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z rokovaní mestského 
zastupiteľstva v sobranciach
Riadne, v poradí 43. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Sobranciach sa 
uskutočnilo dňa 28. júna 2010 vo veľ-
kej zasadačke Mestského úradu. V jeho 
programe boli interpelácie poslancov, 
záverečný účet mesta, správa o plnení 
finančného rozpočtu za 1. štvrťrok 2010 
a návrh zmeny č.1 rozpočtu na rok 2010, 
zásady postupu pri vybavovaní sťažnos-
tí v podmienkach mesta, návrh VZN č. 
4/2010 o zákaze požívania alkoholických 
nápojov na vymedzených verejne prí-
stupných miestach, návrh VZN č. 5/2010, 
ktorým sa mení VZN č. 5/2009 o urče-
ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a školských za-
riadení zriadených na území mesta Sob-
rance, Zásady odmeňovania poslancov 
MsZ a Smernica o odmeňovaní členov 
komisií MsZ a členov redakčnej rady no-
vín Sobrančan, určenie počtu poslancov 
MsZ a utvorenie volebných obvodov pre 
voľby do orgánov samosprávy v meste 
Sobrance, návrh plánu rokovania MsZ 
na 2. polrok 2010, návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 
2010, informatívna správa z vykonaných 
kontrol, rôzne, diskusia a záver.
Rokovanie otvoril primátor mesta Ing. Pa-
vol Džurina. Po schválení programu za-
sadnutia, voľby návrhovej komisie, overo-
vateľov a kontrole plnenia uznesení MsZ 
boli na programe rokovania interpelácie 
poslancov. Ako prvý vystúpil Ján Kačur, 
ktorý požiadal o písomné stanovisko, 
v akom stave je rekonštrukcia Ul. 1. mája, 
či mesto robilo výberové konanie na au-
dítorskú firmu a pýtal sa na aktuálnu situ-
áciu vo futbalovom klube MŠK Sobrance. 
JUDr. Pipta sa pýtal na rozpočtové nák-
lady na projekt Sobrance - infraštruktúra 
a žiadal o stanovisko MŽP SR k odpre-
daju polikliniky. Štefan Kurčenko žiadal 
písomnú odpoveď, či sa zrealizuje cesta 
na Ul. Tyršovej pri garážach a poslanky-
ňa Tižová sa pýtala, či sa bude navyšovať 
hrádza v Komárovciach.
V bode 5 rokovania MsZ bol schvaľova-
ný záverečný účet mesta Sobrance za rok 
2009. Po doložení kladných stanovísk 
finančnej komisie, hlavného kontrolóra 

a audítora poslanci schválili rozdelenie 
prebytku hospodárenia za rok 2009 vo 
výške 97.499,- € tak, že do fondu rozvo-
ja bývania bolo poukázaných 1.279,- € 
a do rezervného fondu (RF) 96.220,- €. 
Za uznesenie hlasovali všetci 10 poslanci 
vtedy prítomní v rokovacej miestnosti.
V bode 6 bola prerokovaná Správa o pl-
není finančného rozpočtu za 1.štvrťrok 
2010 a návrh na zmenu č.1 na tento rok. 
Po prečítaní stanoviska finančnej komisie 
a diskusii k tomuto bodu poslanci prijali 
uznesenie č. 58, ktorým schválili použitie 
RF vo výške 96.220,- € na krytie bežných 
výdavkov mesta z dôvodu výpadku po-
dielových daní a navýšenie kapitálové-
ho transferu pre RN Sobrance vo výške 
30.000,- € zo sumy 62.750,- € na 92.750,- 
€ účelovo určených na prestavbu 1. NP 
na ordinácie lekárov a iný prenájom. 
Za toto uznesenie hlasovalo všetkých 12 
prítomných poslancov.
V ďalších bodoch programu poslanci 
prerokovali Zásady postupu pri vybavo-
vaní sťažností v podmienkach mesta Sob-
rance. Tento materiál bol schválený 11 
poslancami MsZ, Návrh VZN č. 4/2010 
o zákaze požívania alkoholických nápo-
jov na vymedzených verejne prístupných 
miestach poslanci neschválili, pričom 
za jeho prijatie bolo 5 poslancov a 7 po-
slancov sa zdržalo hlasovania.
MsZ ďalej schválilo Zásady odmeňova-
nia poslancov a Smernicu o odmeňovaní 
členov komisií MsZ ( neposlancov ) a čle-
nov redakčnej rady novín Sobrančan, ur-
čil sa počet poslancov MsZ a utvorenie 
volebných obvodov pre voľby do orgánov 
samosprávy v našom meste v roku 2010, 
bol prijatý návrh plánu rokovania MsZ 
na 2. polrok 2010 ako i plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra (HK) a in-
formatívna správa z vykonaných kontrol 
HK nášho mesta.
V bode „Rôzne“ pod A) spoločnosť Kúpe-
le Sobrance s.r.o. Žilina predložila žiadosť 
o schválenie obstarávania aktualizácie 
Územného plánu mesta Sobrance z dô-
vodu riešenia plochy pre Rehabilitačné 
sanatórium podľa priloženej zastavovacej 

aktuality
Balóny idú do neba...
Žiaci „Starej školy“ dostali skvelý nápad 
– napísať Vilovi Rozborilovi do relácie 
Modré z neba. Mnohým ľuďom už splnil 
ich sen, alebo urobil veľkú radosť. Teraz 
môže pomôcť vyše 500 žiakom. Majú 
zrekonštruovanú školu, na dvore mul-
tifunkčné ihrisko, ale chýba im miesto, 
ktoré by bolo chránené pred slnkom 
a dažďom. Tiež by bolo multifunkčné - 
ako učebňa v exteriéri na vyučovanie Vv, 
pre ŠKD, alebo ako tribúna, odkiaľ by sa 
pohodlne sledovali zápasy na ich novom 
ihrisku. Začiatkom šk. r. sa stretli za vy-
novenou budovou, kde sa im prihovorila 
riaditeľka školy Mgr. Pappová a primá-
tor mesta Ing. Pavol Džurina. Liana Pas-
tiriková prečítala spoločné želanie, ktoré 
poslali do Tv Markíza a potom vypustili 
modré balóny so želaniami jednotlivcov.  

Prečo zatvorili kúpalisko?
Koncom júla t.r. bola ukončená prevádz-
ka nášho kúpaliska z dôvodu poškodenia 
plaveckého bazénu a veľkého denného 
úniku vody. Ministerstvo životného pro-
stredia SR schválilo pre naše mesto po-
skytnutie prostriedkov z Environmentál-
neho fondu na r. 2010 vo výške 100 000 €. 
Príjemca je však povinný zabezpečiť 5% 
z poskytnutej dotácie z vlastných zdrojov 
na spolufinancovanie. MsZ rozhodlo po-
užiť tieto prostriedky na rekonštrukciu 
bazénu pre plavcov, vzhľadom na jeho 
havarijný stav. Bola vypracovaná pro-
jektová dokumentácia. Celkové náklady 
však činia 271 653,56 €, preto sa bude 
zatiaľ realizovať len 1. časť I. etapy Re-
konštrukcie areálu kúpaliska Sobrance, 
t.j. začne sa s rekonštrukciou plaveckého 
bazénu v rozsahu pridelených finančných 
prostriedkov.pokračovanie na strane 2



