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z rokovaní mestského 
zastupiteľstva v sobranciach
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach (ďa-
lej len MsZ) sa v 2. štvrťroku 2010 zišlo 
na riadnom 41. zasadnutí dňa 29. 4. 2010 
a na mimoriadnom zasadnutí dňa 17. 5. 
2010. Ďalšie riadne zasadnutie MsZ je 
plánované na 28. júna 2010.
41. zasadnutie MsZ v Sobranciach otvo-
ril a viedol Ing. Pavol Džurina, primátor 
mesta. Prítomní boli všetci 13 poslanci 
MsZ. MVDr. Marián Petro dal posla-
necký návrh, aby sa v bode 13 – Rôzne 
ako prvý bod prerokovala Zmena Štatú-
tu mestských novín Sobrančan. Primá-
tor mesta stiahol z programu rokovania 
Návrh na podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, Prioritná 
os: 4 Odpadové hospodárstvo (Kompos-
táreň v Sobranciach)s tým, že k tomuto 
bodu zvolá mimoriadne rokovanie MsZ.
Primátor mesta v úvode zasadnutia infor-
moval prítomných poslancov, že využil 
svoje zákonné právo a na základe ustano-
venia § 13b ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov dňa 8. 4. 2010 odvolal z fun-
kcie zástupcu primátora mesta JUDr. Jána 
Piptu a s účinnosťou od 9. 4. 2010 do tejto 
funkcie vymenoval Mgr. Eduarda Kneža, 
ktorého poveril konkrétnymi úlohami. 
Tiež informoval MsZ, že dňa 12. 4. 2010 
vydal nový organizačný poriadok a orga-
nizačnú štruktúru Mestského úradu.
Programom rokovania 41. zasadnutia 
MsZ dňa 29. 4. 2010 boli interpelácie po-
slancov MsZ a to:
Poslankyňa pani Helena Ciklaminyová 
požiadala o písomnú odpoveď na svo-
ju interpeláciu ohľadne návratu Sob-
ranských kúpeľov do majetku mesta, tiež 
žiadala, aby bolo ihrisko aj na Nám. slo-
body. Primátor mesta Ing. Pavol Džurina 
jej odpovedal, že v rámci projektu Rege-
nerácia centrálnej časti mesta Sobrance sa 
v projekte počíta s oddychovou časťou.
Poslanec MVDr. Štefan Džurina in-
terpeloval riaditeľa RN Sobrance n.o. 
MVDr. Mariána Petra, že sa dopočul, že sa 
v areáli nemocnice robí lekáreň. Riaditeľ 
RN Sobrance n.o. MVDr. Marián Petro 
odpovedal, že na základe oprávnení z ná-

jomnej zmluvy medzi mestom Sobrance 
a RN Sobrance n.o. môže RNS n.o. dávať 
priestory v budove do podnájmu. Vypísa-
li výberové konanie, oslovili 6 subjektov 
– investorov, nakoniec sa do výberového 
konania prihlásili tri subjekty, z ktorých 
bola vybratá najvýhodnejšia ponuka.
Poslanec JUDr. Ján Pipta upozornil 
na problematiku tepelného hospodárstva 
v súvislosti s predajom budovy polikliniky. 
Navrhol prijať uznesenie, že MsZ poveru-
je hlavného kontrolóra vykonať kontrolu, 
či bolo výberové konanie na projektovú 
dokumentáciu, aké podmienky mesto ví-
ťazovi určilo a či v čase podpisu zmluvy 
bolo krytie v rozpočte mesta.
Poslanec Štefan Kurčenko sa dotkol pro-
jektu Regenerácie centrálnej časti mesta 
s ohľadom na výrub stromov a zriadenia 
rómskych hliadok, poslanec Ing. Matúš 
Cinkanič interpeloval riaditeľa Technic-
kých služieb (ďalej TS) ohľadom nefunkč-
nosti mestského rozhlasu na Bernolá-
kovej ulici, poslankyňa MUDr. Marcela 
Rajzáková interpelovala s otázkou mož-
nosti prehradenia vstupu za kotolňu K2 
a plotom jej rodinného domu. S interpe-
láciami ďalej vystúpili poslanci p. Ružena 
Tižová, Ing. Boris Hrebeňák, MVDr. Ma-
rián Petro a pán Ján Kačur.
V bode 5 - 9 MsZ po prerokovaní zobralo 
na vedomie správu o hospodárení orga-
nizácií mesta a to TS, MsKS, CVČ, Re-
gionálnej nemocnice Sobrance a MsBP. 
V bode 10 prerokovalo a vzalo na vedo-
mie organizačno–technické zabezpeče-
nie parlamentných volieb 12. júna 2010 
v našom meste. V bode 11 prerokovalo 
a schválilo Zmeny a doplnky č. 1 Územ-
ného plánu  mesta. Tieto Zmeny a dopl-
nky č. 1 sú zverejnené na úradnej tabuli 
mesta Sobrance, boli doručené dotknu-
tým orgánom štátnej správy a boli vyvo-
lané z dôvodu doplnenia informácií o vy-
daných stavebných povoleniach (Slovakia 
trend na parcele 1194/5 až 1194/7, ob-
chod LIDL a doplnenia návrhu funkčné-
ho využitia plôch na parcelách č. 1148/2 
a č. 1149/2, výstavba fotovoltaickej elek-
trárne a inú občiansku vybavenosť).

aktuality
Primátor má nového 
zástupcu
Primátor mesta, Ing. Pavol Džurina, 
využil novelu zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a od 9. 4. 2010 me-
noval do funkcie zástupcu primátora 
Mgr. Eduarda Kneža, ktorého poveril 
konkrétnymi úlohami. 

Sobrance navštívili vzácni
hostia
Primátor mesta Ing. Pavol Džurina 
30. 4. 2010 prijal na Mestskom úrade 
v Sobranciach predsedu ĽS - HZDS 
JUDr. Vladimíra Mečiara, ktorý sa 
stretol aj s obyvateľmi mesta v pod-
večer pri stavaní mája. Slávnostnú 
atmosféru dotvorili svojím vystúpením 
folklórne spevácke skupiny Zahorčan-
ka a Pajtaše.
V stredu 5. mája 2010 navštívil naše 
mesto minister pôdohospodárstva 
Ing. Vladimír Chovan. Zaujímal sa 
o problémy poľnohospodárov v našom 
regióne. 
V ten istý deň v popoludňajších hodi-
nách k nám zavítal minister zdravotníc-
tva MUDr. Richard Raši, ktorý si prez-
rel priestory novej budovy Regionálnej 
nemocnice, n.o. Sobrance, Zriadenie 
pre seniorov a Zariadenie opatrovateľ-
skej služby. Stretol sa aj so zamestnan-
cami nemocnice. pokračovanie na strane 2



z rokovaní mestského zastupiteľstva v sobranciach

V bode 12 programu MsZ prerokovalo 
a vzalo na vedomie informatívne správy 
z vykonaných kontrol hlavným kontroló-
rom mesta Sobrance.
V bode 13 Rôzne ,,Zmena Štatútu mestských 
novín Sobrančan“ poslanec MVDr. Ma-
rián Petro na základe dohody poslanecké-
ho klubu Smer dal návrh na zmenu Štatútu 
novín Sobrančan a to v článku 7 Redakčná 
rada – zloženie: 2 za poslancov, 1 za MsÚ, 
1 za školstvo, 1 za kultúru, 1 za šport a 1 
za občanov. V článku 8 Predseda redakčnej 
rady (dovtedy bol ním zástupca primátora 
mesta) navrhol, aby ním mohol byť aj po-
slanec MsZ. 
Zástupca primátora mesta Mgr. Eduard 
Knežo (vymenovaný do tejto funkcie pri-
mátorom mesta dňa 9. 4. 2010) uviedol, 
že je to verejnoprávne médium a týmto sa 
dostane do područia jedného poslaneckého 
klubu. Je tu vážne nebezpečenstvo, že môže 
dôjsť k manipulácii jedného poslaneckého 
klubu s verejnou mienkou Sobrančanov, 
hlavne teraz vo volebnom roku. Prednosta 
MsÚ JUDr. Ladislav Brandabura vytkol to-
muto návrhu, že nie je zachovaná primeraná 
zastupiteľnosť obidvoch poslaneckých klu-
bov a konštatoval, že demokratická väčšina 
má právo na túto zmenu, avšak nie na úkor 
demokratickej menšiny. Návrh poslanca 
MVDr. M. Petra bol schválený bez zmien.
Dnes redakčná rada pracuje v tomto zlo-
žení : JUDr. Ján Pipta (predseda zvolený 
Redakčnou radou ), MVDr. Marián Petro, 
JUDr. Ladislav Brandabura, Mgr. Gab-
riela Kozmová, Mgr. Mária Kasičová, Ján 
Kačur a Mgr. Július Knapp.
 V bode Rôzne - B1 MsZ prerokovalo za-
bezpečenie realizácie projektu “Revitali-
zácia kúpaliska v Sobranciach – I. etapa“ 
z poskytnutej dotácie mestu z Enviro-
mentálneho fondu vo výške 100.000,- €. 
MsZ schválilo spoluúčasť vo výške 5 % 
(5.000,- €) s tým, že s realizáciou projek-

