Deň matiek

Vážení Zborovčania,
Leto je opäť tu! Dni plné teplého
slnka, oddychu a sladkého nič
nerobenia už iste netrpezlivo
čakajú nie len na našich
prázdninujúcich žiakov, ale aj na
nás ostatných. Aj keď možno
počasie tomu nie vždy nasvedčuje,
prinášame Vám toto letné vydanie
nášho občasníka „Zborovčan“, aby
Vám spríjemnil chvíle počas tých menej teplých a slnečných dní.
Želáme Vám v mene celej redakčnej rady príjemné a hlavne bezpečné
a zdravé prežitie prázdninových a dovolenkových letných dní. Nech všetci
naberieme dostatok síl a chuti do ďalšej práce a šťastne sa vrátime domov.
R.R.

Daruj krv, daruj lásku
Miestna organizácia SČK v Zborove a OcÚ Zborov, v spolupráci s Transfúznou
stanicou v Prešove organizuje bezplatné Darovanie krvi.
Darovať krv bude možné dňa 10. júla 2009 v piatok od 8.00 hod ráno v priestoroch
OcÚ. Touto cestou vyzývame tých občanov, ktorí krv môžu darovať, aby sa
prihlásili na OcÚ v Zborove u p. Jedinákovej,
na tel. č. 054/4798 306, alebo e-mailom na adresu : ocuzborov@stonline.sk.
Veríme, že pre túto vysoko humánnu akciu nájdeme dostatok porozumenia.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Máj – je lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok - Deň matiek. 3. mája
2009 sme si aj my v sále kultúrneho domu v Zborove prostredníctvom slová, hudby
a tanca spríjemnili tento krásny sviatok. Kvetom a sladkou bonboniérou sme si uctili
13 najstarších mamičiek našej obce.
Sú to: Velgosová Anna, Vasiliaková
Mária, Babejová Alžbeta, Balentová
Anna,
Bobeková
Margita,
Varcholová Anastázia, Balentová
Helena,
Hruškociová
Mária,
Kaňuchová Mária, Mendiová Mária,
Kališová Anna, Štefuriková Mária,
Macková
Helena.
V úvode
kultúrneho programu sa pesničkou,
básničkou a hrou na flaute predstavili
žiaci základnej školy v Zborove a potom už nasledovalo vystúpenie detského
folklórneho súboru VIENOK ktorý funguje pri ZUŠ M. Vileca v Bardejove. Lásku
k folklóru, ktorú bolo cítiť z ich vystúpenia, preniesli aj na divákov a zaslúžili si tak
za svoj krásny spev a tanec veľký potlesk.
R.R.

Pietna spomienka na cintoríne
8. mája 2009 sa na miestnom cintoríne v Dome
nádeje v Zborove, konala slávnostná sv. omša,
obetovaná za vojakov padlých vo vojnách.
Omšu celebroval za prítomnosti našich
duchovných otcov, vdp. dekan Kamil Jankech.
V úvode spomínal na hrôzy I. a II. svetovej
vojny, ktorá poznačila aj našu obec a vyzval,
aby sme na obete týchto ničivých vojen nikdy
nezabúdali. Počas sv. omše účinkoval MS
Zborovčan, ktorý svojimi piesňami prispel k jej
dôstojnosti. Po skončení svätej omše
nasledoval sprievod k hlavnému krížu na
vojenskom cintoríne, kde žiačky ZŠ na znak
úcty všetkých padlých vojakov položili kyticu
kvetov.
R.R.

