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z rokovaní mestského 
zastupiteľstva v sobranciach
Posledné dve zasadnutia MsZ v Sobran-
ciach sa konali dňa 16. septembra 2010 
a 28. októbra 2010. Na svojom predpo-
slednom zasadnutí dňa 16. septembra 
2010 prerokovalo mestské zastupiteľstvo 
Monitorovaciu správu o plnení progra-
mového a finančného rozpočtu mesta 
za 1. polrok 2010, ktorú predkladal pri-
mátor mesta Ing. Pavol Džurina. V bo-
de rokovania - Správa o organizačnom 
a technickom zabezpečení Sobranského 
jarmoku 2010, ktorú predkladali JUDr. 
Ladislav Brandabura, prednosta MsÚ 
a Mgr. Alica Šabáková, riaditeľka MsKS, 
bolo MsZ oboznámené s programom 
jarmoku a jeho technickým a organi-
začným zabezpečením. V zmysle novej 
právnej úpravy MsZ prijalo nový Roko-
vací poriadok, schválilo nové VZN č. 
5/2010, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta 
Sobrance č. 13/2008 a č. 6/2009 o určení 
výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti v školách 
a školských zariadeniach a o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni na jedno jedlo.
 V 9. bode rokovania - Zmeny a doplnky 
č. 2 Územného plánu mesta Sobrance sa 
riešili dve funkčné plochy a to areál reha-
bilitačného sanatória na parcele č. 1164 
s priamou väzbou na historické kúpele 
a slnečná elektráreň južne od cesty I/50 
na parcelách 1146/12 – 14 a č. 1146/1. 
V bode „Rôzne“ MsZ 
-  schválilo prísediacich Okresného súdu 

v Michalovciach Viliama Kicku, Mila-
na Prokopa, Jána Kačura a Mgr. Alicu 
Šabákovú, 

-  prerokovalo a schválilo školské vzdelá-
vacie programy ZŠ, Komenského 6, ZŠ 
Komenského 12 a ZUŠ. 

-  MsZ schválilo ukončenie nájomných 
zmlúv s lekármi, ktorí sa odsťahovali 
z priestorov polikliniky a bývalého klu-
bu dôchodcov. 

-  Uznesením č. 98 vzalo na vedomie 
petíciu občanov, obyvateľov bytového 
domu na Námestí slobody 13. 

V ďalšom rokovaní schválilo na základe 
výsledkov verejnej obchodnej súťaže od-
predaj pozemku na výstavbu garáže pre 

Bc. Katarínu Sabovú, odpredaj pozemkov 
pod skupinovými garážami na Tyršovej 
ulici pre Petra Bevilaguu, predaj pozem-
ku na Gagarinovej ulici pre Michala Len-
dáča a vypísanie verejnej obchodnej súťa-
že na odpredaj 6 pozemkov na výstavbu 
rodinných domov v areáli nemocnice na 
Ul. Mieru.
Posledné zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Sobranciach vo volebnom obdo-
bí 2006 – 2010 sa konalo dňa 28. októbra 
2010 s týmto programom: 
- kontrola plnenia uznesení, 
- interpelácie poslancov, 
- vyhodnotenie Sobranského jarmoku 

2010, 
- informatívna správa o plnení finančné-

ho rozpočtu za 1. – 3. štvrťrok 2010,
- organizačné a technické zabezpečenie 

volieb do orgánov samosprávy v meste 
Sobrance, 

- návrh VZN o umiestňovaní volebných 
plagátov počas volebnej kampane,

- informatívna správa z vykonaných 
kontrol hlavným kontrolórom mesta, 

- rôzne 
- diskusia
- záver. 
K prerokovaným bodom programu po-
slanci MsZ prijali uznesenia č. 100 – 113. 
V závere rokovania primátor mesta odo-
vzdal poslancom MsZ pamätnú plaketu, 
ktorá im má pripomínať pôsobenie v za-
stupiteľskom zbore mesta Sobrance vo 
volebnom období 2006 – 2010. 

JUDr. Ladislav Brandabura 
 prednosta MsÚ

výsledky
komunálnych 

volieb
V sobotu 27. 11. 2010 sa aj v Sobranciach 
konali komunálne voľby. Z celkového po-
čtu osôb zapísaných v zoznamoch voli-
čov 4 728 sa ich zúčastnilo 3 253, t.j. 68,8 
%. Pre voľby do mestského zastupiteľstva 
bolo odovzdaných 3 152 platných hla-
sovacích lístkov. Vo voľbách primátora 
mesta bolo odovzdaných 3 189 platných 
hlasov. Občania zvolili za primátora 
mesta na najbližšie 4 roky kandidáta č. 5, 
ktorým bol Štefan Staško. V mestskom 
zastupiteľstve budú títo 13 poslanci:

1. volebný obvod: 

Marián Petro
Martin Kendereš 
Vladimír Kušnír

2. volebný obvod: 

Štefan Džurina
Eva Žoffčáková

Juraj Klamo

3. volebný obvod: 

Marcela Rajzáková
Ján Biačko
Ján Kačur

4. volebný obvod: 

Eduard Knežo
Marián Mišo

Boris Hrebeňák
Ladislav Ferkovič

Podrobnejšie informácie nájdete na úrad-
nej tabuli a na webovej stránke nášho 
mesta: www.sobrance.sk v Aktualitách. 

