
MATIČNÝ SPEVOKOL ZBOROVČAN NA OSLAVÁCH V KRAKOVE 
 

     Dňa 15.10.2016 vycestovali členovia nášho 
Matičného spevokolu Zborovčan do poľského 
mesta Krakov, kde sa zúčastnili osláv 25. výročia 
vzniku spevokolu ALBERTINUM. Vzájomná 
spolupráca medzi týmito dvoma spevokolmi od 
roku 2001 prerástla do priateľstiev a naši speváci 
sa v speváckom kruhu poľského zboru cítia ako 
doma.  
     V prvý deň pobytu v Krakove zborovský 
spevokol účinkoval na slávnostnej svätej omši, ktorá bola slávená na úmysel členov 
poľského spevokolu pri príležitosti 25. výročia vzniku chóru ALBERTINUM. S miestnymi 
duchovnými otcami celebroval sv. omšu aj náš rodák p. Hilár Jozef Štefurik, OP.  
     Po svätej omši nasledoval vyše dvojhodinový večerný koncert jubilujúceho spevokolu, 
ktorý vyvrcholil gratuláciami hostí, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia zo Zborova.  

     Na druhý deň Matičný spevokol Zborovčan 
účinkoval na nedeľnej sv. omši v kostole sv. 
Alberta. Obe vystúpenia nášho spevokolu 
ocenili veriaci po svätých omšiach 
dlhotrvajúcim potleskom a niektorí z nich prišli 
poďakovať aj osobne. 
     Rozlúčka pred cestou domov nebola ľahká, 
ale na jej konci pozvali členovia MS Zborovčan 
jubilujúci zbor ALBERTINUM na oslavy 50. 
výročia vzniku Matičného spevokolu 
Zborovčan, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 
2018.                                                             -vb- 

 

ÚDAJE Z MATRIKY 
 

Narodili sa: Leo Kaputa, Kevin Kováč, Eliška Ferencová, Natália Kundratová, Liliana 
Moravcová, Lukáš Kováč 
 

Zomreli: Marta Vasiliaková, Karol Bušík, Štefan Pčelár, František Letnický, Milan Dičko, 
Igor Ferenc 
 

Pozostalým vyslovujeme úprimnú a hlbokú sústrasť. 
 

Aktuálne informácie a viac fotografií k jednotlivým príspevkom nájdete na našej 
oficiálnej obecnej internetovej stránke: www.zborov.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       4/2016 

                                                                                        Ročník XIV. 

                                                                                    Cena: 0,20 Eur 
 

 

 

    
 
          Vážení spoluobčania, 
 

      Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si 
      uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého 
      z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali ľudskou spolupatričnosťou, 
      osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. 
      Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa 
      nepozerá iba očami, ale i srdcom. Je príležitosťou i pre nás zastaviť 
      sa a pozrieť do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše 
      najtajnejšie túžby a želania. 

                Veď  na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity 
                    a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme 
                    úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. 
                    Áno v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo života. Bolo by krásne, 
                    keby to tak mohlo byť aj v bežnom a každodennom živote. Preto si 
                    vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle 
                    z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.  

           Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva 
                    a pracovníkov obecného úradu sa Vám chcem poďakovať za pomoc 
                    a podporu pri budovaní našej obce. 
                         Prajem Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných 
                    sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, 
                    radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním v roku 2017!                                                                                                 
                                                                                                                    Ján Lukáč 
                                                                                                                  starosta obce 
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ŠOK ĎAKUJE ZA PODPORU 
 

