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Počas Tradičného Sobranského jarmoku 2007 boli slávnostne pokrstené naše noviny. Krst-
nými „rodičmi“ sa stali Mgr. Viola Motýľová – Pálff yová, významná osobnosť z oblasti 
výtvarného umenia a Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda Košického samosprávneho kraja 
(na fotografi i spolu s JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom KSK). 

www.sobrance.sk

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
(MsZ) v Sobranciach sa konalo 25. októb-
ra 2007 vo veľkej zasadačke mestského 
úradu. Na zasadnutí boli prítomní všetci 
13 poslanci. 
Na návrh primátora mesta bol predložený 
program rokovania doplnený o bod 
„Zastúpenie mesta v Správnej rade Regio-
nálnej nemocnice Sobrance n.o.“. Poslan-
ci MsZ po prerokovaní vzali na vedomie:
- Správu o stave zamestnanosti  v meste 
- Správu o činnosti Technických služieb 

(TS) Mesta Sobrance 
- Prípravu TS na zimnú sezónu 

2007/2008 
- Ústnu informáciu o pripravenosti na 

zavedenie eura v podmienkach mesta 
- Informatívnu správu o vykonaných kon-

trolách hlavným kontrolórom mesta. 
-  Do funkcie riaditeľa TS Mesta Sobran-

ce bol menovaný Ing. Jozef Mihalovič 
s účinnosťou od 1. januára 2008. 

- MVDr. M. Petro a JUDr. L. Madaras sa 
vzdali členstva v Správnej rade Regio-
nálnej nemocnice Sobrance, n.o. 

Ďalej schválili:
-  Správu o plnení rozpočtu mesta za I. - 

III. štvrťrok 2007 
- Úpravu rozpočtu mesta na rok 2007
- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 

č. 4/2007 o nakladaní s komunálny-
mi odpadmi, drobnými stavebnými 
odpadmi a elektroodpadmi z domác-
ností na území mesta Sobrance 

- Návrh zásobníka projektov mesta 
Sobrance na čerpanie Eurofondov 
v období 2007-2013 

- Príkaz na vykonanie riadnej inventa-
rizácie majetku a záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov v roku 2007 

- JUDr. J. Piptu a MUDr. J. Roška za čle-
nov Správnej rady RN Sobrance, n.o.

V bode rôzne poslanci schválili: 
- nájom nebytových priestorov 
- zmluvy o nájme školských budov 

a miestností 
-  predaj pozemku na Ul. Hollého 
-  zadanie pre spracovanie Územného 

plánu Mesta Sobrance a neschválili 
- predaj garáže v bytovom dome na Nám. 

slobody 
- nájom pozemku na Ul. Mieru v areáli 

nemocnice. 
Uznesenia, ktoré boli prijaté k prejedná-
vaným bodom programu, sú zverejne-
né na internetovej stránke mesta: www.
sobrance.sk.
Ďalšie riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Sobranciach je plánované 
na 13. 12. 2007.

naŠI POSLanCI zaSadaLI

krst naŠich novín BUde U nás tesCo?
Kvôli tomu sa 6. novembra t. r. kona-
lo mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Sobranciach, na kto-
rom poslanci prerokovali žiadosť 
fi rmy REPSS spol. s r.o., Michalovce, 
o odkúpenie pozemkov vo vlastníc-
tve mesta na výstavbu Hypermarketu 
TESCO. 
Po prerokovaní poslanci uznesením 
poverili primátora mesta jednať s vyš-
šie uvedenou fi rmou po doložení sta-
novísk spracovateľa územného plánu 
mesta Sobrance, jednotlivých komisií 
pri mestskom zastupiteľstve a Správ-
nej rady Regionálnej nemocnice 
Sobrance n.o.
Ďalej poslanci prerokovali zastúpe-
nie mesta v spoločnosti s ručením 
obmedzeným Mestský bytový pod-
nik Sobrance. Vzali na vedomie, 
že Ing. Štefan Staško sa od 6. 11. 2007 
vzdal funkcie konateľa MsBP Sobran-
ce s.r.o. a do tejto funkcie bol schvále-
ný Mgr. Eduard Knežo.
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V neistej dobe zdravotných reforiem ste 
nastúpili  na  post  riaditeľa  nemocnice. 
Neodradila  vás  táto,  podľa  mnohých, 
nepriaznivá situácia?
Všetko sa vyvíjalo postupne, pretože 
začiatkom marca 2007 som bol zvole-
ný mestským zastupiteľstvom za člena 
správnej rady nemocnice. Odvtedy som 
sa bližšie zoznámil nielen so všeobecný-
mi zdravotnými nariadeniami, ale hlavne 
s chodom našej nemocnice. Následne po 
odvolaní pani riaditeľky MUDr. Remá-
čovej som bol poverený riadením tohto 
zdravotníckeho zariadenia. Po uplynutí 
troch mesiacov ma správna rada nemoc-
nice ustanovila do funkcie riaditeľa Regi-
onálnej nemocnice v Sobranciach. 

Hoci ste vo svojej funkcii krátky čas, vraj 
sa vám podarilo presadiť dôležité naria-
denia v prospech pacientov.
Áno, ide o nainštalovanie prístroja IM-
MULITE, ktorý nám bol dodaný do 
bezplatného prenájmu. Prístroj rozšíril 
škálu biochemických vyšetrení o niekoľ-
ko druhov, ktoré sa doposiaľ v nemoc-
nici nerobili, čo uvítali aj privátni lekári 
a ambulancie. Zvyčajne sa tieto testy po-
sielali do Michaloviec. A v neposlednom 
rade zvyšovanie počtu týchto vyšetrení 
pomáha finančnému hospodáreniu ne-
mocnice.

