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Spravodajca mesta

6 14Sabinovský ČIM-ČIM 
Sabinovskí škôlkari ukázali 
svoje recitátorské umenie

Hokejový turnaj
Priatelia hokeja zorganizovali 
pekný športový sviatok

9 Deň učiteľov
Oceňovali sme naj učiteľov 
za rok 2018

OZNAM

DEŇ UČITEĽOV

Kniha a učiteľ.... Dva atribúty, kto-
ré neodlučiteľne patria k sebe. 

Možno aj preto je mesiac marec, 
v ktorom sa narodil veľký učiteľ ná-
rodov Ján Ámos Komenský, „zasvä-
tený“ učiteľom aj knihám. 

V tomto mesiaci si pravidelne pri-
pomíname a oceňujeme prácu pe-
dagógov. Ľudí, ktorí nám všetkým 
pomáhali a pomáhajú otvárať cesty 
k poznaniu. Od najútlejšieho veku 
sa cesta každého z nás spája s peda-
gógom – človekom, ktorý pokračuje 
v ideách Komenského, v myšlienkach 
humanizácie a demokra  zácie školy.

Sme si vedomí, že profesia pedagó-
ga je svojím poslaním a posolstvom 
nezastupiteľná. A to si skôr či neskôr 
uvedomíme všetci. Ďakujeme Vám, 
milí naši učitelia, bývalí aj terajší  a vo 
Vašej zodpovednej práci Vám želáme 
veľa úspechov a rados   z dosiahnu-
tých úspechov Vašich žiakov. «

Vlasta Znancová, ved. odd. školstva MsÚ Sabinov

Ako sa k službe prihlásiť?
Pre nastavenie bezplatného príjmu správ 
musíte vyplniť dotazník.

Ak vyplníte dotazník elektronicky 
(uvediete v ňom svoje telefónne číslo), 
prípadne ho vyplníte osobne na MsÚ 
(v Centre pre občanov - Podateľňa) 
a bude v ňom uvedené Vaše telefónne 
číslo, automa  cky vám budú zasielané 
informácie: o rôznych poruchách a vý-
padkoch (odstávka vody, elektrickej 
energie...) vo vašej oblas   a zároveň aj 
informácie o mimoriadnych situáciách 
a výstrahách.

V tomto dotazníku si okrem nastave-
nia automa  ckej služby môžete vybrať 
z ďalších okruhov, z ktorých chcete do-
stávať informácie:
 Športové poduja  a
Predaj
Cirkevné oznamy
Kultúrne poduja  a
 iné

Dotazník je možné vyplniť aj nasledovne:
na stránke mesta Sabinov: www. sabi-

nov.sk, v sekcii - SMS
h  ps://sabinov.sk/blog-nekategorizo-
vane/33-sms-info-bezplatne-prijima-
nie-oznamov-z-mesta-cez-sms,

priamo na MsÚ v Centre pre občanov - 
Podateľňa. «

Chcete byť informovaní o dianí v meste 
formou bezplatných SMS?
Vážení občania,
mesto Sabinov Vám ponúka možnosť prijímať rôzne informácie podľa vlastného 
výberu bezplatne a priamo z mestského úradu formou SMS. Výhodou týchto ozna-
mov je, že sa dostanete k informáciám z mestského úradu a mestského kultúrneho 
strediska aj v čase, keď nie ste v meste, resp. nepočujete mestský rozhlas.

red.
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MsZ v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje 
mestskú radu a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
volí za členov mestskej rady týchto poslancov:

1. Daniela Lenková
2. Miroslav Kovalík 
3. Jozef Kropiľak
4. Erik Radačovský

 ● MsZ schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v čle-
není podľa príjmov a výdavkov:

 objem bežných príjmov vo výške 10 607 604 €,
 objem bežných výdavkov vo výške 10 381 139 €,
 objem kapitálových príjmov vo výške 2 984 504 €,
 objem kapitálových výdavkov vo výške 4 714 235 €,
 objem príjmových fi nančných operácií vo výške
1 780 788 €,
 objem výdavkových fi nančných operácií vo výške

 277 522 €,
 použi  e prostriedkov rezervného fondu vo výške
135 030 €.

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v členení podľa progra-
mov

P. č. Názov programu Bežné 
výdavky v €

Kapitálové 
výdavky v €

1. Služby občanom 
a iné interné služby

176 959 0

2. Bezpečnosť 274 751 15 150
3. Verejné 

priestranstvá
924 839 879 380

4. Školstvo 5 525 515 1 268 873
5. Sociálna oblasť 1 216 944 0
6. Občianska 

vybavenosť
24 000 2 542 484

7. Kultúra a šport 647 821 2 748
8. Správa mesta 1 590 310 5 600

SPOLU 10 381 139 4 714 235

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 na úrovni hlavnej ka-
tegórie ekonomickej klasifi kácie rozpočtovej klasifi kácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifi kácie rozpočet 2019

100 Daňové príjmy 6 110 244 

200 Nedaňové príjmy 1 057 577

300 Granty a transfery 6 424 287

400 Príjmové operácie 670 108

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné 
fi nančné operácie 1 110 680

príjmy spolu 15 372 896

600 Bežné výdavky 10 381 139

700 Kapitálové výdavky 4 714 235

800 Výdavkové operácie 277 522

výdavky spolu 15 372 896

I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – použi  e prostriedkov 
rezervného fondu vo výške 135 030 € na:
- 22 000 € - výmena okien na ZUŠ, 
- 59 447 € - kapitálové výdavky pre ŠJ pri ZŠ, 
- 2 650 € - svetelné signalizačné zariadenie na elektromobil 

pre Mestskú políciu, 
- 4 000 € - na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky k WC 

v MsKS,
- 4 500 € - výmena termoregulačných ven  lov v MŠ 17. no-

vembra,
- 5 600 € - na dochádzkový systém MsÚ,
- 30 508 € - spolufi nancovanie k projektu Rekonštrukcia MŠ 

9. mája,
- 6 325 € - infraštruktúra k BD Mlynská A3.

 ● MsZ schvaľuje dotácie z rozpočtu mesta vo výške 35 000 € 
nasledovne:

P. č. Žiadateľ Výška dotácie
Použite dotácie podľa 
rozpočtu žiadateľa

1.

Klub 
slovenských 
turistov Slovan 
Sabinov

200 €
občerstvenie, vlajky, 
doprava

2.
Karate klub 
Sabinov

1 900,00 € štartovné, cestovné

3.
Únia žien 
Slovenska

200 € doprava

4.
Mestský 
futbalový klub 
Slovan Sabinov

10 300,00 €
štartovné, poplatky VSFZ, 
dopravné, dovybavenie 
materiálom

5. Klub silového 
trojboja T+T 1 000,00 € technické a materiálové 

vybavenie

6. Hokejový klub 
Sabinov 8 800,00 €

prenájom, priestorov 
(ľad) na tréningový proces 
(júl, august, september), 
štartovné a poplatky 
vyplývajúce zo stanov 
SZĽH, doprava, materiálne 
zabezpečenie de  , mládeže 
a dospelí.

7. Tvoriví umelci 
Šariša 1 200,00 € materiálne vybavenie - 

kroje

8. Šachový klub 
Sabinov 1 500,00 € cestovné, štartovné

9.
Karate klub 
Katsudo 
Sabinov

2 900,00 €  doprava, štartovné

10.
Sabinovský 
fl orbalový klub 
Sabinov 

7 000,00 €
doprava, štartovné 
a súťažno-organizačné 
poplatky

 Spolu 35 000,00 €

 ● MsZ schvaľuje
do Komisie pre verejný poriadok a prevenciu kriminality Da-
niela Pavlovského, Kvetná 30, 083 01 Sabinov

 ● MsZ schvaľuje
zástupcov obce do orgánov Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivos   Sabinov, n. o., v zložení:
ČLENOVIA SPRÁVNEJ RADY
Erik Radačovský
Marek Hrabčák
ČLENOVIA DOZORNEJ RADY
Šimon Vaňo

 ● MsZ súhlasí so zaradením Súkromnej materskej školy v Sabi-
nove, Námes  e slobody 7 do siete škôl a školských zariadení 
od 1.9.2020.

Vyberáme z uznesení MsZ
zo dňa 21.3.2019
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 ● MsZ deleguje zástupcu zriaďovateľa do RŠ pri MŠ Severná 
2200
Gabriela Harčaríková, MŠ Severná 2200

 ● MsZ schvaľuje dotáciu na rok 2019 vo výške 30 €/žiaka CVČ 
do 15 rokov s trvalým pobytom v Sabinove pre všetkých zria-
ďovateľov z iných obcí, ktorí požiadajú mesto o dotáciu na 
rok 2019.

 ● MsZ schvaľuje:
1/ spôsob prevodu a prevod nehnuteľnos   v k. ú. Sabinov, 
LV č. 2214 :
 pozemok CKN p. č. 104/138 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1 m2, v prospech Jána Pavúka a manželky Daniely 
Pavúkovej, Sabinov v podiele ¼, v prospech Jany Kucháro-
vej, rod. Pavúkovej, Sabinov v podiele ¼ a v prospech Sabi-
ny Lipjancovej, Sabinov v podiele ½,
 pozemok CKN p. č. 104/139 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5 m2, v prospech Jána Pavúka a manželky Daniely 
Pavúkovej, Sabinov v podiele 1/1,
 pozemok CKN p. č. 104/140 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 11 m2 v prospech Jána Pavúka, Sabinov v podiele 
1/1.
Kúpna cenu za uvedené nehnuteľnos   je určená znaleckým 

posudkom č. 28/2019 vo výške 838,61 €.
Prevod je riešený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým schvaľuje 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, prevod 
pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, a v súlade § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení – pozemky zastavané stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
2/ vecné bremeno k nehnuteľnos  am v k. ú. Sabinov, LV č. 
2214:
  pozemok CKN p. č. 104/130 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5217 m2,

  pozemok CKN p. č. 104/131 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 504 m2,

  pozemok CKN p. č. 104/133 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3947 m2 v rozsahu podľa situačného plánu k stav-
be. Predmetom vecného bremena strpieť umiestnenie elek-
roenerge  ckého zariadenia a jeho príslušenstva na slúžia-
cich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena, trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa 
alebo nim poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, prechod 
a prejazd žiadateľa alebo ním poverenej osoby cez slúžia-
ci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
uvedenej stavby v prospech Východoslovenská distribučná, 
a. s., Mlynská 31, Košice, na základe splnomocnenia zo dňa 
27.3.2018 EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vra-
nov nad Topľou.

3/ vecné bremeno k nehnuteľnos  am v k. ú. Sabinov, LV č. 
2214:
  pozemok CKN p. č. 2147/39 zastavaná plocha a nádvo-
rie o výmere 4100 m2, v rozsahu podľa situačného plánu 
k stavbe. Predmetom vecného bremena je strpieť umiest-
nenie elekroenerge  ckého zariadenia a jeho príslušen-
stva na slúžiacich pozemkoch podľa geometrického plá-
nu na zriadenie vecného bremena, trpieť vstup a vjazd 
v prospech oprávneného z vecného bremena alebo ním 
oprávnenej osoby na slúžiaci pozemok za účelom prevádz-
ky, údržby a opravách podzemného elektrického vedenia 
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 
31, Košice.

4/ vecné bremeno k nehnuteľnos  am v k. ú. Sabinov, LV č. 
2214:
  pozemok CKN p. č. 258/2 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 17133 m2,

  pozemok CKN p. č. 276/139 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 388 m2,

  pozemok CKN p. č. 276/206 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 374 m2,

  pozemok CKN p. č. 276/104 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1433 m2,

  pozemok CKN p. č. 276/195 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 84 m2,

  pozemok CKN p. č. 278/1 zastavaná plocha a nádvorie o vý-
mere 6614 m2, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
33/2019 zo dňa 15.2.2019. 

Predmetom vecného bremena je strpieť umiestnenie elek-
roenerge  ckého zariadenia a jeho príslušenstva na slúžia-
cich pozemkoch podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena, trpieť vstup a vjazd v prospech žiadateľa 
za účelom prevádzky, údržby a opravách podzemného elek-
trického vedenia v prospech Východoslovenskej distribuč-
nej, a. s., Mlynská 31, Košice

 Obľúbená občianska rubrika sa vracia 
v pozmenenej podobe

INFORMÁCIE Z NAŠEJ MATRIKY

Redakčná rada sa rozhodla, že obnovíme rubriku Spo-
ločenská kronika v podobe, ktorá nebude v rozpore 
so zákonom o ochrane osobných údajov. Pravidelne 

budeme zverejňovať základné šta  s  cké údaje  z matri-
ky. Tentoraz sú to údaje za mesiace január až marec roku 
2019.  