HISTORICKÉ OKIENKO – História DZH v Zborove

V Zborove bolo sídlo Makovickej okresnej hasičskej organizácie na čele
s hasičským dozorcom Karolom Tostom, miestnym statkárom. Pod okresnú
organizáciu patrila XXXIII. Zborovská stotina s veliteľom Dionýzom
Barnom. Súčasťou bola hasičská čata, ktorej velil učiteľ Adolf Fedáš.
Po vzniku ČSR mal miestny notár Vojtech Kopčák v r. 1924 snahu založiť hasičský
zbor, ale pre nepochopenie občanov k tomu nedošlo. DHZ bol založený 30. júla
1929 na valnom zhromaždení z opätovnej iniciatívy Vojtecha Kopčáka, ktorý sa stal
aj prvým veliteľom. Pri založení mal zbor ručnú dvojkolesovú striekačku, 60 m
hadíc a 2 plátené vedrá. V r. 1933 obec zakúpila šesťválcovú motorovú striekačku
z Brna za 40 tis. Kčs. V tom čase mal zbor už 26 členov a nového veliteľa Vladimíra
Kováča. Veľmi nepriaznivo do rozvoja Zborova zasiahlo niekoľko požiarov. Tesne
pred 1. svet. vojnou dňa 25.4.1914 vypukol rozsiahly požiar, ktorý okrem
niekoľkých rodinných domov zničil aj strechu kostola. Pred útokom ruských vojsk
dňa 25. marca 1915 založili rakúsko-uhorské jednotky požiar, pri ktorom zhorelo
340 domov, takmer celý Zborov. Červený kohút napáchal veľa škôd aj neskôr. Dňa
29. nov. 1935 zhorel celý východný rad domov medzi Sklepikami. Celková škoda
bola 136 tis. Kčs.
Po skončení 2 svet. vojny DHZ naďalej plnil svoje dôležité poslanie a aktívne sa
zapájal do spoločenského života v obci. V septembri 1947 boli schválené nové
stanovy zboru, ktorý mal vtedy 14 členov a zboru velil Ján Majcher.
80. výročie založenia DHZ v
Zborove
V nedeľu 24. mája 2009 sa v obci
Zborov uskutočnili oslavy 80.
výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorý patrí
medzi najstaršie spoločenské
organizácie v obci. Bol založený
30. júla 1929 na valnom
zhromaždení z iniciatívy
p. Vojtecha Kopčáka, ktorý sa staj
aj prvým veliteľom.
Oslavy tohto vzácneho jubilea sa začali sv. omšou za živých aj mŕtvych členov DHZ
v kostole sv. Margity. Prítomným hasičom sa prihovoril aj starosta obce Ján Lukáč,

ktorý ocenil ich prácu, poďakoval sa za priame zásahy pri požiaroch, keď často aj
s vypätím všetkých síl a s nasadením vlastného života zachraňujú miliónové hodnoty
nielen v obci, ale aj v okolitých obciach.
Oslavy ďalej pokračovali obvodovou súťažou DHZ na miestnom ihrisku, kde
súťažilo 12 družstiev v dvoch okrskoch. V okrsku Zborov prvé miesto v kategórii
„muži“ získali hasiči z Becherova, v kategórii „dorastenci“ prvé miesto získali
„plameňáci“ zo Stebníka. V okrsku Nižná Polianka prvé miesto patrí hasičom
z Mikulášovej a v kategórií dorastenci si prvé miesto vybojovali hasiči z Vyšnej
Polianky.
Po ukončení súťaže a odovzdaní
víťazných pohárov a diplomov,
nasledovalo
oceňovanie
aktívnych členov DHZ v
Zborove. Stužkou za 50 rokov
vernosti zboru bol dekorovaný
Jozef Čegin, za 40 rokov
vernosti zboru Milan Železný
a za 20 rokov vernosti zboru
Jozef Babčak. DHZ v Zborove
bola udelená aj medaila za
mimoriadne
zásluhy,
ktorú
prevzal predseda Štefan Fintor.
Ďakujeme terajším i bývalým členom DHZ za ich príkladnú a obetavú prácu ako i
všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv 80. výročia založenia DHZ v
Zborove. Želáme všetkým členom do ďalších rokov veľa úspešnej práce, aby i
naďalej s láskou a obetavosťou vykonávali túto ušľachtilú činnosť pre našich
spoluobčanov.
Modlitba hasiča
Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím,
požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení
poslania som iným dal.
AMEN

