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Čo sa nám podarilo v roku 2007

Ústavný súd Slovenskej republiky roz-
hodol o sťažnosti kandidáta na pri-
mátora Ing. Pavla Džurinu na verej-
nom zasadnutí pléna 23. januára 2008. 
Účastníkom konania bol súčasný pri-
mátor Ing. Štefan Staško. Voľby primá-
tora mesta Sobrance vyhlásil Ústavný 
súd za neplatné. 
Dátum konania nových volieb, ktorý 
bude zverejnený v Zbierke zákonov, 
vyhlási predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky.

NOVÉ VOĽBY
PRIMÁTORA

V máji sa v našom meste konalo výjaz-
dové zasadnutie vlády, ktoré bolo pre 
nás veľmi prospešné hlavne z hľadiska 
vytvorenia veľkých možností čerpania 
finančných prostriedkov z národného 
strategického referenčného rámca pre 
programovacie obdobie 2007 – 2013. 
Pôvodne mal Košický a Prešovský kraj 
čerpať 22% z finančných prostriedkov 
EÚ, po májovom zasadnutí vlády sa 
navýšili prostriedky na 36% s osobitným 
prihliadnutím pre tých žiadateľov, ktorí 
sú z regiónov bezprostredne susediacich 
so Schengenskou hranicou. A naše mes-
to je priam jeho „centrom“.
Pre náš región je veľmi dôležitá výstavba 
Priemyselného parku Sobrance – obec 
Bunkovce, ktorá bude priamo podporo-
vaná finančnými prostriedkami zo štátne-
ho rozpočtu. Prečo práve Bunkovce a nie 
priamo Sobrance? Je to z dvoch dôvodov. 
Prvým je vlastnícke vysporiadanie vyše 
100 ha pôdy jedným vlastníkom a dru-
hým dôvodom bolo, že do roku 2015 sa 
má postaviť diaľnica D1, ktorej trasa je už 
definitívne schválená a povedie tesne vedľa 
lokality, kde bude priemyselný park.
Vďaka zasadnutiu vlády v Sobranciach sme 
zrealizovali výstavbu multifunkčného ihris-
ka, ktoré bolo dotované sumou 1 mil. Sk. 
Dotácia 100 000,- Sk, poskytnutá priamo 
z rezervy premiéra SR, sčasti vyriešila náš 

problém zhotovenia projektovej doku-
mentácie na rekonštrukciu Mestského 
kultúrneho strediska v Sobranciach. 
Sumou 2,2 mil. Sk prispelo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) 
na program sociálnej integrácie riziko-
vých skupín v meste. Odzrkadlí sa to aj 
vo výstavbe staničiek pre separovaný 
zber na našich sídliskách.
Na zasadnutí som informoval vládu 
o sociálno-ekonomickej situácii v okre-
se Sobrance, kde sme zvláštnu pozor-
nosť venovali Regionálnej nemocnici. 
MPSVaR má pomôcť pri jej transformácii 
pre využitie na zdravotné a sociálne úče-
ly. Hneď prvou pomocou je dotácia 1,5 
mil. Sk na vybudovanie výťahu v starej 
budove. Začalo sa s dostavbou diagnos-
ticko-lôžkovej časti, kde sme s prostried-
kov EÚ získali 26 mil. Sk a mesto zo svoj-
ho rozpočtu prispelo sumou 1,4 mil. Sk. 
Stavba sa dokončuje a 15.apríla 2008 má 
byť odovzdaná. Aj vďaka ústretovosti pri 
rokovaniach, sa vláda aj Košický samo-
správny kraj zaviazali, že v 2.polroku 
sa v priestoroch nemocnice vytvorí 20 
lôžok pre sociálny stacionár, 10 lôžok pre 
Domov dôchodcov a 10 lôžok pre zaria-
denie opatrovateľskej služby, hlavne pre 
starších občanov nášho regiónu, ktorí sú 
odkázaní na cudziu pomoc. 

V bratislavskej Inchebe sa v dňoch od 
17. – 20. januára 2008 uskutočnila výsta-
va SLOVAKIATOUR 2008 – najväčší 
a najdôležitejší veľtrh cestovného ruchu 
na Slovensku. Prezentovali sa tu samo-
správne kraje, mestá a obce, cestovné 
kancelárie, poľovníctvo, oddych a gast-
ronómia. 

Tohto roku sa na nej zúčastnili a naše 
mesto v stánku KSK úspešne repre-
zentovali: Ing. Š. STAŠKO - primátor 
mesta, MVDr. M. PETRO, H. CIKLA-
MÍNYOVÁ, J. KAČUR, Š. KURČENKO 
- poslanci MsZ, Ing. R. OKLAMČÁK - 
hlavný kontrolór mesta, Ing. A. SEDLÁ-
KOVÁ, J. KRANER – zamestnanci MsÚ 
a M. KUCHTA – zamestnanec Regio-
nálnej nemocnice, n.o. 
Ďalšie zábery z tejto výstavy si môžete 
pozrieť na stránke mesta www.sobrance.sk 
v časti Fotogaléria. 

SLOVAKIATOUR 2008

Ing. R. Oklamčák a Ján Kačur v stánku 
KSK.

Obyčajne práve na prelome rokov bilancujeme. Chcem vás, občanov nášho mes-
ta, preto informovať o aktivitách, ktoré sa nám podarili v roku 2007 aj o tých, 
ktoré pripravujeme a veríme, že budú úspešne zrealizované.

Privítanie predsedu vlády SR v Sobranciach.

pokračovanie na 2. strane



Aké máme plány v roku 2008

Mesto je pripravené, aby v roku 2008 
podalo čo najviac projektov a návrhov, 
ktoré svojím zameraním prispejú k rieše-
niu našich problémov. Uspeli sme s pro-
jektom na rekonštrukciu ZŠ Komenského 
6 z finančných prostriedkov EÚ a sme 
medzi prvými 54 školami v SR, ktoré zís-
kajú financie. V našom prípade ide o sumu 
36 mil. Sk, ktoré budú použité na rekon-
štrukciu strechy, výmenu okien, vonkajšie 
zateplenie a fasádu, bezbariérový vstup, 
počítačové vybavenie, výmenu radiáto-
rov, výbavu dvoch odborných kabinetov 
i vybavenie šatní. Takýto projekt je pri-
pravený aj na rekonštrukciu ZŠ Komen-
ského 12 a veríme, že aj s touto žiadosťou 
budeme v krátkej dobe úspešní.
Onedlho odovzdáme 28 nájomných bytov 
nižšieho štandardu na Michalovskej ulici. 
Sú pre Rómov, ktorí už dlhodobo bývajú 
v Sobranciach v chatrčiach smerom na 
Bernolákovu ulicu a v žiadnom prípade 
nie sú určené Rómom z Trebišova, ako sa 
to rozpráva.
S myšlienkou posilniť ekonomiku mesta 
súvisí aj naša ďalšia aktivita, ktorá pomôže 
k vytvoreniu 50 pracovných miest v loka-
lite, ktorú poznáme ako „stará ceholňa“. 
Intenzívne rokujeme s investorom, ktorý 
má záujem o zavedenie výroby na spraco-
vanie odpadového skla a následnej výro-
by stavebných prefabrikátov.
Rozšírením kamerového monitorovacie-
ho systému sa zvýši bezpečnosť a skva-
litní život v našom meste. Chceme, aby 
bolo pekné. Ministerstvo financií prispe-
lo sumou 200 000,- Sk. Tieto prostried-
ky budú použité na skrášlenie parku 
pri rímsko-katolíckom kostole, osadíme 
lavičky a umiestníme zberné koše. Vďaka 
projektu rómskej infraštruktúry chce-
me tohto roku začať s rekonštrukciou 
miestnych komunikácií na Michalov-
skej, Hollého a Gorkého ulici. Trápi nás 
divoká skládka pri Technických službách 
mesta, ktorá nie je našou dobrou vizit-
kou. Z enviromentálneho fondu by sme 
chceli získať finančné prostriedky 1,1 mil. 
Sk, ktoré použijeme na likvidáciu tejto 
i ďalších dvoch divokých skládok.
Dôležitým faktorom, aby sme zrealizo-
vali naše plány, je získanie finančných 
prostriedkov z EÚ pomocou kvalitne pri-
pravených projektov. Som veľmi rád, že 
Sobrance, hoci sú malé svojou rozlohou, 
sú bohaté na kvalitných ľudí, ktorí chcú 
prispieť k zlepšeniu situácie. 
Máme pripravenú projektovú dokumen-
táciu zo zdrojov Ministerstva životného 
prostredia na rozšírenie skládky tuhého 
komunálneho odpadu. Pripravujeme ďalšiu 

výstavbu nájomných bytov, ktoré budú reali-
zované ako nadstavba nad Domom služieb. 
Sú pripravené podklady na rekonštrukciu 
výrobného areálu JAS-BARDEJOV s využi-
tím finančných prostriedkov Ministerstva 
hospodárstva a EÚ na obnovenie a rozšíre-
nie výroby obuvníckeho priemyslu.
V polovici tohto roka bude Mestské zastu-
piteľstvo (MsZ) schvaľovať územný plán 
mesta Sobrance, ktorý v blízkej budúcnos-
ti výrazne ovplyvní život v našom meste. 
Budeme dbať hlavne na uchovanie a rozší-
renie funkčnej zelene a vytvorenie priesto-
ru pre individuálnu bytovú výstavbu. Čaká 
nás dokompletizovanie športového rekre-
ačného centra pri štadióne s prepojením 
na cyklotrasu do Sobraneckých kúpeľov. 
V súlade s týmto pripravovaným územ-
ným plánom začíname pracovať na preme-
ne centra nášho mesta, v ktorom nebude 
chýbať zeleň, chodníky, dostatok lavičiek 
a vodotok. Zvláštnu pozornosť budeme 
venovať novým priestorom základnej 
umeleckej školy (ZUŠ) v bývalej materskej 
škole oproti Poliklinike a následne zrekon-
štruujeme terajšiu budovu ZUŠ na histo-
ricko-regionálne centrum na Schengene.