Za prvé tri mesiace roku 2019 sa narodilo a v meste pri-
budlo 39 de  . Na svet prišlo 22 chlapcov a 17 dievčat. Me-
dzi novonarodenými deťmi sa najviac vyskytovalo mužské 
meno Matúš, zo ženských prevažovala Nela, Liliana a Sára. 
Vyskytli sa aj dve menej časté mená Alma a Mia. 

V meste zomrelo a opus  lo nás  18 občanov, a to 10 
mužov a 8 žien. 

Manželstvo uzavrelo 13 párov. Z toho 6 párov bolo zo-
sobášených na mestskom úrade, 3 páry v rímskokatolíckej 
farnos  , 2 páry v gréckokatolíckej farnos   a 2 páry v Cirkvi 
apoštolskej.

Zo Sabinova sa odsťahovalo 46 občanov a za to isté ob-
dobie sa prisťahovalo 50 nových obyvateľov, ktorí tu našli 
svoj domov. 

Z týchto údajov vyplýva, že sa naše mesto rozrastá. 

Zdroj: MsÚ
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V minulom mesiaci sa v našom mes-
te začali odovzdávať kompostéry. 

20. marca 2019 sme v areáli podniku 
Verejnoprospešných služieb odovzdali 
prvé kusy. Kompostéry budú odovzdá-
vané majiteľom rodinných domov pre 
lepšie hospodárenie a zlepšenie život-

ného prostredia. Odovzdávanie bude 
prebiehať v troch etapách, pričom bude 
ukončené 6. apríla 2019. S amotné odo-
vzdávanie sa bude vykonávať podľa ulíc. 
Ak má občan záujem o kompostér, mal 
by sa podľa rozpisu dostaviť do areálu 
VPS aj s platným dokladom totožnos  . 
Tak  ež sa odporúča prísť s motorovým 
vozidlom. Jeden kompostér má váhu 25 
kg. Zároveň sa bude vyžadovať aj vypísa-
nie preberacieho protokolu. «

SEPARÁCIA ODPADU V MESTE 
SABINOV

V dnešnej dobe často počúvame, a to 
úplne oprávnene, že naše životné 

prostredie je veľmi znečistené. Na nás 
samotných to má väčší vplyv než si mys-
líme, hoci sme k tomu často ľahostajní. 
Myslíme si, že kým sa nás to priamo ne-
týka, napríklad ohrozením zdravia, že je 
všetko v poriadku. Súčasný stav je však 
alarmujúci. Vo svetových oceánoch je 
už toľko plastov, ktoré sú rozlohou tak 
veľké ako štyri kon  nentálne územia 
Francúzskej republiky. Aby sa tento stav 
ešte viac nezhoršoval, je treba začať 
od samých seba. Upozorňujú na to už 
aj svetoví poli  ci, či náboženskí vodco-
via. Možno sa pýtate, či tento alarm je 
adekvátny aj pre naše mesto. Aj my sme 

to  ž súčasťou globálu, a preto by sme 
takisto mali dbať na životné prostre-
die. Separovaním prispievame k jeho 
zlepšeniu. Enviromentálna uvedome-
losť je dnes už povinnou výbavou pre 
nás všetkých, aby sme sebe, no najmä 
generáciám našich de   zanechali príro-
du a okolitý svet aspoň v takom stave, 
aký je teraz. Môžeme sa dokonca snažiť 
o jeho zlepšenie, a to vhodným separo-
vaním komunálneho odpadu. Obyvate-
lia bytov majú dbať na to, aby mali pri 
sebe čip k uzamykateľnému kontajneru 
a separovať odpad tak, aby to naozaj 
malo zmysel. Nech sa nestávajú opätov-
né chyby, ktorých sme stále svedkami. 

Jedná sa najmä o to, že niektorí občania 
vhadzujú odpad nie na to miesto, kde 
je jeho druh určený na vhodenie. Často 
to  ž pracovníci, ktorí nakladajú s od-
padom, nachádzajú sklo v nádobách 
určených na plasty. Súčasťou separácie 
je aj triedený zber. Tí, čo bývajú v rodin-
ných domoch majú dávať do žltých vriec 
plasty, ale aj viacvrstvové kombinované 
materiály (ďalej len VKM), či už sú to 
krabice z džúsov, prípadne z mlieka, 
ale aj obaly z kovov (plechovky od ná-
pojov, konzervy…). Obyvatelia bytoviek 
majú dávať do žltých kontajnerov plasty 
a tak  ež aj VKM. Apelujeme na všet-
kých, aby obaly stláčali, aby sa odpadu 
vošlo čo najviac. A tak  ež sa vyvarujme 
hádzaniu vriec s odpadom z domácnos-
  do nádob, ktoré sú určené na sepa-

ráciu. Znehodnocujeme tak prácu tých, 
ktorí poc  vo pred nami separujú. «

Mesto Sabinov oznamuje obča-
nom, že od 01.04.2019 dochá-

dza k zmene prevádzkových hodín 
zberného dvora v areáli VPS, s.r.o. 
na Hollého ulici č. 35 v Sabinove:
Pondelok  8.00 - 14.00 h
Utorok   11.00 - 17.00 h
Streda   8.00 - 14.00 h
Štvrtok   zatvorené
Piatok    8.00 - 14.00 h
Sobota   8.00 - 11.00 h 

ODOVZDÁVANIE KOMPOSTÉROV
zdroj: MsÚ

Zdroj: MsÚ 
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20. marca 2019 sa 
v neďalekých 
Lipanoch stretla 

vláda na svojom výjazdovom 
zasadnu  . Pre náš okres boli 
vyčlenené prostriedky vo výš-
ke 1,1 milióna EUR, pričom 
budú uvoľnené od 30. apríla 
2019. V tomto duchu sa vy-
jadril aj podpredseda vlády 
pre inves  cie a informa  záciu 
Richard Raši. Doslova uviedol: 
„Finančné prostriedky idú 
na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií, rekonštrukciu 
materských škôl, vybavenie 

parkovísk, ale napríklad aj na 
vybavenie kuchyne v mater-
skej škole, výstavbu viacúče-
lového ihriska, rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, vybudo-
vanie studní, spolufi nancova-
nie výstavby domu smútku či 
na výstavbu oplotenia cinto-
rína. Potom sú to pri Rožko-
vianskom potoku pro  povod-
ňové opatrenia.“

Naše mesto dostane 
130 000 eur na modernizáciu 
športového areálu v Sabino-
ve. Ďalších 55 000 eur smeru-
je na obstaranie a nainštalo-
vanie novej vzduchotechniky 
a klima  zácie v miestnom 
Kine Torysa. «

OZNAM – PONUKA 
– NEBYTOVÉ PRIESTORY

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

VYHLASUJE
PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE SÚŤAŽ

NÝCH NÁVRHOV DO OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE

- predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
do obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na-
chádzajúcich sa na prízemí objektu na Ul. 9. mája 21 
v Sabinove, k. ú. Sabinov, na  pozemku parc. č. 631/6 do 
17.4.2019 do 13.00 h  – nebytové priestory o výmere 
61 m2,

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

SENIOR KLUB 
Prehľad plánovaných akcií Senior klubu 

na mesiac apríl 2019
� 11.4.2019 – o 7.00 h – Poľsko, odchod autobu-

som od MsKS 
� 24.4.2019 – o 7.00 h - odchod vlakom do Aquaci-

ty Poprad

PRIPRAVUJEME NA MESIAC MÁJ
• Výlet do Žiliny vlakom
• Výlet do Ta  er
• 12.5.2019 – o 16.00 h - Deň ma  ek, kinosála 

MsKS 

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

Výjazdové rokovanie vlády 
v Lipanoch aj o Sabinove
Zdroj: MsÚ , foto: TASR, M. Kapusta
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V koncertnej sále KC Na korze sa 
v utorok 12.3.2019 popoludní stretli 

malí recitátori na jubilejnom 25. roční-
ku mestskej prehliadky v prednese pô-
vodnej slovenskej poézie a prózy de   

materských škôl SABINOVSKÝ ČIM-ČIM. 
Organizátori poduja  a Mestské kultúr-
ne stredisko – mestská knižnica si už od 
začiatku dali za cieľ zblížiť dieťa, rodiča 
a materskú školu cez krásu slovenskej 
literatúry. Štvrťstoročnica tradičné-
ho „zletu malých čimkov“ sa konala za 
účas   p. Michala Repaského, primátora 

mesta, p. Vlasty Znancovej, vedúcej od-
delenia školstva, kultúry a športu a p. 
Ivety Šulíkovej za Spoločný školský úrad. 
„Jubilanta“ prišli pozdraviť aj de   zo ZŠ 
17. novembra pod vedením p. učiteľky 
Šoltysovej. Ich pričinením sme sa ocitli 
na pravej vrabčej svadbe z knihy Ľ. Pod-
javorinskej. Svojou prítomnosťou toto 
poduja  e poc  l aj p. Juraj Navrá  l, bý-
valý riaditeľ MsKS, ktorý stál pri zrode 
sabinovského Čima. Nasledovali básnič-
ky a príbehy 18-  ch malých recitátorov. 
A samozrejme ocenenia z rúk vzácnych 
hos  . Potešilo nás, že počet zúčastne-
ných škôlok sa tento rok rozrástol o Sú-
kromnú materskú škôlku Lienka. 

A toto sú tohoroční sabinovskí „čim-
kovia“:
• MŠ 17. novembra: Mar  nko Tomčák, 

Patrik Poloha, Elka Kočanová, Esterka 
Šrobová, Bianka Sekeráková

• SMŠ Lienka: Denisko Varga
• MŠ Severná:Natálka Dudová
• MŠ Jarkova: Miriamka Sedláková
• MŠ Švermova: Dorotka Poklembová, 

Dominik Mochňacký, Soňka Dvorščá-
ková, Janík Jankura, Kiarka Lipjancová

• MŠ 9. mája: Natálka Kuchárová, Paľko 
Repaský, Julka Karnišová, Samko Sko-
čej, Filipko Hrickanin. «

ŠTVRŤSTOROČNICA SABINOVSKÉHO ČIMA
-m.j-,  foto: Diamond Art / Ján Stračiak

Po ročnej prestávke sme v knižnici 
privítali tre  akov zo sabinovských 

základných škôl. Jubilejná desiata noc 
v sabinovskej knižnici na tému „Lesným 
chodníčkom“ sa konala z piatka na so-
botu (29.3.-30.3.2019). Touto akciou si 
knižnice nie len na Slovensku, ale aj v za-
hraničí pripomínajú narodenie dánskeho 
rozprávkara H. CH. Andersena. V tomto 
roku si pripomíname 214. výročie jeho 

narodenia. Pre de   bol pripravený pes-
trý program plný zážitkov a dobrodruž-
s  ev. Program oboha  li vzácni hos  a. 
Prvým bol viceprimátor mesta Ladislav 
Haluška, ktorý deťom prečítal pár úryv-
kov z knihy Príšeráci od Marky Staviar-
skej. Ďalšími hosťami boli manželia Jaco-
ví, a p. Eva Arvayová, ktorí mali priprave-
né tak  ež zážitkové čítanie. Pán Jaco ako 
ak  vny poľovník porozprával veľa zaují-
mavos   zo života poľovníka, ako chrániť 
zvieratká v lese a doniesol aj pár ukážok 
jelenieho parožia a iných trofejí. Pútavý 

program bol obohatený aj o hľadanie 
pokladu a na záver cesty ich okrem náj-
deného pokladu čakala tvorivá dielňa, 
kde si každý vyrobil krásneho vtáčika. 
Nechýbala ani návšteva mestskej polície, 
tam im páni policaj   ukázali fungovanie 
kamerového systému a porozprávali im 
o ich činnos   pri výkone služby. Tradič-
nou súčasťou noci v knižnici bola aj pro-
menáda spáčov v maskách a neodmys-
liteľné hry a súťaže. Touto cestou chce-
me poďakovať spomínaným hosťom za 

obohatenie programu, Mestskej polícii 
v Sabinove za prehliadku priestorov a za-
ujímavé rozprávanie, Ivetke Glazunovej 
a Zuzke Magurovej za prípravu tvorivej 
dielne, reštaurácii Grand Sabinov a pa-
piernictvu Damad za sponzorskú pomoc.

