predstavenie tým svedectvom určite bolo. Vďaka patrí aj ostatným za pomoc pri
nácvikoch, za kulisy, kostýmy a samozrejme za skvelé ozvučenie a osvetlenie.

Prajeme Vám krásne prežitie
Veľkonočných sviatkov.
Nech zmŕtvychvstalý Kristus
naplní Vaše
domovy pokojom a srdcia Vašich
blízkych sú naplnené láskou
a porozumením ...

VEĽKÁ NOC PRÍDE ...
Na Kvetnú nedeľu 28.3.2010 sa v našej obci uskutočnilo kultúrno-duchovne
podujatie Veľká noc príde ...

Krátko pred 14.00 – tou hodinou sa začali zapĺňať miesta v kultúrnom dome
ľuďmi od tých najmenších po najväčších. Aj oni sa chceli zúčastniť na krížovej ceste
- dnes trochu v inej podobe. Hovorí sa, že vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Aj preto
sme sa spolu s našimi mladými zo speváckeho zboru „The Angels“ rozhodli, že si
nacvičíme hranú krížovú cestu. A dobre sme urobili. Ich herecké výkony a vcítenie
sa do jednotlivých postáv bolo tak silné a dojímavé, že nie jednému divákovi vyhŕkli
slzy a behal mráz po chrbte. Jednotlivé zastavenia boli doprevádzané komentárom,
krátkym zamyslením, svetelnými efektmi a dynamickou hudbou, ktorá dokresľovala
pohnutú atmosféru prítomných udalostí Ježišovho umučenia. Krížová cesta sa začala
v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš krvou potil a pokračovala ostatnými
zastaveniami až po ukrižovanie – vrchol celej krížovej cesty, ale nie jej koniec. Tak
ako Kristus neostal v hrobe, aj naša pobožnosť skončila radostne – piesňou
Vzkriesenie, ktorú zaspieval predstaviteľ Ježiša.
Touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať našim mladým, ktorí napriek svojim
povinnostiam a iným možnostiam, ako využiť svoj čas, strávili ho nácvikom.
Obetovali svoj čas pre druhých a nehanbili sa za svoje svedectvo, lebo ich

Druhá
časť
tohto
podujatia
pokračovala ukážkou z ľudovej tvorivosti.
Prítomní si mohli pozrieť ukážku zdobenia
veľkonočných vajíčok rôznymi technikami /
maľované, olepované, voskované, opletené
drôtom/, pletenie veľkonočných korbáčov
z prútia, aranžovanie veľkonočných ikebán.
Okrem iného si mohli zakúpiť rôzne
veľkonočné dekorácie a iné výrobky
z Domova sociálnych služieb a chránenej
dielne Vrbovnica z Bardejovskej Novej Vsi,
šatky z ručne maľovaného hodvábu a mnoho ďalších krásnych vecí a dekorácií. Na
tomto podujatí bola pripravená aj výstavka prác /veľkonočných prestieraní,
maľovaných vajíčok, ikebán.../ Naši spoluobčania svojou nápaditosťou
a farebnosťou oslovili nie jedného diváka. Popri týchto ukážkach si prítomní mohli
pochutnať na rôznych druhoch
veľkonočných báboviek, káve alebo
čaju. Počas podujatia sa spätne
odovzdali ceny zo snehuliackej
súťaže, ktorá prebiehala v mesiaci
február na našej internetovej stránke.
V závere
už
len
prianie...Veríme, že to čo naši mladí
predviedli prostredníctvom hranej
krížovej cesty, prenesie sa i do nášho
života a zanechá v našich srdciach
pokoj, lásku a radosť, aj z blížiacich
sa sviatkov Veľkej Noci...
R.R.
Snehuliacka súťaž
V mesiaci február prebiehala na našej internetovej
stránke snehuliacka súťaž. Do súťaže sa zapojilo
celkovo 30 detí. Vaše internetové hlasovanie rozhodlo
o tom, že I. miesto v tejto súťaži získali Adam,
Timotej a Rebeka Gulákovi /foto/.II. miesto
Klaudika Klonerová a III. miesto Tamarka a Timka
Hanekove.
BLAHOŽELÁME !

