
7. a 8. decembra

Sami sme prekvapení 
rýchlosťou, akou sa vystrie-
dali ročné obdobia. Podobne 
rýchlo letia aj obdobia náš-
ho života. Chvíľu akoby sme 
boli obklopení šťastnou au-
rou a hneď nato máme pocit, 
že na nás každý zabudol. Ale 
tak to asi musí byť. Nevedeli 
by sme si vážiť a chrániť to 
krásne, čo nás stretlo.

Hovorí sa, že život nie je 
ani jednoduchý, ani ľahký, 
ale je dôležité, ako ho vyu-
žijeme... Až rokmi sa človek 
naučí, že len v spoločenstve 
prežíva úspechy a len v ňom 
sa mu ľahšie zvládajú aj ťaž-
ké životné skúšky. Človek 
sám nedosiahne toľko, ako 
dokážeme spolu „my všet-
ci“. Aj naše mesto je jedno 
krásne spoločenstvo plné 
rozmanitých názorov, ľudí, 
životného štýlu a to, ako 
využijeme svoje nadanie, 
pracovitosť, ambicióznosť 
a usilovnosť, je len na nás. Je 
len na nás, či sa budeme sna-
žiť, aby naše spoločenstvo 

napredovalo a hľadalo naj-
lepšie cesty a riešenia, aby 
sa nám žilo lepšie, alebo sa 
postavíme na stranu, z kto-
rej budeme vidieť všetky 
chyby a budeme všetko iba 
posudzovať a kritizovať... 

Každý deň prináša radosti 
aj starosti, prináša vyriešenie 
zložitých problémov, ale aj 
nové, na ktoré začneme hľa-
dať riešenia. Život je už taký, 
ale mali by sme myslieť na 
ľudovú múdrosť, že „koľko 
sme dali, toľko sa nám vráti...“

Blížia sa najkrajšie sviat-
ky v roku a ja by som bol 
najradšej, keby som vám 
mohol dať darčeky, ktoré by 
znamenali pre naše mesto 
a pre nás všetkých zlepšenie 
životnej úrovne, ekonomic-
kej situácie. Som presvedče-
ný, že aj keď nás trápia eko-
nomické problémy, možno 
mnohí bojujete s nezamest-
nanosťou, alebo riešite iné 
životné situácie. Verím, že 
v tomto prekrásnom čase 
nájdeme hodnoty, ktoré 

nám vyčaria na tvári úsmev 
a prinesú nám do sŕdc žela-
nú vianočnú pohodu. 

Aký bol najkrajší dar, 
ktorý ste kedy dostali? Ešte 
lepšie by bolo opýtať sa, 
aký bol najkrajší dar, čo ste 
kedy dali? Začali ste roz-
mýšľať? Určite ste si spo-
menuli na všelijaké darče-
ky, ale v každom prípade 
sa všetci zhodneme, že naj-
krajšie dary sú tie, ktoré 
sme previazali našimi cit-
mi a tie, ktorými darujeme 
aj kúsok z nás... a práve ony 
sú to najvzácnejšie, čo v ži-
vote dostávame...

Nech sneží do reči a nech 
znie Tichá pieseň, nech sme 
zas všetci aspoň chvíľu člo-
večí a nepoznáme tieseň...

Nech vaše srdcia napl-
nia sa medom a každé slo-
vo zachutí vám chlebom.
Nech ste zdraví, šťastní a 
bez veľkých starostí. Z ce-
lého srdca vám želám, len 
dôvody k radosti...

Váš primátor
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Keď nám Vianoce klopú na srdce...
Začíname mať tú zvláštnu žiaru v očiach a pokoj v srdci. Keď nám 
na srdce zaklopú Vianoce, akoby sme ožili, akoby sa v nás zapálilo 
svetielko, na ktoré sme 364 dní „trošku“ pozabudli.

Na valaľe cicho – tak, jak u kosceľe.
Z ňeba vitrasaju perini anďeľe.
Cali śvet je naraz calkom premeňeni.
Jakiź krajši, milši, taki „zvianočňeni“.

Dzeci popod oblak sanočki cahaju.
Piśča, kriča, do śňihu padaju.
Dzedo beru pilku, poza krajňi domi
daľeko do ľesa, idu zrezac stromik.

Dzivčata śe stroja, večar pire parac.
A pri tim paraňu cośka povistrajac.
Na mali ľistočki, švidko napisaľi,
mena šickich chlapcov, co z valala znaľi.
Pod zahlavkom ľistki položeni – 
chtori parobočok budze im sudzeni?

U pľevňi parobci kosceľik hľedaju.
Až teraz zbačiľi, že žadni ňemaju.
Pred rokom na Kračun dakus śe popiľi, 
a  kec išľi domov, kosceľik rozbiľi. 
Jak vinčovac budu? – starac śe začaľi.
Šak bez kosceľika bi jich ľem viśmiaľi.

Vinčujem vam za ňich požehnani śviatki.
Bi sce už ňemaľi v ňičim nedostatki.
V každej chiži bi sce maľi chľebik śviži, upečeni.
Sladki jak Jeźiśko v Betleme zrodzeni.      

Denisa Viňanská

Vianočná

v areáli ZUŠ a v Dome kultúry v Sobranciach

Sobranský dobrý anjel
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Akoby to bolo len pred chví-

ľou. Zháňali sme vianočné darčeky 
a v duchu vyslovovali želania. A je to 
tu zas. Čas predvianočných nákupov 
a zháňania darčekov pre našich naj-
milších. Opäť je tu čas vianočných 
želaní, ale aj rekapitulácií, čo sa nám 
tento rok podarilo, či... nepodarilo. 
Verím, že ste si dali pozor na želanie, 
lebo viete... mohlo by sa vám splniť. 

Minule ma dcéra prekvapila vy-
jadrením, že má zajtra v škole veľmi 
ťažký deň a že by chcela poprosiť 
Boha o pomoc, ale hanbí sa. Opýtala 
som sa, prečo vraví také nezmysly. 
Odpovedala jednoducho. „Hanbím sa 
žiadať Boha o pomoc, pretože mám 
pocit, že stále od neho niečo žiadam 
a nič mu nedávam.“ Pri jej vysvetlení 
som sa zastavila a pomyslela som si, 
že ja robím to isté. Stále prosím Boha 
o pomoc a tiež mu nič nedávam...

Akoby sme sa v tom modernom 
svete niekam stratili. Stále iba nie-
čo chceme, za niečím sa ženieme. 
Niekedy možno máme pocit, že 
sme väzni vo svojom živote, ale keď 
sa obzrieme späť, zistíme, že to tak 
nie je. Sami sme sa zavreli vo svo-
jich myšlienkach a predstavách 
a nedovolili sme, aby k nám prúdil 
vonkajší život. Aj keď sa nám nieke-
dy nebude chcieť pokračovať, ne-
straťme vieru. Vieru v samých seba 
a v to, že to dokážeme, ak to bude-
me naozaj chcieť. Ak sme zabudli 
veriť..., skúsme zájsť v tieto pre-
krásne sviatky do Božích chrámov 
a načerpajme pokoj a vieru z týchto 
miest. Ak „nemáme čas“, jednodu-
cho sa „zastavme“ doma a na chvíľu 
zatvorme oči. A ak máme pocit, 
že stále len niečo žiadame, skús-
me poďakovať. Vo svojej vianočnej 
modlitbe nič nežiadajme, iba poďa-
kujme za to, že sme... že máme svoj 
život... že sme prežili tento deň...

Blíži sa vianočný čas a vtedy viac, 
ako inokedy dvíhame oči k nebu 
a častejšie aspoň v duchu vyslovuje-
me želania, ktorými sú naplnené naše 
srdcia. Veríme, že sa nám splnia, lebo 
je čas zázrakov a splnených želaní.