z rokovaní mestského zastupiteľstva v sobranciach

štúdie – parcela KNB č.1164/1 o výmere 
8 484 m2. V bode pod B) bola prerokova-
ná dotácia pre MŠK Sobrance na činnosť 
pre žiakov, dorastencov a mužstvo do-
spelých a na prevádzku štadióna s tým, 
že o tomto bode sa rozhodne na mimo-
riadnom zastupiteľstve, kedy sa prerokuje 
správa o finančnom plnení rozpočtu za 1. 
štvrťrok 2010.
Schválené predaje nehnuteľností vo vlast-
níctve mesta pre žiadateľov: Mgr. Maroš 
Pavlo s manž., Milan Tomašura s manž. 
a Juraj Beľan s manž. - pozemky na skupi-
nové garáže. Mudr. Gejza Fiedler s manž. 
a Ing. Viliam Kozár s manž. - vysporia-
danie vlastníckych vzťahov, pozemky pri 
ceste k rodinným domom.
Neschválený bol odpredaj pozemku pre 
Gustáva Surmaja z Michalovskej ulice 
na stavbu rodinného domu z dôvodu 
možnosti čiernych stavieb v tejto lokalite.
MsZ ešte prerokovalo žiadosti o zrušenie 
vecného bremena pre MUDr. Kostovčíka, 
žiadosť o odňatie správy majetku Tech-
nickým službám nášho mesta, žiadosť 
o povolenie na umiestnenie predajného 
stánku v podchode polyfunkčného domu 
na Štefánikovej ulici pre pána Nemčeka, 
žiadosť o pridelenie vyhradeného parko-
vacieho miesta pre pána Dujavu na Nám. 
slobody z dôvodu zdravotného postih-
nutia, žiadosť o schválenie splátkového 
kalendára pre Alenu Lechmanovu ako 
neuhradené náklady za priestory bývalé-
ho Evergreen baru a žiadosť o súhlas so 
zriadením vecného bremena pre Orange 
Slovensko. V závere rokovania primá-

tor informoval poslancov o možnosti 
predkladania návrhov na ocenenie KSK 
a o rokovaní s firmou Plynroz o odpreda-
ji pozemkov na ul. Kúpeľskej. Poďakova-
ním primátora mesta Ing. Pavla Džurinu 
za účasť na zasadnutí poslancom a ostat-
ným prítomným sa 43. zasadnutie MsZ 
v Sobranciach skončilo.
Mimoriadne rokovanie MsZ sa usku-
točnilo 15. júla 2010. MsZ sa na svojom 
43. rokovaní dohodlo, že správu o plnení 
finančného rozpočtu za 1. štvrťrok 2010 
prerokuje na mimoriadnom zasadnutí 
s tým, že sa prerokujú aj súvisiace body 
a to návrh VZN č.4/2010 o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy na die-
ťa MŠ, žiaka základnej umeleckej školy 
a školských zariadení zriadených na úze-
mí mesta Sobrance, žiadosti o poskyt-
nutie dotácie pre MŠK Sobrance a vo-
lejbalový klub Slávia Sobrance a žiadosť 
spoločnosti Orange Slovensko o súhlas 
s umiestnením prípojky optického kábla 
na pozemkoch mesta.
Mimoriadneho zasadnutia MsZ sa zú-
častnilo 12 poslancov, z rokovania sa 
ospravedlnil poslanec MUDr. Juraj Kla-
mo. Hlavným bodom rokovania bola 
správa o plnení finančného rozpočtu 
za 1. štvrťrok 2010 a zmena rozpočtu č.2 
rozpočtu na rok 2010. Po dlhšej diskusii 
poslanci k tomuto bodu prijali uznesenie 
č. 74, ktorým MsZ v Sobranciach schva-
ľuje:
1. Správu o plnení finančného rozpočtu 

za 1. štvrťrok rok 2010
- v  príjmovej  časti  1.263  922,-  €,  t.j. 
33%

- vo výdavkovej časti 1.203 299,- €  t.j. 
31%

2. Zmenu č. 2 rozpočtu Mesta Sobrance 
na rok 2010 :

- v príjmovej časti vo výške 4.653 385,- €
- vo  výdavkovej  časti  vo  výške  4.653 
385,- €

3. použitie RF vo výške 63.020,- € na kry-
tie bežných výdavkov.

Za uznesenie hlasovalo 11 poslancov, pro-
ti nebol nikto a hlasovania sa zdržal po-
slanec Ján Kačur. V nadväznosti na tento 
bod programu poslanci prijali uznesenie 
č. 75, ktorým uložili úlohu prednostovi 
MsÚ podávať raz mesačne informatívnu 
správu o stave čerpania rozpočtu pre po-
slancov a členov finančnej komisie, vráta-
ne neposlancov, na požiadanie.
V bode 4 poslanci schválili návrh VZN 
č.4/2010, ktorým sa zmenilo VZN č. 
5/2009 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ 
a školských zariadení zriadených na úze-
mí mesta. Poslanci rozdelili posledné 
voľné finančné prostriedky v rozpočte 
mesta na tento rok určené na dotácie 
pre MŠK Sobrance vo výške 14.900,- €, 
za toto uznesenie hlasovalo 11 poslan-
cov MsZ. V poslednom bode rokovania 
poslanci neodsúhlasili umiestnenie prí-
pojky optického kábla na pozemkoch 
mesta. Mimoriadne zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva primátor mesta 
Ing. Pavol Džurina ukončil poďakova-
ním prítomným poslancom za ich účasť 
na rokovaní.

 JUDr. Ladislav Brandabura, 
 prednosta MsÚ v Sobranciach

pokračovanie zo strany 1

Spojená škola opäť mení Svoj názov
V niektorých školách od 1. septembra 
2010 dochádza k zmene ich názvu. Spoje-
ná škola je pre niektorých zamestnávate-
ľov ťažko definovateľná. Je totiž niekoľko 
typov spojených škôl, napr. gymnázium 
a základná škola, gymnázium a stredná 
odborná škola a mnoho ďalších kom-
binácií. Preto došlo k rozhodnutiu, aby 
sa spojené školy, ktorých organizačný-
mi zložkami sú dva a viac typov stred-
ných odborných škôl, pretransformo-
vali na stredné odborné školy. V ich 
názve bude uvedené aj zameranie školy. 
Jednou zo škôl, ktorých sa táto zmena 
týka, je aj Spojená škola v Sobranciach. 
Od 1. 9. 2010 je to Stredná odborná ško-
la obchodu a služieb, Nám. slobody 12, 
073 01 Sobrance. Tento názov vystihuje 
doterajšie smerovanie a zložky, t.j. ob-

chodnú akadémiu a strednú odbornú 
školu. 
Na škole ostávajú zachované všetky odbory:
Študijné odbory končiace maturitou: 
6317 6 00 Obchodná akadémia, 6324 6 00 
Manažment regionálneho cestovného ru-
chu, 4210 6 02 Agropodnikanie.
Učebné trojročné odbory končiace získaním 
výučného listu a možnosťou pokračovania 
v nadstavbovom štúdiu a získania maturity: 
6445 2 00 Kuchár, 6444 2 00 Čašník, servír-
ka, 2487 2 01 Autoopravár – mechanik.

Nadstavbové dvojročné denné štúdium 
končiace maturitnou skúškou: 2489 4 02 
Manažér predaja a prevádzky autoservisu 
– Prijímací technik, 6421 4 00 Spoločné 
stravovanie.
Škola má materiálno-technické a per-
sonálne podmienky pre ďalší kvalitný 
a perspektívny rozvoj výchovno-vzdelá-
vacieho procesu práve v obchode a služ-
bách, čo vystihuje aj názov školy.

 Ing. Michal Gič, 
riaditeľ školy

�/ Sobrančan



Poľské partnerské mesto Lubaczów 
pripravilo projekt stretnutia mládeže 
zo svojich partnerských miest, ktorý 
bol schválený koncom mesiaca mája 
2010. Jeho prípravu a realizáciu za 
naše mesto zabezpečoval prednosta 
MsÚ JUDr. Ladislav Brandabura.
V dňoch 24. – 31. augusta 2010 sa žia-
ci našich ZŠ zúčastnili zahraničného 

pobytového zájazdu do partnerského 
poľského mesta Lubaczów.
Riaditelia oboch základných škôl vy-
brali po sedem žiakov, ktorí dosiahli 
výborné učebné výsledky alebo vzor-
ne reprezentovali svoju školu. K prí-
jemnému pobytu v rekreačnom stre-
disku Raztoče prispeli aj naši žiaci 
pestrým kultúrnym programom. Pe-

dagogický dozor počas celého pobytu 
zabezpečovali učitelia Mgr. Bobíková 
a Ing. Kurdila. 
O samotných zážitkoch našich žiakov 
vás budeme informovať v nasledujú-
com čísle. 

