv-

kou, v podaní bábkového súboru 
  Halabala, a tvorivou dielňou pre 

de   a ich rodičov. 
  Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov. 
  Vstupné: 2,00 €. Predpredaj vstu-

peniek v KIC, Námes  e slobody 
  č. 62, Sabinov.

25. – 29.XI.  VO VIANOČNEJ DIELNIČKE
9.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť 
12.00 (kolek  vy) - výroba vianočnej 

dekorácie. V prípade záujmu je 
potrebné sa prihlásiť na tel. čísle 
0911 949 678. 

 Vstupné: 1,50 €. Koncertná sála 
KC Na korze, Námes  e slobody 
č. 100, Sabinov.

 
PRIPRAVUJEME NA MESIAC 
DECEMBER:
9. – 13.XII.  VIANOČNÝ BAZÁR
Predajná výstava remeselných výrobkov 
so zimnou a vianočnou tema  kou. 
Koncertná sála KC Na korze, Námes  e 
slobody č. 100, Sabinov.

Kultúra na november 2019

Mestská knižnica rozširuje 
ponuku o nové tituly 

V  marci sa Mestská knižnica za-
pojila do grantovej výzvy FPU 

v podprograme „Akvizícia knižníc,“ 
v ktorom sme žiadali fi nančné pro-
striedky na nákup kníh. MsKS v Sa-
binove bolo úspešné a projekt „Kni-
ha do každej ruky“ bol podporený 
sumou 3000 €. Vďaka týmto fi nan-
ciám sme tak mohli nakúpiť nové 
 tuly rôznych žánrov pre našich či-

tateľov. Pevne veríme, že neustále 
rozširovanie knižničného fondu pri-
láka do knižnice nie len starých ale 
aj nových čitateľov.  «

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií 

Senior klubu na mesiac 
november 2019

� 05.11.2019 – o 15.00 h Či-
tateľský maratón v knižnici 
MsKS

� 20.11.2019 – výlet do Ta  er
� 28.11.2019 – výlet do Poľska
� 29.11.2019 – v klube tvorivé 

dielne – výroba adventných 
vencov

Bližšie informácie o jednotlivých 
akciách u p. Sedlákovej, 

tel. 0908 977 760.
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ŠTVRTOK 2D ČR OV 105 12 + 5 €
19:30 komédia

PIATOK 2D USA SD 84 7 + 5 €
17:30 animovaný /DK/

PIATOK 2D USA ST 153 15 + 5 €
20:30 horor

SOBOTA 2D USA SD 84 7 + 5 €
16:00 animovaný /DK/

SOBOTA 2D SR OV 89 12 + 5 €
17:45 komédia

SOBOTA 2D USA ST 153 15 + 5 €
19:30 horor

STREDA MP 1 €
PIATOK dokumentárne

SOBOTA 2D SR SD 66 MP 4 €
16:00 animovaný rodinný /DK/

SOBOTA 2D SR OV 107 15 + 5 €
18:00 roadmovie

SOBOTA 2D USA ST 118 12 + 5 €
20:00 akčná komédia

NEDEĽA 2D USA SD 66 MP 5 €
16:00 animovaný rodinný /DK/

NEDEĽA 2D SR/ČR OV 93 15 + 4 €
17:30 dráma

NEDEĽA 2D ČR OV 105 12 + 5 €
19.30 komédia

STREDA 2D ČR/SR OV 102 12 + 5 €
19.30 dokument

ŠTVRTOK 2D USA ST 153 12 + 5 €
19:30 akčný životopisný

PIATOK 2D USA ST 118 12 + 5 €
20:30 akčná komédia

SOBOTA 2D USA SD 94 MP 5 €
16:00 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D ČR OV 101 12 + 5 €
17:45 komédia