Pozvánka 
Základná umelecká škola 

Sobrance 
Vás pozýva 

16. 12. 2010 o 16 30 hod. 
do Mestského kultúrneho strediska 

v Sobranciach 
na Vianočný koncert, 

v ktorom vystúpia žiaci 
a učitelia školy. 



dovoľte mi, aby som sa vám v prvom rade 
poďakoval. Za váš záujem o veci verejné, 
sobranecké, za podporu, ktorú som z vašej 
strany cítil na každom kroku. Bolo mi cťou 
spolupracovať s mnohými z vás pri napĺ-
ňaní môjho - a som presvedčený, že nášho 
spoločného časovo neohraničeného od-
kazu „Ide o naše Sobrance“. Či už formou 
podnetov, námetov, vzá-
jomnej diskusie, ale aj  
trefných pripomienok, 
ktoré naše mesto posu-
nuli za dva a pol roka 
môjho pôsobenia vo 
funkcii primátora kvali-
tatívne ďalej.
Každého z nás sprevá-
dza životom prirodzená 
motivácia, súťaživosť, 
isté priority, ktorým 
venujeme svoje úsilie a 
čas neraz na úkor rodi-
ny, najbližších. Pri kaž-
dej súťaži by mali platiť pravidlá a man-
tinely. Vždy som preferoval a preferovať 
budem otvorenú súťaž, kde sú prioritné 
fakty, čísla a výsledky. Nepatrím k tým, 
ktorí sa znížia po istú spoločenskú úro-
veň, nedbajú poškvrniť si meno - pros-
to prekročia mantinely súťaže za každú 

cenu. Ani primátorská stolička nemá 
takú cenu. Ostal som sám sebou, nemu-
sím sa báť každé ráno pozrieť sa do zrka-
dla či Sobrančanom rovno do očí. Nesľu-
boval som vzdušné zámky, opieral som sa 
o fakty, reálne vízie, výsledky. Ale nebola 
to jediná ponuka na výber... To na margo 
nedávnych komunálnych volieb. 

Nesmierne si vážim 
vašu priazeň, podporu 
a množstvo  odovzda-
ných hlasov v prospech 
mojej kandidatúry za 
primátora. Som si istý, 
že sa tieto hlasy nestra-
tia a budú rezonovať v 
našom meste ako nádej 
do budúcnosti.
Blíži sa čas Vianoc, 
onedlho budeme opäť o 
rok starší, aj skúsenejší. 
Nech sme hlavne zdra-
ví, šťastní a spokojní, 

nech máte radosť zo života, veľa blízkych 
ľudí okolo seba, nech sa vám vyhýba fa-
loš a krivda. Prajem vám z celého srdca, 
Sobrančania, nech láska, pokoj a božie 
požehnanie sprevádzajú každý váš krok 
v roku 2011.

           Pavol Džurina

milí sobrančania,

Škola je plno organizovaná a navštevuje ju 
500 žiakov, rozdelených do 24 tried. V 1. 
– 4. ročníku máme 11 tried a v ročníkoch 
5.-9. je 13 tried. Školský klub navštevuje 
100 detí v 4 oddeleniach. Nová škola je 
najväčšou v našom okrese a v súčasnosti 
tu pôsobí 40 pedagogických zamestnan-
cov, 4 vychovávateľky, 11 nepedagogic-
kých zamestnancov a 6 zamestnancov 
školskej jedálne. Naším spoločným úsilím 
je zachovať vysokú úroveň školy a budo-
vať modernú výchovno-vzdelávaciu inšti-
túciu zodpovedajúcu štandardom EÚ.
Nová škola vyniká svojimi aktivitami, 
ktoré prispievajú k zviditeľňovaniu nášho 
mesta v celom regióne. Najdôležitejšia 
je však vysoká odbornosť vyučovania 
a kvalifikovanosť pedagogických zamest-
nancov, ktorej výsledkom sú dlhodobo 
výborné výsledky žiakov v rôznych súťa-
žiach a olympiádach. Máme dve moderne 
vybavené učebne informatiky, jazykové 
laboratórium a 6 multimediálnych učeb-
ní. Veľkú radosť nám robí školský folk-
lórny súbor SOBRANČANIK, ktorý šíri 
dobré meno našej školy aj za hranicami 
nášho okresu. Na škole pracuje literárno-
dramatický útvar ŠKRIATOK. Sme pyš-
ní na futbalovú prípravku od 1. ročníka, 
máme zaregistrované štandardné futbalo-
vé ihrisko a pripravujeme mladých futba-
listov pre MFK v Sobranciach. Výborná 
spolupráca s rodičmi pomáha eliminovať 
výchovné problémy s deťmi. Je v záujme 
škôl, aby medzi sebou spolupracovali 

a preto sa tešíme, že naša spolupráca so 
ZUŠ v Sobranciach je na vysokej úrovni. 
V priestoroch našej školy pracuje výtvar-
ný, tanečný a dramatický odbor. Od roku 
2009 poskytujeme priestory aj Vysokej 
škole – Dubnickému technologickému 
inštitútu. Sme veľmi radi, že naša škola 
patrí medzi najmodernejšie školy v re-