25. výročie kňazskej vysviacky
V sobotu predpoludním 13. júna
sme si spolu s naším duchovným
otcom
vicedekanom
Petrom
Bučkom pripomenuli slávnostnou
a ďakovnou sv. omšou 25.
výročie
od
jeho
kňazskej
vysviacky. Zvony na kostolnej
veži sa rozozvučali o 10.30 hod.
a za ich slávnostného zvuku
kráčalo z farského úradu takmer
30 pozvaných kňazov na čele
s oslávencom
vdp.
Petrom
Bučkom a biskupom Mons. Bernardom Boberom. Počas celej sv. omše spieval
Matičný spevokol Zborovčan, ktorý svojimi piesňami prispel k jej dôstojnosti
a oslave. Hlavným celebrantom bol jubilant a homíliu predniesol Mons. Bernard
Bober, v ktorej poukázal na obrovský dar kňazskej vysviacky a zaspomínal aj na
časy, keď sám pôsobil ako kaplán v našej farnosti. V závere sv. omše predniesol
ďakovný príhovor v mene všetkých veriacich kurátor p. Albert Kvočka. Poďakovať
a zablahoželať nášmu duchovnému otcovi prišli aj veriaci z jeho rodnej obce Poľov,
ktorí ho svojou prítomnosťou prekvapili, ale hlavne potešili. Ku gratuláciám sa
pridal aj rodák z našej obce p. Hilár
Jozef Štefurik, ktorý oslávencovi, ale
aj všetkým kňazom poprial, aby
veriaci
v nich
videli
„Boha
v človeku“. Nakoniec sa za 25 rokov
svojej kňazskej služby poďakoval aj
sám oslávenec a všetkým veriacim
udelil svoje požehnanie.
Po skončení sv. omše sa pozvaní
hostia presunuli do miestneho
kultúrneho domu na slávnostný obed.
Touto cestou ešte raz prajeme nášmu duchovnému otcovi ďalšie požehnané roky
v jeho kňazskej službe a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.
R.R.

Dôchodcovia na púti v Poľsku
Dňa 25.04.2009 si zborovskí dôchodcovia spolu so starostom obce Jánom Lukáčom
a duchovnými otcami našej farnosti spríjemnili deň púťou do Poľska.
Prvá zastávka, na trhu v Nowom
Targu,
prevetrala
účastníkom
peňaženky. Potom už putovali do
Sanktuária Matky Božej Kráľovnej
v obci Ludžimierz, kde sa zúčastnili
aj na svätej omši. Po jej ukončení si
obzreli okolie sanktuária, ktorého
súčasťou je nádherné súsošie
jednotlivých zastavení krížovej
cesty. V popoludňajších hodinách
sa uskutočnila obhliadka Sanktuária
Matky Božej Fatimskej v Zakopanom a taktiež kaplnky Nepoškvrneného srdca
Panny Márie, ktorá sa nachádza v blízkosti sanktuária.
Po vydarenom a krásne prežitom dni sa naši dôchodcovia spokojní a plní zážitkov
šťastne vrátili domov.
R.R.
Nohejbalisti Zborova 2-krát víťazne
Prvý májový deň už po tretíkrát patril
Memoriálu MUDr. Jána Madeja v nohejbale,
ktorý sa uskutočnil v Zborove. Pri účasti
najlepších nohejbalových družstiev z nášho
okresu víťazstvo z minulého roka obhájilo
družstvo Zborov „A“ v tradičnom zložení:
MUDr. Ján Balon, Ing. Miroslav Balon
a Dušan
Velgos.
Zborov vyhral zatiaľ najvyšším bodovým
rozdielom, keď z možných 12 bodov získal
11. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo
Bardejov „A“ so ziskom 6 bodov a na treťom
Zborov „B“.
Svoju výbornú formu potvrdili Zborovčania
aj týždeň predtým, 29.4.2009, keď na
nohejbalovom turnaji v Bardejove tiež
vyhrali v zložení: MUDr. Ján Balon, Ondrej Kovaľ a Jozef Slosarčík.

Voľby v našej obci

Deň detí na Zborovskom hrade

Voľba prezidenta SR v Zborove - 2. kolo (4.4.2009)

V sobotu 30. mája sme s 2-dňovým
predstihom už po 6-krát oslávili DEŇ
DETÍ na Zborovskom hrade. Aj keď účasť
pre nestále jarné počasie nebola taká ako
po minulé roky, zábava a dobrá nálada
určite nikomu nechýbali. O tie sa postarali
aj súťaže, ktoré boli pre deti pripravené v 9.
disciplínach na niekdajšom nádvorí hradu.
A nezapojili sa len detí, ale aj dospelí, ktorí
súťažili v skupine pod názvom „VOJNOVÍ
VETERÁNI“ V tejto skupine si zasúťažil
aj starosta obce Ján Lukáč. Dospelí si tak
zmerali sily s deťmi v športových aj
vedomostných súťažiach a vybojovali si 3.
miesto. Na druhom mieste sa umiestnili
„RANGERY“ a na prvom mieste skupina s
názvom „APAČIS“.
Aj keď nie každý mohol byť prvý, sladká odmena za účasť sa ušla každému. Po
vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien nasledovala spoločná opekačka, pri ktorej si
deti aj rodičia vypočuli fundovaný výklad o histórií Zborovského hradu a zaujímavú
povesť o Zborovskom hrade v podaní Dr. Petra Švandu, CSc. (bývalý riaditeľ
Ústredného vojenského archívu v Trnave), ktorý bol v tom čase na kúpeľnej liečbe
v Bardejovských Kúpeľoch.
V takejto príjemnej atmosfére sa všetci účastníci vybrali na cestu domov
s prísľubom spoločného stretnutia na hrade aj o rok.
R.R.