Čo nás nAjviAc „tlAČí“?

Prvým problémom je vytvorenie obchod-
ného reťazca v sobranciach. Väčšina 
poslancov MsZ 21. 2. 2008 rozhodla, aby 
sa začali prípravné práce vo forme záväz-
ných zmlúv na výstavbu obchodného 
reťazca LIDL v lokalite pri štadióne na 
časti panelovej plochy. 
Druhým je problém týkajúci sa budúc-
nosti sobraneckých kúpeľov. Už v minu-
losti som povedal, že vyriešenie tohto 
problému je aj mojou prioritou. Práve 
v týchto dňoch prebieha prevod majetku 
na solventného investora, ktorý má záu-
jem zachovať „tradíciu vody“ a vytvoriť 
rekreačno-oddychové centrum, ktoré 
bude slúžiť na rehabilitáciu a rekreáciu. 
A my máme veľký záujem pomôcť, aby 
tento projekt nadobudol v blízkej budúc-
nosti konkrétnu podobu. 
Negatívnym spôsobom je hodnotená 
situácia okolo budovy bývalého hotela 
morské oko. Nie je to majetok mesta, 
preto nemôžeme „tlačiť“ na majiteľa, aby 
túto budovu zrekonštruoval. Ale budeme 
nápomocní a pozitívne naklonení rekon-
štrukcii tejto budovy.
V uplynulých dňoch sme sledovali roz-
hovory o zmluve, ktorou sa ustanovili 
pravidlá o malom pohraničnom styku 
medzi sr a ukrajinou. Ide o bilaterál-
nu medzinárodnú zmluvu prezidentskej 
povahy, ktorá podľa článku 7 ods. 4 Ústavy 
SR zakladá práva a povinnosti fyzických, 
alebo právnických osôb. Colný zákon 

však svojimi ustanoveniami občanov žijú-
cich v tomto pásme značne diskriminuje 
obmedzením dovozu množstva tovaru 
z Ukrajiny na Slovensko. S podporou 
poslaneckého klubu SMER v Sobranciach, 
hlavne jeho predsedu MVDr. B. Leša, sme 
iniciovali zmenu zákona na stretnutí so št. 
tajomníkom Ministerstva vnútra a predse-
dom parlamentu, kde sme dostali prísľub, 
že aj s pričinením poslancov za vládnuce 
hnutie SMER bude čo v najkratšom čase 
tento zákon prerokovaný. Veríme, že bude 
pozmenený k spokojnosti nás všetkých.
Chcem sa poďakovať všetkým poslancom 
MsZ, ktorí vo veľkej miere prispeli 
k úspechom nášho mesta. Som presvedče-
ný, že rok 2008 bude pre Sobrance rokom, 
v ktorom sa zrealizujú všetky plánované 
aktivity a vytvoria sa nové projekty, kto-
ré skvalitnia životné podmienky v meste, 
kde všetci žijeme, v našich Sobranciach. 

 Ing. Štefan Staško

poslanCi rokovali – BudE u nás lidlpokračovanie z 1. strany

Mesto Sobrance je členom Regionálneho 
združenia Zemplín. Toto združenie miest 
Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany 
a obcí predovšetkým okolo Zemplínskej 
Šíravy je nápomocné aj pri rozvíjaní ces-
tovného ruchu v regióne. Okrem iných 
aktivít realizuje za pomoci nenávratného 
finančného príspevku zo štrukturálnych 
fondov EÚ v rámci Programu iniciatívy 
spoločnosťou INTERREG III A – Pro-
gram susedstva Maďarsko – Slovensko 
– Ukrajina aj projekt „Cezhraničná spolu-
práca v oblasti turistického ruchu Sloven-
sko - Ukrajina“. 
V rámci tohto projektu sa zriadilo aj 
Turisticko-informačné centrum Sobran-
ce, nachádzajúce sa v budove mestské-
ho úradu (stará budova prechod). Jeho 
úlohou je poskytovať bližšie informácie 
o atrakciách nášho regiónu (drevené 
kostolíky – Inovce, Ruská Bystrá, Gita-
rové múzeum v Sobranciach), o zaují-
mavých turistických trasách v okolitej 
prírode alebo o produkcii vína našich 
známych vinárskych firiem a jednotliv-
cov nielen občanom, ale aj návštevníkom 
nášho mesta. V budúcnosti bude toto 
centrum prevádzkovať mesto. 
Ďalšou aktivitou bol Medzinárodný 
workshop „Zemplínska Šírava – sloven-
ské more, Dolný Zemplín – miesto pre 
aktívnu dovolenku“, organizovaný ukra-
jinským partnerom 14. septembra 2007 
v Užhorode. Na tomto podujatí vystúpil 
aj Ing. Štefan Staško, primátor mesta, 
k turistickým aktivitám v našom regióne.

MEDZINÁRODNÝ 
WORKSHOP 

V úvode bol za prítomnosti spracova-
teľov prerokovaný Koncept územného 
plánu mesta Sobrance (ÚPN), ktorý je 
v termíne od 20.2.2008 do 7.4.2008 sprí-
stupnený k nahliadnutiu na MsÚ v pra-
covných dňoch od 800 do 1500 hod. a tiež 
na www.sobrance.sk. V tomto období je 
potrebné, aby sa dotknuté orgány štátnej 
správy, samosprávy, právnické osoby, 
správcovia inžinierskych sietí, občania 
mesta, vlastníci pozemkov, občianske 
združenia, občianske iniciatívy a pod-
nikatelia oboznámili s týmto návrhom 
a podali svoje pripomienky, resp. stano-
viská. Hlavným cieľom spracovania ÚPN 
mesta Sobrance je navrhnúť jeho kom-
plexný územný rozvoj na obdobie cca 
20 rokov. Schválená územnoplánovacia 
dokumentácia je záväzným a smerným 
podkladom na územné rozhodovanie 
a vypracovávanie dokumentácie stavieb 
v riešenom území.
Poslanci MsZ po prerokovaní schválili 
správu o inventarizácii majetku mesta 
k 31.12.2007, ktorého hodnota je 359 869 
tis. Sk. Schválili tiež predloženie žiados-
ti o nenávratnú finančnú pomoc na re-
alizáciu projektu „Zlepšenie podmienok 
pri poskytovaní výchovno-vzdelávacích 

služieb na Základnej škole Komenského 
6, Sobrance“. Finančné prostriedky budú 
použité na rekonštrukciu strechy, výme-
nu okien, vonkajšie zateplenie a fasádu, 
bezbariérový vstup, počítačové vybave-
nie, výmenu radiátorov, výbavu dvoch 
odborných kabinetov a vybavenie šatní.
Poslanci MsZ schválili počty členov rád 
škôl pri ZŠ a ZUŠ. Do Rady školy pri 
Špeciálnej základnej škole v Sobranciach 
delegovali ako zástupcu mesta poslan-
ca MsZ MUDr. Juraja Klama a do Rady 
školy pri Gymnáziu v Sobranciach pos-
lanca MsZ Mgr. Juraja Potuckého. Bola 
schválená správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Sobrance za 
rok 2007.  
Poslanci vzali na vedomie správu o čin-
nosti Mestského úradu v Sobranciach za 
rok 2007, vyhodnotenie činnosti Mest-
ského kultúrneho strediska za rok 2007, 
úlohy na rok 2008, zoznam schválených, 
realizovaných a pripravovaných projek-
tov a informatívnu správu z vykonaných 
kontrol hlavného kontrolóra mesta.    
V bode Rôzne schválili nájom nebyto-
vých priestorov, zmluvy o nájme teloc-
vične a nájom pozemkov. Dali predbež-
ný súhlas na predaj pozemkov, parc. č. 

292/3, parc. č. 292/4 a časť parc. č. 292/1 
(parkoviská pred futbalovým štadiónom) 
pre METRONEX s.r.o., Staničná 1024/7, 
Snina, na výstavbu supermarketu LIDL, 
za cenu 420,- Sk/m2. Celková výmera 
pozemku bude stanovená po spracova-
ní geometrického plánu. V závere bola 
schválená Rámcová zmluva medzi Mes-
tom Sobrance a spol. JAS-EXPORT Sob-
rance, spol. s r.o., Dukelská 14, Bardejov. 
Zmluvné strany prejavili spoločný záujem 
vybudovať na hnedej priemyselnej zóne 
priemyselný park s využitím prostried-
kov zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom 
je zabezpečiť ďalší sociálno-ekonomický 
rozvoj regiónu. Stanovili sa tiež záväzky 
a zásady spolupráce obidvoch zmluvných 
strán pri budovaní tohto parku.
V bode Interpelácie - diskusia vystú-
pili poslanci k nefunkčnému verejné-
mu osvetleniu na Ulici mieru a na Ulici 
novej, k problematike skládky odpadu 
Husák, k problematike výrubu stromov 
v meste a i. 
Dohodol sa aj termín najbližšieho mi-
moriadneho rokovania MsZ, ktoré bude 
6.3.2008 a jeho hlavným bodom rokova-
nia bude schválenie rozpočtu Mesta Sob-
rance na rok 2008.
Prijaté uznesenia MsZ sú zverejňované 
na webovej stránke mesta a na úradnej 
tabuli. 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Sobranciach rokovalo 21. 2. 2008 na svojom 
14. zasadnutí, ktorého sa z 13 poslancov zúčastnilo 12.