Čitatelia našich novín by mi neodpusti-
li, keby som vám nepoložila otázku, na 
ktorú  sú  zvedaví  všetci.  Ako  to  vyzerá 
do budúcnosti s perspektívou nemocnice 
v Sobranciach?
Všetci vieme, že nová budova, ktorá 
mala byť v prevádzke už pred desaťro-
čím, skončila tak, že jej osud bol neistý. 
V poslednom čase, za výdatnej pomoci 
mesta, boli vybavené finančné prostried-

ky, ktoré sa využijú na dokončenie stavby 
a následne na jej sprevádzkovanie. Podľa 
všetkých predpokladov by sme ju mali 
sprevádzkovať do konca marca 2008. 
Svoje miesto tu nájde oddelenie kli-
nickej biochémie a RDG pracovisko, 
interné - lôžkové oddelenie a doliečo-
vacie oddelenie pre dlhodobo chorých. 
Jedno poschodie vyčleníme na sociál-
no-zdravotnícke služby s realizáciou 
Domu opatrovateľskej starostlivosti a 
Domu dôchodcov s doplnkom rehabi-
litačnej starostlivosti.
Budúcnosť nemocnice je však na druhej 
strane spätá s uzavretím zmlúv so zdra-
votnými poisťovňami. K tomu je nutné, 
aby si nemocnica obhájila svoje kvality 
a naštartovala nový program. A aj rea-
lizáciou doliečovacieho programu by sa 
mala naša nemocnica stať zaujímavou 
pre uzavretie týchto zmlúv. 
 
V správach sa často stretávame s názor-
mi,  že  riaditeľ  musí  byť  predovšetkým 
dobrý manažér a musí mať silné  lakte. 
Čo si myslíte o tomto názore?
Po určitých životných skúsenostiach 
môžem s týmto názorom len súhlasiť. 
Riadenie nie je o získanej profesii, ale je 
hlavne o profesionálnom riadení. Po roz-
hovoroch s inými riaditeľmi nemocníc 
sa mi potvrdilo, že riadiaci pracovníci, 
ktorí boli z určitých profesijných typov, 
to majú o to ťažšie, že postupom času 
začali vo funkcii presadzovať dôležitosť 
svojho oddelenia. A tak ma po nástupe 
do funkcie ani neprekvapila skutočnosť 
kvalitného vybavenia pľúcnej ambulan-
cie, možno aj na úkor iných oddelení 
nemocnice.

Stretávame  sa  aj  so  špekuláciami  oko-
lo  rozhodnutí,  ktoré  sa  týkajú  rezortu 
zdravotníctva.  Ste  pripravený  čeliť  aj 
negatívnym reakciám zo strany pacien-
tov i verejnosti?
Mesto ako zriaďovateľ, správna rada 
nemocnice ako najvyšší riadiaci orgán 
a riaditeľstvo nemocnice majú obrovský 
záujem o to, aby kroky, ktoré sa začali 
podnikať za účelom zachovania tohto 
zdravotného zariadenia, boli úspešné. 
Čaká nás veľa práce, ako obhájiť a zvýšiť 
doterajšie finančné limity so zdravotný-
mi poisťovňami a tým preukázať opod-
statnenosť existencie tohto zdravotného 

zariadenia v našom regióne. Nebránime 
sa tomu, že nie všetky podniknuté kro-
ky sa budú pacientom pozdávať a sme 
pripravení aj na negatívne reakcie. Vie-
me, že svojím spôsobom dôjde k určitej 
transformácii našej nemocnice s rozšíre-
ním o sieť sociálnych služieb, ale práve 
takýmto programom môžeme túto ne-
mocnicu nielen zachovať, ale poskytnúť 
občanom celého regiónu aj iný typ slu-
žieb, ktoré sa tu doposiaľ nerealizovali. 
Preto aj vízia jej ďalšieho fungovania 
je spojená s dokončením novej, rekon-
štrukciou starej budovy a s rozšírením 
poskytovania aj iných odborných zdra-
votných vyšetrení, ktoré neboli doposiaľ 
k dispozícii.

Prichádza  vianočné  obdobie,  ktoré  je 
spojené  s  neodmysliteľnými  želaniami 
zdravia,  šťastia,  lásky,  ale  je  spojené 
hlavne s rozdávaním darčekov. Máte aj 
vy  pre  svojich  zamestnancov  a  pacien-
tov pripravený darček?
Záujem vedenia nemocnice a aj môj 
osobný, je stabilizovať a verím, že len 
zlepšovať stav zamestnaneckej sekcie ako 
aj celkový chod nemocnice. Dôležitým 
signálom, že ideme správnym smerom, 
je aj fakt, že sa začala zlepšovať finančná 
štruktúra. Verím, že dobrou motiváciou 
bol už aj trošku skôr odovzdaný „mi-
kulášsky darček“, keď celý zdravotnícky 
personál dostal nové pracovné odevy. 
Uvoľnili sa aj finančné prostriedky na 
opravu zdravotníckych pomôcok. Rád 
by som sa poďakoval všetkým zamest-
nancom, ktorí sa snažia, aby sa chod ne-
mocnice zlepšoval a plnia si zodpoved-
ne svoje pracovné povinnosti. Zvlášť sa 
chcem poďakovať ich vedúcim pracov-
níkom: primárke ODCH ONS MUDr. 
Valérii Rohoňovej a MUDr. Petrovi 
Kostrejovi, poverenému primárovi in-
terného oddelenia. Moje poďakovanie 
patrí aj primátorovi mesta Ing. Štefano-
vi Staškovi, ktorý prispel k tomu, aby sa 
vytvorili čo najpriaznivejšie podmienky 
pre chod nemocnice. A pre pacientov? 
Ak by sa naplnili naše predstavy a ciele, 
ktoré sme si dali, vznikol by veľký zdra-
votnícky komplex, ktorý by poskytoval 
širokej verejnosti kvalitnú všestrannú 
zdravotnícku starostlivosť. A to je naša 
najväčšia priorita.