tu sa začne v mesiaci august 2010. V bode 
Rôzne - C vzalo na vedomie stanoviská 
komisií ním zriadených na transformá-
ciu sociálnych služieb v meste a trans-
formáciu MsKS a CVČ Zvonček. V bo-
de Rôzne - D vzalo na vedomie správu 
o aktivačnej činnosti v meste. Na žiadosť 
Združenia rodičov školy pri ZUŠ Sobran-
ce pri príležitosti 25. výročia DSZ Mag-
nólia za účelom zabezpečenia koncertu, 
schválilo dotáciu vo výške 500,-€. Ďalej 
sa MsZ zaoberalo nájmom nebytových 
priestorov, nájmom pozemkov, predajom 
nehnuteľnosti, žiadosťou o uloženie NN 
elektrickej prípojky, žiadosťou o zrušenie 
vecného bremena, žiadosťou o odkúpe-
nie motorového vozidla, poskytnutím 
unimobunky, zverením majetku do sprá-
vy TS mesta Sobrance a schválilo komi-
siu na prípravu Sobranského jarmoku, 
ktorý sa uskutoční v dňoch 24. a 25. 9. 
2010. Komisia bude pracovať v zložení 
Mgr. Eduard Knežo, zást. primátora mes-
ta, JUDr. Ladislav Brandabura, prednosta 
MsÚ, JUDr. Pavol Kozma, hlavný kontro-
lór mesta, Mgr. Alica Šabáková, riaditeľka 
MsKS, Ing. Jozef Mihalovič, riaditeľ TS, 
Mgr. Gabriela Kapláčová, riaditeľka CVČ 
a predsedovia stálych komisií MsZ.
 Po dlhšej diskusii, v ktorej poslancom 
boli dané na vedomie pripravované ak-
cie v meste, informácie z KSK, realizova-
né verejné obstarávania v roku 2009 vo 
vlastnej réžii, informácia prednostu MsÚ 
o úverovej aktuálnej zaťaženosti mesta 
a rôznych požiadavkách poslancov, pri-
mátor mesta ukončil 41. rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Sobranciach.
 Na mimoriadnom rokovaní Mestské-
ho zastupiteľstva v Sobranciach dňa 17. 
mája 2010 bolo hlavným bodom prog-
ramu jeho rokovania podanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu Životné prostre-
die, Prioritná os : 4 Odpadové hospodár-

stvo, Operačný cieľ: 4.2 Podpora aktivít 
na zhodnocovanie odpadov na realizáciu 
projektu: „Zariadenie na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu – kom-
postáreň v Sobranciach“. V úvode roko-
vania primátor mesta Ing. Pavol Džurina 
uviedol, že sme dostali petíciu občanov 
mesta, v ktorej vyjadrili svoj nesúhlas 
s výstavbou tohto zariadenia. Petíciu 
podpísalo 126 občanov, predsedom pe-
tičného výboru je pán Petrovka, ktorému 
MsZ udelilo slovo. Pán Miroslav Petrov-
ka uviedol, že výstavba uvedeného zaria-
denia sa ich dotýka tým, že ich rodinné 
domy sú vzdialené od areálu TS cca 35 
metrov a domnievajú sa, že takéto zaria-
denie vydáva hluk a bude tam aj zápach. 
Preto s výstavbou nesúhlasia. Zástup-
ca firmy Geosofting spol. s r.o. Prešov 
Ing. Marek Hrabčák oboznámil prítom-
ných so správou o posudzovaní vplyvu 
na životné prostredie a so závermi hluko-
vej a pachovej správy. Po dlhej diskusii, 
v ktorej odzneli pripomienky k súladu 
zámeru s Územným plánom mesta, kriti-
ke lepšej prezentácie zámeru, prijalo MsZ 
uznesenie, v ktorom nesúhlasilo s výstav-
bou zariadenia kompostáreň v areáli TS. 
Za toto uznesenie hlasovali všetci 11 prí-
tomní poslanci MsZ.
V ďalšom bode poslanci MsZ prijali 
uznesenie, ktorým bolo zverené do sprá-
vy I. ZŠ viacúčelové ihrisko s umelou 
trávou v hodnote 72.809,69 €. V závere 
rokovania prednosta MsÚ oboznámil 
poslancov s pozvaním nášho partnerské-
ho mesta Lubaczów v Poľsku na oslavy 
ich mestského sviatku v dňoch 18. – 21. 
júna 2010. Zloženie našej delegácie bude 
z radov poslancov, mládeže, zástupcov 
našich organizácií a MsÚ. Mimoriadne 
zasadnutie MsZ ukončil svojím poďako-
vaním za účasť primátor mesta.

 JUDr. Ladislav Brandabura
 prednosta MsÚ Sobrance 

pokračovanie zo strany 1

učitelia
sa vzdelávali

Školský úrad v Sobranciach v spoluprá-
ci s Metodicko-pedagogickým centrom 
v Prešove zorganizoval 10.6.2010 v pries-
toroch I. ZŠ a ŠJ v Sobranciach pre peda-
gógov ZŠ vo svojej pôsobnosti Metodický 
deň. Bol zameraný na tvorbu Školských 
vzdelávacích programov a možnosti 
ďalšieho vzdelávania pedagogických za-
mestnancov v súvislosti s novou legis-

latívou. Prítomní si so záujmom vypo-
čuli lektorky Mgr. Tatianu Alexovičovú 
a Mgr. Máriu Ďurčekovú. V živej diskusii 
si ujasnili problémy, s ktorými sa stretli 
pri tvorbe svojich školských programov. 
Najužitočnejšie pre nich však boli infor-
mácie o možnostiach získavania kreditov 
pre ich kariérny rast. 

 – gk -

Dubnický technologický inštitút IKS 
v Sobranciach 

ponúka 

záujemcom možnosť formou diaľkového štúdia 
absolvovať I. st. VŠ a získať titul Bc. 

Záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť 
do 28.8.2010 na adrese: 

Stredisko DTI, Komenského 12, 073 01 Sobrance.
Podrobnejšie informácie získate na: 

tel. 0904 493 722 - Mgr. Tatiana Džurinová

�/ Sobrančan



prečo sú sobrance rozkopané?