JUDr. Ladislav Brandabura
prednosta MsÚ v Sobranciach

Zahraničný pobyt našich žiakov 
Sobrančan /�



K letu neodmysliteľne patrí aj dobrá hud-
ba. A v našom meste sme  jej mali  tohto 
roku neúrekom. Sobrance sú známe tým, 
že  podporujú 
mladé  hudobné 
talenty.  Najlep-
ším  miestom 
pre  letnú  party 
je  mestské  kú-
palisko.  Prázdni-
ny boli v plnom 
prúde  a  18. 
júla  t.r.  o  účasť 
mladých  nebo-
la  núdza  vďaka 
výborným účin-
kujúcim. Prvým 
predskokanom 
bol finalista ob-
ľúbenej televíznej show Superstar Marek 
Lacko, ktorý vystúpil s hudobnou skupi-
nou FTM Fictyvemarry. Najdôležitejším 
a určite aj najatraktívnejším hosťom však 
bol Robo Šimko, ktorý svojimi pesnička-

mi rozprúdil zábavu a pri  jeho hudbe sa 
roztancovali  nielen mladí,  ale  aj  tí  skôr 
narodení. Veď dobré rockové pesničky si 

vypočuje  kaž-
dý  rád.  Všetci 
členovia  jeho 
hudobnej  sku-
piny Mass Riot 
nám  potvrdili, 
že  takéto  akcie 
ich  nesmierne 
tešia,  pretože 
môžu  pred-
viesť  divákom 
to,  čo  ich  baví 
zo  všetkého 
najviac  –  hud-
bu. Záver patril 
pesničkám, kto-

ré namixoval DJ – JAY a známymi novin-
kami zo sveta hudby sa postaral o vynika-
júcu zábavu. Veríme, že aj na budúci rok 
nás  roztancujú  hity,  ktoré  sa  budú  niesť 
naším mestom.                               -mKa-

summer music partY

Každé mesto pripravuje počas dovolen-
kovej sezóny akcie pre svojich obyva-
teľov, hlavne pre tých, ktorí sa rozhodli 
stráviť leto doma. Posledná júnová nedeľa 
odštartovala kultúrne leto 2010 v Sobran-
ciach a jeho príchod sme oslávili Jánskymi 
ohňami. MsKS pri organizácii akcie troš-
ku potrápilo počasie, ale určite to neod-
radilo priaznivcov dobrej nálady. Tento 
rok bol atraktívny aj pre našich najmen-
ších, pretože úvod patril práve im. CVČ 
Zvonček si pre deti pripravilo množstvo 
súťažných hier. Veselý detský smiech 
zaplnil celú sálu. Najviac zábavy si užili 
pri skákaní vo vreci a veľmi sa im páči-
lo, že na pódiu nemuseli vystupovať, ale 
zabávať sa. Deti sa tešili veľkému potlesku, 
ktorým ich odmenili diváci v sále. V dob-
rej nálade sa pokračovalo a vystúpenie 
Folklórneho súboru Sobrančanik zoža-
lo veľký úspech. Príjemným spestrením 
bola novinka „Najlepši naľečnik“, ako je 
vám jasné, bola to kuchárska súťaž, ktorej 
výsledky prekvapili aj samotných organi-
zátorov. Presne stanovené pravidlá dávali 
dvom družstvám rovnakú šancu na víťaz-
stvo. V tento deň sa priestormi MsKS šíril 
nielen smiech a tóny veselých pesničiek, 
ale aj nesmierne lákavá vôňa, ktorá poš-
teklila chuťové poháriky nielen divákov 
v sále, ale aj okoloidúcich. S výsledkami 

poroty boli nakoniec spokojní všetci, pre-
tože si „umenie“ našich kuchárov mohol 
vyskúšať každý. Aj ženské publikum bolo 
veľmi spokojné, veď sledovať pekný pro-
gram a pritom si vymeniť úlohy pri vare-
ní... Verte, mnohé zo žien si to vychutná-
vali. A ako to „naľečnikovanie dopadlo“? 
Najlepšie „naľečniky“ pripravilo družstvo 
zo Sobraniec pod vedením pána Ivana 
Cyklaminiho. Druhé miesto si odniesli 
kuchári z Ostrova, ktorým šéfoval staros-
ta obce pán František Marcin. Všetkým 
kuchárom odovzdal ceny primátor mesta 
Ing. Pavol Džurina. Aj keď počasie nevy-
šlo tak, ako sme si predstavovali, akcia 
mala veľký úspech a lahodná vôňa „naľeč-
nikov“ a výborná nálada hravo zvládli aj 
túto prekážku.                                   -mKa-

kultúrne leto 2010 
v Sobranciach

SPIEVA 
CELÁ  

RODINA
Letná zábava vyvrcholila 20. augus-
ta na amfiteátri pri MFK, kde bola 
pre všetkých, ktorí majú radi róm-
sku hudbu a pesničky, pripravená 
zábavná akcia „Spieva celá rodi-
na“.  Príjemné popoludnie bolo 
plné nielen prekrásnych rómskych 
piesní a tancov, ale aj súťaží. Amfi-
teáter sa zaplnil zvedavými divák-
mi, ktorí si chceli pripomenúť 
výbornú atmosféru spred roka. 
Veľkým potleskom na pódiu priví-
tali 4 rodiny - Balogovú, Adamovú, 
Mikerovú a Demeterovú. Prekrásne 
rómske tóny a tance roztancovali 
nielen súťažiace rodiny, ale aj pub-
likum. Veľmi ťažké to bolo hlavne 
pre porotu, ktorá chcela odmeniť 
najlepšie súťažiacu rodinu. Pred-
sedom poroty bol primátor mesta 
Ing. Pavol Džurina a pri rozhodo-
vaní mu pomáhali pani Eva Treľová 
a pani Jana Littová. Aj keď bolo roz-
hodovanie ťažké, s výsledkami boli 
spokojné nielen súťažiace rodiny, 
ale aj diváci. 4. miesto si vysúťažila 
rodina Mikerová, 3. miesto obsa-
dila rodina Adamová. Na 2. mieste 
sa umiestnila rodina Demeterová 
a prvenstvo si tohto roku odniesla 
rodina Balogová. Úspešnosť tejto 
akcie potvrdila, že aj v budúcom 
roku sa pri rytmickej hudbe a tan-
coch našich rómskych spoluobča-
nov určite zas stretneme.
Veríme, že letné akcie Vás všetkých 
potešili a užili ste si ich plnými dúška-
mi.                                                   -mKa-
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Na svoje si prišli všetci milovníci alterna-
tívnej muziky a výtvarného umenia.
Ešte tri dni pred tým neustále pršalo, no 
v nedeľu 1.augusta sa už z oblohy usmieva-
lo slniečko a teplomer ukazoval 31 stupňov, 
teda počasie ako stvorené na letný festival.
Prví návštevníci festivalu prichádzali 
na kúpalisko už pred 16.00 hod. 
Festival oficiálne otvoril primátor mesta 
Ing. Pavol Džurina, hudobne ako prvá 
odštartovala kapela The Waves z Hu-
menného, ktorá zahrala skladby v štýle 
rock´n rollu. Súčasne, len niekoľko met-
rov od hudobného pódia, mali možnosť 
milovníci umenia sledovať siedmich mla-
dých výtvarníkov priamo pri ich výtvarnej 
činnosti a zároveň obdivovať ich vysta-
vené práce v prírodnej galérii kúpaliska. 
Výtvarníci Katarína Rybnická, Mária Ko-
váčová a Tomáš Justinič zo Sobraniec a  
Zuzana Uhalová, Katarína Jurčišinová, 
Zuzana Jurčišinová, Marianna Hrabiková 
z Michaloviec – tí všetci predviedli, ako 
vedia šikovne narábať so štetcom a far-
bami. Pod ich rukami sa rozmerné pa-
nely sololitu postupne menili na krásne 
a veľmi originálne umelecké diela, ktoré 
už v súčasnosti zdobia priestory Centra 
voľného času Zvonček v Sobranciach.
Po humenskej kapele sa divákom po-
stupne predstavili ďalšie. Domáca kapela 
Freedeggs, potešila všetkých priaznivcov 
punk rocku. Power of Flower z Košíc, 
zaujala sviežou hudbou v štýle alterna-
tívneho rocku a ako jediná mala aj zas-
túpenie nežného pohlavia. Bardejovské 
duo Sonicates ukázalo, že dobrá hudba 
v štýle indie sa dá hrať, aj keď sú v kapele 