Veríme, že de   si túto Noc s Anderse-
nom užili a už sa tešíme opäť o rok na 
ďalších spáčov a nové dobrodružstvá. «

Mestská knižnica opäť privítala malých spáčov 
na už desiatej Noci s Andersenom
J. Repaská, foto: Diamond Art / Ján Stračiak
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TANEC V SRDCI 2019

Mestská športová hala v Sabinove 
sa stala 21.3.2019 mestskou kul-

túrnou halou, ktorá bola svedkom ta-
nečných choreografi í v podaní žiakov 
škôl a školských zariadení v pôsobnos   
mesta Sabinov a jeho okolia. Školská 
nesúťažná prehliadka s príznačným ná-
zvom Tanec v srdci má už svoju tradíciu 
a Centrum voľného času v Sabinove 
tak dáva možnosť vystúpiť tanečným 
zoskupeniam a súborom pred divákmi 
z vlastných radov. Poduja  e otvorila 
sólo tancom konzervatoristka odboru 
tanca Dominika Grešáková a za ňou už 
nasledovali tanečné zoskupenia, kto-
ré prijali pozvanie spoločne sa zabaviť 
a zatancovať si. Svojimi výkonmi sa nám 
predstavili žiaci navštevujúci ŠKD pri ZŠ 

na Ulici Komenského, Tanečná skupi-
na 1. - 2. triedy, Škola Tanca Miroslava 
Fabiána, Tanečná skupina Ivety Ráko-
šovej, Súkromná základná škola a jej 
Klub primaškolákov, Zvončeky, Tanečná 
skupina IV.A triedy, Spojená škola na 
Ul. SNP 15 a jej De   Slnka, ŠKD pri ZŠ 
s MŠ Pečovská Nová Ves, Tanečný krú-
žok - Mar  ny Rímskej, Mumuland zo ZŠ 
s MŠ Rožkovany. Spolu sa tak na palu-

bovke vystriedalo až 150 účinkujúcich. 
Rozmanitosť tanečných štýlov od fol-
klóru, moderného tanca, hip hopu 
a spoločenského tanca nám priniesli 
do haly tu pravú atmosféru. Tak  ež by 
sme sa chceli touto cestou poďakovať 
všetkým vedúcim tanečných zoskupe-
ní a všetkým, ktorí navš  vili mestskú 
športovú halu v pozícii divákov za ich 
potlesky. Ďakujeme. «

Výstavu sme pripravili preto v tomto 
mesiaci, lebo marec je venovaný nie-

len knihám, ale aj divadlu pre de   a mlá-
dež a bábkovému divadlu. Návštevníci sa 

tu zoznámili s marionetami, javajkami, 
maňuškami, prstovými aj plochými báb-
kami. Spoznali rôzne druhy bábkových 
scén. Veľký záujem prejavili de   najmä 
o menej známe  eňové divadlo. De   si 
s nadšením vyskúšali hru s bábkou a vžili 
sa tak do roly bábkoherca na divadelnej 

scéne, zahrali si rôzne zmyslové hry ako 
aj hry na rozvoj motoriky a niektoré si 
vyrobili plochú bábku. Súčasťou výstavy 
bolo aj bábkové predstavenie známych 
postavičiek Máše a medveďa z obľú-
beného seriálu pod názvom „Máša ide 
do školy“, v podaní bábkového súboru 

Halabala. Predstavenie v piatok 22.3. 
videli de   materských škôl a v sobotu 
23.3. široká verejnosť. Výstava ako aj 
bábkové predstavenie sa stretli s veľkým 
záujmom, týchto poduja   sa zúčastnilo 
850 malých aj veľkých návštevníkov zo 
Sabinova a okolia. «

vahovsky.j, foto: archív CVČ

KEĎ BÁBKY OŽIJÚ...
Táto čarovná formulka dostane snáď 
každého z nás do sveta rozprávok. Kráľ, 
čarodejnica, zvieratká, princezné, pirát, 
ry  er, černokňažník či škriatkovia nás 
v tomto mesiaci sprevádzali v K ultúr-
nom centre Na korze interak  vnou vý-
stavou bábok. 

-i. g.-, foto: archív súboru
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MsKS
11.IV.   SVET OKOLO NÁS 
 Unikátny medziná-

rodný vzdelávací projekt. Cieľom 
je rozšíriť ak  vity 

 Krea  vneho vzdelávania na Slo-
vensku. Pre II. st. ZŠ a SŠ.

 Kinosála MsKS.

13.IV.  SEDEM POSLEDNÝCH SLOV SPASI-
TEĽA NA KRÍŽI

17.00 Koncert v rámci Sabinovskej hu-
dobnej jari. 

 Účinkuje: Sláčikové kvarteto 
LenArt Qvartet, verše R. Dilon-
ga prednesie Peter Orgován. 

 Evanjelický kostol v Sabinove. 
Vstup voľný.

24.IV.  LENKA FILIPOVÁ A HOSTIA
18.00 V rámci koncertného tour 2019 sa 

predstaví česká speváčka, gitarist-
ka a hudobná skladateľka v jednej 
osobe Lenka Filipová aj so svojimi 
hosťami - hráčom na keltskú harfu, 
akordeón a cajon - Seanom Barrym 
a klavíristom Ondřejom Hájkom. 
Okrem tradičných hitov, na ktoré 
Lenka nikdy nezabúda, si poslucháči 
vypočujú aj skladby z najnovšieho 
albumu Oppidum s keltskou vôňou. 

 Kinosála MsKS. Vstupné 18,00 €.

 PRIPRAVUJEME NA MESIAC MÁJ
1.V.   „STAVAME MI MAJE...“
14.30 Stavanie mája na námes   s MDH 

Sabinka, DFS Sabiník, FS Sabinov-
čan, FS Sabinovčan – vytrvalci.

 Námes  e slobody – park pri fon-
táne.

7.V.   PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
12.00  Mestský úrad, Okresný úrad, 

MsKS a ZO SZPB v Sabinove.
 Vás pozývajú na oslavy 74. vý-

ročia ukončenia II. svetovej 
vojny. Pamätník obe   II. svetovej 
vojny. Námes  e slobody. 

12.V.   DEŇ MATIEK
16.00 Slávnostná akadémia venovaná 

všetkým matkám.
 V programe účinkujú: de   z MŠ 

a Šarišanci.
 Kinosála MsKS. Vstup voľný.

KNIŽNICA MsKS
10.IV.  AKO SME S ŤUKŤUKOM 

ŤUKŤUKOVALI 
10.00 Zážitkové čítanie z knihy 

Petra Karpinského pre Denný sta-
cionár v Sabinove.

11.IV.  ČÍTAME SI V KNIŽNICI
14.00 Popoludňajšie spoločné čítanie 

pre de   1. ročníka ŠKD 17. no-
vembra.

25.IV.  BESEDA S ĽUDOVÍTOM PETRAŠKOM
10.00 Beseda s prešovským spisova-

teľom Ľudovítom Petraškom 
o jeho knihách poves   z nášho 
regiónu pre žiakov 4. a 5. roční-
kov ZŠ.

KULTÚRNE CENTRUM 
NA KORZE
10.IV.  KORZO KLUB
15.00 Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na 

TD je potrebné sa prihlásiť do 
8.4.2019 na t. č. 0911 949 678. 
Koncertná sála KC Na korze, Ná-
mes  e slobody č. 100, Sabinov.

12. - 14. IV. VEĽKONOČNÝ BAZÁR
od Predajná výstava remeselných 
10.00 výrobkov s veľkonočnou a jar-

nou tema  kou. Koncertná sála 
KC Na korze, Námes  e slobody 
č. 100, Sabinov. Otvorené bude 
do 17.00 h.

16.IV.  SLÁVICI Z LAVICE
10.00 Okresné kolo súťaže v speve po-

pulárnych piesní. CVČ Radosť.    
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

28.IV.  SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
17.00 MUSE TRIO A POP - koncert po-

pulárnej hudby.
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

30.IV.  SLÁVIČEK MŠ 
15.30 Mestská prehliadka v speve ľu-

dových piesní de   sabinovských 
materských škôl. Koncertná sála 
KC Na korze, Námes  e slobody 
č. 100, Sabinov.

 PRIPRAVUJEME: 
7.V.   SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
16.30 JARNÝ KONCERT - koncert žiakov 

a pedagógov ZUŠ Sabinov.
 Koncertná sála KC Na korze, Ná-

mes  e slobody č. 100, Sabinov.

Kultúra na apríl 2019

inzercia
Ponúkam tepovanie sedačiek, kre-
siel, matracov, stoličiek, kobercov, 
plus upratovanie interiéru technikou  
a čistiacimi prostriedkami Kärcher.

CENA: sedačka - od 5 €/ miesto, kres-
lo – od 5 €, matrac klasik - od 5 € / 1 
strana , stolička – od 1,50 €,
koberce, autá + upratovanie interiéru 
po dohode.
DOPRAVA: SB – bezplatne, okolité 
obce – od 2 €
Rodiny siroty, vdovy, rodiny s hendi-
kepovanými detičkami alebo s imo-
bilným rodičom malých detí dostá-
vajú zľavy 40 % 

 
z celkovej sumy. (Platí 

pri malých deťoch).
KONTAKT: E. Šoltýsová, 
tel.: 0944 334 855, 051 452 08 89 

inzercia
Vymením rodinný dom na hure za 3 – 
izbový byt na Ulici Matice slovenskej 
+ doplatok. 
Prípadne kúpim 3 – izbový  byt  na uli-
ci Matici slovenskej.
T. č. 0904 429 706
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Tento rok boli ocenení nie-
len učitelia zo škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnos   mes-
ta, ale zo všetkých škôl, ktoré 
pôsobia na území mesta. 
Preto primátor mesta Michal 
Repaský, Vlasta Znancová, Od-
delenie školstva, kultúry, te-
lesnej výchovy a športu MsÚ 
Sabinov a vzácny hosť Peter 
Krajňák, štátny tajomník Mi-
nisterstva školstva SR, oceňo-
vali 19 učiteľov za rok 2018. 

Aby sme si viac priblížili každé-
ho oceneného, o každom bola 
pripravená krátka zaujímavá 
(a často v  pná) videovizitka, 
po ktorej sa prihovárali prí-
tomnému publiku. Ocenení 
boli nasledovní pedagógovia:

MŠ 17. NOVEMBRA
Katarína Michalíková pracuje 
v školstve už 18 rokov. Veľa 
lásky a trpezlivos   odovzdá-
va deťom so špeciálnymi vý-
chovno - vzdelávacími potre-
bami. Svojím prístupom dáva 
šancu každému dieťaťu, aby 
sa rozvíjalo a zažilo úspech.

ZŠ 17. NOVEMBRA
Alena Mladá pracuje v ZŠ na 
Ul. 17. novembra v Sabinove 
už 33 rokov, z toho posled-
ných 19 pôsobí ako riaditeľka 

školy. Podarilo sa jej vybudo-
vať školu otvorenú žiakom aj 
rodičom, školu poskytujúcu 
žiakom i zamestnancom kva-
litné podmienky na prácu. 
Pod jej vedením získala dob-
ré meno v meste, v okrese 
Sabinov, ale aj za hranicami 
Slovenska.
Monika Šoltysová je tvori-
vá a zodpovedná učiteľka. 
Ako bývalá dlhoročná členka 
folklórneho súboru Sabinov-
čan pestuje u žiakov aj vzťah 
k folklóru, láske k spevu a ľu-
dovému tancu. Spolupracuje 
s mestským kultúrnym stre-
diskom a mestskou knižnicou 
v Sabinove. 
Daniela Štoff ová sa po ukon-
čení štúdia na vysokej škole 
vrá  la späť do svojej zák-
ladnej školy už ako učiteľka. 
Vyučuje anglický a nemecký 
jazyk a zároveň pôsobí ako 
výchovná poradkyňa. Podie-
ľa sa na príprave a realizácii 
projektu ERAZMUS s part-
nerskými školami v Poľsku 
a Taliansku. 
Adriána Trojanovičová je 
učiteľkou anglického jazyka, 
zapojila školu do medziná-
rodného projektu ERAZMUS.  
Popri svojej práci sa venuje 
i charite, turis  ke a športu. 
V minulom roku sa zúčastnila 
polmaratónu na MMM v Ko-
šiciach. 

