
Slávici z lavice súťažili

Už 16. ročník ročník poduja  a s ná-
zvom Slávi ci z lavice sme otvorili 
19.4.2017 v koncertnej sále Kul-

túrneho centra Na korze v Sabinove. Ako 
z názvu vyplýva, išlo o spevácku prehliad-
ku jednotlivcov v speve modernej piesne. 
Celkovo sa poduja  a zúčastnilo 23 spevác-
kych talentov. Súťažilo sa v troch kategó-
riách, od najmladších školákov prvého 
ročníka, až po deviatakov z jednotlivých 
základných škôl Sabinovského okresu. Ví-
ťazi jednotlivých kategórií získali hodnot-
nú cenu, diplom a postup na krajskú súťaž, 
ktorá bude v máji 2017 v Prešove. Touto 
cestou by sme radi poďakovali Mestskému 
kultúrnemu stredisku v Sabinove za po-
skytnu  e priestorov a zvukovej techniky. 

Víťazi jednotlivých kategórií: 
I. kat.
1. Emma Mária Bujňáková, SZŠ Sabinov
2. Daniela Kuchárová, ZŠ Komenského, Sabinov
3. Klára Adamková, ZŠ Dubovica
II. kat.
1. Klára Miščiková, ZŠ Komenského, Sabinov
2. Alexandra Klembarová, ZŠ Ľu  na
3. Katarína Prevužňaková, ZŠ Hviezdosla-

vova, Lipany
III. kat.
1. Liliana Chiškárová, ZŠ Komenského, 

Sabinov
2. Sára Palfi ová, ZŠ Komenského, Sabinov
2. Mária Nagyová, CZŠ Sabinov
3. Marcela Petrušová, ZŠ Komenského, Lipany
3. Kris  na Jacková, ZŠ Hviezdoslavova, Li-

pany
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3 4 14Hospodárenie mesta
Pozrite si vybrané ukazovatele 
hospodárenia mesta za rok 
2016

Gymnázium A. Prídavku 
má novú budúcnosť
Zriaďovateľom bude Deutsch - 
Slowakische Akademien. 

Florbalis   sú v extralige
Hodnotenie uplynulej úspešnej 
sezóny

KULTÚRA

v@hovsky, foto: archív CVČ

 Ján Smrek

BÁSEŇ O KRÁSNEJ MATKE
Prekrásna matka!
Hoc sú už jej vlasy 
strieborne-lesklé,
predsa jej však neubudlo z krásy,
bo svetu dala
krásnu dcéru.

A svet sa díva na obe
a kochá sa v ich podobe.

Akou je dcéra dnes,
jej matka bola niekedy,
upomínajúc na kvety – 
a aká je dnes matka vznešená,
takou sa niekdy dcéra stane.

Medzi nimi
je všetko čudne zharmonizované.

Matka má oči ako uhoľ
a sú to oči dcérine.
Tie hľadia s ohňom na človeka
a tam  e krotko, nevinne.
Jedny z nich velia: poľúb pery
osemnásťročnej dcéry
a druhé: kľakni pred matkou
a bav ju ži  a pohádkou!

Ó, oči dcéry, oči matky,
ktoré ste drahšie človeku?
Jedna ich nosí ku bielemu,
k čiernemu druhá obleku.
Môž` milovať však v dcére matku
a obom vravieť o šťas  , 
hovoriť jednej: svätá ste mi, 
tej druhej: moja, moja, ty!

Musí sa riecť i smutočné to:
nebude matky kedysi!
Však v dcére budú zachované
jej drahocenné obrysy. 
Uteká život ako rieka,
z dcéry sa matka stane raz
a po rokoch sa zopakuje
metamorfóza krás.

Po
ro

ta
 a

 v
íťa

zi
 

je
dn

ot
liv

yc
h 

ka
te

gó
rií



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52017]2 Mestská radnica informuje / Oznamy

 ● MsZ žiada hlavného kontrolóra o výkon kontroly inves  č-
ných akcií mesta Sabinov pre rok 2015.

 ● MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnos   za I. 
štvrťrok 2017 predloženú hlavným kontrolórom podľa § 18f 
ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.

 ● MsZ berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mes-

ta za rok 2016.
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 

závierky a hospodárenia mesta za rok 2016.
3. Záverečný účet mesta za rok 2016.

 ● MsZ schvaľuje 
I. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad
II. Usporiadanie prebytku rozpočtu (§ 16, ods. 8) vo výške 

439 516,42 €
Vykry  e nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2016 

vo výške 306 174,34 €
Rozdelenie prebytku vo výške 133 342,08 € do rezerv-

ného fondu mesta

III.  Usporiadanie zostatku fi nančných operácií vo výške 
480 662,10 € 
Odvod zostatku fi nančných operácií vo výške 

480 662,10 € do rezervného fondu 

IV. Hospodárenie príspevkovej organizácie.
Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie – 

strata v objeme – 37 058,93 € vysporiadať z rezervné-
ho fondu príspevkovej organizácie

 ● MsZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k II. 
zmene rozpočtu mesta na rok 2017 a schvaľuje II. zmenu roz-
počtu mesta na rok 2017 v členení podľa príjmov a výdavkov

Objem bežných príjmov vo výške 8 737 354 €
Objem bežných výdavkov vo výške 8 326 053 €
Objem kapitálových príjmov vo výške 1 835 761 €
Objem kapitálových výdavkov vo výške 3 679 230 €
Objem príjmových fi nančných operácií vo výške 1 636 606 €
Objem výdavkových fi nančných operácií vo výške 204 438 €

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

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom a iné interné služby 139 172 0

2. Bezpečnosť 237 120 10 000

3. Verejné priestranstvá 771 341 591 000

4. Školstvo 4 340 630  77 580

5. Sociálna oblasť 928 902 6 000

6. Občianska vybavenosť 0 2 781 150

7. Kultúra a šport 409 720 64 500

8. Správa mesta 1 499 168 149 000

SPOLU 8 326 053 3 679 230

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

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2017

100 Daňové príjmy 5 122 589

200 Nedaňové príjmy 764 551

300 Granty a transféry 4 685 975

400 Príjmové operácie 676 757

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné 
fi nančné operácie 959 849

príjmy spolu 12 209 721

600 Bežné výdavky 8 326 053

700 Kapitálové výdavky 3 679 230

800 Výdavkové operácie 204 438

výdavky spolu 12 209 721

 ● MsZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Sabinov 
č. 3/2017, ktorým sa mení VZN mesta Sabinov č. 16/2016 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území 
mesta Sabinov na rok 2017.

 ● MsZ schvaľuje dotáciu na rok 2017 vo výške 30 €/žiaka CVČ 
do 15 rokov s trvalým pobytom v Sabinove pre všetkých 
zriaďovateľov z iných obcí, ktorí v r. 2017 požiadajú mesto 
o dotáciu.

 ● MsZ schvaľuje udelenie Ceny mesta pre RNDr. Miroslava Fu-
lína, CSc. a Katarínu Šimčíkovú.

 ● MsZ berie na vedomie udelenie Cien primátora pre MUDr. 
Mar  na Kolibába a Mgr. Art. Mareka Vrábla, ArtD.

 ● MsZ berie na vedomie informáciu o zápise de   na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom roku 
2017/2018.

 ● MsZ schvaľuje
1/ prevod nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, LV č. 2214: 
- pozemok CKN p. č. 601/14 zastavané plochy o výmere 10 m2 

za kúpnu cenu 376,50 € pre Východoslovenskú distribučnú 
spoločnosť, a. s., Mlynská 31, Košice

2/ prevod nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov , LV č. 4161:
- pozemok CKN p. č. 1803/71 ovocný sad o výmere 23 m2 za 

kúpnu cenu 240,58 € v prospech žiadateľa Adriany Greško-
vej, Levočská 11, Sabinov 

 ● MsZ berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii pre veci 
Orkucanské Ing. Milana Ma  ju a schvaľuje za člena Stanisla-
va Kapitančíka.

 ● MsZ zriaďuje komisiu k Pe  cii za komplexné spracovanie 
územného plánu a zrušenie uznesenia č. 144 v zložení:

1. Ing. Peter Tuleja, 2. Ing. Jozef Majtner, 3. Jozef Kropiľák, 
4. Mgr. Peter Labanc, 5. Ing. Jozef Biroš, 6. Mgr. Lukáš Janiga
7. Ing. Radoslav Ernst

Uznesenie č. 39 zo dňa 16.04.2015 sa dopĺňa o lehotu pre 
vysporiadanie majetkových vzťahov k čas  am pozemkov, kon-
krétne parcely CKN 276/205, EKN 2425,2426 272/4, nevy-
hnutne potrebných pre dobudovanie spojovacieho chodníka 
medzi Ul. Fábryho a Ul. gen. Svobodu, do najbližšieho riadne-
ho zasadnu  a MsZ.

Vyberáme z uznesení zo 
zasadnutia MsZ zo dňa 27.4.2017
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HOSPODÁRENIE MESTA SABINOV ZA ROK 2016 
Celkové príjmy rozpočtu mesta boli predpokladané v schvále-
nom rozpočte vo výške 9 745  s. €, v skutočnos   dosiahli 9 695 
 s. €. Výdavky boli predpokladané v schválených rozpočtoch 

vo výške 9 745  s. € a v skutočnos   sa výdavky čerpali vo výške 
8 775  s. €. 

Mesto Sabinov dosiahlo v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok 
vo výške 439 516,42 €. Po vysporiadaní nevyčerpaných úče-
lovo určených dotácií a pripočítaní zostatku fi nančných ope-
rácií prevedie mesto do rezervného fondu 614 004,18 € (za 
rok 2015 bolo do rezervného fondu odvedených 603 099,91 
€). Tieto fi nančné prostriedky budú použité na fi nancovanie 
schválených inves  čných akcií v roku 2017.

V roku 2016 zabezpečovalo mesto Sabinov fi nancovanie 
samosprávnych kompetencií predovšetkým z vlastných da-
ňových a nedaňových príjmov. Z dotácií zo štátneho rozpoč-
tu z príslušných kapitol štátneho rozpočtu boli fi nancované 
kompetencie preneseného výkonu štátnej správy - prenese-
ných kompetencií na školstvo, matriku, register obyvateľstva, 
stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredie, hmotná núdza, CSS, 
útulok, projekty z ÚPSVaR. 

Podrobne sú  eto výsledky analyzované v Záverečnom účte 
mesta Sabinov za rok 2016, ktorý je zverejnený na stránke 
mesta Sabinov.

VÝVOJ DLHU
Celková suma dlhu k 31.12.2016, ktorá sa vypočítava podľa 
§ 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
92 730,22 €, t.j. 1,09 % z celkových bežných príjmov. Zákon 
určuje maximálnu hranicu dlhu 60 %.

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a is  na spolu) 
k 31.12.2016 boli vo výške 491 200,91 € (vrátane splatenia 
krátkodobého preklenovacieho úveru na rekonštrukciu MŠ 17. 
novembra, ktorá bola realizovaná v roku 2015), t.j. 5,82 % z cel-
kových bežných príjmov, pričom zákon nedovoľuje prekročiť 
hranicu 25 %.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Mesto spláca dlhodobý inves  čný úver na rekonštrukciu juž-
nej strany Námes  a slobody. Stav úveru k 31.12.2016 bol vo 
výške 92 730,22 € a je splatný v roku 2018. 

V priebehu roka 2016 mesto spla  lo krátkodobý prekleno-
vací úver, z ktorého bola fi nancovaná inves  čná akcia Rekon-
štrukcia MŠ 17. novembra, ktorý bol spolufi nancovaný z EFRR. 
Zároveň mesto v roku 2016 spla  lo úver na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií II. etapa známa ako projekt PPP.

INVESTIČNÉ AKCIE MESTA
Mesto Sabinov v roku 2016 realizovalo kapitálové inves  cie 
v celkovej hodnote 844 129,54 €. Tieto inves  čné akcie boli 
uhradené z fi nančných prostriedkov rezervného fondu vo výš-
ke 542 992,52 €. 