     Občianske združenie ŠOK (šport, osveta, kultúra) s potešením oznamuje verejnosti, že 
jeho projekt výsadby zelene v Zborove bol úspešný v online hlasovaní Nadácie VÚB. Projekt 
získal celkovo neuveriteľných 1023 hlasov, čím obsadil prvé miesto v rámci Prešovského 
kraja. Vďaka Vašej podpore sme tak získali 2 
500 €, ktoré budú v budúcom roku použité na 
výsadbu Aleje paulownií a stromoradia 
Rákociho líp v Zborove. Financie budú 
použité najmä na nákup kvalitnej zeminy, 
výkopové práce, nákup potrebného náradia 
a zhotovenie a osadenie umeleckého diela na 
mieste vyústenia jednej z vetiev bývalej 
Rákociho aleje 100 líp.  
     Naše združenie sa v Zborove venuje 
pestovaniu vzácnych drevín už od roku 2013. Jedným z našich hlavných cieľov v danej 
oblasti je obnova slávnej Aleje 100 líp, kde bol v minulosti objavený unikátny hybrid – lipa 
Rákociho (tilia x rákóczyana). Popri tom chceme zveľadiť všetky významné zelené 
priestranstvá a na vhodných miestach zakladať nové. V roku 2016 sme za týmto účelom 
založili v lokalite na Stebníčku škôlku okrasných drevín, kde je momentálne vysadených 
vyše 160 kusov stromčekov, ktoré budú postupne vysádzané na miesta svojho konečného 
určenia. Prvou takouto výsadbou bude už spomínaná aleja paulownií a stromoradie Rákociho 
líp, ktoré budú lemovať chodník pre peších smerom k miestnej Spojenej škole. Naše aktivity 
sú realizované dobrovoľnícky. Napriek tomu, by sme tieto aktivity nevedeli uskutočniť bez 
podpory hlavného partnera projektu – obce Zborov, ktorá škôlke poskytla vhodný pozemok 
aj finančnú podporu v roku 2016. Zároveň chceme poďakovať aj ďalším partnerom: 
Arborétu Borová Hora vo Zvolene, Nadácii Ekopolis, PD Magura Zborov, spoločnostiam 
CK Daniela, MADALEX invest a ERSO Zborov. Veríme, že sa nám v najbližších rokoch aj 
s Vašou podporou podarí urobiť našu obec krajšou! 
                                                                                  Mgr. Ján Šurkala, podpredseda ŠOK, o. z.  
 

 

VIANOČNÝ KONCERT DETSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU Z ČESKEJ LIPY 
      

     V tomto adventom čase dňa 05.12.2016 pre 
žiakov Spojenej školy v Zborove priniesol kúsok 
Vianoc Detský spevácky zbor z Českej 
Lipy, ktorý je družobným mestom mesta 
Bardejov.  
     Tridsať dievčenských, anjelských hlasov pod 
vedením dirigenta p. Petra Nováka a klaviristu p. 
Ondreja Hromádku zaspievalo známe vianočné 
piesne, ktoré pochádzajú nie len z Čiech, ale aj 
z Francúzska, USA, či z Afriky.  
     Krásne hlasy v spojení s detskou nevinnosťou 
a čarom Vianoc, ktoré sa blížia, pohladili dušu 
všetkých prítomných.                                  -dj- 

STRETNUTIE S DÔCHODCAMI 2016 
 

     Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a 
vystrieda ju staroba. Obec Zborov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším dňa 9. 
októbra 2016 pripravila pre našich seniorov malú slávnosť. Pán starosta vo svojom príhovore 
pozdravil a poprial našim starším spoluobčanom predovšetkým pevné zdravie, veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu, radosti zo života a veľa Božích milostí. V kultúrnom programe prišiel 
svojim hudobným talentom potešiť srdcia našich dôchodcov Matičný klub heligonkárov 
v Bardejova. 

     Po oficiálnej časti nasledovalo 
pohostenie a spoločné stretnutie pána 
starostu a našich hostí, kde sa mohli spolu 
porozprávať, pospomínať na tie dobré 
i horšie chvíle v živote, stretli sa priatelia a 
známi, ktorí sa dávno nevideli. Svojimi 
známymi ľudovými piesňami spestril 
spoločné posedenie, v pokračovaní 
kultúrneho programu Matičný klub 
heligonkárov, ku ktorým sa spevom 
postupne pridali aj naši dôchodcovia. 
     A keďže i slovo dokáže príjemne 
pohladiť, vyslovujeme veľké ďakujem za 

pomoc pri výzdobe kultúrneho domu pani zástupkyni Spojenej školy v Zborove 
PaedDr. Anne Žákovej a pani uč. Mgr. Marianne Gulákovej. Našim seniorom ďakujeme za 
ich celoživotnú prácu a prajeme im, aby ich  jeseň života bola plná farieb, z ktorých každá 
bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.                                                           -dj- 
 