CVČ SABINOV
Zuzana Rolíková pracuje 
v CVČ už viac ako 20 rokov. 
Je zodpovedná za plynulý 
chod inštitúcie, ktorá spra-
vuje voľný čas detí a mlá-
deže. Pod jej vedením CVČ 
stále napreduje a je veľmi 

obľúbeným miestom detí 
a mládeže.

ZŠ KOMENSKÉHO
Júlia Šajgalová pracuje ako 
učiteľka a zároveň vedúca 
predmetovej komisie anglic-
kého jazyka. Pravidelne sa 
spolupodieľa na organizovaní 
Európskeho dňa jazykov, má 
na staros   prípravu a realizá-
ciu zbierky Liga pro   rakovine. 
Zodpovedne vykonáva povin-
nos   administrátora pri testo-
vaní piatakov i deviatakov. 

Gabriela Tóthová tak  ež uči-
teľka anglického jazyka z tej 
istej ZŠ, so zápalom rozvíja 
v žiakoch na 1. a 2. stupni 
ZŠ lásku k cudziemu jazyku 
a úspešne ich pripravuje na 
olympiádu v anglickom ja-
zyku. Ak  vne sa podieľa na 
organizovaní poznávacieho 
zájazdu do Londýna, ako aj na 
zabezpečení konverzačných 
hodín s americkými lektormi. 

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 15
Patrícia Kravcová pôsobí 
v špeciálnom školstve už 19 
rokov. K práci s deťmi so zdra-
votným znevýhodnením ju 
priviedla empa  a a túžba po-
máhať. Od roku 2013 vykoná-
va funkciu zástupkyne riadi-
teľa školy. Venuje sa prevažne 
žiakom s viacnásobným po-
s  hnu  m. Úzko spolupracuje 
s Kultúrnym centrom na Kor-
ze, kde sa podieľa na činnos   
tvorivých dielní a výstav vý-
tvarných prác. 

SPOJENÁ ŠKOLA SNP 16
Jozef Lukáč vyučuje už 19 
rokov odborné technické 
predmety so zameraním na 
informačné technológie. Ve-

Oceňovali sme NAJ učiteľov za rok 2018
 Pri príležitos   narodenia českého pedagóga fi lozofa, spiso-
vateľa a teológa Jana Amosa Komenského so slovenskými 
koreňmi (28.3.1592 – 15.11.1670) sa od roku 1955 na našom 
území každoročne morálne oceňuje práca učiteľov. Mesto 
Sabinov si prácu učiteľov slávnostne pripomenulo v piatok 
29. marca 2019 v priestoroch Kinosály MsKS. 

(red.), foto: rv a Diamond Art                  
/ Ján Stračiak

Pe
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Ocenené učiteľky zo ZŠ 17. novembra. Zľava Alena Mladá, 
Monika Šoltysová, Daniela Štoff ová, Adriána Trojanovičová.

Pokračovanie na s. 10 
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die školskú agendu a je koor-
dinátorom maturitných skú-
šok na škole. Je vnímaný ako 
náročný učiteľ, ktorý sa snaží 
o kvalitnú prípravu študentov 
na pracovný trh.

ZUŠ
Danka Dujavová je služobne 
najdlhšie pôsobiacou peda-
gogickou zamestnankyňou 
v ZUŠ Sabinov. Vo svojej akor-
deónovej triede vychovala 
niekoľko úspešných a mimo-
riadne šikovných žiakov, ktorí 
ďalej pokračujú v umeleckom 
vzdelávaní. Od svojho nástu-
pu do ZUŠ v Sabinove vybu-
dovala kvalitné akordeónové 
oddelenie a už niekoľko rokov 
je vedúcou jeho predmetovej 
komisie.

Adela Lormannová pôsobí 
v ZUŠ Sabinov ako učiteľka 
hry na klavíri a zároveň je zá-
stupkyňou riaditeľky školy. Vo 
svojej 28 ročnej pedagogickej 
praxi a rovnako aj pri výkone 
zástupkyne riaditeľky školy, 
je mimoriadne zodpovedná 
a cieľavedomá. Spolupracuje 
s viacerými pedagógmi školy 
pri príprave komorných čísel 
a pri korepe  ciách.

Juliána Ondášová pôsobí 
v ZUŠ ako učiteľka hudob-
nej teórie a hry na klavíri od 
r. 2001. Počas štúdia na PU 
získala okrem vzdelania z hu-
dobnej výchovy aj skúsenos   
z drama  ckými činnosťami, 
ktoré úspešne aplikuje do 
svojej práce so žiakmi. Je 
autorkou niekoľkých ume-

leckých a vzdelávacích pro-
jektov, ktoré pripravuje so 
svojím žiakmi na hodinách 
hudobnej teórie. 

 MŠ 9. MÁJA
Ľubomíra Hriňová už 33. rok 
pracuje v Materskej škole 
9. mája v Sabinove. Nenásil-
ne a hravo pestuje u detí od 
útleho detstva vzťah k ľudo-
vým tradíciám a k folklóru, 
hudba jej akordeónu pravi-
delne sprevádza detské či 
ľudové piesne.

Nadežda Guľášová vnáša do 
práce v MŠ plno entuziazmu 
a humoru. Práca s deťmi ju 
nabíja stále novou energiou. 
V triede najmenších de   vy-
tvára svojím citlivým prístu-
pom pocit bezpečia a príjem-
nú atmosféru. 

CZŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA
Katarína Hviščová je riadi-
teľkou CZŠ sv. Jána Krs  teľa. 
Zo spoločenstva žiakov, ro-
dičov a zamestnancov školy 
sa snaží vytvárať jednu veľkú 
rodinu. Manažérske kvality 
Kataríny Hviščovej sa preja-
vili aj v ďalšom rozvoji školy. 
Začala rekonštrukciu školy, 

ktorá v dôsledku veľmi obme-
dzených fi nančných možnos   
prebieha postupne. 

Zuzana Summerová učí v CZŠ 
sv. Jána Krs  teľa na 1. stupni 
ZŠ od jej založenia. Niekoľ-
ko rokov zastávala pozíciu 
zástupkyne riaditeľa školy 
pre 1. stupeň a centrum voľ-
ného času. Na základe jej 
osobnostných vlastnos   si ju 
zamestnanci školy zvolili ako 
zamestnaneckého dôverníka 
pri riešení sociálnych a eko-
nomických záujmov zamest-
nancov. 

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM 
DSA SABINOV
Fran  šek Lörinc pôsobí na 
gymnáziu ako učiteľ matema-
 ky, fyziky a informa  ky, od r. 

2009 aj ako zástupca riaditeľa 
školy. Svoje skúsenos   odo-
vzdáva žiakom okrem vyučo-
vacích hodín, aj v mimoškol-
skej činnos  , a to prípravou 
na olympiády, súťaže a SOČ. 

Hlavnou súťažou, na ktorej 
sa s našimi žiakmi zúčastňu-
je pravidelne, je vedomostná 
súťaž „Čo vieš o hviezdach“. 
Je cvičným učiteľom študen-
tov univerzít.

 SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ 
ŠKOLA
Annamária Antolová pracuje 
ako vychovávateľka Školské-
ho klubu de   v Súkromnej zá-
kladnej škole. Práca s deťmi 
ju napĺňa. Je veľmi krea  vna, 
mnohí poznajú jej umenie 
maľovania na tvár, výrobu 
rôznych kulís, výrobkov do 
burzy, jej zručnos   ako „kraj-
čírky“. 

O veľmi príjemnú atmosféru 
sa postaral moderátor podu-
ja  a Mar  n Michelčík. 

Slávnostné dopoludnie 
oživila banskobystrická kape-
la MINI GATSBY sounds band 
(ktorej 3 členovia sú mimo-
chodom  ež učiteľmi) origi-
nálym spracovaním známych 
populárnych piesní. «

Pokračovanie zo s. 9 
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Medzi naj...športové akcie organi-
zované školou patrí jednoznačne 

turnaj o Pohár zriaďovateľa DSA. V uto-
rok 26. marca 2019 sme začali písať his-

tóriu jeho druhého ročníka. Medzi po-
zvanými školami fi gurovali futsalis   zo 
ZŠ na Ul. Komenského a 17. novembra, 
Súkromná ZŠ DSA z Prešova a nechýbali 
ani domáci prváci zo Súkromného gym-
názia DSA.

Úlohy hos  teľov sa zhos  li žiaci I. A 
triedy, ktorí sa za svoje diploma  cko-hos-
 teľsky zvládnuté situácie isto nemuseli 

hanbiť. Hráči si pochutnali na koláčoch, 
ktoré pre nich napiekli naši prváci. Novin-
kou turnaja boli naši „déesáčkoví“ masko-

  Dino a Dina, ktorí počas celého turnaja 
dvíhali zo sedadiel nejedného diváka.

Veľmi nás, ako organizátorov, poteši-
la prítomnosť pozvaných hos  , medzi 
ktorými nechýbal ani primátor mes-
ta Sabinov Michal Repaský, prednosta 

MsÚ Mar  n Judičák, riaditelia základ-
ných škôl, ktoré majú pôsobisko v meste 
a v blízkom okolí.

Po úvodnom nástupe spojenom s tón-
mi pochodu pána Kmocha, príhovoru 
zástupcu mesta, riaditeľa pána Jozefa 
Muránskeho, ktorý otvoril turnaj, už nič 
nestálo v ceste, aby si účastníci zmerali 
sily vo futsale. 

A akože ináč, hralo sa systémom „kaž-
dý s každým“, takže umiestnenie jednot-
livých družs  ev hovorilo za všetko. Nešlo 
však o poradie, dôležité bolo, že sme sa 
všetci stretli, zašportovali si, povzbudzo-
vali svojich favoritov a nikto sa nezranil.

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom 
turnaja: vedeniu DSA a pánom Štefanovi 
Bujňákovi  a Kris  ánovi Gajdošovi, bez 
ktorých by to prosto nešlo.

A tu sú výsledky, na ktoré už všetci ča-
káte:
1. ZŠ Ul. Komenského Sabinov (na fo-

tografi i)
2. Súkromná ZŠ DSA Ul. Mukačevská 

Prešov
3. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
4. Súkromné gymnázium DSA Sabinov


Naši študen   opäť preukázali, že doká-
žu úspešne reprezentovať školu a mesto 
v rôznych záujmových činnos  ach. Or-
ganizátorskú taktovku obvodového kola 
v anglickom a nemeckom jazyku sme 
zvládli na výbornú. 

Žiak Matej Dedina postúpil v olympiá-
de v nemeckom jazyku na krajské kolo 
a obsadil veľmi pekné 3. miesto. 

A aby sme zabŕdli aj do ďalších odvet-
ví, musíme spomenúť postupujúcich na 
krajské kolo v Biblickej olympiáde: Ma-
teja Dujavu, Michaelu Bojčukovú a Jána 
Straku a nášho „hviezdičkového“ Mateja 
Dedinu, ktorý postúpil v súťaži „Čo vieš 
o hviezdach“ na krajské kolo. Všetkým 
postupujúcim budeme samozrejme dr-
žať prsty. «

TO SME MY....Súkromné gymnázium DSA SABINOV
Šport je už dlhodobo najúspešnejšou mimoškolskou ak  vitou našich študentov. Po 
víťazstve v okresnom kole v bedmintone SŠ veľmi úspešne reprezentovali farby DSA 
v krajskom kole v Poprade - Matejovciach (7. marca 2019) dievčatá Dagmara Minde-
ková a Alexandra Kalinayová. Zopakovalo sa umiestnenie z minulých rokov a aj ten-
toraz obhájili druhú priečku. Víťazi OK Matej Dujava a Tomáš Lazorík si v krajskom 
kole vybojovali piatu priečku.

AĎOB, foto: archív školy

Na Súkromné gymnázium DSA v Sa-
binove zavítal štátny tajomník mi-

nisterstva obrany Slovenskej republiky 
Róbert Ondrejcsák. Pokračujeme tak 
v predstavovaní významných osobnos-
  spoločenského života našej krajiny. 