SOBOTA 2D USA ST 153 12 + 5 €
19:45 akčný životopisný

NEDEĽA 2D USA SD 94 MP 5 €
15:00 animovaná komédia /DK/

NEDEĽA 3D USA SD 94 MP 6 €
17:00 animovaná komédia /DK/

NEDEĽA 2D SR ST 108 15 + 5 €
19:00 romantická dobová dráma

STREDA 2D SR OV 82 12 + 4 €

19:30 dokument

ŠTVRTOK 2D ČR OV 96 12 + 5 €
19:30 komédia/dráma

PIATOK 2D USA ST 130 15 + 5 €
20:30 krimi komédia

SOBOTA 3D USA SD 94 MP 6 €
17:00 animovaná komédia /DK/

SOBOTA 2D USA ST 130 15 + 5 €
19:30 krimi komédia

NEDEĽA 2D USA SD 94 MP 5 €
16:00 animovaná komédia /DK/

NEDEĽA 2D SR OV 73 15 + 5 €
18:00 životopisná dráma

NEDEĽA 2D ČR OV 96 12 + 5 €
19:30 komédia/dráma

STREDA 2D SR OV 107 15 + 5 €
19:30 roadmovie

ŠTVRTOK 2D DN ČD 105 12 + 5 €
19:30 dobrodružné fantasy

PIATOK 2D USA ST 90 15 + 5 €
20:30 horor

SOBOTA 2D USA SD 84 7 + 5 €
17:00 animovaný /DK/

SOBOTA 2D SR OV 92 12 + 5 €
19:00 komédia

NEDEĽA 2D USA SD 84 7 + 5 €
16:00 animovaný /DK/

NEDEĽA 2D SR OV 92 12 + 5 €
18:00 komédia

NEDEĽA 2D DN ČD 105 12 + 5 €
19:45 dobrodružné fantasy

8. Štastný nový rok

8. Valhala: Ríša bohov

7. Rodina Addamsovcov

7. Štastný nový rok

8. Rodina Addamsovcov

4. Afrika na pionieri

5. Valhala: Ríša bohov

6. Appka

1. Vlastníci

29. Na nože

30. Ľadové kráľovstvo II

30. Na nože

DECEMBER

1. Ľadové kráľovstvo II

1. Voda čo ma drží nad 
vodou

24. Malá ríša

27. Osamelí bežci: Ideme 
ďalej!

28. Vlastníci

23. Le Mans ´66

24. Ľadové kráľovstvo II

24. Ľadové kráľovstvo II

22. Charlieho anjeli

23. Ľadové kráľovstvo II

23. Cez prsty

17. Ženská na vrchole

20. Jiří Suchý

21. Le Mans ´66

16. Charlieho anjeli

17. Labková patrola

17. Nech je svetlo

13.- 
15.

XVII. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMOV

16. Websterovci 2: Zo 
života pavúkov

16. Afrika na pionieri

9. Rodina Addamsovcov

9. Loli paradička

9. Doktor Spánok

7. Ženská na vrchole

8. Rodina Addamsovcov

8. Doktor Spánok

Vysvetlivky: SD - slovenský dabing, ST - slovenské titulky, 
OV - originálna verzia, ČD - český dabing, DK - detské kino.

ZĽAVY
Pri vybraných fi lmoch, so 
vstupným 5 € a 6 € pla   zľa-
va 1 € pre de   do 12 rokov, 
študentov, dôchodcov nad 62 
rokov a ZŤP.

3D OKULIARE
Pri 3D predstaveniach nie sú 
okuliare v cene lístka. Plasto-
vé okuliare si môžete zakúpiť 
v pokladni kina za 1 € pred 
predstavením. Okuliare Vám 
následne ostávajú a môžete 

ich využívať pri ďalších 3D 
predstaveniach v kine Torysa.

Aktuálne informácie a program: 
www.kinotorysa.sabinov.sk

Modernizáciu a digitalizáciu
v tomto kine fi nančne 

podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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RYBÁRSKA VEČERA 2019

V čase predlžujúcich sa 
jesenných večerov sabi-

novskí rybári opäť organizujú 
stretnu  e rybárov a priateľov 
rybárskeho športu, na ktorom 
zhodno  a končiacu sa rybár-
sku sezónu, preberú svoje 
zážitky pri vode a zabavia sa 
spolu na tanečnom parkete. 