EVY APjAROVEj – referentky MsÚ pre dane a poplatokSpýtali sme sa za vás...

k VZN č. 5/2007 o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na úze-
mí mesta Sobrance
Prinieslo nové VZN zmeny vo výške platieb 
oproti minulosti?
Pokiaľ ide o dane z nehnuteľností, zmeny 
sa fyzických osôb (FO) takmer vôbec netý-
kajú. Pripláca sa len 1,- Sk/m2 za podlažie 
v prípade viacpodlažných stavieb. Najvý-
raznejšie sa zmenila výška dane pri prie-
myselných stavbách, stavbách na podnika-
nie a ostatných stavbách.
Platia obyvatelia nášho mesta vysoké dane?
Začiatkom februára priniesla tlač prehľad 
o daniach za nehnuteľnosti. Môžeme teda 
porovnať naše dane so slovenským prieme-
rom:
Z údajov je zrejmé, že patríme k mestám 
s najnižšou daňou.

S akými problémami sa pri svojej práci 
stretávate najčastejšie?
Občania si neplnia oznamovaciu povin-
nosť, ktorú ukladá zákon. Ak počas roka 
dôjde napr. k predaju – kúpe nehnuteľnos-
ti, mal by pôvodný vlastník do 30 dní od 
predaja nehnuteľnosti oznámiť na MsÚ, 
že od určitého dátumu mu zanikla daňová 
povinnosť a nový vlastník zas, že mu vznikla 
povinnosť platenia dane za túto nehnuteľ-
nosť. Nový vlastník tiež musí do 31.januára 
podať u nás daňové priznanie. 
Ďalším problémom je dodržiavanie ter-
mínu splátok: 31.máj a 30.september. 
„Zábudlivcom“ hrozí zo zákona sankčný 
úrok, ktorý sme povinní vyrubovať. 
Chcem upozorniť na úľavy (polovičné plat-
by), ktoré majú ľudia nad 70 rokov. Posky-
tujú sa im automaticky, ak k 1.januáru 
dosiahli tento vek. Noví držitelia preukazov 

ZŤP, ktorí sa stali ich držiteľmi počas roka, 
nás na to majú upozorniť a doložiť jeho 
kópiu.
A čo psy v našom meste?
To je osobitý problém. Daň je stále rovna-
ká, t.j. 200,- Sk za jedného psa ročne, čo nie 
je veľká položka, a predsa sa mnohí vyhý-
bajú jej plateniu. Neplnia si oznamovaciu 
povinnosť pri uhynutí alebo naopak pri 
kúpe nového psa. V meste je aj veľa túla-
vých psov, ktoré ohrozujú obyvateľov a bolo 
potrebné zabezpečiť ich odchyt.
Sú zmeny v poplatku za komunálny 
odpad?
Doteraz sa platilo u FO 300,- Sk a práv-
nické osoby podľa oblasti podnikania. 
Tento rok je jednotná sadzba 400,- sk 
za osobu a rok. U podnikateľov posky-
tujúcich reštauračné a pohostinské služ-
by je to 400,- Sk za zamestnanca ročne 
a 400,- Sk za 1 miesto na sedenie. Úľavy 
a odpustenia tohto poplatku platia tak ako 
v minulom roku. Ak ich občania žiadajú, 
musia potrebné doklady predložiť na MsÚ 
do 31. marca. 
Podrobnejšie sa o tejto problematike dočítate 
vo VZN, ktoré je prílohou tohto čísla novín.

Daň za priemer v sr sobrance
byt 5,87 Sk/m2 2,- Sk/m2

rodinný dom 5,91 Sk/m2 1,60 Sk/m2, resp. 2,60 Sk/m2 pri dvojpodlaž. 
domoch  

priemyselnú stavbu 61,- Sk/m2 32,- Sk/m2

stavby na ostatné podnikanie 87,- Sk/m2 32,- Sk/m2

�/ Sobrančan Sobrančan /�



S akým zhrozením sme sledovali televíz-
ne obrazovky v januári pred tromi rokmi, 
keď ukazovali zábery zo zničených tat-
ranských lesov. 
Prírodná katastrofa, obrovská kalamita 
a ešte iné názvy dostala táto udalosť, ktorá 
sa dotkla skoro každého Slováka, ba aj ľudí 
z okolitých štátov. Boli zničené lesy, na ktoré 
sme boli hrdí. Hľadali sa príčiny, prichádza-
li vysvetlenia, prečo sa to stalo. V našom 
mestečku neprišiel silný vietor, ani žiadna 
iná prírodná udalosť. Obyčajné lesnícke 
píly, a za necelé dva dni im padla za obeť 
krásna topoľová aleja. Aleja, ktorá bola jed-
nou z mála ozdôb nášho mesta. Taká, ani jej 
podobná, sa nenájde v žiadnom z blízkych 
miest, možno ani vôbec na Slovensku. Boli 
to vyše 60-ročné stromy topoľa čierneho, 
ktoré ozdravovali ovzdušie v blízkosti sta-
rej, ale aj novej nemocničnej budovy. 

Ľudia – odborníci určite vedia, čo takýto 
strom produkuje, zvlášť v letnom období, 
kedy tu vládnu veľké horúčavy.
Preto je ťažko pochopiteľné, ba možno až 
podozrivé, že asi 25 – 30 takýchto stat-
ných stromov bolo zoťatých a odprata-
ných vo veľmi krátkom čase. Kiežby sme 
my, Sobrančania, robili aj iné užitočnejšie 
veci tak rýchlo! 
Ani jeden z topoľov nemal to šťastie, aby 
bol ponechaný ako „podkladové plátno“ 
pre maliara. Veď v parku pri hlavnej ces-
te máme okyptený strom, na ktorom je 
maliarom vyhotovená „zapadnutá sláva“ 
Sobranských kúpeľov. Možno by stačilo 
budúcim generáciám, keby na jednom 
z padnutých topoľov bola nakreslená 
aleja, ktorá tu niekedy žila. 
Podá niekto vysvetlenie, prečo tie stromy 
museli padnúť? Zn. topoľ

Mesto Sobrance, ako príslušný orgán 
štátnej správy v prvom stupni vo veci-
ach ochrany prírody, vydalo podľa § 47 
odst. 3 zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochra-
ne prírody a krajiny dňa 28. 01. 2008 
pod č. S 2008/ 00155 a dňa 11. 02. 2008 
pod č. S 2008/ 00209 rozhodnutia na 
výrub 33 ks a 12 ks topoľov s obvodmi 
kmeňov od 0,98 m do 2,19 m meraných 
vo výške 130 cm nad zemou. 
Na základe § 47 odst. 2 hore uvedeného 
zákona vlastník pozemku, na ktorom 
sa nachádza drevina, v tomto prípade 
mesto, je povinný sa o ňu starať, najmä 
ju ošetrovať a udržiavať. Pri poškodení, 
alebo výskyte nákazy dreviny choroba-
mi, môže orgán prírody uložiť vlastní-
kovi, teda mestu, vykonať nevyhnutné 
opatrenia na jej ozdravenie alebo roz-
hodnúť o jej vyrúbaní. 
Nakoľko predmetné dreviny boli poško-
dené, čoho dôkazom bola aj doložená 
fotodokumentácia, teda ohrozovali zdra-
vie človeka a mohli spôsobiť aj škodu na 
majetku, mesto rozhodlo o ich vyrúbaní. 
Vo vydaných rozhodnutiach v súlade 
s § 48 odst. 1 zákona bola uložená aj 
náhradná výsadba v počte 40 ks okras-
ných drevín v termíne do 1 roka.

Anna Gregušová 
Oddelenie životného prostredia

možnosti rozvoja mEstského Bytového podniku
Rok 2007 bol pre fungovanie Mestského bytového podniku (ďalej MsBP) veľmi významný. Základnou bola zmena právnej 
formy obchodnej spoločnosti, keď z príspevkovej organizácie sa stala nová obchodná spoločnosť MsBP, s.r.o., ktorej 100%-ným 
vlastníkom je mesto Sobrance. Cieľom tejto zmeny bolo zefektívniť fungovanie spoločnosti a udržať ceny tepla a teplej vody na 
prijateľnej úrovni pre našich občanov. Konateľmi novej obchodnej spoločnosti sa stali Ing. Jozef Jančov a Mgr. Eduard Knežo. 

Samotná činnosť v MsBP pozostáva 
z dvoch zložiek. Prvou je bytové hospo-
dárstvo, v ktorom spravujeme 329 byto-
vých jednotiek, vrátane polyfunkčného 
domu. Druhou je tepelné hospodárstvo, 
dodávame teplo do 622 bytov. Fungova-
nie podniku zabezpečuje spolu 7 ľudí. 
Dominantnou činnosťou je výroba tepla 
a teplej úžitkovej vody, ktorých cena je 
vo veľkej miere závislá od cien médií, ako 
sú plyn, energia a voda. Túto variabilnú 
zložku ceny tepla nedokážeme ovplyv-
niť a musíme sa jej prispôsobiť. Napr. 
cena plynu vzrástla oproti roku 2007 pre 
veľkoodberateľov z 9,53 Sk/m3 na 10,76 
Sk/m3 a pre stredných odberateľov z 10,15 
Sk/m3 na 10,98 Sk/m3 bez DPH. Čo však 
môžeme urobiť, je zníženie spotreby ply-
nu, čo sa nám podarilo za posledný rok 
zo 778 337 m3 na 691 663 m3. Darí sa nám 
udržať aj fixnú zložku ceny tepla za GJ, tvo-
renú nákladmi, ktoré môžeme do určitej 
miery ovplyvniť. V roku 2008 by sme túto 
zložku nemali zvyšovať. Aj keď Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví dovolil zvýšiť 
ceny tepla od 1.3.2008 o 3,5%, MsBP túto 
možnosť v plnej miere nevyužije a nárast 
o 3% za GJ vyrobeného tepla pokrýva iba 
nárast cien plynu, energie a vody. 
Zlepšil sa tiež hospodársky výsledok za 
rok 2007, bude v kladných číslach a mes-