- Kamerový systém 2 121,60

- Rozhlasová ústredňa 3 800,00

- Nákup osobného automobilu 21 900,00

- Rekonštrukcia strechy MsÚ 20 288,52

- MsÚ - klima  zácia 12 477,60

- Rekonštrukcia budovy MsÚ 8 819,95

- Rekonštrukcia budovy NS 62 73 737,46

- Prípravná a projektová dokumentácia 27 660,02

- Nákup pozemku – Ul. Sadová 6 447,00

- Výstavba chodníka - Ul. Fábryho 18 948,80

- Výstavba chodníka – Ul. Hollého 74 879,24

- Výstavba odstavnej plochy Ul. 
Komenského

19 742,42

- Rekonštrukcia MK – Športový areál 56 346,21

- Rekonštrukcia MK – Ul. S. Chalupku 33 399,18

- Výstavba IBV – Ul. Levočská 111 532,43

- Výstavba kontajnerových stanovíšť 18 114,80

- Bytový dom na Ul. Mlynskej 166 873,47

- Športové ihrisko pre mládež 11 593,41

- Kapitálový transfer MsKS 59 112,00

- Socha Oskar 18 000,00

- Kolumbárium 6 199,00

- Materské školy 20 277,26

- Základná umelecká škola 32 508,75

- Školské jedálne pri MŠ 9 989,00

- Školské jedálne pri ZŠ 4 825,20

- ZŠ Komenského – rekonštrukcia 
telocvične 1 920,00

- Kapitálové transfery – rekonštrukcia CSS 2 616,02

Oddelenie výstavby koordinovalo činnosť pri realizácii 11 in-
ves  čných akcií, z ktorých Vám prinášame niektoré ukážky: 

Pokračovanie na s. 7 

Informácie o hospodárení mesta Sabinov za rok 2016 – vybrané ukazovatele

Rekonštrukcia chodníkov na Ulici Hollého

Výstavba spojovacieho chodníka medzi Ul. S. Fábryho 
a Ul. gen. Svobodu – I. etapa



SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52017]4 Školstvo

Čo bolo príčinou zmeny zria-
ďovateľa školy?
Hlavným dôvodom tohto kro-
ku je to, že škole sa za posled-
né roky výrazne znížil počet 

žiakov. Ovplyvnila ho klesajú-
ca demografi cká krivka a  ež 
vznik množstva nových gym-
názií v Prešove. V obdobiach 
nášho najväčšieho rozmachu 
mala škola približne 480 štu-
dentov, pričom v súčasnos   
je ich už len 84. A keďže sa 

na Slovensku prevádzka školy 
fi nancuje podľa počtu žiakov, 
mal tento pokles veľmi vý-
razný vplyv na samotný chod 
gymnázia. Posledné roky pre-
to musela škola zabezpečovať 
len základné prostriedky pre 
jeho fungovanie a nemohlo 

sa tak myslieť na inovácie či 
modernejšie metódy vzdelá-
vania. 

Bojujete nejakým spôsobom 
pro   tomuto poklesu žiakov? 
Áno. Navštevujem základné 
školy v okolí a informujem 

rodičov de   o našich výsled-
koch. Tie sú skutočne skvelé, 
úplne porovnateľné s konku-
renčnými gymnáziami v Lipa-
noch či Prešove. V súčasnos   
Národný ústav cer  fi kova-
ných meraní vzdelávania 
(NÚCEM) poskytuje aj údaj 
o pridanej hodnote školy. 
Je to v podstate porovnanie 
žiaka, ktorý k nám príde s is-
tým výsledkom z Testovania 
9 a odchádza od nás s is-
tým výsledkom z maturitnej 
skúšky. Tu sa ukazuje, aký 
výkonnostný skok daný žiak 
urobil. Škola tak ani nemusí 
mať v rámci Slovenska naj-
lepšie výsledky z maturít, ak 
prijala žiaka so slabšími štu-
dijnými výsledkami. Pridaná 
hodnota tak meria rozdiel, 
o ktorý škola študenta zlepši-
la. A z hľadiska tejto pridanej 
hodnoty je naše gymnázium 
šieste na Slovensku. Dôka-
zom týchto dobrých výsled-
kov školy sú aj naši absolven-
 , ktorí sú každý rok viac ako 

v 90% miere prija   na vysoké 
školy. V podstate od nás nej-
de na vysokú školu len žiak, 

ktorý sa tak rozhodol sám. Ja 
osobne, ak niektorého z na-
šich absolventov stretnem, 
pýtam sa ho, ako sa cí   vo 
svojom kolek  ve spolužiakov 
pripravený na vysokoškolské 
štúdium a či má pocit, že za 
nimi zaostáva z hľadiska ve-
domos  . Ešte som sa nestre-
tol s odpoveďou, kde by mi 
ktosi z nich povedal, že sa cí   
nepripravený. A to je práve 
našou najlepšou a najdôve-
ryhodnejšou reklamou - náš 
absolvent. 

Výrazný krok vpred sme 
urobili aj v súvislos   s našou 
internetovou stránkou, na 
ktorej sa v súčasnos   nachá-
dza každé jedno poduja  e 
u nás  či rekapitulácia celého 
školského roka. Akcií je sku-
točne mnoho, pretože si uve-
domujeme, že škola nie je len 
o štúdiu. Rodič má možnosť 
pozrieť sa na našu ak  vitu 
a dozvedieť sa o škole viac.

Ako zmena zriaďovateľa po-
môže gymnáziu? 
Naša škola už bude môcť mys-
lieť nielen na to, ako prežije 
z pohľadu fi nancovania naj-
bližší školský rok, ale bude sa 
môcť pozerať aj na inováciu 
spôsobov vyučovania. Nový 
zriaďovateľ nás má prebrať 
na obdobie 15 rokov, čo je vý-
raznou garanciou budúceho 
fungovania našej školy. 

Gymnázium v Sabinove má novú budúcnosť
Gymnázium Antona Prídavka od 1. 9. 2017 prejde pod nového zriaďovateľa, ktorým je De-
utsch - Slowakische Akademien. Jedná sa o nemeckú spoločnosť so sídlom v Brezne, ktorá 
od budúceho školského roka gymnáziu pomôže zabezpečiť chod školy a postará sa o nové in-
ves  cie v oblas   vzdelávania. Aké reformy žiakov gymnázia čakajú a čo všetko nová spoloč-
nosť do školy prinesie nám v rozhovore objasnil riaditeľ školy Andrej Zubrický. 

Zuzana Michalíková, foto: archív GAP

Zábery z prostredia školy
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Môžeme sa tešiť na nejaké 
reformy v oblas   vzdeláva-
nia? 
Gymnázium už od 1.9.2015 
prešlo na technické a prí-
rodovedné zameranie. Išlo 
hlavne o posilnenie informa-
 ky, biológie a chémie. Na 
 eto predmety sme sa zame-

rali predovšetkým preto, lebo 
väčšina našich absolventov 
sa orientovala práve na ob-
las   ako farmácia, medicína 
či rôzne informa  cké odbo-
ry. Zároveň sme sledovali aj 
potreby trhu práce, kde sa 
v súčasnos   najviac vyžadu-
jú prírodovedné a technické 
zamerania. V tejto orientácii 
nás chce náš nemecký part-
ner aj naďalej podporovať. 
Samotná profi lácia školy sa 
nezmení, akurát nám pribud-
ne zvýšená dotácia hodín ne-
meckého jazyka. Tiež by som 
chcel zdôrazniť, že DSA nemá 
záujem urobiť z našej školy 
bilingválne gymnázium, pôj-
de len o posilnenie výučby 
nemeckého jazyka, pričom 
sa v pôvodnom stave zacho-
vá vyučovanie anglického ja-
zyka. 

Akým spôsobom sa podpora 
nemeckého jazyka prejaví? 
Študen   budú mať možnosť 
zúčastniť sa zahraničných 
stáží v Nemecku, kde priamo 
v praxi budú môcť komuni-
kovať s ľuďmi a precvičovať 
si tak svoje jazykové zruč-
nos  . Ďalšou formou inová-
cie bude aj výučba formou 
e-learningu, v ktorej sa budú 
žiaci prostredníctvom vide-

okonferencií rozprávať pria-
mo so študentmi v Nemec-
ku. To je jeden z mnohých 
spôsobov modernej výučby. 
Naši žiaci tak budú mať mož-
nosť sa ešte viac zdokonaľo-
vať v jazyku. 

Na aké inves  cie v priesto-
roch školy sa študen   môžu 
tešiť? 
Bude sa skvalitňovať výbava 
jazykových učební a zria-
dia sa aj videokonferenčné 
miestnosti. Zainvestuje sa 
aj do pomôcok technického 
vybavenia, pretože ambí-
ciou nového zriaďovateľa 
je vychovať manažérov pre 
slovenský, ale aj zahraničný 
trh. 

Ako zasiahne zmena zriaďo-
vateľa súčasných študentov 
gymnázia? 
Terajší žiaci našej školy do-
študujú podľa podmienok, za 
ktorých boli prija  . Zmena sa 
bude týkať budúcich študen-
tov gymnázia, ktorí k nám na-
stúpia od prvého ročníka. No 
aj napriek tomu DSA plánuje 
budúci rok zobrať súčasných 
študentov na zahraničné 
stáže do Nemecka. Budú tak 
môcť vycestovať a vidieť, ako 
funguje vzdelávací systém 
u nich. 

Evidujete zvýšený záujem 
žiakov o štúdium? 
Momentálne sme v začiat-
koch. Aj keď sme už žiakov 
deviateho ročníka okolitých 
základných škôl informovali 
o zmene zriaďovateľa, zatiaľ 

tento nárast nepozorujeme. 
Predpokladáme však, že ide 
iba o prvotnú informáciu 
a po prvom roku fungovania 
tejto reformy sa dostane-
me do väčšieho povedomia 
ľudí. 

Koľko študentov plánujete 
prijať v budúcom školskom 
roku?
Plán je otvoriť dve triedy 
s celkovým počtom 58 žiakov. 
Prijímacie konanie a zápis 
študentov nám ukážu, či sa 
podarí tento plán splniť. 

A ako vidíte budúcnosť 
osemročného gymnázia? 

My by sme osemročné gym-
názium najradšej obnovili 
znovu, no tento úkon bude 
predmetom rokovania s no-
vým zriaďovateľom. Ja by 
som však tento krok rozhod-
ne uvítal, pretože so študent-
mi osemročného gymnázia 
mala naša škola veľmi dobré 
skúsenos  . Žiaci boli u nás 
od piateho ročníka základnej 
školy a mali skutočne vyni-
kajúce študijné výsledky. Pre 
nás je však teraz podstatné, 
aby žiaci, ktorí by sa k nám 
rozhodovali prestúpiť po 
piatom ročníku, prišli aj po 
ukončení deviateho ročníka 
základnej školy. «

Školstvo

Hviezdoslavov
Kubín 2017 

V čase výroby marcového 
S pravodajcu (27.3.2017) sa 
v priestoroch ZŠ Komenské-
ho 13 v Sabinove uskutočnila okresná súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Nadšení 
recitátori, príjemné prostredie a radosť z krásneho slova 
priniesli  eto výsledky:

I. kategória
POÉZIA
1. Jakub Hrubý, ZŠ Šarišské Michaľany
2. Viktória Hudeková, ZŠ Rožkovany
3. Michal Kozák, ZŠ Komenského 13, Sabinov
PRÓZA
1. Norbert Talarovič, SZŠ Sabinov
2. Lívia Kasiňáková, ZŠ Poloma
3. Alexandra Hrabčáková, ZŠ Dubovica
3. Juraj Štieber, ZŠ Komenského 113, Lipany

II. kategória
POÉZIA
1. Ane  a Štelbacká, ZŠ Šarišské Michaľany
2. Matej Strakar, ZŠ Komenského 113, Lipany
3. Michal Ma  sovský, ZŠ 17. novembra, Sabinov
PRÓZA
1. Natália Polohová, CZŠ sv. J. Krs  teľa, Sabinov
2. Katarína Janičová, ZŠ Komenského 113, Lipany
2. Katarína Karaff ová, ZŠ Šarišské Michaľany
3. Laura Hovancová, ZŠ Šarišské Dravce
3. Anna Havrillová, SZŠ Sabinov

III. kategória
POÉZIA
1. Lívia Harčárová, Gymnázium Lipany
2. Natália Kuchárová, ZŠ Komenského 13, Sabinov
3. Adela Gaľová, CZŠ sv. J. Krs  teľa, Sabinov
PRÓZA
1. Adam Mochňák, Gymnázium Lipany
2. Daniela Šajgalová, ZŠ Komenského 13, Sabinov
2. Laura Kravcová, ZŠ Komenského 113, Lipany
3. Anna Miščiková, ZŠ Komenského 13, Sabinov

Cvičme v rytme 
riekaniek

V športovej hale v Sa-
binove sa 11. apríla 
2017 stretlo 350 nad-

šených malých cvičencov zo 
všetkých sabinovských ma-
terských škôl na VII. ročníku 
akcie pod názvom Cvičme 
v rytme riekaniek. Pohľad na 
palubovku plnú de   nás prí-
jemne hrial na srdci. Všetky 
de   s ich im blízkym a úprim-
ným nadšením cvičili, skákali, 
behali a tancovali celú hodi-
nu a tým roztancovali aj nás 

ostatných. Malých cvičencov 
prišli pozdraviť rodičia, ale aj 
príbuzní de   alebo cvičite-
liek. Siedmy ročník cvičenia 
de   a učiteliek zorganizovala 
MŠ Švermova pod vedením 
pani riaditeľky Gabiky Križa-
novej. Veľkú zásluhu na tom-
to úspechu však majú aj všet-
ky učiteľky, ktoré de   na ten-
to športový deň pripravili, za 
čo im patrí naša vďaka. Veľké 
ďakujem patrí aj sponzorom 
– Mestu Sabinov, Milk - Agro 
Sabinov, p. Marcinkovi z fi r-
my Damad, predajni Bábet-
ko pani Drábovej a  ež fi rme 
Farby – laky pani Semančíko-
vej, ale aj Vám, ktorí ste túto 
krásnu akciu po dporili svojím 
potleskom. «