len dvaja členovia. V závere to poriadne 
roztočila domáca kapela Parting Mouth, 
ktorá pôsobí pri CVČ Zvonček v Sob-
ranciach od roku 2007. Ich energické vy-
stúpenie bolo príjemným prekvapením 
a ich hudba v štýle indie – rocku natoľ-
ko upútala, že postupne dostala do varu 
všetkých divákov, no hlavne mladých pri 
pódiu. Po vystúpení všetkých kapiel sa 

mladí ďalej zabávali pri tanečnej hudbe 
Dn Bia skoro do ranných hodín.
O tom, že sa festival Sobrančanom naozaj 
vydaril, svedčia nielen pozitívne ohlasy 
účastníkov, ale aj samotná účasť. Navští-
vilo ho niečo vyše tri stovky divákov - po-
väčšine mladých ľudí, ktorí na festivale 
mohli nielen príjemne stráviť svoj voľný 
čas, ale predovšetkým sa obohatiť a inšpi-
rovať tvorbou mladých začínajúcich umel-
cov – hudobných kapiel a výtvarníkov.
O zdarný priebeh festivalu sa pričinili spolu 
s pracovníkmi CVČ aj mládežníci z klubu 
mladých. Tí samotný festival pripravovali, 
organizovali a realizovali - počnúc tvorbou 

loga a plagátov festivalu, ďalej zhotovovaním 
pútačov, propagáciou na facebooku, oslovo-
vaním a zabezpečovaním hudobných kapiel 
a výtvarníkov, roznášaním letákov a lepe-
ním plagátov, prípravou scenára, sprievod-
ného slova a zabezpečovaním jednotlivých 
úloh priamo na festivale. Iste ich poznáte: 
moderátori - Laura Kellöová a Ladislav Se-
kletár, výtvarná sekcia – Katarína Rybnická, 
hudobná sekcia – Peter Cinkanič, Dominik 
Demčák, vstup na festival – Martina Dun-
dová, Simona Blichová, zhotovovanie video-
záznamu a fotografií – Denisa Falisová, Ivan 
Biačko, animátor zábavných súťaží – Ľubo-
mír Kapláč, grafický návrh a spracovanie 
plagátu festivalu - Michal Ovsaník.
Ak sa spoja dobré nápady a entuziazmus 
všetkých - no hlavne mladých aj so skú-
senosťami starších, tak platí to staré zná-
me, že: „Spolu dokážeme viac“. Dôkazom 
toho bol aj Supersonic festival. Všetci sa 
už teraz tešíme na jeho 2.ročník.
Viac fotografií z festivalu si môžete po-
zrieť vo Fotogalérii na webovej stránke 
mesta Sobrance: www.sobrance.sk .
A ešte niekoľko slov na záver.
Prvotná myšlienka zorganizovať čosi 
nové, príťažlivé pre mladých v Sobran-
ciach skrsla v hlavách mládežníkov – kon-
krétne chlapcov z kapely Parting Mouth, 
ktorá pôsobí pri CVČ a sobranských 
gymnazistov. Táto partia nadšencov sa 
pravidelne už od apríla stretávala v CVČ 
– v klube mladých, aby spolu s jeho vedú-
cou nápad premenili na skutočnosť. Veci 
sa dali do pohybu a na svete bol projekt 
s príznačným názvom „Spolu dokážeme 
viac“. Aj vďaka finančnej podpore zo stra-
ny mesta Sobrance môžu mládežníci po-
stupne realizovať svoje myšlienky, pred-
stavy a nápady v podobe inovatívnych 
podujatí pre mladých – akým bol bezpo-
chyby aj I. ročník Supersonic festivalu.
Práve týmto podujatím mladí ukázali, že sa 
môžeme na nich spoľahnúť, že vedia byť 
zodpovední a že je hodné, aby mesto v čo 
najväčšej miere podporovalo prácu s mlá-
dežou. Veď práve mladí raz preberú štafetu 
od nás starších. Preto by nám všetkým malo 
záležať na tom, aby sme ich na túto úlohu 
pripravili čo najlepšie a najzodpovednejšie. 
Pretože ako povedal Albert Camus: „Naj-
bohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto 
všetko dáva súčasnosti“.

Mgr. Mária Cinkaničová
vedúca Klubu mladých pri CVČ 

SUPERSONIC FESTIVAL SA VYDARIL
Prvá augustová nedeľa sa v Sobranciach niesla v znamení festivalu mladých umelcov. CVČ Zvonček v  participácii s mlá-
dežníkmi z Klubu mladých pri CVČ a v spolupráci s mestom Sobrance zorganizovali na mestskom kúpalisku I. ročník 
Supersonic festivalu. Podujatie bolo zorganizované v rámci projektu „Spolu dokážeme viac“, ktorý finančne podpori-
lo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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ZUŠ je inštitúcia, ktorej cieľom je vy-
chovávať mladú generáciu prostredníc-
tvom umenia  a nadväzovať na bohaté 
kultúrne dedičstvo predkov. V škole sa 
začalo vyučovať 1.9.1954 v provizór-
nej  budove  -  v  Starom  dome  na  ulici 
Červenej  armády.  V  rokoch  1955-61 
sa  vyučovalo  aj  v  drevených  „bará-
koch“ pri ÚNZ. A  musíme podotknúť, 
že  škola  už odvtedy bojuje  s  nevyho-
vujúcimi  priestormi.  Problémy  však 
našťastie  neod-
radili  pedagógov 
neustále  zvyšovať 
úroveň  žiakov 
a  školy.  ZUŠ  za-
čínala  iba  s  hu-
dobným odborom. 
Na poste riaditeľa 
od založenia školy 
pôsobili:  Ladislav 
Havlíček, Dezider 
Košík,  Florián 
Kanovský, Alžbe-
ta Mišleyová,  La-
dislav Pastír a Ru-
žena  Hospodáro-
vá. Od  roku  1972 
pribudol výtvarný, 
neskôr  tanečný 
a  najmladším  je 
literárno-drama-
tický odbor. 
Pri  škole  pôso-
bia  aj  hudobné 
a  spevácke  telesá, 
ktoré  reprezentujú nielen  svoju  školu, 
ale aj celé mesto. Jedným z nich je aj 
orchester – Abbellimento, ktorého vy-
stúpenia tvoria dôležitú časť školských 
aj mimoškolských koncertov. Nemenej 
úspešným  je  akordeónový  súbor,  kto-
rý  vznikol  v  roku  1962  pod  vedením 
Magdalény  Šurinovej  -  Bérešovej, 
neskôr  jeho  vedenie  prevzala  Ružena 
Hospodárová. Od  roku  2002  sa  vede-
nia súboru ujal Juraj Libera a členovia 
súboru sa zúčastnili Európskeho festi-
valu akordeónových súborov v Prahe, 
Pule  –  Chorvátsko.  Súbor  sa  zúčast-
ňoval množstva akcií v rámci Prešov-
ského aj Košického kraja. Významnou 

udalosťou  bolo  vydanie  CD  nosiča 
v  roku  2004  a  účasť  na Medzinárod-
nom  festivale  vo  Fínskom  Ikaalinen 
so  štyrmi  koncertnými  vystúpeniami, 
z toho posledný, zo záverečného gala-
koncertu bol vysielaný v priamom te-
levíznom prenose v TV Finlandia. Rok 
2006 bol pre tento súbor veľmi úspeš-
ným,  pretože  sa  zúčastnil  zahraničné-
ho koncertného  turné po celej Európe 
– Taliansko-Vatikán, Česká republika- 