V posledných týždňoch Sobrančanov 
neteší vzhľad nášho mesta. O aký pro-
jekt ide ?
Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnu-
tím č.1 z 9. 1. 2009 schválilo predloženie 
žiadosti na projekt rekonštrukcie vykuro-
vania objektov vo vlastníctve mesta v cel-
kovej výške nákladov 1.991.635,10 €. Pro-
jekt zahŕňa napojenie týchto mestských 
budov: MŠ na ulici Komenského, Gaga-
rinovej a kpt. Nálepku, oboch ZŠ, ZUŠ, 
MsKS, MsÚ, Polikliniky a Domu služieb. 
Realizuje ho firma Therm s.r.o. Košice 
s termínom ukončenia k 31. 12. 2010. 
Hlavným dôvodom podania žiadosti bol 
veľmi starý teplovodný systém, postavený 
v rokoch 1960 a na sídlisku Tyršova starší 
ako 30 rokov. Tieto rozvody majú vysoké 
straty tepla, čo zvyšuje náklady pre oby-
vateľov, ale aj samotné mesto ako vlastní-
ka spomenutých budov.
Aké výhody, alebo nevýhody prinesie 
tento projekt pre nás všetkých?
V prvom rade spomeniem úspory v roz-
počte mesta a jednotlivých mestských 
organizácií spojené s nákladmi na teplo. 
Tiež nový vysoko efektívny kotol na plyn, 
ale hlavne kotol na drevoštiepku, ktorý 
pre nás vyrobia v Slovinsku. Ďalšie vý-
hody sú ochrana životného prostredia, 
konkrétne zníženie množstva emisií, čo 

je hlavným cieľom tohto projektu, ale 
aj vytvorenie predpokladov na stabilnú 
cenu tepla a teplej vody. Nie zanedbateľ-
ným prínosom bude diverzifikácia pali-
vovej základne, keď mesto nebude odká-
zané už len na zemný plyn (spomeňme 
si na plynovú krízu). Občanov mesta, 
bývajúcich v bytových domoch, zrejme 
poteší správa, že Mestský bytový podnik 
Sobrance s.r.o. pripravuje projekt na na-
pojenie bytových domov na existujúcu 
tepelnú sústavu. Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok by mala byť podaná 
na Ministerstvo hospodárstva v rámci 
programu konkurencieschopnosť. Dnes 
je MsBP s.r.o. v štádiu prípravy projek-
tu na napojenie bytových domov. Už pri 
príprave projektu, ktorý dnes realizuje-
me, sme počítali s touto možnosťou, pre-
to boli trasy rozvodov projektované v čo 
najbližšej vzdialenosti k bytovým do-
mom, aby náklady na realizáciu nového 
projektu neboli vysoké. Pre porovnanie 
uvediem, že náklady na súčasný projekt 
sú vo výške 95 % kryté nenávratným fi-
nančným príspevkom z EÚ a štátneho 
rozpočtu, ale nový projekt by sme museli 
vo výške 50 % vy-
kryť z prostried-
kov MsBP Sob-
rance s.r.o.
Ako dlho sa bude 
tento projekt rea-
lizovať?
V rámci zmlu-
vy o poskytnutí 
n e n áv r a t n é h o 
finančného prís-
pevku, podpísa-
nej medzi mes-
tom Sobrance 
a Ministerstvom 
životného pro-

stredia, je stanovený termín ukončenia 
diela aj s jeho kolaudáciou do 31. 12. 
2010. Prebiehajúce výkopové prace sú 
len jednou fázou projektu, tou druhou je 
montáž technológie v kotolni K4. Chcem 
aj touto cestou poprosiť našich občanov 
o trpezlivosť a pochopenie i keď viem, 
že niektorým sťažujeme prístupy do bu-
dov i na miestne komunikácie. Na tento 
projekt v mesiaci júli nadviaže projekt 
,,Regenerácia centrálnej časti mesta“ 
v celkovej výške nákladov 1.238.094,- €. 
Ním budú realizované parkové úpravy, 
oddychové zóny a parkovacie priestory 
v centrálnej časti mesta, čím táto časť 
dostane novú a verím, že i krajšiu podo-
bu. Záverom chcem povedať, že každý 
pokrok si vyžiadal isté ústupky, strpenie, 
obmedzenie aj iné obety, preto verím, 
že Sobrančania prejavia trpezlivosť, po-
chopenie a podporu. Či v budúcnosti 
dokážeme pripraviť a realizovať projekty 
v náklade 3.229.729,- € (v starej mene 
viac ako 97 mil. Sk), si dnes neviem 
predstaviť.
Prednostovi MsÚ JUDr. Ladislavovi Bran-
daburovi otázky položila Mgr. M. Kasičová

Možnosť zís-
kať 3 330 eur na 
skrášlenie svoj-
ho okolia má 
108 slovenských 
miest, v ktorých sa 
nachádza predajné 
miesto spoločnosti 

Orange Slovensko. Do súťaže sa môžu 
zapojiť zákazníci jednou alebo viacerými 
environmentálnymi aktivitami. Stačí, ak 
prídu do ktorejkoľvek predajne Orangeu 
vo svojom meste a:

- odovzdajú do zberu svoj nefunkčný 
mobilný telefón, alebo 
- pri kúpe nového mobilného telefónu 
odovzdajú na predajni svoj používaný, stá-
le funkčný mobilný telefón a batériu, alebo
- aktivujú si v Orangei elektronickú fak-
túru, alebo
- odpredajú Orangeu svoj funkčný 
mobilný telefón v rámci novej služby 
Šrotovné. 
Za každú z týchto aktivít získa zákazník 
pre svoju Orange predajňu jeden bod. 
Predajňa, ktorá dosiahne najviac bodov, 

získa titul Zelená predajňa. Obyvatelia 
budú súťažiť v troch regiónoch: západo-
slovenskom, stredoslovenskom a výcho-
doslovenskom. Aby dostali rovnakú šan-
cu všetky mestá a obce, budú v každom 
z regiónov vyhlásené až dve víťazné 
predajne: jedna nachádzajúca sa v mes-
te s viac ako 20 000 obyvateľmi a jedna 
predajňa z mesta, ktoré má menej ako 
20 000 obyvateľov. „Zelených predajní“ 
tak bude spolu až šesť.. „Zelené predaj-
ne“ a víťazné mestá budú vyhlásené 16. 
septembra 2010. 

súťaž o zeleň pre mesto

Sobrančan /�



„Otvorené dvere“ čakali v budove Ob-
vodného oddelenia Policajného zbo-
ru v Sobranciach, kde si každú triedu 
v sprievode svojho učiteľa prevzal prí-
slušník/ príslušníčka polície. Deti najprv 
videli cely policajného zaistenia v sute-
réne tejto budovy. Nechýbali zvedavé 
otázky, ale potom už prešli na dvor, kde 
si pozreli ukážky služobného vlčiaka. 
Poslušne reagoval na povely psovoda, 

predviedol svoje schopnosti pri zadrža-
ní páchateľa a dovolil aj to, aby ho deti 
pohladkali. 
Nielen chlapcov očarila automobilová 
technika: „štvorkolky“, terénne autá, autá 
na prevoz zadržaných osôb atď. Mnohí si 
vyskúšali, ako sa v nich sedí, aká silná je 
zvuková siréna... 
Zaujímavé boli aj ukážky špecialistov, 
lesného maskovania, zneškodnenia osôb, 
ktoré policajti predviedli za novou budo-
vou RHP. 
Potom sa návštevníci dostali do budovy 
a určeným smerom prešli na poschodie 
do veľkej zasadačky. Tu im tety policajtky 
priložili putá, policajné vesty, prilby, moh-
li hovoriť do megafónu, či pozrieť si video 
- ukážku z akcie na hranici – dolapenie 
utečencov... Pri odchode dostali sladkosť, 
malé občerstvenie a pero ako suvenír. 
Na záver to najlepšie – na parkovisku 
vedľa budovy RHP si deti mohli pozrieť 
zblízka najnovšiu techniku, ktorú použí-

vajú hasiči a záchranári. Všetkých lákala 
najmä helikoptéra, ktorá sa využíva pri 
monitorovaní štátnej hranice. Do tej im, 
žiaľ, nedovolili sadnúť, ale aj dve hasičs-
ké autá sa tešili pozornosti detí. 
Ďakujeme vedeniu RHP v Sobranciach 
za skvelý nápad, ale najmä za precíznu 
prípravu Dňa otvorených dverí. Mnohí 
z návštevníkov chcú v budúcnosti patriť 
k nim.                                              - gk - 

Deň otvorených Dverí u policajtov
Riaditeľstvo Hraničnej polície v Sobranciach (ďalej RHP) umožnilo všetkým školákom i predškolákom nahliadnuť do 
svojich priestorov. Vo štvrtok 3. júna t.r. bol ten zvláštny „Deň“, ktorý mnohým deťom, aj napriek nepriaznivému poča-
siu, priniesol nezabudnuteľné zážitky.