I. Šulíková, Spoločný školský úrad

I. Šulíková, Spoločný školský úrad
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Žiaci zo „Sedemnástky“ 
si mohli opäť dosýta 
užiť anglič  nu - tento-

raz s rodeným Angličanom 
Mathewom. Štyridsať žiakov 
dostalo možnosť absolvo-
vať pod jeho vedením kurz, 
ktorého hlavným cieľom 
bolo zdokonaliť ich jazykové 

schopnos   a zvýšiť ich seba-
istotu pri rozprávaní v anglic-
kom jazyku. Dve skupiny žia-
kov počúvali britský prízvuk 
a komunikovali v cudzom 
jazyku tri hodiny denne. Zú-
častnení oceňovali príjemnú 
atmosféru a zábavnú formu, 
ktorou boli ak  vity na hodi-
nách realizované. Z  mnohých 
opadol strach z komunikácie 
v anglič  ne a niektorých do-

konca začal tento jazyk viac 
baviť. Naši ôsmaci sa zo všet-
kých síl snažili, aby zahrali čo 
najlepšie scény zo svojich ob-
ľúbených fi lmov, vytvorili re-
cenzie fi lmov svojich kamará-
tov, či urobili dobrú kampaň 
pre voľbu do mestskej rady, 
aby si nakoniec zvolili svojich 
poslancov a starostu, ktorí 
ich svojou argumentáciou 
- samozrejme v anglič  ne - 
najlepšie presvedčili. Okrem 
mnohých iných ak  vít treba 
spomenúť aj hranie rolí spo-
jené s vytvorením vlastného 

menu a objednávanie si jedál 
v pomyselnej reštaurácii, kto-
ré nadchlo aj štvrtákov a pia-
takov. Naši mladší boli pat-
rične hrdí na to, že rozumeli 
takmer všetkému, čo pán 
lektor hovoril a s radosťou, 
bez strachu a zábran sa za-
pájali do komunikácie a hier 
v cudzom jazyku. Novým zá-
žitkom pre väčšinu bolo to, 
že sa po prvýkrát rozprávali 

s „naozajstným Angličanom.“ 
Ako skonštatoval jeden z ab-
solventov kurzu: „Anglič  na 
sa učí dobre, keď sme nútení 
ňou rozprávať.“ Keďže všetci 
účastníci by kurz odporúčali 
aj svojim kamarátom, bude-
me sa tešiť na to, že si takýto 
týždeň s lektorom zopakuje-

me aj v budúcich školských 
rokoch.

V tom istom čase sa ko-
nalo aj krajské kolo Olym-
piády v anglickom jazyku 
- 27. ročník. V kategórii 1C 
v školskom roku 2016/2017 
krásne 6. miesto získala So-
fia Hubová. Blahoželáme! «

Minulý mesiac sa v športovej hale 
v Levoči konalo krajské kolo 
v basketbale žiakov ZŠ. Turnaja 

sa zúčastnili víťazi ôsmich okresov. Medzi 
nimi aj obhajcovia vlaňajšieho okresné-
ho kola, žiaci ZŠ na Ul. 17. novembra 31, 
Sabinov. Chlapci, tak ako po celý ročník, 
suverénnym spôsobom vyhrali svoju sku-
pinu a ako prvé družstvo v okrese Sabinov 

sa historicky prebojovali až do samotné-
ho fi nále.

Tam na nich čakalo družstvo ZŠ z Popra-
du, ktoré svoju nespornú kvalitu a kom-
paktnosť potvrdilo v samotnom fi nále 
a jasne zvíťazilo.

Aj napriek tomu patrí chlapcom 
uznanie a obrovská vďaka za dlhodobé 

podávanie kvalitných výkonov a vzornú 
reprezentáciu školy, mesta ako aj okresu 
Sabinov.

O úspech sa pričinili  to žiaci (na fo-
tografi i dole): Kevin Džačovský, Štefan 
Hajzuš, Dávid Seman, Matúš Dujava, 
Samuel Dudáš, Samuel Nemergut, Šte-
fan Halaj a Mar  n Strelec. «

Krajské kolo 
v basketbale žiakov

Slavomír Guzy, foto: archív školy

Kurz angličtiny 
s lektorom
Ľ. Kostelníková, foto: archív školy

Účastníci kurzu



7SPRAVODAJCA MESTA SABINOV [52017] Mestská radnica informuje

ZAPOJENIE MESTA DO PROJEKTOV 
V roku 2016 mesto Sabinov podalo 11 žiados   o nenávratný 
fi nančný príspevok alebo o poskytnu  e dotácie na projekty 
z oblas   kultúrneho dedičstva, školstva, infraštruktúry, kul-
túrno-spoločenského a medzinárodného partnerstva v cel-
kovej požadovanej výške takmer 2,8 mil. €. V šies  ch žiados-
 ach mesto nebolo úspešné, v jednej žiados   ešte nebolo 

rozhodnuté o výsledku hodnotenia (projekt „Dom meš  an-
sky - Námes  e slobody č. 55 - rekonštrukcia, žiadaná suma 
cca 167  s. €). Štyri žiados   boli úspešne schválené, pričom 
v troch z nich boli projekty spracovávané v spolupráci s Agen-
túrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja. V roku 2016 boli alebo sa začalo s implementáciou 
projektov schválených ešte v roku 2015. Prehľad implemen-
tovaných projektov: 
 Rozšírenie kamerového systému v meste Sabinov – etapa č. 

VII s dotáciou 30  s. €,
 Zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v oblas   teles-

nej a športovej výchovy v meste Sabinov (telocvičňa ZŠ Ko-
menského) s dotáciou 45  s. €,

 Prístupová komunikácia Ul. Poľná s dotáciou 7  s. €, 
 Rekonštrukcia MsKS so schváleným NFP vo výške                   

1 206 698,04 €. «

Informácie o hospodárení mesta Sabinov 
za rok 2016 – vybrané ukazovatele
Pokračovanie zo s. 3 

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
PREDĹŽENIA LEHÔT NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH 

NÁVRHOV DO OBCHODNÝCH VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh 
na uzavre  e zmluvy na predaj motorového vozidla 
značky ŠKODA SUPERB 2,0 TDI Classic, SB 353 AR  do 
18.5.2017 do 13.00 h,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na poschodí 
objektu na Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 94,7 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na prízemí 
objektu na Hollého 35 v Sabinove, na pozemku p. č. 
2145/9 – nebytové priestory o výmere 124 m2,

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzavre  e zmluvy o nájme nebytových priestorov do 
16.6.2017 do 13.00 h nachádzajúcich sa na Hollého 35 
v Sabinove – nebytové priestory o výmere 92,13 m2 
a garáže o výmere: č. 7 o výmere 46,40 m2, č. 8 o vý-
mere 42,05 m2 a č. 9 o výmere 46,40 m2 na pozemku 
p. č. 2145/9.

Bližšie informácie ohľadom obchodnej verejnej súťaže 
a predĺžení lehôt na predkladanie súťažných návrhov do ob-
chodných verejných súťaží  nájdete na stránke mesta www.
sabinov.sk, príp. kontaktujte sa na tel. číslo 051/488 04 23, 
0905 789 515.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie k Športovému areálu

Rekonštrukcia miestnej komunikácie S. Chalupku

Rozšírenie spevnených plôch na Ulici Komenského č. 21-28
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Zástavba južnej čas   centrálnej 
mestskej zóny prešla od roku 1965  
mnohými zmenami a jej vtedajšiu 

podobu majú už iba v spomienkach pa-
mätníci z radov najstaršej generácie Sa-
binovčanov. Fotografi a 1A z konca roka 
1965 predstavuje radovú zástavbu prí-
zemných rodinných domov na vtedajšej 
Ul. Sovietskej armády. Napriek tomu, že 
sa nachádzali v historickom jadre mes-
ta,  eto zobrazené objekty nemali his-
torickú hodnotu, čo dosvedčuje aj fakt, 
že ich nenájdeme zapísané v Štátnom 
zozname nehnuteľných kultúrnych pa-
miatok. Z dnešného pohľadu a súčasnej 
terminológie by sa mohli nazvať po-
lyfunkčnými objektmi, pretože okrem 
zadných (dvorových) obytných pries-
torov sa v nich nachádzali aj priestory 
predajné, resp. priestory, v ktorých sa 
obyvateľom mesta a jeho spádovej ob-
las   poskytovali služby. Až do asanácie 
týchto nehnuteľnos   sa v nich nachád-
zali predajne š.p. Drobný tovar odštep-
ný závod Prešov MOPEDY, ŠIJACE STRO-

JE BICYKLE (č. 88) a KLENOTY – HODINY 
(č. 90), predajňa š.p. Zdroj závod Prešov 
MLIEKO (č. 89), v objekte č. 91 posky-
tovalo svoje služby SKLENÁRSTVO – RÁ-
MOVANIE OBRAZOV (foto 1A). Posled-
nou nehnuteľnosťou pred prechodovou 
spojnicou na vtedajšiu Leninovu (dnes 
Ružovú) ulicu bol dom č. 92, v ktorom sa 
podľa vývesného š  tu nachádzalo PO-
HRABNÍCTVO. Čítate správne, nie je to 
preklep, pohrebné služby prevádzkovali 
Komunálne služby mesta Sabinov pod 
týmto názvom. Nevedno prečo, však fo-
tografi a domu č. 92 medzi dostupnými 

archívnymi zábermi pražského Státního 
ústavu památek a objektů chýba. 

Koncom 60-tych rokov minulého storo-
čia, v porovnaní s ostatnými východoslo-
venskými mestami, obchodná sieť v Sa-
binove výrazne zaostávala. Zlá situácia 
bola v centre mesta, ešte horšia na no-
vých sídliskách, kde výstavba obchodov 
značne zaostávala za tempom bytovej 

výstavby. Zrušenie okresu sa podpísalo aj 
v tomto smere. MsNV sa rozhodol vylep-
šiť predajné a prevádzkové podmienky 
výstavbou a zriadením nových 
obchodných stredísk. Keďže peňazí ani 
vtedy nebolo dosť, jedinou možnosťou 
v tejto súvislos   bola združená výstav-
ba. Prvou lastovičkou v centre mesta bol 
Dom odevov a tex  lu (pozri tohtoročné 
marcové vydanie Spravodajcu, s. 8), dru-
hou Obchodné stredisko domu potravín 
a drobného tovaru. Keďže mesto v cen-
trálnej zóne nevlastnilo žiadne vhodné 
pozemky, postupne sa pristupovalo k vy-

kupovaniu domov určených na asanáciu. 
Tak to bolo aj s už spomínanými nehnu-
teľnosťami, ktorých asanácia prebehla až 
v jesenných mesiacoch roku 1969. Pre 
projektovú nepripravenosť bol začiatok 
výstavby oddialený až na rok 1970. Inves-
tormi tejto združenej výstavby boli štátne 
podniky Zdroj – Potraviny, Drobný tovar 
a Domáce potreby. Výstavbu sprevádza-
lo množstvo problémov, trvala takmer 
šesť rokov, ale nakoniec príslovie „koniec 
dobrý, všetko dobré“, pla  lo aj v tomto 
prípade. Sabinovčania sa konečne do-
čkali svojho prvého obchodného domu, 
ofi ciálne obchodného strediska Domu 
potravín a drobného tovaru „Družba“ 
(foto 1B). S dôstojnými veľkopredajnými 
samoobslužnými priestormi a sor  men-
tom potravín a drogis  ckého tovaru, ako 
aj hračiek, športových a kancelárskych 
potrieb a elektro tovaru.