to ušetrené finančné prostriedky môže 
použiť na iné projekty.
Ak však chceme riešiť problém tepelného 
hospodárstva komplexne a dlhodobo, musí-
me robiť systematické kroky do budúcnosti, 
ktoré nám umožnia udržať ceny tepla na 
prijateľnej úrovni. Tie spočívajú v celkovej 
rekonštrukcii tepelných zdrojov a teplo-
vodných potrubí, ktoré sú v značne zasta-
ralom stave. To spôsobuje úniky tepla. Do 
úvahy prichádza aj čiastočná reštrukturali-
zácia palivovej základne na biomasu, čo by 
malo pomôcť najmä v letných mesiacoch 
pri výrobe teplej úžitkovej vody. Základom 
sú však zdroje finančných prostriedkov, 
ktoré, ak sa nechceme príliš zadlžiť, musí-
me získať z podporných fondov Európskej 
únie (EÚ). Konkrétne ide o Európsky fond 
regionálneho rozvoja (ERDF) – Operač-
ný program Životné prostredie, prípadne 
Kohézny fond. Ďalším zdrojom je národ-
ný príspevok zo štátneho rozpočtu. Cesta 
k finančným zdrojom vedie aj cez Operačný 
program „Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast“. Podmienkou úspešnosti a zís-
kania zdrojov je kvalitne pripravený projekt, 
ktorý by spĺňal podmienky dané EÚ. Nie je 
to krátkodobá záležitosť, ale „beh na dlhú 
trať“, programové obdobie trvá v rokoch 
2007-2013. Chceme využiť túto možnosť, 
lebo komerčný úver by značne predražil 

celú rekonštrukciu. Čo najskôr musíme 
zrekonštruovať aspoň rozvody.
Kroky, ktoré sme už urobili a boli krát-
kodobého charakteru, nám umožnili sta-
bilizovať situáciu a dostať hospodárenie 
MsBP do kladných čísiel. Nasledujúce 
kroky sú dlhodobého charakteru, pomôžu 
stabilizovať cenu tepla na prijateľnej úrov-
ni a tiež zachovať čistotu životného pro-
stredia. 
Činnosť a hospodárenie MsBP za rok 
2007 naznačilo, že tento strategický, veľ-
mi dôležitý podnik pre obyvateľov Sobra-
niec je v súčasnej podobe životaschopný, 
pokiaľ zachytí trend, ktorým sa uberá 
tepelné hospodárstvo vo vyspelých kraji-
nách podobných Slovensku. 

Mgr. Eduard Knežo, konateľ MsBP, s.r.o.

STAnOVISKO 
MeSTSKéhO úRAdU 

SObRAnce

TATRANSKÁ SMRšť 
NA SOBRANSKÉ POMERY

Nastúpili ste do nového zamestnania 
ako riaditeľ TS. Ako ste sa zžili s touto 
funkciou?
Po úspešnom absolvovaní výberového 
konania som bol od 1. 1. 2008 menovaný 
za riaditeľa TS. 
Táto funkcia je pre mňa nová v spôsobe 
pracovného zaradenia, ale komunálnu 
politiku a konkrétne problematiku mes-
ta Sobrance dobre poznám. Od roku 
1986, keď som po skončení stavebnej 
fakulty prvýkrát nastúpil do zamestna-
nia na MsNV v Sobranciach ako referent 
stavebného úradu, sa stále pohybujem 
v komunálnej sfére a v oblasti ochra-
ny a tvorby životného prostredia, či už 
na úrovni mesta alebo celého okresu. Tri 
volebné obdobia som bol poslancom MsZ. 
Teraz môžem zúročiť svoje 20-ročné skú-
senosti a preniesť ich do riadenia TS.
Mnohí z nás sú zvedaví, aké sú vaše pri-
ority? 
TS sú príspevkovou organizáciou mesta, 
zriadenou za účelom zabezpečenia výko-
nu správy a údržby majetku mesta, slúžia 
verejnoprospešným záujmom a potre-
bám,  v súčasnosti zamestnávajú 23 pra-
covníkov. 
Skladba našich pracovných činností je:
–  údržba, opravy a čistenie miestnych 

komunikácií, chodníkov a parkovísk,
– činnosti z oblasti ochrany životného 

prostredia, verejných priestranstiev 
mesta, starostlivosť o verejnú zeleň, 

– údržba a opravy verejného osvetlenia 
a rozhlasu, 

–  správa športových a rekreačných zaria-
dení – areál štadiónu MFK, amfiteáter, 
mestské kúpalisko 

– pohrebné a cintorínske služby posky-
tované v Sobranciach a Komárovciach

– ostatné verejnoprospešné služby inde 
nezaradené, poskytovanie služieb 
v oblasti nákladnej dopravy 

Čakajú vás nejaké zmeny? 
Zmeny väčšieho rozsahu nepripravuje-
me, keď nerátam neustále skvalitňovanie 
poskytovaných služieb. V priebehu tohto 
roku začneme s výrobou zámkovej dlaž-
by, na začiatok pre potreby mesta, neskôr, 
keď to bude rentabilné, aj pre širokú 
verejnosť. Zriadime malú stavebnú sku-
pinu, ktorá by zabezpečovala výstavbu 
chodníkov a spevnených plôch zo zám-
kovej dlažby, údržby a opravy všetkých 
budov vo vlastníctve Mesta Sobrance.

Ako je to s parkovaním v meste? 
Ako som už uviedol, zabezpečujeme údrž-
bu, opravy a čistenie parkovacích plôch, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta - panelová 
plocha medzi štadiónom a nemocnicou, 
plochy pred a za MsKS, na Ul. Tyršovej pri 
stánku KVETY, parkovisko na Ul. Hollého 
(pri poliklinike) a parkoviská pri bytových 
domoch na sídliskách. Parkovisko na Ul. 
Štefánikovej (za stánkom Elektronavíjač-
stva), na kvalitu ktorého sa občania často 
sťažujú, nie je vo vlastníctve mesta a TS ho 
neudržiavajú ani nespravujú.
S narastajúcou životnou úrovňou rastie 
aj stupeň motorizácie a zvýšená potre-
ba parkovísk. Je ich málo, resp. majú 
nevhodnú lokalizáciu. Problémy s parko-

vaním sú najmä v okolí stanice SAD, poli-
kliniky, na Ul. Štefánikovej, pred areálom 
nemocnice a pred niektorými bytovými 
domami.
TS nemajú kompetenciu rozhodovať 
o zriadení parkovacích miest, ale v sú-
činnosti s mestom a dotknutými podni-
kateľskými subjektmi, pri ktorých je par-
kovanie problematické, budeme hľadať 
spôsoby jeho skvalitnenia.
Udržiavanie čistoty v meste je ťažké. Ako 
spolupracujú občania?
Upratovanie zabezpečujeme cez aktivač-
né služby. Zmýšľanie našich ľudí v tejto 
oblasti je ešte na nízkej úrovni. To, čo im 
nepatrí, ich málo zaujíma a k svojmu oko-
liu sú absolútne nevšímaví. Napr. v mesiaci 
február sme na Ulici kpt. Nálepku a pred 
základné školy osadili 15 ks nových odpad-
kových košov, z ktorých polovica bola cez 
víkend úplne zdemolovaná.
Veľké mestá trápia tzv. „divoké skládky“. 
Vieme, že aj my máme tento problém. 
Aký bude postup, aby sa odstránili?
Je to celoslovenský problém. Každoročne 
vynakladáme nemalé financie na ich likvi-
dáciu, no stále sa vytvárajú nové a nové.
Podľa platnej legislatívy a najmä Všeo-
becne záväzného nariadenia (VZN) mes-

ta Sobrance o nakladaní s odpadmi je za 
svoju nehnuteľnosť zodpovedný vlastník, 
alebo nájomca, čiže aj za odpadky, ktoré 
sú vyvezené na jeho pozemok. 
Väčšia časť pozemkov, na ktorých sú 
také skládky, nie je vo vlastníctve mes-
ta, nepomáhajú ani sankcie a nakoniec 
musíme všetok odpad zlikvidovať aj tak 
len my. Paradoxom je, že najväčšia „divo-
ká skládka“ je na majetkoprávne nevy-
sporiadanom pozemku pri TS.
Problém ich vzniku vidím v tom, že nepla-
tiči za odpad nemajú zberné nádoby a že 
niektorí občania a podnikatelia, hoci ich 
majú, sú nedisciplinovaní.
V minulom roku sa u nás rozbehlo sepa-
rovanie odpadu. Ako to pokračuje?
V zmysle citovaného VZN je každý povinný 
odpad separovať. Kto tak nerobí, dopúšťa 
sa priestupku. V rodinných domoch sa 
realizuje tzv. vrecovým a na sídliskách 
kontajnerovým zberom.  
Triedenie odpadu je celosvetovým tren-
dom a nevyhneme sa tomu ani my. Verím, 
že sa do neho bude zapájať stále viac našich 
ľudí. Každoročne budeme skvalitňovať 
podmienky a technické prostriedky na 
separovaný zber odpadu. V jarnom obdo-
bí plánujeme výstavbu nových a rekon-
štrukciu súčasných staničiek na našich 
sídliskách, čím sa zlepší ich dostupnosť. 
Koncom februára bol v areáli bývalého 
podniku OPMP na ulici Michalovskej 
zriadený „Zberný dvor“, kde občania 
mesta môžu bezplatne odovzdať vytrie-
dený odpad od papiera a plastov až 
po žiarivky, autobatérie a všetok nebez-
pečný odpad, vrátane drobného staveb-
ného odpadu. Zberný dvor bude zatiaľ 
otvorený v stredu a sobotu.
Pre krajšie a čistejšie Sobrance musíme 
všetci spoločne ešte veľa urobiť, najmä 
každodennou osvetou od materskej až 
po strednú školu, ale aj medzi seniormi 
s využitím všetkých dostupných medi-
álnych prostriedkov a osobných kontaktov. 
Ak to nepomôže, budeme musieť s kom-
petentnými pracovníkmi MsÚ a ObÚ 
životného prostredia pristúpiť k sankci-
ám, ktorých výška nebude zanedbateľná. 
TS sú v tomto procese až na konci. V ďal-
šom období sa budeme snažiť čo najzod-
povednejšie realizovať práce vyplývajúce 
z našej činnosti.

