
Centrum voľného času pri-
pravilo denný letný tábor 
v prvej polovici júla. Ale sen-
začným riešením je aj iná mož-
nosť. Ak bude priať počasie, 
môžeme konečne po zdĺhavej 
rekonštrukcii navštíviť miest-
ne kúpalisko, ktoré bude od 
29. júna t. r. opäť otvorené. 
Prevádzkovať ho budú Tech-
nické služby mesta Sobrance. 
Zo zásad správania a povin-
ností návštevníkov kúpaliska 
vyberáme:
n	Vstupovať do areálu kúpa-
liska môžu len osoby s plat-
nou vstupenkou, deti do 10 

rokov iba v sprievode dospe-
lej osoby.
– Nesmú osoby pod vplyvom al-
koholu a omamných látok, oso-
by nerešpektujúce spoločenské 
a mravné zásady, osoby choré, 
trpiace vlasovými a kožnými 
ochoreniami. V prípade podo-
zrenia na ochorenie je prevádz-
kovateľ kúpaliska oprávnený 
požadovať lekárske potvrdenie.
n	Do priestorov kúpaliska je 
zákaz vstupu so zvieratami.
n	Každý návštevník kúpalis-
ka musí mať pri vstupe na kú-

palisko uterák (resp. osušku), 
plavky, mydlo (resp. sprchova-
cí gél).
n	Pred vstupom do bazénov 
sú návštevníci povinní pou-
žiť sprchy, umyvárne, zácho-
dy a riadne sa umyť mydlom 
resp. sprchovacím gélom.
n	Vstup do bazéna je povole-
ný len v plavkách.
n	Návštevníci sú povinní 
chrániť zariadenia kúpaliska 
a sú povinní uhradiť škodu ale-
bo straty spôsobené ich vinou.

-gk-

Cenník 
kúpaliska
Dospelí a mláDež 
od 15 rokov  . . . . . . . . 1,50 € 
po 15. hod.  . . . . . . . . . 1,00 €

Deti a mláDež 
do 15 rokov  . . . . . . . . 1,00 €
po 15. hod.  . . . . . . . . . 0,50 €

Deti do 6 rokov 
a držitelia preukazu 
ZŤP  . . . . . . . . . . . . . . . zdarma

Skupinový vStup 
(min. 10 detí 
+ pedagóg)  . . . . . . . . . 0,40 €

permanentky:
na 10 vstupov 
dospelí  . . . . . . . . . . .  10,00 €
deti  . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00 €
na 20 vstupov 
dospelí  . . . . . . . . . . .  17,00 €
deti  . . . . . . . . . . . . . .  12,00 €
na celú sezónu 
dospelí  . . . . . . . . . . .  33,00 €
deti  . . . . . . . . . . . . . .  20,00 €

Požičanie ležadla  . . . 1,00 € 

n o v i n y  o b č a n o v  m e s t a  S o b r a n c e

Hurá, leto!
Prázdniny sú predo 
dvermi. Väčšina ľudí 
čerpá dovolenky. Veľa 
sa cestuje, plnia sa 
prímorské letoviská, 
aquaparky a kúpaliská. 
Leto je jednoducho 
synonymom relaxu. 
Mnohých rodičov trápi, 
aký program vymyslieť 
pre svoje deti. 

w w w . s o b r a n c e . s k
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Magnólia 
opäť 
nesklamala

Na svetovej súťaži v zboro-
vom speve v Tampeere vo Fín-
sku spoločné teleso Magnólia 
zo ZUŠ Sobrance a Pro Musica 
zo ZUŠ Michalovce v konku-
rencii 59 zborov z rôznych 
krajín získalo striebornú me-
dailu. Tento výrazný úspech 
je o to vzácnejší, že súťažili 
zbory dospelé, mládežnícke 
aj detské spolu. Ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu a sr-
dečne blahoželáme!

Mgr. Ružena Hospodárová, 
riaditeľka ZUŠ

C e n t r u m  v o ľ n é h o  č a s u ,  N á m .  s l o b o d y  1 ,  S o b r a n c e

PONUKA LETNÝCH DENNÝCH TÁBOROV

I. turnus

maLý DeLFÍn (1. – 4. júl)
Tábor je zameraný na plavecký výcvik, 
ale súčasťou táborového programu budú aj hry 
a súťaže, táborové pesničky, relax...
Vedúce tábora: Mgr. Mária Cinkaničová, Bc. Slávka Venzelová

II. turnus

ruky rukatÉ (8. – 12. júl) 
Tábor je zameraný na tvorivé dielne,  
kreatívne a zábavné hry a súťaže.
Vedúce tábora: Mária Kačurová, Lenka Minčáková
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Koľkí sme si už poplakali nad svojím živo-
tom...a nie raz. Niekedy sa ľutujeme, inokedy 
sa zlostíme, prečo práve my. Každý z nás je 
presvedčený, že práve jeho problém je ten naj-
dôležitejší. Skúste sa zastaviť a počúvať ľudí 
okolo seba, aké majú problémy oni. Často sa 
nám zdá, že sú presne také isté, ako tie naše, 
akoby sme sa našli v problémoch iných. 

Určite sa to stalo aj vám, že ste sa stretli 
s ľudskou spolupatričnosťou a nezištnou lás-
kou. Mňa to vie zakaždým potešiť a presved-
čiť, že predsa len sme ľudia. Aj život nás poúča, 
že treba veriť a stane sa aj zázrak. Od určitej 
chvíle, tomu verím aj ja. Naozaj len treba veriť 
v jedinečnú silu života... Verte a prídu aj zá-
zračné dni, ktoré nám dokážu, že po každej 
búrke sa vyjasní. Prídu dni, ktoré nám roz-
jasnia tvár a do duše prinesú pokoj. Ale, akí 
by sme to boli ľudia, keby sme nepochybova-
li, nesťažovali sa a neplakali... Musíme však 
mať na pamäti, že nielen zlé veci sa pominú, 
ale aj tie dobré. Dôležité je, aby nás nezmenilo 
ani dobro, ani zlo, aby sme stále zostali ľuďmi, 
aby sme sa na seba mohli pozrieť do zrkadla...

Možno sa mnohí pridáte k tvrdeniu, že vraj 
sa ľudia vedia prejaviť najmä v ťažkých chví-
ľach. Práve vtedy sa ukáže, čo urobia, ako sa za-
chovajú a či dokážu „vykutrať“ v sebe to dobré... 
„Každý raz musí spadnúť na úplné dno. Je len 
na človeku, či sa dokáže od toho dna odraziť 
a začne si život viac vážiť... či inak žiť...“ Niekedy 
stačí len pekný úsmev, alebo milé slovo a hneď 
je život krajší.

Všetky knihy nás presviedčajú, že ku krásne 
prežitým dňom je nutné pozitívne myslenie. 
Ale, ako by človek myslel pozitívne, keby nemal 
cieľ? Veď predsa vtedy sa posúvame dopredu, 
ak to má zmysel. Len keď nám na niečom zá-
leží tak veľmi, že chceme preniesť „Himaláje 
na Slovensko“, len vtedy dokážeme pozitívne 
myslieť...a to je práve vtedy, keď máme oko-
lo seba ľudí, na ktorých nám záleží a im zále-
ží na nás. A my v tých zázračných okamihoch 
máme pocit, že náš život dostáva zmysel a nie-
lenže máme dôvod na pozitívne myslenie, ale 
máme aj veľkú chuť prežiť každý deň tak, ako-
by bol tým najdôležitejším v našom živote. 

Možno nastal čas, aby sme sa začali viac po-
zerať okolo seba a menej na seba. Možno prá-
ve vedľa vás niekto potrebuje zachrániť... Veď 
práve ľudia okolo nás dávajú nášmu životu tú 
najpravdivejšiu podobu... 

Prajem vám krásne leto plné slnečných dní 
a aj keď je váš život niekedy strašne ťažký, ne-
zabudnite, že je len jeden a patrí iba vám....tak 
si ho užívajte deň po dni...a určite medzi nimi 
budú aj očakávané zázračné dni...

Zázračné 
dni...

SchváLiLi:

n  Rozpočet Mesta Sobrance 
 na rok 2013
n bežné príjmy 4 029 768 €                            
n bežné výdavky 3 897 394 €
n kapitálové príjmy 1 794 686 €
n kapitálové výdavky 2 226 608 €
n príjmové 
 finančné operácie    510 069 €
n výdavkové 
 finančné operácie  160 521 €
n prebytok hospodárenia  50 000 €

V priebehu rokovania boli k tomuto 
bodu podané tri poslanecké návrhy:
1. MVDr. Džurina – presunúť 5 000 € 

z dotácií na stravu pre osoby v hmot-
nej núdzi nie z vlastnej vôle a pre 
zdravotne postihnutých. Návrh nebol 
schválený.