Vyškov, Nemecko- Goslar a Kolín nad 
Rýnom, Belgicko-Brusel. 
Školský rok 1985/86 zaznamenal ďal-
ší veľký úspech. Sobrančania si mohli 
po prvýkrát vypočuť piesne Detského 
speváckeho  zboru  Magnólia,  ktorá 
nám robí veľkú radosť až dodnes. Sú-
bor  od  začiatku  pracuje  pod  vedením 
Viery  Džoganovej.  V  roku  1988  sa 
prvýkrát  zúčastnil  prehliadky,  z  kto-
rej  si  priniesol  ocenenie  v  III.  pásme 
a  o  dva  roky  neskôr  v  I.  pásme.  Od-
vtedy zbor žal jeden úspech za druhým 
nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj 
po celej Európe. V roku 1992 zbor na-
hral MC  kazetu  „Vianoce  s Magnóli-

ou“ a v roku 2000 CD nosič „Rusadle“. 
Z ocenení, ktoré zbor získal, vyberáme: 
I.  pásmo  s  pochvalou  poroty  na  celo-
štátnej súťaži Mládež spieva v rokoch 
1993 a 1995, prvá cena a cena predsedu 
Matice slovenskej na súťaži v Banskej 
Bystrici  1996,  zlatá  medaila  na  Me-
dzinárodnom  festivale  v  Nyiregyháze 
v Maďarsku, dve zlaté medaily na me-
dzinárodnej  speváckej  súťaži  „Svátky 
písní“ v Olomouci 1997, zlatá medaila 

na  medzinárodnej 
súťaži DSZ  v  Ša-
baci-  Juhoslávia 
1998,  4.miesto 
na  medzinárodnej 
súťaži  v  Llangol-
lene  1998  –  An-
glicko,  strieborná 
medaila na medzi-
národnej  súťaži 
v  Preveze  1999 
–  Grécko,  6.a  8. 
miesto  v  kategó-
rii  mládežníckych 
zborov  v  Llan-
gollene  v  roku 
2001,  1.  miesto 
na  medzinárodnej 
súťaži  Europees 
Muziek  festival 
2002  V  Neerpel-
te  –  Belgicko,  3. 
miesto  na  medzi-
národnej  súťaži 
Concorso  polifo-

nico internazionale „Quido D´Arezzo“ 
2003.  Nezabudnuteľným  zážitkom 
bolo vystúpenie u Svätého Otca vo Va-
tikáne v rokoch 1996 a 2003. Od roku 
2002  spolupracujú  obidva  kolektívy 
DSZ  Magnólia  zo  Sobraniec  a  DSZ 
Pro  Muzica  z  Michaloviec,  ktorých 
zbormajsterkou  je  Viera  Džoganová. 
V  posledných  rokoch  zbor  do  svojho 
repertoáru  zaradil  aj  úpravy  populár-
nych piesní, folklórne spevy a tance zo 
zemplínskeho regiónu, čím spestril vy-
stúpenia hlavne v zahraničí, kde je náš 
temperamentný folklór veľmi žiadaný. 
Aj  preto  sa  koncertné  turné po Mexi-
ku v roku 2007 a 2010 stalo nesmier-

Jubilantka – Základná 
umelecká škola v Sobranciach

55 rokov. Je to málo, alebo veľa? Určite dosť na to, aby sme si spolu zaspomínali na chvíle, hlavne tie krásne a veselé. 
Základná umelecká škola v Sobranciach má za sebou dlhú a úspešnú cestu. Na tejto ceste s ňou kráčali študenti, tí radi 
spomínajú na zážitky, ktoré by nevymenili za nič na svete. Boli to chvíle, na ktoré sa nezabúda.
Základná umelecká škola tvorí neodmysliteľnú súčasť Sobraniec a svojimi aktivitami obohacuje ich kultúrny život. 
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ne úspešným a naše deti sa predstavili 
v ôsmich štátoch tejto krajiny a zožali 
nekonečné aplauzy. 
Ďalším úspešným hudobným telesom, 
ktoré  pracuje  pri  ZUŠ,  je  komorný 
orchester učiteľov a žiakov – Rondo. 
Zakladateľom  a  vedúcim  súboru  je 
p.uč.  Pavol  Hujdič.  Teleso  spolupra-
cuje s komorným súborom zobcových 
fláut  Flauto Dolce,  s  DSZ  Magnó-
lia  a  sólistkami  z  regiónu  Sobrance 
a  Michalovce  -  Gabriela  Kozmová 
a Monika Biačková-Pečovská (známe 
speváčky  francúzskych  šansónov). 
V roku 2007 orchester nahral CD no-
sič  „Flauto  Dolce  a  Rondo“.  Teleso 
reprezentuje  nielen  ZUŠ,  ale  zúčast-
ňuje  sa množstva  súťažných  aj  nesú-
ťažných prehliadok, kde  reprezentuje 
naše mesto Sobrance.
Výtvarný  odbor  (VO)  od  jeho  začiat-
kov  viedla  p.uč.  Mária  Gerasimová. 
Žiaci v tomto odbore dosahujú vynika-
júce výsledky a ich práce na súťažiach 
oceňujú na popredných miestach. V ro-
ku 2008 sa v MsKS konala Slávnostná 
vernisáž  pri  príležitosti  35.  výročia 
vzniku VO-ZUŠ. Na tejto výstave bolo 
vystavených 534 prác žiakov tohto od-
boru. V tomto školskom roku vyučuje 
VO aj p. uč. Zuzana Potucká.
Tanečný  odbor  reprezentuje  našu 
školu na všetkých kultúrno-spoločen-
ských  akciách  nielen  v  Sobranciach, 
ale aj v celom regióne. Ladné pohyby 
dievčat  a  výborná  choreografia  upú-
tali aj porotu na medzinárodnej súťa-
ži  v  country  tancoch  v  Prahe  v  roku 
2003.  Odbor  pracuje  pod  vedením 

p. uč. Adriany Varcholovej,  ale v  sú-
časnosti jej pomáhajú kolegyne Dana 
Marcinčáková, Paula Doričová a Dag-
mar Hajašová.
Literárno-dramatický  odbor  vznikol 
v školskom roku 2001/2002 a odvtedy 
ho vedie p. uč. Mária Kasičová. Žiaci 
svoj divadelný súbor pomenovali Bzu-
čo,  pretože  stále  „bzučia“. Aj  keď  je 
tento odbor najmladší, zaznamenal už 
množstvo úspechov. Reprezentuje náš 
okres  v  okresnej  súťaži  Zemplínska 
scénická  jar  a  na  krajskej  prehliadke 
Detské divadelné Košice v roku 2008, 
2009 a 2010 obsadil DDS Bzučo už tri-
krát za sebou 3. miesto. 

Dnešnej  dobe  hovoríme,  že  je  rýchla 
a nestíhame žiť  tak, ako by sme chce-
li.  Práve  umenie  nám  však  umožňuje 
na chvíľu „zastaviť čas“ a vnímať čistú 
krásu. Svet  je plný krásy. Krása príro-
dy, ale aj krása, ktorú vytvoril človek. 
Túžba po kráse,  ale  aj  schopnosť vyt-
várať  ju sa najviac prejavuje v umení. 
Svet umenia je bránou do najkrajšieho 
sveta,  aký  človek  vytvoril.  Sme  radi, 
že  v  Sobranciach  máme  školu  -  jubi-
lantku, ktorá pomáha našim deťom vní-
mať krásu hudby,  slova,  tanca  i  farby. 
Želáme  jej  veľa  dobrých  a  šikovných 
študentov a veľa umeleckých úspechov 
aspoň do ďalších 55 rokov.      - mKa -
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SLUšňAčkA
Prišla nova vlada,
vitre nam kocura.
Aj na mojo basňe
už kľika cenzura,

že pišu po haňbe,
že britkich slov povno

a že mojo basňe
śmerdza tak jak ... tchur.

Tagže, cenzuranti,
ja som ňezavisli,
toto, co napišu,
u tim mi aj isti.

No a veľo ľudzi
z mesta mi rozumi.

„Dobre, dobre, Ďusi,
ľem briňkaj na struni!“

Ja znam, žem paskudni,
do šickoho riju:

Kec budu ľem cicho,
čoho śe dožiju?

- Šumňejšoho mesta?
- Po parkoch lavočki?
- Budze aj namesce?
- Kulturak novučki?