gióne a preto sa snažíme aj vo voľnom 
čase prácou v záujmových útvaroch pri-
pravovať pre žiakov a rodičov atraktívne 
programy, ktoré podporujú ich aktivity. 
Zvláštnu pozornosť venujeme našim pr-
vákom, ktorí každoročne prekračujú pr-
výkrát prah našej školy. Tešíme sa dôvere 

rodičov, ktorá je pre nás všetkých veľkým 
záväzkom.
U nás však nájdete veľa, čo inde nemajú. 
Nová škola je držiteľkou dvoch sloven-
ských rekordov: „Najväčšia zbierka po-
hľadníc“, ktorých sme zozbierali 35 823 ks 
a „Najviac ľudí s loptou v pohybe“. Tohto 
rekordu sa zúčastnilo 438 žiakov, učiteľov 
a rodičov. Stalo sa už dlhodobou tradíci-
ou, že motivujeme našich žiakov, aby sa 
zapájali do rôznych akcií, aby boli aktív-
ni pri vymýšľaní zaujímavých činností. 
Ponúkame im stretnutia so zaujímavými 
ľuďmi, ktorí môžu byť pre našich žiakov 
inšpiráciou. Zavítali k nám speváci: Jožo 
Ráž, Igor Timko, Katka Knechtová, špor-
tovci: Daniel Sedlák, Marek Čech, Marie-
ta Žigalová, Richard Štochl, či populárne 
osobnosti: Petra Jurínová a Ander z Košíc. 
Aj v tomto školskom roku čaká na našich 
žiakov prekvapenie – stretnutie so známou 
osobnosťou. V rámci medzinárodných 
projektov sme zrealizovali návštevy zahra-
ničných pedagógov z Anglicka, Dánska, 
Česka a Poľska s cieľom predstaviť nielen 
našu školu, ale aj mesto a región.
Po 30-tich rokoch škola dostala nový zov-
ňajšok, pretože bola realizovaná jej kom-
pletná rekonštrukcia v objeme 1 284 600 
eur. A tak aj symbolické otvorenie nové-
ho školského roka 2010/2011 bolo netra-
dičné, pretože naši žiaci sa cítili, akoby 
vchádzali do úplne novej školy. 

                               Ing. Ján Valiga
                                                riaditeľ školy

Oslavujeme s nOvOu škOlOu...
Brány našej školy sa prvýkrát otvorili 1. septembra 1980. V školskom roku 2010/2011 si pripomíname 30. výročie 
vzniku Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach, alebo skôr tak, ako ju všetci dobre poznáme - „Novej školy“. 
Mnohí rodičia nostalgicky spomínali na prvý školský rok, pretože v roku 1980 boli pri jej otváraní ako žiaci a v tomto 
školskom roku priviedli do školy svoje deti. 

Na známosť všetkým dávame, že 30 rokov svojho vzniku slávime
Zápis detí 

do 1. ročníka ZŠ
Na základných školách 

v našom meste sa 
17. 1. 2011 o 15. hod. 

uskutoční 
slávnostný zápis 

budúcich prvákov 
na školský rok 2011/2012.

ako k nám prišiel mikuláš...

Rozžiarené detské oči, veľa smiechu 
a hlavne veľa sladkostí, taký by mal byť 
Mikuláš. A veru v nedeľu u nás v Sobran-
ciach taký aj bol. O veselú náladu sa po-
staral aj neposedný čertisko, ktorý chcel 
dostať darček, a tak bol radšej dobrý. 
V nedeľné popoludnie, 5. 12. 2010 sa 
Mestské kultúrne stredisko v Sobranciach 
premenilo na miesto plné čarovného 
očakávania príchodu Mikuláša. Hneď pri 
vstupe deti čakalo prekvapenie, pretože 
každé si ozdobilo svoj vianočný perník. 
Nádherná výzdoba, ktorú pripravilo Cen-
trum voľného času Zvonček v Sobranciach, 
navodila tú správnu predvianočnú atmo-
sféru a všetci sa tešili na príchod Mikuláša. 
Tento rok však priniesol veľa nových pre-
kvapení. Mladí študenti, ktorí sa spolu 
stretávajú v Klube mladých pri CVČ, pri-
pravili pre najmenších obyvateľov nášho 
mesta krásnu mikulášsku pieseň, ktorú sa 
s deťmi učili spolu, aby privolali Mikuláša. 

Aj deti mali preňho pripravené svoje bás-
ničky a pesničky. Počas celého popoludnia 
vystupovali deti z oboch základných škôl 
a nechýbali ani najmenší žiaci zo základ-
nej umeleckej školy. Keď prišiel Mikuláš, 
zaspievali mu pesničku, ktorú sa naučili 
a všetky boli odmenené sladkosťami. 
Ale s prekvapeniami akoby sa vrece roz-
trhlo. Po prvý raz v Sobranciach rozsvie-
til Mikuláš svojou veľkou palicou krásny 
vianočný stromček pri fontáne. Najväčšiu 
radosť mali deti, ale ich smiech a šťastné 
oči potešili každého z rodičov, ktorí tam 
boli s nimi. Veselý smiech a radosť z prí-
chodu Mikuláša sa v toto príjemné popo-
ludnie preniesli na všetkých prítomných 
a zamestnanci MsKS a CVČ, ktorí to 
pripravovali, mali z tejto vydarenej akcie 
veľkú radosť. 
Všetky deti sa už teraz tešia na nové prekva-
penia, ktoré ich budú čakať na budúci rok...