Verím, že každý z nás sa chce prechádzať 
pekným a čistým mestom. Nech sa vám 
darí plniť úlohy pri udržiavaní čistoty 
a poriadku v našich Sobranciach.

- mKa -

PREDSTAVujEME VÁM...
...nového riaditeľa Technických služieb Sobrance

Opýtali sme sa za vás, čo si o údržbe čistoty v meste myslí nový riaditeľ Tech-
nických služieb (TS) Ing. Jozef Mihalovič a ako chce riešiť niektoré problémy 
týkajúce sa nášho mesta.

�/ Sobrančan Sobrančan /�
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Gymnázium v Sobranciach bolo zriade-
né na základe rozhodnutia Povereníctva 
školstva vied a umení v Bratislave zo dňa 
14. septembra 1948 ako 
ŠTÁTNE GYMNÁZIUM. 
Škola má skoro 60-ročnú 
históriu a niesla viacero 
pomenovaní: štátne gym-
názium, jedenásťročná 
stredná škola, stredná vše-
obecnovzdelávacia škola 
a terajší názov gymnázium. 
Gymnázium v Sobranciach 
je typ strednej školy, ktorá 
poskytuje žiakom základ-
ných škôl na ďalšie vzdelá-
vanie dva druhy denného 
štúdia: štvorročné a osem-
ročné. Štvorročné štúdium (kód študij-
ného odboru 7902 5) je bez zamerania. 
Osemročné štúdium (kód študijného 
odboru 7902 5 73) je zamerané na výuč-
bu cudzích jazykov.

V súčasnosti má škola 345 žiakov, 20 
pedagogických a 11 nepedagogických 
zamestnancov. Žiaci navštevujú 12 tried, 
z toho 8 tried osemročného štúdia a 4 
triedy štvorročného štúdia. V každom 
školskom roku otvárame jednu triedu 
štvorročného a jednu triedu osemročné-
ho štúdia. Žiaci sú po ostatné roky pri-

jímaní na štúdium bez konania prijíma-
cích skúšok. 
Žiaci gymnázia reprezentujú školu a zís-
kavajú vynikajúce umiestnenia v rôznych 
súťažiach nielen v okresných a krajských, 

ale aj v celoslovenských kolách. V posled-
ných rokoch sa žiaci gymnázia pravidel-
ne umiestňujú na prvých troch miestach 
krajských kôl v olympiáde anglického 
a ruského jazyka, v recitačných súťažiach 
a v súťaži v speve ruských piesní. V geo-
grafickej olympiáde získala škola dokon-
ca 1. miesto v celoštátnom kole.

Škola má 100 % odbornú 
kvalifikovanosť. Zapája 
sa do rôznych projektov, 
v rámci mimoškolskej 
činnosti majú žiaci mož-
nosť pracovať v rôznych 
záujmových krúžkoch. Ško-
la sa stará o svoju tradíciu 
a prezentáciu v regióne, má 
svoje logo, žiaci a rodičia sú 
na ňu hrdí. 
Posledné dva roky sa môže 
škola pýšiť 95 %-ou úspeš-
nosťou prijatia absolventov 
na vysoké školy. Úspechy 

abiturientov sú formou poďakovania 
každému učiteľovi, profesorovi, ktorí na 
našej škole pôsobili a pôsobia. 

Mgr. Alfonz Žoffčák
riaditeľ školy 

STREDNÉ ŠKOLY V NAŠOM MESTE

Pri vzdelávaní žiakov sa často stretávame 
s problémom, že žiak si teoreticky osvojí 
vedomosti na výbornú, ale keď chceme, 
aby ich uplatnil v praxi, nejde mu to.  
A tak sa aj vzdelávacie programy začínajú 
viac orientovať na získavanie vedomostí, 
ktoré sa dajú hneď využiť v praxi. Najlep-
ším príkladom je nové dopravné ihrisko 
v Sobranciach. Bolo zriadené pri Auto-
škole Onder vďaka schválenému granto-
vému programu. Vypracoval ho Martin 
Onder, ktorý je zároveň aj jeho realizáto-
rom. Na celom Slovensku bolo schvále-
ných iba 35 projektov takýchto ihrísk. 
Projekt je rozdelený do dvoch častí. Naj-
prv žiaci získavajú vedomosti o doprav-

ných značkách a situáciách, s ktorými sa 
môžu na ceste stretnúť. 
Druhá časť spočíva v praktických 
ukážkach na detskom dopravnom ihris-
ku na Kollárovej ulici. Obsahuje dôležité 
dopravné situácie, ako sú dopravné 
značky, jednoduché križovatky, ale aj 
križovatky so svetelnou signalizáciou, 
chodníky, cesty s označením, prechody 
pre chodcov. Pre účastníkov sú priprave-
né bicykle, kolobežky a ochranné prilby. 
A kto sa môže zúčastniť tohto projektu? 
Všetky školy a školské zariadenia, ktoré 
majú záujem. Prihlásiť sa môžu v Auto-
škole Onder v Sobranciach.

                                    - mKa -

NAVšTíVTE DETSKÉ 
DOPRAVNÉ IHRISKO

Koncom decembra 2007 sa 
v Slovenskej agentúre životné-
ho prostredia v Banskej Bystrici 
uskutočnilo hodnotenie pro-
jektov zaslaných do 3. ročníka 
celoslovenskej súťaže ProEnvi-
ro – o najlepší enviromentálny 
projekt organizovaný školou. 
Zo 106 projektov (37 MŠ, 57 
ZŠ a 12 SŠ) sa projekt našej ZŠ 
Komenského 6, Sobrance – Čis-
tejšie Sobrance umiestnil na 
výbornom 2. mieste v kategó-
rii ZŠ. Viac na webovej stránke 
školy: www.zskom6so.edu.sk.

BlahožElámE 
k druhému 

miEstu!

GYMNÁZIuM

STREDNÉ ODBORNÉ učIlIšTE
POĽNOHOSPODÁRSKE 
A OBcHODNÁ AKADÉMIA, 
Námestie slobody č.12, Sobrance

História Spojenej školy v Sobranciach sa 
začala písať takmer pred 50 rokmi, pres-
nejšie v roku 1958, keď v našom meste 
vzniklo poľnohospodárske učilište, ktoré 
je súčasťou Spojenej školy až dodnes. 
Spojená škola v Sobranciach bola zriadená 
k 1. 9. 2005 a má dve organizačné zložky 
– Stredné odborné učilište a Obchodnú 
akadémiu.
Stredné odborné učilište má v súčasnosti 
236 študentov, ktorí študujú v 1 študij-
nom, 3 učebných odboroch a v 1 odbore 
nadstavbového štúdia. Odbory sú zame-
rané tak, aby sa absolventi SOUP mohli 
uplatniť najmä v agrárno-potravinárs-
kom sektore, ktorý je v našom regióne 
dominantný. Sú to odbory – agropod-
nikateľ, autoopravár-mechanik, kuchár, 
čašník – servírka, strojný mechanik so 
zameraním na zváranie, agromechani-
zátor-opravár, spoločné stravovanie. Od 

1.9.2007 k nim pribudne nový štvorročný 
experimentálny študijný odbor podnika-
teľ pre rozvoj vidieka, ktorý bol v rámci 
Košického samosprávneho kraja pridele-
ný len Spojenej škole v Sobranciach.

Obchodná akadémia (OA), ako jedna 
z organizačných zložiek školy, pripravuje 
študentov tak, aby po jej absolvovaní boli 
schopní vykonávať ekonomické činnos-
ti spojené so získavaním a spracovaním 
informácií v oblasti výroby, zásobova-
nia a odbytu, marketingu, manažmentu, 
personalistiky, vo vedení administratívy, 
účtovníctva a finančného hospodáre-
nia. Zároveň je prípravou na štúdium 

na vysokej škole. V súčasnosti na OA 
študuje v piatich triedach 1.-4. ročníka 
124 žiakov, ktorí spolu so žiakmi SOUP 
využívajú 15 učební, 2 odborné učebne 
výpočtovej techniky, učebňu strojopisu, 
učebňu autoškoly, modernú telocvičňu, 
posilňovňu a školský bufet.
Teoretickú výučbu zabezpečuje 22 plne 
kvalifikovaných učiteľov, úsek odbornej 
výchovy zabezpečuje zástupca riaditeľa 
pre odborný výcvik, hlavný majster a 10 
majstrov odborného výcviku.
Vo voľnom čase majú študenti možnosť 
navštevovať niektorý zo záujmových 
krúžkov, ktoré pracujú na Spojenej ško-
le. Sú to krúžky športového zamerania, 
ale aj krúžky zamerané na gastronómiu, 
aranžovanie kvetov, či výpočtovú tech-
niku. Výsledkom ich práce sú aj rôzne 
výstavy a akadémie, ktoré žiaci spolu 
s učiteľmi každoročne pripravujú. Verej-
nosť sa s nimi môže zoznámiť napríklad 
aj v predvianočnom období, kedy sú na 
Spojenej škole už tradične Dni otvore-
ných dverí. 