Info z OcÚ
•
•

•
•

18.1.2010 – Na obecnom úrade sa uskutočnilo stretnutie starostu obce so
zástupcami jednotlivých inštitúcií pôsobiacich v našej obci.
19. 1.2010 – Kladením vencom k pamätnej tabuli sme si pripomenuli 65.
výročie oslobodenia našej obce. Po skončení pietneho aktu sa v zasadačke
obecného úradu konala pre žiakov V. ročníka ZŠ beseda, ktorú viedol
predseda miestnej organizácie zboru protifašistických bojovníkov Ing. Jozef
Feckanin.
22.03.2010 - Boli pred budovou zdravotného strediska vyrúbané stromy.
30.03.2010 – Vykonala v našej obci veterinárno-asanačná firma
z Trebišova odchyt túlavých psov.
Plán zasadnutí OR a OZ obce Zborov v 1.polroku 2010
OR

OZ

.......................................................
Január
28.
–
Február
18.
25.
Marec
25.
–
Apríl
22.
29.
Máj
27.
–
Jún
17.
24.
* Zasadnutia sú vždy vo štvrtok o 17:00 hod. na OcÚ Zborov
* Schválené na 20. zasadnutí OZ dňa 15.12.2009, uznesenie D – 20.11

Fašiangový karneval v materskej škole
Fašiangy – čas od Troch kráľov do
Popolcovej stredy – je časom plesov,
zábavy a karnevalov. Inak tomu nebolo
ani v našej materskej škole. Krásne
vyzdobená trieda ožila hudbou, tancom
a piesňami rozšantených masiek. Boli tu
princezné a víly, piráti a Batmani,
lienky, šašovia a mnohé iné rozprávkové
a fantazijné postavičky. Všetkým sa
zábava veľmi páčila a už teraz sa tešia
na budúci rok.
R.R.

Letec a spisovateľ
/z našej knižnice/
„Človek je ten, kto v sebe nosí väčšiu bytosť, ako je on sám.“
„Darovať, to znamená preklenúť most cez priepasť samoty.“
„Čas, to nie sú presýpacie hodiny, čo hlcú svoj piesok, ale žnec, ktorý
viaže svoje snopy.“
„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako
cieľ.“
Týmito výrokmi sa nám predstavuje francúzsky letec a spisovateľ
Antoine de Saint-Exupéry, ktorý sa narodil pred 110. rokmi presne 29. júna
1900 v Lyone.
Ako letec spoznal celý svet, pracoval aj ako reportér a napokon, počas
druhej svetovej vojny, ako vojnový pilot.
Prvú knihu Pošta na juh napísal na myse Juby, kde bol náčelníkom
medzipristávacej stanice. Po nej nasledoval Nočný let, ktorý bol odmenený
literárnou cenou Femina. Kniha Zem ľudí získala Veľkú cenu Francúzskej
akadémie za román. Vojnový pilot znamenal zasa veľkú morálnu posilu pre
Francúzov v ich okupovanej vlasti. Poslednou knihou je rozprávka pre dospelých
Malý princ. Citadela, do ktorej vkladal veľa práve a nádejí, ostala nedokončená
a vyšla posmrtne.
31. júla 1944 zo základne leteckej eskadry 2/33 v Borgu na severe ostrova
Korzika podľa rozkazu veliteľa odštartoval pilot Antoine de Sanint-Exupéry na
zvyčajný prieskumný let. Nad svoje rodisko. Kamarátom na letisku povedal: „Ak ma
zostrelia, nebudem nič ľutovať, vôbec nič.“ Svojej matke napísal jeden zo
zvyčajných listov: „ Moja mamička, tak by som Vás chcel zbaviť starostí o mňa, tak
by som chcel, aby ste dostali môj list. Mám sa veľmi dobre. Naozaj. Ale som
strašne smutný, že som Vás dlho nevidel ! A obávam sa o Vás, moja staručká,
milovaná mamičenka ! V akej to nešťastnej dobe žijeme ! /.../ Mamička, pobozkajte
ma, tak ako ja Vás bozkávam z celého srdca. – Antoine.“
Prieskumné lietadlo Lighting s pilotom Saint-Exupérym sa nikdy z tohto letu
nevrátilo. Antoine de Sait-Exupéry sa stratil kdesi nad vodami Stredozemného mora.
Zmizol zo sveta tajomne a krásne ako jeho Malý princ.
Literárna tvorba a myšlienky geniálneho Antoina de Saint-Exupéryho sú
aktuálne aj dnes a jeho skvostné dielo nikdy nezapadne do zabudnutia.
Mária Demkovičová