Diskutoval so žiakmi na tému bezpeč-
nostnej orientácie Slovenska, NATO, či 
možnos   regrutácie do ozbrojených síl 
SR. V živej diskusii boli položené mnohé 
otázky ohľadne smerovania Slovenska.  
Otvorila sa aj otázka neutrality našej 
krajiny, ktorá podľa neho nie je v sú-
časnos   alterna  vou, pretože tú musia 
garantovať svetové mocnos   a nie je 

na to priestor, žiadna z nich o tom ne-
uvažuje. Pán štátny tajomník musel re-
agovať aj na otázky, ktoré nekorešpon-
dovali s jeho víziou, ale naši žiaci sa ani 
tu nestra  li a ukázali rozhľad aj v tejto 
problema  ke. R. Ondrejcsák ocenil, že 
po takmer 20-  ch rokoch, kedy sa do 
armády takmer neinvestovalo, existu-

je v súčasnos   široká poli  cká zhoda 
pre výrazné  navyšovanie fi nančných 
prostriedkov do ozbrojených síl. Štátny 
tajomník sa vyjadril aj k otázke na mož-
nosť európskej armády, ktorú nepova-
žuje, predovšetkým z hľadiska fi nančnej 
náročnos   a komplikovaného materiál-
neho zabezpečenia, za príliš reálnu. «

Na DSA sme privítali 
vzácneho hosťa 
J. Muránsky, foto: archív školy
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Fyzikálna olympiáda

V ZŠ Komenského 13 sa 13.3.2019 
uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej 
olympiády.
Vyhodnotenie F kategórie 
1. Michal Novický, 8. ročník, ZŠ Komen-

ského 113, Lipany
2. Matúš Volček, 8. ročník, ZŠ Komen-

ského 13, Sabinov
Vyhodnotenie E kategórie
1. Lukáš Miščík, 9. ročník, ZŠ Komenské-

ho 13, Sabinov
2. Kris  án Šoltys, 9. ročník, ZŠ Komen-

ského 113, Lipany
3. Benjamín Verbovský, 9. ročník, ZŠ Ko-

menského 113, Lipany

Víťazom srdečne blahoželáme.

Regionálna prehliadka 
amatérskych divadelných 
súborov Dni s Táliou

35 žiakov ZŠ Komenského 13 v Sabino-
ve sa 19.3.2019 zúčastnilo regionálnej 
prehliadky amatérskych divadelných 
súborov Dni s Táliou v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove. V súťaži bolo za-

stúpených 16 divadelných súborov. My 
sme vystúpili s programom Báthoryčka 
pod vedením p. uč. Ľudmily Molčano-
vej a umiestnili sme sa na peknom dru-
hom mieste, teda v striebornom pásme. 
Absolútne sme to nečakali a o to viac 
nás výhra potešila. Naše poďakovanie 
patrí ešte p. uč. Harvanovej, Timurovej 
a Frankovej. 

Biblická olympiáda

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Pre-
šove a diecézny kateche  cký úrad Pre-
šovskej archieparchie organizovali dňa 
21.03.2019 protopresbyterské kolo 
Biblickej olympiády. ZŠ Komenského 13 
v Sabinove zastupovalo družstvo v zlože-

ní S. Cenker, K. Cenkerová a S. Pálfi ová 
a získali krásne 1. miesto.

Športové súťaže

V mesiacoch február – marec sa usku-
točnilo okresné kolo v basketbale žiakov 
a žiačok základných škôl. Žiaci v oboch 
kategóriách získali 1. miesto a postúpili 
do krajského kola v basketbale.

Krajské kolo žiakov sa konalo v Levo-
či dňa 15.03.2019 a naše družstvo sa 
umiestnilo na 5. mieste. 

Žiačky ZŠ Komenského Sabinov 
20.03.2019 v krajskom kole v Poprade v sil-
nej konkurencii získali pekné piate miesto.

Nadácia JOJ vo februári 2019 organizo-
vala súťaž vo fl orbale. Naši žiaci postúpili 
do krajského kola a obsadili 8. miesto.«

Michal Kostelník zo ZŠ na                 
Ul. 17. novembra obhájil prvenstvo

V Bra  slave sa v dňoch 17.- 18.3. 2019 
uskutočnil 29. ročník celoštátneho kola 
Olympiády v nemeckom jazyku. Už po 
druhýkrát sa na ňom zúčastnil žiak ZŠ 
na Ul. 17. novembra v Sabinove Michal 
Kostelník, ktorý reprezentoval Prešovský 
kraj, okres Sabinov i svoju školu v súťaž-
nej kategórii 1A (5.-7. roč.). V nedeľu si 
účastníci súťaže užili prehliadku večernej 
Bra  slavy s nemecky hovoriacim sprie-
vodcom. Pondelok už patril súťaženiu, 
ktoré prebiehalo v priestoroch Gymná-
zia sv. Uršule na Nedbalovej ulici v Bra-
 slave. Účastníci z celého Slovenska si 

najprv zmerali svoje jazykové zručnosti 
pri testovaní posluchu, čítania s porozu-
mením i grama  ky, aby neskôr presved-
čili porotu o svojej schopnos   efek  vne 
komunikovať v cudzom jazyku.

Po skončení súťažnej čas   sa účastníci 
presunuli do Primaciálneho paláca, kde 

sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 
výsledkov za účas   veľvyslancov Ne-
mecka a Rakúska. Celý program prebie-
hal výlučne v nemeckom jazyku. Michal 
v silnej konkurencii potvrdil svoje schop-
nos   a získal 1. miesto v kategórii mlad-
ších žiakov. Toto umiestnenie si ceníme 
o to viac, že obhájiť víťazstvo z minulého 
ročníka súťaže je často omnoho ťažšie 
ako zvíťaziť po prvý krát. Michalovi bla-
hoželáme a želáme mu veľa úspechov 
do budúcich ročníkov súťaže.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády

Okresné kolo Dejepisnej olympiády 
sa uskutočnilo dňa 14.2.2019 a zú-
častnili sa na ňom aj žiaci Základnej 
školy Ul. 17. novembra v Sabinove. 
V silnej konkurencii rozhodne uspeli, 
keď si štyria zo šiestich zúčastnených 
žiakov vybojovali postup do krajské-
ho kola, ktoré sa uskutoční 21.3.2019 
v Prešove. Veríme, že aj naďalej budú 
podávať výborné výkony a postúpia do 

celoslovenského kola, a to aj napriek 
konkurencii  žiakov z celého Prešovské-
ho kraja. 

Kategória E (7. ročník)
1. miesto Patrik Ondrej
2. miesto Júlia Cenkerová
Kategória D (8. ročník)
2. miesto Mária Sofi a Kováčová
Kategória C (9. ročník)
2. miesto Karolína Pekárová
3. miesto Sarah Solárová «

ZŠ KOMENSKÉHO 13 V SABINOVE OPÄŤ BODOVALA

Tatiana Župová

Marián ValkovičSára Palfi ová, 9.B, Základná škola, Komenského 13, 
Sabinov, foto: archív školy

Marián Valkovič

Úspechy ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Ľ. Kostelníková, foto: Michal Kostelník

Ján Jaško, archív školy

Zľava: J. Cenkerová, K. Pekárová, P. Ondrej, 
M. S. Kováčová, S. Solárová

Dni s Táliou
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11. 4. štvrtok 19.30 h, a 13.4. sobota 20.00 h             HELLBOY Do 15 r. MN 5,00 €
Obľúbený hrdina Hellboy sa vracia na plátna kín v plnej paráde. Pod hlavičkou ÚPVO sa    vydáva do Londýna, 
kam sa zo záhrobia vrá  la obávaná čarodejnica Nimue. Premiéra akčného fantasy. Krajina pôvodu: USA. 
Hrajú: D. Harbour,  M. Jovovich, a i.    Český dabing, 120 min. 

12. 4. piatok 20.30 h a 13.4. sobota 18.00 h   AFTER: BOZK Od 12 r. MP 5,00 €

Usporiadaná študentka sa zamiluje do toho najhoršieho chalana široko ďaleko, rebela s temnou minulosťou 
i tajomstvom. Zdravý rozum je síce pro  , ale   velenie nad jej životom preberá srdce a túžba. Premiéra roman-
 ckého fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Langford, S. Blair, a i. České  tulky, 106 min.

13. 4. sobota 16.00 h a 14. 4. nedeľa 16.00 h  PRINC KRASOŇ MP 5,00 €
Ešte keď bol malý chlapček, zlomyseľne ho zakliala zlá kráľovná. Odvtedy sa do neho každé dievča v krá-
ľovstve beznádejne zaľúbi. Aby prelomil kliatbu   vydá sa na dobrodružnú cestu. Premiéra rodinného fi lmu. 
Krajina pôvodu: Kanada. Slovenský dabing, 90 min.

14.4. nedeľa 19.00 h a  29.4. pondelok 19.30 h   ŽENY V BEHU Od 12 r. MP 5,00 €
Věra je pevne rozhodnutá splniť manželovo posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna 
matka troch dcér v tom nevidí žiadny problém. Krajina pôvodu: Česká republika. Hrajú: Z. Adamovska, O. 
Vetchý, a i. Česká verzia, 93 min. 

21. 4. nedeľa 17.00 h a 22.4.pondelok 17.00 h HĽADÁ SA YETI Od 7 r. MP 5,00 €
Predstavujeme vám pána Spojku! Výška 2 metre a 40 cen  metrov, hustá srsť, váha 280 kilogramov, ale 
nedajte sa oklamať jeho vzhľadom. Je neuveriteľne milý a srší v  pom. Premiéra animovaného rodinného 
fi lmu. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 95 min. 

21. 4. štvrtok 19.00 h BOHEMIAN RHAPSODY Od 12 r. MP 4,00 €
Film popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia 
skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985. Krajina pôvodu: USA/VB. Hrajú: R. Malek, L. 
Boyton, a i. Slovenské  tulky, 134 min.

22. 4. pondelok 19.00 h ZRODILA SA HVIEZDA Do 15 r. MN 4,00 €

Ostrieľaný muzikant Jackson Maine objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally. Krajina pôvodu: USA. 
Hrajú: B. Cooper, Lady Gaga, a i. Slovenské  tulky, 136 min. 

23. 4. utorok 17.00 h   AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 MP 5,00 €

Mladý Viking Š  kút a drak Bezzubý budú spoločne hľadať Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodra-
čieho spoločenstva. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 104 min.

23. 4. utorok 19.30 h
TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY – fi lmový klub

Od 12 r. MP 4,00 €

Žltá výprava sa vracia domov! Končí posledná veľká cesta naprieč kon  nentmi. Žltý cirkus ide z Indie až 
domov. Premiéra dokumentu. Krajina pôvodu: Česko. Česká verzia, 118 min. Vstupné pre členov FK: 3,00 €

26. 4. piatok 20.30 h, 27.4. sobota a 30.4. 
utorok 19.30 h, 3.5. piatok 20.30 h.   AVENGERS: ENDGAME Od 12 r. MP 5,00 €

Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia Marvel. Po zničujúcich udalos  ach v predchádzajúcej čas   sa 
svet ocitol v troskách. Polovica všetkých bytos   bola vyhubená. Avengeri sa so zvyškami svojich spojencov 
ešte raz dajú dohromady, aby znovunastolili poriadok vo vesmíre.    Krajina pôvodu: USA. Hrajú: Ch. Evans, R. 
Downey Jr., a i. Slovenské  tulky, 180 min. 

27. 4. sobota 17.30 h, 28.4. nedeľa 16.00 h          MIA A BIELY LEV MP 5,00 €

Rodinné dobrodružstvo o dievča   a jej priateľstve s bielym levom. Premiéra rodinného fi lmu. Krajina pôvo-
du: Francúzsko. Hrajú: D. De Villiers, M. Laurent, a i. Slovenský dabing, 98  min. 

28. 4. nedeľa 18.00 h VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU Do 15 r. MN 5,00 €

Film o najväčšej legende (česko)slovenskej poe  ckej scény - Jozefovi Urbanovi, autorovi mnohých známych 
piesňových textov. Krajina pôvodu: SR/ČR. Hrajú: R. Pomajbo, R. Roth, a i. Originálna verzia, 73 min.