 Mgr. Mária Kasičová

Len rozprávať o problémoch už nestačí
s riaditeľom nemocnice MVDr. Mariánom Petrom
V súčasnej dobe je vari najviac rozoberaná téma zdravotníctva, pretože každý z nás si najviac želá zdravie. Ako sa vraví 
„keď bude zdravie, bude všetko...“ Otázkami zdravotníctva sa určite nielen zaoberá, ale ich aj rieši riaditeľ Regionálnej 
nemocnice v Sobranciach MVDr. Marián Petro.
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V našom okrese je v súčasnej dobe registrova-
ných 470 poľovníkov, ktorí pôsobia v 16-ich 
poľovníckych združeniach. Preto v priebe-
hu roka vznikla myšlienka uctiť si svätého 
Huberta, patróna poľovníctva. Záštitu nad 
týmto podujatím prevzali Mesto Sobrance, 
Okresná  organizácia Slovenského poľovníc-
keho zväzu a Lesy SR, OZ Sobrance. 
V sobotu, 17. novembra dopoludnia, 
sa začali oslavy tohto sviatku poľovníc-
kou svätou omšou. Po nej sa priestory na 
mestskom amfiteátri zaplnili poľovníkmi, 
lesníkmi, ale aj ďalšími milovníkmi prí-
rody. Prišli sa pozrieť aj kolegovia z iných 
oblastí regiónu. Najväčším prekvapením 
pre všetkých návštevníkov bola určite súťaž 
vo varení poľovníckeho jagerku. Je to jedlo 
z vnútorností ulovenej zveri (pečeň, srdce, 
obličky), ktoré každý poľovník pozná a pri-
pravuje podľa svojich vlastných receptov. 
Do súťaže sa zapojili aj jednotlivé poľov-

nícke združenia, aby sa prezentovali svojím 
kuchárskym umením. 
Aby bola slávnosť pestrejšia, usporiadatelia 
pripravili pre návštevníkov aj ďalšie atrakcie 
a súťaže späté s poľovníctvom. Nechýbala 
výstava historických zbraní, súťaž o najkraj-
ší poľovnícky klobúk a súťaž v hode flintou 
do žita. Lesy SR, OZ Sobrance pripravili pre 
deti poznávacie súťaže. Doplnkom celé-
ho dňa bola aj prehliadka poľovných psov 
a ukážky poľovníckych signálov a hudby. 
Pozornosti návštevníkov, hlavne detí, určite 
neušiel veľký orol kráľovský, ktorého pred-
vádzal sokoliar Ing. Pilát zo Starej Ľubovne. 
Po ukončení súťaží, zvlášť po ochutnávke 
jagerku, došlo k ich vyhodnocovaniu. Prvé 
miesto v súťaži vo varení jagerku obsadilo 
Ústredie Lesov SR,OZ Sobrance, na druhom 
mieste skončilo PZ Vysina Ruská Volová 
a tretie miesto patrilo PZ Priateľstvo Pod-
horoď. V súťaži o najkrajší poľovnícky klobúk 
vyhral Dušan Mižák z PZ Poruba pod Vihor-
latom. Drevenú repliku poľovníckej pušky 
najďalej zahodil Ján Krištof z PZ Jeleň Koňuš 
a v súťaži o naj - poľovného psa prehliadky 
najviac hlasov návštevníkov získal slovenský 
kopov Milana Timka zo Sobraniec. 
Poľovníci a lesníci aj takouto formou chce-
li priblížiť svoje aktivity širokej verejnosti 
nášho regiónu, ktorý je tak úzko spojený 
s tradíciou lesníctva a poľovníctva. Ak si 
teda návštevníci odniesli 
pekné zážitky a spomienky z tohto podu-
jatia, tak aktivita usporiadateľov nevyšla 
nazmar. Veríme, že aj v budúcom období 
si táto činnosť v našom meste nájde svojich 
ďalších obdivovateľov. 
Preto - dovidenia o rok, priatelia poľovníc-
tva, pri ďalšom takomto stretnutí!

 MVDr. Marián Petro 

V septembri tohto 
roku navštívila naše 
mesto Viola Mo-
týľová – Pálffyová. 
Narodila sa v r. 1935 
v Sobranciach. Vý-
tvarnému umeniu 
sa venovala už od 

detstva. Výtvarné štúdiá absolvovala na 
UPJŠ v Prešove. Vystavovať začala v roku 
1961. Emigrovala v r. 1968 a usadila sa 
vo Švajčiarsku, kde žije a tvorí dodnes. 
Na Slovensko sa vrátila s láskou k rodné-
mu kraju, k rodine, priateľom a známym 
takmer viac ako po troch desaťročiach. 
Počas dlhého obdobia, ktoré prežila 
v zahraničí, bola úspešná ako maliar-
ka, nielen v Európe, ale aj v Japonsku, 

USA a v mnohých iných európskych 
mestách, kde získala rôzne ocenenia za 
svoju tvorbu. Zúčastnila sa množstva 
kolektívnych i individuálnych výstav-
ných projektov. 
Na prelome októbra a novembra 2006 sa 
predstavila aj v Sobranciach svojou ko-
mornou maliarskou tvorbou v cykloch 
„Slávne ženy minulosti“ a „Vnútorné 
svety“. V septembri tohto roku navštívila 
svojich príbuzných v  Sobranciach a pri-
mátor mesta Ing. Štefan Staško ju prijal 
na Mestskom úrade 12. 9. 2007. Poďa-
koval jej za reprezentáciu mesta i kraji-
ny, zablahoželal k doterajším úspechom 
a vyjadril svoj obdiv k jej výtvarnému 
umeniu. Do ďalších rokov jej poprial 
veľa tvorivých nápadov.                      -gk-

Ing. Anny Kudráčovej, vedúcej odde-
lenia regionálneho rozvoja, výstavby, 
územného plánu, životného prostredia 
a cestovného ruchu na Mestskom úrade 
v Sobranciach (na fotografii)
Naše mestské zastupiteľstvo na svojom 
11. zasadnutí dňa 25. 10. 2007 schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, 
drobnými stavebnými odpadmi a elek-
troodpadmi z domácnosti na území 
mesta Sobrance (ďalej len VZN). 

Aký bol na to dôvod?
V našom predošlom VZN sme neriešili 
problematiku nakladania s odpadmi, kto-
rá sa týkala elektroodpadov, biologicky 
rozložiteľných odpadov, nebolo riešené ani 
nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Na 
základe účinnosti Zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov podľa § 39 ods. 4, je obec 
povinná upraviť podrobnosti o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi 
z domácností vo VZN, v ktorom budú 
ustanovené podrobnosti o spôsobe zbe-
ru a prepravy komunálnych odpadov, o 
spôsobe separovaného zberu jednotlivých 
zložiek komunálnych odpadov, o spôso-
be nakladania s drobnými stavebnými 
odpadmi a elektroodpadmi z domácností 
a má tiež určiť miesto na ukladanie týchto 
odpadov a na ich zneškodňovanie.