Aj ja vám z celého srdca želám, 
aby Vianoce splnili vaše očakáva-
nia, aby ste pod vianočným strom-
čekom našli darček, po ktorom vám 
„duša piští“, ale hlavne, aby ste pri 
ňom boli s ľuďmi, ktorí sú splnením 
vašich snov a túžob...

Želania...

Aký bol rok 2012 z váš-
ho pohľadu? Veľa sa ho-
vorí o šetriacich opatre-
niach, o nezamestnanosti, 
či o zlej životnej úrovni. 
Ako je to u nás?

Z masovo-komunikač-
ných prostriedkov počú-
vame, že situácia nielen 
na Slovensku, ale v celej 
Európe nie je vôbec jed-
noduchá. Aj my sme prešli 
viacerými zmenami. Hneď 
prvým opatrením bolo, 
že MsÚ už druhý rok fun-
guje bez prednostu a bez 
troch vedúcich oddelení, 
čím sme ušetrili nemalé i-
nančné prostriedky. Došlo 
k zrušeniu mestského kul-
túrneho strediska. Aj tým 
sme ušetrili ďalšie inančné 
prostriedky. Verím, že mi 
dáte za pravdu, ak poviem, 
že kultúra v našom meste 
nevymizla. Práve naopak, 
niektoré akcie sme vylepši-
li a vytvorili sme priestory 
pre nové podujatia, ktoré 
nám spestrujú život v na-
šom meste. Aj touto ces-
tou sa chcem poďakovať 
všetkým pracovníkom MsÚ, 
ktorí prijali rozšírenie svo-
jich pracovných náplní 
a tieto činnosti ešte vylepši-
li. Touto kumuláciou a pre-
nesením kompetencií sme 
opäť ušetrili.

V septembri sa kona-
lo výjazdové zasadnutie 
vlády u našich susedov 
v Michalovciach. Vláda 
doniesla do nášho kraja 
určitý „balíček“ inancií. 
Čo sa ušlo Sobranciam?

Michalovce boli 26. 9. 
2012 ďalším mestom, kde 
sa konalo výjazdové zasad-
nutie vlády. Pred samotným 
zasadnutím bolo množstvo 
stretnutí a jednaní o mož-
nostiach priamo získať i-
nančné prostriedky, ktoré, 
na rozdiel od zasadnutia 
u nás v Sobranciach, vláda 

priamo dáva do regiónov, 
kde zasadá. Situácia pri 
rozdeľovaní nebola vôbec 
jednoduchá. Celá EÚ sa 
zmieta vo inančnej kríze, 
preto aj inančných pro-
striedkov je oveľa menej, 
ako sme dúfali. Ale aj tak 
si myslím, že v konečnom 
hodnotení sme dostali viac, 
ako sme očakávali. 

V našom meste máme 
veľké plány, a tak každé 
euro, ktoré sme získali, 
chceme použiť na realizá-
ciu a dokončenie už zača-
tých projektov. Každý, kto 
prechádza okolo Domu 
kultúry (bývalé MsKS) vidí, 
ako chátra. Táto situácia 
mi často nedala spávať 
a suma 80- tisíc eur na jeho 
rekonštrukciu je veľkým 
úspechom. Modernizácia 
vykurovacieho systému 
v Dome sociálnych služieb 
je viac ako nutná a s inanč-
nou podporou 35- tisíc eur 
sa nám to podarí. Každý 
sa teší na leto, s ktorým 
sa nám spája hlavne slnko 
a voda. Ani sme si neuve-
domili, čo pre nás mestské 
kúpalisko znamená. Až po-
tom, keď sa začalo s jeho 
rekonštrukciou a hrozilo, 
že pre nedostatok inancií 
bude jeho znovu otvorenie 

v nedohľadne, uvedomili 
sme si, ako nám chýba. Kaž-
dý krútil hlavou nad tým, že 
sa začalo s komplexnou re-
konštrukciou bez inančnej 
zábezpeky. Verím, že chvíľa, 
keď sa naše deti, ale aj my 
všetci budeme tešiť z leta 
na našom kúpalisku, je viac 
ako reálna. S čiastkou 171- 
tisíc eur to bude možné. 

Ako vnímate celkovú at-
mosféru v spoločnosti?

Nie je ľahká doba pre ni-
koho z nás a kto sa pohybuje 
v štátnej správe a samo-
správe vie, že je veľmi zlá 
ekonomická situácia. Mestá 
a obce dostávajú od štá-
tu minimum prostriedkov, 
zvyšuje sa nezamestnanosť. 
Nielenže sa dlhodobo neda-
rí znížiť regionálne rozdiely, 
ale povedal by som, že sa 
ešte viac prehlbujú. Zvlášť 
my, na „konci“ republiky, to 
vnímame veľmi citlivo. 

Čaká nás rok plný rekon-
štrukčných prác. Verím, že 
nás aj napriek analytickým 
prognózam čakajú úspešné 
zmeny a hlavne zlepšenie 
životnej úrovne. Dokonče-
nie projektov a vytváranie 
nových pracovných príleži-
tostí je mojou veľkou prio-
ritou, aby som aj ja svojou 
„troškou“ prispel k tomu, 
aby sme mali dôvod snažiť 
sa ešte viac...

Chcem vyjadriť veľké 
poďakovanie vám, milí Sob-
rančania, ktorí prispievate 
k zveľaďovaniu nášho mes-
ta. Aj keď sa vám niekedy 
zdá, že je to málo, opak je 
pravdou, pretože ak kaž-
dý z nás prispeje svojou 
„troškou“, úspech bude 
zaručený. Už teraz sa te-
ším na vaše pripomienky, 
rady a tipy, ktoré pomôžu 
k tomu, aby sme sa v našom 
meste cítili čo najlepšie, aby 
sme boli hrdí na to, kto sme 
a čím sme...

-mKa-

Na slovíčko pán primátor...
Rok sa chýli ku koncu a vtedy zvyčajne každý zhodnocuje, čo sa mu 
podarilo a čo by ešte chcel dosiahnuť. Boli sme zvedaví, ako hodnotí 
uplynulý rok primátor mesta Sobrance Ing. Štefan Staško.
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 Monitorovaciu správu o pl-
není programového a inanč-
ného rozpočtu Mesta Sobran-
ce na I. polrok 2012
 Zmenu rozpočtu Mesta 

Sobrance na rok 2012 č. 1
 VZN č. 4/2012 o určení 

školských obvodov v meste 
Sobrance a o spoločnom škol-
skom obvode
 Prenájom nebytových 

priestorov: pre Zemplínske 
osvetové stredisko Michalovce 

– detašované pracovisko Sob-
rance; pre Martu Kováčovú 
– predajňa textilu; pre Ing. R. 
Puciho – kancelária poslanca 
NR SR; pre JUDr. O. Brixiho – 
kancelária poslanca NR SR; 
pre ŠIVINET s.r.o. V. Kapušany 
– predajňa autosúčiastok; 
 Ukončenie zmluvy o náj-

me nebytových priestorov – 
MNEWIS, s.r.o. Sereď
 Zníženie výmery prenaja-

tých nebytových priestorov – 

Sociálna poisťovňa, p. Micha-
lovce
 Prenájom parcely na vybu-

dovanie oplotenia – byt. d. Ko-
menského ul. 252/1, 253
 Odpustenie nájomného J. 