Rybárska večera patrí 
k najstarším kultúrno-spolo-
čenským akciám pravidelne 
usporadúvaným v Sabinove. 
Je známa ponúkanými rybací-
mi špecialitami, bohatou pol-

nočnou tombolou a najmä 
svojou pohodovou a priateľ-
skou atmosférou.

Aj preto pozývame všet-
kých, ktorí na sobotu večer 
23. novembra 2019 nemajú 
ešte program, aby sa prišli 
do MsKS v Sabinove zabaviť 
a takto stráviť príjemný jesen-
ný večer v spoločnos   svojich 
kamarátov a známych.  

V estrádnej sále aj teraz 
bude veselo, do tanca bude 
hrať hudobná skupina Petra 
Haasa, rybár Jaňčo z Michaľan 
prednesie z rybárskej kroniky, 
čo všetko rybárom končia-
ci sa rok dal a čo už nes  hol, 
no a k zlepšeniu nálady určite 

prispeje aj vystúpenie známej 
ľudovej rozprávačky Arane 
z Jarovníc. 

Počas večera ponúkneme 
účastníkom dva chody jedál 
s fajnovou rybacinou a pre 
tých, ktorí ryby veľmi nemusia, 
budú pripravené samozrejme 
aj dve „nerybacie“ jedlá.  

Tombola pred polnocou 
poskytne možnosť vyhrať 

okrem mrazených kaprov 
a pstruhov na Vianoce aj 
hodnotné ceny a mnohé 
drobnos   pre zábavu a po-
tešenie.

Podrobnejšie informácie 
o tejto akcii nájdete na in-
ternetovej stránke sabinov-
ských rybárov 
www.mosrzsabinov.sk
Petrov zdar! «

Väčšine z nás sa pri vyslo-
vení slova 17. november 

v mysli objavia spomienky na 
čas, ktorý sme prežili pred 30 
–  mi rokmi. Národná trieda 
v Prahe s bielymi prilbami 
a obuškami bola výrazom 
represie moci, ktorá zasiahla 
pro   študentom pražských 
vysokých škôl. Táto udalosť zo 
17. novembra 1989 sa stala 
spúšťačom následných uda-
los  , ktoré odštartovali po-
stupnú premenu spoločnos   
od monopolu jednej vládnu-
cej strany k pluralitnému poli-
 ckému systému. Študen   sa 

na pražskom Albertove stretli 
v deň, ktorý si nevybrali ná-
hodne, ale cielene. Šlo o Me-
dzinárodný deň študentstva, 
ktorý bol vyhlásený ako reak-
cia na udalos   z roku 1939. 
Tie prebehli ešte v Protekto-
ráte Čechy a Morava. Po oku-
pácii českých území sa me-
dzi obyvateľmi Protektorátu 
objavili známky rezistencie 
a odporu. Keďže nacis   logic-
ky zakázali oslavovať štátny 
sviatok vzniku prvej ČSR, do 
ulíc sa aj napriek tomu vybra-
lo nemálo študentov, ktorí si 
túto udalosť pripomenuli na 
verejných demonštráciách. 
Okupačná moc však  eto 

prejavy odporu rozohnala 
silovo a reagovala na ne te-
rorom. Na následky zranení 
pri stretoch s poriadkovými 
jednotkami zomrel študent 
medicíny Jan Opletal. Na 
pražskom Albertove sa konal 
pohreb za účas    sícok ľudí. 
Následne boli v noci zo 16. 
na 17. novembra zatvorené 
české vysoké školy, obsadené 
internáty a 9 študentov bolo 
popravených. Ostatní boli 
odvlečení do koncentračných 
táborov. 17. novembra 1941 
bol tento deň vyhlásený za 