POMÔŽ ZACHRÁNIŤ ŽIVOT SVOJOU KVAPKOU KRVI 
 

     Naša obec v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou 
v Prešove a Miestnym spolkom 
Červený kríž zorganizovala v tomto 
roku v poradí už druhú dobročinnú 
akciu – kvapku krvi, tentokrát pod 
názvom Študentská kvapka krvi. 
  Dňa 7.11.2016 sa sobášna sieň na 
pár hodín stala dočasným mobilným 
transfúznym centrom. Zaplnilo sa 18 
dobrovoľnými darcami z našej 
obce, z ktorých každý so sebou 

doniesol aj dar, ktorý však v žiadnom obchode nekúpite – svoju krv. K pravidelným darcom 
sa pripojili aj 4 prvodarcovia, ktorí našli odvahu a s úsmevom na tvári zvládli svoju 
„premiéru“ a svojou kvapkou krvi pomohli tým, ktorí to potrebujú. Všetkým darcom, ktorí 
týmto gestom prejavili ochotu pomáhať ĎAKUJEME! Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom postarali o zorganizovanie tejto akcie.                                         -im-  



 V ZBOROVE SA NATIERAL „CHLIEB S MASLOM“ 
 

     V sobotný podvečer 05.11.2016 sa mohlo vyše 
500 divákov v sále Kultúrneho domu v Zborove 
očami nasýtiť divadelného predstavenia s názvom 
„Chlieb s maslom“. 
     Divadelné predstavenie, ktorého autorom je 
Gabriel Barylli a má podnázov „ženy sa skrátka 
k mužom nehodia“, na zborovskom javisku zahrali 
štyria fantastickí herci: Dominika Žiaranová, 
Branislav Deák, Juraj Loj a zborovský rodák 
Martin Mňahončák. 

     Dej divadelného predstavenia sa odohrával v jednom byte, v ktorom žili ako 
spolubývajúci herec a architekt a na narodeninovú oslavu k nim prichádza ich kamarát. 
Nebolo by na tom nič neobyčajné, keby nešlo ako vždy – o ženy. Jeden sa s tou svojou práve 
rozišiel, no a ten druhý sa zamiloval. Dejom sa tak nesie zamotaná situácia, v ktorej na 
vrchole stojí ako múza – žena. Standing ovation a mohutný potlesk boli emócie divákov, 
ktorými na záver poďakovali hercom za pekné divadelné predstavenie.                             -vb-     

 
 
 

PODPORTE ZBOROVSKÝCH DIVADELNÍKOV V ONLINE HLASOVANÍ 
 

     Občianske združenie ŠOK Vás opäť žiada o podporu svojho projektu v online hlasovaní. 
Tentokrát ide o grant na nákup krojov pre Mládežnícku divadelnú skupinu (ďalej len MDS) v 
Zborove. Naši divadelníci už dlhšiu dobu potrebujú nové kroje na to, aby mohli publiku 
predstaviť hry z dedinského prostredia.  
     MDS pôsobí v obci Zborov od roku 2010, pričom nadväzuje na bohatú tradíciu 
ochotníckeho divadla v tejto obci ešte z čias prvej ČSR. Počas svojej existencie MDS 
odohrala už viac ako 60 divadelných predstavení doma v Zborove, ale aj v blízkom či 
vzdialenejšom okolí. Ochotnícky kolektív pozostáva z hercov troch generácií – od detí v 
ranom školskom veku až po dôchodcov.  
     V posledných rokoch divadelníci úzko spolupracujú s občianskym združením ŠOK, ktoré 
mu zabezpečuje hlavne administratívnu podporu. Finančné prostriedky, ktoré môžeme získať 
v rámci grantovej výzvy „Gesto pre mesto“, ktorú vyhlásila Nadácia Raiffeisen banky, 
chceme použiť na nákup ľudových krojov. Tie budú využívané ako kostýmy na jednotlivých 
divadelných predstaveniach MDS, pretože divadelníci už dlhšie plánovali zaradiť do svojho 
repertoára aj predstavenia s ľudovou tematikou. Táto snaha je však limitovaná tým, že dosiaľ 
nedisponujú ľudovými krojmi, ktoré sú na takýto typ inscenácií nevyhnutné. Z poskytnutých 
peňazí budú zabezpečené dva ženské, dva dievčenské a dva mužské kroje. Vďaka tomu 
budeme môcť pravidelne uvádzať hry z ľudového prostredia. Kroje dáme ušiť na mieru 
podľa vzorov starých miestnych krojov z nášho regiónu, aby sme dosiahli čo najväčšiu 
autenticitu a historickú vernosť. Preto chceme úctivo požiadať všetkých o odovzdanie hlasu 
v prebiehajúcom hlasovaní. To beží do konca roka 2016 na internetovej adrese: 
https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bardejov . Ďakujeme Vám za Vašu podporu! 
Každý hlas rozhoduje!                                              Mgr. Ján Šurkala, podpredseda ŠOK, o. z. 