Mgr. Denisa Viňanská

SPOjENÁ šKOlA S ORGANIZAčNÝMI ZlOžKAMI 

PRIPRAVujE 
SA KAlENDÁR 
OSOBNOSTí

So zámerom priblížiť súčasníkom, ako 
sa menila tvár nášho mesta, sa popa-
soval zostavovateľ kalendára Sobrance 
2007 a majiteľ vzácnych historických 
pohľadníc Ján Semka. Vzhľadom na 
nečakaný záujem o túto edíciu kalendá-
ra,  bol zostavený  Kalendár 2008. Ten-
toraz v ňom boli použité umelecké zábe-
ry Martina Remiáša z unikátnej zbierky 
gitár mesta Sobrance, ktorú založil Ján 
Ferko a ktorá je inštalovaná v jedineč-
nom múzeu gitár v našom meste.

Opýtali sme sa za vás, aké ďalšie plá-
ny má Ján Semka, zostavovateľ týchto 
dvoch kalendárov?
V budúcej edícii sa budeme venovať 
najvýraznejším rodákom nášho mesta. 
Hľadáme ľudí, ktorí ovplyvnili históriu 
a aktívne sa podieľali na tvorení lepšej 
budúcnosti, či už priamo v Sobran-
ciach, alebo aj mimo mesta, v ďalekom 
svete. Som rád, že práve v novinách pre 
Sobrančanov môžem zverejniť výzvu 
a osloviť tak našich občanov, aby nám 
pomohli hľadať známych a významných 
rodákov. Sme zvedaví, aké osobnosti by 
radi videli v budúcej edícii kalendár 
2009 – osobnosti sobranského okresu. 
Zasielajte nám svoje tipy do 30. apríla 
2008 na adresu: p.o.BoX č. 33, 073 
01 sobrance, heslo: „osoBnosti“, 
mailom: osobnostiso@gmail.com, ale-
bo zavolajte na tel.číslo: 0907-134341 
a nadiktujte svoj návrh, zdôvodnite jed-
noducho, svojimi slovami aj prečo, resp. 
si dohodneme stretnutie. Každý tip 
bude pre nás inšpiráciou, a samozrejme, 
sa vám za zaň aj „odmeníme“. Výsled-
ky tejto ankety uverejníme v novinách 
Sobrančan. Žiadne odporúčanie nebude 
zbytočné, pretože v tejto edícii plánuje-
me pokračovať vo viacerých vydaniach.  
Naším cieľom je nielen zviditeľniť Sobran-
ce, ale aj podporiť hrdosť jeho občanov. 
A to, že máme byť na čo pyšní, pocho-
píte hneď, keď sa vám do rúk dostane 
náučný kalendár VZÁCNE DREVINY 
SOBRANSKÉHO OKRESU, venovaný 
spomienke na Prof. M. Stolinu. Odbor-
ným poradcom a zostavovateľom tohto 
titulu je známy lesník, dendrológ, odbor-
ník v ochrane lesa – Ing. L. Maxim st.  
Veríme, že výsledkom našej spoločnej 
snahy bude výnimočné dielo, na ktoré 
budeme všetci právom hrdí.        -mKa-
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podujatia msks 
na marEC 2008

11. 3. 2008   od 10.00 do 15.00
tvorivá veľkonoČná 
DielňA
12. 3. - 18. 3. 08  denne od 9.00 do 15.00 
veľkonoČná výstAvA
Súťaž o najoriginálnejšie ozdobené 
/namaľované/ vajíčko.
13.3.2008  o 10.00
ZlAtá BránA roZprávok
Hlasné čítanie pre najmenších v pries-
toroch knižnice.
18. 3. 2008  o 14.00
lovíme slová
literárne popoludnie v spoločenskej 
sále.
29. 3. 2008   o 11.00
protiDrogový koncert
Umeleckej agentúry LETART
29. 3. 2008                    
mArcová pAsovAČkA  
pasovanie za čitateľa mesiaca
31. 3. 2008   od 8.00
okresná prehliADkA 
sólistov spevákov, speváckych hudieb, 
Ľudových hudieb
divadelná sála MsKS 

PRE MiLOVNíKOV 
STRiEbORNÉhO PLáTNA:

4. 3. 2008  utorok 19.00
meDvíDek
Český farebný film od tvorcov filmov 
Pelíšky a Pupendo
...o tom, že život je komédia
Mládeži prístupný od 12 rokov 
18. 3. 2008  utorok 19.00                 
AsteriX
a olympijské hry
Vstúpte s nami do sveta príbehov
Prístupný od 12 rokov
pripravujeme:                       
P.S. MILUJEM ŤA
Winx CLUB – Výprava do strateného 
Kráľovstva

NÁš ĎuSI DOSTAl OcENENIE

Július Knapp sa narodil v r. 1943 v Tiba-
ve. Od detstva medzi jeho záľuby patri-
li spev, recitácia, knihy, príroda, ryby 
a huby. Neskôr to bolo divadlo, film, poé-
zia a maľovanie.
Študoval v Hand-
lovej a v Prešove, 
kde sa jeho vše-
stranné záujmy 
ďalej rozvíjali 
a upevňovali. Po 
skončení štúdia 
pôsobil ako uči-
teľ ZŠ v Porúbke, 
Krčave, vo Vin-
nom a neskôr 
v Sobranciach. 
V rokoch 1973 
– 1977 bol ria-
diteľom MsKS 
Sobrance, v 1984 – 
1988 bol vedúcim 
odboru kultúry 
na ONV Micha-
lovce, v 1994 
– 1998 bol sta-
rostom v rodnej obci Tibava a v rokoch 
1999 – 2004 bol zástupcom prednostu 
Okresného úradu v Sobranciach. 
Od roku 2004 je na dôchodku, ale nap-
riek tomu je stále kultúrne činný a podľa 
potreby sa i naďalej zapája do kultúrneho 
života v meste i v celom okrese Sobrance 
v rôznych žánroch, konferuje kultúrne 
podujatia a píše scenáre. 
Pracoval 40 rokov v Zbore pre občian-
ske záležitosti ako recitátor. Mal 5 samo-

statných a niekoľko spoločných výstav 
výtvarníkov Zemplína, ale ocenenia zís-
kal aj v literárnej tvorbe za poéziu. V spo-
lupráci so Zemplínskou spoločnosťou 

v Michalovciach 
vydal 2 vlastné 
a niekoľko spoloč-
ných knižiek 
v zemplínskom 
nárečí – vlastné 
zážitky a spo-
mienky na Via-
noce, Veľkú noc, 
rôzne sviatky regi-
onálneho charak-
teru, zvyky a tra-
dície. Ako ľudový 
rozprávač sa stal 
laureátom preh-
liadky „Zemplin 
śpiva a hutori“ 
v Humennom.
Je členom redak-
čnej rady našich 
novín a aktív-
ne prispieva do 

každého čísla, resp. do príloh.
Mgr. Július Knapp je vzácny človek 
a významná osobnosť nielen nášho 
mesta, ale aj celého regiónu Sobrance. 
Je to všestranný umelec, ktorý je stále 
aktívny v niekoľkých oblastiach ume-
nia. Srdečne mu blahoželáme k udele-
niu spomínaného ocenenia a želáme mu 
veľa pevného zdravia, životného elánu 
a tvorivých nápadov!

gk

Pamätná tabuľa na budove Špeciálnej 
základnej školy v našom meste, odhalená 
16. septembra 2005, poskytuje základné 
informácie o tejto osobnosti lesníckej 
vedy európskeho významu – Prof. Ing. 
h.c. Miroslavovi Stolinovi, DrSc.
Pre svojich čitateľov predstavujeme 
nášho vzácneho rodáka aspoň niekoľký-
mi skutočnosťami z jeho mimoriadne 
činorodého života.
Narodil sa 13. 1. 1923 rodičom 
– učiteľom na bývalej Štátnej 
meštianskej škole v Sobran-
ciach. Detstvo prežil a základ-
né vzdelanie až po maturitu 
získal v Levoči. Diplom lesné-
ho inžiniera získal na Lesníckej 
fakulte ČVUT v Prahe. Jeho 
prvým pracoviskom bol Lesný 
závod Zvolen, neskôr Žarnovi-
ca, Krajská správa lesov B. Bys-
trica a Lesoprojekt Zvolen.
Prednášal na Lesníckej fakul-
te (LF) bývalej Vysokej školy 
lesníckej a drevárskej vo Zvo-
lene. Počas troch desaťročí sa 
podieľal na kvalitnej výchove 
vyše troch tisícov absolven-
tov v jednom z profilových 
predmetov štúdia lesníctva. 
Po odchode do dôchod-
ku v roku 1990 pokračoval 
vo výskumnícko-pedagogic-
kej práci na LF ČVUT v Pra-
he, ktorej bol absolventom.
Z množstva jeho vedecko–
pedagogických prác je najvyššie hodno-
tená koncepcia odolnostného potenciá-
lu lesa, ktorá vychádza z ekonomických 
princípov stability ekologického systé-
mu lesa. Bol prvým autorom metódy, 
ktorá znamenala veľký prínos nielen 
pre lesnícku vedu, ale zároveň aj pre 
lesnícku prax. Bol zakladateľom novej, 
modernej koncepcie náuky o ochrane 
lesa, ktorú prijalo aj vyspelé lesníc-
ke zahraničie. Právom je označovaný 
za nestora slovenskej ochrany lesa. 
Za celoživotnú prácu pri rôznych život-
ných jubileách bol poctený najvyššími 
vyznamenaniami a oceneniami. V roku 
životného jubilea 80. narodenín mu 
udelil prezident Slovenskej republiky 
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štú-
ra II. triedy.