Ozimaničovi – prenájom ne-
bytových priestorov
 Predaj majetku – parcela C 

KN č. 778/2, 778/10 pre V. Ge-
latiča; parcela C KN č. 856/8 
pre G. Streňa
 Zriadenie vecného breme-

na – právo prechodu a pre-
jazdu pre Slovenskú sporiteľ-
ňu, a.s. Bratislava
 Predaj motorových vozidiel 

– pre spoločnosť FÚRA s.r.o. 
Rozhanovce
 Predaj nebytového priestoru 

– pre Ing. J. Piptu – na prízemí 
byt. domu  Nám. slobody 582
 Návrh na ocenenie KSK – 

DSZ Magnólia a Ing. L. Maxim

VZALI NA VEDOMIE:
 Informatívnu správu z kon-

trol vykonaných hlavným kon-
trolórom mesta
 Správu o bezpečnostnej si-

tuácii v meste

NESCHVÁLILI:
 Výstavbu blokových kotolní

Poslanci rokovali
na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Sobranciach, ktoré sa konalo dňa 23. augusta 
2012 a po prerokovaní schválili:

Realizáciou projektu vznikla 
ucelená kultúrno-oddychová 
zóna, plynule nadväzujúca na 
okolitú zástavbu. Skrášlilo sa 
centrum mesta, poskytol sa 
priestor pre oddych obyvateľov 
a návštevníkov a tým sa zlepšili 
podmienky cestovného ruchu 
v meste a regióne. Celé ná-
mestie je riešené bezbariéro-
vo, nové verejné WC sú takisto 
prispôsobené osobám s obme-
dzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Rekultivácia verej-
nej zelene je riešená výsadbou 
novej nízkej a vysokej zelene. 
Projekt rekonštrukcie má aj 
nedostatky, ktoré, žiaľ, v minu-
losti neboli riešené alebo pre-
konzultované s občanmi.

Dominantou celého zre-
konštruovaného priestoru je 
vodotok, ktorý nebol v pôvod-
nom projekte, ale vďaka spon-
zorom aj tento skrášlil a skva-
litnil prostredie, v ktorom sa 
ľudia pohybujú, stretávajú 
a pracujú. 

Ukončením stavebnej časti 
projektu sa práce pre mesto 
nekončia. Musí sa zabezpečiť 
udržateľnosť dosiahnutých 
výsledkov. Celková prevádzka, 

teda aj prevádzka verejného 
WC, údržba a realizácia drob-
ných opráv a údržba verejnej 
zelene bude musieť byť za-
bezpečovaná vlastnými kapa-
citami mesta prostredníctvom 
Technických služieb Sobrance, 
ktoré sú príspevkovou organi-
záciou zriadenou mestom pre 
verejno-prospešné činnosti, 
súčasťou ktorých je aj udržia-
vanie verejných priestranstiev 
ich zveľaďovaním. 

Je na nás všetkých, aby sme 
dokázali, že sme hrdí a radi, že 
máme nové „centrum mesta“. 
Snažme sa udržiavať ho v čis-
tote, nerobiť nové chodníky 
šliapaním po novovytvore-
nom trávniku. Chráňme ho 
a upozorňujme tých „Sobran-
čanov“, ktorí nám ho závidia 
a ničia.

Ing. Anna Kudráčová
odd. reg. rozvoja, výstavby, 

ÚP a ŽP

Nové centrum mesta je dokončené
Naše mesto ukončilo stavbu „Regenerácia centrálnej časti Mesta Sobrance“ s rozpočtovým 
nákladom 1 161 560,58 € a dodávateľom prác spoločnosťou EUROVIA Sk, a.s., ktorá bola začatá 
v júni 2011. Cieľom projektu bola revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov a parkovísk, rekonštrukcia verejného 
osvetlenia, výstavby verejného WC, humanizácia a estetizácia prostredia, kompletný mobiliár 
a zeleň. 
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 Mgr. MARIÁN MIŠO
1. Interpeloval zaoberať sa 
problémom alkoholikov na 
verejných priestranstvách, 
zdržiavanie sa alkoholikov 
neďaleko obchodu na Ul. 
Tyršovej a Školskej (pri ko-
tolni K3)

Problém alkoholu je dlho-
dobý. Mesto pripraví určitý 
návrh, buď po dohode s maji-
teľom garáže (vzadu) a taktiež 
po dohode s prevádzkovate-
ľom predajne, aby sa nejakým 
spôsobom zamedzil voľný po-
hyb týchto ľudí.
2. Upozornil na problém, 
ktorý sa týka psov. V meste 
na verejne prístupných plo-
chách sa nachádzajú psie 
exkrementy, ktoré majitelia 
svojich psov neodpratávajú.

Pripomenul, že už sme mali 
koše na exkrementy na ul Tyr-
šovej. Počítame s tým, že prí-
du inančné prostriedky z re-
cyklačného fondu, môžeme 
nakúpiť rukavice príp. vrecká 
pre ľudí, ktorí si daň za svojho 
psa platia (menný zoznam je 
uverejnený na úradnej tabuli 
a na webovej stránke mesta). 
Navrhol, aby to bolo predme-
tom rokovania na ďalšie MsZ.

 LADISLAV FERKOVIČ
Interpeloval ohľadom gará-
ží. Pridelené parcely na ga-
ráž im nevyhovujú, pretože 
je potrebné najprv vyrúbať 
stromy a premiestniť rôzne 
plynové prípojky. Navrhol 
lepší priestor pri kotolni 
K4. Bolo by potrebné zistiť, 
komu patria tieto pozemky 
a pristúpiť k ich vysporia-
daniu.

Odpovedal, že s tým súhla-
sí. Mestský úrad požiada Slo-
venský pozemkový fond o od-
kúpenie pozemkov. Garáže by 
sa tam mohli postaviť. Cena 
pri predaji garáží by sa mala 
zahrnúť aj do ceny za poze-
mok. Požiadame aj o zistenie 
inžinierskych sietí. Reálne 
tam vychádza 20 až 25 garáží.

 MVDr. ŠTEFAN DŽURINA 
1. Sťažujú sa mu občania 
mesta na vysoký výskyt ho-
lubov, ktorí sa zdržiavali na 
starej ZŠ, ale po oprave stre-
chy sa premiestnili na bytové 
domy na ul. Tyršovej a Ko-
menského (staré bytovky). 
Bol sa tam pozrieť osobne 
a je to strašné. Sú tam uhynu-
té holuby. Pýta sa, či by pri-
mátor nemohol zistiť, ako sa 
to rieši v iných mestách.

Súhlasil s tým, všimol si 
to. Preto skúsi do najbližšie-
ho MsZ dať písomnú správu 
o tom, čo je možné, akým spô-
sobom sa proti holubom brá-
nia ostatné mestá a či je mož-
né použiť nejaké prípravky, 
aby sa nemnožili.

2. Sťažovali sa mu ľudia, 
ktorí chodia na pohotovost-
nú službu, že v noci, keď 
sa majú premiestniť do 
nemocnice tam údajne ne-
svieti svetlo, resp. je slabo  
osvetlené.

Čo sa týka osvetlenia v ne-
mocnici, na to mu odpovie 
pán riaditeľ nemocnice, s čím 
poslanec Džurina súhlasil.

 Ing. VLADIMÍR KUŠNÍR 
1. Majitelia pozemkov pri 
nemocnici, ktorým boli pre-

dané parcely, sa pýtajú, ako 
je to s inžinierskymi sieťami.

Je pripravená a odovzdaná 
plocha na ťahanie inžinier-
skych sietí, čo sa týka vody 
a kanála, následne sa rokuje 
s elektrikármi a plynármi.

2. Cukráreň Cyprián – na 
Ul. Kúpeľskej – upozornil 
na nevyhovujúci prístre-
šok, ktorý prečnieva na ve-
rejný chodník. Počas dažďa 
z neho odkvapkáva na ľudí. 
Je to bezohľadné voči chod-
com, ktorí chodia po tej 
ulici. Poprosil preto mesto, 
či by bolo možné požiadať 
túto irmu, aby to vyriešila.

Ing. Kudráčová vykonala 
miestne šetrenie a písomne 
ich na to upozornila. Na prvý 
list však nereagovali, preto 
im bol zaslaný druhý, kde je aj 
termín, dokedy majú dať stre-
chu do takého stavu, aby ne-
prečnievala na chodník. Ing. 
Dinič sa v najbližších dňoch 
s nimi skontaktuje a bude po-
tom informovať aj poslanca 
Kušníra.