28. 4. streda 19.30 h a 1.5. streda 19.30 h.      ZAMILOVANÁ GLORIA Do 15 r. MN 5,00 €
Roman  cký fi lm o tom, že láska prichádza nečakane, že vzťahy sú zložité v každom veku a že vás nič nepo-
loží, pokiaľ neprestanete naplno žiť. Premiéra roman  ckého fi lmu.            Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Moore, J. 
Turturro, a i. Slovenské  tulky, 102 min.

1. 5. streda 17.30 h ČAROVNÝ PARK MP 5,00 €

Čarovný park je „animák“ plný adrenalínu, ktorý otvára brány deťom, ktoré sa neboja snívať. Animovaný 
dobrodružný fi lm. Krajina pôvodu: USA. Slovenský dabing, 85 min.

2. 5. štvrtok 19.30 h, 5.5. nedeľa 19.00 h.      LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Od 12 r. MP 5,00 €
 Roman  cká komédia, v ktorej Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú. 
Ale v jeden  deň ráno sa Raphael zobudí do úplne iného, alterna  vneho sveta, v ktorom musí nanovo bojovať 
o svoju životnú lásku. Krajina pôvodu: Francúzsko. Hrajú: F. Civil, J. Japy, a i. České  tulky, 117 min.

4. 5. sobota 17.30 h, 5.5. nedeľa 16.00 h.     CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALEKO OD DOMOVA MP 5,00 €

Malá lienka nedopatrením spadne do krabice, ktorá je odoslaná na ďalekú cestu, ktorej cieľom je krásny 
a farbami hrajúci ostrov Karibik. Chrobáčikovia nelenia a rozhodnú sa lienku zachrániť. Premiéra animova-
ného dobrodružstva. Krajina  pôvodu: Francúzsko. Originálna verzia, 92 min.

4. 5. sobota 19.30 h       CYNTORYN ZVIERATIEK  Do 15 r. MN 5,00 €

Keď sa hráte so smrťou, môžete sa veľmi ľahko aj spáliť Cyntoryn zviera  ek je adaptáciou rovnomenného sláv-
neho hororu Stephena Kinga. Krajina pôvodu: USA. Hrajú: J. Clarke, J. Lithgow, a i. Slovenské  tulky, 100 min.

KINO TORYSAAPRÍL 2019 DETSKÉ PREDSTAVENIA
PRINC KRASOŇ

13. 4. / sobota / 16.00 / 5,00 €
14. 4. / nedeľa / 16.00/ 5,00 €

HĽADÁ SA YETI
21. 4. / nedeľa / 17.00 / 5,00 €
22. 4. / pondelok / 17.00 / 5,00 €

AKO SI VYCVIČIŤ 
DRAKA 3

23. 4. / utorok / 17.00 / 5,00 €

MIA A BIELY LEV
27. 4. / sobota / 17.30 / 5,00 €
28. 4. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

ČAROVNÝ PARK
   1. 5. / streda / 17.30 / 5,00 €

CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALEKO OD DOMOVA
     4. 5. / sobota / 17.30 / 5,00 €
5. 5. / nedeľa / 16.00 / 5,00 €

Hromadné objednávky 
a informácie na tel. č. 

0910 885 881.
www.kinotorysa.sabinov.sk

Modernizáciu a
 digitalizáciu Kina Torysa 

fi nančne podporil:

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ!

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

študentov a dôchodcov 
nad 62 rokov.
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Keďže sa sabinovská hoke-
jová sezóna chýli ku kon-

cu, v sobotu 9.3.2019 sa zišli 
na zimnom štadióne všetci  , 
ktorým hokej v našom mes-
te nie je ľahostajný a stal sa 
súčasťou nášho života. Pod 
záš  tou Mesta Sabinov, Sabi-
novského hokejového klubu 
a zástupcov amatérskych ho-
kejových zoskupení sa stretli 
v priateľskom turnaji  eto 
mužstvá: 
 » Mesto Sabinov
 » Tréneri hokejového klubu 
Sabinov

 » Rodičia de  , ktoré navšte-
vujú hokejové prípravky

 » Červené krídla – amatérsky 
hokejový  m
Turnaja sa spolu zúčastni-

lo 56 hráčov. Výkony týchto 
 mov prišli podporiť mnohí 

priaznivci amatérskeho hoke-
ja, rodinní príslušníci a najmä 
mladí hokejis   z hokejovej 
prípravky.

Po niekoľkých hodinách 
strávených na ľade sa turnaj 
skončil týmto poradím:
1.  miesto – Tréneri
2.  miesto – Mesto Sabinov
3.  miesto – Červené krídla
4.  miesto – Rodičia de  

Ocenenie za najlepšieho 
hráča turnaja dostal M. Urda 
z mužstva Červených krídel.

Týmto záverečným tur-
najom sme chceli vyjadriť 

poďakovanie za túto sezónu 
všetkým zúčastneným. Mes-
tu Sabinov a p. primátorovi 
Michalovi Repaskému za to, 
že dlhodobo podporujú ak  -
vity hokejového klubu i ama-
térskych hokejových skupín 
a rovnako tomu bolo i v tejto 
sezóne. Trénerom hokejové-
ho klubu Sabinov – špeciál-
ne trénerom hokejovej prí-
pravky a žiakov, ktorí svojím 
profesionálnym prístupom 

a priateľskou atmosférou vy-
tvárajú priaznivé podmienky 
pre športový i osobnostný 
rozvoj našich de  . Ich syste-
ma  cká práca s deťmi pri-
niesla aj v tejto sezóne mno-
ho vynikajúcich výsledkov 
a malým športovcom veľa 
rados   a mo  vácie k ďalším 
výkonom.

Poďakovanie patrí  ež ro-
dičom de  , ktoré hrajú hokej 
- za ich vytrvalosť, obetavosť 

počas celej sezóny, ktorá musí 
byť často rovnako veľká ako 
športové ambície ich de  .

Chceme poďakovať aj čle-
nom amatérskych hokejo-
vých  mov, že počas celej 
sezóny poc  vo trénovali, 
zúčastňovali sa amatér-
skych zápasov či turnajov, 
a tak v priateľskej atmosfére 

prispeli ku kvalitnému hoke-
jovému vyži  u.

Výnimočným záverom tur-
naja bola návšteva hráčov Ho-
kejového klubu Poprad. N áv-
števou nás poc  li – náš rodák 
Marek Zagrapan a jeho spolu-
hráči Ján Ťavoda, Lukáš Pau-
kovček, ktorí s nami strávili na 
štadióne pár príjemných chvíľ. 
Patrí im veľké poďakovanie za 
tento spoločne strávený čas 
a najmä za to, že sa ochotne 

venovali deťom, rozdávali pod-
pisy a dookola pózovali pred 
fotoaparátmi. Sú pre našich 
malých hokejistov vzorom, že 
veľký hokejista má byť najmä 
človek s veľkým srdcom. Špeci-
álne ďakujeme Liborovi a Ma-
rekovi Zagrapanovcom, ktorí 
tento výnimočný zážitok pre 
nás zorganizovali.

Chceme  ež poďakovať 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom a svojou prítom-
nosťou prispeli k tejto peknej 
akcii. Veríme, že priateľské 
stretnu  e, kvalitné športové 
zápolenia a dobrá nálada nás 
budú sprevádzať na ľadovej 
ploche aj po letnej prestáv-
ke a dúfame, že rozlúčkový 
turnaj so sezónou sa stane 
v našom meste milou tradí-
ciou. «

Tanečný klub Show DS 
Team začal pôsobiť v Sa-

binove od septembra 2014, 
svoju základňu má v Koši-
ciach a pobočky v Trebišove 
a Sabinove. Tak ako to býva, 
jeho činnosť sa rozbieha-

la pomaly. Súrodenci Zbo-
rayovci však v ňom tancujú 
od samého začiatku. Spolo-
čenské tance začali tancovať 
vďaka ich krstnej mame. Tá 
pri hľadaní partnera pre jej 
dcéru Zuzku oslovila Mareka 
a pre Terku zas našla part-
nera Tomáša. V tanečnom 
klube tancujú pod vedením 
Janka Gregu. V októbri 2015 

začali súťažiť aj v rámci Slo-
venského zväzu tanečného 
športu v kategórii Junior II 
triedy D, kde po roku postú-
pili už v kategórii Dospelí do 
triedy C. V novembri 2017 
sa im už podarilo postúpiť 
v kategórii Dospelí do triedy 
B a v roku 2018 sa prvýkrát 
nominovali na Majstrovstvá 
Slovenska v spoločenských 

tancoch. Tam v kategórii do 
21 rokov skončili na krásnom 
10. mieste v štandardných 
tancoch a momentálne sa 
pripravujú na ďalšie maj-
strovstvá. V marci 2019 sa 
zúčastnili na súťažiach v Žia-
ri nad Hronom a Trenčíne, 
kde sa vo finále umiestnili na 
stupňoch víťazov. V minulom 
roku sa začali zúčastňovať už 
aj medzinárodných súťaží na 

Hokejový turnaj priateľov hokeja
Po tom, čo sa v roku 2014 podarilo zastrešiť ľadovú plochu 
v Sabinove, sa nielenže významne skvalitnila činnosť hokejo-
vého klubu, ale rozšírili sa nové možnos   zimného športové-
ho vyži  a, a tak sa Sabinov stal zároveň centrom amatérske-
ho hokeja nášho okresu. Mnohí malí nádejní hokejis   dostali 
šancu splniť si svoj sen a trénovať v hokejových prípravkách. 
Mnohí dospelí dostali šancu splniť svoj detský sen a pravi-
delne sa stretávať na ľadovej ploche a vychutnať si hokej tak, 
ako možno nikdy predtým.

Štefan Urda, foto: Diamond Art /         
Ján Stračiak

Vedeli ste, že aj Sabinov má tanečný klub?

Pokračovanie na s. 15 

Autor: Show DS Team,                             
foto: achív klubu
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Slovensku a v zahraničí. Za 
ich úspechmi v prvom rade 
treba vidieť trénerov Janka 
Gregu, manželov Plačkovcov, 
Jozefa Kisantala, Ladislava 
Gerenyia, Mar  na Turóciho, 
Stanislava Polomského, Jo-
zefa Kovácsa a iných, nielen 
slovenských, ale aj zahranič-
ných. Veľká vďaka patrí hlav-
ne Jankovi Gregovi, ktorý im 
vytvára výborné podmienky 
v klube Show DS Team na 
tréningy, bez čoho by inak 
nemohli napredovať. 

Súrodenci Marek a Terka 
svoje nadobudnuté tanečné 
zručnos   začínajú odovzdá-
vať malým žiakom v rámci 
výučby základov spoločen-
ského tanca. Táto skúsenosť 
s trénovaním im umožňuje 
vrá  ť sa do minulých čias ich 
tancovania, kde si uvedo-
mujú podstatu tanca a zák-
ladných krokov. Momentál-
ne trénujú v Spoločenskom 
pavilóne v Ražňanoch, za 
čo tak  ež patrí veľká vďaka 
vedeniu obce Ražňany, že 
im poskytuje  eto priestory. 
Spoločné tréningy viacerých 
párov prebiehajú minimálne 

dvakrát do týždňa v trvaní 90 
minút, okrem toho si môže 
pár dohodnúť individuálny 

tréning, počas ktorého sa 
tréner venuje len im. V rám-
ci individuálneho tréningu 

tréner vytvára choreografi u 
pre pár, ktorou sa prezentuje 
na súťaži. Súťaže prebiehajú 
cez víkend v sobotu alebo 
nedeľu po celom Slovensku. 
Tancuje sa zvlášť v štandard-
ných (waltz, tango, valčík, 
slowfox, quickstep) a la-
 nskoamerických (samba, 

chacha, rumba, pasodoble, 
jive) tancoch. Páry na zák-
lade umiestnenia získavajú 
patričný počet bodov, ktoré 
sa im zrátavajú do celkového 
hodnotenia a po dosiahnu   
určitého počtu bodov po-
stupujú do vyššej triedy (E, 
D, C, B, A a najvyššia trie-
da S). Samozrejme, že nie 
sú sami, čo tancujú z oko-
lia Sabinova a radi privítajú 
aj ďalších. Takže: «Nebuď 
drevo, tancuj!» Prihlásiť sa 
môžu záujemcovia o všetky 
kategórie: de  , juniori, mlá-
dež, dospelí, ale aj seniori. 