Tento stav trval až do zmeny spolo-
čenských a poli  ckých pomerov po roku 
1989, kedy v rámci ekonomickej reformy 
došlo k likvidácii štátnych podnikov a ná-

slednej priva  zácii ich obchodných jed-
no  ek. Z Družby sa stal Obchodný dom 
Domino. Dnes tam nájdete ázijský tovar 
a sólo predajne detských hračiek, ovocia 
a zeleniny, tex  lu a obuvi, pánskej, dám-
skej a detskej módy, pracovných, zdra-
votníckych, športových odevov a obuvi, 
kuchynských potrieb a drogis  ckého to-
varu i predajňu ponúkajúcu zdravie z prí-
rody. Ale aj fi liálku bankovej inš  túcie, 
mobilného operátora, či  fitnes centrum 
(foto 1C, 1D). No žiaľ, aj nekonečnú špi-
nu v bývalom átriu a v prechode na Ru-
žovú ulicu. «

SERIÁL - Ako bolo, ako (nie) je

AK
O B

OLO
,

AK
O (

NI
E) 

JE

22
-nl- (foto: Státní ústav památek a objektů Praha, 

archív MsKS, Oto Navrátil)

1 A 1 B

1 C 1 D
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Kultúrne a informačné cen-
trum Na korze organizo-
valo 8.4.2017 veľkonočný 

bazár, na ktorom svoje ume-
lecké výtvory spojené s Veľkou 
nocou vystavovalo tucet reme-
selníkov zo Sabinova a okolia. 
Súčasťou bazára boli tvorivé 
dielne pre verejnosť - maľova-
nie a dierovanie kraslíc, drôto-
vanie, quilling, maľovanie na 
sklo, pletenie dekorácií z pedi-
gu a papiera (red.).«

Kultúra v skratke

Mesiac apríl sme v Mestskej kniž-
nici v Sabinove odštartovali be-
sedou, ktorá sa konala 4. apríla 

2017. Mala názov podľa najnovšej kni-
hy p. Zbojeka Šlabikár zdravia. Viac ako 
dvojhodinová beseda plná rozhovorov 
bola doplnená aj o dôležité informá-
cie o zdraví, zdravom životnom štýle 
a potravinách. Ján Zbojek sa predsta-
vil ako spisovateľ, podnikateľ, vedúci 
seminárov a prednášateľ, ktorý sa zao-
berá výskumom duševných schopnos   
človeka, rozvojom  osobnos   a úspe-
chom. Je zakladateľom Akadémie FG - 
Školy úspechu zameranej na nezávislosť 

ľudí vo fi nanciách a zdraví. Učí novému 
systémovému spôsobu myslenia, ktorý 
vytvára netradičný pohľad na systém 
zdravia a bohatstva človeka. Beseda sa 
tak niesla v duchu dobrých rád a  pov, 
ako byť zdravým a šťastným človekom 
a ako sa môžeme zbaviť všetkých chorôb 
a to sami, bez pomoci liekov a lekárov. 
Podľa slov p. Zbojeka byť zdravým člove-
kom znamená mať čistú myseľ a ducha, 
až potom môžeme očakávať aj zlepšenie 
zdravotného stavu. „Som presvedče-
ný, že každý človek sa dokáže uzdraviť 
a zregenerovať sám, keď žije v súlade 
s prírodou a je v rovnováhe. Spoznaním 
seba a systému zdravia dostávate do 
rúk doslova návod na použi  e, aby ste 

mohli prevziať zodpovednosť za svoje 
zdravie,“ zdôraznil počas besedy spiso-
vateľ Ján Zbojek. «

Ján Zbojek predstavil v Sabinove svoju knihu Šlabikár zdravia

Erika Filipaková, foto: Diamond Art

Víťazmi súťaže o VEĽKONOČNÚ KRASLICU sa stali: 1. miesto - Agáta Šašalová 
(Sabinov), 2. miesto - Miroslava Fecková (Sabinov) a 3. miesto - Katarína Li-
povská (Lipany). Srdečne blahoželáme. Poduja  e organizovalo v rámci ak-

cií spojených s Veľkou nocou Kultúrne a informačné centrum Na korze (red.). «

Začiatkom mesiaca apríl 
(5.4.2017) sa uskutoč-
nila vernisáž zaujíma-

vej výstavy Farby jesene - 
Enkaus  ka. Autorka výstavy 
Jana Bakičová predviedla 
účastníkom v rámci tvorivej 
dielne aj ukážku základných 
techník maľovania voskom. 
Organizátorom poduja  a 
bolo Kultúrne a informačné 
centrum Na korze (red.).« 
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Foto: Diamond Art

V poslednú aprílovú nedeľu 
sa FS Sabinovčan zúčastnil 
na regionálnej súťažnej pre-

hliadke choreografi í folklórnych 
kolek  vov - Tanečné konfrontácie. 
Na súťaži si vytancoval zlaté pásmo 
s postupom na krajské kolo. Za vy-
nikajúcu prípravu ďakujeme chore-
ografom - vedúcemu FS Sabinovčan 
Štefanovi Forišovi a Michaele Klčo-
vej. (red.) «
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KATEGÓRIA ŽIACI
Lívia Cukerová (šach)
Prvou a zároveň najmladšou ocenenou 
bola šachistka Lívia Cukerová. Napriek 
tomu, že je prváčkou na ZŠ, má za se-
bou množstvo úspechov. Asi najcennej-
šie je za  aľ víťazstvo na Majstrovstvách 
SR v rapid šachu v kategórii dievčat do 
6 rokov. V turnajoch Grand Prix mláde-
že Slovenského šachového zväzu v ka-
tegórii dievčat do 8 rokov sa jej podarilo 
získať neuveriteľných 14 zlatých medailí. 
Odohrala  ež svoj prvý zápas v súťaži 
družs  ev dospelých v 4. lige, v ktorom 
zvíťazila. Určite nie je prekvapením, že 
k šachu ju priviedol jej otec a zároveň 
tréner Dušan Cuker.

Kris  na Šimčíková (karate)
Kara  stka Kris  na Šimčíková je členom 
Karate klubu KATSUDO Sabinov. V uply-
nulom roku zvíťazila v kategórii kumite 
kadetky v Budapeš   na Hungarian open. 
Striebro získala na Croa  a open v Chorvát-
skej Rijeke, na na Kachi cup-e v Nitre a na 
Majstrovstvách Slovenska v Trnave. Bronz 
Kris  nke pribudol na Zagreb karate cup 
a na Polish open, kde naviac v kategórii 
kumite ml. dorastenky obsadila 1. miesto. 
Zlato a striebro si odniesla aj zo Sloven-
ského pohára, kde sa zároveň stala aj jeho 
celkovou víťazkou. Na Grand Prix Slovakia 
v kategórii kumite ml. dorastenky obsadila 
3. miesto, v kategórii kumite kadetky do 
47 kg sa stala jeho celkovou víťazkou. Jej 
najväčším snom je dostať sa na nadchá-
dzajúce Majstrovstvá sveta v Španielsku. 
O jej najčerstvejších úspechoch sa môžete 
dočítať na s. 17. 

Denisa Blizmanová (karate)
Je vychádzajúcou kara  s  ckou hviezdič-
kou. Jej najväčším úspechom v uplynu-
lom roku bolo víťazstvo v Slovenskom 
pohári v agility 8-ročných dievčat. Vy-
nikajúci výsledok dosiahla aj na Maj-
strovstvách Slovenska goju-ryu, kumite 
dievčatá, kde vybojovala 2. miesto a na 
Polish open, kumite 8-9-ročné dievčatá, 
kde získala bronz. Dve zlaté a 1 striebor-
nú medailu získala aj na Majstrovstvách 
východoslovenského kraja VÚKABÚ.

Richard Mácha (karate)
Skvelý bojovník klubu KATSUDO - Ri-
chard Mácha získal v roku 2016 tieto 
cenné umiestnenia: v kumite obsadil 
1. miesta na Budapest open, Kachi 
cup-e, Majstrovstvách východoslo-
venského kraja VÚKABÚ a na Trsten-
skom pohári.  Hrdí sa tiež titulom 
Majster Slovenska v kumite družstvo 
žiakov z Majstrovstiev Slovenska v Tr-
nave, kde získal aj bronz v kumite 
10 – 11-ročných chlapcov. Získal tiež 
bronz z Polish open a z Grand prix Hra-
dec Králové a v Slovenskom pohári 2x 
prvé, 1x druhé a 2x tretie miesto.

Michal Mácha (karate)
Veľkým súperom Richarda je jeho brat 
Michal, ktorý úprimne priznal, že jeho 
brat je za  aľ lepší, no poc  vo trénuje, aby 
sa mu vyrovnal. Aj on sa stal v roku 2016 
Majstrom Slovenska v kumite družstvo 
ml. kadetov na Majstrovstvách Slovenska 
v Trnave a tu vybojoval i bronz v kumite 
12– 13-roční žiaci. Na Trstenskom pohári 
v kumite obsadil prvú priečku a na Grand 
Prix Slovakia získal striebro.

Ema Pigová (karate)
Veľkým talentom Karate klub KATSUDO 
je i Ema Pigová. V roku 2016 vybojovala 
v kumite prvé miesta v 1. kole Sloven-

ského pohára, na Majstrovstvách vý-
chodoslovenského kraja VÚKABÚ a na 
Trstenskom pohári, striebro na Memo-
riáli Michala Bozogáňa a bronz z Polish 
open. Z Majstrovs  ev Slovenska v Trnave 
si priniesla bronz v kumite 12 – 13-ročné 
dievčatá a rovnako v kumite družstvo ml. 
kade  ek. Na Majstrovstvách Slovenska 
zvíťazila v goju-ryu, kumite 12 – 13-roč-
né dievčatá do 50 kg. Tomuto športu je 
vďačná i za to, že ju učí rešpektu k ľuďom.

KATEGÓRIA JUNIORI
Dávid Kostolník (karate)
Jeho najväčšími úspechmi v uplynulom 
roku v kumite nad 84 kg bolo víťazstvo 
na Grand Prix Slovaka a zisk  tulu Majstra 
Slovenska goju-ryu. Na Zagreb karate cup 
získal 2. miesto, zo Slovenského pohára si 
odniesol zlato v 1. aj 2. kole kumite U21. 
1. miesto obsadil v kumite U21 a kumite 
open na Grand Prix Hradec Králové. 

Richard Gajdoš (silový trojboj)
Silák Richard dosiahol svoj najväčší 
úspech hneď začiatkom roku 2016, keď 
v zlúčenej kategórii do 74 kg získal pre-
miérový  tul Majstra Slovenska výko-
nom v trojboji 430 kg (drep 172,5 kg, 
tlak 90 kg, ťah 167,5 kg). Bronzovú me-
dailu získal aj na Grand Prix Slovakia v si-
lovom trojboji dorastencov a juniorov, 
ktorá je po Majstrovstvách Slovenska 
druhou najvyššou súťažou pre mladých 
pretekárov.

JUNIOR NAJ
Marek Karlík (kickbox)
V minulom roku sa stal trojnásob-
ným majstrom Slovenska, zlato zís-
kal z juniorských Majstrovs  ev sveta 
v Dubline v kategórii kicklight a v ka-
tegórii light contact získal bronzovú 
medailu a to napriek tomu, že si tesne 
pred súťažou zlomil prst na nohe. Vybo-
joval si  ež striebro na seniorských ME 
v Loutraki v Grécku. Aj preto bol medzi 
10-  mi najlepšími športovcami Prešov-
ského samosprávneho kraja. Slovenský 
zväz kick-boxu mu udelil  tul Najlepší 
juniorský kickboxer a medzi seniormi sa 
umiestnil ako tre   najlepší.

Naj športovci 
za rok 2016

Výborná nálada, atmosféra nabitá 
radosťou a dobroprajnými úsmevmi. 
V tomto duchu sa nieslo slávnostné 
udeľovanie cien športovcom za rok 
2016. Úvodná pesnička od Zuzany 
Smatanovej v podaní kapely Lívia 
a Igor band "Dnes sa mi nechce nič" 
vyjadrila občasné pocity tých, ktorí 
sa pravidelne venujú športu a to nie-
len na vrcholovej úrovni. Hoci prídu 
niekedy chvíle, keď nemajú chuť 
trénovať, sú sklamaní z výsledkov 
alebo unavení, dokážu sa premôcť 
a bojujú ďalej. Nielen so súpermi, 
ale aj so svojim JA. Odmenou za túto 
vytrvalosť sú im potom krásne chví-
le z dobrého umiestnenia, zlepšenia 
výkonov, či obdiv okolia. Tí vytrval-
ci, ktorí poci  li sa  sfakciu za dlhé 
hodiny driny, sa zišli v Kultúrnom 
centre Na korze, aby im vzdal úctu 
 ež športovec, primátor mesta Pe-

ter Molčan, prednosta MsÚ Michal 
Repaský, vedúca odboru školstva, 
kultúry a telesnej výchovy a športu 
Vlasta Znancová. Ocenenia boli ude-
ľované za rok 2016 v kategóriách: 
žiaci, juniori, dospelí a kluby.

red., foto: Diamond Art
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KATEGÓRIA DOSPELÍ
Ján Župa (tenis)
Je učiteľom matema  ky a informa  ky 
a vo voľnom čase sa už dlhé roky venu-
je rozvoju tenisu v Sabinove. Funkciu 
predsedu Tenisového klubu v Sabinove 
zastáva už cez 20 rokov. Ján Župa je víťa-
zom Majstrovs  ev Slovenskej republiky 
v hale v kategórii nad 55 rokov. V súčas-
nos   mu patrí 2. miesto v tenisovom 
rebríčku SR v kategórii 55+ za rok 2016.