                           -mKa-

Rozžiarené detské oči, veľa smiechu a hlavne veľa sladkostí, taký by mal 
byť Mikuláš. A veru v nedeľu u nás v Sobranciach taký aj bol. O veselú 
náladu sa postaral aj neposedný čertisko, ktorý chcel dostať darček, a tak 
bol radšej dobrý.

Mesto Sobrance 
a Mestské kultúrne stredisko 

Sobrance 
vás pozývajú na 

SILVESTROVSKÚ 
NOC

so začiatkom o 23. hod. 
na Námestí slobody pri MsKS

�/ Sobrančan Sobrančan /�



S prichádzajúcim vianočným časom aj na 
nás prichádza nostalgia, či spomienky na 
časy dávno minulé. Niekedy je nám ľúto, 
ak sme prišli o niečo vzácne. Najhoršie je, 
že kým človek všetko má, nevníma to. Ale 
ak o to príde, vtedy mu je ľúto, 
ale potom je to už zbytočné. 
Mali by sme sa snažiť vážiť si 
človek človeka a hlavne brať 
každého takého, aký je. Pre-
čo vždy chceme niečo meniť 
a niekoho zmeniť na svoj ob-
raz? Veď každý z nás má nárok 
na svoju identitu, na svoj život. 
Každý z nás má svoje sny a kaž-
dý z nás má svoje spomienky. 
Tie prvé nám dávajú krídla, tie 
druhé nás nútia, aby sme sa za-
stavili a porozmýšľali, či nám 
naše skutky priniesli do života 
niečo dobré, alebo zlé. Zrada je 
úder, ktorý nečakáme. Ak bu-
deš dobre poznať svoje srdce, 
nikdy ti čosi také neurobí, lebo 
budeš poznať jeho sny a túžby 
a budeš vedieť, čo robiť. Pred 
svojím srdcom nikto neuj-
de. Preto je lepšie načúvať, čo 
hovorí, aby si nikdy nedostal úder, ktorý 
nečakáš. S pribúdajúcimi problémami si 
uvedomíme fakt, že to chceme vrátiť do 
čias, keď všetko bolo v poriadku, ale nie 
všetko sa dá vrátiť a nie všetko sa dá na-
praviť. Ak ublížime človeku, ak siahneme 
na jeho podstatu, ak ho ponížime, vtedy 
je neskoro myslieť na to, že môže byť dob-
re. Myslieť a veriť, že všetko sa nám „pre-
pečie“ je tiež nemysliteľné, lebo každý má 
svoje hranice odpúšťania. 
Verím, že keď sa začneme o druhého 
človeka zaujímať len s úmyslom pomôcť 
a povzbudiť, bude sa nám žiť lepšie. Aj 
keď sa o Vianociach toho popísalo veľmi 
veľa, aj keď každý z nás už vie teóriu na-
spamäť, azda by bolo načase, aby sme sa 
začali podľa slov, ktoré ovláda každý, aj 
správať. Dajme prednosť správaniu, ktoré 
priateľa povzbudí a pomôže mu. Dajme 
prednosť správaniu, ktoré nášho priate-
ľa poteší a pripraví mu krásne Vianoce. 
Dajme prednosť ľudskosti a spolu bude-
me mať tie najkrajšie Vianoce.
Skúsme však tento rok pristupovať k Via-
nociam trošku netradične. Nerozmýš-

ľajme toľko nad vianočnými darčekmi, 
alebo vianočným jedlom. Skúsme poroz-
mýšľať nad skutočnou podstatou Vianoc. 
A nezabudnime, že vôbec nie je dôležité, 
čo budeme mať vo vrecku, ale najdôle-

žitejšie je, čo máme v srdci. Azda nám 
k premýšľaniu pomôže aj tento vianočný 
príbeh.
Panna Mária s Ježiškom v náručí sa roz-
hodla zostúpiť na zem a navštíviť jeden 
kláštor. Všetci kňazi, hrdí na to, akej cti 
sa im dostalo, sa postavili do radu a kaž-
dý sa prišiel Panne Márii pokloniť. Jeden 
recitoval krásne básne, iný jej ukázal ilu-
minácie Biblie, tretí vymenoval všetkých 
svätých. A takto všetci mnísi jeden za 
druhým vzdávali česť Panne Márii.
Na poslednom mieste v rade stál naj-
skromnejší páter kláštora, ktorý nikdy 
neštudoval súčasné vedecké texty. Jeho 
rodičia boli jednoduchí ľudia, pracova-
li v neďalekom starom cirkuse a všetko, 
čo ho naučili, bolo vyhadzovať lopty do 
vzduchu a ešte niekoľko žonglérskych 
kúskov. Keď prišiel rad na neho, niek-
torí pátri už chceli ukončiť klaňanie, 
pretože bývalý cirkusant nevedel nič, čo 
by mohol povedať, a navyše mohol po-
kaziť dojem z kláštora. On však v hĺbke 
srdca cítil nesmiernu potrebu dať niečo 
zo seba malému Ježiškovi i Panne Má-

rii. Zahanbene, cítiac pohľady svojich 
spolubratov, vytiahol z vrecka niekoľko 
pomarančov a začal ich vyhadzovať do 
výšky ako v cirkuse, lebo to bolo jediné, 
čo dokázal.