Plán zberu komunálneho (KO), separovaného KO
a veľkého domového odpadu (VDO) na rok 2010
1. Zber KO – 110 litrové KUKA nádoby, každé dva týždne (590 ks) - (UTOROK,
každý párny týždeň)
2. Zber KO – 1100 litrové nádoby podľa harmonogramu (11 ks)
* pri rómskych bytovkách na Zákutí (4 ks):
* pri ZŠ (1 ks)
* pri predajní Makos (2 ks)
* v obci (4 ks)
3. Zber VDO – 2x v roku (v apríli, v októbri) - vrátane kovového šrotu a
elektroodpadu
4. Zber separovaného KO, ktorý organizuje mesto Bardejov po názvom – „ Región
BARDEJOV “
(PONDELOK - štvrtý týždeň v mesiaci od 7:00 hod.)
* v nepárnych mesiacoch : PLASTY ( PET –fľaše a všetky ostatné plasty )
* v párnych mesiacoch : PLASTY, SKLO, PAPIER, KOVOVÉ OBALY
a VKM
Poznámka:
Vrecia na tento separovaný KO sú k dispozícii na OcÚ
* zelené vrece – (na sklo)
* žlté vrece – (na PET fľaše a všetky ostatné plasty)
* modré vrece – (na papier)
* červené vrece – (na tetrapacky, na plechovky od konzerv a nápojov)
5 * Obec Zborov zabezpečuje zber SKLA , PLASTOV , PET fliaš aj tým spôsobom,
že v obci sú rozmiestnené špeciálne nádoby na tento vyseparovaný KO
* Zber papiera organizuje v mesiaci máj aj ZŠ s MŠ v Zborove
* Zber autobatérií, žiariviek, elektroodpadu, pneumatik ( zberný dvor na bývalej
„Prevádzkarni“).
* Bioodpad - kompostovisko ( za budovou OcÚ )
Bližšie informácie: OcÚ Zborov, tel. 4798306

Medzinárodný projekt - „Przyjaciele dla przyjaciól“
Naša družobná gmina Krzywcza z Poľska uspela v projekte cezhraničnej spolupráce,
v ktorom je obec Zborov partnerom. Tento projekt nesie názov „Przyjaciele dla
przyjaciól“ (Priatelia pre priateľov) a je orientovaný na činnosti v oblasti spoločenskej,
kultúrnej a športovej. Trvanie tohto projektu je 12 mesiacov od 01.12.2009 do
30.11.2010.
Prvé takéto stretnutie a zároveň
zahájenie projektu, sa uskutočnilo v gmine
Krzywcza
v dňoch
19.12.2009
–
20.12.2009. Z našej strany sa ho zúčastnila
delegácia vedená starostom obce Jánom
Lukáčom a prítomní boli aj pracovníci
obecného úradu, zástupcovia z radov
poslancov nášho obecného zastupiteľstva,
školstva, športu a hasičov. V troch obciach
tejto gminy mal náš Matičný spevokol
Zborovčan vianočný koncert.
Druhé stretnutie v rámci rozbehnutého
projektu „Przyjaciele dla przyjaciól" sa
uskutočnilo v nedeľu 24.1.2010 tento krát
na slovenskej strane. Naša obec privítala 80
hostí z družobnej gminy Krzywcza. Poliaci
nám predstavili tri vystúpenia, ktoré sa
niesli v „duchu Vianoc“. Ženský spevokol
ponúkol svoje poľské koledy, deti a mládež
zahrali jasličkovú pobožnosť a koledníci
predviedli, ako sa koleduje v Poľsku.
Tretie stretnutie medzinárodného
projektu „Przyjaciele dla przyjaciól“ sa v dňoch 13.02. – 14.02.2010 uskutočnilo opäť
v našej obci. Na konferencii, ktorá sa konala v zasadačke nášho obecného úradu, sa
preberala hlavná myšlienka stretnutia - životné prostredie, jeho ochrana a likvidácia
odpadu. Hlavným rečníkom bol sekretár wójta Gminy Krzywcza pán Kazimierz Trojan.
Vo večerných hodinách bola v sále kultúrneho domu pre našich vzácnych hostí
pripravená fašiangová zábava. Stretli sa tu poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia
školstva, hasičov, športovcov, ale aj členovia Matičného spevokolu Zborovčan.