Kde teda môžu obyvatelia nášho 
mesta odvážať spomínané odpady?
Zriadili sme zberný dvor v bývalom 
areáli OPMP na Michalovskej ulici v 
Sobranciach, ktorý bude v prevádzke 
od januára 2008. Z recyklačného fon-
du na zavedenie separovaného zberu 
sme finančné prostriedky použili aj na 
zakúpenie zariadenia na nebezpečný 
odpad a kontajnera na odpadový olej.

Bude sa za túto službu platiť? 
Nie, táto služba bude pre bežných oby-
vateľov nášho mesta bezplatná.

Ďakujeme za rozhovor. Viac infor-
mácií nájdete v spomínanom VZN v 
prílohe našich novín.                          - gk -

Naša významná rodáčka

AKO SME SI UCTILI SVÄTÉHO HUBERTA Spýtali sme sa za vás...
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zákLadné ŠkOLY V naŠOM MESTE
V predchádzajúcom čísle našich novín sme vám, v súvislosti so začiatkom nového školského roku, 
bližšie predstavili školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sobrance: materskú 
školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Teraz sa môžete dozvedieť viac o základ-
ných školách a nabudúce vyčleníme priestor pre stredné školy v našom meste. 

ZŠ Komenského 6, tohto roku oslávi už 
50. výročie svojej úspešnej existencie. 
Aj v živote človeka je to čas, keď nastáva 
chvíľa zastaviť sa, obrátiť sa späť a zhod-
notiť svoj doterajší život. Naša škola 
vychovala mnoho známych a úspešných 
osobností, ktoré počas svojho života 
a práce ďalej šírili jej dobré meno nielen 
v našom regióne, ale aj v rámci celého 
Slovenska.
Ale nechceme v žiadnom prípade zaspať 
na vavrínoch, pretože dnešok od nás 
vyžaduje nielen vychovávať mládež, ale ju 
aj dostatočne pripraviť na ďalšie štúdium 
na stredných školách. Kvalitu vyučova-
nia zabezpečuje 32 plne kvalifikovaných 
učiteľov, 9 katechetov, 3 vychovávateľky 
ŠKD a 8 nepedagogických pracovníkov. 
Na škole je 26 tried. Spolu máme 556 
žiakov. Aj v tomto školskom roku 29 
z učiteľov absolvovalo ďalšie priebežné 
vzdelávanie, čo sa odrazilo v skvalitnení 
vyučovania a samozrejme aj v dosiahnu-
tých výsledkoch na okresných, krajských 
a celoslovenských súťažiach. Dosiahli 
sme 19 prvých miest v okresných kolách 
vedomostných a športových súťaží a 4 

prvé miesta v krajských kolách. Zúčast-
nili sme sa aj na celoslovenskej súťaži – 
Hviezdoslavov Kubín. Táto sa nehodnotí 
poradím miest, pretože víťazstvo v kraj-
skom kole sa akceptuje ako zvládnutie 
všetkých náročných kritérií v majstrov-
skom zvládnutí umeleckého prednesu. 
Naša žiačka bola v tejto súťaži ohodno-
tená najvyšším ocenením. Nuž, a to nie 
je zďaleka všetko! „Stará škola“ – ako 
nás volajú, vôbec nezaháľa. Zapája sa do 
mnohých aktivít a projektov. Z viace-
rých spomeniem aspoň projekt ENWIN 
– zameraný na spracovanie a triedenie 
odpadov, v oblasti fyziky to bol pro-
jekt VESMÍR – realizovaný v spolupráci 
s hvezdárňou Michalovce a OTVORENÁ 
ŠKOLA v oblasti športu a mnohé iné. Aj 
v súčasnosti sa pracuje na ďalších projek-
toch, ktoré by mali skvalitniť našu prácu 
a samozrejme, priniesť novú kvalitu do 
vyučovania a mimoškolských aktivít. Je 
to napríklad projekt: VIACÚČELOVÉ 
IHRISKO, JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ, 
KRAJŠIA ŠKOLA, OTVORENÁ ŠKOLA 
– oblasť využívania IKT. Tieto projekty sú 
rozpracované tak, aby mohli slúžiť i širo-

kej verejnosti nášho mesta a jeho okolia, 
či už v oblasti športu, kultúry a oddychu 
alebo ďalšieho vzdelávania. Záleží nám 
nielen na ďalšom rozvoji našej školy, 
chceme podporiť aj rozvoj nášho mesta 
a regiónu, ktorý je neslávne známy svo-
jou vysokou nezamestnanosťou. Hlavne 
projekt JAZYKOVÉ LABORATÓRIÁ je 
stavaný tak, aby priniesol úžitok napr. 
pri rekvalifikačných kurzoch, ale aj iných 
aktivitách. Schválenie uvedených projek-
tov by pomohlo nielen nám zdravým, ale 
aj našim piatim žiakom – vozičkárom. 
Škola sa im snaží vytvárať čo najlepšie 
podmienky, aby pod vedením špeciálne-
ho pedagóga dosahovali dobré výsledky 
v škole a mali radosť zo života i učenia. 
Sme radi, že sa môžeme pochváliť vyu-
čovaním cudzieho jazyka od prvého roč-
níka. Na našej škole si môžu deti vybrať 
z AJ, NJ a RJ. Aj voľný čas detí je v ško-
le tiež výborne organizovaný. Máme 45 
rôznych krúžkov. Niektorí žiaci navšte-
vujú aj viaceré z nich. Veľký záujem je 
hlavne o tie počítačové. Škola disponuje 
dobre vybavenou multimediálnou učeb-
ňou. Na záujmovú činnosť slúži aj druhá 
počítačová miestnosť, ktorú sme zrekon-
štruovali tohto roku.
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o živote 
našej školy, prečítajte si časopis PRVÁ-
ČIK alebo časopis JEDNOTKA, ktoré 
u nás vychádzajú. A komu sa nechce čítať, 
ale radšej si príjemne sedí a oddychuje, 
ten určite pozná naše kultúrne podujatia 
– MDD a VIANOČNÚ A NOVOROČ-
NÚ AKADÉMIU v MsKS. Tohto roku to 
bol už ich 8. ročník. Prezentujú sa v nich 
hlavne žiaci, ktorí pracujú v umeleckých 
a záujmových krúžkoch.
Je toho ešte veľa, s čím by sme sa vám radi 
pochválili. Ale ak chcete, radi vás uvítame 
na našej „STAREJ ŠKOLE“. Presvedčíme 
vás o tom, že tak ako staré víno v sebe 
skrýva kvalitu rokov, „STARÁ ŠKOLA“ 
disponuje kvalitou a skúsenosťami 50-
tich rokov svojho života a práce.