ADVENTNÉ POPOLUDNIE 
 

     Začal sa Advent, ktorý sa snáď 
každému z nás spája s čakaním na 
Vianoce. S prípravou na ne a s 
radosťou, ktorú nám majú priniesť. 
Tento čas očakávania sme si 
spríjemnili aj v našej obci. V prvú 
adventnú nedeľu 27.11.2016 sme už 
po 9-krát spolu s miestnymi 
spoločenskými organizáciami 
pripravili Adventné popoludnie, 
spojené s výstavou a súťažou 
o najkrajší adventný veniec. 
     Toto podujatie otvoril pán kaplán 
Mgr. Marek Vajs, ktorý za účasti pána 

starostu a našich občanov posvätil obecný adventný veniec v Šerédyho parku pred 
Kultúrnym domom v Zborove. Potom sa už na ňom symbolicky rozhorela aj prvá adventná 
svieca.    
     Následný program pokračoval prezentáciou, ktorá v krátkych zamysleniach poukázala na 
pravú podstatu Adventu a príprav na slávenie narodenia malého Ježiška. Po jej skončení sa 
kultúrny dom premenil na malé predvianočné trhy. Naša obec privítala mnoho šikovných 
ľudí nielen zo Zborova, ale aj z okolia, ktorí prezentovali a predávali svoje ručné výrobky 
a práce. Prítomní si tak popri popíjaní voňavého punču či kávy a pochutnávaní domácich 
koláčov napečených členkami z Miestneho spolku Červeného kríža v Zborove mohli tieto 
výrobky zakúpiť a aj takto podporiť šikovné ruky, ktoré toto všetko vyrobili. Členky 
Mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova si zobrali na starosť deti. Spoločne vyfarbovali 

a vystrihovali vianočné ozdoby na stromček, ktorý 
bude zdobiť našu miestnu knižnicu. 
V pokojnej adventnej atmosfére mohol ešte každý 
hlasovať o najkrajší adventný veniec v dvoch 
kategóriách  - detskej a dospelej. Po sčítaní hlasov 
nasledovalo vyhodnotenie súťaže. V detskej 
kategórií získal najväčší počet hlasov veniec 
Terezky Hložekovej a v dospelej kategórií si prvú 
cenu prevzala pani Marianna Guláková. 
     Chceme sa aj touto formou poďakovať Farskému 
úradu v Zborove, Mládežníckej divadelnej skupine 
zo Zborova, Miestnemu spolu Červeného kríža v 
Zborove, Spojenej škole Zborov, zamestnancom 
obecného úradu a všetkým, ktorí prispeli k tomu, že 
sme mohli spoločne, aj keď zložení z toľkých 
organizácií, ale v jednom celku pripraviť pre nás 
všetkých krásne adventné popoludnie.                 -dj- 
 

 