Pavol Kostrab (turis  ka)
Hrdí sa ziskom zlatej medaily na Maj-
strovstvách Európy v kategórii 60-roč-
ných a tak  ež zlatej medaily na Maj-
strovstvách Slovenska v Nordick Wal-
kingu. V uplynulom roku tak  ež obsadil 
2. miesto na Malinovskom pohári a na 
Silvestrovskom Walking Prešov (5km 
sneh) v kategórii 60+. Prvé a druhé 
priečky obsadil i na Prešovskej pät-
nástke, Malom Štrbskom maratóne, 
Podtatranskom polmaratóne a Me-
moriáli Pavla Antala. Na spomínaných 
súťažiach sa zo všetkých pretekárov 
umiestnil vždy do 6. miesta. Je členom 
Klubu slovenských turistov Slovan Sabi-
nov. Jeho telocvičňou je príroda, najmä 
okolie Sabinova, môžeme ho vidieť naj-
mä na trase Sabinov Lysá, Jakubovian-
ske rybníky...

Matúš Triščík (silový trojboj)
Aj on, podobne ako Richard Gajdoš zís-
kal top umiestnenie začiatkom roka 
2016. V kategórii do 93 kg sa stal Maj-
strom Slovenska výkonom 735 kg (drep 
270 kg, tlak 180 kg, ťah 285 kg). V súťaži 
o Pohár mesta Michalovce v tlaku na la-
vičke sa mu v kategórii mužov do 93 kg 
podarilo získať 4. miesto s výkonom 175 
kg, 110,51 Wilks bodu. Matúš je nielen 
vynikajúcim športovcom, ale aj tréne-
rom

Ina Macejková (karate)
Stálicou Karate klubu KATSUDO je už po 
piatykrát ocenená Ina Macejková. V roku 
2016 zvíťazila v kumite U21 na Grand Prix 
Slovakia a na Majstrovstvách Slovenska. 
Prvé miesto si odniesla aj z 1. a 2. kola 
Slovenského pohára a  ež z Grand Prix 

Hradec Králové, kde si zároveň vybojova-
la aj druhé a tre  e miesto v jednotlivých 
kategóriách. Na Zagreb karate cup získa-
la striebro, na Majstrovstvách Slovenska 
seniorov vybojovla bronz.

Marcel Paulovský (hokejista HK Sabinov)
Prispieva k výborným výsledkom HK klub 
Sabinov. Je jeho oporou nielen na ľade, 
ale aj v šatni. V produk  vite hráčov kom-
pletnej 2. ligy v sezóne 2015/2016 skončil 
na treťom mieste tesne pred bránami fi -
nále s 21 gólmi a 19 asistenciami (celkový 
počet bodov 40). V sezóne 2016/2017 je 
momentálne na 6. mieste s 18 gólmi a 28 
asistenciami (spolu 46 bodov). 

Adrián Perháč (silový trojboj)
Študent STU v Bra  slave je členom Klu-
bu silového trojboja T+T, patrí medzi naj-
lepších slovenských pretekárov. V roku 
2016 obhájil  tul Majstra Slovenska 
v kategórii do 66 kg na Majstrovstvách 
SR v silovom trojboji juniorov a celko-
vo sa umiestnil na 2. mieste. Najväčšie 
úspechy získal na Majstrovstvách Eu-
rópy dorastencov a juniorov v Malage 
v Španielsku, kde sa v kategórii do 66 
kg celkovo umiestnil na 2. mieste, zlato 
získal v mŕtvom ťahu za výkon 245 kg. 
Na Majstrovstvách sveta dorastencov 
a juniorov v Poľsku vybojoval 3. miesto 
v trojboji a 3. miesto v mŕtvom ťahu za 
výkon 237,5 kg.

DOSPELÍ NAJ
Veronika Semaníková (karate)
Je nielen vynikajúcou karatistkou, ale 
zároveň študentkou na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 
2016 na Majstrovstvách Európy goju-
-ryu v kumite do 68 kg získala bronz, 
na svetovom šampionáte v Linzi ob-
sadila 9. miesto. Stala sa slovenskou 
šampiónkou aj akademickou majster-
kou Slovenska. Víťazstvo si odniesla 
aj z Grand Prix Hradec Králové. Bronz 
získala na Zagreb karate cup v Chorvát-
sku, Polish open, Grand Prix Slovakia 
a na Memoriáli Michala Bozogáňa. 
Členka Karate klubu KATSUDO bola za 
rok 2016 vyhlásená v top desiatke naj-
úspešnejších športovcov Prešovského 
samosprávneho kraja.

KATEGÓRIA KLUBY
KLUB ŽIACI
Karate klub KATSUDO Sabinov
Cenu získal zaslúžene najúspešnejší klub 
v Sabinove, ktorý funguje od roku 2005 
ako občianske združenie. Je zameraný 
prevažne na prácu s deťmi a mládežou vo 
veku od 5 do 18 rokov. Venuje sa trénin-
gu bojových umení, hlavne karate štýlu 
goju ryu (godžu riu) a športovému zápa-
su - kumite. Počas jeho existencie v klube 
vyrástlo niekoľko slovenských reprezen-
tantov, ktorí dosiahli vynikajúce úspe-
chy. Počas roku 2016 získal na domácich 
a zahraničných turnajoch spolu 136 zla-
tých, 75 strieborných, 127 bronzových 
medailí. Na medzinárodných turnajoch 
klub získal 35 zlatých, 21 strieborných, 38 
bronzových medailí. Cena mu tohto roku 
bola udelená za kolek  v žiakov. Cenu 
prevzal tréner klubu Jozef Semaník.

KLUB JUNIORI
Mažoretky Tedasky Sabinov – seniorky 
Tedasky už niekoľko rokov úspešne repre-
zentujú naše mesto a patria do prvej de-
siatky najlepších mažoretkovských kolek-
 vov na Slovensku, o čom svedčia aj ich 

minuloročné vynikajúce výsledky. V uply-
nulom roku si Tedasky priniesli domov 
mnohé ocenenia a  tuly. Medzi najpre-
s  žnejšie patrí zisk: 1x  tul Majster sveta, 
1x  tul 1. vicemajster sveta a 1x  tul 2. 
vicemajster sveta. Získali  ež  tul Majster 
Európy a 3x  tul 2. vicemajster Európy. 

KLUB DOSPELÍ
„A“ družstvo Šachový klub Sabinov
V uplynulej sezóne 2015/2016 obsadili 
v 1. lige družs  ev 1. miesto a prvýkrát 
v histórii sabinovského šachu postúpili 
priamo do extraligy. Tento fantas  cký 
úspech je o to cennejší, že sa oň pričinili 
aj sabinovskí odchovanci klubu, vekom 
ešte dorastenci: Milan Pavlík, Patrik Kra-
vec a Mar  n Ištoňa. Z 11-  ch zápasov 
zaznamenali 9 výhier, 1 remízu a len 1 
prehru. Na tomto výsledku sa priamo 
zúčastnilo 13 statočných - 12 hráčov a 1 
nehrajúci kapitán, pričom sabinovskí 
šachis   boli jediným družstvom v lige 
s nehrajúcim kapitánom. «
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26.03.2017 Privítanie jari 
v KST
Tohtoročná skutočne tuhá 
zima sa s nami rozlúčila a bež-
ky môžeme zas na nejaký čas 
odložiť. Čakajú nás teplejšie 
obdobia a preto je potrebné 
si pripraviť spoľahlivú výstroj 
na pešiu sezónu a cykloturis-
 ku. Prvé jarné poduja  e sa 

uskutočnilo hneď 26.03.2017, 
61. ročník - Privítanie jari.

Akcie sa zúčastnilo 250 tu-
ristov z Prešova a okolia. Na 
Toryse sa p álili Moreny a ofi -
ciálne sa otvorila vodácka 
sezóna. Občerstvenie a sú-
ťaže pre de   a dospelých sa 
uskutočnili na Borkute, kde 
viedla pešia túra. Trasa cen-
trum Prešova - Borkut a späť 
merala 14 km.

03.04.2017 
Ocenenie športovcov 
Sme radi, že aj náš člen Pa-
vol Kostrab bol ocenený ako 
športovec Sabinova za rok 
2016 v kategórii dospelých. 
Viac sa dozviete na predchá-
dzajúcej dvojstrane.

17.04.2017 
Turis  ka na Hradovú horu
Plánovaná pešia akcia nášho 
klubu pod vedením Jozefa Fe-
renca.

Osem našich členov absol-
vovalo turis  ku na Hradovú 
horu, na ktorej sa nachádza 
málo známe staroveké hra-
disko z obdobia 10.storočia. 
Trasa viedla z Bodoviec na 
Hradovú horu. Niektorí čle-
novia pokračovali na Oltár Ka-
meň, Lysú a späť do Sabinova. 
Dĺžka túry, ktorú zorganizoval  
člen klubu Jozef Ferenc, bola 
13 km a prevýšenie 440 m.

01. – 09.04.2017
Cyklo okolo Makarskej 
Chorvátsko, ktoré každý pozná 
ako letnú des  náciu si šies   
sabinovskí cykloturis   vychut-
nali z iného pohľadu. V čase od 
1. 4. do 9. 4. 2017 sa nadšenci 
cykloturis  ky zúčastnili celo-
slovenského stretnu  a cyklis-
tov v Baške Vode. V jarnom 
období je cestná, ale aj horská 

cyklis  ka ideálna na zdoláva-
nie nádherných ces  čiek oko-
lo mora a po hornatej Biokov-
skej vrchovine. Už druhý deň 
sa naši nadšenci vybrali na 
Sve   Jure. Sve   Jure je najvyš-
ším vrchom Biokova a s výš-
kou 1 762 m zároveň tre   
najvyšší vrch Chorvátska. Na-
chádza sa v strednej Dalmácii, 
v centrálnej čas   pohoria, nad 
Makarskou. Na vrchol, kde sa 
nachádza vysielač i kaplnka, 
vedie cesta, a tak bolo potreb-
né len nadšenie a „kúsok“ úsi-
lia na jeho zdolanie. Pozreli 
sme si aj ostrov Brač a Hvar,  
na ktoré sme sa prepravili 
trajektom. Takýto jarný pobyt 
je ideálny aj pre nenáročných 
cyklistov. Ces  čka okolo mora 
príjemne prekvapí a tak mô-
žete navš  viť niekoľko úžas-
ných miest v okolí Makarskej. 
Brela, Baška Voda, Promajna, 
Tučepy, Podgora ale aj Sve  š-
te – Vepric (Majke Božie Lurd-
ské) vám ukážu nielen úžasné 
pohľady, ale aj kúsok histórie 
a posvätných miest. T. Kocvar, 
R. Perdík, M. Perdík, D. Šimko, 
M. Kochan a L. Francan prešli 
spolu cca 900 km s prevýše-
ním cca 8 000 m. 

22.04.2017
Otvorenie cyklosezóny 
v retro štýle
Tradičné poduja  e v Starej 
Ľubovni. Kopec nadšencov 
cyklis  ky, ale hlavne úžasná 
atmosféra a dobrá nálada 
účastníkov, ktorí neodolali 
pokušeniu sa preobliecť, a tak 
sa preniesť do čias minulých. 
Celá akcia sa niesla v priateľ-
skom duchu a ukončila to ve-
selica s hudbou do tanca. 

23.04.2017
Renčišov - Sabinov
Ďalšia z plánovaných akcií 
pod vedením Zdena Přikryla.

Päť odhodlaných turis-
tov sa vybralo na tradičný 
turis  cký prechod s cieľom 
prečis  ť chodník od popa-

daných drevín a iných preká-
žok. Počasie, ktoré sa každú 
chvíľu menilo, sneh, slnko, 
dážď a nakoniec aj snehová 
fujavica nás neodradila spl-
niť svoj cieľ. Počas prestávky 

a občerstvenia na Kamennej 
lúke sme skontrolovali prí-
stup a vyčis  li vodný pra-
meň, ktorý má aj nové ozna-
čenie smerovou tabuľou. 

Trasa: dĺžka 14 km a prevýše-
nie 349 m. 

V krátkos   spomeniem ďal-
šie akcie, na ktorých sa zú-
častnili naši členovia KST.

Cyklotúra Sabinov-Prešov-
-Borkut a späť. Trasa viedla ces-
tou 2. triedy, cyklochodníkom, 
miestnymi a lesnými komuni-
káciami. Dĺžka trasy 57 km.

Návšteva Obce Ľu  na s ob-
hliadkou miestneho mini 
skanzenu drevených kostolí-
kov a pešou túrou na Hanigov-
ský (nový) hrad. Dĺžka túry 8 
km s prevýšením 390 m.