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov ................... 1968
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky ................................................ 658
Počet odovzdaných obálok ............................................................................................ 658
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov ....................................... 645
Účasť voličov na voľbe prezidenta SR v % .................................................................. 33,4
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov :
1. Gašparovič Ivan doc. JUDr., CSc. ...... 401
2. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. ...... 244
.................................................................................
Spolu:
645

Voľby do Európskeho parlamentu v Zborove dňa 6.6.2009
Poradie/ počet hlasov / %
1. SMER - sociálna demokracia 73 /26,26
2. Kresťanskodemokratické hnutie 60 /21,58
3. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 42 /15,11
4. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 35 /12,59
5. MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 20/7,19
6. Slovenská národná strana 15 /5,39
7. Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana 11 /3,96
8. Sloboda a Solidarita 6 /2,16
9. Slobodné Fórum 4 /1,44
10. Demokratická strana 3 /1,08
11. Komunistická strana Slovenska 3 /1,08
12. LIGA, občiansko - liberálna strana 3 /1,08
13. Strana zelených 2 /0,72
14. Strana demokratickej ľavice 1 /0,36
15. Agrárna strana vidieka 0 /0,00
16. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 0 /0,00
………………………………………………………………………………………..
Spolu:
278 /100, 00
Poznámka:
Zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky
v dvoch volebných okrskoch obce Zborov spracoval Ing. Pavol Humeník - prednosta OcÚ.

Plán zasadnutí OR a OZ v 2. polroku 2009
OR
OZ
.......................................................................................
Júl
23.
August
20.
27.
September
24.
Október
22.
29.
November
26.
December
8.
15.
*Zasadnutia sú okrem decembra vždy vo štvrtok o 17.00 hod. na OcÚ.

Najlepší strelci „dorast“:
Studený Tomáš - 9, Ferenc Erik, Kanský Miroslav po - 7, Balaščák Branislav - 6,
Kamidra Daniel - 5,Geffert Ladislav - 4, Žarnovský Róbert - 3.

Š P O R T – konečne futbalové tabuľky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Výsledná tabuľka žiakov skupina A
KLUB
Z V R
P
SK Fričkovce
18 16 1
1
TJ Magura Zborov
18 13 2
3
Slovan Dlhá Lúka
18 13 1
4
TJ Cergov Hertník
18 12 0
6
TJ Javorina Malcov
18 11 0
7
OSK Kľušov
18 10 0
8
TJ Strojár Kružľov
18 4
2 12
TJ Cerhov Bartošovce 18 3
1 14
2. FC Bardejov
18 2
1 15
TJ Poľana Šiba
18 1
2 15

Body
49
41
40
36
33
30
14
10
7
5

Najlepší strelci „žiaci“:
Dreveňák Erik -18, Miko Peter - 13, Sivák Adam -11, Deďo Peter -9, Hanek Jaroslav -7,
Dinis Marián - 6, Humeník Marek, Miškanin Martin – 5, Moravec Jozef, Rybár Róbert,
Kováč Róbert, Štefurik Marián – 2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Výsledná tabuľka dorastu I. trieda
KLUB
Z V
R P
Slovan Dlhá Lúka
24 17 6
1
SK Milénium 2000 BNV
24 17 3
4
TJ Beloveža
24 13 6
5
SKK Hažlín
24 14 3
7
OcFK Marhaň
24 11 8
5
OSK Kľušov
24 12 3
9
TJ Verchovina Smilno
24 9
5 10
Poľana Šiba
24 8
2 14
TJ Strojár Kružľov
24 8
2 14
FK Gerlachov
24 7
3 14
TJ Družstevník Osikov
24 5
4 15
TJ Magura Zborov
24 5
16 18
TJ Družstveník-Dúbrava Kobyly
24 5
2 17
TJ Pokrok Abrahámovce
0
0
0
0