Tréningy sú v pondelok 
a vo štvrtok. V prípade záuj-
mu sa môžete informovať na 
tel. č. 0908 374 899. Činnosť 
klubu si môžete pozrieť na 
FB: Tanečná škola SHOW DS 
Sabinov. «

Dňa 2.3.2019 sa na Maj-
strovstvách Slovenska 

v silovom trojboji mužov 
a žien v Častej predstavil náš 
junior Pavol Kandráč. Súťažil 
v kategórii do 105 kg, kde sa 

opäť zlepšil, ukázal svoj poten-
ciál a ako junior medzi mužmi 
získal striebornú medailu, a to 
výkonmi drep 300 kg, tlak 190 
kg, ťah 290 kg, trojboj 780 kg. 

Na Majstrovstvách Sloven-
ska v tlaku na lavičke, ktoré sa 
konali dňa 16.3.2019 v Zlatní-
koch sa predstavili traja naši 

pretekári. Medzi dorasten-
cami v kat. do 66 kg súťažil 
Tomáš Vardžik, ktorý vytlačil 
85 kg. Zlepšil si svoje osob-

né maximum o 5 kg a záro-
veň získal bronzovú medailu. 
V kategórii dorastencov do 
93 kg súťažil náš slovenský 
reprezentant Mar  n Hužvár, 

ktorý si tak  ež zlepšil svoje 
osobné maximum o 5 kg a vý-
konom 140 kg obsadil druhé 
miesto. Pavol Kandráč, pre 
ktorého to bola v priebehu 
mesiaca už tre  a súťaž, me-
dzi juniormi v kat. do 120 kg 
výkonom 190 kg tak  ež obsa-
dil druhé miesto. 

Opäť sa chceme poďakovať 
mestu Sabinov a aj ostatným 
našim priaznivcom za pod-
poru, vďaka ktorej môžeme 

dosahovať  eto výsledky. Vý-
sledky, fotografi e a video zo 
súťaže si môžete pozrieť na 
našej Facebook stránke KST 
T+T Sabinov. «

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji 
mužov a v tlaku na lavičke
Tohtoročná sezón a pretekov v silovom trojboji pokračuje v rýchlom tempe. Pretekári 
nášho klubu silového trojboja T+T Sabinov zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v silovom 
trojboji mužov a žien a Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke, kde opäť patrili medzi 
najlepších. 

Matúš Triščík, foto: archív klubu
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V  kumite sme získali šesť 
zlatých a štyri bronzo-

vé medaily. Zlato pre nás 
vybojovali: Denisa BLIZMA-
NOVÁ, Zuzana ROVENSKÁ, 
Sára VARHOLIKOVÁ, Dávid 
MOJZEŠ a Richard i Michal 
MÁCHOVCI. Bronzový lesk 
medailí znamená, že de   
prehrali zápas o postup do 
fi nále a to sa stalo Nine FA-
BIANOVEJ, Táni KORINKOVEJ, 
Mar  novi MÁCHOVI a Domi-
nikovi DUHÁŇOVI. S týmito 

peknými výsledkami sme ob-
sadili 6. miesto z celkových 
19. Všetkým pretekárom, 
ktorí nastúpili do ŽL ďakuje-
me za reprezentáciu klubu 
a oceneným blahoželáme.

Najkrajšou správou tohto 
mesiaca je ale skutočnosť, že 
naša trénerka a reprezentant-
ka klubu Veronika SEMANI-
KOVÁ v sobotu dňa 9.3.2019 
na MAJSTROVSTVÁCH SLO-
VENSKEJ REPUBLIKY SENIO-
ROV JEDNOTLIVCOV A DRUŽ-
STIEV 2019 v Dolnom Kubíne 
získala  tul majsterky! Na-
stupovala ako jediná z nášho 

klubu v dvoch kategóriách, 
a to kumite senioriek do 68 
kg a kumite senioriek bez 
rozdielu hmotnos  . Vo svojej 
kategórii do 68 kg vybojovala 
bronz a v otvorenej kategórii 
pre všetky pretekárky zlato. 

Za jej úspechom stojí aj jej 
tréner a otec v jednej osobe 
Jozef SEMANÍK. « Bez neho 
by to nebolo možné, « to boli 
jej prvé slová po súťaži. Bla-
hoželáme k  tulu, trénerka!

V dňoch 14. – 16.3.2019 sa 
Kris  na ŠIMČÍKOVÁ zúčastni-
la reprezentačného sústrede-
nia v Moštenici, ktoré patrí 
k príprave na Majstrovstvá 
sveta v Španielsku.

Naši štyria mladí preteká-
ri nastúpili do 2. kola Slo-
venského pohára na Myja-
ve dňa 23.3.2019. Cestovali 
naň Táňa Korinková, Zuzana 
Rovenská, Denisa Blizma-
nová a Pavol Lompart. V sil-
nej konkurencii nastupovali 
v agility a kumite. A ceny 
zo SP si priniesli Denisa 1. 
miesto z agility a 2. miesto 
z kumite a Zuzana dvakrát 
2. miesto tiež z agility a ku-
mite. Dievčatám blahoželá-
me a držíme palce do tre-
tieho kola. «

Zima sa už nekompromis-
ne blíži k svojmu záveru 

a tak náš klub využil posled-
né možnos   na bežkovanie. 
Pešia turis  ka sa tak isto už 
hlási k slovu. My prinášame 
prehľad niekoľkých poduja   
posledného obdobia: 

24.2.2019 Ku chate pri Zele-
nom plese
Zišlo sa nás 14 zimných turis-
tov, 11 z KST Slovan Sabinov 
a 3 z KST Mladosť Lipany. 
Dvojhodinová túra ku chate 
bola príjemná a dosť rýchla. 
Až pri plese trochu začalo fú-
kať. Zjazd dole bol rýchly, no 
adrenalínový. Kto si nechal 
pásy na bežkách, tak šiel po-

malšie, ale bezpečnejšie. Na 
parkovisku sme sa počkali 
a roztrúsili na všetky strany. 
Niekto do Vrbova, niekto do 
Ružbách a iní zas do Smokov-
ca. Pekná zimná prechádzka, 
prejdených 14,5 km, nastú-
paných 676 m, nadmorská 
výška 1551 m/nm.

3.3.2019 Litmanová-Obidza
Výborné snehové podmien-
ky nám ešte umožnili urobiť 
výlet do Litmanovej. 13 turis-
  z KST Slovan Sabinov a dve 

turistky z KST Mladosť Lipany 
sme sa vybrali na nie nároč-
nú, ale skoro jarnú prechádz-
ku. Štart SKI Litmanová, po-
tom po žltej značke do sedla 
Rozdiel. Zo sedla Rozdiel po 
modrej značke a okolo vr-
cholu Syhla sme nádherný-
mi lúčkami brázdili mäkučký  
sneh až do Bacuwki Obidza, 
od  aľ potom na Litmanov-
ské lúky. Prešli sme 14,5 km 

s prevýšením 668 m. Najvyšší 
bod prechádzky 931 m/nm. 
Klesanie 613 m. No treba 
povedať, že mladý p. Lapoš 

vybehol ešte na Eliášovku, 
pozrieť peknú vyhliadkovú 
vežu v 1023 m/nm.

17.3.2019 Volovské vrchy
Prieskumná túra na nadchá-
dzajúcu akciu Volovskými 
vrchmi. Dĺžka 26 km, stúpa-
nie 1475 m a klesanie 1487 
m. Celodenná túra krásna 
na výhľady a úžasné scené-
rie, ale náročná hlavne na 
záverečné prudké stúpanie 

a klesanie. Túra nás presved-
čila o tom, že musíme urobiť 
zmeny aj pre menej zdatných 
turistov. «

MAJSTERKA SLOVENSKA JE ZO SABINOVA!
Ďalšie skvelé výkony podávali naši zverenci na súťažných 
tatami po Slovensku. Do 3. kola žiackej ligy v Snine dňa 
2.3.2019 vycestovalo celkovo 14 pretekárov od najmladších 
až po 15 - ročných. Mali sme dva štarty v agility, osem štartov 
v kata a dvanásť v kumite. Celkovo naši pretekári získali 11 
medailí. Jediné striebro v kata vysúťaž il Michal MÁCHA me-
dzi 14 -15 ročnými kadetmi. No viac sa darilo v kumite, ktoré 
je doménou nášho klubu. 

Z. Máchová, foto: archív klubu

Turistické 
okienko
R. Perdík a M. Grešák, foto: archív 
klubu

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa chybné uvedené krstné mená v príspe-
vku Zlato ostalo doma. 1. miesto obsadil Vojtech Molčan 
a 3. miesto Jakub Molčan. Ďakujeme za pochopenie.
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Na zimnom štadióne v Sabinove sa dňa 
24. marca 2019 uskutočnil Turnaj 

o pohár primátora mesta Sabinov hráčov 
druhého ročníka z rôznych hokejových 
klubov východného Slovenska. Súťažili 

družstvá: HK Sabinov „A“ a „B“, HA Slávia 
Prešov v bielych a červených dresoch, HC 
Košice, HK Slovan Gelnica, MHC 46 Bar-
dejov a HC Spiš Indians Levoča. Osem  -
mov bolo rozdelených do dvoch skupín. 
Hralo sa systémom každý s každým. Víťazi 

z oboch skupín sa stretli vo finále. Druž-
stvá, ktoré skončili na druhom mieste 
hrali o tre  e miesto atď. HK Sabinov „B“, 
prevažne tvorený z hráčov mladšieho roč-
níka, skončil na ôsmom mieste. Napriek 
ich umiestneniu treba hráčov pochvá-
liť za ich vysoké nasadenie a bojovnosť 
v zápasoch. HK Sabinov „A“ v skupine 

nenašiel premožiteľa a postúpil do fi ná-
le, kde si zmeral svoje sily s družstvom 
HC Košice. V napínavom súboji Sabinov 
nedal súperovi šancu a po výhre 11:4 sa 
stal víťazom celého turnaja. Víťaznému 
 mu HK Sabinov „A“ srdečne gratuluje-

me. Na treťom mieste sa umiestnilo druž-
stvo MHC 46 Bardejov. Na štvrtom mieste 
skončil  m HA Slávia „A“, na piatom mies-
te HC Spiš Indians Levoča. Šieste miesto 
obsadila HA Slávia Prešov „B“, siedme 
miesto HK Slovan Gelnica.

Naše poďakovanie za účasť na turnaji 
patrí všetkým družstvám, rodičom a tré-
nerom. Ďakujeme organizátorom, HK Sa-
binov, sponzorom, Mestu Sabinov a CVČ 
za pomoc pri organizovaní turnaja. Veľká 
vďaka patrí hlavne primátorovi mesta 
Sabinov Michalovi Repaskému, ktorý pod-
poril tento turnaj a podporoval nás aj po-
čas celej uplynulej  sezóny.«

Šport

Základná organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska (JDS) Sabinov v spolu-

práci s herňou Broadway bowling zorga-
nizovala turnaj seniorov v bowlingu. Bola 
to súťaž 4-členných družs  ev, kde sa do 
výsledkov družstva počítali 3 najlepšie 
bodové zisky. Do súťaže jednotlivcov sa 
počítal bodový zisk každého účastníka, 
zvlášť v kategórii mužov a v kategórii 
žien. Hralo sa podľa pravidiel bowlingu 
a propozícií pre túto súťaž. Každý hráč 
súťažne hádzal 20 x + dorážka, tzn. 10 
x na dráhe A 10 x na dráhe B. Súťaž bola 
otvorená pre všetkých seniorov /-ky/, 
nielen pre členov JDS. Organizačný výbor 
(K. Roha ľová, A. Tamaškovičová, A. Tekeľ) 
poslal propozície ZO JDS, ktorých členovia 
prejavili záujem o účasť na tomto prvom, 
prieskumnom poduja   pre záujemcov 
o tento „spoločenský“ šport. Do určené-
ho termínu sa okrem našich sabinovských 
troch družs  ev prihlásili športoví priatelia 
z Lipian. Neprezentovali sa, aj keď avizo-
vali svoju účasť, hráči z Jarovníc. Celá sú-
ťaž sa niesla vo veľmi priateľskom duchu, 
každý úspešný hod, či pekná dorážka boli 
odmenené potleskom a pochvalou. At-
mosféra súťaže bola naozaj perfektná. 
Výsledky hovoria o „ťažkých“ bojoch: 