Mestským kultúrnym strediskom sa 
ozývala pestrá zmes prekrásnych skla-
dieb slávnych skladateľov a piesní, ktoré 
vyladili nielen úsmev na tvári, ale aj slzy 
dojatia. Primátor mesta Ing. Pavol Džuri-
na priblížil históriu školy a zaželal jej veľa 
ďalších úspechov. V programe sa postup-
ne predstavili najlepší žiaci z hudobné-
ho, tanečného a hudobno-dramatického 
odboru. Vo vstupných priestoroch bola 
inštalovaná výstava najlepších prác žia-
kov výtvarného odboru. 
Veľký úspech na javisku zožal aj gratulant 
z Českej republiky - Spevácky zbor ČER-
VÁNEK a akordeónový orchester MUZI-
CA HARMONICA. Podporiť kamarátov 
prišli aj členovia Detského speváckeho 
zboru PRO MUZICA z Michaloviec. Mla-
dí muzikanti, tanečníci, divadelníci a spe-
váci sa tešili hlavne na diskotéku, ktorá sa 
začala hneď po skončení koncertu. 
Hrdá na výkony svojich žiakov bola nie-
len pani riaditeľka Ružena Hospodárová, 
ale aj všetci pedagógovia ZUŠ. Čarov-
ná atmosféra sa preniesla na všetkých 
zúčastnených a srdečným slovám a bla-
hoželaniam nebolo konca kraja.   - mKa -

svoje jubileá oslávili koncertom
Základná umelecká škola v Sobranciach v tomto školskom roku oslávila svoje 55. výročie veľkolepým programom, ktorý 
ocenili aj naši pozvaní hostia z Česka. Oslavy boli spojené s 25. výročím vzniku Detského speváckeho zboru Magnólia.

�/ Sobrančan



Prečo oslavujeme 
Deň Zeme?

Po prvýkrát ho zorganizovali americkí štu-
denti 22. apríla 1970. Dôvodom bolo pre-
sadzovanie prijatia nových ekologických 
zákonov a zvýšenie štátneho rozpočtu USA 
na ochranu životného prostredia. Akcie sa 
zúčastnilo 20 miliónov občanov. 
Úspešnú akciu v USA zopakovali aj v r. 1990. 
Koordinačné centrum EARTH DAY Stan-
dford California vyhlásilo 22. apríl za Deň 
Zeme a vyzvalo ochranárske organizácie, 
hnutia i jednotlivcov, aby sa do aktivít zapo-
jili. Výzvu prijali najväčšie a najvýznamnej-
šie svetové ochranárske organizácie: WWF 
– Svetový fond na ochranu prírody, IUCN 
– Medzinárodná únia na ochranu prírody 
a prírodných zdrojov.
Kvalitný program pre žiakov II. ZŠ v Sob-
ranciach počas Dňa Zeme je už viacročnou 
tradíciou. Vedenie školy s učiteľmi pripra-
vuje príťažlivé podujatia pre všetky ročníky. 
Tento rok žiaci 6. ročníka absolvovali bese-
du o vzniku Dňa Zeme, pripomenuli si 40. 
výročie jeho existencie a súčasné ekologické 
problémy našej Modrej planéty. Zamerali sa 
tiež na konkrétne problémy regiónu, v kto-
rom žijeme. Žiaci boli vynikajúcimi poslu-
cháčmi a zaujímali sa o stav lesa, poľovníc-
tva v našom okrese, o prírodné zvláštnosti, 
najmä o lokality výskytu vzácnych drevín, 
živočíchov i kultúrnych hodnôt. Zaujali ich 
aktivity OZ CICONIA v Ruskovciach, ktoré 
sa v rámci dobrovoľnej ochrany ohrozeného 
druhu – bociana bieleho – angažuje za udrža-
nie, resp. zvýšenie počtu hniezdiacich párov 
v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov. 
Beseda potvrdila známu skutočnosť, že najmä 
žiaci ZŠ sú najviac osloviteľní pre myšlienky 
i konkrétne činy v prospech ochrany prírody 
a životného prostredia. Sú už schopní uvedo-
miť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné 
a že je nevyhnutné zachovať ich aj pre budúce 
generácie. Žiaľ, človek aj na začiatku 3. tisícro-
čia spôsobuje darkyni života v mnohých prí-
padoch ťažko odpustiteľné, sebecké bezprávie 
bez toho, aby predvídal, čo týmto konaním 
spôsobuje ... 
Pripomínaním významných výročí v oblas-
ti eko-výchovy je možnosť už od povinnej 
školskej dochádzky formovať pozitívny vzťah 
k prírode spolu s tým základným, ktorý začí-
na už v predškolskom veku v rodine ... Vzťah 
človeka k prírode sa vyvíjal mnoho tisícročí. 
Aj moderný človek prítomnosti musí pocho-
piť, že prírodné bohatstvo Zeme je jediným 
zdrojom všetkého, čo ľudstvo k životu potre-
buje a bude stále potrebovať... 

Ing. Ladislav Maxim

Co vi na to škoľare?
Dospelaki beťare, co?

Kebi toto robiv 
vaš dzedo, či apa,

budzce na ňich pišni,
kec jich ňeulapia.

O co śe jedna?

Z jarov idze očisca,
ta čiscime obisca.

Pľevňe, chľivce, dvori,
no ja z toho chori.

Ja rodak z Cibavi,
no ľubu Sobrance,

ľem strašňe me merźa
gu Sobrancom šance,

bo su zatrepani
mechoma z odpadom,

obuvov a šatstvom,
no šickim za radom.

Chovajme śe slušňe,
tak robic ňetreba!
Toti, co tak robia,
ňepujdu do ňeba.

Napriklad Cibava -
viňice nad hrunkom.
Doźriva tam hrozno

pod zemplinskim slunkom.

Aľe za zavorov
tam gu Voňeciňe

okolo viňici 
jag bi prejšľi śviňe.

A hlavňe na hruňe.
Śmecisko – chorota!

A to šicko, ľudze,
ľem naša robota.

Voźa tam z Cibavi
a aj z Voňecini

vľečki povni śvinstva
a ňe su jedini.

Aj z druhich valalov 
a aj Sobrančaňe,

ja ňeznam pochopic
taki podňikaňe.

Tagže už mam foťak
a tam pomerkuju. 
Može mi vinare

s vinom podzekuju.

Znam už par lajdakov,
co jich tam vidzeľi.

Toto, co chcu zrobic,
bi isce ňechceľi.

Bo ja kec jich zdejmu,
ta su ceľebritki.

A vec možu zbirac 
už ľem śverboritki.

                                                 Vaš Ďusi

eko báseŇ
Sobrančan /�



Voľbi su za politiku,
buľi a furt budu

a kolo ňich aj hosciňki
a sľubi do bludu.

(Ňeľem paňi politici,
šicki chceme prežic!

Naco nam zaś sľubotechnu
za našo peňeźi?)

Šak šicko je politika.
Bilbordi, plagati

aj ancug na politikoj
aj žobracki šati

aj vraždi aj kiselini
vijšľi z politiki,

za peňeźi politicki 
kupiš sebe stiki ...

Veľo ľudze hutora,
že ..................................
......................................
.................................. ?!

Redaktore Sobrančana,
že tiž politicki,

zato, že ľem politički
lapaju za cicki.

Ja śe pocichi priznavam
- ja tiž politicki,

choč na našich političkoch
šumni ňeľem cicki.

Politika je beťarka,
či mlada, či stara.

Hev-tam na ňu treba poslac
na Zemplin „Korzara“.
 (Vun śe už postara!)

* * * * *

Skončiľi už našo voľbi.
Stranov bulo povno.

No a nas za našo hlasi
čeka vekši – ŚČESCE.

Do duši nam hutoreľi,
z śerca presvedčaľi

a kedzže jim chceme veric,
ta me jim hlas daľi.

Bo jak skonči slečna KRIZA,
vraci śe ROBOTA, 

iz každoho obiscočka
odvandruje PSOTA.