Mgr. Dagmar Hredzáková

50. rOčná JUBILanTka – „STará ŠkOLa“
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zákLadné ŠkOLY V naŠOM MESTE

1. septembra 1980 sa po prvýkrát otvorili 
brány 2. základnej školy v Sobranciach. 
Od samého vzniku sa stala predvojom 
školstva v regióne, najnovšou a najmo-
dernejšou školou, ktorú navštevoval naj-
väčší počet žiakov v okrese Sobrance. 
V časoch najsilnejších populačných roč-
níkov školu navštevovalo 925 žiakov 
(šk. rok 1993/1994). V súčasnosti školu 
navštevuje 563 žiakov, ktorí sú rozdelení 
do 26 tried. Prevažná väčšina žiakov je zo 
Sobraniec, zvyšok tvoria žiaci z okolitých 
obcí. Žiakov rómskeho pôvodu je na ško-
le 7,5 % z celkového počtu, čo je najmenej 
spomedzi všetkých okolitých škôl.
V súčasnosti tu pôsobí 44 učiteľov, 4 
vychovávateľky, 8 nepedagogických 
zamestnancov a 6 zamestnancov školskej 
jedálne. Podobne ako v minulosti, keď 
sa na škole rozprúdila bohatá záujmová 
mimoškolská činnosť, aj v súčasnosti v 
škole funguje 31 záujmových útvarov 
pod vedením kvalifikovaných pedagó-
gov, ale aj externistov. Prioritou je vyu-
čovací proces, ktorého meradlom je 
dlhodobo vysoká úspešnosť prijímacích 
pohovorov na stredné školy, vynikajúce 
výsledky vo vedomostných súťažiach, ale 
aj spokojnosť širokej verejnosti, ktorej 
ďakujeme za dôveru a podporu. Spoloč-
ným úsilím všetkých zamestnancov 

školy je zachovať vysokú úroveň školy a 
budovať modernú výchovno-vzdeláva-
ciu inštitúciu zodpovedajúcu štandar-
dom Európskej únie.

Vo výchovno-vzdelávacom programe 
ponúkame: 
■ plnohodnotné vzdelanie kvalifikovaný
■ výchovu v duchu morálky a kresťan-

ských tradícií
■ vyučovanie cudzích jazykov – anglický, 

nemecký, ruský (anglický od 1. roč.)
■ anglický lektor
■ dve počítačové učebne – pre 1. a 2. stu-

peň
■ rozšírené vyučovanie informatiky 
 (práca s počítačom od 1. roč.)
■ školské športové stredisko vo futbale 
 (futbalová prípravka od 1. roč., zaregis-

trované štandardné futbalové ihrisko, 
výchova futbalistov pre MFK Sobrance 

■ umelecká záujmová činnosť – tanečný, 
spevácky a divadelný krúžok

■ folklórny súbor „SOBRANČANIK“ 
■ medzinárodné projekty – Socrates, 

Comenius, spoločné aktivity s družob-
nou školou

■ úzku spoluprácu so ZUŠ Sobrance
■ moderné, úhľadné, čisté a z psycho-

hygienického hľadiska nezávadné pro-
stredie.

-  škola je držiteľom slovenského rekor-
du „Najväčšia zbierka pohľadníc“, 
zozbierali sme 35 823 pohľadníc

-  pravidelne pozývame na besedy so 
žiakmi populárne osobnosti. Doteraz 
školu navštívili: Jožo Ráž, Igor Tim-
ko, Katka Knechtová, Daniel Sedlák,  
Marek Čech, Marieta Žigalová a iní.

-  realizujeme spoločné projekty
 s družobnou školou v poľskom Krosne
-  vzájomné návštevy učiteľov, futbalový 

turnaj, projekt „Rozvoj podkarpatské-
ho euroregiónu“ 

...A EŠTE VIAC
(čo inde nenájdete)

■  založený v roku 2002
■ počet členov – spevácka zložka 8,  

tanečná zložka 45
■  umelecký vedúci súboru – Mgr. Sláv-

ka Bajuzová
 choreografia – Mgr. Adriana Varcholová
■  úspešné programy pre verejnosť – 
 „Jak še Joťo vibrav do šveta“
–  „U Koňušu na valale“
–  „Nová škola hľadá Superstar“
 a ďalších 36 vystúpení v rámci mesta a 

regiónu 

ŠKOLSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR

SOBRANČANIK

15. januára 2008 
o 1430 hod.
■  do ZŠ Komenského 6: 
 v priestoroch školy

■  do ZŠ Komenského 12: 
 v priestoroch MsKS 
 Sobrance

zápis detí 
do 1. ročníka

zákLadná ŠkoLa, koMenskÉHo 12, soBranCe
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STrETnUTIE POd GaŠTanOM...
„Dva obrovité gaštany
  keby tak rozprávali...
  Mnohí z nás, čo ich poznáme
  iste už spomínali
  na mladosť, čo už opadla
  jak gaštanové lístie,
  na zážitky, čo odvial čas,
  aj na príhody hmlisté ...“