Kalamita v Tatrách v novembri 2004 
negatívne ovplyvnila jeho celkový 
zdravotný stav. Napriek tomu, dňa 
25. 11. 2004 v Nitre, na zasadnutí ÚV 
Slovenskej spoločnosti pre vedy poľ-
nohospodárske, lesnícke, potravinárs-
ke a veterinárske pri SAV prečítal list 
adresovaný ministrom pôdohospo-
dárstva a životného prostredia vlády 

SR. V ňom ponúkal pomoc Tatrám 
svojimi profesionálnymi, celoživotný-
mi skúsenosťami... Odišiel nečakane 
28. novembra 2004.
Iniciatívou MsÚ Sobrance, najmä pri-
mátora Ing. Štefana Staška, bola vyho-
tovená, inštalovaná a odhalená pamätná 
tabuľa na počesť jedného z najvýzna-
mnejších rodákov v histórii ...
Pri slávnostnom akte boli vyslovené 
predsavzatia, aby sa osobnosť Prof. 
Ing. Dr. h.c. Miroslava Stolinu, DrSc. 
pri vhodných príležitostiach pripomí-
nala predovšetkým mladej generácii. 
Vďaka ústretovosti vedenia Gymnázia 
v Sobranciach sa predsavzatia reali-
zujú. Pri výročiach úmrtia a narodenia 
Prof. Stolinu sú organizované besedy 
so študentmi a učiteľmi školy. Okrem 

spomienok na činorodú prácu a jeho 
prínos pre slovenské i európske lesníc-
tvo, ich náplňou je aj aktuálna proble-
matika lesného hospodárstva, ochrany 
prírody, tvorby a zveľaďovania životné-
ho prostredia.
Dňa 8. novembra 2007 bolo otvorené 
„Významné lesnícke miesto“ ako prvé 
na území súčasného OZ ŠL Sobrance 

– rodný dom Prof. Stolinu. 
Pod uvedeným názvom bude 
štátny podnik LESY SR pokra-
čovať v budovaní informačnej 
siete, ktorá v lesníckej Európe 
nemá obdobu. Význam rodis-
ka Prof. Stolinu bol umocnený 
a návštevník /aj zo zahraničia 
– text na informačnej tabuli 
je aj v angličtine) získa pri-
meranú informáciu o rodisku 
i práci významnej osobnosti.
Pri príležitosti 85. výročia jeho 
narodenia pripravili 13. januá-
ra 2008 MsÚ a MsKS v Sobran-
ciach spomienkovú slávnosť. 
Medzi hosťami boli prítomní 
jeho brat – MUDr. Ján Stolina, 
Ing. Ján Mičovský, CSc. z Lesov 
SR, š.p. BB, riaditelia, učitelia 
a žiaci tunajších škôl. 
Životnú cestu od narodenia 
po nečakaný skon vzácneho 
rodáka priblížil prítomným 
Ing. Ladislav Maxim. Sláv-
nosť otvoril a viedol aktuál-
nymi vstupmi a spomienkami 

primátor mesta. Príjemnú atmosféru 
vytvorili aj vystúpenia hostí. Primá-
tor mesta v závere predstavil publiká-
ciu „Spomienka na vzácneho rodáka 
...“ Prof. Ing. Dr. h.c. Miroslav Stolina, 
ktorú napísal Ing. Ladislav Maxim prá-
ve pre toto výročie.
Rodení Sobrančania i obyvatelia mesta 
môžu byť hrdí na vzácneho rodáka. Bol 
nielen skvelým vedcom a pedagógom, 
ale predovšetkým dobrým človekom 
a pre mnohých dlhoročným priateľom...

Z permanentnej úcty 
k pamiatke Prof. Stolinu 

Ing. Ladislav Maxim, 
diplomat, úväzkový pracovník katedry 

ochrany lesa počas štúdia, absolvent LF 
VŠLD a rodák Prof. Stolinu 

PROf. STOlINA 
NÁš VZÁcNY RODÁK

spoloČEnská ruBrika
v roku 2007 v meste Sobrance eviduje-
me prihlásených na: 
trvalý pobyt:      82 nových obyvateľov
prechodný pobyt:  16 nových obyvateľov
Počet uzavretých sobášov:   44 
narodilo sa:             67 detí 
Zomrelo:                  53 občanov
Životné jubileá oslávili:  
Margita Blašková, Andrej Mráz, Pavel 
Kačur, Mária Cioliová, Pavol Labanič, 
Anna Ryniková, Zuzana Harmanová, Zuza-
na Mrázová, Ján Kapitula, Anna Tomčová, 
Ján Butela, Mária Želinská, Mária Krompá-
ková, Mária Bongová, Mária Orosová, Ján 

Melník, Ľudovít Faltus, Melánia Šimkuli-
čová, Jozef Čergeť, Irena Hiriková, Mária 
Mariňáková, Mária Trebišáková, Alžbeta 
Stašková, Jozef Plachý, Anna Petrušková, 
Michal Duda, Jozef Kováľ, Jolana Rajzá-
ková, Anna Hricenková, Ján Mižák, Štefan 
Molnár, Juraj Maščenik, Vasil Ozimanič, 
Ján Teleha, Mária Maciková, Štefan Mišo, 
Magdaléna Kotanová, Juraj Semivan, Hele-
na Maciková, Ján Prač, Mária Záhorčáková, 
Mária Ripňaková, Anna Čigášová, Zuzana 
Skybová, Zuzana Fejková, Mária Kostre-
jová, Mária Ažimová,Žofia Hreňková, 
Michal Valiga, Anna Horňáková, František 

Lachyta, Gabriel Tabiš, Alžbeta Kocurová, 
Michal Čičvák, Anna Gliganičová, Pavol 
Michalek, Anna Pšaková, Mária Šipošo-
vá, Jozef Soták, Jolana Heresová, Mária 
Balogová, Juraj Štuler, Mária Rovnyová, 
Ján Prisľubský, Margita Hajduková, Mária 
Dudášová, Mária Tkáčová, Anna Kostrejo-
vá, Jindřiška Rovňaková, Alžbeta Pečeňa-
ková, Albert Hirák, Pavol Stanko, Mária 
Krajňaková, Marta Balogová,  Michal Sulej, 
Anna Sotáková, Mária Pithartová, Daniel 
Lupták, Jiřina Fedorňáková
celkový počet obyvateľov k 31. 12. 2007 
bol 6 077.

Poslanci MsZ v auguste 2007 za naše mesto odsúhlasili návrh na udelenie oce-
nenia „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ (KSK) – pre Mgr. Jú-
liusa Knappa za jeho umeleckú, pedagogickú i občiansku činnosť v našom 
regióne. Zo 43 navrhnutých bolo komisiou v Košiciach vybraných 13 význam-
ných osobností, ktorým predseda KSK, JUDr. Zdenko Trebuľa, udelil na sláv-
nostnom prijatí v Rožňave 17. decembra 2007 už spomínané ocenenie.
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Fašangovi pľesi pošľi
pojedľi me fanki,
pomaľučki nam uš treba 
richtovac pisanki

Medži tim muśime poscic
śťerecec dňi! VEĽO!
Dachto toto ňevitrime,
komu bi śe chcelo 
jejs kapustu, banduročki,
šeľijaku zmesku,
pancaki, naľečňik z mľikom,
abo aj zamešku?

Muj kolega ju ňeľubi.
kec ju vidzi, veka,
že zameška ľem pre śviňe
ŚVIŇA PRE ČĽOVEKA.

Mňe osobňe pust pasuje,
bo dakedi treba
pojejs aj coś pośňejšoho
a aj s ceskom chľeba.

Čľovek zdravši, kec śe naji,
ňe že śe nažere
a vec každi pejc minuti
na budare ... śedzi.

Ňechcu vam trimac škoľeňe,
no je to „jasnačka“!
Po pasuľi iz ľečkoma
fajna cifrovačka.

A chraň bože, kec u chiži
dajaka naśčeva
a špihun śe von predzira
pomedzi čereva.

A kec vijdze, jag kebi ňič,
ňichto ňehňe z nohov,
bo kebi śe chtoś zašudriv,
ta budze na ňoho.

Mňe ľem šaľki a durňice
po rozume chodza
a śče vas do pokušeňa, 
bizovňe, privodza.

Prebačce!
Feri, naľej, pojme daľej!

U posce tiž jedno śveto
prišlo zo zapadu.
Verce, kebi ho ňebulo,
ta „ňemam naladu“.

Bo bi moja laska bula
strašňe mocno horka
a teraz na Valentina
ju zjemňi FIDORKA
aj śercočka, darunočki,
giče šeľijaki,
žebi z ľudzi vicickaľi
aj šicki drobňaki.

Aj kec me na tim ňemerźi
tot dzeň zaľubenich,
no prestaňme obkukovac,
ňebudzme šaľeni.

Každi śe svojoho trime
a ňeda śe odbic,
ta čom bi śe mi, SLOVAKI 
furt muśeľi horbic?

Slaviľi me, aj slavime 
tiž 8. marca.
Vekšina tich, co jich poznam,
slaviľi od śerca.

Na Mej Dej Žej śe doma mac
z dzivkov zradovaľi,
kec od muža, či frajira
kvitoču dostaľi.

Aj dzeci śe naučiľi
prešumni basňočki
a slovkoma pohlaskaľi
babki aj mamočki.

Ňebulo to, jag hutora,
že śe ľem chľeptalo.
Tot, chto toto ohovara,
ta ma citu malo.
Je pravda, že na Mej Dej Žej
me šľi aj do „Očka“
a tam, chto dakotru poznav,
takoj ju vibočkav.

A isce śe aj liglo
dakus šampaňskoho
a ja na tim ňič ňevidzu
dačoho planoho.

Ľem chiba, že MORSKI OČKO
už dňeś ňefunguje.
Dachto bi zasluživ viprask,
bo śe rozpaduje.

Aj mesto śe raz obači,
ňebudze mu ladňe,
kec dakomu raz na hlavu
cali hotel spadňe.

Tagže ňetreba začučac
u svojim koritku,
bo kec śe nababre voľič, 
ta ma dzeku britku.

Naľej znova, Feri,
bo chto mi uveri!?