2.  Skupina poslancov
a)  500 € na zrkadlá v neprehľadných 

križovatkách
b) 1000 € na materiál pre drobné 

obecné práce 
c) 1000 € do RN n. o. Sobrance – 

údržba budovy (dokončenie ambu-
lancie)

d) 1000 € z trhoviska presunúť 
na parkovaciu plochu Tyršova 

       Návrh bol schválený.
3. MUDr. Biačko – presunúť pros-

triedky z rekonštrukcie rozhlasu 
15 000 € do dotácie pre tenisový 
klub na výstavbu tenisového ihris-
ka. Návrh nebol schválený.

n	Zásady poskytovania finančného   
 príspevku na stravovanie 
 dôchodcov
n	2 VZN týkajúce sa financovania 
 originálnych kompetencií v školstve 
n	1 VZN o školskom obvode
n	Predĺženie nájomných zmlúv – byty  
 nižšieho štandardu na ulici 
 Michalovskej 

vzaLi na veDomie:

n	Správu o činnosti MsÚ v Sobranciach 
 za r. 2012
n	Správy o hospodárení mestských
 organizácií za r. 2012
n	Informatívnu správu o nákladovosti
 tepelného hospodárstva za r. 2012
n	Správu o kontrolnej činnosti HK
 mesta
n	Informatívnu správu z vykonaných
 kontrol HK

v bode rôzne poslanci o. i. 
schválili

n	Zámer prenajať majetok mesta – 
stĺpy mestského rozhlasu na účely 
vedenia optického kábla 

n	Prenájom nebytových priestorov 
v bytovom dome na ul. Tyršovej, 
súp. č. 287 v Sobranciach o výmere 
29 m2, s využitím na skladové účely, 
pre p. Martu Dudrovú 

n	Vypísanie verejnej obchodnej súťaže 
na predaj parciel bývalej Kotolne K3

n	Predaj osobného motorového vozidla 
zn. AUDI A6 p.  Milanovi Poľakovi

n	Na základe výsledkov obchodnej 
verejnej súťaže  predaj 3 parciel na 
garáže pre J. Ohorčáka, Mgr. J. Roška 
a JUDr. P. Rajzáka 

n	Zámennú zmluvu, predmetom kto-
rej je zámena parcely vo vlastníctve 
Mesta Sobrance za parcelu v centre 
mesta, ktorej vlastníkmi sú prísluš-
níci rodiny Lešovej, s doplatkom 
pre mesto vo výške 4.922,88 €

n	Dotácie z rozpočtu mesta v celko-
vej výške 45 000 € pre jednotlivých 
žiadateľov. Hlavný kontrolór do-
dal, aby v uznesení bolo zo žiados-
ti o dotáciu uvedené, na aký účel 
bude poskytnutá. Ing. Fabianová, 
ako predsedníčka finančnej komi-
sie, požiadala, aby poslanci mali 
k dispozícii jednotlivé vyúčtovania 
použitia dotácií. MVDr. Petro navr-
hol, aby HK vykonal kontrolu vyúč-
tovania týchto prostriedkov. 

V diskusii primátor mesta informoval 
o dostavbe kúpaliska, o príprave publi-
kácie o našom meste, o vypísaní VOS 
na zhotoviteľa diela pre rekonštrukciu 
Domu kultúry a na kotolňu v Regionál-
nej nemocnici, n. o. Sobrance, o návrhu 
na rozšírenie telocvične SOŠ obchodu 
a služieb. Vyzval poslancov, aby navrh-
li komisii školstva významnú osobnosť 
nášho mesta na ocenenie KSK.

Spracovala: 
Ing. Danica Fabianová,

poslankyňa MsZ     

Poslanci rokovali
Na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sobranciach 
dňa 27. 3. 2013 poslanci po prerokovaní o. i. 
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18. zasadnutie 
– 27. 3. 2013
n	mvDr. Džurina
1. v akom stave je skládka 
komunálneho odpadu hu-
sák? vybavujú sa projekty 
ohľadom tejto  skládky?
V predchádzajúcom období 
bola zmluva uzatvorená tak, 
že tam nie je termín začatia 
a ukončenia výstavby II. kazety.
2. prečo v redakčnej rade 
(rr) novín sobrančan nie je 
zastúpenie všetkých politic-
kých strán, ktoré sú v mest-
skom zastupiteľstve (msZ)?
RR zvolilo terajšie MsZ, nejde 
o politické zloženie. Je na obča-
noch, či sú spokojní, alebo nie.
3. ulica Gorkého je v dezo-
látnom stave, robí sa niečo 
v tejto veci?

V r. 2010 bola podaná žiadosť 
s projektovou dokumentáciou 
a kalkuláciou nákladov, ale boli 
tam isté nedostatky, ktoré sme 
doplnili v júni 2011. Výsledky ve-
rejnej obchodnej súťaže zverej-
nenej v obchodnom vestníku boli 
napadnuté a Úrad pre verejné 
obstarávanie nám oznámil, že sa 
námietke firmy EUROBILDING 
nevyhovuje. Táto investičná ak-
cia ide do elektronickej dražby 
a po jej vyhodnotení Kontrolný 
implementačný úrad v Košiciach 
posúdi priebeh verejného obsta-
rávania. Kto bude víťazom, s tým 
mesto uzatvorí zmluvu a začne 
sa s realizáciou stavby.

n	Š. KurčenKo
za blokom D2 nie je osvet-
lenie. uvažuje sa s jeho osa-
dením?

Pri realizácii stavby tepelné-
ho hospodárstva sa to zlikvi-
dovalo a dodávateľ stavby to 
mal dať do pôvodného stavu. 
Zatiaľ na to nemáme zdroje. 
Uchádzali sme sa v rámci vý-
zvy ministerstva hospodárstva 
o financie na projekt rekon-
štrukcie osvetlenia, ale neboli 
sme úspešní. Čakáme na ďalšiu 
výzvu.

n	J. Kačur 
1. na Gorkého ulici vznik-
la ďalšia čierna skládka za 
plotom ŠzŠ.
Vyzveme správcu prenajatého 
majetku – ŠZŠ, aby to dali do 
poriadku.
2. poukázal na to, že na 
hviezdoslavovej ul. sa po 22. 
hod. spieva a hrá hudba.
Vo veci porušovania verejné-

ho poriadku odporúčal vyko-
nať kontrolu a potom pristú-
piť k riešeniu.

n	ing. kuŠnÍr 
1. požiadal o odstránenie 
posypového materiálu na 
Kúpeľskej ulici do veľko-
nočných sviatkov.
Prisľúbil, že dovtedy budú vy-
čistené aj iné ulice, napr. E 50 
a Štefánikova až po Komárovce.

2. na ul. Gen. Svobodu majú 
občania východy z dvora 
vyššie ako úroveň chodní-
ka. Dalo by sa s tým niečo 
robiť?
Spoločne sa tam pôjdeme po-
zrieť.

Bc. Martin Kendereš
poslanec MsZ

Z interpelácií poslancov
Odpovedá Ing. Štefan Staško, primátor mesta Sobrance

Dobrovoľnícke aktivity sú dô-
kazom ich aktívnej občianskej 
participácie a záujmu o rozvoj 
nielen života mladých, ale aj ce-
lej komunity mesta Sobrance. 
Vo februári – máji 2013 mladí 
dobrovoľníci pomáhali pri rea-
lizácii komunitných aktivít. 
n	9. február 2013 – FAŠIANGY – 

spoločne vytvorili fašiangové 
masky, ktoré sú neodmysli-
teľnou súčasťou fašiangových 
osláv a ako masky išli v čele 
fašiangového sprievodu.

n	21. apríl 2013 – zapojili sa 
do akcie „Poďte s nami do 
lesa“, aby spoločne s ostatný-
mi pomáhali pri čistení Sob-
raneckých kúpeľov.

n	13. – 19. máj 2013 – „Týždeň 

modrého gombíka“ (TMG) – 
celoslovenská zbierka Unicef 
zameraná na pomoc deťom 
v Ugande získať lepší prí-
stup k vode. 
16 dobrovoľníkov z KM 

zbierkovalo počas dvoch dní 
(13. a  15. 5.) v uliciach mesta 
Sobrance. Do zbierky sa zapo-
jili aj základné a stredné školy 
v Sobranciach a Základná ško-
la Podhoroď – ktorá zbierko-
vala v rámci svojej školy.

celkovo vyzbieraná suma 
500,77 eur, bola odoslaná na účet 
Unicef. V mene Unicef Slovensko 
všetkým darcom ďakujeme. 