Body
57
54
45
45
41
39
32
26
26
24
19
2
17
0

Poznámka: TJ Pokrok Abrahámovce boli vylúčené zo súťaže, ich výsledky boli anulované.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Výsledná tabuľka "A" – V. liga SZ
KLUB
Z
V
SK Milénium 2000 BNV
30 24
FK 05 Levoča
30 21
Poprad B
30 18
TJ Poľana Šiba
30 18
SK FO Štrba
30 17
FC Slovan Kendice
30 15
OFK Uzovce
30 13
FK Rozvoj Pušovce
30 10
FK Družstevník Plavnica
30 10
FK Šarišské Dravce
30 10
FK Družstevník Radatice
30 10
FK Záborské
30 10
TJ Družstevník Miklušovce
30 8
TJ Magura Zborov
30 8
FK Družstevník Spišské Bystré
30 7
Slovan Vyšné Ružbachy
30 7

R
2
5
4
4
5
6
4
11
7
6
4
3
3
2
2
0

P
4
4
8
8
8
9
13
9
13
14
16
17
19
20
21
23

Body
76
68
58
58
56
51
43
41
37
36
34
33
27
26
23
21

Najlepší strelci „A“:
Ferenc Miro - 7, Kotuľak Tomáš - 7, Litecký Ladislav, Hvišč Marián, Jančošek
Mário po - 4, Šivec Marek, Haburčák Daniel po - 3.

Všetkým športovcom, ktorí reprezentovali našu obec v sezóne 2008/2009
ďakujeme.
Zároveň im prajeme, nech sa po týždňoch oddychu vrátia na športoviská
plní chute, elánu a nech majú radosť zo športu,
aby tak aj v ďalšej sezóne s hrdosťou hájili farby našej obce.

POZVÁNKA
na 7. ročník hudobného festivalu

Info z OcÚ
 Dňa 17. apríla 2009 sa žiaci ZŠ zapojili do verejno-prospešnej finančnej
zbierky Ligy proti rakovine pod názvom Deň narcisov. Deti za podpory
všetkých Vás, vyzbierali v tento deň 840,24 € (25 313,- Sk). Všetkým
úprimne ďakujeme.
 Veterinárno-asanačná firma z Trebišova vykonala v našej obci v dňoch
27.4., 13.5. a 23.6.2009 odchyt túlavých psov v celkovom počte 20 ks.
 Projekt MOS formou aktivačných prác nezamestnaných začal 1.5.2009
a potrvá do 31.10.2009. Celkove bolo do uvedeného projektu zaradených
84 UoZ.

Zborovské sladké drevo
Srdečne Vás pozývame na 7. ročník hudobného festivalu, ktorý sa
uskutoční 25.07.2009 v Zborove o 17. 00- tej hodine za tenisovými
kurtami.
V programe vystúpia
9
9
9
9
9

 Predaj vozidla LIAZ BOBR 12.1 pre PD Šarišské Čierne za cenu 3 500 €.
 OZ schválilo nájomnú zmluvu na nebytové priestory v objekte obvodného
zdravotného strediska v Zborove s f. MEJ, s.r.o. v Bardejove.
-OcU-

Okienko hanby
KTO JE ZA TÝM ???
Začiatkom júna bolo poškodených niekoľko náhrobných kameňov na cintoríne.
Okolností vyšetruje polícia.

STETSON /Trebišov/
DOLIŇÁCI /Bardejov/
LTT Band /Bardejov/
PROJEKT a ich hosť ROBO MIKLA
CARDINALS

Sprievodný program: prezentácia automobilov SUZUKI, rôzne
atrakcie pre deti - nafukovací hrad, trampolína, autodróm /elektrické
autá/ cukrová vata a občerstvenie
Narodili sa:
Marec: Emma Lukáčová, Alex Sivák, Bianka Siváková
Apríl: Vanesa Ferencová, Kamil Jusko, Sebastián Kováč, Ľudmila Kocureková
Máj: Michael Kováč, Lucia Kováčová, Nikola Kováčová, Jakub Majcher, Martin Motyka,
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