3. Pochválil chodník, kto-
rý bol urobený ku kostolu.

Primátor mesta poďakoval 
poslancom, že hlasovali za 
zmenu rozpočtu a tento chod-
ník sa mohol urobiť.

 JÁN KAČUR 
1. Mesto by malo vyzvať So-
ciálnu poisťovňu na Gagari-
novej ul., aby vyšla v ústre-
ty občanom a zriadila viac 
stránkových dní, chodí tam 
veľa ľudí a je to ich požia-
davka.

Súhlasí s ním, odporúča rie-
šiť to listom riaditeľke Sociál-

nej poisťovne v Michalovciach, 
v ktorom ju požiada aspoň o 2 
stránkové dni v týždni.

2. Ako budeme riešiť par-
kovanie v centre mesta na 
Štefánikovej ul.? Autá by 
mali parkovať na vyhrade-
ných parkoviskách.

Osobne išiel na Úrad hra-
ničnej polície a požiadal ich, 
aby parkovali inde. Ak nedôjde 
k zlepšeniu, v rozpočte mesta 
Sobrance na rok 2013 nájdeme 
inancie na zmenu dopravného 

značenia (značka zákaz státia).
3. Aká je situácia s vy-

správkami? Určité ulice sa 
začali vyspravovať, ale dote-
raz neboli dokončené. Bude 
možné ich dokončiť ešte 
v tomto roku? Konkrétne ul. 
1. mája.

Ing. Mihalovič, riaditeľ TS 
– odpovedal, že to, či sa v tom 
bude pokračovať, záleží od i-
nančnej situácie. Prijal úspor-
né opatrenia a jedným z nich 
bolo aj pozastavenie niekto-
rých prác. Keď sa upraví rozpo-
čet a dostane peniaze, vyspráv-
ky nebude problém dokončiť.

 ŠTEFAN KURČENKO 
Mohol by sa urobiť odchyt 
psov na ul. Michalovskej, 
pri ceste na ÚPSVaR? Je to 
katastrofa, tie psy útočia na 
občanov, viac ľudí sa mu na 
to sťažovalo.

Súhlasil, že dôležitým prob-
lémom sú psy. Pravidelne raz 
do mesiaca sa robí odchyt psov, 
nerobíme žiadne rozdiely, od-
chyt sa vykonáva najmä na ul. 
Michalovskej a ul. Gorkého.

 Bc. Martin Kendereš, 
poslanec MsZ

Interpelácie poslancov
Odpovedá Ing. Štefan Staško, primátor mesta Sobrance

Aj Vy, občania, môžete byť 
tvorcami tohto VZN, ktoré sa 
týka každej domácnosti, alebo 
prevádzky v meste. Jeho ná-
vrh bude zverejnený koncom 
novembra najmenej 15 dní 
pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva (MsZ) na úrad-
ných tabuliach a na web strán-
ke mesta www.sobrance.sk. 

Nielen občan mesta, ale aj 
fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá nemá trvalý pobyt a sídlo 
na území mesta, ale je vlastní-

kom nehnuteľností v Sobran-
ciach, môže k nemu v tomto 
období uplatniť pripomienky 
v písomnej, elektronickej for-
me, alebo ústne do zápisnice 
u p. Ondernickej na Mestskom 
úrade v Sobranciach.

Vyhodnotenie pripomienok 
bude predložené poslancom 
MsZ v písomnej forme naj-
menej 3 dni pred rokovaním 
o návrhu tohto VZN.

Anna Buxarová
odd. inančné a správy majetku

Teraz je ten správny čas
Mesto Sobrance v mesiaci november pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2013.
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Záleží nám na bezpečnosti 
cestnej premávky, preto sme 
z rozpočtu mesta vyčlenili inan-
cie na osadenie nových výkon-
ných svietidiel na 8 metrových 
stožiaroch v centre mesta a v sú-
činnosti s Technickými službami 
mesta Sobrance aj na ulici Micha-
lovskej oproti Domu služieb a na 
Kúpeľskej ulici. Svojím svetelným 
lúčom presvetľujú priechody pre 

chodcov, hlavne z dôvodu pre-
vencie dopravných nehôd, čím 
sa podstatne zvýši bezpečnosť 
občanov hlavne vo večerných 
a nočných hodinách. Mesto 
Sobrance v budúcnosti uvažuje 
o takomto presvetlení všetkých 
priechodov, na ktorých je frek-
ventovaná premávka a úsekov, 
kde je vysoká nehodovosť. 

Ing. Daniel Tiža

Presvetlili sme priechody pre chodcov 
Cez naše mesto prechádza veľký počet vozidiel, 
preto je potrebné dbať na bezpečnosť občanov. 
Jeden z efektívnych nástrojov na predchádzanie 
zrážky chodca s vozidlom je vytvorenie vhodných 
vizuálnych podmienok nielen pre chodcov, ale aj 
pre vodičov.  

Po zrušení MsKS kultúra 
v meste určite nevymizla. Každý 
mesiac organizujeme jedno kul-
túrno-spoločenské podujatie, o. 
i. Ples Sobrančanov, Fašiangy, 
Ženy ženám, Poďte s nami do 
lesa, Primátor pokúša, Furman-
ské preteky, Sobranský jarmok, 
Deň sv. Huberta, Vianočný punč 
a Dobrý anjel. Kultúrnu čin-
nosť zabezpečuje oddelenie 
organizačno-správne, školstva, 
sociálnych vecí, cestovného ru-
chu a kultúry. Mesto pre oblasť 
kultúry zamestnáva jedného re-
ferenta. O dobrej úrovni našich 
podujatí svedčí vysoká návštev-

nosť nielen vás, občanov mesta, 
ale aj obyvateľov okolitých obcí. 

Centrum voľného času v Sob-
ranciach rozšírilo svoju činnosť 
o organizovanie kultúrnych 
akcií a popri vlastných poduja-
tiach spolupracuje aj pri orga-
nizovaní niektorých kultúrnych 
podujatí mesta.

Činnosť mestskej knižnice 
zrušením MsKS nezanikla, bola 
len na istý čas pozastavená a od 
júna 2012 je prístupná širokej 
verejnosti už v nových priesto-
roch na Tyršovej ulici (bývalé 
CVČ). Knižnica sa zmodernizo-
vala, zaviedla sa elektronizácia, 

čo uľahčilo prácu a vytvoril sa 
systém v databáze kníh. Okrem 
bežnej činnosti  sa v knižnici pri-
pravujú rôzne podujatia pre deti 
a dospelých. V mesiaci október 
to bola beseda s autorom kníh 
Ing. O. Krásenským spojená s 
príjemným posedením pri hud-
be, na ktorú máme veľmi dobré 
ohlasy. Nakoniec, občania, ktorí 

navštevujú kultúrne podujatia 
v našom meste, si môžu sami 
vytvoriť názor na to, či bolo 
užitočné zrušenie MsKS. Týmto 
krokom sa ale nielen skvalitni-
la kultúra v meste, ale ročne sa 
ušetrí približne 30 000 eur. 

Ing. Emília Melníková
  ved. odd. org.-správneho, 

školstva, soc.vecí. CR a kultúry

Takmer rok uplynul od zrušenia príspevkovej 
organizácie mesta – Mestského kultúrneho 
strediska v Sobranciach. Dôvodom, ktorý 
poslancov mestského zastupiteľstva viedol 
k tomuto kroku, bola úspora inančných 
prostriedkov v rozpočte mesta. 

Ako je to u nás s kultúrou?

VIANOČNÝ KONCERT 
žiakov a učiteľov ZUŠ

20. 12. 2012 o 16.30 hod.
v Dome kultúry v Sobranciach

Mikuláš Nebesník 
100 rokov od...