Mgr. Mária Cinkaničová
vedúca Klubu mladých, 

koordinátor zbierky TMG

Primátor mesta preto zvolal 
stretnutie s prevádzkovateľmi 
všetkých reštauračných zariade-
ní, pohostinstiev a barov v na-
šom meste, za účasti riaditeľa 
a zástupcu Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Sobranciach. 
Prítomných oboznámil so vše-
obecne záväzným nariadením 
(VZN) Mesta Sobrance č. 3/2003 
o určení pravidiel času predaja v 
obchode a času prevádzky slu-
žieb na území mesta Sobrance 
a VZN č. 4/2011, ktoré toto VZN 
mení a dopĺňa. Tiež boli obozná-
mení s tým, že mestské zastupi-
teľstvo menovalo komisiu, ktorá 
raz mesačne vykonáva kontrolu 
dodržiavania týchto VZN. 

Primátor mesta prítomných 
vyzval, aby dodržiavali zatváracie 
hodiny. Upozornil, že v prípade 
ich porušenia bude postupovať 
v zmysle uznesenia schválené-
ho mestským zastupiteľstvom 
a udelí pokutu – pri prvom poru-

šení 1/3 z maximálnej výšky, pri 
druhom porušení 2/3 z maximál-
nej výšky a pri treťom porušení 
maximálnu výšku pokuty, ktorá 
je 6 638 €. Tiež požiadal, aby pre-
vádzkovatelia dbali na poriadok 
pred svojimi zariadeniami a aby 
sa snažili zamedziť hlučnosti, 
ktorú spôsobujú ich zákazníci 
púšťaním hlasnej hudby v au-
tách. Poukázal na podávanie al-
koholických nápojov mladistvým 
a na to, že osoby mladšie ako 15 
rokov by nemali byť v takýchto 
zariadeniach po 21. hodine bez 
sprievodu rodičov. 

V závere stretnutia požiadal 
riaditeľa OO PZ v Sobranciach, 
aby polícia vykonávala kontro-
lu dodržiavania všetkých spo-
mínaných záležitostí. Dúfajme, 
že konečne bude v našom mes-
te v noci pokoj.

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

školstva, soc. vecí, CR a kultúry

Mladí dobrovoľníci z Klubu mladých 
v Sobranciach sa pravidelne rok čo rok zapájajú 
do činnosti v rámci CVČ i mesta. Dávajú svoj 
osobný čas, energiu, vedomosti a zručnosti 
v prospech komunitných aktivít, za ktoré 
nedostanú finančnú odmenu, no získavajú 
osobnostný rast, dobrý pocit, niekedy nové 
priateľstvá a životné skúsenosti. 

Aj napriek našej neustálej snahe zabrániť 
rušeniu nočného pokoja, evidujeme zo strany 
občanov ďalšie sťažnosti na porušovanie 
zatváracích hodín v pohostinstvách a baroch.

Dobrovoľnícke 
aktivity

Nočný pokoj 
pod kontrolou

Klub mladých informuje
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Najväčšie tepelné straty 
v bytových domoch sú cez 
okná, potom steny a až ná-
sledne cez strechu. Zateple-
nie obvodových stien zredu-
kuje únik tepla až o 25 – 35 %, 
strechy o ďalších 5 – 10 % 
a výmena okien znamená naj-
väčšiu úsporu. Pri dodržaní 
zásad správneho zateplenia 
možno komplexným zatep-
lením ušetriť až 50 % tepla 
na vykurovaní.

Naše panelové domy sú 
projektované na cca 80 rokov. 
Väčšina z nich má momentál-
ne 30 – 40 rokov, čiže zhruba 
polovicu svojej životnosti. Za-
teplením obvodových stien, 
strechy a výmenou okien sa 
zvýši ich životnosť o ďalších 
40 rokov. Čím skôr sú tieto 
modernizačné práce na byto-
vom dome vykonané, tým viac 
sa zvýši jeho životnosť a hlav-
ne, môže sa predísť vzniku 
vážnejších statických prob-
lémov, ako napríklad skoro-
dovaniu spojovacích výstuží, 
ktoré spôsobuje zatekanie 
do špár medzi jednotlivými 
panelmi. Zateplením sa zvy-
šuje povrchová teplota stien v 
miestnosti, čím sa obmedzujú 
podmienky pre vznik plesní. 
Takisto si treba uvedomiť, že 

ceny bytov stúpnu približne o 
čiastku, ktorá bola do zatep-
lenia investovaná, čiže ani z 
hľadiska budúceho predaja to 
nebudú vyhodené peniaze.

Zateplením sa dosiahne 
úspora na vykurovaní a spot-
rebiteľ zaplatí menej. Zni-
žovať cenu tepla na strane 
výrobcu je možné modernizá-
ciou existujúceho tepelného 

hospodárstva. U nás sa za-
čala v roku 2007, keď mesto 
v zmysle „Koncepcie rozvoja 
mesta Sobrance v oblasti te-
pelnej energetiky“, schvále-
nej MsZ začalo pripravovať 
projekt napojenia všetkých 
objektov mesta, teda aj byto-
vých domov, na jedinú najväč-
šiu kotolňu – K4. Jej hlavnými 
cieľmi bolo:
1.  Zabezpečiť výrobu tepla 

z obnoviteľných zdrojov. 
2.  Centrálnu kotolňu doplniť 

o kondenzačný kotol.

3.  Staré rozvody tepla vyme-
niť za predizolované s dvo-
jitou izoláciou – jedinečné 
na Slovensku.

4. Pre všetkých odberateľov 
zabezpečiť objektové sta-
nice, ktoré si budú sami re-
gulovať požadované teploty 
vykurovania a teplej vody 
a odoberú len toľko tepla, 
koľko budú potrebovať.

Z operačného programu 
„Životné prostredie, priorit-
ná os 3“ mesto Sobrance do-
stalo 95 % podporu z Európ-
skej únie. Ale z projektu boli 
vylúčené bytové domy na 
obdobie 5 rokov, lebo boli už 
v osobnom vlastníctve. Celý 
projekt sa preto rozdelil na 
dve etapy.

Z I. etapy „Koncepcie...“ sú 
splnené body 1. – 3., a bod 
č. 4 čiastočne – 11 mestských 
objektov je už napojených na 
výmenníkové staničky.

Pri objektoch, ktoré sa majú 
pripojiť v II. etape, sú už polo-
žené nové predizolované po-
trubia so špičkovou dvojitou 
izoláciou so životnosťou cca 
80 rokov. Zostáva nám už len 
dva a pol roka do spustenia 
II. etapy. Využime tento čas na 
dokončenie projektov, staveb-
né konanie a realizáciu stavby 
tak, aby čakacia doba pripo-
jenia nebola predlžená ani 
o jeden deň. V momente, keď 
starý teplovodný rozvod a ko-
tolne K1 a K2 zaniknú, celá 
tepelná energia bude vyrába-
ná z jedného zdroja – z kotol-
ne K4. Zhruba 80 % tepla sa 
vyrobí z biomasy, čo je bez-
konkurenčne najefektívnejšia 
výroba tepla. Tým náklady 
na vykurovanie obyvateľov 
bytových domov napojených 
na túto sústavu klesnú o cca 
40 %.

Podľa podkladov cien tep-
la z Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví sa cena tepla 
v Sobranciach v porovnaní 
s ostatnými výrobcami po-
hybuje pod priemerom. Po 
ukončení II. etapy „Koncep-
cie...“ budeme mať jednu 
z najnižších cien tepla na Slo-
vensku. 

Keď sa k tomuto zníženiu 
ceny tepla zo strany dodáva-
teľa pridruží aj znížená spot-
reba tepla na vykurovanie 
zateplením objektov, určite 
sa to odzrkadlí na spokojnosti 
konečného spotrebiteľa, čo je 
naším cieľom.

Ing. Jozef Jančo, 
riaditeľ MsBP, s.r.o. Sobrance

Prečo zatepľovať
Najčastejšie počúvaným argumentom pri zatepľovaní je úspora na 
vykurovaní. Je to však len jedna z výhod zateplenia. Ďalšími sú predĺženie 
životnosti domu, lepšia tepelná pohoda v interiéri – menšie prehrievanie 
v lete cez obvodové steny a strechu a neporovnateľne krajší vonkajší 
vzhľad.