CELOSLOVENSKÉ OCENENIE KRONIKY OBCE ZBOROV 
 

     Národné osvetové centrum v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským 
národným archívom, Slovenským národným múzeom – Múzeá v Martine a Združením miest 
a obcí, vyhlásilo súťaž o najlepšiu kroniku a monografiu obce alebo mesta „Slovenská 
kronika 2016“.      
     Cieľom súťaže bolo podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu 
kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest a ich 
využívania ako prostriedku na hlbšie spoznávanie slovenskej miestnej a regionálnej histórie a 
kultúry, spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest a regiónov, a tým prehĺbiť 
pozitívny vzťah k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov. 
     Do uzávierky súťaže (31.08.2016) sa prihlásilo 29 kroník a 114 monografií. Podľa štatútu 
súťaže sa mohli prihlásiť kroniky z rokov 2014 a 2015 a monografie vydané od roku 2005 do 
2015. Všetky prihlásené kroniky a monografie posudzovala odborná porota, na čele ktorej 
bol riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
     Zaslaním kópie kroniky obce Zborov z roku 2014 sa do tejto celoslovenskej súťaže kroník 
sa zapojila aj kronikárka obce Zborov Valéria Bodíková, ktorá svojou 13 ročnou 
kronikárskou činnosťou nadviazala na kronikársku prácu svojho dedka Karola Bodíka, ktorý 
obecnú kroniku v Zborove viedol úctyhodných 43 rokov. 
     9. ročník celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2016 vyvrcholil 15.11.2016 slávnostným 
odovzdaním ocenení v Martine. Organizátori a spoluorganizátori súťaže privítali na pôde 
Slovenskej národnej knižnice (SNK) vyše 80 kronikárov, autorov monografií, starostov obcí, 
primátorov miest a zástupcov miest a obci. Prítomná bola aj riaditeľka odboru múzeí a galérií 
Mgr. Katarína Kamenská, Ján Molnár z Ministerstva kultúry SR a predsedu komory 
obcí Ľubomír Lőrincz. Súčasťou tohto stretnutia bol aj veľmi zaujímavý odborný seminár, 
ktorý pod názvom „Kroniky a kronikári v 21. storočí“ lektoroval Mgr. Tomáš Hromádka z 
Českej republiky. Po ukončení seminára nasledovalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov 
súťaže Slovenská kronika 2016. Súťaž kroník ako aj súťaž monografii pozostávala z rôznych 
kategórii, z ktorých bolo ocenené vždy iba 1. miesto. Kronika obce Zborov, ktorá súťažila 
v kategórii A.1.2 Kronika obce nad 1000 obyvateľov, bola ocenená špeciálnou cenou a to 
čestným uznaním venovaným kronikárke obce Zborov Valérii Bodíkovej za dlhoročnú prácu 
a udržiavanie kontinuity kronikárstva v obci 
Zborov. Ako najmladšia kronikárka zo všetkých 
prítomných kronikárov si toto vzácne ocenenie 
osobne prevzala na pôde SNK v Martine. 
     Každý prežitý deň, ktorý sa už stáva 
minulosťou, sa svojím obsahom častokrát môže 
zapísať do histórie obce, regiónu, či štátu. Každý 
občan alebo predstaviteľ rôznej inštitúcie, ktorá 
pôsobí v danej obci, by mal vo vlastnom záujme 
vždy ochotne poskytnúť informácie o činnosti 
danej inštitúcie alebo miestneho spolku. 
Kronikár nemôže byť všade a treba si uvedomiť, 
že kronika sa nepíše pre tých, ktorí v tejto obci 
žijú dnes, ale hlavne pre generácie, ktoré prídu 
po nás.                                                           -vb- 

ROZPRÁVKOVÁ PREMIÉRA ZBOROVSKÝCH DIVADELNÍKOV 
     Zamysleli ste sa niekedy nad 
tým, čo by sa stalo, keby sedem 
trpaslíkov prišlo k Šípkovej 
Ruženke, a nie k Snehulienke? 
A keby sa Snehulienka nedočkala 
zlej kráľovnej, ktorá jej má dať 
otrávené jablko? Práve o takejto 
rozprávkovej motanici je 
najnovšia divadelná hra 
Mládežníckej divadelnej skupiny 
zo Zborova „Čo by bolo, keby 
bolo...“. 
     V sviatočný podvečer 
17.11.2016 sa o 17:00 hod. 