Návšteva Kopytovskej doli-
ny odkiaľ sme sa po modrej 

značke a so značným stúpa-
ním dostali na nádherne roz-
kvitnuté lúky Pod Kravcovou. 
Dĺžka túry 13 km s prevýše-
ním 1500 m. «

Turistické 
okienko

Miroslav Grešák, foto: archív KST
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MsKS 
13.V.   MÍĽA PRE MAMU
15.00 Rozprávka O troch prasiatkach
15.45 Rozprávka Bodrík a vlk
a 16.30 Priestory pred KC Na korze
 Námes  e slobody č. 100
14.V. DEŇ MATIEK
16.00 Slávnostná akadémia venovaná 

všetkým matkám.
 V programe účinkujú: Júlia Išto-

ňová, Janík Jankura, Julka Fabiá-
nová, Klárka Feckaninová – deti 
z MŠ v Sabinove, Zuzana Ceper-
ková, Tanečný odbor ZUŠ Sabi-
nov, DFS Sabiník

 Hosť: Anna Poráčová
 Kinosála MsKS. Vstup voľný.
21.V.   KAJÚCA TRYZNA
16.00 Estrádna sála MsKS.
 Viac informácií na plagátoch.
23.V.  DIVADELNÉ CENTRUM MARTIN
8.00 Divadelné predstavenia pre 
9.30 žiakov ZŠ. Kinosála MsKS.
25.V.  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
15.00  k 35. výročiu otvorenia
  Základnej školy 
 na Ulici 17. Novembra
 Kinosála MsKS. 
 Vstupné: dobrovoľné.
27.V.   FRAGILE
19.00 Koncert vokálnej skupiny.
 Kinosála MsKS. Vstupné 13,00 €.
 Predpredaj vstupeniek v MsKS 

Sabinov od 8.00 h – 16.00 h a Tic-
ketportal.

29.V.  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 25. 
17.00 VÝROČIU ZALOŽENIA CZŠ SV. JÁNA 

KRSTITEĽA NA UL. 9. MÁJA
 Kinosála MsKS. 
 Vstupné: dobrovoľné.
1.VI.   DEŇ DETÍ
10.00  O malom lovcovi mamutov 

s pesničkami a Urobme si hudbu 
  zábavné popoludnie OZ Haligan-

da z Košíc pre de   spojené s tvo-
rivými dielňami a súťažami.

 Mestské kúpalisko. 
 Vstup voľný pre de   do 6 rokov

Knižnica MsKS
15.V.   NAKRESLÍM SI ROZPRÁVKU 
10.30  Kreslenie podľa prečítanej roz-

právky pre de   MŠ Severná.
16.V.   PRE TEBA, MAMIČKA...
10.30  Program de   z MŠ Švermova pre 

členky Senior klubu a čitateľky 
knižnice ku Dňu ma  ek.

17.V.   PRÍBEHY ZNÁMYCH ZVIERACÍCH 
HRDINOV

10.00 Spoznávame známe zvieratká 
z literárnych príbehov s deťmi I. 
skupiny MŠ 17. novembra.

18.V.   PRÍBEHY ZNÁMYCH ZVIERACÍCH 
HRDINOV

10.00 Spoznávame známe zvieratká 
z literárnych príbehov s deťmi II. 
skupiny MŠ 17. novembra.

23.V.  BESEDA S MONIKOU 
JANKOVČINOVOU

9.00 Besedy s košickou spisovateľkou 
10.30 pre de   Monikou Jankovčinovou, 

autorkou kníh Ľadulienka a Slnič-
ko a Tulipko pre žiakov 2. ročníkov 
sabinovských ZŠ.

26.V.  Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
10.00 Záverečná rozprávková návšteva 

predškolákov MŠ Ražňany.
30.V.  PASOVANIE ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE
9.00 Slávnostné pasovanie prváčikov 

CZŠ za čitateľov knižnice.
31.V.   PASOVANIE ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE
10.30 Slávnostné pasovanie prváčikov 

SZŠ za čitateľov knižnice.
31.V.   BESEDA S GUSTÁVOM MURÍNOM
17.00 Beseda so spisovateľom Gustá-

vom Murínom pre širokú verej-
nosť.

Kultúrne centrum 
Na korze
17.V.   KORZO KLUB 
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť.
18.V.   (NE)ZABUDNUTÉ TRAGÉDIE
15.00 Otvorenie výstavy Anny Nagyovej 

o deportáciách Židov na území 
dnešného Prešovského kraja. 

 Koncertná sála KC Na korze. 
 Výstava potrvá do 7.6.2017. 
19.V.   NOC V MÚZEU
20.00 Netradičná prehliadka expozícií
do so SABÍNOU pre dospelých 
23.00 s deťmi aj bez nich. 
 Mestské múzeum – Bašta. 
24.V.  SLÁVIČEK DETÍ MŠ
15.30 Prehliadka ľudových piesní v po-

daní de   sabinovských mater-
ských škôl. 

 Koncertná sála KC Na korze.
27.V.   MÁŠA A MEDVEĎ
15.00 Popoludnie s ruskou klasickou
16.00 bábkovou rozprávkou a tvorivou 
  dielňou pre de   a ich rodičov. 

Koncertná sála KC Na korze. 
 Poduja  e z verejných zdrojov 
 podporil Fond na podporu 
 umenia.

31.V. KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť.

Šport

Vítame Vás: 
Bikár Sebas  án
Cvancigerová Sofi a
Gončár Samuel
Horváthová Natália
Hovanec Teodor
Jankura Jakub
Nálepová Adela
Šašalová Sofi 
Magda Stanislav
Giňová Aneta
Pe  ková Mária

Zomrelí:
Dačová Irena 83 - ročná
Gall Vincent 60 - ročný
Kolcun Valen  n 78 - ročný
Olšavský Jozef 77 - ročný
Zielyková Eva 74 - ročná
Molčan Dominik 32 - ročný

Jubilanti:
94 rokov   Vaľko Ján
93 rokov   Varga Juraj
92 rokov   Grešová Mária
85 rokov   Čirský Alojz
        Miko Jozef
80 rokov   Brutvanová Anna
        Čižek Karol
        Fechová Katarína
        Nalepová Margita
        Voskárová Eva
75 rokov   Dvorščáková Verona
        Morozová Mária
        Nosková Klára
        Strculová Viera
        Štoff  Wilfried
70 rokov   Čekanová Mária
        Džubáková Anna
        Guľašová Katarína
        Hurajová Jarmila
        Kočiš Juraj
        Kovalíková Mária
        Matola Ján
        Mikula Ján
        Motešická Terézia
        Semanová Paulína
        Sopková Mária
        Trojanovič Vojtech
        Zdeneková Alena
65 rokov   Cihanská Apolónia
        Falatová Lukačiková Elena
        Jedináková Ľuba
        Kaminský Mar  n
        Kicko Marián
        Lazorová Anna
        Puškáš Milan
        Radačovský Michal
        Škopová Helena
        Šoltys Štefan

Zdroj: MsÚ Sabinov

Spoločenská kronika 
apríl 2017

Kultúra na máj 2017
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Bola to náročná sezóna? 
Dá sa povedať, že sezóna 2016/2017 
bola náročná nielen pre mužský, ale aj 
ženský kolek  v. Na začiatku sezóny sme 
si dali ciele s možnosťou postupu do ex-

traligy. Som rád, že sa nám to podarilo, 
ale ako sa vraví, nebola to prechádzka 
ružovým sadom. V mužskej kategórii 
sme prvé zápasy nezačali veľmi dobre. 
Bola to skôr obava a nervozita na hokej-
kách. Postupom času a po mnohých tré-
ningoch sme zladili formácie, keď sme 
zmenili celú zostavu hráčov, ktorí hráva-
li v predošlej sezóne a začlenili sme do 
A  mu aj mladých a talentovaných hrá-
čov. U žien to bolo o niečo jednoduchšie, 
keďže sme vedeli, s kým budeme počas 
sezóny hrať a ako sú na tom herne  my 
súpera. Škoda len, že u nežnejších po-
lovičiek je o fl orbal menší záujem ako 
v mužskej kategórii. Som presvedčený, 
že so širším kádrom dievčat by sme do-
kázali v 1. lige a teraz už aj v extralige 
uhrať lepšie výsledky. O postup do muž-
skej extraligy sme museli bojovať do po-
sledného zápasu, keď sme v baráži hrali 
pro   Žiline, ktorá bola v roku 2015 maj-
ster extraligy. Hodno  m túto sezónu za 
vydarenú a ciele, ktoré sme si dali, sme 
aj splnili. Vďaka patrí hráčom a môjmu 
kolegovi Matúšovi Gergelčíkovi, ktorý 
spoločne so mnou priviedol oba  my 
k postupu do extraligy.

Sú hráči pripravení na extraligu?
V kádri máme veľa talentovaných hráčov 
a to, že sme na jeden rok vypadli z extra-
ligy, nám až tak nevadí, naopak pomôže. 
Hráči si museli uvedomiť, že každý zápas 
musia hrať naplno, dodržiavať tak  cké 
pokyny a byť disciplinovaní. To je veľmi 
dôležitá časť, bez ktorej by v extralige 
neuspeli.

Myslím si, že sú pripravení podávať  e 
najlepšie výkony a merať si sily s tými 
najlepšími v extralige.

Nastanú v kádri zmeny?
Myslím, že je načase začleňovať do zo-
stáv aj mladších talentovaných hráčov. 
Bol som na mnohých dorasteneckých 

tréningoch a je tam veľa šikovných 
chlapcov, čo ma teší. Chcel by som dať 
priestor hlavne im. Sabinovský fl or-
bal môže napredovať len vďaka novým 
a mladším hráčom.

Pri prvom aj druhom postupe do ex-
traligy ste boli pri kormidle  mu práve 

Vy. Ako by ste porovnali postup v roku 
2010/2011 a teraz 2016/2017?
Pri prvom postupe do extraligy sme mali 
málo skúsenos   a chlapci hrali srdcom. 
Bojovali za každý cen  meter na ploche 
a tešili sa z každej dobrej akcie či gólu. 
Postupom času sa zdokonaľovali a stal 
sa z Predatorov veľmi kvalitný  m, ktorý 
hrával až do minulého roku extraligu.

Druhý postup už bol ťažší, lebo sme hra-
li baráž s majstrom extraligy z roku 2015, 
ktorého som už spomenul. Poznali sme hru 
v extralige a hráčov, ktorí hrali pro   nám, 

ale chlapci ukázali svoje kvality a doma sme 
zvíťazili v pomere 3:1 na zápasy. 

Ak by som mal porovnať oba postupy do 
extraligy, tak najväčší rozdiel vidím v celko-
vej väčšej vyzretos   hráčov, v ich technike, 
hernom štýle, tak  ke a v kvalite našich sú-
perov, ktorí sa každým rokom zdokonaľujú 
ako samotný fl orbal na Slovensku.  «

Stolní tenisti bilancujú

Po ukončení sezóny 2016/2017 
prinášame prehľad o pôsobení 
Mestského stolnotenisového klu-

bu Sabinov v súťažiach na úrovni kraja 
a nášho okresu.

Najviac sa tešíme z úspechu žiakov, 
ktorí nás zastupovali v II. lige starších 
žiakov na úrovni kraja a budú bojovať 
v baráži o postup do I. ligy.

Družstvo „A“ muži – pôsobilo vo IV. lige 
Šarišsko - Dukelskej.

Bolo oslabené o dvoch kľúčových 
hráčov, čo sa odrazilo aj vo výsledkoch. 
Družstvo skončilo na desiatom mieste, 
čo môže znamenať aj zostup do nižšej 
súťaže a tou je V. liga. V okresnej súťa-
ži nás zastupovali: družstvo „B“ a druž-
stvo „C“. 

Družstvo „B“ sa umiestnilo na 6. mies-
te a družstvo „C“, v ktorom nás zastupo-
vali aj žiaci, skončilo na predposlednom 
13. mieste.  Rád by som aj touto cestou 
poďakoval všetkým hráčom, ktorí náš 

klub reprezentovali a poprial im veľa 
úspechov v novom ročníku.

Vyhodnotenie Mestskej stolnoteniso-
vej ligy: 
Na I. mieste sa umiestnilo družstvo 
„Béčko“ v zastúpení M. Andrus, R. 
Roba, P. Molčan, M. Malek, P. Roba. 
II. miesto obsadilo družstvo „ZŠ Cir-
kevná“, ktoré tvorili J. Krehlík, D. Špin-
ler, J. Daňko, M. Hajduk, M. Čabák. 
III. miesto patrí mužstvu s názvom 
„Baspol“ v zložení J. Cvanciger, P. Pet-
rik, M. Mizerák, Š. Poklemba, D. Podli-
pa, Š. Kandráč. «

Matúš Gergelčík, foto: archív klubu

Úspešný rok fl orbalového klubu v Sabinove
Sabinovskí fl orbalis   v napínavom závere sezóny nakoniec postúpili do extraligy. 
O zhodnotenie súťažného ročníka sme požiadali trénera FbC Predator Sabinov Ri-
charda Hraška. 

Prvý zľava – Falat M., tréner Krehlík J., vedúci 
družstva Andrus M., Plančár S., Dzuriková L., 
Ernst R.

M. Andrus, foto: archív klubu
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O charita  vnych fl orbalových zá-
pasoch sme vás už informovali 
a s odstupom času sa vraciame 
k tomu, čo sa vďaka nemu poda-
rilo. Rozprávali sme sa s jedným 
z hlavných organizátorov Matú-
šom Gergelčíkom.

Koľkým rodinám ste už pomohli formou 
charita  vnych fl orbalových zápasov?
Za  aľ sme pomohli šies  m rodinám. 
Charita  vne fl orbalové zápasy sa konali 
v rokoch 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 
2016.