Prvá lastovička 
Obnova bytového domu – Nám. slobody 588/14 

Zhotoviteľ: Elaut BauMont s.r.o.
Celkový rozpočet: 108.247 €
Požadovaná výška úveru: 86.597 €
Tvorba FP do fondu údržby a opráv: 0,50 €/m2 mesačne
20% z hodnoty diela – z vlastných zdrojov
Mesačná splátka: 399,9 €
V r. 2009 vlastníci bytov prejavili záujem o zateplenie
n  zadanie projektovej dokumentácie a stavebné 

konanie (do I/2012)
n	schôdze vlastníkov => dohodnuté ďalšie kroky
n  poverenie pre MsBP na zastupovanie vlastníkov 

bytov
n  vyhlásenie a realizácia výberového konania 
 na zhotoviteľa 
n	zmluva o dielo
n	pôžička od ŠFRB s úrokom 1% p. a. 
 (proces schvaľovania – 5 mesiacov)
n	18. 2. 2013 – začiatok stavebných prác

Ďalšie informácie na MsBP, s.r.o. Sobrance, 
tel. č.: 652 35 49
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Podľa niektorých sa v túto 
magickú noc dali nájsť pokla-
dy, ktoré označovali belasé 
plamienky. Iná legenda zase 
hovorila, že presne o polno-
ci v hlbokých lesoch rozkvitá 
tajomné zlaté papradie, vďaka 
ktorému sa dá získať schop-
nosť jasnovidectva.

Ešte staroveké národy si 
dávali na domy stromčeky, 
ktoré ich mali chrániť pred 
zlými duchmi a chorobami. 
Na našom území je najzná-
mejším zvykom stavanie má-
jov pred okná dievčat od ich 
milých alebo od chlapcov, kto-
rí si chceli získať ich náklon-
nosť. Podľa ľúbostnej mágie sa 
verilo, že ak si zamilovaní dajú 

bozk na 1. mája, láska vydrží 
dlho. Najčastejšie sa spomína 
májový bozk pod rozkvitnu-
tou čerešňou.

Stavanie májov je typické 
pre viaceré regióny. Aj my 
v Sobranciach sme verní tej-
to tradícii. Tentoraz sme sa 
zišli v Dome kultúry, ktorý sa 

zaplnil do posledného mies-
tečka. Tešili sme sa z pre-
krásneho programu, ktorý 
pripravili žiaci a učitelia Zák-
ladnej umeleckej školy v Sob-
ranciach. Predviedli nám, že 
zvyky a tradície majú v na-
šom regióne veľký význam. 
Všetkým v sále sa nechcelo 
veriť, že vystupovali naši naj-
menší a potlesk na záver ne-

mal konca – kraja. Rezké tan-
ce, veselé piesne a humorné 
slová rozosmiali všetkých, 
ktorí prišli osláviť príchod 
najkrajšieho mesiaca v roku. 
Program nás vtiahol do čias 
dávno minulých a mnohí prí-
tomní si zaspomínali na svoje 
detstvo a tradície, ktoré boli 
každodennou súčasťou živo-
ta našich starých materí. 

Aj pri stavaní mája, ktorý 
postavili naši lesníci na tra-
dičnom mieste, bolo veselo, 
hlavne keď sa pod ním roz-
tancovali tanečnice. Určite by 

sa veľa prítomných bolo veľmi 
rado pridalo k nim... Aspoň 
naši najmenší Sobrančania sa 
veru neostýchali a poriadne 
sa vykrútili. Spestrením bolo 
aj typické prvomájové občer-
stvenie, ktoré nielenže chutilo 
výborne, ale potešilo všetkých 
účastníkov. 

Na stavanie mája vieme 
spomínať z čias dávno minu-
lých, ale návratom k nim si 
uchovávame prekrásne tra-
dície, na ktoré môže byť náš 
región právom hrdý.

-mKa-

pod oblôčkom sadený... spieva sa v slovenskej 
ľudovej piesni. Májové zvyky majú korene ešte 
v pohanských časoch. Noc z 30. apríla na 1. mája 
bola kedysi považovaná za noc bosoriek, 
čarodejníc a duchov. Podľa niektorých zdrojov 
sa naši predkovia pred jarnými nájazdmi 
čarodejníc bránili aj ohňami na kopcoch, ktoré 
ich mali ochraňovať. Mladí ľudia tancovali okolo 
ohňa májové tance, spievali a tešili sa zo života.

Máj, máj, máj, zelený
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Shengenské dohody sa za-
čali uplatňovať 26. 3. 1995. 
Pripojenie sa k shengenskému 
priestoru, ako plnohodnotný 
člen nie je len politickým roz-
hodnutím. Krajiny musia splniť 
celý rad predbežných podmie-
nok, napr. podmienku pripra-
venosti a schopnosť:
n	prevziať zodpovednosť 

za kontrolu vonkajších 
hraníc v mene ostatných 
krajín shengenského 
priestoru a vydávať jed-
notné shengenské víza

n	účinne spolupracovať 
s orgánmi činnými 
v trestnom konaní 
v ostatných krajinách 
shengenského priestoru 
s cieľom zachovať vysoký 
stupeň bezpečnosti 
po zrušení hraničných 
kontrol medzi krajinami 
shengenského priestoru

n	uplatňovať súbor 
shengenských predpisov 
vytvorených v priebehu 
času, ako napr. kontrolu 
pozemných, námorných 
a vzdušných (letísk) 
hraníc, vydávanie víz, 
policajnú spoluprácu, 
ochranu osobných údajov

n	napojiť sa na shengenský 
informačný systém 
a využívať ho

Krajiny uchádzajúce sa 
o vstup sa podrobia shengen-
skému hodnoteniu, ktoré ne-
končí pripojením sa k shen-
genskému priestoru, ale 
pravidelne sa opakuje, aby sa 

zaručilo zachovávanie správ-
neho uplatňovania právnych 
predpisov (Európska komi-
sia).

Vstupom Slovenska do EÚ 
sa štátna hranica s Ukrajinou 
stala zároveň vonkajšou hra-
nicou EÚ. V tomto zmysle sú 
cezhraničné väzby na tejto 
hranici regulované príslušný-
mi smernicami EÚ, s čím sú-
visia špecifické obmedzenia 
v  rámci fungovania cezhra-
ničných väzieb. Vonkajšie 
hranice Slovenska s Ukrajinou 

vytvorili 97,8 km shengen-
ského priestoru, kde sa podľa 
dohovoru dodržiavajú prísne 
pravidlá. V Sobranciach sídli 
Riaditeľstvo hraničnej a cu-
dzineckej polície, ktorej riadi-
teľom je ing. tomáš GLezGo. 
A my sme sa ho spýtali:

1. zmenili sa podmienky 
ochrany štátnej hranice po 
vstupe do Schengenu?

Podmienky ochrany sloven-
sko-ukrajinskej štátnej hrani-
ce sa vstupom do tzv. schen-
genského priestoru zmenili. 
Základným cieľom spoločnej 
politiky EÚ, ktorej súčasťou 
je aj Slovenská republika, v 

oblasti hraničných kontrol je 
zavedenie spoločných opatre-
ní týkajúcich sa zabezpečenia 
absencie akýchkoľvek kontrol 
osôb, bez ohľadu na ich štát-
nu príslušnosť pri prekročení 
vnútorných hraníc a zabezpe-
čenie kontroly osôb a účinné 
monitorovanie prekračovania 
vonkajších hraníc, ako aj po-
stupné zavádzanie integrova-
ného systému riadenia von-
kajších hraníc. 

Na jednej strane sa na slo-
vensko-ukrajinskej štátnej 
hranici takmer strojnásobil 
stav policajtov zabezpečujú-
cich ochranu vonkajšej štátnej 
hranice a na strane druhej sa 
zlepšila technická ochrana 
hranice, či už fixnými alebo 
prenosnými technickými za-
riadeniami a systémami, kto-
ré tvoria technickú a fyzickú 
ochranu štátnej hranice. Na-
výšil sa aj počet služobných 
motorových vozidiel na všet-
kých útvaroch v pôsobnosti 
riaditeľstva, ktoré používajú 
policajti vo výkone služby.

2. Zmenila sa organizačná 
štruktúra hraničnej polície?

Na základe odporúčaní ko-
misie sa na Riaditeľstve hra-
ničnej polície v Sobranciach 
vytvorili nové oddelenia, kto-
ré plnia špecifické úlohy.

3. ako je to s cezhranič-
nou trestnou činnosťou?

Najčastejšími formami 
trestnej činnosti, s ktorou sa 
na hranici stretávame, je pa-
šovanie najmä tabakových 
výrobkov na tzv. zelenej hra-

nici a nedovolené prekračo-
vanie štátnej hranice štát-
nymi príslušníkmi tretích 
krajín (nelegálnymi migrant-
mi). Z dlhodobého hľadis-
ka sme zaznamenali pokles 
prípadov pašovania tabako-
vých výrobkov po tzv. zelenej 
hranici a rovnako aj počet 
nelegálnych migrantov má 
klesajúcu tendenciu. Je to spô-
sobené, ako to už bolo spome-
nuté vyššie, vyšším počtom 
policajtov zabezpečujúcich 
ochranu štátnej hranice a lep-
ším technickým vybavením. 
Nepriamo je trasa nelegálnej 
migrácie ovplyvnená aj dia-
ním vo svete, najmä v juhový-
chodnej Ázii a severnej Afrike. 
Pokles cezhraničnej trestnej 
činnosti ovplyvňuje aj fakt 
rekodifikácie prevádzačstva 
z priestupku na zločin a zvý-
šenie trestnej sadzby odňatím 
slobody na jeden až dvadsať 
rokov v závislosti od závaž-
nosti prípadu.