Sobrančanom pribudne do zbierky nový kalendár 
na rok 2013. Hlavným motívom sú výtvarné diela 
nášho známeho Sobrančana Mikuláša Nebesníka. 
Chceli sme si pripomenúť jeho diela a výročie jeho 
nedožitých stých narodenín. Autorom myšlienky 

a zostavovateľom kalendára je Ján Semka. 
V nasledujúcom čísle vám kalendár predstavíme podrobnejšie.
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A taký bol aj náš Sobranský 
jarmok 2012, plný krásnych 
stretnutí, chutných špecialít, 
výbornej hudby, ale hlavne 
plný dobrej nálady a smiechu. 
Sobrance sa zaradili medzi 
moderné mestá na Slovensku 
a k erbu nám pribudlo nové 
logo, ktoré bude reprezen-
tovať naše mesto pri bežnej 
komunikácii, či propagácii. 
Logo: Sobrance – mesto s chu-
ťou vína, ktorého autorom je 
Mgr. Maroš Pavlinský, zvíťazi-
lo vo výberovom konaní. Tvo-
rí ho štylizované zobrazenie 
štyroch bobúľ hrozna. Bobule 
symbolicky vyjadrujú to, že 
mesto je obklopené vinicami, 
ktoré vďaka prírodným pod-
mienkam dokážu vyproduko-
vať vína výnimočných kvalít 
známych široko-ďaleko. 

Každý z nás sa poteší, keď 
v niečom uspeje, keď sa niečo 
podarí. Najväčšiu radosť pre-
žívame so svojimi deťmi. Naše 
mesto je veľká rodina, ktorá 
prijíma úspechy svojich naj-
mladších obyvateľov s veľkým 
nadšením. Aj tento rok sa vyda-
ril a primátor mesta ocenil tých 
najúspešnejších. Cenu „Zlaté 

bobule“ si prevzalo 8 žiakov 
a 2 umelecké telesá, ktoré nás 
vzorne reprezentujú nielen na 
okresnej, či krajskej, ale dokon-
ca aj na medzinárodnej úrovni.

Medzi tradičné jesenné dob-
roty, ktoré kedysi rozvoniavali 
po celej dedine, určite patrí 
slivkový lekvár. Varil sa celý 
deň a nechýbal pri tom nikto 
z rodiny, ba niekedy ani suse-
dia. Tento rok sme si pripome-
nuli nielen atmosféru varenia, 
ale hlavne atmosféru jeho 
ochutnávania. Mali sme mož-
nosť túto jedinečnú jarmočnú 
špecialitu ochutnať aj s lokšou.

Nechýbali ani tradičné a me-
dzi Sobrančanmi obľúbené 
výstavy. Patrí k nim aj výsta-
va prác našich sobranských 
umelcov. Tento rok nás svojimi 
výtvarnými prácami potešili 

Mária Pončáková, Ján Kováč, 
Jozef Dubnička, Juraj Tkáčik 
a šikovná, mladá výtvarníčka 
Katarína Rybnická, ktorú určite 
čaká úspešná umelecká kariéra. 

Veľký záujem bol o výstavu 
Zväzu drobnochovateľov v Sob-
ranciach, ktorí v tomto roku 
oslávili päťdesiatročné jubileum 
vzniku miestnej organizácie. 

Sobrance... mesto s chuťou vína...
Jarmok je každý rok pre svoju jedinečnú 
a originálnu atmosféru vyhľadávaným 
podujatím. Návštevníci oceňujú aj príležitosť 
stretnúť sa s priateľmi pri poháriku dobrého 
vínka, či pri chutnej jarmočnej špecialite. 
Tiež si môžu odniesť niektorý z originálnych 
výrobkov na pamiatku – maľovaný džbánok, 
kovový zvonček alebo vyšívané prestieranie. 
Keď im k tomu zahrá primáš kapely a zaspieva 
folklórny súbor, ktorí ľudovosť akcie ešte 
podčiarknu, tak je to naozaj pekný zážitok. 
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Aj tento rok sa všetci tešili 
na víťazov súťaže O naj... bal-
kón a záhradu, pretože je to 
dobrá príležitosť na inšpirá-
ciu aj pre nás ostatných. Urči-
te si ich pozrieme počas pre-
chádzky po meste. 

„História je svedkom doby, 
dňom pravdy, životom pa-
miatky, majstrom života a hlá-
sateľom uplynulých čias.“

Je pre nás veľkým memen-
tom a výzvou, aby sme sa z chýb 
minulosti poučili a nedopustili, 
aby sa zopakovali. Všetci po-
známe históriu druhej svetovej 
vojny, ako aj krutosti, ktoré sa 
počas nej páchali. Z úcty k všet-
kým tým, ktorí zažili vojnové 
útrapy a mnohí na ne doplatili 
aj životom, sme rozbehli nie-
koľko akcií, ktoré nám všetkým 
budú pripomínať, ako veľmi si 
má vážiť človek človeka. Snaž-
me sa, aby ďalšie dni nášho 
života boli naplnené láskou, 
dobrotou a hlavne ľudskosťou. 
Práve tento odkaz minulých 
čias bol inšpiráciou na vytvo-
renie výstavy pod názvom 
„Životy tých druhých“, ktorú 
zrealizovali Denisa Viňanská 
a Ján Semka. Týka sa židovskej 
komunity, ktorá má zastúpenie 
aj v našom meste. S obdivom 
sa o nej vyjadril aj riaditeľ Mú-

zea holokaustu v Seredi Martin 
Korčok.

Prekvapením bolo aj otvore-
nie zrekonštruovanej centrálnej 

zóny nášho mesta. Sobrance 
prechádzajú veľkou zmenou 
a Sobrančania sú vo veľkom 
očakávaní, ako bude centrum 

mesta vyzerať. Všetci sme tú-
žili po krajšej, novej centrálnej 
zóne, ktorá by mesto nielen 
skrášľovala, ale bola by zároveň 

aj miestom, kde sa stretneme 
a vychutnáme si chvíle pohody 
a oddych so svojimi deťmi, rodi-
nou, či priateľmi. Firmy: Eurovia 

SK, a. s. sektor Michalovce, GMT 
Projekt, spol. s. r. o. Bardejov, OZ 
SEMENOLES – stredisko Sobra-
necké kúpele sa najviac pričinili, 
že sme sa počas jarmoku mohli 
tešiť aj z nového vodotoku.

V popoludňajších hodinách 
sa na hlavnej tribúne zabávali 
všetci prítomní, pretože výko-
ny súťažiacich v lisovaní hroz-
na boli vynikajúce. Porota mala 
veľmi ťažkú úlohu, ale vyhrali 
tí najlepší. Družstvo z Tech-
nických služieb mesta Sobran-
ce bojovalo veľmi húževnato 
a z víťazstva sa veľmi tešili nie-
len oni, ale aj ich fanúšikovia. 

Tradične nás všetkých po-
tešilo aj vystúpenie žiakov na-
šich základných škôl. 

Najväčším prekvapením, ale 
aj zážitkom piatkového večera 
bolo vystúpenie hudobnej sku-
piny Peter Bič Project z Košíc. 
Svojím hitom „Hey Now“ rozo-
spievala všetkých prítomných. 

Sobotné vystúpenia patrili 
nášmu krásnemu zemplínske-
mu folklóru. 

Aj tohtoročný jarmok bol 
pestrou mozaikou poskladanou 
do jedinečného zážitku. A ve-
rím, že Sobranský jarmok 2012 
splnil vaše očakávania a už te-
raz sa tešíte na ten budúci...