Ja odovzdav svuj skromni hlas
ľem slečňe ROBOCE.

Choč ňe každa najšumňejša
- z ňej žebeň čerkoce,

kec śe vec dagdze ukažu
čez vikend u ľece,

u dajakim „nobl – skľepe“,
abo na viľece.

 * * * * *

To toti tri durni śestri
śe každi dzeň žeru.

Zatom dav hlas ľem tej jednej.
Na tamti dva – KAŠĽU.

Ta aj našim zlatim dzecom
slečiňka ROBOTA

pomož – naj śe pritrimuju
slovenskoho plota.

Naj možu žic slušňe doma.
Voňi zrobia zmenu.

Ľem jich kuśčičko potrimaj
za slušňejšu cenu.

Kec śe za daco viuča,
abo vištuduju,

cerpeźľivo ce čekaju,
bo ce potrebuju.

Choč śče žije dześ kolo ňich,
krasna jak lelija,

jich skaźena śesterňica,
slečna KORUPCIA.

A tota s chorov ROBOTOV
tajnu bandu bije.

Kašľa vona na zakoni,
ľem naj dobre žije.

Choč ňe je registrovana,
ma ušadzi fajtu.

Najdzece ju hore, dolov,
sprava, zľeva, aj tu!

 * * * * *

A śčem toto voľiv:

Bi po bokov mesta
už ňezostavalo

„maľeňki kruteňki“
co z koča zohnalo 

pana aj paňiju.
Bo choč bi aj chceľi,

tam kolo kulturi
bi śe zośmerdzeľi.

(Buv mi tam)

Dva ľabdzibudočki
a okolo „torti“,

papere do žovta
šeľijakej sorti?

Ta to ňebarz dobra
pre „varoš“ vizitka.
Hutoru za ľudzi.

Skutočnojs je britka.

Koňečňe začňijme
šicki do jednoho,
važic sebe mesto,

naj mame coś z ňoho.

Ľudze z okoľici,
co śe tu strimuju,
na okresni mesto
často podudruju.

Dumam, že poslanci
iz našoho mesta
budu už istejši,

z poriadnoho cesta.

Hlasovac jedna vec,
kivac z hlavov druha.

Poľo tedi zoreš,
kec śe chopiš pluha.

Veru, že už plani,
co mesto richtuje,
koňečne tu pre nas 

chtoś zrealizuje,

že zastupiteľstvo
Sobrančanov ľubi
a že iz programu
vigumuje sľubi, 

bo už u novembru
KOMUNALNI VOĽBI,

treba śe richtovac
do jeśennej orbi.

Ľem treba dokončic,
co śe už začalo,

abo naštartovac,
co śe ňezačalo.

P.S.:
„Ľem ňesanuj pirka,
kec chodziš na skusi.
Napiš, co kažeme!!“

- Ta dobre!

                                      Vaš Ďusi

voľbi, voľbi, voľbočki
�/ Sobrančan



Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť. Aj 
keď výchova ratolestí je náročná a zlo-
žitá, v konečnom dôsledku sú výsledky 
nášho pôsobenia úžasné, pretože deti 
sú naša pýcha. Sme veľmi radi, že školy 
a školské zariadenia, ktoré sa podieľajú 
na ich vzdelávaní a výchove, dosahu-
jú pri svojej práci vynikajúce výsledky. 
Pretože školský rok 2009/2010 sa chýli 

ku koncu, chceme vám prezentovať ich 
školské úspechy.
Zvyčajne sme zvyknutí, že bilancujeme 
a vyhodnocujeme výsledky práce vždy v 
decembri, kedy sa končí kalendárny rok. 
Iné je to u žiakov, pre ktorých je jún me-
siacom hodnotenia nielen vedomostnej 
úrovne, ale aj úspechov mimoškolskej 
činnosti v rôznych vedomostných, reci-

tačných, či športových súťažiach. Snažili 
sa počas celého školského roka, aby po-
dali čo najlepšie výkony. Niekedy sa im 
darilo viac a my všetci sme sa tešili spolu 
s nimi z ich úspechov, inokedy sme spolu 
s nimi prežívali ich neúspechy a verili, že 
sa „karta“ obráti. A teraz nastal ten správ-
ny čas, aby sme ich pochválili a vyjadrili 
im uznanie. 

Jún - mesiac, ktorý patrí našim deťom...

pokračovanie na strane 8

olympiáda – anglický jazyk

Kategória 1.A: 1. Fučko Richard - II.ZŠ, 
2. Horňáková Denisa - I.ZŠ, 3. Hrebeňák 
Martin - II. ZŠ
Kategória 1.B: 1. Schmidt Daniel - ZŠ R. 
Hámre, 2. Mižák Michal - GY, 3. Kincel 
Pavol - I. ZŠ

olympiáda –chémia

1. Suranič Marián - II. ZŠ, 2. Lukačovi-
čová Katarína - II. ZŠ, 3. Vodhanel Vla-
dimír - I. ZŠ

olympiáda – Fyzika

Kategória F: 1. Bak Patrik- II.ZŠ

olympiáda – matematika

Kategória Z5: 1. Jurasová Gabriela - II. 
ZŠ, 1. Tymovčák Marko - II. ZŠ, 1. Ser-
bak Karol - ZŠ R. Hámre, 2. Kaťuchová 
Kristína - ZŠ Podhoroď, 3. Hamarik Ma-
túš - II. ZŠ
Kategória Z7: 1. Mižák Michal - GY
Kategória Z8: 1. Bak Patrik - II. ZŠ
Kategória Z9: 1. Marcinová Zuzana - II. ZŠ, 
2. Lustig Marek - I. ZŠ, 3. Tkáč Ján - GY

pytagoriáda

P3: 1. Šponták Dávid - ZŠ Lekárovce, 2. 
Urbanová Simona - ZŠ Úbrež, 3. Danko-
vá Vanesa - I. ZŠ
P4: 1. Basandová Patrícia - II. ZŠ, 2. Ur-
banová Simona - ZŠ Úbrež, 3. Kalvin Ad-

rián - II. ZŠ, 3. Javorská Juliána - ZŠ V. 
Revištia
P5: 1. Kušnír Ján - II. ZŠ, 2. Maľučká 
Viktória - I. ZŠ, 3. Serbak Karol - ZŠ R. 
Hámre
P6: 1. Žeňuchová Bianka - ZŠ Porúbka, 2. 
Habuštová Kristína - II. ZŠ, 2. Olejníková 
Lucia - ZŠ Úbrež, 3. Spišáková Katarína - ZŠ 
Krčava, 3. Andrusová Pamela - ZŠ Krčava
P7: 1. Gröninger - ZŠ Bežovce
P8: 1. Bak Patrik - II. ZŠ

olympiáda – Dejepis

Kategória C: 1. Kudrík Tomáš – GY
Kategória D: 1. Fiťma Rastislav – GY
Kategória F: 1. Habuštová Kristína 
– II.ZŠ

v sobranciach sa odmeňovalo
V Mestskom kultúrnom stredisku v Sobranciach sa 15. júna 2010 konala Slávnostná akadémia, ktorú pripravilo 
Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach, ako organizátor okresných vedomostných, kultúrnych a športových 
súťaží. Ich výsledky za tento školský rok vyhodnotila Mgr. Gabriela Kapláčová, riaditeľka CVČ. Víťazi si prevzali 
diplomy a ceny. Slávnostnú atmosféru umocnili svojím vystúpením naši najúspešnejší speváci, tanečníci. Aj školský 
rok 2009/2010 bol veľmi úspešným rokom, o čom svedčia tieto výsledky:

Sobrančan /�



olympiáda- Geografia

5. ročník: 1. Buberová Lenka - I. ZŠ, 2. 
Maľučká Viktória - I. ZŠ, 3. Hazuchová 
Alexandra - I. ZŠ
6. ročník: 1. Horňáková Denisa - I. ZŠ, 
2. Štundová Patrícia - I. ZŠ, 3. Spišáková 
Katarína - ZŠ Krčava
7. ročník: 1. Fiťma Rastislav - GY, 2. Ole-
xa Ján - GY, 3. Hredzáková Diana - I. ZŠ
8. ročník: 1. Kudrík Tomáš - GY, 2. Gej-
guš Michal - ZŠ Úbrež, 3. Dzvoníková 
Natália - GY
9. ročník: 1. Kačur Roman - I. ZŠ, 2. Hos-
tovičáková Marianna - ZŠ Porúbka

poznaj a chráň

Kategória: Botanika: 1. Ostovrchá Natá-
lia - I. ZŠ, 2. Peložatová Nikola - ZŠ R. 
Hámre, 3. Hazuchová Alexandra - I. ZŠ
Kategória: Zoológia: 1. Habuštová Kris-
tína - II. ZŠ, 2. Medviďová Mária - I. ZŠ, 
3. Serbak Karol - ZŠ R. Hámre

recitačná súťaž: 
Šaliansky maťko

Kategória 1: 1. Duncová Miriam - ZŠ 
V. Revištia, 2. Vaľková Simona - I. ZŠ, 3. 
Rožková Valéria - ZŠ Krčava
Kategória 2: 1. Pastiriková Liana - I. ZŠ, 
2. Tóthová Kristína - ZŠ Porúbka, 3. Ka-
ratníková Kristína - II. ZŠ
Kategória 3: 1. Michajlo Michal - I. ZŠ, 2. 
Burčíková Timea - GY, 3. Kasičová Karo-
lína - II. ZŠ

európa v škola
- umelecké práce

Kategória1: 1. Kicová Kristína - ZŠ Choň-
kovce, 2. Hvožďák Radoslav - ZŠ Choňkov-
ce, 3. Solomonová Claudia - ZŠ Choňkovce

slávik slovenska
- spevácka súťaž

Kategória 1: 1. Duncová Miriam - ZŠ V. 
Revištia, 2. Karaman Tomáš - II.ZŠ Po-
rúbka
Kategória 2: 1. Burčíková Timea - GY, 
2. Timková Simona - II. ZŠ, 3. Koreňová 
Eva - ZUŠ 
Kategória 3: 1. Maximová Tatiana - II. 
ZŠ, 2. Berezňaninová Kristína - ZŠ Pod-
horoď, 3. Kalaninová Simona - I. ZŠ, Roš-
ková Miroslava - ZŠ Porúbka

Športové súťaže 

Basketbal - okresné kolo - dievčatá
1. ZŠ Bežovce, 2. ZŠ Podhoroď, 3. II.ZŠ 
Sobrance

Basketbal - okresné kolo – chlapci
1. II. Sobrance, 2. I. ZŠ Sobrance, 3. ZŠ 
Podhoroď

Volejbal – okresné kolo – chlapci
1. I. ZŠ Sobrance, 2. Gymnázium Sobran-
ce, 3. II. ZŠ Sobrance

Volejbal – okresné kolo – dievčatá
1. ZŠ Krčava, 2. ZŠ Podhoroď, 3. II. ZŠ 
Sobrance

Vybíjaná – okresné kolo – dievčatá
1. Gymnázium Sobrance, 2. ZŠ Porúbka, 
3. ZŠ Podhoroď

Futbal – malý- Mc Donald´s CUP – žia-
ci 3. - 4. ročník
1. II. ZŠ Sobrance, 2. ZŠ Krčava, 3. ZŠ Po-
rúbka

Futbal – malý – Jednota COOP -žiaci -
5. - 6. ročník 
1. Gymnázium Sobrance, 2. I. ZŠ Sobran-
ce, 3. II. ZŠ Sobrance

Futbal – malý – Jednota COOP- žiaci 
– 7. - 9. ročník
1. Gymnázium Sobrance, 2. ZŠ R. Hámre, 
3. ZŠ Krčava

Futbal – malý –Jednota COOP – žiačky 
5. - 9. ročník
1. I. ZŠ Sobrance, 2. Gymnázium Sobran-
ce, 3. II. ZŠ Sobrance

Atletika - žiaci súťažili v týchto disciplí-
nach: beh na 60 m, beh na 4 – 60 m, beh 
na 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, 
vrh guľou, hod kriketovou loptičkou

Celkové hodnotenie družstiev - dievčatá
1. I. ZŠ Sobrance, 
2. ZŠ Podhoroď, 
3. ZŠ Krčava

Celkové hodnotenie družstiev – chlapci
1. I. ZŠ Sobrance, 
2. II. ZŠ Sobrance, 
3. ZŠ Krčava

Všetkým srdečne blahoželáme!
 - mKa - 
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Lianka Pastiriková

Narodila sa 2. 2. 2010. Je žiačkou 4. roč. 
ZŠ Komenského 6 v Sobranciach. Mno-
hí ju určite poznáte aj z televíznej obra-
zovky, pretože Lianku ste mohli začiat-
kom júna vidieť v relácii MINI TALENT 
SHOW. O jej talente svedčia už dosiah-
nuté úspechy: 3. miesto v krajskom kole 
súťaže Slávik Slovenska 2009, v regionál-

nej súťaži „Ej Zalužicki poľo...“ zvíťazi-
la už 2-krát. V roku 2008 si vyspievala 
víťazstvo na medzinárodnom festivale 
„Kunovické léto“ a len nedávno sa vrá-
tila z medzinárodného festivalu, ktorý sa 
konal v gréckom Hanioti. Jej spevácke 
umenie ocenil aj Marián Čekovský, kto-
rý ju pozval na benefičný koncert „Ring 
of songs“ v Košiciach a skladby z tohto 
koncertu potom boli vydané aj na CD. 
Okrem spevu je však aj nadaná recitá-
torka, ktorá na krajskom kole „Šaliansky 
Maťko“ získala v minulom šk. r. 2. a teraz 
3. miesto. Darilo sa jej aj v recitačnej sú-
ťaži Hviezdoslavov Kubín, keď dva roky 
po sebe zvíťazila a postúpila do kraj-
ského kola. „Lianka je veľmi usilovná, 
šikovná, aktívna poslušná, talentova-
ná a v neposlednom rade aj vynikajúca 
žiačka, ktorá robí radosť všetkým okolo 
seba...“ prezradila nám jej triedna uči-
teľka Iveta Gombošová, ktorá je na ňu 
právom hrdá.

1. Prečo ťa baví práve spev?
Spievam odmalička a stále. Neverili by 
ste, ale spievam všade a kedykoľvek. Ráno, 
večer, na dvore, dokonca aj v kúpeľni. Za-
čínala som s mojou triednou p.uč. Gom-
bošovou, s ktorou som chodila na rôzne 
vystúpenia a súťaže a postupne som sa 
do spevu úplne zamilovala. Už štvrtý rok 
navštevujem folklórny súbor Zemplínik, 
v ktorom spievam, ale aj tancujem. 
2. Ktorý zážitok z množstva súťaží, kto-
rých sa zúčastňuješ, bol ten najlepší 
a prečo?
Mojím najväčším zážitkom bolo nakrú-
canie a účinkovanie v STV v relácii MINI 
TALENT SHOW. Postaviť sa na javisko 
a vidieť okolo seba toľko kamier... Vte-
dy som si uvedomila, že sa mi splnil môj 
sen - vystupovať v televízii. Aj keď to bola 
veľká zodpovednosť a chvíľami som mala 
nemalú trému. Neopísateľným zážitkom 
pre mňa bolo aj stretnutie s mnohými 
známymi osobnosťami Mariánom Če-
kovským, vtipným Petrom Marcinom, 
ale aj s Miškou Marienkovou. Veľmi sa 
mi páčilo, ako ma pred natáčaním obklo-
pil štáb ľudí, ktorí sa mi postarali o účes, 
make-up a oblečenie. Cenné rady som 
dostala aj od Jany Kociánovej, Janka Le-
hotského, či pána Abraháma. Aj keď bolo 
natáčanie náročné, nikdy na tieto pre-
krásne zážitky nezabudnem.
3. Aké máš plány do budúcnosti?
Začala som chodiť na hodiny spevu, 
chcem sa naučiť technicky správne spie-
vať, pretože by som rada naspievala vlast-
né CD-čko. Mojím snom je vystupovať 
v rôznych programoch. A v budúcnosti 
by som chcela byť detskou lekárkou. Som 
ešte malá, ale moje sny a túžby sú veľké. 
Prajem si, aby som všetkým, ktorí majú 
radi mňa a môj spev, robila len radosť, 
aby som svojim rodičom, starým rodi-
čom aj všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli 
a starajú sa o mňa, prinášala lásku a po-
tešenie.