A v tej chvíli sa malý Ježiško 
usmial a začal tlieskať v náručí 
svojej Matky. A len k tomuto 
pátrovi Matka Božia vystrela 
svoje ruky a dovolila mu na 
chvíľu podržať svojho syna.
Začnime vytvárať lepší a lás-
kavejší svet, ale nezačnime 
ho vytvárať pre seba, ale ten-
toraz skúsme urobiť niečo 
dobré pre človeka vedľa nás. 
Skúsme obyčajným slovom 
vyčariť úsmev na tvári, či po-
hladiť dobrým slovom ľud-
skú dušu. Možno to doteraz 
nefungovalo, lebo sme chceli 
byť lepší pre seba, teraz otoč-
me kartu a skúsme byť lepší 
pre druhých. Možno to budú 
tie najkrajšie Vianoce, pretože 
keď milujeme, dokážeme byť 
čímkoľvek zo stvorenia. Keď 
milujeme, vôbec necítime po-

trebu chápať to, čo sa deje, pretože všetko 
sa odrazu odohráva v našom vnútri. My 
sami určujeme, či budeme lepšími, alebo 
horšími. A tu vstupuje do nášho života 
sila lásky, lebo keď milujeme, túžime sa 
stať lepšími, ako naozaj sme....

                                             -mKa-

Ak láska topí ľad,
čo pani Zima vyčarila, 
ak dá človek viac,
z toho, čo v sebe skrýva, 
ak vládne všade ticho 
a počuť praskať mráz, 
padajúce vločky 
a v detských očiach jas, 
tak prišla doba, 
keď každý pre každého 
má pár prívetivých viet, 
pre ten zázrak - Vianoce 
Nad čaro Vianoc 
nič krajšieho niet! 

Prekrásne Vianoce a Šťastný Nový rok 
2011 Vám, všetkým Sobrančanom, želá 

                          Redakčná rada 

Vianoce plné lásky...
Čoraz častejšie počúvame zo všetkých strán, že musíme zlepšiť medziľudské vzťahy. Ale ako? Sme to my, kto tie medzi-
ľudské vzťahy vytvára, ale musíme si priznať, že zároveň aj kazí. Aj keď sa nám to niekedy nezdá, my sami si vytvárame 
bariéry a posúvame hranice. Stále dookola počúvame „Kam to ten svet speje?“, alebo „Každý, každému závidí“. Ale veď 
sme to my, kto vytvoril tieto nezmyselné pravidlá o správaní. 

„Buď láskavý. 
Každý, koho stretávaš, zvádza ťažký boj.“

 John  Watson

Z vďaki
Bukekela Vianoce,

naj śe stromčok ligoce.
Veľo, veľo požehnaňa

priňeś, bože, do špitaľa
pre tich, co śe tam pre chorich

aj čez śviatki postaraju:
pre dochtorov, pre śestrički,

pre personal cali,
abi zdravička najvecej

od Boha dostaľi.
Aj tam prišov Mikulaš,
hľedav Ďusa Knappa,
dav mi šumnu paroľu,
že vun Chrismos Apa

      (a šoptav mi do ucha)
„Priňeśu ci baľičok
aj prenosni kisľičok

biś much mignuc z chiži
jak śe budze bľižic
Bukekela Vianoce

naj nam žebňa čerkoce! 
(bi me maľi na ľiki

choč od API z Afriki)

Zo śerca
Furt, kec śe mi pred Kračunom

fpa za šiju śňižok,
ta mi pridze do rozuma

jeden mali brižok, 
co mi śe tam chodziv sankac 

na staručkich sankov
zo śedľiskom pozbivanim

iz starich palankov.

Firdźiv mi na ňich jag vitor
dolov malim hrunkom.

Śňižik bočkav mojo ľička,
śmejav śe zo slunkom.

Aj mraźik za nochce zajšov,
giriv za saňicov,

najšov dzirki na paľčakov
starich rukavicov.

Jedna śňihova hvizdočka
mi zmizla na šaľe,

zaśvicila jag dźveredlo
u taňečnim saľe.

A farbila u dźveredľe
farebni obrazki

s farbičkoma moho dzectva
povni čistej laski.

A mňe znova śe vracilo
jag bi gu mladosci,
u skure śe rozihraľi

šicki mojo kosci.

Bo ja u tim dźveredelku 
pripovitku vidziv.

Taku krasnu, muj božičku, 
ňigda ňeuvidzu.

Vidzu occa, vidzu macir,
svojo tri śestrički

jak paradza skromni stromik,
jak kapčaju śvički,

jag anďelskima vlasoma
konarki hlaskaju,

jag jablučka z oriškoma
na stromik višaju.

Sliza śe u oku kruci
na hvizdočku spadla,

dźveredelko roztopeni,
hvizda śe rozpadla.

No spomieňka mi zostala
a furt me pohlaska,

bo znam, že tu medźi ľudzmi
iśče žije laska.

Vinčuju vam šickim ľudzom
taki dźveredelko,

bi sce u ňim uvidzeľi
tiž svojo śvetelko.

Bo dze ho śče vidno,
že choľem kus tľeje,
zadujce do ňoho,
ta śe rozohreje.

A ľubce śe, ľudze,
ľem Boh zna, co budze.