ZAś MI Tu

Už ľem mali kročok chibi
gu novučkej jari.
Chciv bim ľudzom zavinčovac,
že naj śe jim dari.
Naj prisadi zamocňeju
a naj budze chviľa,
bi poľo aj zahradočka
žeľeňou ožila,
bi pšeňička na oblaku
u bilim taňiru
oživila šumnu jarnu
veľkonočnu chviľu.

A na stul gu paľenočkoj
dajce birkov veľo,
že kebi śe dachto zbrizgav,
abi ňehrimelo!

Merkujce, kec jice cviklu!
Ja ľem pripovidam,
bo ja ju tak smačňe chľapkam,
že śe uše skidam.
No a ja uš chcu ľem dodac.
Veľka noc bars krasna.
ta naj śe vam, ženom, uda
najsmačňejša paska.

A vi, chlopi, ňezabudzce
Obľac svojo ženi,
Bi ňebuľi po cali rok 
chmuravi, merźeni,
žebi buľi taki śviži
jak čista vodička,
žebi jim jar ośvižila
po cali rok ľička.

Kec naľeješ śče raz, Feri,
ozda do mňe ňeuderi.
Na zdravičko!
Šovdru jidzce z mirov,
ňepijce jag Rusi!

Prešumnu Veľku noc 
vam vinčuje
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Môžeš priblížiť základné fakty z histórie 
vzniku futbalu v Sobranciach?
Žijúci pamätníci tvrdia, že prvú futbalovú 
loptu obdivovali v Sobranciach už v roku 
1913. Kúpil ju za vlastné peniaze zanie-
tený sobranský patriot Michal Marcin. 
S touto loptou z kože hrávala mládež na 
školskom dvore v mieste terajšieho SOUP. 
V roku 1918 vzniká u nás a zároveň v regi-
óne Sobraniec prvý oficiálny futbalový 
klub. Medzi nadšencami, ktorí stáli pri 
založení, bol jeho hlavný iniciátor, učiteľ 
Vojtech Blaško. Hoci zastrešoval iba fut-
balistov, pomenovali ho ŠK Sobrance.
Prvý veľký zápas sa hral na domácom 
ihrisku v roku 1922, keď si zmerali sily 
v priateľskom stretnutí s bývalým majs-
trom Podkarpatskej Rusi Makabea Užho-
rod. Sobrance vtedy síce prehrali 1:5, ale 
diváci vyniesli svojich na pleciach, lebo 
prvýkrát videli hrať skutočný futbal.
Pozoruhodné je, že v roku 1936 sa v mes-
te utvoril aj druhý futbalový klub Sokol 
Sobrance, ktorého predsedom bol murár-
sky majster Michal Pčolár. Grupovali sa 
v ňom najmä mladí robotnícki chlap-
ci, ktorí figurovali ako „juniori“ a svoje 
zápasy hrávali na ihrisku ŠK Sobrance. 
Pretože nemali dosť finančných pro-
striedkov, pravidelných súťaží sa nezú-
častňovali, ale hrávali predzápasy.
V akej situácii je súčasný futbal? 
V roku 2004 vyvrcholila jeho výkonnost-
ná kríza, čoho výsledkom bol zostup do 
IV. ligy - skupina juh. V sezóne 2006/2007 
sme si v tejto súťaži vybojovali prvé mies-
to a po troch rokoch teda aj návrat do III. 
ligy. Ako nováčik súťaže sme po jesennej 
časti súťaže, oficiálne pomenovanej AVE 
V.O.D.S.- III. liga, na peknom 9. mieste 
s počtom 20 bodov.
Ktoré mužstvá pôsobia pod hlavičkou 
MFK Sobrance?
MFK v súčasnosti zastrešuje tri celky: žia-
kov pod vedením Mgr. Mariána Miša, ktorí 
hrajú okresnú súťaž, dorastencov, ktorí pod 
vedením trénera Štefana Kurčenka pôsobia 
vo IV. lige a už spomínané družstvo dospe-
lých, hrajúce III. ligu pod vedením trénera 
Mgr. Eduarda Kneža. Žiaci vlani okresnú 
súťaž vyhrali. Dorastenci zostúpili z tretej 
ligy a po jeseni sú vo IV. lige na treťom 
mieste s počtom bodov 29.
Ako vyzerá príprava mužstva dospelých 
na jarnú časť?
Začala sa doma 6. januára za účasti 16 
hráčov. Trénuje sa 5-krát týždenne, vrá-

tane 1 alebo 2 tréningových zápasov, 
ktoré sa hrajú na II. ZŠ. Hrali sme 2-x 
s Kráľ. Chlmcom, potom s Jasenovom 
(pri HE), s Topoľanmi a so Sninou. 
Nasledovali zápasy v Čiernej n/Tis., 
v Jasenove, v Michalovciach s tamojším 
dorastom a v Topoľanoch. Tesne pred 
začiatkom jarnej časti, ktorá sa začína 
16.marca, pocestujeme do Sniny. Potom 
naše mužstvo hrá v Žakarovciach. Čo sa 
týka rehabilitačnej časti zimnej prípravy, 
hráči navštevujú vo februári raz týždenne 
bazény na Zemplínskej Šírave.
Na jarnú časť súťaže sa pripravujú aj 
dorastenci?
Minimálne trikrát týždenne trénujú a as-
poň raz v týždni odohrajú prípravný zápas 
s niektorým mužstvom z blízkeho okolia.
Ktorí funkcionári sa starajú o chod MFK?
Zo stanov klubu vyplýva, že musí 
mať správnu radu a výkonný výbor. 
Deväťčlennú správnu radu vedie pri-
mátor mesta Ing. Štefan Staško a v čele 
výkonného výboru stojí prezident klubu 
Jonáš Polomský.
Aké sú priemerné ročné náklady na zabez-
pečenie chodu klubu?
V posledných rokoch sa tieto náklady 
pohybujú ročne vo výške viac ako 1 mili-
ón slovenských korún.
Kto najviac finančne pomáha?
V posledných rokoch najväčšiu časť 
dostáva klub od mesta. Ide o 600 000 Sk 
schválených poslancami MsZ. Na zostá-
vajúcej časti sa podieľajú sponzori. 
V nedávnej minulosti to bola najmä Slo-
vakia Trend, Huk a Plynroz. V súčasnos-

ti je to aj naďalej Plynroz a popri ňom 
najmä Eurovia Michalovce, Porcela Plus 
Prešov, Husacina Plus Slovenský Grob, 
FÚRA, RESS ako aj mnohí ďalší.
V kronike čítame, že futbal v meste vzni-
kol v roku 1918. Ako sa klub chystá oslá-
viť jubilejné deväťdesiatiny?
Vedenie klubu v spolupráci s mestom chce 
zabezpečiť dôstojnú oslavu v rámci sobran-
ského jarmoku. Pripravuje sa exhibičný 
zápas, seminár ako aj ďalšie akcie. Radi by 
sme pozvali aj niektorú významnú futba-
lovú osobnosť, prípadne klub, s ktorým by 
sme mohli odohrať exhibičný zápas.
V akom stave sa nachádza kronika 
sobranského futbalu? Dlhé roky jej bola 
venovaná patričná pozornosť, v posled-
ných desiatich rokoch stagnuje. Prečo?
Písaniu kroniky, ktorá zachytáva sobranský 
futbal prakticky od jeho začiatkov, sa dlhé 
roky venoval bývalý riaditeľ MsKS Félix 
Heriban, ktorému chcem aj touto cestou 
poďakovať. Posledný záznam je zo sezóny 
1996/1997. Pretože odvtedy sa nenašiel 
dobrovoľník, ktorý by sa tomu naďalej 
venoval, viac ako desať rokov je v kronike 
prázdnych. Aj touto cestou by som chcel 
vyzvať dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem 
pokračovať v jej písaní, aby sa prihlásili na 
MFK v Sobranciach.
Čo by si zaželal MFK do budúcnosti?
Dospelým, aby hrali aj naďalej minimálne 
v tretej lige, dorastencom postup do tre-
tej ligy a žiakom postup z okresnej súťaže 
vyššie. A aby pod vedením našich trénerov 
vyrastalo čo najviac kvalitných hráčov.

Otázky kládol Ján Kačur

AKÝ BOl fuTBAl u NÁS? 
Pýtame sa Ing. Romana Oklamčáka, člena správnej rady MFK Sobrance

16. kolo  16. 3. 2008 o 1500 hod.  Žakarovce –  Sobrance
17. kolo  22. 3. 2008 o 1500 hod. Sobrance  –  Myšľa
18. kolo  30. 3. 2008 o 1500 hod. Vysoké Tatry  –  Sobrance
19. kolo  05. 4. 2008 o 1530 hod. Sobrance  –  Svidník
20. kolo  13. 4. 2008 o 1530 hod. Giraltovce  –  Sobrance
21. kolo  19. 4. 2008 o 1600 hod. Poprad –  Sobrance  
22. kolo  26. 4. 2008 o 1600 hod. Sobrance –  Veľký Šariš
23. kolo  01. 5. 2008 o 1600 hod. Brekov  –  Sobrance
24. kolo  03. 5. 2008 o 1600 hod. Sobrance –  Sp. Podhradie
25. kolo  11. 5. 2008 o 1600 hod. Kr. Chlmec –  Sobrance
26. kolo  17. 5. 2008 o 1600 hod. Sobrance –  Lok. Košice
27. kolo  25. 5. 2008 o 1600 hod. Barca –  Sobrance
28. kolo  31. 5. 2008 o 1600 hod. Sobrance –  Turňa n/Bodvou
29. kolo  08. 6. 2008 o 1600 hod. Topoľany –  Sobrance
30. kolo  14. 6. 2008 o 1600 hod. Sobrance –  Bardejov

rozpis jarnEj Časti zápasov 
avE v.o.d.s. iii. liga – dospElí
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