4. čo sa deje s nelegálny-
mi migrantmi po prekroče-
ní štátnej hranice?

Nelegálni migranti môžu 
prejaviť úmysel požiadať 
o azyl na území SR. V takom-
to prípade sú prevezení do 
azylového zariadenia za úče-
lom azylového konania. Po-
kiaľ cudzinec nežiada o azyl, 
v zmysle platnej Dohody 
medzi Európskym spoločen-
stvom a Ukrajinou o readmi-
sii osôb je vrátený na úze-
mie Ukrajiny, ak sú splnené 
zákonné podmienky. Čo sa 
týka národnostnej skladby 

Čo nám Shengen dal... a čo vzal...
O Shengene sme si toho vypočuli viac než dosť. 
Ako je to naozaj s oblasťou, v ktorej žijeme 
a ako nás naozaj obmedzujú, či neobmedzujú 
hranice s Ukrajinou? Odpovedí ste si už určite 
vypočuli viac než dosť, ale možno ste nevedeli, 
že Shengenský priestor je územie 22 členských 
štátov Európskej únie, ktoré sa dohodli 
medzi sebou na zrušení hraničných kontrol 
a územie 2 pridružených krajín Európskeho 
hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Spolu 
teda územie 25 európskych krajín. Shengenský 
priestor zaručuje voľný pohyb na území 
25 krajín, ktoré sú domovom pre viac ako 400 
miliónov občanov. Tento priestor má 42 673 km 
námorných a 7 721 km pozemných hraníc.
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nelegálnych migrantov, po-
sledné dva roky sme zazna-
menali nárast počtu zadrža-
ných nelegálnych migrantov 
z afrických krajín, kým pred-
chádzajúce roky prevažovali 
štátni príslušníci krajín býva-
lého Sovietskeho zväzu.

5. ako sa zmenila legisla-
tíva?

Dňom 21. decembra 2007 
sa úsek štátnej hranice Slo-
venskej republiky s Ukraji-
nou stal vonkajšou pozem-
nou hranicou schengenského 
priestoru. Týmto dňom sa 
vnútornou pozemnou hra-
nicou Európskej únie stal 
úsek štátnej hranice medzi 
SR a Poľskom, Českom, Ra-
kúskom a Maďarskom. Me-
dzinárodné letiská (Letisko 
M. R. Štefánika v Bratislave, 
Letisko Poprad – Tatry a Le-
tisko Košice) sa stali von-
kajšou vzdušnou 
hranicou európ-
skej únie dňom 
30. marca 2008. 
Pravidlá pre-
kračovania von-
kajšej hranice a 
podmienky vstupu na úze-
mie SR ako členského štátu 
Európskej únie, sú stanove-
né v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 
562/2006 z 15. marca 2006, 
ktorým sa ustanovuje kódex 
Spoločenstva o pravidlách 
upravujúcich pohyb osôb cez 
hranice (Kódex schengen-
ských hraníc). Účinnosť na-
dobudol 13. 10. 2006. Kódex 
umožňuje, aby sa nevykoná-
vala hraničná kontrola osôb, 
ktoré prekračujú vnútorné 
hranice medzi členskými 
štátmi Európskej únie a sta-
novuje pravidlá, ktorými sa 
spravuje hraničná kontrola 
osôb, ktoré prekračujú von-
kajšie hranice členských štá-
tov Európskej únie.

Vytvorením vonkajších hra-
níc však spolupráca Slovenska 
s Ukrajinou určite neskonči-
la, práve naopak. Na základe 
podpísaných zmlúv, či dohôd 
sa uskutočňujú pravidelné 
stretnutia a rokovania, ktoré 
tieto vzťahy upevňujú. Me-
dzi takéto stretnutia, ktoré sa 
uskutočňujú pravidelne patrí 
aj “Deň priateľstva – Deň dob-

rosusedstva. Je to medziná-
rodné kultúrno – spoločenské 
podujatie na slovensko-ukra-
jinskej štátnej hranici vo Vyš-
nom Nemeckom – Užhorode, 
ktoré sa tohto roku konalo 
11. mája.

Zúčastňujú sa ho predsta-
vitelia orgánov štátnej sprá-
vy oboch krajín, miestnej 
a regionálnej samosprávy, 
spoločenských organizácií, 
podnikateľských subjektov 
a predstaviteľov ďalších in-
štitúcií v prihraničných ob-
lastiach Slovenska a Ukra-
jiny s cieľom vytvárania 
priaznivých podmienok 
a prostredia na posilňova-
nie priateľských i partner-
ských vzťahov cezhraničnej 
spolupráce, nadväzovanie 
kontaktov zo strany rôznych 
subjektov prihraničných slo-
venských a ukrajinských ob-
lastí.

Hlavnými orga-
nizátormi podu-
jatia za slovenskú 
stranu sú Košický 
a Prešovský samo-
správny kraj v spo-
lupráci s mestami 

Sobrance a Snina, a tiež firmou 
SESO s.r.o. vo Vranove nad 
Topľou a Zakarpatskou oblast-
nou štátnou administráciou 
a Zakarpatskou oblastnou ra-
dou na ukrajinskej strane. 

Súčasťou podujatia je kul-
túrny program a okrem iné-
ho sa vytvára príležitosť na 
prezentovanie krajov a miest, 
predstavenie kultúry a reme-
siel vo vlastných prezentač-
ných stánkoch.

Všetkých občanov, kto-
rí sa nepredvídane ocitli na 
Ukrajine v ťažkostiach, chce-
me upozorniť, že potrebnú 
radu, alebo informácie získa-
jú na Generálnom konzuláte 
v pracovné dni od 08:00 do 
16:00, alebo na telefónnom 
čísle diplomatickej služby.

Generálny konzulát SR 
v Užhorode (GK)
Lokoty 4
880 00 Užhorod 
Ukrajina
Tel.: 00380312/613495
Diplomatická služba: 
00380 503 178 719 
Email: cg.uzhhorod@mzv.sk

-mKa-

Z parku na Námestí slobody, 
iba niekoľko metrov od fontá-
ny, začiatkom mája dlhoprstí 
ukradli dva nové odpadkové 
koše. Poriadkumilovní občania 
mesta majú šťastie, že ešte ne-
jaké nechali. Inak by si papierik 
od čokolády museli brať domov.

Vážení spoluobčania, nebuď-
me nevšímaví k takýmto preja-
vom arogantnosti a sebeckosti. 

Majme oči otvorené, všímajme 
si svoje okolie a mesto, v kto-
rom žijeme, si nedajme zničiť.

Ak v súvislosti s krádežou 
spomínaných košov máte ne-
jaké informácie, oznámte ich 
Obvodnému oddeleniu Poli-
cajného zboru v Sobranciach 
alebo na mestskom úrade.

Ing. Marián Rybnický
odd. finančné a správy majetku

Je to možné?
Uplynuli ešte iba 4 mesiace od dokončenia 
úprav centra mesta, na ktoré bolo vynaložených 
viac ako 1,2 mil. € a zlodeji už začali ničiť, 
čo nestavali.

Verejné WC sú delené podľa 
pohlavia a to:
MUŽI – 2 x WC, 1 x WC pre 
osoby s obmedzenou mož-
nosťou pohybu a orientácie, 
pisoár 
ŽENY – 3 x WC, 1 x WC pre 
osoby s obmedzenou možnos-
ťou pohybu a orientácie

otváracie hoDiny
PONDELOK:  9.00 – 16.00
UTOROK: 9.00 – 16.00
STREDA: 9.00 – 16.00
ŠTVRTOK: 9.00 – 16.00
PIATOK:  9.00 – 16.00
SOBOTA: 9.00 – 12.00
NEDEĽA:  zatvorené
Prevádzka je bezplatná.

Mesto Sobrance uviedlo do prevádzky stavbu 
„Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance“ 
s rozpočtovým nákladom 1 161 560,58 €. 
Jedným z objektov stavby je aj Verejné WC 
na novovytvorenom parkovisku za Domom kultúry. 

Verejné WC
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Výtvarníci oslavujú 
V tomto roku si výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Sobranciach, ktorá 
vznikla v r. 1955, pripomenie 40. výročie svojho vzniku. Preto chcem stručne 
predstaviť jeho činnosť a tak trochu sa obzrieť za svojou celoživotnou prácou.