-mKa-
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Regionálna nemocnica v Sob-
ranciach 19. novembra privítala 
vo svojich priestoroch bývalých 
zamestnancov. Stretnutie bolo 
veľmi dojímavé, stretli sa dve 
generácie. Jedna, ktorá nemoc-
nicu rozbiehala a druhá, ktorá 
tam pracuje teraz a rozbiehala 
nový pavilón. V známom pro-
stredí poniektorí pracovali 
takmer celý život. Prišli, aby sa 
stretli s bývalými spolupracov-
níkmi, kolegami a priateľmi. 
O veselé zážitky nebola núdza. 
„Chceli sme sa našim bývalým 
zamestnancom poďakovať za 
ich prácu a aj týmto stretnutím 
im dať najavo, že sme na nich 
nezabudli“, vyjadril sa riaditeľ 

nemocnice MVDr. Marián Petro.
K slávnostnej atmosfére 

prispelo aj vystúpenie žiakov 
ZŠ- Komenského 12, ktorí svoj-
imi piesňami a tancami vyčarili 
na tvárach prítomných veselé 
úsmevy. Veľmi zaujímavou bola 
aj prezentácia pána riaditeľa 
Mariána Petra, ktorý zhodnotil 
prácu zamestnancov a pouká-
zal na ich úspechy. Oboznámil 
ich s novou organizačnou štruk-
túrou nemocnice, priebežným 
plnením úloh, s fungovaním 
jednotlivých oddelení, novými 
zámermi, ako aj s  dôležitými 
udalosťami a medzníkmi počas 
existencie nemocnice. Všetci 
prítomní sa veľmi potešili, keď 

ich na záver prezentácie pán 
riaditeľ vyzval, aby sa išli po-
zrieť na jednotlivé ambulancie 
a oddelenia. Mali možnosť po-
zrieť sa  aj na svoje bývalé pra-
coviská, či poobdivovať nové 
priestory a technické zariade-
nia v nemocnici a porovnať ich 
s časmi, keď tam pracovali oni.

Všetci prítomní sa cítili veľ-
mi dobre. Nechýbali srdečné 

rozhovory a výmeny pracov-
ných skúsenosti s terajšími za-
mestnancami. Na toto stretnu-
tie budú všetci radi spomínať.

Ak sa chcete dozvedieť viac 
o nemocnici v našom meste, 
všetky potrebné informácie zís-
kate na ich internetovej stránke 
www.rn-sobrance.sk.

-mKa-

Centrum voľného času 
v spolupráci s Mestským úra-
dom zorganizovali prekrásne 
nedeľné popoludnie, v kto-
rom nechýbala hudba, spev 
a veselý tanec. Dom kultúry sa 
zaplnil do posledného miesta 
a našich seniorov privítal pri-
mátor mesta Štefan Staško, 
ktorý vyzdvihol potrebu, aby 
sme sa všetci v našom meste 
cítili ako spoločenstvo, kde 

je každý člen veľmi dôležitý. 
O veselú zábavu sa postarali 
speváčky a tanečníci folklór-
neho súboru Svojina, ktorí 
svojimi pesničkami rozospie-
vali celú sálu. Pri takýchto 
stretnutiach, akoby sme po-
chopili, že život by mal byť 
plný veselého smiechu a sr-
dečných rozhovorov, ktorých 
na tomto stretnutí bolo neú-
rekom. A nám všetkým sa v tej 

chvíli zdalo, že je-
seň je najkrajším 
ročným obdobím. 
Našim seniorom 
z celého srdca že-
láme veľa zdravia, 
šťastia, lásky a veľa 
pohody v osobnom 
živote. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie 
stretnutia.

-mKa-

S mesiacom október sa nám spájajú nielen 
jesenné dni, tento mesiac patrí aj našim 
seniorom. V živote človeka sú chvíle, keď začne 
uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju 
životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev 
so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky. 

Jesenné mesiace sa nám spájajú nielen 
s prírodou, ale aj s človekom, lebo sa zvykne 
hovoriť, že aj ľudský život je farebný ako jeseň. 
Aj tohto roku sme si v Sobranciach uctili našich 
seniorov a poďakovali sme im za všetko, čo robia 
nielen pre svoje rodiny, ale aj pre naše mesto.

Stretnutie po rokoch...

Vám patrí naša úcta...
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Cieľom návštevy bola Regi-
onálna nemocnica Sobrance. 
Nevybrala si ju náhodou. Po-
čula o jej výborných výsled-
koch nielen ekonomických, 
ale aj liečebných. Pacienti sú 
spokojní s kvalitnou lekárskou 
starostlivosťou a láskavým 
prístupom sestričiek. V sprie-
vode primátora Sobraniec Ing. 
Š. Staška spolu s riaditeľom 
MVDr. M. Petrom si prezrela 
priestory nemocnice, jednot-
livé pracoviská a dozvedela sa 

o ich činnostiach. V  krátkej 
besede sa stretla aj so zamest-
nancami. Odpovedala na pár 
otázok týkajúcich sa aktuál-
nych tém. Ministerka si prezre-
la aj Zariadenie pre seniorov 
a Zariadenie opatrovateľskej 
služby, ktoré sú súčasťou po-
skytovaných služieb v Regio-
nálnej nemocnici Sobrance.

Navštívila aj MsÚ, kde sa pod-
písala do kroniky mesta. V zá-
verečnom rozhovore s obdivom 
vyzdvihla prístup vedenia mes-

ta, poslancov MsZ a riaditeľa 
nemocnice i celého personálu. 
Konštatovala, že Sobrance sú 
svetlou výnimkou medzi mesta-
mi na Slovensku, ktoré dokázali 

uchovať zdravotnícke zariade-
nie s takými výsledkami a stabi-
lizovať sa na trhu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti. 

-mKa-

Pri výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach 
26. 9. 2012 sa nášmu mestu dostalo pocty. 
Navštívila ho ministerka zdravotníctva 
JUDr. Zuzana Zvolenská.

Aj ministerke sa nemocnica páčila...

ZÁPIS 

ŽIAKOV 
DO 1. ROČNÍKA ZŠ 

BUDE NA OBIDVOCH 

ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

DŇA 15. 1. 2013 

O 15.00 HOD.

Lesníkom bolo 
horúco...
Odštepný závod Sobrance – dlhodobá tradícia, 
hrdosť regiónu a ekonomicky stabilná 
organizácia štátneho podniku LESY SR. 

P O Z V Á N K A 

1 9 .  J A N U Á R

DOM KULTÚRY 
V SOBRANCIACH

O 19.00 HOD.

DO TANCA I NA POČÚVANIE 

BUDE HRAŤ ĽUDOVÁ HUDBA 

FS ZEMPLÍN

V rámci návrhu organizač-
ných zmien Lesy SR, š.p. Ban-
ská Bystrica bol pripravený 
návrh, v ktorom z pôvodných 
24 OZ na Slovensku malo os-
tať 14 s tým, že 10 závodov by 
sa do nich začlenilo. Žiaľ, me-
dzi nimi bol aj OZ Sobrance.

V minulosti sa už dvakrát 
v základoch otriasalo jeho 
sídlo. Vďaka iniciatíve pár ľudí 
z bývalého vedenia a za pomo-
ci mesta Sobrance tieto hroz-
by boli zažehnané.

Terajšia tretia hrozba však 
bola zatiaľ najvážnejšia. Stano-
vila sa preto taktika „v jednote 
je sila“. Určite veľkou pomocou 
bolo aj výjazdové zasadnutie 
vlády SR v Michalovciach.

Na základe výzvy Odboro-
vého zväzu pri OZ v Sobran-
ciach a jeho predsedu S. Ro-
manca sa k iniciatíve pridal 
primátor mesta Ing. Š. Staško 
a OO – Smer v Sobranciach 
s predsedom MVDr. B. Lešom. 
Protestujúcich zamestnancov 
podporili aj všetci starostovia 
nášho okresu a RR ZMOS. 