zaplnila sála Kultúrneho domu v Zborove, ale nielen obyvatelia zo Zborova, ale aj z blízkeho 
okolia, si prišli spríjemniť voľný deň návštevou krásneho rozprávkového podujatia. Ako to 
už v rozprávkach býva, aj v tejto najnovšej, boli nekalé úmysly zlej kráľovnej a sudičky 
nakoniec predsa len „potrestané“ dobrom. Zamotaní malí trpaslíci budili zo sna neustále 
Šípkovú Ruženku a nútili ju pracovať. Usilovnú Snehulienku zase chceli dobré sudičky 
uspať, ale nič nepomáhalo. Aj princovia, ktorí na svojich rozprávkových tátošoch pricválali 
na svoje svadby, došli k inej neveste. Našťastie sa nakoniec všetko pekne rozmotalo a všetci 
stihli prísť včas na svoju svadbu. Zaslúženým potleskom divákov boli v závere hry odmenení 
všetci herci, ktorí nepremárnili svoj voľný čas, ale venovali ho nácvikom novej divadelnej 
hry. Za ich snahu, úsilie, a takisto aj za skvelý herecký výkon im poďakoval starosta obce 
Zborov Ján Lukáč, ktorý ich všetkých potešil krásnymi rozprávkovými tortami s podobou 
Snehulienky a Šípkovej Ruženky. Keďže na tento deň premiéry pripadol aj štátny sviatok 
Deň boja za slobodu a demokraciu, vo vstupe do kultúrneho domu pripravili zborovskí 
divadelníci aj tematickú nástenku, na ktorej sa premietali rôzne obrázky zo 17. novembra 
1989. Tí, ktorí si na tento deň priamo spomínali, si mohli prečítať aj rôzne zaujímavé články, 
ktoré pred 27 rokmi vychádzali v tlači.  
     Ešte nevychladli stoličky po divákoch, ktorí zavítali na premiéru novej divadelnej hry a už 
sa na druhý deň 18.11.2016 o 10:00 hod. nahrnuli do sály kultúrneho domu žiaci I. stupňa 
Spojenej školy v Zborove a všetci žiaci materskej školy. Toto tematické rozprávkové 
dopoludnie tých najmenších veľmi zaujalo. Rozprávkové postavičky, ktoré doteraz videli iba 
v televízii, boli zrazu pred nimi na zborovskom javisku. So zatajeným dychom očakávali 
rozuzlenie celej rozprávky a na jej konci svojich spolužiakov – hercov na javisku, odmenili 
burácajúcim potleskom. Nádhernú atmosféru zažili zborovskí divadelníci v priebehu dvoch 
dní. O to krajšie však bola symbolika spojenia divadla a výročia „Nežnej revolúcie“. Pred 27 
rokmi to boli práve divadelníci, ktorí ponúkli svoje divadelné priestory na voľné rozhovory 
a debaty. A o to viac sme si aj my uvedomili, že možno práve vďaka 17. novembru 1989 
môžeme slobodne hrať divadlo nielen v našej obci, ale aj v celom bývalom Československu. 
     Zborovskí divadelníci majú za sebou krásne náročný rok. V priebehu roku 2016 odohrali 
celkovo 11 divadelných predstavení, z toho 6 rôznych druhov hier a ešte k tomu dve 
premiéry. Ďakujeme všetkým divákom, ktorí na naše divadelné predstavenia zavítali a tešíme 
sa na nich niekedy nabudúce.                                                                                           -vb- 



JESENNÉ FUTBALOVÉ OKIENKO 
 

ŽIACI 
     Zborovské futbalové mužstvo žiakov sa 
po skončení jesennej časti okresnej 
futbalovej súťaže v ročníku 2016/2017 
umiestnilo na treťom mieste. Najlepším 
strelcom sa stal Jozef Sivák, ktorý strelil 21 
gólov.  
     Ostatní strelci gólov: Erik Gulák 5, 
Timotej Balent 4, Vojtech Velička, Matej 
Čupa, Marek Kuruc a Tobiáš Mikita po 2 
góly.    
     Káder  mužstva tvoria: Lukáš Magoč – 
Oliver Buffa, Ján Letnický, Emil Tomík, 
Martin Mišek, Marek Kuruc, Tobiáš Mikita, 
Vojtech Velička, Timotej Balent, Matej Čupa, Timotej Kuruc, Jozef Sivák, Erik Gulák, 
Maroš Magoč, Filip Hatala, Filip Kanský, Denis Niemašik, Peter Marcinčák. Trénerom  je 
Mgr. Martin Jedinák, ved. mužstva Vizváry Peter  a  Vizváry Lukáš.  