V prvom šk. roku sa učilo 2x 
týždenne v dvoch skupinách. 
Žiaci, bolo ich 24, ešte neboli 
rozdelení do ročníkov, neboli 
klasifikovaní a nemali ani vlast-
nú učebňu. V nasledujúcom 
roku ich bolo 29, vytvorili sa dva 
prípravné a jeden základný roč-
ník. Mali učebňu do septembra 
2004. Potom sa odbor presťa-
hoval do priestorov II. ZŠ, kde je 
doteraz. Za 40 rokov sa doň za-
písalo 2 934 žiakov. Prvý stupeň 
absolventskou skúškou ukonči-
lo 214 a druhý stupeň 6 žiakov.

Od začiatku existencie od-
boru sa žiaci prezentovali 
svojimi výtvarnými prácami 
na výstavách v Dome kultúry 
v Sobranciach alebo vo výkla-
doch obchodov v našom meste. 
Za tie roky ich bolo vyše 7 000 

a niekoľko stoviek sa rozdalo 
na výzdobu nemocnice, do det-
ských domovov a závodov.

Zúčastnili sa 74 obvodných 
a okresných súťaží s viac ako 
1200 prácami, za čo získali 
145 individuálnych a 6 kolek-
tívnych ocenení. Na krajské, 
celoslovenské a medzinárodné 
súťaže bolo zaslaných 1 779 
prác. Mnohé boli vystavené 
a zaevidované v katalógoch. 
Získali 20 individuálnych a 5 
kolektívnych ocenení. Práce 
našich žiakov boli v Českej 
republike, Poľsku, Grécku, Slo-
vinsku, Indii, Izraeli a najďalej 
v Japonsku. Objavovali sa aj 
v dennej tlači a časopisoch: 
Nedeľná pravda, Život, Včiel-
ka, Estetická výchova, Kamarát 
a Učiteľský hlásnik.

Medzi obľúbené činnosti žia-
kov mimo učebne patrilo jesen-
né a jarné kreslenie v prírode, 
výtvarné plenéry v Inovciach, 
besedy s výtvarnými umelca-
mi, cyklus diafónových pásiem 
o výtvarnom umení v MsKS, 
modelovanie v keramickej diel-
ni, návšteva výtvarných výstav 
v múzeu a galérii v Michalov-
ciach a hlavne exkurzie. Na 22 
jednodňových a 8 trojdňových 
žiaci navštívili výstavy, galérie, 
múzeá, sakrálne stavby, hra-
dy, zámky, skanzény a jaskyne 
takmer po celom Slovensku.

Niekoľko desiatok žiakov 
– absolventov sa po ukonče-
ní stredných a vysokých škôl 
výtvarnému umeniu venuje aj 
profesionálne. Medzi prvými 
absolventmi bol Ján Kováč, kto-

rý žije a tvorí v Sobranciach. 
V Bratislave ukončil VŠMU Pe-
ter Uchnár, ktorý sa venuje gra-
fike a ilustrátorskej tvorbe, za 
ktorú získal niekoľko ocenení. 
V USA pôsobí Ľubomír Kupec 
ako ikonopisec. V Amsterdame 
študovala Adriana Bogdanová, 
ktorá tam naďalej žije a tvorí. 
Veľmi svojráznym amatérskym 
umelcom bol už nebohý Marián 
Vasiľ, známy ako Wasco.

Niektorí absolventi ukončili 
štúdium výtvarnej výchovy na 
pedagogických fakultách a tiež 
učia na ZUŠ alebo ZŠ, napr. 
moja bývalá žiačka Mgr. Zuza-
na Potucká-Lukáčová, ktorá po 
mojom odchode do dôchodku 
prevzala výtvarný odbor. Pred 
dvoma rokmi začal u nás učiť 
náš ďalší absolvent Mgr. Marek 
Pšak.

Svojim nástupcom prajem, 
aby žiakov viedli tak, aby mali 
radi výtvarné umenie, tvorili 
krásu okolo seba a robili radosť 
iným ľuďom svojimi dielami.

Mgr. Mária Gerasimová
učiteľka VO - ZUŠ  

Témou nášho spoločného pro-
jektu je globálna zodpovednosť 
za environmentálne premeny 
v súčasnej dobe, preto sa všetky 
aktivity niesli v duchu ochrany 
životného prostredia, environ-
mentálnej výchovy mladeže 
a propagácie globálnej zodpo-
vednosti za prostredie vôkol nás. 

Po tradičnom slovanskom 
privítaní si naši hostia pozreli 
priestory školy. Slávnostne sa 
otvorilo zrekonštruované át-
rium, ktoré podporilo myšlienku 
skvalitnenia nášho životného 
prostredia. Jeho kompletnú re-

konštrukciu a priebeh návštevy 
si môžete pozrieť na webstrán-
ke školy: www.skolasobrance.sk.

Sprievodnou aktivitou bolo 
zasadenie „Comeniu tree“, teda 
stromu, ktorý do budúcnosti 
bude pripomínať myšlienku 
zachovania a skvalitnenia ži-
votného prostredia.

V rámci projektu sa vytvo-
rili krátke video shoty, ktoré 
poukazujú na možnosti zlep-
šenia globálnej environmen-
tálnej situácie. Pod vedením p. 
uč. Kasičovej žiaci 6. roč. pred-
viedli krátku scénku, v ktorej 
poukázali na to, ako ušetriť 
elektrickú energiu pri sledo-
vaní televízie. Namiesto použí-
vania „Stand by Mode“ celkovo 
vypneme televízor.

Žiaci a učitelia našej školy 
presvedčili zahraničných  hos-

tí, že aj z použitých materiálov 
a druhotných surovín sa dajú 
vyrobiť rôzne výrobky, ktoré 
skrášlia naše okolie. Externá 
lektorka  Ing. Berta Stašková 
hostí informovala o Lesnej pe-
dagogike, teda o ďalšom pro-
jekte, ktorý realizujeme.

Inšpiratívnou bola návšte-
va vyučovacích hodín, kde si 
hostia mohli priamo pozrieť 
vyučovací proces v našich pod-
mienkach. Vyústením projektu 
bude spoločná „e-book“, kde 
budú prezentované všetky ak-

tivity zúčastnených partner-
ských škôl. Bude publikovaná 
v závere projektu, t.j. v septem-
bri 2013 a bude zverejnená aj 
na školskej webstránke. 

Zahraničných hostí sláv-
nostne prijal na MsÚ v Sobran-
ciach primátor mesta, Ing. Šte-
fan Staško, ktorý prítomných 
pozdravil oficiálnym príhovo-
rom spojeným so zápisom do 
kroniky mesta a odovzdal im 
hodnotné prezenty pripomí-
najúce tento pamätný deň.

Mgr. Marián Mišo

Čo je nové v Novej škole
V poradí už šieste stretnutie učiteľov a riaditeľov 
partnerských škôl v rámci spoločného projektu 
COMENIUS zorganizovala Základná škola, 
Komenského 12, v období od 23. do 29. apríla 
2013. Stretnutia sa zúčastnilo 20 učiteľov 
partnerských škôl z Anglicka (Birmingham, 
Leeds), Írska (Swinford) a Fínska (Vaasa).
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Projektové aktivity s témou 
ľudských práv prebiehali od ok-
tóbra 2012 postupne v každej 
zo zúčastnených krajín, a to 
v Maďarsku (Érd), Poľsku (Lu-
baczow) a v Sobranciach.

Úlohou organizátorov bolo 
zrealizovať vo svojej krajine 
mládežnícku výmenu – päť-
dňové pracovné stretnutie pre 
všetkých účastníkov. Na prí-
prave programu sa podieľali 
koordinátori spolu s mladými. 
Program pozostával z worksho-
pov a konferencie o ľudských 
právach, interaktívnych a in-
terkultúrnych hier a poznáva-
cieho výletu do blízkeho okolia. 
„58 mladých ľudí vo veku 15 
– 26 rokov si prostredníctvom 
neformálneho učenia rozvíja-
lo svoje kompetencie v oblasti 
ľudských práv, učilo sa tímovej 
spolupráci a spoznávalo kultú-
ru tej – ktorej krajiny,“ spomína 
na projekt koordinátorka mlá-
deže zo Sobraniec, Mgr. Marika 
Cinkaničová. 

Aj účastníci z nášho mesta 
počas prvej výmeny v Ma-
ďarsku mohli vidieť Balaton 
z každej strany, plaviť sa v ka-
jakoch či premeniť sa počas 
karnevalovej noci na čokoľvek.