Pri dobrej muzike a tanci sa aspoň trošku zabudlo na starosti všedných dní. Program
druhého dňa sa začal svätou omšou. Naši hostia priniesli ako dar našej farnosti
mariánske rúcho, ktoré bolo v závere bohoslužby posvätené.
Štvrté stretnutie sa uskutočnilo v dňoch
20.03. - 21.03.2010 na pôde Gminy Krzywcza.
Hlavnou témou bola príprava a ochutnávka
poľských veľkonočných jedál. Dvadsať žien z
našej obce tak mohlo v prvý deň návštevy
vidieť prípravu rôznych druhov šalátov a
zákuskov. Na druhý deň bola naša výprava na
prehliadke renesančného zámku Krasiczyn.

____________________________________________________________________
KALENDÁR
Kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v Zborove na r. 2010
MÁJ
1.5.2010
8.5.2010
9.5.2010
JÚN
5.6.2010
29.6.2010
JÚL
3.-4.7.2010
24.7.2010
SEPTEMBER
24.9.2010
OKTÓBER
17.10.2010

Memoriál MUDr. Jána Madeja (4. ročník nohejbalového
turnaja)
Pietna spomienka na cintoríne
Deň matiek (slávnosť v KD)
Medzinárodný deň detí – výstup na Zborovský hrad
Stretnutie s jubilantmi za I. polrok

DECEMBER
6.12.2010
16.12.2010

K 01.01.2009 bolo v našej obci evidovaných 3 028 obyvateľov (žien: 1528, mužov:
1500).
Počas roka 2009 nastali tieto zmeny:
narodených + 61 (žien: 26, mužov: 35)
(najčastejšie vyskytujúcim sa menom boli: Vanesa, Jozef, Adam (3x), Emma,
Martin, Oliver, Sebastián, Karolína, Peter (2x))
(medzi nie tak často používané mená patrili: Luciána, Kevin, Saskia, Rebeka,
Markus Dário, Šarka)
úmrtia
- 23 (žien: 7, mužov: 16)
prihlásených + 27 (žien: 13, mužov: 14)
odhlásených - 22 (žien: 11, mužov: 11)
K 31.12.2009 mala naša obec 3 071 obyvateľov (žien: 1549, mužov: 1522).
Priemerný vek obyvateľstva je 31 rokov.
Narodili sa:
Január 2010: Kováč Branislav, Miko Jozef, Miko Leonardo, Miková Dominika, Miková
Miriam, Šiváková Timea
Február 2010: Mihalíková Valentína, Miková Alexandra, Siváková Lenka,
Marec 2010: Biško Matej, Miková Daniela, Siváková Liana, Siváková Loriana

Zomreli:
655. výročie I. písomnej zmienky o Zborove + Stretnutie
rodákov
Zborovské sladké drevo (8. ročník hudobného festivalu)
Šarkaniáda (súťaž o najkrajšieho šarkana, súťaž o najvyššie
vyleteného šarkana... -pre deti)
Stretnutie s dôchodcami

NOV E M B E R
28.11.2010

Viete koľko nás je?
Ponúkame vám prehľad obyvateľstva k 31.12.2009

3. ročník adventného posedenia spojeného s výstavkou
a súťažou o najkrajší adventný veniec
Mikuláš
Stretnutie s jubilantmi za II. polrok

Január 2010: Kováč Štefan, Petrič Štefan
Február 2010: Geffert Ján, Kováč Martin, Sivák Milan
Marec 2010 : Bašista Ján, Cinová Natália, Siváková Mária
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