Podľa čoho sa rozhodujete, komu bude 
výťažok zo zápasu venovaný?
Podnet dostaneme vždy od ľudí, kto-
rí poznajú nejakú rodinu, ktorej by sa 
takáto pomoc zišla. Stane sa aj, že tých 
návrhov je viac. V takých prípadoch si 
sadneme všetci organizátori a po disku-
sii vyberieme jednu konkrétnu rodinu. 

V prvom rade sa skontaktujeme s rodi-
nou a vysvetlíme im, čo by sme chceli 
pre nich urobiť a ak súhlasia, tak sa za-
čne kolotoč celej organizácie.

Budete v tejto myšlienke pokračovať aj 
tento rok?
Áno. Spoločne s Mar  nom Surmikom, 
ktorý bol  ež organizátorom pri všet-
kých charita  vnych zápasoch, sme sa 
rozhodli ďalej pokračovať v tejto myš-
lienke. Chceme to robiť už pod značkou 
game4smile. Aj naďalej to budú vianoč-
né  fl orbalové zápasy sabinovských Pre-
datorov, keďže táto myšlienka vznikla 
v roku 2009 práve v tomto klube. Akurát 
by sme to chceli rozšíriť aj o nejakú letnú 
akciu, ktorá by sa konala pod holým ne-
bom. Na túto akciu by sme chceli osloviť 
aj nejaké slovenské osobnos  .

Už viete pre koho budete organizovať 
najbližšiu akciu?
Nie, rodinu, ktorej pomôžeme, tento-
krát ešte vybratú nemáme. Samozrej-
me, pomôcť nám môžu aj Vaši čitatelia. 

Ak majú  p na niekoho, komu by sa 
naša pomoc zišla, môžu nám napísať 
na info@game4smile.sk Najbližší cha-
rita  vny zápas sabinovských Predato-
rov by sa mal konať opäť niekedy okolo 
Vianoc. Musíme dať ešte dokopy orga-
nizačný  m ľudí, ktorí sa budú podieľať 
na tejto jedinečnej akcii. Všetky infor-
mácie sa ľudia dozvedia už čoskoro na 
webe www.game4smile.sk, na ktorom 
sa momentálne pracuje.«

Návrat k charitatívnemu zápasu

Prekvapili Vás fl orbalis  , keď 
Vás oslovili s ponukou orga-
nizovať charita  vny zápas 
pre Vašu rodinu?
Vedeli sme o tom, že robia 
charita  vne zápasy a áno, 
prekvapili nás, že si vybrali 
práve nás, lebo sme vedeli, 
že vyberajú z viacerých rodín, 
ktorým chcú pomôcť.

Na tomto zápase v decembri sa 
pre Vás vyzbieralo 3 570 €. Ča-
kali ste takúto vysokú sumu? 
Načo ste použili  eto peniaze?

Úprimne, nečakali sme, že sa 
takáto suma podarí nazbierať. 
Veľká vďaka patrí každému, 
kto akoukoľvek formou pomo-
hol k vyzberaniu tejto čiastky. 
Poďakovať sa chceme aj mla-
dým chlapcom, sabinovským 
Predatorom, ktorí zorganizo-
vali takúto akciu. Tu sa ukázalo, 
že ľudskosť je stále medzi nami 
ako aj ochota pomáhať. Penia-
ze sa nám podarilo využiť na 
kúpu polohovateľného vozíka 
a špeciálneho kočiara, ktoré 
Matúško naplno využíva.

Čo by ste odkázali ostatným 
rodinám, ktoré sa nachádza-
jú v neľahkej situácii? Odpo-
ručili by ste im osloviť sabi-
novských Predatorov?
Nebojte sa a nehanbite sa 
za to, ak ste v núdzi. Ak Vás 

ktokoľvek osloví, neváhajte 
prijať ponuku pomôcť práve 
Vám. My osobne by sme ne-
žiadali o pomoc pre seba, ale 
dali by sme  p pre niekoho 
iného, o ktorom vieme, že to 
veľmi potrebuje. «

Pár otázok sme položili aj Matúšovi Burdovi, pre rodinu 
ktorého rodinu organizovali sabinovskí Predatori posled-
nú akciu.

(red.),  foto: archív klubu

Polohovateľný vozík 
a špeciálny kočiar pre 
synov M. Burdu
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11. 5. štvrtok 20.00 h AJ DVAJA SÚ RODINA Od 12 r. MP 3,50 €

Roman  cká komédia v hlavnej úlohe s Omarom Sy, v ktorej si ako v  pný Samuel užíva život na francúzskej 
Riviére až do chvíle, keď ho navš  vi víkendový fl irt Kris  n a oznámi mu, že dieťa, ktoré drží v náruči je jeho.  
Krajina pôvodu: Francúzsko. Hrajú: O. Sy, C. Poésy, a i. České titulky, 118 min.

12. 5. piatok 20.30 h UTEČ Do 15 r. MN 4,00 €
Lahôdkové psycho kombinované s rafi novanou sa  rou. Film, ktorý sa posmieva rasovým predsudkom 
a zároveň poriadne straší, no pritom ide len o príbeh o dievčati, ktoré si zoberie svojho priateľa na víkend 
domov, aby ho predstavila rodičom. Premiéra hororu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: D. Kaluuya, A. Williams, 
a i. Slovenské  tulky, 103 min.

13. 5. sobota a 21.5. nedeľa 20.00 h KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA O MEČI Od 12 r. MP 4,00 €

Uznávaný režisér Guy Ritchie prináša svoj originálny pohľad na klasickú legendu o kráľovi Artušovi. Keď 
mladému Artušovi zavraždia otca, vlády a anglickej koruny sa ujme jeho strýko. Príde tak o všetko až do chvíle, 
keď narazí na čarovný meč Excalibur. V okamihu, keď ho vy  ahne zo skaly, obrá   sa mu život hore nohami a je 
donútený uznať svoju pravú iden  tu následníka trónu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Ch. Hunnam, J. Law, a i. 
Slovenské  tulky, 126 min.

14. 5. nedeľa 20.30 h CHATRČ Od 12 r. MP 4,00 €
Filmová adaptácia knihy Wiliama P. Younga, ktorá rozpráva príbeh, ktorý mnohým ľuďom u  šil duchovný hlad 
a odpovedal na odvekú otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou o a zlom tohto sveta. Krajina pôvodu: 
USA. Hrajú: S. Worthington, O. Spencer, a i. Slovenské  tulky, 132 min.

17. 5. streda 20.00 h RANDE NASLEPO Od 12 r. MP 3,00 €
Neuveriteľná roman  cká komédia nakrútená podľa skutočného životného príbehu mladého Saliya, ktorý sa 
napriek svojmu handicapu nevzdá svojho sna. Krajina pôvodu: Nemecko. Hrajú: K.Ullman, J. Matschenz, a i. 
Český dabing, 111 min.

18. 5. štvrtok a 20.5. sobota 20.00 h THE CIRCLE Od 12 r. MP 3,50 €

Emma Watson sa v novom sci-fi  thrilleri ocitne pod permanentným dohľadom Toma Hanksa a vstúpi do kruhu, 
z ktorého možno nevedie cesta von. Napínavý a miestami desivý príbeh  ponúka však znepokojivú otázku – ide 
v dnešnej dobe stále o žáner sci-fi ? Krajina pôvodu: USA. České titulky, 90 min.

19. 5. piatok a 26.5. piatok 20.30 h VOTRELEC: COVENANT Do 15 r. MN 4,00 €

V najnovšej a ešte desivejšej kapitole sa pripravuje vesmírna loď Covenant kolonizovať vzdialenú planétu, 
ktorá vyzerá idylickým rajom. V skutočnos   ide o temný a brutálny svet,  ktorého hrôzy si nikto z posádky ne-
dokázal ani predstaviť. Premiéra sci-fi  thrilleru. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: M. Fassbender, D. McBride, a i. 
Slovenské  tulky, 122 min.

20. 5. sob. 16.00 h  a 28.5. ned. 15.00 h DEEP: DOBRODRUŽSTVO POD HLADINOU MP 3,50 €
Animovaná komédia prináša podvodnú zábavu na viac než jeden nádych. Zem zaplavili nekonečné oceány 
a na dokonale modrej planéte žijú už iba tvory z hlbín. V jednom údolí žije aj chobotnička Deep, kreveta 
Alica a morský červ Evo. Traja kamará   znamenajú aj o trikrát viac problémov a ten posledný je naozaj ko-
losálny. Krajina pôvodu: Španielsko. Slovenský dabing, 92 min.

21. 5. nedeľa 16.00 h TROLLOVIA MP 3,00 €

Trollovia sú vždy veselí škriatkovia, ktorí najviac milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou starosťou sú Bergeni. 
Animovaná komédia. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 92 min. 

24. 5. streda 20.00 h MUŽ MENOM OVE - fi lmový klub Od 12 r. MP 3,00 €
Ove je tvrdohlavý a večne sa sťažujúci muž, ktorý terorizuje susedov ako samozvaný strážca poriadku. Zvrat 
v jeho živote nastáva s príchodom jeho nových susedov, mladej pakistanskej rodiny. Premiéra drámy. Krajina 
pôvodu: Švédsko. České  tulky, 116 min. Vstupné pre členov FK: 2,00 €

25. 5. štvrtok 20.00 
a 28. 5. nedeľa 17.00 h

PIRÁTI KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA

Od 12 r. MP 4,00 €

V novom pirátskom dobrodružstve má Jack Sparrow opäť raz smolu a musí čeliť za  aľ najdesivejšiemu nepria-
teľovi – mŕtvemu kapitánovi Salazarovi a jeho posádke duchov. Tomu sa podarilo uniknúť z Diabolského troju-
holníka a jeho jedinou túžbou je vyhladiť všetkých pirátov - na čele s Jackom, s ktorým má nevyrovnané účty. 
Premiéra dobrodružného fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Depp, O. Bloom, a i. Slovenské  tulky, 135 min. 

27. 5. sobota 15.00 h SPIEVAJ MP 3,00 €
Animovaná komédia o veľkolepej talentovej speváckej súťaži. Avšak súťažiacimi nebudú tentokrát ľudia, súťa-
žiť budú zástupcovia zvieracej ríše. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 110 min.

28. 5. nedeľa 20.00 h ÚKRYT V ZOO Od 12 r. MP 3,00 €
Príbeh o utečencoch z varšavského geta, ktorí počas druhej svetovej vojny našli útočisko vo výbehoch tamojšej 
zoologickej záhrady. Šialený a nebezpečný plán sa zrodil v hlave manželky jej riaditeľa a výsledkom bolo viac 
ako 300 zachránených životov. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Chastain, D. Brühl, a i. České titulky, 127 min.

KINO TORYSAMÁJ
2017

FILMOVÝ KLUB TORYSA SABINOV
Staňte sa členom Filmového klubu Torysa Sabinov aj VY!
Naši členovia si každoročne kupujú členský preukaz v hodnote 
5.- € (na celý kalendárny rok), ktorý im zabezpečuje zľavnené 
vstupné na klubové predstavenia nielen v Sabinove, ale aj v iných 
fi lmových kluboch na Slovensku či v Českej republike.
Preukaz fi lmového klubu na rok 2017 si môžete zakúpiť v MsKS.

DETSKÉ PREDSTAVENIA

DEEP: 
DOBRODRUŽSTVO 

POD HLADINOU

20. 5. / sobota / 16.00 / 3,50 €

TROLLOVIA
21. 5. / nedeľa / 16.00 / 3,00 €

SPIEVAJ
27. 5. / sobota / 15.00 / 3,00 €

DEEP: 
DOBRODRUŽSTVO 

POD HLADINOU

28. 5. / nedeľa / 15.00 / 3,50 €

Hromadné objednávky 
a informácie na mob. č.: 

0910 885 881, e-mail: 
manazer@kulturnestredisko.sk 
www.kinotorysa.sabinov.sk

Pokladňa kina je otvorená 
30 minút pred premietaním.

Digitalizáciu Kina Torysa 
fi nančne podporil

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!
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V prvý aprílový deň sa v Starej Ľu-
bovni konalo III. kolo Slovenského 
pohára de  . Katsudo sa predstavi-

lo v podaní najmladších kara  stov. Bilan-
cia našich pretekárov 1-1-2. Denisa Bliz-
manová v kategórii kumite dievčatá 8 – 
9-ročné -27kg nenašla konkurentku a vo 
fi nále s prehľadom vyhrala. O striebro 
sa postaral Dávid Mojzeš, ktorý vo fi ná-
lovom zápase len tesne prehral. Dávid 
spolu s Richardom zápasia v kategórii 
chlapci 10 – 11 roční +40kg. Richard Má-
cha v repasáži všetky svoje zápasy vyhral 
a obsadil tak 3. miesto. Oliver Škovran 
doplnil našu zbierku medailí o 3. miesto, 
ktoré vybojoval v kategórii kumite chlap-
ci 6 – 7-roční -22kg. 