Marián Suranič

Už na pohľad veľmi skromný chlapec, 
ktorý svojimi odbornými vedomosťa-
mi z oblasti chémie prekvapil mnohých 
dospelých. Narodil sa 8. 3. 1996 a nav-

števuje 8. ročník ZŠ Komenského 12 
v Sobranciach. Už v 5.roč., keď sa ché-
mia ešte nevyučuje, si vybojoval medzi 
deviatakmi v okresnom kole chemickej 
olympiády (ďalej CHO) 2.miesto. V 6.
roč. postúpil na krajské kolo a na prek-
vapenie všetkých si priniesol 7.miesto. 
V 7. roč. súťažil v kategórii „C“, v ktorej 
súťažia študenti 1. roč. gymnázií, a zís-
kal v krajskom kole 4. miesto. Následne 
bol pozvaný do Letnej školy chemikov 
na 2-týždňové sústredenie do Bratislavy. 
Pretože náklady na toto sústredenie boli 
vysoké, vedenie školy a pedagogický zbor 
sa rozhodli, že Mariána v jeho záľube 
podporia a zaplatili mu väčšiu časť nákla-
dov. Tento rok vyhral okresné kolo CHO 
a patrilo mu aj 1. miesto na krajskom kole 
v Košiciach. „Marián je výborný a veľmi 
usilovný žiak“, povedala nám o ňom jeho 
pani učiteľka chémie - Jana Hazuchová, 
ktorá má z výsledkov jeho práce veľkú ra-
dosť. Ako sme zistili, Marián sa aktívne 

zapája aj do vyučovania fyziky, kde spolu 
s pani učiteľkou opravuje učebné pomôc-
ky, ba dokonca sa snaží vyrábať aj nové 
prístroje na vyučovanie fyziky.

1. Prečo ťa baví práve chémia?
Chémia a hlavne pokusy ma bavili od-
malička. Na ZŠ na I. stupni som najradšej 
čítal knihy o slávnych chemických a fyzi-
kálnych vedcoch. A určite ma to upútalo 

naši úspešní...
V tejto rubrike sme vám už predstavili výnimočných ľudí z nášho mesta, pre ktorých nie je nič nemožné, pretože veľmi 
chceli. A dosiahli to. V Sobranciach však máme aj žiakov a študentov, ktorí aj keď sú vekom mladí, už teraz sú výsled-
ky ich práce v škole viac než výborné. Ich vedomosti prekročili hranice okresu a ich umiestnenia sú v rámci kraja, či 
dokonca Slovenskej republiky na popredných miestach. Reprezentujú nielen svoje školy, ale vytvárajú pozitívny obraz 
aj o našom meste. 

pokračovanie na strane 10
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hlavne kvôli tomu, že chémia je veda, kde 
môžem robiť rôzne pokusy. Nie je to len 
o teórii, ale aj o praktickej činnosti, ktorá 
ma veľmi baví. 
2. Aká súťaž bola pre teba najťažšia 
a prečo?
Každá súťaž je pre mňa skúškou, či to 
zvládnem. No v súčasnosti je to pre mňa 
jednoduchšie hlavne z vekového hľadis-
ka, pretože v 5. roč. som súťažil s podstat-
ne staršími žiakmi a mal som oveľa väčšiu 
trému.
3. Aké máš plány do budúcnosti?
Trochu ste ma zaskočili, ešte som o tom 
veľa nerozmýšľal. Chcel by som hlavne 
úspešne dokončiť základnú školu. Vý-
ber strednej a vysokej školy bude určite 
podmienený mojím záujmom o ché-
miu. A možno by som raz chcel praco-
vať v Európskej organizácii pre jadrový 
výskum  CERN v Ženeve.

Ratislav Fiťma

Svojím nadaním na viaceré činnos-
ti upútal už na ZŠ. Venoval sa recitácii 
a umiestňoval sa na popredných mies-
tach v okresných súťažiach. V súťaži 
Hviezdoslavov Kubín získal vo 4. ročníku 
1. miesto v krajskom kole a zúčastnil sa 
celoštátnej prehliadky recitátorov v Dol-
nom Kubíne. 
Narodil sa 24. 8. 1997 a od šk. r. 
2007/2008 je študentom na Osemroč-

nom gymnáziu v Sobranciach. Hneď 
v 1.roč. (v príme) získal v geografickej 
olympiáde (ďalej GeO) 1. miesto v  ok-
resnom kole a  v  biologickej olympiáde 
získal už ako 10-ročný 1. miesto v ok-
resnom a krajskom kole a dokonca bol 
úspešným riešiteľom v celoštátnom kole. 

O rok neskôr sa zúčastnil s veľkým úspe-
chom dejepisnej olympiády, v okres-
nom aj krajskom kole získal 1. miesto. 
Ako ide rok za rokom, Rastislav je čoraz 
úspešnejší, o čom svedčí aj jeho terajší 
mimoriadny úspech. V dejepisnej olym-
piáde získal 1. miesto v okresnom, kraj-
skom, ba dokonca aj v celoštátnom kole. 
A to nie je všetko, aj vo svojej obľúbenej 

GeO zvíťazil nielen v okrese a kraji, ale aj 
v celoštátnom kole.

1. Pri tvojich všestranných záujmoch, čo 
ťa baví najviac?
Okrem prípravy na hodiny a úloh, kto-
ré musím spĺňať v škole, veľmi rád čítam 
knihy, hlavne z oblasti histórie a geogra-
fie. Prečítam si však aj dobrý cestopis, či 
román. Samozrejme, ako všetci ostaní, 
aj ja trávim veľa času na internete, kde si 
vyhľadávam informácie, ktoré ma zaují-
majú.
2. Aká súťaž bola pre teba najťažšia 
a prečo?
Najťažšou súťažou bola pre mňa asi olym-
piáda z biológie, pretože som sa musel 
pripravovať vo veľmi širokom učebnom 
rozsahu. Možno som to vnímal ťažšie 
preto, lebo to bola moja prvá súťaž také-
hoto typu. A mojimi súpermi boli žiaci 
z vyšších ročníkov.
3. Aké máš plány do budúcnosti?
Prial by som si hlavne, aby som bol zdra-
vý, pretože je to fakt najdôležitejšie. Tiež 
by som chcel úspešne doštudovať gym-
názium a rád by som pokračoval v štúdiu 
na vysokej škole. Na akej, to som sa ešte 
nerozhodol. Mám čas, ale možno so za-
meraním na históriu. Uvidíme...

Veríme, že všetci ste nielen prekvapení, ale 
hlavne hrdí na týchto talentovaných žia-
kov v našom meste. Želáme im, aby sa im 
ich sny splnili a tešíme sa na ich ďalšie ús-
pechy.                                                - mKa -

miss roma 2010
V nedeľu 23. mája 2010 sa v MsKS 
stretli priaznivci krásy, ktorú nám 
predviedli naše rómske dievčatá. 
Stalo sa už milou tradíciou, že CVČ 
Zvonček organizuje pre našu 
mestskú komunitu Rómov, hlavne 

pre jej „nežnejšiu“ časť, súťaž krásy. 
Záujem o túto akciu každým rokom 
narastá, o čom svedčí aj účasť širokej 
verejnosti. Odborná porota, ktorej 
čestným predsedom bol Miroslav 
Daňo, poslanec Prešovského 
samosprávneho kraja a členovia: 
Pavol Džurina- primátor mesta, 
Ján Kačur- poslanec MsZ, Eva 
Pappová- riaditeľka I. ZŠ Sobrance, 
Erika Demčáková – ZOS Sobrance 
a Jarmila Adamová – Miss ROMA 
2009, to veru s rozhodovaním nemali 
ľahké, pretože dievčatá sa na túto 
súťaž svedomito pripravovali. 
Nakoniec sa porota rozhodla takto: 
Titul „Miss sympatia“ si z tohtoročnej 
súťaže odniesla Valéria Mikerová. Cenu 
poslanca PSK získala Eva Mikerová, 
na 3. mieste sa umiestnila Laura 
Kimová, 2. miesto si vybojovala Iveta 
Mikerová a 1. miesto a Cenu primátora 
mesta Sobrance si z tejto súťaže krásy 

odniesla Karin Balogová, ktorá sa 
neubránila slzám dojatia. 
Z výsledkami bola spokojná nielen 
porota, ale aj všetci diváci, ktorí našu 
MISS ROMA 2010 odmenili veľkým 
potleskom.                                - mKa -
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Mestské kúpalisko 
– opäť otvorené

denne 9 00 – 19 00  hod. 