- Budu aj uľice šumňe vikośeni?
- Pešňiki čez travňik už ňevichodzeni?

- atd...

Chciv bi mi śe dožic
mestočka takoho,
bi śe každi občuv,

chto pridze do ňoho.

Dakotri valali
može paradňejši.

VERU ŽE SOBRANCE
BUDU NAJŠUMŇEJŠI!!!

Ľem muśime šicki
u novembru voľic

takich, co jich zname
a co znaju robic.

Ňerozumu, čom śe
fpaju za poslancov 

aj taki driľaki,
co ňepohňu paľcom.

Naco nam poslancov,
co jim šicko malo.

Treba voľic mudrich,
bi mesto coś malo.

Bi me zochabiľi
coś pre pokoľeňe
a ňe ľem pisaľi 

durni uzňeśeňe.

Rozdumujce ľudze,
ňedajce śe kupic. 

Tot, chto svuj hlas preda,
ta je mocno hlupi.

Znace co?
Ňeznav mi pochopic,

co śe to dňeś ďeje,
že śe z Piesňi prace
śče aj telka śmeje.

No teraz už chapu.
PRACA je prežitok,

pre panov śmetanka,
no a nam – POMITOK.

Podakotrim panom
śe dňeś dobre śmeje,
jim už Pieseň prace 
bars falošňe zňeje.

A ja veru pravdze,
že co čľovek ma,

ľem praca dava statočna.
Tak praci čejs,

kec chceš coś źejs!

P.S.
Trimme śe rozuma.
To bi duša chcela;

bi śe dzeňňe dzvihla
z vlastnoho popela.

A ti, Santa Klausu,
ic do Ameriki.

Mi iz Mikulašom
mame ľepši stiki.

Chceme, žebi vun nam  
priňis primatora,
co bi zapasovav

do každoho dvora.

Bi me ho ľubiľi,
maľi z ňoho radojs,
bi mav dobri śerco,

ČĽOVEK – perša akojs.
                       

                                   Vaš Ďusi
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1. Kedy ste v sebe objavili túžbu realizo-
vať sa umelecky?
Navštevoval som Základnú umeleckú ško-
lu a už od 5. ročníka som vedel, že chcem 
maľovať. Mal som aj to šťastie, že na zá-
kladnej škole ma učil výtvarnú výchovu 
pán učiteľ Knapp a vo výtvarnom krúž-
ku, som sa naučil veľmi veľa. Práve on bol 
pre mňa výraznou osobnosťou, ktorá ma 
ovplyvnila a začal som veriť tomu, že sa 
stanem maliarom. Po skončení ZŠ som 
chcel ísť na ŠUP-ku, ale bohužiaľ ma ne-
prijali. Hľadal som alternatívu, ktorá by 
to nahradila, a tak som začal študovať 
na Škole umeleckých remesiel v Pozdi-
šovciach. Bol som však trochu sklamaný, 
pretože som si myslel, že práca s kerami-
kou nebude nič pre mňa. Za umenie som 
považoval iba maľovanie, pre ktoré som 
vtedy žil. Ale nové médium - keramika 
mi ukázala, čo znamená „výtvarno“ a ja 
som to postupne pochopil. 
2. Ako sa dá zvládnuť práca, rodina a Váš 
„koníček“, ktorý je na čas veľmi náročný?
Po skončení školy som v Pozdišovciach 
ostal pracovať. V tom čase som sa ve-
noval práci s keramikou. Vytváral som 
keramické plastiky. Po revolúcii sa však 
všetko zmenilo a ja som si otvoril živnosť 
ako výtvarník. 
Zvykne sa hovoriť, že umelci sú väčšinou 
samotári a venujú sa len svojej práci. Asi 
som výnimkou, pretože mám prekrásnu 
rodinu a najmladšia dcérka je mojím ma-
lým „šťastíčkom“.  Keď človek rodinu má, 
tak sa musí prispôsobiť a nájsť ten „správ-
ny kompromis“, vedieť si rozdeliť správne 
čas na rodinu aj na prácu. 
3. Čo je pre Vás inšpiráciou, hľadáte ju, 
alebo príde len tak...?
Všetko okolo na mňa pôsobí a ja to be-
riem ako inšpiráciu, či už pozitívnu, ale-
bo negatívnu. Prostredie mi vytvára pod-
nety, na ktoré niekedy vedome niekedy 
podvedome odpovedám svojím maľova-
ním. Keď je moja práca voľná, reagujem 
na podnety, vyjadrujem svoje pocity, 
ktoré nie sú ničím limitované a ohraničo-
vané. Keď však pracujem na objednávku, 
vtedy sa musím vcítiť do námetu, ktorý 
mám zadaný a je to tiež iné. 
4. Čo je najčastejším námetom?
Keď maľujem, prestávam vnímať svet 
okolo seba a veľa premýšľam. Nenamaľu-
jem obraz hneď a nedokončím ho celkom, 

stále sa k nemu vraciam a pozorujem ho. 
Vlastne obraz je pre mňa dokončený vte-
dy, keď je už mimo mňa. Keď vidím svoj 
obraz, nájdem na ňom niečo, čo by som 
chcel doplniť. Jednoducho ma ovplyvňu-
je, vytvára u mňa reakciu, na ktorú od-
povedám. Chodím na výstavy rôznych 
umelcov a konfrontujem sa s nimi, pre-
tože ich práca ma tiež určitým spôsobom 
ovplyvňuje. Nežijeme na pustom ostrove, 
a tak je samozrejmé, že na seba navzájom 
vplývame. Ale pri našej práci je dôležité 
tak, ako aj pre každého človeka, zachovať 
si svoju podstatu a svoju identitu.
5. Máte nejaký vzor, alebo niekoho, koho 
obdivujete?
Keď som bol mladší, inšpiroval som sa 
veľkými klasicistickými umelcami. Tiež 
som chcel maľovať ako oni. Pristupoval 
som k maľovaniu realisticky s dôležitos-
ťou na každý detail. Marián Vasiľ (Vasko) 
mi zvykol hovoriť, že ma obdivuje, ako 

viem maľovať. Neskôr som ja obdivoval 
jeho, ako vedel dokázať pretaviť maľo-
vanie cez seba. V našom spoločenstve 
výtvarníkov, kde sú známi výtvarníci 
z nášho regiónu, sa navzájom posúvame 
a inšpirujeme.
6. Aká je Vaša méta, cieľ?
Zakaždým, keď vytváram obraz, alebo pra-
cujem s keramikou a mám radosť zo svojej 
práce, je to pre mňa ten najväčší úspech. 
A keď moju prácu pochvália iní, vtedy sa 
viem tiež veľmi potešiť, lebo je to pre mňa 
úspech spoločenský. Maľovanie je pre mňa 
naplnením môjho života a jednoznačne ma 
poháňa dopredu. Mohol by som to prirov-
nať k tomu, že keď človek dôjde na kopec, 
akoby chcel vzlietnuť. Pre mňa sú  takým 
vzlietnutím moje diela. Často som hľadal 
odpovede na otázky: Prečo maľovať? Má 
význam namaľovať obraz?, pretože maľo-
vať pre maľovanie nie je ono..., musí to mať 
nejakú výpovednú hodnotu. Pri maľbe 
na drevo sa u mňa opakuje sakrálna tema-
tika. K tejto téme sa vraciam veľmi často, 
pretože zachytiť duchovno je náročné. 
Ide tam o zachytenie výrazu akejsi „nad-
pozemskosti“. Keď sa pozeráme na takéto 
dielo, mali by sme pocítiť „pokoj“, ktorý 
povznesie nášho ducha. Na druhej strane, 
moje obrazy sú akoby „nepokojné“, preto-
že sa v nich snažím zachytiť náš život, kto-
rý nás neustále niekam ženie.