touto všetko-hovoriacou básňou chcel 
Mgr. Július Knapp potešiť prítomných 
divákov, ktorí sa v podvečer 23.novem-
bra 2007 stretli v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Sobranciach. Priestory v tento 
večer ponúkali návštevníkom nevšedné 
výstavy - výstavu fotografií, obrazov aj 
možnosť návštevy Izby ľudových tradícií. 
Všetky mali spoločnú myšlienku: MsKS 
oslavovalo 50 rokov svojej existencie. V ži-
vote človeka je 50 rokov dosť dlhý čas.
A čo znamená 50 rokov v živote nášho kul-
túrneho strediska? Spoločenská situácia 
prispela k tomu, že ho štyri razy preme-
novali. Dom osvety, potom Osvetový dom, 
v časoch socializmu Kultúrne a spolo-
čenské stredisko a dnes Mestské kultúrne 
stredisko. Na pozícii riaditeľa sa vystriedali 
ľudia, ktorí pre kultúru žijú dodnes. 
Prvým riaditeľom Domu osvety sa stal Ján 
Rovňák, ktorý zažil obrovskú radosť, keď 
sa otvárala nová budova. Zažil však aj veľa 
pracovného napätia. Zaslúžil sa o organizo-
vanie výstav obrazov, ktoré sú úspešné do-
dnes. V tomto období sa založila dychová 
hudba, ktorú viedol Florian Kánovský. Ne-
skôr dirigentskú taktovku prevzal a dycho-
vú hudbu úspešne rozvíjal Ladislav Pastír.
 Už od 60-tych rokov sa organizovali 
v nových priestoroch rôzne spoločenské 
podujatia. O rozvoj Osvetového domu sa 
v tom čase zaslúžili jej riaditelia Štefan 
Čižmár a Ján Balek. V 70-ych rokoch Mgr. 
Július Knapp, Ing. Peter Mirga a Félix 
Heriban riadili a rozvíjali Kultúrne a spo-
ločenské stredisko v časoch, kedy telesá 
záujmovej umeleckej činnosti zazname-
návali svoje najväčšie úspechy. K takýmto 
neodmysliteľne patril súbor „Vichodňar“. 
Dychová hudba sa stala jednou z najlep-
ších dychoviek, čo dokazovali aj získané 
prvenstvá na rôznych prehliadkach. 
Mgr. Július Knapp je reprezentantom 
folklóru a kultúry nášho kraja dodnes. 
Jeho knihy vedia nielen potešiť, ale aj ro-
zosmiať. Ako blízko pri jeho srdci je kraj, 
v ktorom žije azda najviac pochopíme, 
keď sa zahľadíme na jeho maľby.
V časoch, kedy sa menila celá spoločenská 
situácia, menila sa aj situácia v kultúre. 
A 90-te roky boli pre kultúru a jej pred-
staviteľov veľkou skúškou. Určite aj riadi-
telia Helena Lešová a Mgr. Peter Navrátil 

to v týchto časoch nemali, ako sa hovorí 
„na ružiach ustlané“. „Pracovať v kultú-
re, niekedy znamená vzdať sa svojho sú-
kromného života“, hovorí súčasná pani 
riaditeľka Bc. Alica Šabaková. Na otázku, 
ktorá akcia bola pre ňu tou, ako sa vraví 
„naj...“, sa zamyslela, a nakoniec musela 
uznať, že by to bol veľmi dlhý zoznam, 
pretože ich bolo nesmierne veľa. „Každé 
podujatie, ktoré pripravujeme a následne 
aj zrealizujeme, má pre nás jediný cieľ - 
rozvíjať kultúrne, záujmové a tvorivé akti-
vity občanov a uchovávať ľudové tradície. 
V zábavných akciách chceme ľudí potešiť. 
V besedách alebo na prednáškach chce-
me obohatiť ich osobnostný rozvoj. Ale 
najobľúbenejšie pre nás sú akcie pripra-
vované pre našich najmenších. 
Ocenenie všetkým riaditeľom, ktorí sa po-
dieľali na kultúrnom zveľaďovaní mesta, 
osobne odovzdal primátor Ing. Štefan Staš-
ko. Jánovi Balekovi a Helene Lešovej boli 
udelené tieto ocenenia IN MEMORIAM.  
Základná umelecká škola spolu s vede-
ním MsKS pripravila galaprogram, ktorý 
nenechal chladným ani jedného diváka. 
Povestnou „čerešničkou na torte“ sa pre 
mňa osobne a verím, že aj pre veľa zúčast-
nených, stalo vystúpenie umeleckého te-
lesa RONDO pod vedením Pavla Hujdiča. 
Tento čarovný večer obohatili skladbami 
a sólo spevom v podaní Gabriely Koz-
movej, Moniky Biačkovej a Petra Fogoša. 
Pieseň „Žila som správne“, ktorú zaspie-
vala Gabika, vykúzlila slzu v oku nielen 
mne, ale aj prítomným naokolo. Zvlášť 
emotívnym bolo vystúpenie Detského 
speváckeho zboru Magnólia a ich priate-
ľov z Michaloviec – zo zboru Pro Musica. 
Piesne, ktoré zazneli v ten večer, boli tou 
povestnou zlatou bodkou programu.
Až do neskorých hodín ste mohli v týchto 
priestoroch počuť a vidieť nekonečné roz-
hovory, objatia, stretnutia priateľov, zdieľa-
nie pracovných úspechov, ba aj slzy šťastia.
A čo na záver? Vedeniu mestského kul-
túrneho strediska, ako aj všetkým, ktorí 
prispievajú k obohacovaniu kultúrneho 
života v našom meste, želáme hlavne 
zdravie, veľa tvorivých síl. Nech poduja-
tia, ktoré pripravia, prinesú obyvateľom 
nášho mesta v oblasti kultúry chvíle plné 
zábavy a oddychu.                           - mKa-