Naša jednota a sila i vďaka 
podpore predsedu KSK JUDr. 
Z. Trebuľu viedla k tomu, že 

v predvečer výjazdového zasad-
nutia vlády SR sa v zasadačke OZ 
Sobrance uskutočnilo spoločné 
stretnutie s ministrom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
prof. Ing. Ľ. Jahnátkom CSc. a ce-
lým 5-členným vedením GR Lesy 
SR, š.p. B. Bystrica. Pri chabých 
argumentoch vedenia Lesov SR 
a rozumnými argumentmi Ing. J. 
Petra, predsedu PD Choňkovce, 
S. Romanca, Ing. J. Staška, MVDr. 
B. Leša a primátora mesta Ing. Š. 
Staška dôvody na zrušenie OZ 
Sobrance dostali vážne trhliny 
a jednoznačne vyzneli v pro-
spech jeho zachovania. 

Vystúpenie nášho primátora 
na zasadnutí vlády a kultivova-
né demonštratívne zhromažde-
nie lesníkov pred budovou, kde 
zasadala vláda, prispeli k za-
žehnaniu hrozby a odštepný 
závod ostáva aj naďalej u nás.

Veríme, že takáto situácia 
sa už nezopakuje, pretože 
v okrese, kde je vysoká neza-
mestnanosť, by zrušenie toh-
to závodu znamenalo ďalšie 
problémy. Ešte vyššia neza-
mestnanosť by narušila situá-
ciu v mnohých rodinách. 

-mKa-
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Aj tohtoročná olympiáda 
sa niesla v duchu myšlienok 
Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska, kde sa 
spája kultúra, výchova a vzde-
lanie. Súčasťou olympijskej 
zástavy je aj heslo Citius, Al-
tius, Fortius (Rýchlejšie, vyš-
šie, silnejšie). 

Olympiáda sa začala hym-
nou, zapálením olympijského 
ohňa, slávnostným príhovo-
rom primátora mesta Ing. Šte-
fana Staška, sľubom športov-
cov i rozhodcov. Do súťaží sa 
zapojili deti materskej školy, 
základných škôl a gymnázia z 
nášho mesta. 

Súťažilo sa v disciplínach: 
beh detí MŠ na 50 m, beh 
detí 1. – 4. ročníka ZŠ na 100 
m. Žiaci a žiačky 5. – 7. roč-
níkov si zasúťažili v atletike, 
žiaci 8. a 9. ročníka vo futba-
le a žiačky 8. a 9. ročníka vo 
volejbale. 

Celkovo sa jej zúčastnilo 
1003 detí. Víťazi jednotlivých 
súťaží boli odmenení pekný-
mi vecnými cenami. Po sčítaní 
bodov za jednotlivé súťažné 
disciplíny sa v celkovom hod-
notení na 2. mieste umiestnila 
ZŠ Komenského 12 v Sobran-
ciach a víťazom sa stali Gym-
názium v Sobranciach a ZŠ 

Komenského 6 v Sobranciach 
s rovnakým počtom bodov, 
za čo si odniesli Putovný pohár.

V tento krásny deň sa záro-
veň v parku pri Lídli konala 
aj Národná cyklistická súťaž 
– Antona Tkáča, do ktorej sa 
zapojilo 80 detí. 

Bol to krásny slnečný deň, 
ktorý mladí športovci prežili 
užitočne. Okrem zábavy zo 
súťaženia si mohli porovnať 
svoje výkony s rovesníkmi 
z iných škôl a urobiť aj niečo 
pre svoje zdravie.  

V olympijskom roku 2012 
sme tak aj v Sobranciach mali 
svoju olympiádu a zažili krás-
nu športovú atmosféru. 

Lenka Minčáková, 
CVČ Sobrance

K tomu, aby sa úroveň náš-
ho spolunažívania s prírodou 
zlepšovala je potrebné, aby 
sme odpad, ktorého je čím ďa-
lej, tým viac, separovali – trie-
dili. Žiaci a učitelia základných 
škôl v Sobranciach sa zábavnou 
formou dozvedeli nielen o se-
parovaní odpadu, ale aj o tom, 
ako máme chrániť naše život-
né prostredie pred škodlivi-
nami. V piatok 19. októbra t.r. 
sa v našom meste konala kam-
paň zameraná na separáciu 
komunálneho odpadu, ktorý 
tvorí súčasť našej každodennej 
činnosti. Spoločnosť MUNTech, 
s.r.o. sa v našom meste pred-
stavila peknou prezentáciou, 
ktorá bola realizovaná formou 
rozprávaného príbehu a hier.

Veľmi zaujímavým a pre deti 
nesmierne zábavným bolo popo-
ludnie. Pre žiakov 1. až 4. ročníka 
organizátori pripravili environ-
mentálne hry, kde mali možnosť 
svoje novozískané vedomosti 
uplatniť v súťažiach. Najviac sa im 
však páčilo, keď sa mohli zahrať 
na reklamnú agentúru. Ich úlo-
hou bolo vyrobiť plagát, ktorý nás 
všetkých upozorní, čo sa môže 
prihodiť našej Zemi ak sa o ňu 
nebudeme starať. Ak chceme, aby 
aj ďalšie generácie mali možnosť 
obdivovať krásy našej planéty, je 
nutné, aby sme sa o ňu starali lep-
šie. Ochrana prírody a životného 
prostredia sa musí stať samozrej-
mosťou. Človek bez prírody žiť 
nemôže, ale ona bez neho áno...

-mKa-

Už piaty ročník Sobranskej olympiády sa konal 
v našom meste 18. septembra t. r. Zorganizovalo 
ju Centrum voľného času v Sobranciach 
pod záštitou primátora mesta.

Environmentálna výchova je v súčasnej dobe 
preferovaná a dávaná do popredia aj vo výchovno-
vzdelávacom procese, aby už naši najmenší žiaci 
vedeli, že ochrana prírody a životného prostredia 
je nesmierne dôležitá a veľmi potrebná. 

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie

Potrebujeme sa navzájom...
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Aj my, Sobrančania, sa každý 
rok tešíme na oslavy sv. Huber-
ta. Tohto roku sme ho otvorili 
slávnostnou svätou omšou, po 
ktorej sa všetci prítomní presu-
nuli do Sobraneckých kúpeľov, 
kde už boli pripravené súťaže 
a rôzne zaujímavé sprievodné 
akcie. Primátor mesta Š. Staško 
privítal všetkých prítomných 
a zvlášť našich hostí z poľského 
partnerského mesta Lubaczów. 
Každý ročník je vždy niečím vý-
nimočný a nebolo tomu inak ani 
teraz. Pre všetkých silných a ši-
kovných mužov, pre ktorých je 
práca v lese koníčkom, bola pri-
pravená „Súťaž drevorubačov“. 
Bola realizovaná po prvýkrát, 
ale diváci mali o ňu najväčší zá-
ujem. Priestor dostali aj tradič-
né súťaže, ktoré sú medzi divák-
mi veľmi obľúbené. Chovatelia 

psov sa popýšili svojimi milá-
čikmi a titul „Najkrajší pes“ si 
vybojoval Cero od Miluba, kto-
rého majiteľom je Tomáš Ovad. 
Siláci, ktorí hádzali „ lintou do 
žita“, vraj tohto roku dostali 
poriadne zabrať, pretože sa ich 
do súťaže prihlásilo 21. Vo veľ-
kej konkurencii najďalej lintou 
hodil Ján Ihnát ml. a s výkonom 
8,69 m si vybojoval prvenstvo.

Nechýbala ani najobľúbenej-
šia súťaž vo varení poľovníckej 
špeciality „jagerek“, ktorá tohto 
roku zaznamenala najväčší po-
čet súťažiacich družstiev v his-
tórii. Varilo ich 26. Ak si chcete 
pochutiť na tejto poľovníckej 
špecialite, objednajte si ju v Kr-
čave, pretože jagerek najlepšie 
navarilo družstvo PZ – Zlatý Ba-
žant Krčava. Musíme však spo-

menúť, že aj naši poľskí pria-
telia nás tohto roku prekvapili 
a navarili pre všetkých prítom-
ných ich špecialitu „bigos“, kto-
rá chutila aj našim poľovníkom. 