Tento na pohľad veľmi skromný človek má 
za sebou množstvo úspechov, pretože mož-
nosť obdivovať jeho diela sme mali nielen 
my, ale aj účastníci výstav za hranicami 
okresu a dokonca aj republiky: v Sobran-
ciach, Michalovciach, Humennom, Trebi-
šove, ale aj v Nemecku. V Trebišove sa zú-
častnil súťaže „Bienále sakrálnej tvorby“. 
V celoslovenskej súťaži neprofesionálnych 
maliarov „Spektrum“ získal tri ocenenia. 
Jeho nedávna výstava v Košiciach mala 
veľký úspech, pretože diela boli veľmi po-
zitívne ohodnotené, čo bolo aj pre pána 
Kováča veľkým morálnym ocenením. Naj-
bližšie ho čaká výstava v Nemecku, kde ho 
pozvali už po druhýkrát. V Sabinove je vy-
stavená jeho stála expozícia obrazov. 
Veríme, že v najbližšej dobe pripraví výsta-
vu aj pre obyvateľov nášho mesta, aby sme 
sa opäť mohli na chvíľu zastaviť a potešiť 
pohľadom na jeho diela. Želáme mu veľa 
tvorivých nápadov.                         - mKa - 

naši úSpešní
Človek je tajomstvo. Musíme ho rozlúštiť a aj keby sme ho lúštili celý život, nemohli by sme povedať, že sme premárnili 
čas. Ak chceme byť ľuďmi, tak sa venujme tomuto tajomstvu.                                                                                Dostojevskij

Nadaní ľudia sú pre nás inšpiráciou a my sme radi, že ich máme u aj nás v Sobranciach neúrekom. Dnes Vám v našej 
rubrike predstavíme Jána Kováča (1962).
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23. septembra (štvrtok) 

18 00 hod.  Spoločná sv. liturgia v Gréckokatolíckom  
chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach    

24. septembra (piatok)         

11 00 hod.  Otvorenie tradičného 
  Sobranského jarmoku 
 
  Dychová hudba 
  DSZ Magnólia                                          

  Otvorenie výstav:    
  • Ovocia a zeleniny
  • Malých hospodárskych zvierat
    • Včelárskych produktov  
       • Výtvarných prác
 
  Súťaže o „naj sobranský guľáš“ 
 
12 30 hod.    IV. ročník Žiackeho futbalového turnaja
                           
14 00 hod.  Dni sobranskej kultúry
 
  Vyhodnotenie súťaží: 
        • „O najchutnejší sobranský guľáš“ 
  so skupinou UŽAN
  • „O naj balkón, záhradu“
 
  Usilovné včielky z MŠ Sobrance
                   Folklórne pásmo ZUŠ Sobrance

  Folklórny  súbor  SOBRANČANIK
     Folklórna spevácka skupina Záhorčan
 
15 00 hod.    Otvorenie multifunkčného ihriska v areáli I.ZŠ
                    
  Exhibičný zápas v hádzanej žien 
                 IUVENTA Michalovce - KARPATY Užhorod

17 00 hod.   Módna prehliadka
 
18 00 hod.   Hanka SERVICKÁ a ľudová hudba 
  PREŠOVČAN
                S hosťom programu JožkoJožka  
 
20 00 hod.   Zábava pre všetkých so skupinami: 
               • MASSRIOT  a Robom Šimkom
                • PARTING MOUTH 
                   • S-KVARTET

25. septembra 2010 (sobota)                        

9 00 hod.    IV. ročník Jarmočného volejbalového 
  turnaja
 
9 00 hod.   Pokračovanie otvorených výstav 
 
9 30 hod.   „Ako som strašil“ 
  - vystúpenie detského divadla BZUČO                               
 
10 30 hod.  Repete s Robom Kazíkom          
                                         
11 30 hod.  Zbudzanska SOĽANKA

M e s t o  S o b r a n c e 
vás pozýva na tradičný 

realizovaný v rámci projektu „DNI SOBRANSKEJ KULTÚRY“ 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, 

ktorý sa bude konať v areáli 

II. ZŠ Sobrance v dňoch 24. - 25. septembra 2010

PROGRAM:
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VIII. ročník 
Mládežníckeho turnaja 
V plážoVoM Volejbale

sa uskutočnil 18. júla 2010 na kúpalisku 
v Sobranciach v rámci projektu „Spo-
lu dokážeme viac“. Zúčastnilo sa ho 5 
družstiev. Jednotlivé zápasy sa odohrali 
systémom „každý s každým“. Víťazom 
turnaja sa stalo družstvo „Či ?“ v zložení: 
Peter Sivák, Ivan Nemec. Druhé v poradí 
skončilo družstvo „Neandertálci“ – Vi-
liam Paško, Martin Paško. Na 3.mieste 
sa umiestnili „Slabší“ – Ján Širochman, 
Juraj Kostrej. Uvedené družstvá dostali 
diplomy, medaily a vecné ceny a víťazi aj 
pohár.

O FUTbALE 
Aká bola tvoja cesta na trénerský post 
MFK Sobrance?

Prvýkrát ma Sobrance oslovili už pred 
dvomi mesiacmi, vtedy sme sa nedohodli. 
Vo štvrtok (deň po abdikácii trénera Škir-
du – pozn. red.) mi zavolal prezident klu-
bu Eduard Kniežo, či to nezoberiem. Bolo 
sa treba rýchlo rozhodnúť, napokon som 
súhlasil, a to najmä kvôli dobrým vzťa-
hom medzi nami. V piatok som sa prvý-
krát objavil na tréningu mužstva s tým, 
že v tomto zápase to za mňa ešte odkauču-
je Miro Paško, nakoniec som ale súhlasil, 
že na lavičke ako tréner budem ja.

S dnešným výsledkom zrejme väčšia spo-
kojnosť ako s výkonom...

Áno. V hre bolo veľa nedostatkov, bolo to 
miestami dosť chaotické, mnoho nepres-
ností a nedostatočná herná disciplína. 
Najmä výkon v 2. polčase išiel nepocho-
piteľne rapídne dole. Z toho vidieť, že nás 
čaká veľa práce na skvalitnení hry. Z tohto 
kádra poznám asi troch hráčov, ostatných 
som videl hrať prvýkrát. Verím, že sa čím 

skôr futbalovo spoznáme a budeme môcť 
čo najefektívnejšie pracovať na odstrá-
není nedostatkov.

Na základe tvojich prvých dojmov, ktoré 
posty je treba v kádri posilniť?

Zatiaľ ešte ťažko konkretizovať, ale dopl-
nenie a posilnenie kádra je v každom prí-
pade potrebné.

Je možné menovať hráčov, ktorí v dneš-
nom zápase vynikli?

Dá sa povedať, že snahu preukázali všetci, 
nie každému to však išlo tak, ako chcel. 
Veľmi dobre zahral kapitán mužstva Kla-
mo na poste pravého obrancu.

Aká je časová ohraničenosť tvojho pôso-
benia v Sobranciach?

Nie je to zatiaľ viazané pevnou zmlu-
vou, takpovediac, na dobré slovo sme sa 
predbežne dohodli do konca jesennej 
časti. Uvidíme, čo bude ďalej.      

 - mBe -

s Rastislavom Tomovčíkom, novým trénerom A mužstva MFK Sobrance...

Štart a cieľ cyklotúry, na ktorý sa dostavi-
lo 10 mužov a 1 žena, bol pred predajňou 
a opravovňou bicyklov našich organi-
zátorov. Cesta do Uble ubiehala rýchlo, 
od Choňkoviec viedla pekným lesnatým 
terénom. Na hraničnom priechode v Ub-
li ich vybavili bez prieťahov. Prechádzali 
podhorskými dedinami. V mestečku Pe-
rečín doplnili zásoby vody, poniektorí si 
kúpili typický ukrajinský nápoj z kvase-
ného chleba - kvas. Ďalšia zástavka bola 
opäť pri studničke s výdatným prameňom 
chutnej vody. Mali časovú rezervu, preto 
15 km pred Užhorodom v obci Kameni-
ca odbočili na zrúcaniny hradu Nevické. 
Po príchode do Užhorodu sa stretli s po-
zývateľom, ktorý ich previedol ulicami Už-
horodu na miesto štartu Zelenej míle.
Už sa tam sústreďovali aj domáci cyklisti. 
Po príchode sanitky odštartovali spanilú 
jazdu ulicami 120-tisícového mesta Už-
horod. Účastníci prechádzali najprv okra-
jovými časťami mesta, potom aj centrom. 