MSKS pripravuje a poNúKa

1. – 16. 12. 2007 denne od 10.00 – 15.00
Z mojej tvorby
výstava obrazov, na ktorej vystavuje 
šesť autorov nášho regiónu
1. – 31. 12. 2007
...izbička ľudovej tvorivosti
otvorená Po – Pi od 10.00 – 15.00 
Malá slovenská izba, v ktorej každý 
sa má načo pozrieť, či sú to výšivky 
zachránené vo vojne, storočný „pra-
nik“, „pohrebný“obrus a pod.
6. 12. 2007      o 15.00
Mestský Mikuláš
Mikulášska nádielka sladkostí 
na určených stanovištiach v meste
13. 12. 2007   o 15.30        
“Čo videla Lucia v zrkadle...?“
hudobno – slovné pásmo o ľudových 
tradíciách, divadielko malých javisko-
vých foriem a súbor Porubian
14. 12. 2007      o 10.00     
ROZUM A VÁŠEŇ
Divadelné predstavenie.
Výber z umenia 20. storočia.
20. 12. 2007         o 10.00
Vianoce a náš domov
Súťažná výstava vianočných ikebán 
a vianočných dekorácií
20. 12. 2007 o 16.30 
VIANOČNÝ KONCERT
účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ 
21. 12. 2007  o 8.00 
Vianočný program
pre žiakov I. základnej školy
26. 12. 2007  o 15.00 
Rozprávkový príbeh
hudobné vystúpenia žiakov I. ZŠ 
Sobrance
31. 12. 2007  o 23.00 
SILVESTER 2007 
silvestrovské „disco“ pred MsKS
vatra, pohár vínka, ohňostroj

Pre milovníkov 
strieborného Plátna:
4. 12. 2007   utorok     
ARTÚR A MINIMOJOVIA
Animovaný film pre malých a veľkých, 
ale i najmladších a najstarších
11. 12. 2007  utorok   
OLIVER TWIST
o dobrodružstvách chlapca z Lon-
dýnskeho podsvetia podľa slávneho 
románu Ch. Dickensa
18. 12. 2007  utorok   
ČAROVNÝ KOLOTOČ
animovaná rozprávka so slovenským 
dabingom
21. 12. 2007  piatok    
KEĎ SOM OBSLUHOVAL ANG-
LICKÉHO KRÁĽA
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TradIčnÝ SOBranSkÝ JarMOk 2007 

Com śe doznav 
za jarmok

Pitav mi śe podachtorich
ľudzi po jarmarku,
co zažili pod stankoma
u sobranskim parku.

Na jarmarku toho roku
bula šumna chviľa.
Stritľi śe tam mladi, starši –
no, spoločnojs mila.

No a vec śe to začalo,
vistavi, programi,
burčak, parki, lacipečeň,
ľudze pod stankami,
kupovaľi, popijaľi –
no, pohoda zlata.
Dim spod stankov zjemňovala
ľem cukrova vata.

Cigaňe śe nahvaraľi,
že pijanich malo,
zato śe jim kolo stolov
ňebars dobre hralo.

A drahota pod stankoma.
Sluchaj, Ďusi zlati!
Ta z rodzinov kec chceš coś źejs,
treba pov viplati.
A ti znaš, že keľo mi tu 
doma zarobime.
No jarmok ľem raz za rok,
ta, naj to fras trime!

A partija mladich ľudzi
od jednoho stola
hutorela, žebi bodla 
aj dobra tombola.

Aj ja dumam, že to dobre,
raz za čas śe stritnuc.
Pohutorec, kus prekuśic
aj burčaka lignuc.

P.S.:
Stritnuv mi aj kamaratov,
co na jarmok nejšľi,
bo že to je somarina
roztrepac peňeźi
na durňice a na šaľki.
Toto jim ňechibi.
Radšej pujdu z košarikom
do ľesa na gribi.

Úvodný sprievod Tradičného Sobranského jarmoku 2007

Slávnostné otvorenie tohoročného jarmoku 
na miestnom amfi teátri, primátor Ing. Š. Staško 
a JUDr. Z.Trebuľa, predseda KSK.

Výstava ovocia a zeleniny

Výstava malých hospodárskych zvieratOtvorenie a uvedenie do prevádzky viacúčelo-
vého ihriska

Ples sobranČanov
Mestské kultúrne stredisko Sobrance Vás pozýva 

na 12. Reprezentačný ples Sobrančanov dňa 26. januára 2008 o 19. hod.
Ples sa uskutoční v našich priestoroch. 

Do tanca i na počúvanie bude hrať skupina NATURAl. 
Ponúkame skvelú zábavu, kultúrny program na profesionálnej úrovni, 

bohatú tombolu a pestré menu. 
Vstupné 450,- Sk.

Bližšie informácie v MsKS č.t. 056 - 652 22 62
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Mužský volejbal patrí už dlhé 
roky, popri futbale a stol-
nom tenise, medzi najtradi-
čnejšie športy v Sobranciach. 
V šesťdesiatych a sedemdesi-
atych 60. a 70.rokoch družstvo 
pravidelne hrávalo v okresnej 
súťaži, kde mu patrilo spravidla 
popredné umiestenie a nechý-
balo ani prvé miesto. Škoda, že 
toto obdobie volejbalu v našom 
meste nie je zdokumentované, 
hoci sa ozývajú signály, že kro-
nika by mala existovať, ale je 
potrebné sa k nej dopátrať.
Veľmi dobre je ale zaznamena-
né obdobie od roku 1983 až po 
súčasnosť.
V rokoch 1983 – 1987 sa 
v Sobranciach u nás hrala 
okresná súťaž a v nej pôso-
bili hráči ako Ernest Vokál, 
Marián Páll, Ľubomír Krom-
pák, Vladimír Marcin, Viliam 
Marcin,  Ladislav Mišlej, Ivan 
Ciklamíny, Marián Valiga, 