Po úspešnom pobyte v Ma-
ďarsku sme zasa my, Sobran-
čania, vítali chlebom a soľou 
našich zahraničných hostí. 
Okrem Zemplínskej šíravy tak 
mohli vidieť aj centrum Košíc, 
kde účastníci spoločne zorga-
nizovali akciu „free hugs“, teda 
rozdávali objatia ľuďom pria-
mo na ulici. 

Prelom novembra a decem-
bra sa niesol v znamení poľ-
ského mestečka Wierchmola, 
prvého snehu a zaujímavých 
workshopov. Nácvik belgic-
kého tanca bol dobrou prípra-
vou pred posledným vycesto-
vaním za hranice Slovenska.

Náročná cesta autobusom do 
ďalekého Bruselu nebola najpo-
hodlnejšia, preto ju organizátori 
spríjemňovali návštevami miest 

Viedeň, prístavného mestečka 
Gmunden, Kolín nad Rýnom 
či Salzburg, ktorý je rodiskom 
známeho umelca W. A. Mozarta. 
Väčšina z účastníkov vďaka pro-
jektu mohla po prvýkrát navští-
viť aj samotný Brusel, Atómium 
i historické centrum mesta. Eu-
rópsky parlament sa tiež nepo-
darí vidieť každému, preto sme 
pyšní na to, že práve členom 
Klubu mladých zo Sobraniec sa 
dostalo takej príležitosti.

Projektové aktivity a zájazdy 
neboli len o výletoch a oddy-
chu. „Upevnili sme si naše pria-
teľstvá a tiež sa zdokonaľovali 
v anglickom či nemeckom jazy-
ku. Vďaka konferenciám so za-
ujímavými ľuďmi a aktivitám, 
ktoré sme spoločne pripra-
vovali, sme sa dozvedeli veľa 
o ľudských právach z teoretic-
kej, ale aj praktickej stránky,“ 
hovorí Martina Dundová o tom, 

čo získala spolu s ostatnými.
Mládežnícke výmeny, ktoré 

klub organizuje, sú jedným zo 
spôsobov ako neformálne pô-
sobiť na mladých ľudí mimo 
školy alebo rodiny. Dávajú mla-
dým ľuďom priestor na to, aby 
si mohli vyskúšať svoje schop-
nosti a cez zážitky získali nové 
skúsenosti a poznatky. Umož-
ňujú mladým ľuďom objavovať 
Európu, a tak sa viac cítiť ob-
čanmi Európy. Zároveň podpo-
rujú aj rozvoj medzinárodnej 
spolupráce s organizáciami po-
dobného zamerania ako je klub.

Projekt What about my ri-
ghts? sa realizoval s finančnou 
podporou Európskej komisie. 
V neposlednom rade patrí vďa-
ka aj mestu Sobrance, ktoré fi-
nančne podporilo mládežnícku 
výmenu na Slovensku.

Laura Kellöová 
členka Klubu mladých

Členovia Klubu mladých v Sobranciach navštívili 
Európsky parlament v Bruseli. Návšteva 
sa uskutočnila koncom januára 2013 a bola 
zavŕšením medzinárodného projektu What 
about my rights?, ktorý sa realizoval spoločne 
s partnermi z Maďarska a Poľska v rámci 
programu Európskej únie Mládež v akcii. 

Naši v Bruseli

Čo ťa páli – uhas!
V apríli a v máji 2013 sa pre sob-

ranskú mládež realizoval projekt, 
ktorého súčasťou boli fotografická 
súťaž „Naj... miesta nášho mesta“, dis-
kusné stretnutie žiakov 8. ročníka ZŠ 
na tému „Participácia“, pracovno-in-
formačné stretnutie mládeže zo ZŠ, 
SŠ a Klubu mladých a Diskusné fó-
rum mládeže s predstaviteľmi mesta. 

Jeho autorkou a koordinátorkou 
bola Mgr. Mária Cinkaničová, vedúca 
KM pri CVČ Sobrance. Na úspešnom 
priebehu projektu sa okrem členov 
projektového tímu (Mgr. M. Mišo – 
poslanec MsZ, R. Pastyrik, J. Mišo – 
členovia KM) podieľali aj CVČ, Klub 
mladých, ZŠ, SŠ a mesto Sobrance.

Projekt bol podporený z Európ-
skeho sociálneho fondu ako súčasť 
národného projektu KomPrax – Kom-
petencie pre prax, ktorý organizuje IU-
VENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Mgr. Mária Cinkaničová
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Stretnutie bolo pri vstup-
nej bráne Lesníckeho náuč-
ného chodníka. Prišlo vyše 
sto ľudí od najmenších až 
po seniorov. Ing. Hanková 
privítala všetkých, ktorí na-
miesto nedeľného leňošenia 
dali prednosť pohybu a pri-
šli, aby vyčistili prírodu od 
rôzneho odpadu, ktorý tam 
doniesli nezodpovední ľudia. 

Milosrdná zima pod snehom 
všetko ukrývala, ale s prícho-
dom jari došlo k nemilému 
odhaleniu, povedal primátor 
mesta – Ing. Staško. Musíme 
prírode pomôcť. Podľa or-
ganizačných pokynov Mgr. 
Kapláčovej, riaditeľky CVČ sa 
vytvorili  skupiny – detí, mlá-
dežníkov a dospelých, ktoré 
dostali hygienické rukavice, 
vrecia a vydali sa na určené 
trasy pozdĺž cesty, náučného 
chodníka a k divokej skládke 
odpadu.

Vzduch bol naplnený vô-
ňou rozkvitnutých stromov, 
spevom vtáčkov, všade, kde 
sa človek pozrel, zrak poteši-
la veselá jarná zeleň a priam 
koberce drobných lesných 
kvietkov – biele veternice, 
fialky a sem tam i drobné žlté 
iskerníky i púpavy. Nemohli 
sme uveriť, že len od minu-

lého roku tu „ľudia“ dokázali 
vyhodiť odpad, ktorý skoro 
zaplnil dva veľkoplošné kon-
tajnery. Neuveriteľné! 

V ďalšej časti sa hľadači od-
padu pustili do vymedzených 
rajónov, aby si pohľadali slad-
ké alebo praktické odmeny. 
Kto mal trochu šťastia alebo 
dobré oči, našiel aj viacero od-
mien.

Na záver si spoločne po-
sedeli neďaleko hlavného 
prameňa. Deti sa vyblázni-
li na preliezačkách, tí väčší 
opekali špekáčiky alebo sla-
ninu a labužníci si vychutnali 
vynikajúci jelení guľáš, ktorý 
uvaril lesník Ing. Ján Staško. 
K tomu nemohla chýbať har-
monika a Janko Kica vyťaho-
val piesne jednu krajšiu ako 
druhú...   

S dobrým pocitom som sa 
v podvečer vrátila domov. 
Niekoľkokrát som sa pozrela 
na vzďaľujúcu sa panorámu 
Sobraneckých kúpeľov, svieže 
lesíky a ešte driemajúce polia, 
za ktorými vidno reťaz vŕškov 
s dedinkami. Oplatilo sa prísť. 
Vďaka všetkým, ktorí tam boli 
a pomohli. Zase sa ukázalo, že 
Sobrančania „majú srdce na 
pravom mieste“.

-gk-

Krásne slnečné počasie v nedeľu 21. apríla t. r., 
kedy sa v Sobraneckých kúpeľoch opäť stretli 
ľudia s dobrým srdcom, nebolo jedinou odmenou 
pre účastníkov podujatia, ktoré pripravili Mesto 
Sobrance, LESY SR, š.p. OZ Sobrance a Centrum 
voľného času v Sobranciach. 

Poďte s nami do lesa
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Jazero je ako vždy nádher-
né, ale dnes nemám čas na 
detaily. Míňam jedno z naj-
krajších Významných lesníc-
kych miest na Slovensku – 
Kaštielik Morské oko. Modrá 
značka ma odkláňa od brehu 
jazera a nasleduje najnároč-
nejšia časť trasy. Z nadmor-
skej výšky 618 metrov, sa 
potrebujem dostať na križo-
vatku chodníkov „Sedlo Tri 
tably“ (823 m n.m.). Potom 
pokračujem relatívne ľahšou 
trasou hrebeňom až na Snin-
ský kameň. Všadeprítomné 
tabule ma upozorňujú, že sa 
nachádzam v piatom, čiže naj-
vyššom stupni ochrany s via-
cerými chránenými druhmi 
rastlín a živočíchov. Navyše 
som v blízkosti nebezpečné-
ho vojenského priestoru. 