Vstupné:
deti do 6 r. a ZŤP zdarma

do 15 r. – 1 €
nad 15 r. – 1,50 € 

centrum voľného času zvonček
Chceš stráviť leto 2010 s kamarátmi? 

Prázdniny sú už tu a Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach 
pre svojich priaznivcov pripravilo zaujímavé leto. 

V tomto školskom roku to bude denný Letný tábor, v ktorom nebude chýbať 
šport, fantázia, hry, kúpanie, kreslenie, ale hlavne oddych a pohoda. 

LetNý táBOR
 je určený pre deti 1. - 4.ročníka ZŠ, bude od pondelka do piatka 730 – 1600 hod., 

stravovať sa budú v jedálni MŠ Komenského 11 v Sobranciach. 
Poplatok za celý turnus je 15 €. 

I. TURNUS: 6. 7. 2010 - 9. 7. 2010 – Malý zvedoš
II. TURNUS: 12. 7. 2010 - 16. 7. 2010 – Kúzelné farbičky
III. TURNUS: 19. 7. 2010 - 23. 7. 2010 – Rozprávkový svet
IV. TURNUS: 26. 7. 2010 - 30. 7. 2010 – Malý delfín

Dôležité je, aby ste svoje dieťa prihlásili vopred a len na celý turnus (celý týždeň). 
Všetky potrebné informácie Vám poskytnú 

na tel. č. 652 38 08, 0915 883 632, 
alebo osobne v CVČ Zvonček na Tyršovej 12 v Sobranciach.                                                                                      

                                                                                           - mKa -

MeMoriál 
Petra ŠtelMáka 

a ladislava Madarasa

Od roku 2007 sa koná Tenisový turnaj vo 
štvorhre „Memoriál“ Petra Štelmáka (4. 
ročník) a Ladislava Madarasa (2.ročník) 
na pamiatku týchto dvoch už nebohých 
spoluhráčov.
Tento turnaj tenistov – Sobrančanov sa 
koná v priestoroch tenisového kurtu pri 
kúpalisku a multifunkčných ihrísk na fut-
balovom štadióne a I. ZŠ Sobrance.
Víťazi jednotlivých ročníkov:
2007 – Ladislav Popovič, Ján Kica
2008 – Daniel Sedlák, Igor Suchý
2009 – Ladislav Popovič, Ján Kica
2010 – Ladislav Popovič, Ján Kica

  Spracoval: Mgr. Ladislav Popovič

tenis v sobranciach
Seniorský tenis sa v našom meste hrá 
od r. 1995. V roku 2009 sa uskutočnil už 
jeho 14. ročník, na ktorom štartovalo 12 
hráčov, rozdelených do dvoch 6-členných 
skupín. Po odohratí všetkých zápasov 
bolo konečné poradie nasledovné:
1. Ladislav Popovič
2. Gabriel Falis
3. Ondrej Tomčo
4. Ján Biačko
Tradícia tenisových turnajov sa datuje od 
r. 1995. Prvé turnaje sa konali v areáli re-
kreačného zariadenia Breza v Prímestskej 
oblasti na Zemplínskej šírave. 

Prvými víťazmi boli: Gabriel Falis 2x, 
Maroš Kondík 1x, neskôr Ladislav Popo-
vič 10x. 
Na tomto turnaji sa zúčastnilo veľa Sob-
rančanov, ako napr. Ján Kica, Ľuboš 
Krompák, Pavol Kozma, Michal Žeňuch, 
Peter Štelmák, Ladislav Madaras, Maroš 
Kondík, Ondrej Tomčo, Ján Biačko, La-
dislav Popovič, Gabriel Falis, Juraj Klamo 
st., Juraj Klamo ml., Juraj Žeňuch, Ľubo 
Kaplač, Vlado Čergeť, bratia Hreščákov-
ci. Z mladšej generácie Michal Žeňuch 
ml. a Juraj Rigan.

                         Mgr. Ladislav Popovič
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VK Slávia Sobrance v skončenej sezóne 
2009 – 2010, ktorá bola už v poradí tretia 
v I. lige mužov, obsadila pekné 5. miesto 
– čo je v rámci celého Slovenska delené 
19. – 20. miesto, kde zo 40 zápasov do-
kázala vyhrať 20 stretnutí. V tomto sú-
ťažnom ročníku boli už zapojení do hry 
aj mladí hráči, ktorí sú ešte len v doras-
teneckom veku – Peter Staško, Viliam 
Paško ml., Ján Širochman a Ivan Nemec. 
Medzi opory domácich patril aj skúsený 
Jozef Berko a bývalý hráč VK Chemes 
Humenné Martin Sivák. Káder  mužov sa 
postupne omladzuje a naberá skúsenos-
ti v náročnej I. lige. VK Slávia Sobrance 
verí, že si zabezpečí financie na nasledu-
júci ročník 2010 – 2011 a bude dobre re-
prezentovať mesto Sobrance vo volejbale 
mužov na celoslovenskej úrovni.  

Začiatkom apríla 2010 vyvrcholil už 
V. ročník Sobranskej softtenisovej ligy 
(SSTL) súbojom o 3. miesto a finálovým 
zápasom.

Zápas o 3. miesto medzi dvojicami Škir-
da, Polomský – Popovič, Kica st. (2:1) 
lepšie zvládla mladšia dvojica, keď si, vo 
vyrovnanom súboji, poradila s minulo-

ročnými finalistami. 
Vo finále sa po dvoj-
hodinovej dráme 
z celkového prven-
stva radovali obhaj-
covia titulu - Falis, 
Biačko, ktorí zví-
ťazili nad dvojicou 
Semivan, Tomčo Ľ. 
(2:1).
Záverečné vyhod-
notenie, spojené 
s odovzdávaním 
cien a Putovného 
pohára SSTL, sa 

konalo v priestoroch ZŠ Komenského 
12 v Sobranciach za hojnej účasti sú-
ťažiacich, pre ktorých bolo pripravené 
pohostenie. Keďže nám pri organizo-
vaní ligy podalo pomocnú ruku mes-
to Sobrance, pozvali sme aj predstavi-
teľov miestnej samosprávy. Pozvanie 
prijali zástupca primátora Mgr. Edu-
ard Knežo, prednosta MsÚ JUDr. La-
dislav Brandabura a predseda komisie 
pre školstvo, kultúru a šport Ján Ka-
čur. Stretnutie sa nieslo v uvoľnenej 
priateľskej atmosfére a účastníci sa 
rozchádzali s tým, že sa tešia na ďalší 
ročník ligy.
VI. ročník SSTL by sa mal začať v jesen-
nom období. Informácie budú zverejnené 
na stránke: www.sstl.estranky.sk  

                                      Mgr. Juraj Klamo

skončil sa piaty ročník sobranskej softtenisovej ligy

volejbalisti ukončili sezónu

výsledky
skupina 

o 1. - 4. miesto:

 družstvo celkom  V  P body

1. Stará Ľubovňa 40 38 2 78

2. Martin 40 28 12 68

3. Vranov n/Topľou 40 25 15 65

4. Revúca 40 15 25 55

skupina 
o 5. - 8. miesto:

 družstvo celkom  V  P body

1. Sobrance 40 20 20 60

2. Kežmarok 40 17 23 57

3. Hriňová 40 17 23 57

4. Banská Štiavnica 40 0 40 38
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