O týždeň neskôr sa pre zmenu na tata-
mi predstavili naše najstaršie pretekár-
ky. V Galante sa konali MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA SENIOROV, na ktorých sme 
získali dva VICEMAJSTERSKÉ TITULY. Ina 

Macejková v kategórii kumite ženy -55kg 
obsadila druhé miesto a tak  ež Veroni-
ka Semaníková v kategórii kumite ženy 
-68kg. Obe si počínali veľmi dobre, no 
žiaľ vo fi nálových zápasoch im chýbal aj 
kúsok šťas  a. Veronika súťažila aj v ka-
tegórii ženy BRH, kde sa umiestnila na 
3. mieste.

Vo IV. kole Žiackej ligy v Starej Ľubovni 
všetci poc  vo bojovali a získali sme cel-
kovo 13 medailí.

NAŠE VÝSLEDKY: 
AGILITY
Oliver Škovran 2. miesto, chlapci 7 roč.
KATA
1. miesto - Kris  na Šimčíková, kata ka-
detky
2. miesto - Denisa Blizmanová, kata 8-9 
roč. dievčatá
3. miesto - Barbora Falatová, kata 12-13 
roč. dievčatá
KUMITE
1. miesto - Barbora Falatová, 12-13 roč. 
+45kg
Kris  na Šimčíková, 14-15 roč. -45kg
Dávid Mojzeš, 10-11 roč. +40kg
Denisa Blizmanová, 8-9 roč. -27kg
Oliver Škovran, 6-7 roč. -22kg
2. miesto - Ema Pigová, 12-13 roč. +45kg
Richard Mácha, 10-11 roč. +40kg
3. miesto - Simon Dujava, 6-7 roč. -30kg 
Michal Mácha, 14-15 roč. -60kg

Všetky naše výsledky potvrdzujú, že 
tvrdo "makáme" a dosahujeme skve-
lé úspechy od najmladších po najstar-
ších.«

Vicemajsterské tituly pre karatistov

Memoriál K. Pavlička
Ani nepriazeň aprílového počasia ne-
odradila nadšencov volejbalu, aby sa 
v sobotu 22.4.2017 stretli na XII. roč-
níku Memoriálu Karola Pavlička v špor-
tovej hale v Sabinove. Pozvanie prijalo 
6 družs  ev od Košíc, cez Prešov, až po 
Sabinov a Jarovnice.

Po slávnostnom otvorení, príhovo-
roch, spomienkach a minúte  cha 
už nič nebránilo tomu, aby sa na 

centrálnom ihrisku odohral exhibičný 
zápas „pavličiek“ a „pavličkovcov“ pod 
taktovkou hlavného rozhodcu, nesto-
ra volejbalu, Ďurka Hugeca. Nežné po-
hlavie potvrdilo svoje kvality na ihrisku 
a zvíťazilo pomerom 20:18. 

Potom už na oboch ihriskách začali 
súboje „každý s každým“. Volejbal bol 
ukážkový, bojovný, obetavý, jedným slo-
vom – nádherný. Teší ma, že divácke oko 
môže sledovať čím ďalej, tým viac skvelé 
výkony nielen „cezpoľných“, ale aj do-
mácich hráčov.

Konečná tabuľka:
1. Ferneťáci - Košice
2. Ajajaaj - Sabinov
3. Kucapaca - Prešov
4. Skutok sa nestal! - Prešov
5. Co kukaš !? - Jarovnice
6. Bujacÿ -  Sabinov

Pekným spríjemnením a potešením 
nielen pre divákov je už tradičná tombo-
la. Ďakujeme sponzorom tomboly: EPoS 
Sabinov, Broadway bowling Sabinov, 
Stavebniny STAV MAJO Sabinov, Bora 
Tatoo Boris Slávik, Jaro Dulina, Golitex 
Sabinov a neznámym sponzorom.

Čo dodať na záver? Veľmi ma teší, že 
stará garda „pavličkovcov“ má možnosť 
stretnúť sa aspoň raz do roka a zaspomí-
nať si na mladšie časy. Škoda len, že každý 
rok ich je menej a nejako sa im nedarí za-
radiť si túto spomienku na svojho učiteľa 
do svojho kalendára. Tí, ktorí prišli, neo-
ľutovali. O už tradičné „mačankové“ po-
hostenie pre hos   sa postaral Ferko Miš-
čík. Ďakujeme, Ferko, bola úžasnejšia .

Už sa teším o rok, ako sa zase stretne-
me, pospomíname a dúfam len, že nás 
bude viac.«

M. Šimčíková, foto: archív klubu

AĎOB, foto: archív organizátorov

Ani sme sa nenazdali a ďalší, 
v poradí už XVI. ročník našej 
volejbalovej ligy máme úspešne 

za sebou. V tomto ročníku si zmeralo 
sily 10 družs  ev. Zápasov bolo neúre-
kom, hralo sa systémom každý s kaž-
dým vždy v piatok večer v športovej 
hale. Viac ako 130 hráčov potvrdilo, 
že volejbal má v našom meste čoraz 
širšiu základňu a hlavné je, že hráčska 
kvalita naberá vzostupný charakter.

Najmladším hráčom bol Erik Kolarčík 
(14 r.) z družstva Jarovnice a najstarším 
Daniel Nehila (60 r.) z družstva Kostlivci. 
Je to fakt super, keď si predstavíme, že 
by takto mohol hrať dedko s vnúčikom. 
Aj o tom je naša mix liga. Spájať ľudí, 
vytvárať nové priateľstvá, zmysel pre 
kolek  vnosť, mať pravidelný pohyb.
A tu sú už výsledky MIX ligy:
1. Krvilačné ofce (Dávid Dorušinec a spol.)
2. Jarovnice (Rasťo Kolarčík a spol.)
3. Kostlivci (Julo Dorušinec a spol.)

4. Pekná zberba (Prešov)
5. Bujacÿ (Maťo Dvorščák a spol.)
6. „17“-tka (Vasko Tsvetanski a spol.)
7. Juniori (Lucka Hucková a spol.)
8. CD Team (Vlado Varšo a spol.)
9. Šarmix (Jožko Mikloš a spol.)
10. Časarofci (Maťko Kuruc a spol.)
Ďakujem všetkým, ktorí boli trpezliví 

k spoluhráčom a rozhodcom. Budem 
sa tešiť na XVII. ročník spolu s vami.«

Víťazi MIX volejbalu. Zľava stoja: Maťo 
Dačo, Dano Nehila ml., Dávid Dorušinec, 
Peťo Nemergut, v podrepe: Lenka Kube-
níková, fanda družstva Lucka Štefčáková, 
Ľubka Čontofalská.

XVI. ročník mestskej ligy v mix volejbale
AĎOB, foto: archív organizátorov

Denisa Blizmanová 
– 1. miesto

Víťazi Memoriálu K. Pavlička 
- Ferneťáci
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S P O M Í N A M E

„More lásky si so sebou vzal, hory bolesti 
zanechal, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba zostáva v nás.“
S láskou sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec, manžel, brat, švagor a dedko
DANIEL MOLČAN,
ktorý by sa 4.5. dožil 65 rokov. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbách. 
Nikdy na teba nezabudneme.
Manželka a deti s rodinou.

Dňa 26.5.2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil

JÁN HÁŠČÁK,
náš milovaný manžel, otec, dedko a brat.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
modlitbu a spomienku!
Manželka Mária a celá veľká rodina.

Dňa 4.5.2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
 opustil 

ANTON CISKO,
môj manžel, otec, dedko a pradedko.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú 
spomienku.
S láskou manželka, dcéry Tonka a Evka s rodinami.

Dňa 12.5.2017 uplynie 20 rokov, čo nás opustila 
naša babka

IRENA SEDLÁKOVÁ, 
rod. VANTUCHOVÁ.
S láskou a v modlitbách na ňu spomínajú dcéry 
Helena a Irena s rodinami.

Dňa 9. mája uplynulo  8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko 

ANTON ČUBA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomína rodina.

Dňa 28.5.2017 uplynie 20 rokov, čo nás opustil 
manžel, otec a dedko

 JOZEF GIRAŠEK. 
S láskou a v modlitbách na neho spomínajú 
manželka Marcela a deti Katarína, Jozef, Sidónia, 
Marcela a Lukáš s rodinami a 10 vnúčat. Odpočívaj 
v pokoji!

„Kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je 
len vzdialený.“

Dňa 17. mája uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil 

JÁN PAVLÍK.  
Milujúci manžel, otec, dedo. S láskou spomína 
manželka, syn Roland s rodinou, dcéra Ľudmila, 
Anna s rodinami a vnúčatá.

Dňa 22.4.2017 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a brat

JÁN MAJDÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku v modlitbe. S úctou a láskou spomínajú 
manželka Margita a deti Vlado s rodinou a Ivana 
s deťmi.

Dňa 4.4.2017 nás náhle opustil manžel, otec, 
dedko, pradedko a švagor

JOZEF OLŠAVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.

„Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, 
nezabudne...“

Dňa 18.5. uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko, svokor 

JURAJ CEHELSKÝ.
My nezabudneme nikdy, nikdy sa s tým 
nezmierime, len sa s tým pomaly učíme žiť.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 16.5.2017 si pripomenieme nedožité 100. 
narodeniny našej mamičky 

MAGDALÉNY 
KOSTELNÍKOVEJ 
rod. ZMILOVEJ. 
Už len kytičku kvetov a zapáliť sviečku na Tvoj 
hrob chodíme dať a s láskou na Teba spomínať. 
Synovia a dcéra s rodinami.

Zo srdca ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím drahým 
manželom a otcom 

PETROM BUŠEKOM
 za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manželka, 
synovia a dcéra. 
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„Len kytičku kvetov na hrob Ti môžem dať, zapáliť 
sviečku, ticho stáť a spomínať.“

10. mája sme si pripomenuli smutné 9. výročie, 
kedy nás v 47. roku svojho života opustil 

PETER NOVOTNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomína mama, manželka, rodina 
a priatelia.

„Neplačte a nechajte ma pokojne spať, i bez sĺz možno 
spomínať. Nebolo mi dopriate ďalej s Vami byť...“

Dňa 2.5.2017 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko  

VINCENT SAKALA.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu 
a spomienku. S láskou spomína manželka Anna 
s rodinou.

Pred rokom, 27.5.2016 nás navždy opustila naša drahá mama 

EMA POLLÁKOVÁ 

a 7.5.1996 náš láskavý otec 

ANTON POLLÁK. 

Prosíme všetkých, ktorí ste ich poznali, o tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti Miro, Beáta, 
Gabika a Peter s rodinami. 

Zo srdca ďakujeme príbuzným, priateľom, 
známym a bývalým kolegom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s mojím manželom, ockom a dedkom 

VALENTÍNOM KOLCUNOM, 
 ktorý nás opustil dňa 2.4.2017. Ďakujeme všetkým 
za modlitbu a prejavenú sústrasť.
Manželka Ružena, dcéry Ruženka, Anka, Števka, 
Julka a syn Juraj s rodinami.

OZNÁMENIE O SPOPLATNENÍ SPOMIENOK A POĎAKOVANÍ

Oznamujeme širokej verejnosti, že uverejňovanie spomienok či 
poďakovaní s textom alebo fotografi ou je spoplatnené. 

Cena za oznam je 3,50 eur. 
Platbu je potrebné realizovať v MsKS v Sabinove vždy do 21. 
dňa v mesiaci, v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 h. Maximálna 
dĺžka textu poďakovania či spomienky je 40 slov.

POZOR ZMENA
Miesto: Komunitné centrum 

(nová budova pri dreveňáku Ul. 17. novembra)

Organizuje: Základná organizácia

Únie žien Slovenska v Sabinove

preberanie tovaru na burzu: 9.00 h - 10.00 h

- k ručným prácam a výrobkom je potrebné doložiť 

aj zoznam: názov tovaru, počet kusov a cena

predaj tovaru: 10.00 h - 14.00 h

preberanie nepredaného tovaru: 14.00 h – 15.00 h

BURZA
ŠPORTOVÝCH 

POTRIEB 

 20. mája 2017 
(sobota)

Prehľad plánovaných 
akcií Senior klubu na 
mesiac 

MÁJ 2017:

Každá nedeľa od 14.00 h - nedeľné popoludnia pri 
hudbe a šálke čaju
Každá streda od 14.00 h - tvorivá dielňa – háčkovanie, 
štrikovanie

� 14.05.2017 – o 16.00 h - Deň ma  ek v MsKS
� 16.05.2017 – 0 10.30 h - Pre teba, mamička... Program 

de   z MŠ Švermova pre členky Senior klubu
� výlet vlakom do Vysokých Ta  er – termín určíme pod-

ľa počasia

PRIPRAVUJEME:
-  v mesiaci júl zájazd do Prahy vlakom a výlet do Maďarska 
na termálne kúpalisko

Bližšie informácie o jednotlivých akciách získate v Senior 
klube pri MsKS na Ul. J. Borodáča č. 18 v Sabinove u p. 
Sedlákovej, tel. 0908 977 760.

SENIOR 
KLUB
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