Ktovie, možno na budúci rok 
pribudne „ďalšia netradičná 
disciplína...“ Veselá vrava a poľov-
nícke historky zneli v Sobranec-
kých kúpeľoch až do neskorých 
popoludňajších hodín.              -mKa-

Tí, čo poznáte legendu o svätom Hubertovi, 
viete, že bol patrónom všetkých poľovníkov. 
Deň Sv. Huberta je vždy veľkým dňom nielen 
pre poľovníkov a lesníkov, ale aj pre tých, ktorí 
majú radi prírodu a zvieratá. 

Ako poľovníci varili...

O tomto unikátnom strome 
som vedela už veľa rokov, ale 
až teraz som ho uvidela na 
vlastné oči. Z diaľky vyzerá 
ako každý iný. Ale keď som si 
ho prezrela zblízka, žasla som 
nad jeho mierami. Jeho vek 
sa odhaduje na viac ako 600 
rokov. To znamená, že rástol 
už v dobe, do ktorej sa datuje 
prvá písomná zmienka o Sob-
ranciach. Je solitér – samotár a 
jeho výška je 28 metrov. Obvod 
v prsnej výške 1,3 metra je 742 
centimetrov a priemer v tej is-
tej výške je 236 centimetrov. 
Pre porovnanie mohutný dub 
letný (Quercus robur) na Les-
níckom náučnom chodníku 

v Sobraneckých kúpeľoch je 
starý viac ako 200 rokov, má 
výšku 27 metrov, jeho obvod 
v prsnej výške 1,3 metra je 354 

centimetrov a priemer v tej is-
tej výške je 112 centimetrov. 

Dub zimný v Dúbrave je za-
radený do zoznamu chráne-
ných stromov, ale množstvo 
zdrojov na internete mylne 
uvádza, že sa jedná o dub let-
ný s vekom 300 rokov. V areáli 
liečebne blízko cintorína rastú 
ďalšie dva chránené stromy – 
ľaliovník tulipánokvetý a bo-
rovica tuhá.  

Môj obdiv k úctyhodným roz-
merom duba zimného je určite 
zaslúžený. Každý si pri ňom uve-
domí, aký je malý a zraniteľný. 
Človek sa považuje za pána tvor-
stva a pritom „obyčajný strom“ 
ho dokáže prežiť niekoľkokrát. 
Paradoxne  na tomto cintoríne 
cítiť nielen silu smrti a pokory, 
ale aj života a vytrvalosti.     

Text a foto: 
Ing. Lucia Hanková

V našom regióne sa nachádza najmohutnejší 
dub zimný (Quercus petraea) na Slovensku. 
Nájdete ho v obci Dúbrava (265 m n. m.), hneď 
za križovatkou smerom na Strihovce. Symbolicky 
rastie na cintoríne v blízkosti kostola. 

Mohutný dub 
v Dúbrave

Tip na výlet
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Hracím dňom sa stala so-
bota v čase od 19.00 do 20.00 
hod. a dejiskom – zimný šta-
dión v Michalovciach. Úvod-
ný ročník súťaže absolvujú 
štyri mužstvá zemplínskeho 
regiónu: Sobrance, Sečovce, 
Parchovany a Sečovská Po-
lianka. Hráči jednotlivých 
mužstiev nesmú byť registro-
vaní v súťažiach SZĽH (dorast 
a  juniorka 5 a „A“-čkari 10 
rokov minimálne). Zápasy sa 

hrajú systémom 2x25 minút 
hrubého času a možným vý-
sledkom je výhra 2 b. ,remíza 
1 b. ,alebo prehra 0 b. Celko-
vo sa mužstvá stretnú v pia-
tich kolách a každé z nich 
odohrá v sezóne 15 zápasov. 
Mužstvá pred začiatkom sú-
ťaže, vyplatením štartovného, 
z ktorého sa hradí prenájom 
ľadovej plochy 99,- EUR na 
zápas, uzavrú svoju súpisku 
hráčov (max. 30+3 brankári) 

a jednotlivé zápasy už musia 
odohrať len títo registrovaní 
hráči. Mesto Sobrance zastu-
puje amatérsky hokejový klub 
– HC Sobrance. Ako si počína 
v tejto súťaži? To si pozrite na 
stránke „Zemplínskej amatér-
skej hokejovej ligy – ZAHL“ 
na facebooku, alebo sa príďte 
pozrieť osobne, na zimný šta-
dión do Michaloviec – vstupné 
je ZDARMA.

Martin Onder

Za zmienku stojí ešte 1. miesto na me-
dzinárodnom turnaji za účasti 14 muž-
stiev vo V. Kapušanoch v júni t. r. 

Novú sezónu 2012/2013 začali v septem-
bri a po jesennej časti súťaže sú obe družstvá 
na prvých miestach, mladší dokonca bez 
prehry a zo skóre (85:9) v deviatich zápa-
soch, čo dáva nádej na lepšiu perspektívu 
futbalu v Sobranciach. Hoci sa pracuje s deť-
mi v skromných podmienkach, výsledky sú 
obdivuhodné, možno aj vďaka tomu, že v na-
šom okolí je veľa talentovaných futbalistov. 

Veľká vďaka patrí aj vedeniu MFK a pri-
mátorovi Sobraniec za ich angažovanosť 
a starostlivosť o našich mladých hráčov. 

Milan Gutič, tréner žiakov

Tento rok začala fungovať nová súťaž pod záštitou Východoslovenského 
zväzu ľadového hokeja v Košiciach pod názvom „Zemplínska amatérska 
hokejová liga“.

Naši najmladší futbalisti MFK Sobrance ukončili sezónu vo svojich 
súťažiach. Tak ako mladší, tak aj starší žiaci skončili na prvom mieste 
a obhájili tak minuloročné prvenstvá.

Hokej v Sobranciach

Naše mladé talenty

V nedeľu 19. augusta t.r. sa 
9-členná skupinka cyklistov 
zo Sobraniec a jeden účastník 
aj zo Sečovskej  Polianky roz-
hodla pozrieť, ako sa žije teraz 
na Starine. Na túru sa vydali 
pár minút po 8. hodine. Naj-
starším účastníkom bol už 70- 
ročný J. Timko. Na bicykli mu 
to išlo ako podstatne mladším, 
ak nie ešte lepšie. Najmladším 
cyklistom medzi nami bol, 

dá sa povedať ešte chlapec, 
14- ročný Pavol zo Sečovskej 
Polianky. Prekonali sme trať 
v celkovej dĺžke 125 km  cez 
Choňkovce, Podhoroď, Ubľu 
a z Ruskej Volovej sme prešli 
do Uliča. Kopec je tam dosť 
veľký a cesta sčasti rozbitá, 
takže poniektorí museli svoje 
bicykle aj tlačiť. V Uliči sme 
sa trochu občerstvili, opravili 
defekty, ktoré sme cestou do-
stali a vyrazili ďalej k vodnej 
nádrži Starina, kde sme sa
dlho nezdržali, pretože nie-
ktorí z nás už mali toho dosť.
V Stakčíne sme sa posilnili dob-
rým obedom a vydali sa ďalej 
na cestu k domovu. Kto vládal, 
tak šliapal do pedálov, ale boli 
aj takí, ktorí Kolonický kopec 
a Stežnú vyšliapali peši. Zo Stež-
nej to už utekalo. Do Sobraniec 
sme dorazili okolo 5. hodiny 
poobede. Po krátkom zhodno-
tení a záverečnom občerstvení 
sa všetci účastníci síce unavení, 
ale spokojní pobrali domov. 

Michal Jevčík

Cyklisti  
na túre pri 
Starine

Noviny SOBRANČAN 
ponúkajú možnosť 

platenej plošnej 
inzercie

Politická 1 €/1 cm 2, iná pre 
fyzické a právnické osoby 

0,35 €/1 cm 2
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