Viliam Paško, Martin Buzog-
aň a ďalší. V roku 1987 sa TJ 
Slávia  ODPaM Sobrance stala 
majstrom okresu Michalovce 
a postúpila do krajských majs-
trovstiev, kde spravidla dosa-
hovala umiestnenie v strede 
tabuľky. 
Neskôr už pod vedením tréne-
ra JUDr. Ľ. Krompáka, ktorý 
cieľavedome začal pracovať na 
začlenení mladších hráčov do 
družstva, začali Sobrance naši 
dosahovať popredné umies-
tenie v tejto súťaži. Taktiež sa 
vytvorilo družstvo dorasten-
cov, ktoré hneď v prvej sezóne 
skončilo na 2. mieste v kraj-
ských majstrovstvách. Práca 
s mužmi aj mládežou sa vypla-
tila a výsledkom bol postup 
mužov do druhej 2. slovenskej 
volejbalovej ligy. Tam sme 
dokázali poraziť aj družstvá 
z takých volejbalovo silných 
miest, akými sú Snina, Revú-

ca, Stará Ľubovňa, Humenné, 
Spišská Belá, Poprad, Štrbské 
Pleso, Košice atď. 
V čase, keď mužstvo malo 
najväčšiu silu, musel ho tré-
ner JUDr. Ľ. Krompák kvô-
li pracovným povinnostiam 
nechať a v jeho práci pokračo-
val Michal Kozma, náš rodák 
bývajúci v Snine. Ten družstvo 
mužov „vystužil“ aj niekoľký-
mi hráčmi zo Sniny a výsled-
kom bol postup do kvalifikácie 
o 1.prvú ligu. V nej však  naši 
neuspeli s Revúcou. V tomto 
období V družstve pôsobi-
li v družstve hráči ako Miloš 
Kočan, Marián Valiga, Martin 
Buzogaň, Dušan Baňás, Martin 
Slaninka, Viliam Paško, Ľuboš 
Zoľak, Vladimír Murcin, Mar-
tin Hušťak, Maroš Osif, Mar-
tin Karackaj, Peter Timovčák 
a Marián Ondko. Zo Sniny 
dochádzali Michal Šteco, Ivan 
Pavlík, a Stanislav Paulina. 
Po neúspešnej kvalifikácii 
o postup do prvej ligy Sobran-
čania v rokoch 1991 až 1993  
neúčinkovali v žiadnej súťaži 
jednak z dôvodu kvôli malej 
hráčskej základni, ale aj pre-
to hlavne preto, že sa nedoká-
zali nájsť peniaze na činnosť 
a chod družstva. V roku 1994 
sa opätovne hráči dohod-
li a začali hrať od najnižšej 

súťaže, aby znova úspešne 
reprezentovali mesto Sobran-
ce. Posledné roky pôsobilo 
družstvo už pod názvom VK 
Slávia Sobrance v Majstrov-
stvách Zemplínskeho regió-
nu. Úspešne reprezentovalo 
aj na mnohých turnajoch od 
Sniny až po Mošovce a hralo 
tiež na turnaji v Poľsku. Čin-
nosť volejbalistov nespočíva 
len v „šestkovom“ halovom 
volejbale, ale aj v organizácii 
úspešného plážového turnaja 
na mestskom kúpalisku, kto-
rý na budúci roku oslávi svoje 
malé jubileum – uskutoční sa 
jeho 15. ročník.
V tomto roku si Sobrance 
prvýkrát zabezpečili účasť v I. 
lige, kde pôsobia ako farmár-
sky klub extraligového VK 
Chemes Humenné. V kolektí-
ve Sobraniec nájdete v tomto 
čase preto aj takých skvelých 
volejbalistov, akými sú Miro-
slav Jakubov a Marek Mikula 
(obaja juniorskí reprezentanti 
Slovenska), ale aj Peter Šomľak 
a Erik Digaňa (obaja juniorskí 
majstri Slovenska 2006-2007). 
Trénerom prvoligového celku 
Sobraniec je ich dlhoročný 
hráč  Viliam Paško a asisten-
tom Mgr. Richard Vlkolin-
ský (hlavný tréner Chemesu 
Humenné).                           V.P.

Z HISTÓRIE VOLEJBALU V SOBRAncIAcH

sobrance majú dva jachtingové kluby Pôjdu 
do Chorvátska?
Naši futbalisti - juniori boli 
pozvaní na Medzinárodný 
futbalový turnaj Mitteleuro-
pa – Adriatic Cup 2008,  kto-
rý sa uskutoční v marci 2008 
v Chorvátsku.  
Ich účasť je však ohrozená 
kvôli nedostatku financií. 
Potrebujú pomoc sponzorov, 
ktorí v tejto súvislosti môžu 
do konca januára 2008 kon-
taktovať Mgr. Mariána Miša 
(0918-643 444) alebo Štefana 
Kurčenka (0915-458 323).
Podporte mladých športov-
cov!  

Začiatkom roka 2007 bol 
v Sobranciach založený nový 
športový klub – Jacht klub 
Sobrance.
Klub združuje športovcov, ktorí 
majú radi vodu, vietor, more, 
voľnosť a romantiku diaľkových 
plavieb s využitím a ovládnutím 
prírodných živlov, vody a vetra. 
Činnosť klubu je zameraná na 
okruhový jachting – preteky na 
slovenských vodách, ale aj na 
námorný jachting.
Členovia klubu absolvovali 
v priebehu sezóny na Zemplín-
skej šírave, Domaši, Piešťanskej 
Sĺňave a Jadranskom mori cel-
kom 24 pretekov, z toho 7 víťaz-

ných. Medzi najvýznamnejšie 
úspechy klubu patrí:
1. miesto Juraja Potuckého 
v Slovenskom pohári olym-
pijskej triedy Finn a 3. miesto 
(zo 61 zúčastnených posádok) 
v Slovenskom pohári kajuto-
vých jácht, ktoré získala posád-
ka v zložení Marcel Molčanyi, 
Juraj Potucký, Michal Stričík.
Medzi najaktívnejších mládež-
níckych členov patrí Martin 
Potucký, Ľuboš Kudelás, Kamila 
Potucká a Katka Ivanišová. Tra-
ja členovia klubu Juraj Potuc-
ký, Peter Rozsypal a Alexander 
Rozsypal sa zúčastnili v októbri 
na majstrovstvách Slovenska 

v námornom jachtingu na Jad-
ranskom mori.
Jachtári klubu využili nemalé 
skúsenosti z predchádzajúcich 
rokov a v celoslovenskom hod-
notení za rok 2007 novovznik-
nutý Jacht klub Sobrance skon-
čil spomedzi 44 registrovaných 
klubov na Slovensku na 19. 
mieste a Juraj Potucký v kate-
górii dospelých v prvej desiat-
ke na celkovom 6. mieste z 512 
jachtárov.
Členom klubu želáme v ďal-
ších športových výkonoch veľa 
úspechov, vždy stopu vody pod 
kýlom a dobrý vietor do pla-
chiet.        Mgr. Kamila Potucká