                                       Vaš Ďusi

mignuc = utiecť, ujsť
dac paroľu = ruku podať
palanki = latky z plota

firdźiv = letel, šmýkal sa
giriv = naháňal, ponáhľal sa

skura = koža, pokožka 

Skončili śe komunalki,
dześ veľiki, dagdze malki,
dześ stari a dagdze novi
a co daľej, ľem čas povi.

Chcu veric, že budze dobre,
bo to už na čaśe,

žebi śe raz od pšeňički
oddzeľilo klaśe.

Aľe ňe ľem jemni klaśe
aj kukoľ s koľačkov,

ľeňču, bekeň a metľicu
ochabme pre ptačkov.

A kedzže nam Mikulaš
priňis taku zmenu,

POMOŽME JEJ! VOĽIĽI ME!
Naj ma naš hlas cenu.

       Vaš Ďusi

Z vieri a dobroti
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Naši poľovníci ukázali, že si navzájom 
vážia svoje úspechy. Bolo zaujímavé sle-
dovať, ako sa rešpektujú a ctia si výsledky 
svojej práce. Sobranský unikát, ktorým je 
varenie poľovníckej špeciality - jagerek, sa 
tohto roku tešil veľkému záujmu, preto-
že do varenia sa zapojilo až 16 družstiev. 
Ochutnávka jagerka dopadla nad očaká-
vanie a s výsledkami boli spokojní nielen 
ochutnávači, ale aj súťažiaci. Tohto roku 
najlepší jagerek uvarili kuchári z Poľovníc-
keho združenia Priateľstvo – Podhoroď.
Nechýbali ani tradičné súťaže a výstavy. 
Veľkému záujmu sa tešila súťaž „O najkraj-
šieho poľovníckeho psa“. Poľovníci pred-
viedli svojich miláčikov v plnej paráde. Ví-
ťazkou sa stala psia dáma Ajša. Chovateľka 
Adela Ciráková a jej štvornohý miláčik si 
vyslúžili veľký potlesk a hlavne uznanie. 
V tento slávnostný deň Lesy SR, štátny 
podnik, odštepný závod Sobrance a Po-
ľovnícke združenie odmeňovali aj za dlho-
ročný prínos pre poľovníctvo a lesníctvo. 
Tento ročník bol zvlášť bohatý na predaj-
né stánky, ktoré prezentovali rezbárske 
umenie, nože aj historické zbrane. Ne-
chýbali ani lesnícke a poľovnícke odevy. 
Už tradičnou a medzi účastníkmi ob-

ľúbenou je výstava obrazov s lesníckou 
a poľovníckou tematikou a trofejí, na kto-
rej sa tohto roku prezentovali Igor Gavula 
a Juraj Tkáčik. Ale musíme uznať, že ten-
to rok prial dámam, pretože aj v súťaži 
„O najkrajší poľovnícky klobúk“ zabodo-
vala a súťaž vyhrala Lucia Hanková, ktorá 
reprezentovala Lesy SR, odštepný závod 
Sobrance. Súťaže ukončili profesionáli vo 
vábení zveri, ktorí si vyslúžili veľké ovácie 
všetkých prítomných. K výbornej atmo-
sfére prispeli aj účinkujúci hostia Ondrej 

Kandráč so sólistkami Ankou Poráčovou 
a Monikou Kandráčovou. Mužská spe-
vácka skupina Užane a ľudová rozprá-
vačka Hrubá Erža sa pridali a ich veselé 
zážitky a vtipné anekdoty rozosmiali 
všetkých prítomných.
Debatám o novinkách v poľovníctve, ako 
aj družným debatám s vymieňaním si ži-
votných i poľovníckych skúseností nebolo 
konca kraja. Rozlúčili sme sa s prísľubom, 
že o rok sa stretneme znova... 

             -mKa-

poľoVníci a lesníci oslaVoVali
Aké sú historické pramene sv. Huberta, to je nám Sobrančanom už známe. Jeho pamiatku si sobranský kresťanský 
svet pripomenul 17. októbra 2010. Na oslavy sv. Huberta sa v našom meste tešia nielen poľovníci a lesníci, ale hlavne 
široká verejnosť.

október, ktorý Vyčaril úsmeV...
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny podľa múd-
rosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások 
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa 
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľu-
dia majú radi.“
Mestské kultúrne stredisko a Mestský úrad 
v Sobranciach pripravili pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším pre našich seniorov prí-
jemné popoludnie plné hudby, piesní, tan-
cov a pekných slov, ktoré pohladili ich dušu. 
Prítomní si vypočuli úvodný príhovor pri-
mátora mesta Pavla Džurinu. S radosťou a 
potešením pre svoje babičky a dedkov vy-
stúpili deti z našich základných škôl a ZUŠ. 
K slávnostnej atmosfére prispeli svojím 
pestrým a hodnotným programom, ktorým 
mnohých milo prekvapili a potešili.
Starí rodičia sa podieľajú na výchove svojich 
vnúčat. A práve deti vedia najlepšie oceniť 
ich lásku. V mysli sa nám určite vynoria 
chvíle plné spomienok na detstvo so starou 
mamou, ktorá pre nás mala vždy pochope-