DRUŽSTVÁ:
1. Sabinov „B“, 815 bodov - V.Grešová, 
M. Puškáš, A. Puškášová, A. Tekeľ
2. Sabinov „A“, 805 bodov - K. Rohaľová, 
Š. Fecko, M. Fecková, A. Šurinová
3. Lipany, 711 bodov - Š. Oslovič, J. Kri-
žalkovič, M. Andraško, T. Križalkovičová
4. Sabinov „C“, 667 bodov – M. Hrabčá-
ková, D. Gergelčíková, H. Ivanová

JEDNOTLIVCI ŽENY 
1. Rohaľová Katka - 348 bodov
2. Grešová Vierka - 274 bodov
3. Ivanová Helenka - 252 bodov

JEDNOTLIVCI MUŽI
1. Tekeľ Anton - 311 bodov
2. Oslovič Štefan - 289 bodov
3. Puškáš Milan - 230 bodov

Záverom je potrebné povedať, že 
všetci účastníci boli veľmi spokojní 
s akciou a tešia sa na pokračovanie. 
Všetci ďakujeme pánovi Murajdovi 
a personálu Broadway bowlingu za 
príjemné prostredie a možnosť usku-
točniť akciu mimo otváracích hodín, čo 
veľmi prispelo k úspešnému priebehu. 
O úspechu turnaja svedčí aj fakt, že 
naši „súperi" z Lipian už pripravujú 
„odvetu“. Tešíme sa !!! «

Turnaj v bowlingu – súťaž seniorov a senioriek
Anton Tekeľ, foto: archív JDS

OZNAM
1. ročník MIX volejbal 

O pohár primátora mesta 
Sabinov sa uskutoční 4.5.2019.

Informácie a prihlášky 
u p. Alžbety Šoltisovej 

na t. č. 0915 925 646

TURNAJ HOKEJISTOV DRUHÉHO ROČNÍKA 
O pohár primátora mesta Sabinov
K. Zagrapan a HK Sabinov, foto: Diamond Art               
/ Ján Stračiak
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Každý štúrovec, ako sme 
si už raz spomenuli, mal 

nejaký prívlastok – superla-
 v, ktorý ho odlišoval od os-

tatných členov družiny. Dnes 
budeme hovoriť o najstaršom 
štúrovcovi. Predpokladám, že 
na muža, ktorého si priblížime 
dnes vďaka seriálu o uliciach 
v Sabinove, si pamätáme všet-
ci. Jeho najznámejšia báseň 
Mor ho! je ikonickou povin-
nou jazdou, lebo úryvok z nej 
bol povinný a museli sme ho 
vedieť naspamäť. Niekto sa 
to naučil rád, niekto sa musel 
nú  ť. No samotná báseň od 
Chalupku si naozaj vyžaduje 
nielen memorovanie, ale aj 
podrobný rozbor. Chalupka 
v nej to  ž heroizuje pozi  vne 
vlastenecké hodnoty natoľko, 
že dospieva k názoru, že smrť 
za národ na bojisku nespôso-
buje fyzickú bolesť. Skúsme 
sa teraz pozrieť na to, ako 
k takému, dnes žiaľ vzácnemu 

názoru mohol tento výnimoč-
ný básnik dospieť.

Plač malého chlapčeka 
Samka Chalupku sa rozliehal 
po prvý raz 27. februára 1812 
Hornou Lehotou. Za zmienku 
stojí aj fakt, že jeho brat Ján 
bol  ež významným národ-
ným literátom. Na školách na 
neho vplývali národovci Ján 
Benedik   a Matej Slavkovský, 
ktorí patrili do družiny Jána 

Kollára – slavistu, básnika 
a literáta. Samo Chalupka bol 
členom Spoločnos   česko-
-slovanskej, pričom zastával 
post podpredsedu. Bol to 
odborník na báseň, ktorú by 
sme dnešným mládežníckym 
jazykom nazvali kultovou – 
Slávy dcéra. Napísal ju Ján 

Kollár. Chalupka ju často ci-
toval a robil o nej odborné 
prednášky.

Slávy dcéra bola pre Cha-
lupku inšpiráciou nielen do 
života, ale aj pre jeho vlastnú 
tvorbu. Chalupka sa v tvorbe 
radikalizuje po zoznámení sa 

s Ľudovítom Štúrom. Tento 
vodca družiny so slovanským 
stredným menom Velislav, 
ktoré si niektorí štúrovci 
k svojim menám pridali pri 
legendárnom výlete na Devín 
na deň sv. Juraja v roku 1836, 
mal rozhodujúci vplyv na ve-
kovo staršieho Chalupku. No 

aj Chalupka pôsobil na Štúra 
tak, že ho presviedčal, aby sa 
po odvolaní z katedry predsa 
len nejako na lýceum vrá  l.

Tvorba Sama Chalupku je 
pomerne známa. V roku 1868 
vydal Spevy Sama Chalupku. 
Okrem jeho najznámejšej 
básne Mor ho! poznáme aj 
báseň o Jánošíkovi Likavský 
väzeň, prípadne známa je aj 
básnická skladba Turčín Poni-
čan, kde vyjadruje ľútosť nad 
tým, ako sa z poturčenca – 
vojaka stáva horší človek než 
samotný turecký vojak. Bá-
seň vrcholí pri stretnu   žold-
niera s vlastnou slovenskou 
matkou. Chalupka narážal na 
známe bojové jednotky tu-
reckej armády, ktoré bojovali 
na našom území pod vlajkami 
Osmanskej ríše a ktoré nazý-
vame janičiari.

Samo Chalupka bol tak  ež 
spolutvorcom Memoranda ná-
roda slovenského, či spoluza-
kladateľom Ma  ce slovenskej. 

Zomiera 10. mája 1883 vo 
veku 71 rokov v rodnej Hor-
nej Lehote. Jeho celoživot-
ným mo  om bolo "Pravde 
žil som, krivdu bil som - ver-
ne národ môj ľúbil som." 
Týmto nám zanechal obrov-
ský príklad a vzor hodný na-
sledovania pre celý sloven-
ský národ.  «

Poznáte po kom
je pomenovaná
vaša ulica?seriál

Ulica Sama Chalupku

autor: Juraj Vrábel ml.

Dňa 26.3.2019 sa v priesto-
roch ZŠ Komenského 

13 v Sabinove uskutočnila 
okresná súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy – 
Hviezdoslavov Kubín. 

Nadšení recitátori, príjem-
né prostredie a radosť z krás-
neho slova priniesli  eto vý-
sledky:

I. kategória – POÉZIA
1. Nela Kerpčárová, ZŠ Ko-

menského, Sabinov
2. Kris  na Kyseľová, ZŠ 17. 

novembra, Sabinov
2. Viktória Hrickaninová, ZŠ 

Komenského, Lipany
2. Lívia Ivanková, ZŠ Komen-

ského, Lipany 
3. Damián Lesný, ZŠ Rožkova-

ny
3. Kris  na Slaninková, ZŠ 

Hviezdoslavova, Lipany

3. Dávid Červeňák, Súkrom-
ná ZŠ, Sabinov

I. kategória – PRÓZA:
1. Tadeáš Ščerba, ZŠ Rožko-

vany
2. Nikola Hrabčáková, ZŠ 

Hviezdoslavova, Lipany
2. Sofi a Bujňáková, ZŠ Krásna 

Lúka
3. Vanesa Michalíková, ZŠ Ľu-

 na
3. Tamara Gibar  ová, ZŠ Ko-

menského, Lipany
3. Michaela Šoltýsová, ZŠ 17. 

novembra, Sabinov

II. kategória – POÉZIA:
1. Katarína Goliášová, ZŠ Ša-

rišské Dravce
2. Tobias Švec, ZŠ Šarišské 

Michaľany
3. Klára Mišenková, ZŠ Ko-

menského, Lipany
3. Soňa Radačovská, ZŠ 17. 

novembra, Sabinov

II. kategória – PRÓZA:
1. Norbert Talarovič, Súk-

romná ZŠ, Sabinov

2. Klaudia Rusnáková, ZŠ Ko-
menského, Lipany

2. Klára Pružinská, ZŠ Brezo-
vica

2. Kornélia Trojanovičová, ZŠ 
Pečovská Nová Ves

3. Lívia Kasiňáková, ZŠ Šariš-
ské Dravce

3. Oliver Demko, ZŠ 17. no-
vembra, Sabinov

III. kategória – POÉZIA:
1. Nelly Miháliková, Súkrom-

ná ZŠ, Sabinov
2. Terézia Slaninková, Cirkev-

ná ZŠ, Sabinov
2. Ane  a Štelbacká, ZŠ Šariš-

ské Michaľany
3. Natália Kalejová, ZŠ Jarov-

nice 192
3. Katarína Janičová, ZŠ Ko-

menského, Lipany

III. kategória - PRÓZA:
1. Veronika Repaská, ZŠ Ko-

menského, Sabinov
2. Zuzana Girašková, ZŠ Ko-

menského, Lipany
3. Ema Tuptová, ZŠ 17. no-

vembra, Sabinov

Hviezdoslavov Kubín 2019
Iveta Šulíková, Školský úrad Sabinov
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S P O M Í N A M E

V marci sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia 
našej drahej mamky

MÁRIE BRIGITY 
JURČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali,   venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku a modlitbu.

Dcéry Monika, Marika a syn Ján s rodinami.

„Čas plynie  a spomienky ostávajú.“

Dňa 24.4.2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš otec, manžel, dedko

JURAJ BABJAK.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a syn 
s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

„Čas nelieči všetky rany, iba nás naučí žiť bez 
milovaných.“

Dňa 2.4.2019 uplynuli 2  roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko, pradedko, švagor, 
brat a priateľ

VALENTÍN KOLCÚN.
S láskou spomína manželka Ružena a celá veľká 
rodina.

Dňa 22. 4. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustila 

RUŽENA SEMANÍKOVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomínajú synovia Jozef, 
Ľubomír, dcéra Zita a vnúčatá s rodinami. 

Tí, ktorí ste ju poznali,  venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 20. apríla 2019 uplynie 10 rokov, keď nás 
navždy opustil môj manžel, náš otec, dedko, 
príbuzný, priateľ a známy

VIKTOR ROHAĽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, spolu 
s nami   tichú spomienku.

                                                                       Manželka Katarína a dcéry Lucia a Viktória 
s rodinami

Dňa 22. apríla si pripomenieme 5 rokov, 
čo nás navždy  opustila naša mamka a babka 

ANNA 
LIPTÁKOVÁ.
V našich srdciach stále žije 
a nikdy z nich nevymizne 
krásna pamiatka milujúcej matky.

Dňa 24. marca 2019 uplynulo 10 rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustil môj milovaný manžel   a otec 

MIROSLAV ZALETA.
S láskou spomíname. Manželka a deti s rodinami.

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú s nami.

"Odišiel si tíško z nášho života, ale zostaneš 
s nami v srdciach tých, ktorí ťa radi mali."

V apríli tohto roku by sa dožil 50 rokov náš drahý  syn 

ZDENKO 
RADAČOVSKÝ. 
Spomínajú brat Miroslav, sestra Jarmila, sestra 
Mária  s rodinami a mamka Mária. 
S láskou spomíname. Tí, čo ste ho poznali,  
venujte mu tichú modlitbu. Odpočívaj v pokoji. 

Dňa 12. apríla uplynie 20 rokov od smrti nášho 
drahého otca, dedka a pradedka 

AUGUSTÍNA
GUSTAVA HAŠKU. 
S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami. 

Tí , čo ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

Ak by si mal čoskoro umrieť a mal by si možnosť 
niekomu zatelefonovať, komu by si zavolal a čo by si mu 

povedal? A na čo teda ešte čakáš? 

(STEPHEN LEVINE)

"Chýbaš nám, ale v našich srdciach ostávaš stále."

Dňa 17.4.2019 uplynú tri roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný ocko a dedko 

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

S láskou spomínajú deti s rodinami.

Len smer má zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ a nie, 
či sa tam dostaneš, lebo človek sa nedostane nikde, 

iba k smrti. 

(ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY)
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