Medzinárodný deň študent-
stva. O 50 rokov neskôr, 17. 
novembra 1989, si pamiatku 
Jana Opletala, ktorý zomrel 
v roku 1939 a stal sa sym-
bolom odporu pro   totalite, 
chceli pripomenúť študen  , 
ktorí sa stretli na Albertove. 
Vysokoškoláci spontánne 
začali spievať hymnu Gau-
deamus igitur. Po ofi ciálnom 
ukončení spomienky sa však 
dav ľudí premiestnil do cen-
tra mesta na Národnú triedu 
s cieľom ísť na Václavs ké ná-
mes  e. Postupne dav naras-
tal na niekoľko  síc ľudí. Na 
národnej triede však čakali 
pripravené poriadkové jed-
notky Verejnej bezpečnos   
a aj Odbor zvláštneho urče-
nia. Bezpečnostné sily síce 
vyzvali študentov na roz-
chod, no zároveň všetky úni-
kové trasy uzavreli a vytvorili 
tzv. piest, z ktorého nebolo 

úniku. Došlo k zákroku, kto-
rý pobúril verejnosť, pričom 
tento deň inicioval následné 
zmeny. Po celej krajine sa 
v nasledujúcich mesiacoch 
konali štrajky a verejné zhro-
maždenia. V Čechách ich or-
ganizovalo združenie Občian-
ske fórum, na Slovensku Ve-
rejnosť pro   násiliu. Z týchto 
inicia  v sa neskôr vyvinuli 
poli  cké strany. Udalos   ná-
sledne viedli k voľbám v júni 
1990. Deň boja za slobodu 
a demokraciu si ako štát-
ny sviatok pripomíname od 
roku 2001 práve 17. novem-
bra. Dovtedy bol pamätným 
dňom. Naša ulica v Sabinove 
niesla pred rokom 1990 ná-
zov Februárového víťazstva, 
no starší občania si možno 
ešte pamätajú na ulicu Vi-
liama Širokého spred roku 
1954, či na ulicu Pod huru 
z ešte staršieho dáta.«

Poznáte, po kom

je pomenovaná

vaša ulica?seriál
Ulica 17. novembra

autor: Juraj Vrábel ml.

MO SRZ Sabinov
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S P O M Í N A M E

 „Čas plynie a spomienky ostávajú.“ 
Dňa 23.9.2019 sme si pripomenuli štvrté výročie, 
odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko. 

MGR. JÁN 
BELEJKANIČ. 
K spomienke sa pripájajú brat Jozef s rodinou, brat 
Vladislav s rodinou a sestra Anna s rodinou.

OZNAM O SPOPLATNENÍ INZERCIE
Oznamujeme širokej verejnosti, že uverejňovanie spomienok 
či poďakovaní s textom alebo fotografi ou je spoplatnené. 
Cena za oznam je 5,00 eur. 
Platbu je potrebné realizovať v MsKS v Sabinove vždy do 
21. dňa v mesiaci, v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 h. 

 ,,Čas plynie a spomienky ostávajú.“
Dňa 8.11.2019 uplynie 19 rokov, čo nás navždy 
upustil môj manžel a otec 

VLADIMÍR ELIÁŠ. 
Zároveň by sme si dňa 25.11.2019 pripomenuli aj 
jeho nedožité 60. narodeniny.
S úctou a láskou spomínajú manželka Eva a syno-
via Martin, Maroš a celá jeho rodina. Tí, čo ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku a modlitbu.

Dňa 26.11.2019 si pripomenieme piate výročie, čo 
nás navždy opustila moja manželka, naša mamka 
a babka 

MAGDALÉNA 
KOLARČÍKOVÁ. 
So smútkom v srdci na ňu spomínajú manžel, dcé-
ra, synovia a vnúčatá.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej spomienku a mod-
litbu.

Dňa 15.11.2019 uplynie desať rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko 
a pradedko 

ŠTEFAN KARAFFA. 
Tí, čo ste ho poznali,  venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

 „Osud nevráti čo vzal, zostali len spomienky a veľ-
ký žiaľ.“ 
Dňa 11. novembra 2019 uplynie už 5 rokov, čo nás 
vo veku nedožitých 30 rokov  navždy opustil náš 
syn a brat

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