nie, či zážitky so starým otcom, ktorý nás 
učil, ako vystrúhať píšťalku, alebo zbierať 
huby. V živote každého z nás sa vyskytnú 
chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a 
čím je človek starší, tým viac hodnotí aj svo-
ju životnú cestu a hlavne to, čo sa mu splni-
lo a čo dokázal. Pri týchto spomienkach sa 
strieda smiech so slzami, veď každodenný 
život nám prináša mnoho radostí, ale aj 
starostí. Naši seniori prežili chvíle pohody 
so svojimi najbližšími, hlavne s vnúčatami, 
ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim 
starým a možno aj prastarým rodičom. 
Pri tomto milom posedení  sa v nejednom 
oku zaleskla slza šťastia. Na prejav úcty však 
nestačí len október, našim seniorom je treba 
ju prejavovať počas celého roka v rodine, na 
pracovisku, v dopravných prostriedkoch, 
jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si še-
diny, nemusí sa báť, že zostane v starobe ne-
povšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo, 
úsmev pre starších neustále, nielen počas 
októbra. Preukážme im našu úctu.

                                -mKa-

Vyšlo nielen počasie, ale aj dobrá nálada sa 
niesla celým areálom „Novej školy“. Dlho-
dobou tradíciou Sobranského jarmoku sú aj 
každoročne pripravované výstavy, ktoré ho 
spestrujú. Všetky sa tešili veľkému záujmu 
návštevníkov jarmoku. Zaujali ukážkami 
výsledkov práce našich záhradkárov a drob-
nochovateľov. Veľmi nápaditou a úspešnou 
bola výstava nadaných mladých výtvarníkov 
z nášho mesta: Márie Kováčovej, Veroniky 
Janovčíkovej, Marianky Hrabíkovej a Kata-
ríny Rybnickej. Samozrejme, nechýbali ani 
prekrásne maľby známeho sobranského 
maliara Juraja Tkáčika. 

Na Sobranskom jarmoku nemôže chýbať 
obľúbená súťaž - varenie guľášu. Tohto roku 
nám túto špecialitu varilo 8 družstiev. „Gu-
ľašovanie“ dopadlo nad očakávanie, a tak 
okrem jarmočných špecialít sa podával 
pod súťažnými stánkami aj guľáš. Na jar-
moku sa vyhodnotila aj sprievodná súťaž 
„O najkrajší balkón a záhradu“. Dozvedeli 
sme sa, že ním je balkón na Tyršovej ulici č. 
55 a záhrada na Kollárovej ulici č.66. Víťa-

zom, samozrejme, srdečne blahoželáme.
Každá žena v sebe nesie krásu, ktorú treba 
rozvíjať. Každá je obdarená schopnosťou 
citu – krásu objavovať a spoznávať. A kaž-
dú z nás zaujíma móda a najnovšie trendy. 
Veľmi priaznivý ohlas, hlavne v dámskej 
časti publika, mala módna prehliadka, 
kde sa v úlohe modeliek predstavili sob-
ranské dievčatá a dámy. Na prehliadke 
sme mali možnosť vidieť modely do práce, 
na vychádzku, ale aj spoločenské a plesové 
šaty. Nádherné maľované modely z dielne 
šikovnej Pauly Zoľákovej však zaujali nie-
len ženskú časť publika. K veselej atmo-

sfére prispel aj výborný program, v kto-
rom účinkovali žiaci ZUŠ v Sobranciach, 
folklórny súbor Sobrančanik, folklórne 
spevácke skupiny Užan a Zahorčan. Pod-
večer patril speváčke s anjelským hlasom 
- Hanke Servickej a jej hosťom - Ľudovej 
hudbe Prešovčan a ľudovému rozprávačo-
vi Jožko Jožka. Až do neskorých nočných 
hodín jarmočných hostí, hlavne našich 
mladých, zabávali Robo Šimko, kapela 

Massriot a hudobné skupiny z nášho okre-
su Parting Mouth a S-Kvartet.
Aj jarmočná sobota bola plná krásneho 
slnečného počasia a dobrého programu. 
Tak, ako sme zvyknutí, sobotné ráno pat-
rilo našim deťom. Tešili sa divadelnému 
predstaveniu, ktoré predviedli žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy v Sobranciach. To, 
že Róbert Kazík je majster dobrej nálady, 
sa mali možnosť presvedčiť všetci, pretože 
pesničky s ním spievalo celé publikum. 
Naši predkovia by sa nestačili čudovať, 
akou zmenou prešli Sobrance, ale najmä 
tradičný jarmok. Jedno však ostalo s mi-
nulosťou spoločné, stretávajú sa na ňom 
ľudia, ktorí sa dávno nevideli a práve 
jarmok nám ponúka aspoň na chvíľu za-
budnúť na každodenné starosti všedné-
ho dňa. 

