
Predvianočný čas je plný očakávania, tú-
žob, pocitov. Čas, ktorý je taký prepotrebný, 
nechýbal ľuďom dobrej vôle 17. decembra 
na Vianočnom benefičnom koncerte ZUŠ
Sabinov v kultúrnom centre Na korze. Pohľad, 
aký sa nám naskytol v koncertnej sále, nás pre-
kvapil. Videli sme dôkaz, že ľudia s dobrým 
srdiečkom ešte existujú a majú chuť pomáhať. 
Ďakujeme mestu Sabinov a jeho primátoro-
vi Petrovi Molčanovi, všetkým sponzorom, 
ktorí nám pomohli priblížiť sa k nášmu snu, 
ktorým je rehabilitačný pobyt v ADELI centre 
v Piešťanoch. Ďakujeme anjelom, ktorí k nám 
prileteli. Ďakujeme všetkým zamestnancom 

MŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove, Slávke 
Kovalíkovej a najväčšia vďaka patrí organi-
zátorovi tohto projektu, ZUŠ v Sabinove, pod 
vedením Kataríny Heredošovej.
ĎAKUJEME! 

Imko Marcin s maminou a tatinom  

Žiaci, učitelia a absolventi ZUŠ Sabinov 
oznamujú, že počas Vianočného benefičné-
ho koncertu sa z dobrovoľného vstupného 
vyzbieralo 320 eur. Táto finančná suma bola
darovaná Imkovi Marcinovi. Všetkým, kto-
rí prispeli svojou prítomnosťou, finančnou a
materiálnou pomocou, ĎAKUJEME.
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ZMENY V PLATBÁCH 
ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
V súlade so zákonom č. 448/2008 mesto 
Sabinov vypracovalo všeobecno-záväzné na-
riadenie (VZN), v ktorom upravuje platby za 
vybrané sociálne služby od 1. januára 2011. 
Zmeny sa dotknú týchto sociálnych služieb:

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V ÚTULKU:

nocľah 0,70 €/noc

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY
V JEDÁLNI:

výška úhrady za stravný lístok  2,12 €
donáška stravy do domácnosti  0,34 €

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
V ZARIADENÍ PRE SENIOROV:

výška úhrady podľa stupňa odkázanosti:
II.  stupeň odkázanosti  1,40 €/deň
III. stupeň odkázanosti   2,10 €/deň
IV. stupeň odkázanosti  2,40 €/deň
V.  stupeň odkázanosti  2,60 €/deň
VI. stupeň odkázanosti  2,82 €/deň

výška úhrady za ubytovanie:
denná sadzba za 1 m2 podlahovej plochy 
obytnej miestnosti a príslušenstva 0,13 €
príplatok za obytnú miestnosť na deň
ak ju užíva:
   jeden prijímateľ 0,33 € 
   dvaja prijímatelia 0,17 €
   traja prijímatelia  0,10 €
výška úhrady za upratovanie, pranie, žehle-
nie a údržbu bielizne na deň  0,20 €

Informácie o sociálnych službách, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby poskytova-
né mestom Sabinov sú zverejnené na www.
sabinov.sk vo VZN č. 6/2010, ktoré schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove 14. sep-
tembra 2010 uznesením č. 325 a nadobúda 
účinnosť a platnosť 1. januára 2011.

Klub usilujúcich o striedmosť Sabinov funguje 
od roku 1991 a v tomto roku oslávi 20. výročie 
svojho vzniku a činnosti. V súčasnosti združuje 
okolo 60 osôb. „To číslo je pohyblivé, pretože 
niektorí prichádzajú, starší sa nám vytrá-
cajú,“ hovorí jeho zakladateľka, stála „duša“ 
a v súčasnosti odborná lektorka MUDr. Soňa 
Bazlerová. Ako vysvetlila, „o tom, koľko ab-
stinujúcich ľudí prešlo klubom, nemám pre-
hľad, ale viem o mnohých, ktorí abstinujú, 
aj keď do klubu už nechodia. Naša činnosť 
spočíva v tom, že sa raz mesačne stretávame, 
pohovoríme si o svojich problémoch, riešime 
niektoré veci, pričom používame psychote-
rapeutické techniky. Okrem toho organizu-
jeme terénne a rodinné výlety a rôzne iné 
akcie, ktoré združujú rodinu, ktorá už bola 
predtým rozbitá. To upevňuje vzťahy medzi 
deťmi a rodičmi. Ďalej sú to aktivity na roz-
víjanie telesných a psychických schopností, 
o ktoré klient už prišiel vďaka alkoholu.“ 
Činnosť klubu je veľmi pestrá a dosiahnuté vý-
sledky potvrdzujú, že aj účinná. Veľa klientov 
dlhodobo abstinuje. Financuje sa z vlastných 
členských príspevkov a občasných darov. „Ne-
robíme drahé akcie, ale raz za čas pripraví-
me pekný ples. Na ten jubilejný, k výročiu, 
už dlhšiu dobu zháňame peniažky. Chceli 
by sme, aby bol skutočne reprezentatívny. 
Priznávam, že nie veľmi sa nám to darí, asi 

neklopeme na tie správne dvere,“ dodala 
MUDr. Bazlerová. 
Donedávna sa stretávali na chodbe psychiat-
rickej ambulancie, boli to však veľmi nevy-
hovujúce podmienky. Odkedy im sabinovská 
farská charita a OZ Samaritán vyšli v ústrety 
a poskytli v svojich nových priestoroch na Ul. 
17. novembra jednu samostatnú miestnosť, vy-
tvorila sa možnosť častejších a predovšetkým 
pravidelných stretávaní. „Máme tam svoje 
veci, činnosť je podstatne intenzívnejšia, 
s pocitom väčšej súdržnosti. Chodí viac ľudí, 
je to milé a domácke. Za všetko sme im veľ-
mi, veľmi vďační,“ poďakoval predseda klubu 
Marián Derfiňák.

Juraj Navrátil, foto autor

BENEFIČNÝ KONCERT
Dobré srdcia v Sabinove

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí,
nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy.  
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
   všetko vydrží.

(1 kor 13,1-13)

Klub KLUS SABINOV - 20 rokov od vzniku

Zakladateľka KLUS-u Soňa Bazlerová (vľavo) 
a dlhoročná funkcionárka jeho samosprávy

Alena Chovancová.