DORAST 

     Futbalové mužstvo dorastu po skončení jesennej časti okresnej futbalovej súťaže 
v ročníku 2016/2017 v tabuľke obsadilo fantastické prvé miesto!   
     S počtom gólov 12 sa najlepším strelcom nášho mužstva stal Marek Kundrát.  
     Ostatní strelci gólov: Juraj Vizváry 4, Erik Kaňuch, Jakub Geffert, Patrik Mihálik po 2 
góly, Lukáš Vizváry, Damián Horbaj, Matej Gulák, Aleš Niemašik, Jaroslav Skonc po 1 gól. 
     Káder  mužstva tvoria: Alex Clement – Damián Horbaj, Lukáš Vizváry, Jakub Geffert  
Erik Kaňuch, Aleš Niemašik, Marek Kundrát, Matej Gulák, Juraj Vizváry, Jakub Popjak, 
Richard Mendel, Oliver 
Lacek, Kristián Gmitter, 
Filip Korba, Jaroslav 
Skonc, Ján Ferenc, 
Patrik Mihalik, Eliáš 
Sivák, Peter Bukovský, 
Dávid Sliva. Trénerom 
je  Mgr. Michal Dzurko  
a na pozícii ved. 
mužstva fungovali: 
Peter Vizváry, Andrej 
Horbaj a Marián 
Štefurik ml. 
      

DOSPELÍ 
 

     V jesennej časti futbalového ročníka 2016/2017 sa vo výslednej tabuľke naše futbalové 
„A“ mužstvo umiestnilo na 11. mieste. 
     Na prvom mieste je OcFK Marhaň, na druhom TJ Strojár Kružľov a tretie miesto 
v jesennej časti patrí TJ Pokrok Porúbka.                                                                             -vb- 

K A L E N D Á R   N A   R O K   2 0 1 7  
KULTÚRNE, SPOLOČENSKE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V OBCI ZBOROV 

 
JANUÁR 
19.01.2017 - 72. výročie oslobodenia Zborova 
20.01.2017 - Novoročné stretnutie (stretnutie zástupcov organizácií a zariadení 
pôsobiacich v obci so starostom, pracovníkmi OcÚ a poslancami OZ) 
27.01.2017 - Novoročné hradné stretnutie (stretnutie predstaviteľov  
Združenia na záchranu Zborovského hradu, pracovníkov, sponzorov, 
vyhodnotenie prác za rok 2016)   

 

JAN.-FEBR. 
- Zborovský snehuliak 2017 
 (Internetová fotografická súťaž o „ najkrajšieho snehuliaka, či iný snehový výtvor“.) 
- 5. ročník zimnej stopy kastelána Zborovského hradu (beh na lyžiach) 
 

APRÍL    
09.04.2017 - Predveľkonočné posedenie (posedenie spojené s predajom veľkonočných  
dekorácií, kraslíc, s vyhodnotením zimnej súťaže a spojené s kultúrnym programom) 
 

MÁJ 
08.05.2017 - Pietna spomienka na cintoríne  
(slávnostná sv. omša pri príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) 
14.05.2017 - Deň matiek (slávnosť v kultúrnom dome) 
 

JÚN  
03.06.2017 - Medzinárodný deň detí  (výstup na Zborovský hrad) 
22.06.2017 - Stretnutie s jubilantmi za I. polrok 2017 
 

JÚL 
17.07.-23.07.2017 - Drevosochárske sympózium – 4. ročník (predbežne tento termín) 
29.07.2017 - Zborovské sladké drevo (15. ročník hudobného festivalu) 
 

AUGUST 
Hradné hry – 2. ročník  
 

SEPTEMBER  
16.09.2017 - Medzinárodný festival zborového spevu – 5. ročník 
 

OKTÓBER 
15.10.2017 - Stretnutie s dôchodcami (Mesiac úcty k starším – slávnosť v kultúrnom dome) 
 