                  -mKa-

jarmočné dni V sobranciach
Tradičný Sobranský jarmok mal v histórii mesta a regiónu a má aj v súčasnos-
ti významné miesto v spoločensko-ekonomickom živote. Tohtoročný jarmok 
sa konal na novom mieste, ktoré bolo priam stvorené na úspešný víkend. 
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Výsledky z predchádzajúcich ročníkov 
predurčovali, že Sobrančania, ako jediný 
účastník Košického kraja, reprezentovali 
svoje mesto a okolie v tomto športe. 
Naši volejbalisti obsadili v prvom roční-
ku 8. miesto, v druhom 4. miesto a v mi-
nulom ročníku 5. miesto v I. lige skupiny 
Východ. V prebiehajúcej jesennej časti 
má VK Slávia zatiaľ vyrovnanú bilanciu 
stretnutí – 6 víťazstiev a 6 prehier a patrí 
im priebežne 3. miesto.
Aj v tomto roku, podobne ako v predchá-
dzajúcom období, pokračuje spolupráca 
s aktuálnym majstrom VK Chemes Hu-
menné a to formou farmárskeho družstva. 
Farby Sobraniec hájili v posledných rokoch 
významní volejbalisti, ako napr. Ľuboš Ša-
lata – bývalý reprezentant Slovenska, VKP 
Bratislava, VK PU Prešov a Chemes Hu-
menné; Juraj Šróba – extraligista z Lovi-
nobane a Zvolena; Miroslav Jakubov – VK 
Chemes Humenné; Marek Mikula – VK 
Ostrava; Erik Digaňa – VK PU Prešov; Pe-
ter Šompľak – VKM Nitra a iní. 
Priaznivci volejbalu tak majú možnosť vi-
dieť na domácej palubovke veľmi kvalitných 

mladých hráčov, ktorí ďalej pokračujú vo 
svojej profesionálnej kariére po kluboch ex-
traligy po celom Slovensku. Pri týchto hrá-
čoch sa ťahajú aj mladí domáci odchovanci 
a získavajú tým neoceniteľné skúsenosti.

Volejbalisti Slávie veria, že aj v nasledujú-
com kalendárnom roku 2011 zabezpečia 
činnosť svojho klubu a budú dobre repre-
zentovať mesto Sobrance na celosloven-
skej úrovni.                Viliam Paško, tréner

Pred sezónou 2010 – 2011 volejbalisti avizovali obavu, či si dokážu zabezpečiť financovanie na chod družstva v I. lige. 
Vďaka podpore zástupcov mesta a sponzorov sa prihlásili v poradí už štvrtú sezónu do druhej najvyššej volejbalovej 
súťaže na Slovensku.

Volejbalisti začali štVrtú sezónu V i. lige

Všetkým fanúšikom softtenisu oznamujeme, 
že v novembri 2010 sa v Sobranciach začal 6. 
ročník Mestskej softtenisovej ligy. Do tejto sú-
ťaže je prihlásených 20 dvojíc. Zápasy sa hrajú 
v telocvični I. ZŠ v sobotu, nedeľu a pondelok. 
Neoficiálnym začiatkom mestskej ligy je 
softtenisový turnaj – Sobrance soft. Jeho II. 
ročník sa uskutočnil dňa 12. 11. 2010 v telo-
cvični I. ZŠ Sobrance a v telocvični Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb Sobran-
ce, kde sa odohrali aj finálové súboje. Na 
turnaji štartovalo 8 dvojíc, 4 sobranské a 4 
michalovské. Hráči boli rozdelení do dvoch 
štvorčlenných skupín, kde hral každý s kaž-
dým. Zo skupín postupovali prvé dve druž-
stvá do semifinále a potom do finále.
Konečné poradie:
1. miesto L. Popovič – Ľ. Tomčo
2. miesto J. Biačko – G. Falis
3. miesto M. Jakubec - P. Smetana
4. miesto J. Semko – M. Slaninka

Mgr. Ladislav Popovič

Horný rad zľava: Ján Bandurič, Martin Hulvej, Ing. Štefan Tokár - manager, Ján Leška-
nič, Peter Staško, Ján Širochman, Maroš Osif, Viliam Paško – tréner, Ivan Ciklamíny
Dolný rad zľava: Miroslav Matta, Jakub Hriňák, Jakub Bališin, Michal Kuraš, Viliam Paško 
ml., Jozef Berko

vznikol u nás 
tenisový klub

Niekoľkoročné spontánne zanietenie pre tenis 
u skupiny našich občanov vyústilo koncom 
júla tohto roka do zaregistrovania občianske-
ho združenia Tenisový klub Sobrance. Jeho 
novokonštituovaný výbor pracuje v zložení: 
Mgr. L. Popovič, J. Kica a MUDr. J. Biačko. Po-
kladníkom je Ľ. Tomčo, kontrolórom MUDr. 
J. Klamo. Napriek tomu, že sa možnosti 
v tomto športe v posledných rokoch u nás 
zlepšili (pribudli 2 multifunkčné ihriská), stá-
le nám chýbajú antukové tenisové kurty, ktoré 
sú už dnes bežnou výbavou aj menších miest 
a obcí. Práve vybudovanie a prevádzkovanie 
týchto športovísk si TK Sobrance dal za jeden 
z hlavných cieľov. Predovšetkým však chce-
me pritiahnuť k tejto krásnej hre priaznivcov 
a nadšencov všetkých vekových kategórií, naj-
mä mládeže. Pri svojich aktivitách TK počíta 
s podporou mesta, sponzorov a v budúcnosti 
aj s možnosťou využitia 2 % z odvedených 
daní. Aj touto cestou chceme osloviť všetkých 
tých, ktorí majú záujem o rozvoj tenisu 
na pôde Sobraniec.               MUDr. Ján Biačko

mestská softtenisová liga 
– 6. ročník 2010/2011
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