Cieľ bol na priestranstve pred kultúrnym 
domom so sochou Alexandra Duchnovi-
ča, pri ľavom brehu rieky Uh. Po krátkom 
kultúrnom programe a príhovoroch vys-
túpil aj jeden zo slovenských účastníkov.
Chvíľu po 18. hodine vyštartovali smerom 
na hraničný priechod Veľké Slemence, 
o pol ôsmej boli na Slovensku. Do Sob-
raniec ich ešte čakalo 42 kilometrov, noc 
sa blížila, a tak nasadili záverečný finiš. 
Na mieste štartu a cieľa cyklotúry boli nie-
čo po deviatej večer. Doma boli o hodinu 
neskôr, unavení, ale šťastní, že všetko dob-
re dopadlo. Ten zážitok a pocit, že preko-
nali sami seba, im už nikto nezoberie. 
Cyklisti, ktorí majú záujem o podob-
né aktivity, môžu získať viac informácií 
u p. Jevčíka na www.faceboock.com  Špi-
ca, alebo na tel.č.: 056-6522787.
Spracoval J. Kačur podľa: http://ser-
bak.blog.sme.sk/c/237702/Cyklotu-
ra-do-Uzhorodu-na-Z elenu-mi lu .
html#t2#ixzz0xQGwQpfs

cyklotúra do užhorodu 
na „Zelenú míľu“

V nedeľu 8. augusta t.r. sa nadšenci cykloturistiky zo Sobraniec a okolia vybrali na poriadne dlhú cyklotúru – „Zelenú 
míľu“ do Užhorodu. Keďže sa nepodarilo vybaviť priepustku cez neďaleký hraničný priechod na Ukrajinu vo Vyšnom 
Nemeckom, museli ísť do Užhorodu cez Ubľu a domov cez Veľké Slemence (celkovo asi 180 km).
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S Mgr. Eduardom Kniežom, prezi-
dentom MFK Sobrance

Zhodnotenie účinkovania A mužstva 
v uplynulej sezóne v tretej lige:
Minulý ročník II. ligy bol každopádne 
veľmi poučný. Chceli sme to robiť inak. 
Verím, že ak by sme pred niekoľkými 
rokmi začali s futbalom v Sobranciach 
pracovať tak ako v mnohých iných klu-
boch, mohlo to dopadnúť inak, a nie zo-
stupom. 
Skúšali sme mnohých hráčov z iných klu-
bov, či tuzemských alebo zahraničných. 
Prišiel som však na to, že nemá význam 
dávať prostriedky do nákupu hráčov, ale 
treba začať inak pracovať s mládežou 
a postupne týchto vlastných odchovan-
cov zaradzovať do A mužstva. Či sa to 
niekomu páči alebo nie, hoc aj za cenu 
zostupu do nižšej súťaže. Peniaze na ná-
kupy hráčov nie sú, teraz je totiž oveľa 
ťažšie zabezpečiť sponzorov ako napr. len 
pred tromi rokmi.
Neskrývam svoju zodpovednosť za ne-
úspešnú sezónu, ale 90% svojej práce by 
som ani tentoraz nerobil inak, hoci pri-
púšťam, že som urobil aj chyby.

Odišiel ukrajinský tréner Babič aj hrá-
či. Mužstvo prevzal krátkodobo Marián 
Škirda, ktorý bol zároveň hrajúcim tré-
nerom a po jeho nedávnom odchode sa 

mužstva ujal nový tréner Rastislav To-
movčík z Michaloviec.
Dali sme možnosť hráčovi zo Sobraniec, 
nášmu odchovancovi Mariánovi Škirdo-
vi, ale po istých nezhodách začal mužstvo 
trénovať Rasťo Tomovčík. 

Aká je ekonomická situácia v klube?
Môžeme byť spokojní. Ekonomickú situ-
áciu u nás považujem za lepšiu, ako vo väč-
šine klubov v neďalekých mestách (napr. 
Trebišov, V. Kapušany, Kr.Chlmec). Klub 
nemá k dnešnému dňu ani cent dlhu. Aby 
sme tento priaznivý stav naďalej udržali, 
nemôžeme si dovoliť vyhadzovať penia-
ze. Viem, že viacerým sa tieto moje slová 
nebudú páčiť, ale ja si za tým na základe 
svojich dlhoročných skúseností pri práci 
s futbalom pevne stojím. 

Ako osobne vidíš ďalšiu budúcnosť MFK 
Sobrance?

Ak chceme, aby tento klub fungoval dl-
hodobo, musíme zmeniť podmienky 
a filozofiu jeho fungovania s dôrazom 
na mládežnícke celky. Popri dorasten-
coch a starších žiakoch máme prvýkrát 
v histórii aj mužstvo mladších žiakov. 
Túto sezónu beriem ako prechodnú. Musí 
sa stabilizovať situácia v klube. V prípa-
de, že by sa naskytla možnosť postupu, 
nebudeme sa jej brániť, ale nebudeme sa 
o postup snažiť za každú cenu. A už vô-
bec nie nejakými pochybnými nešporto-
vými prostriedkami.
Podstatné je pre mňa nastaviť systém 
fungovania mládeže v klube. Navrhu-
jem vytvoriť štvorročný cyklus s cieľom 
dostať starších dorastencov do hornej 
polovice tabuľky III. ligy a postupne vy-
tvoriť aj družstvo mladších dorastencov. 
Z dorastu by mali každoročne vychádzať 
aspoň dvaja kvalitní hráči použiteľní 
pre A mužstvo. V spolupráci s učiteľmi 
základných škôl urobiť skauting medzi 
talentovanými žiakmi. Nemôžeme si 
dovoliť prichádzať o žiakov, ktorí býva-
jú do 10 km od Sobraniec. A samozrej-
me, je treba zlepšiť materiálno-technické 
vybavenie mládežníckych družstiev. Za-
bezpečiť im kvalitnú výstroj nielen zápa-
sovú, ale aj tréningovú. Mládež je u mňa 
v klube prvoradou prioritou a základom 
úspešného fungovania klubu v budúc-
nosti.                                               - mBe -

mlaDí SÚ pRIoRIToU

roZpiS ZápaSov
A mužstvo – IV. liga - Juh

1. 8. 2010 Haniska – Sobrance 5 : 1
4. 8. 2010 Buzica – Sobrance 3 : 2
7. 8. 2010 Sobrance – Krompachy 2 : 0
14. 8. 2010 Rožňava – Sobrance 0 : 1
21. 8. 2010 Sobrance – Štítnik 3 : 1
29. 8. 2010 Veľké Kapušany – Sobrance  2 : 0 
4. 9. 2010 Sobrance – Rudňany 0 : 2
12. 9. 2010  Čaňa – Sobrance
18. 9. 2010 Sobrance – Strážske
25. 9. 2010 Kráľovský Chlmec – Sobrance
2. 10. 2010 Sobrance – Veľký Folkmar
10. 10. 2010 Veľké Revištia – Sobrance
16. 10. 2010 Sobrance – Hrabušice
24. 10. 2010 Medzev – Sobrance
30. 10. 2010 Sobrance – Turňa n /Bodvou

6. 11. 2010 Sobrance – Haniska
 Predohrávka jarného kola

Dorast – IV. liga - Juh 

7. 8. 2010 Strážske – Sobrance 0 : 3
15. 8. 2010 Sobrance – Gelnica 2 : 0
21. 8. 2010 Prakovce – Sobrance 0 : 0
29. 8. 2010 Sobrance – Vyšné Opátske 0 : 4
4. 9. 2010 Parchovany – Sobrance 2 : 0
12. 9. 2010 Sobrance – Smižany
18. 9. 2010 Čierna n /Tisou – Sobrance
26. 9. 2010 Sobrance – Spišské Vlachy
2. 10. 2010 Geča – Sobrance
10. 10. 2010 Sobrance – Krompachy
16. 10. 2010 Bidovce – Sobrance
24. 10. 2010 Sobrance – Veľké Kapušany
30. 10. 2010 Poproč – Sobrance

7. 11. 2010 Sobrance – Strážske
 Predohrávka jarného kola

1�/ Sobrančan