DECEMBER 
03.12.2017 - Adventné popoludnie – 10. ročník (súťaž o najkrajší adventný veniec,  
posviacka a rozsvietenie obecného adventného venca, predvianočné trhy v Zborove) 
07.12.2017 - Stretnutie s jubilantmi za II. polrok 2017 
31.12.2017 - Silvestrovský ples/veselica 

 



NÁVŠTEVY V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

     V rámci dopravnej výchovy našu 
MŠ navštívili 22.11.2016 príslušníci 
PZ Bardejov, z odboru dopravy, ktorí 
našim deťom priblížili ich povolanie a 
zároveň poslanie chrániť nielen 
vodičov, ale aj chodcov, medzi ktorých 
patria ony samotné. Mali možnosť 
vyskúšať si pomôcky, ktoré im pri tejto 
práci pomáhajú a taktiež prezrieť si ich 
autá nielen z obrázkov alebo na ulici, 
ale aj zvnútra a vyskúšať si silu ich 
majákov. Táto návšteva bola pre deti 
veľkým prínosom a neopísateľným 
zážitkom.   

 
 

      

 Druhým návštevníkom, 
ktorý zavítal do našej 
materskej školy, bol 
Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi anjelom 
a čertom. Všetky dobré 
deti dostali sladkú 
odmenu ☺ 
 
 
 

    

VIANOČNÉ POTEŠENIE 
 

     Krásne predvianočné dopoludnie 
(14.12.2016) pripravili pre klientov 
Sociálneho a ošetrovateľského centra „In 
Vita“ v Zborove žiaci Základnej umeleckej 
školy M. Vileca Bardejov – pobočka Zborov, 
pod vedením pána učiteľa Petra Skurku 
a žiaci z Materskej školy v Chmeľovej pod 
vedením svojich učiteliek.  
  Vianočnými koledami a melódiami vniesli 
vianočného ducha medzi divákov, ktorí ich 
vďačne odmenili potleskom. 
  Vianoce nemusíme prežívať len vtedy, keď 
nám to pripomína dátum v kalendári, ale „osobné“ Vianoce môžeme prežívať aj vždy pri 
takomto milom stretnutí ako bolo práve v zariadení IN VITA v Zborove.                                                                                          
-vb- 

ZBOROVSKÍ SENIORI SI ZANÔTILI V PREŠOVE 
 

     Jednota dôchodcov Slovenska 
v Prešove  dňa 20.11.2016 
organizovala koncert hudobných 
skupín prešovského okresu. 
     Ako hostia v hudobnom 
programe vystúpili aj seniori zo 
Zborova: Peter Chmurovič 
(harmonika), Jozef Biško 
(harmonika, spev), Anton Biško 
(gitara, spev), Milan Hudák 
(spev) a Vincent Kendra (husle). 
                                               -vb- 
 
 

AJ JESENNÝ DEŇ MÔŽE BYŤ PEKNÝ 
 

     Dňa 26.10.2016 zavítali žiaci 
Základnej umeleckej školy M. Vileca 
Bardejov – pobočka Zborov, pod 
vedením svojho pána učiteľa Petra 
Skurku, do Sociálneho a ošetrovateľského 
centra „In Vita“ v Zborove. Bežný 
jesenný deň klientom tohto zariadenia 
spríjemnili kultúrnym programom, ktorý 
bol zložený z hudobnej časti a zo spevu 
ľudových piesní. Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším tak svojou prítomnosťou 
všetkých potešili a poslucháči ich svojim 
vďačným potleskom odmenili.           -vb- 

 

STAROSTA OBCE PRIJAL JUBILANTOV II. POLROKA 2016 
 

     Dňa 07.12.2016 starosta obce Ján 
Lukáč prijal na obecnom úrade 
občanov, ktorí sa dožili svojho 
životného jubilea v II. polroku 2016.  
     Po slávnostnom prijatí nasledovalo 
vystúpenie žiakov 3. ročníka našej 
základnej školy. Vľúdne slová do 
ďalších rokov počuli prítomní od 
starostu obce, ktorí im poprial pevné 
zdravie a odovzdal im darčekový 
balíček. Po tejto oficiálnej časti nasledovalo príjemné posedenie plné spomienok a milých 
zážitkov.                                                                                                             -vb-  
 

 