Lokalita Sninský kameň by 
sa správne mala volať Sninské 
kamene. Sú totiž dva. Jeden 
väčší, ale s nižšou nadmor-
skou výškou (998 m n. m.) 
a druhý síce plochou menší, 

ale vyšší (1005 m n. m.). Oba 
andezitové kamene majú so-
pečný pôvod, takmer kolmé 
steny a výstup na ne je mož-
ný iba po kovových rebríkoch. 
Pri výstupe mám zo strmých 
úzkych schodov zmiešané po-
city. Bojujem so strachom, ale 
ten výhľad stojí za to. Z Malé-
ho kameňa vidím celú južnú 
stranu Vihorlatských vrchov 
vrátane Morského oka. Z Veľ-
kého kameňa lepšie vidieť 
severnú stranu a mesto Snina. 
Toto miesto spolu s Vihorla-
tom a Kremencom patrí medzi 
najkrajšie panoramatické vý-
hľady východného Slovenska.

Stretávam až prekvapujú-
co veľa turistov. Sú tu nielen 
Slováci, ale aj Česi, Maďari 
a Poliaci. Mládežníci svižným 
krokom predbiehajú rodiny 
s malými deťmi, ale aj staruč-
kých dôchodcov. Navôkol sa 
ozýva štekot rodinných milá-
čikov, ktorí poslušne čakajú 
na svojich majiteľov pod ka-
meňmi.

Pocit na vrchole je úžasný. 
Pozitívna energia je všade na-
vôkol. Človek, ktorý žije v Sob-
ranciach a nikdy v živote sa na 
tieto kamene nevyštveral, ako 
keby ani v Sobranciach nebol.

Ing. Lucia Hanková

Je nádherný slnečný deň, ktorý je škoda presedieť 
doma. Hneď z rána vystupujem zo svojho auta 
na parkovisku pod Morským okom. Pre istotu 
skontrolujem trasu na mape informačnej tabule 
a ďalej už idem pešo. 

Sninský kameň
Tip na výlet
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Zemplínske poľovnícke dni 
Desiaty jubilejný ročník Zemplínskych 
poľovníckych dní sa symbolicky konal 
na mieste, kde tradícia začala – v Dome kultúry 
v Sobranciach.

Podujatie slávnostne otvo-
rili 13. apríla Podvihorlatskí 
trubači. 

Hlavnou témou odborného 
seminára bol návrh novely zá-
kona o poľovníctve, ktorý pre-
zentoval výkonný riaditeľ kan-
celárie SPK Imrich Šuba. Ďalšie 
príspevky predniesli Juraj Ci-
berej, Tomáš Sládeček a Katarí-
na Oberhauserová. Návštevníci 
si mohli prezrieť 947 trofejí 
zveri ulovenej v uplynulej sezó-
ne v okresoch Trebišov, Micha-
lovce a Sobrance, z toho 126 
medailových. Na porovnanie, 
pred desiatimi rokmi to bolo 
364 trofejí a z toho 35 medailo-
vých. Najväčší úspech zožali di-
viačie kly z revírov okresu Sob-
rance, kde z 27 trofejí bolo 18 
ocenených medailou a z toho 
11 zlatou. Medzi najlepšie tro-

feje patrí jeleň z PZ Ereňa Beša 
ulovený Zoltánom Szabóom 
(210,84 b. CIC), ďalej daniel 
lovca Milana Starucha z PZ 
Ondava Moravany (184,65 b. 
CIC), srnec, ktorého ulovil Sla-
vomír Janok z PZ Zajac Zalužice 
(149,23 b. CIC) a diviak lovca 
Františka Závackeho z PR Kar-
ná – Lesy SR (129,60 b. CIC).  

Vystavené boli aj detské vý-
tvarné a literárne práce zo sú-
ťaže na tému Príroda okolo nás. 
Absolútnou víťazkou sa stala 
žiačka 9. ročníka ZŠ Podhoroď 
Dominika Berešová, ktorá okrem 
ceny získala aj rodinný pobyt na 
Chate Morské oko. Širokej verej-
nosti boli k dispozícii predajné 
poľovnícke stánky a deti si prišli 
na svoje pri rozličných aktivitách 
lesných pedagógov. 

Ing. Lucia HankováNajsilnejšie diviačie kly – revír Karná, okr. Sobrance
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Svoju historicky prvú sezó-
nu v druhej najvyššej súťaži 
odohrali v sezóne 2007/08. 
Začali ako farmársky klub ex-
traligového VK Chemes Hu-
menné, od r. 2010 fungujú ako 
plne samostatný klub. Všetky 
sezóny v súťaži odohrali pod 
vedením hlavného trénera Vi-
liama Paška. Ich doterajším 
maximom bolo 3. miesto v se-
zóne 2009/2010. 

Prvý turnaj o postup do 
extraligy odohrali naši volej-
balisti v dňoch 6. a 7. apríla 
2013 v Prievidzi za účasti VO 
AC Uniza Žilina (extraliga), VK 
Spartak Komárno (víťaz sku-
piny západ), TJ Stavbár Prie-
vidza (víťaz skupiny stred) 
a VK Slávia Sobrance (víťaz 
skupiny východ).

V zápase Komárno – Sob-
rance 3:2 (-21, 20, 23, -10, 
11) sme začali dobre a vyhrali 
1. set, následne sme 2 sety tes-
ne prehrali. Vo 4. sete sme sú-

pera rozdielom triedy porazili 
a rozhodovalo sa v tie-breaku, 
kde nám ušiel úvod a napokon 
sme ho prehrali 15:11. 

Večer v zápase pred 800 di-
vákmi sme nastúpili proti do-
mácim. Sobrance – Prievidza 
1:3 (-23, -17, 19, -24). Lepšie 
začal prievidzský súper, po-
tom zaostával o 2 – 3 body, 
ale v závere 1. setu sa dotiahol 
na 23:23. Dvoma poslednými 
bodmi zariadili víťazstvo do-
mácich v 1. sete rozhodcovia 
nepresnými verdiktmi. Druhý 
set bol v réžii domácich. Polo-
vicu 3. setu prehrávali domáci 
o bod, dva, následne sme ušli 
až na 8 bodov a zaslúžene sme 
ho vyhrali. Posledný set sa 
podobal na predchádzajúci, 
Prievidžania potrebovali 3 – 
4 útoky na bod. Sobrančania 
v poli pochytali všetko. Prie-
vidza len doťahovala, občas 
o bod vyhrávala a až v drama-
tickom závere za stavu 24:24 

nás arbitri stretnutia svojimi 
nepresnými verdiktmi odpís-
kali. Set sme prehrali 26:24 
a celé stretnutie 3:1. 

V nedeľňajšom zápase sme 
hladko a celkom jednoznač-
ne rozdielom triedy zdolali 
účastníka extraligy Žilinu. Sob-
rance – Žilina 3:0 (17, 15, 18). 
V priebežnom poradí sme figu-
rovali na postupovej priečke – 
1. Prievidza 9b, 2. Sobrance 4b, 
3. Žilina 3b, 4. Komárno 2b. 

Druhý turnaj sa odohral 
v Komárne 13. a 14. apríla t. r. 
V prvom zápase Sobrance – 
Žilina 3:0 (20, 20, 16) sme sú-
perovi nedali šancu a pripísali 
sme si ďalšie víťazstvo. 

Najdôležitejší zápas o po-
stup do extraligy sa hral v so-
botu večer pred 600 divákmi. 
Nastúpili v ňom domáci proti 
nám. Komárno – Sobrance 3:0 
(21, 23, 21). Ak sme chceli 

postúpiť, potrebovali sme vy-
hrať 3:0 alebo 3:1, no žiaľ ne-
podarilo sa nám to. Nepodali 
sme celkom optimálny výkon, 
mali sme zraneného nášho 
najlepšieho smečiara Bajcu-
ru a niečo darovali domácim 
rozhodcovia, o čom svedčí aj 
udelenie 3 žltých kariet pre 
náš celok.

Posledný zápas v nedeľu sa 
už len dohrával, nemal žiadny 
vplyv na postavenie v tabuľke 
a v zápase dostali možnosť 
aj hráči z lavičky. Prievidza – 
Sobrance 3:0 (21, 18, 19).

Konečná tabuľka: 
1. Prievidza  5 : 1  17:5 16 b.
2. Komárno  4 : 2 13:11 10 b.
3. Sobrance 2 : 4 9 :12  7 b.
4. Žilina  1 : 5 4:15 3 b. 

Do extraligy mužov ročníka 
2013 – 14 postúpili Prievidza 
a Komárno, čo znamená, že sme 

skončili celkovo na 
11. mieste v rámci 
celého Slovenska.  

O najväčší 
úspech našich vo-
lejbalistov sa pri-
činili: nahrávač: 
Miroslav Matta, 
Eduard Čisárik, 
smečiari: Ľuboš 
Bajcura, Ľuboslav 
Soták, Martin Si-
vák, Michal Kuráš, 
univerzáli: Martin 
Michalčo, Peter 
Staško, blokári: 
Vladimír Kríž, 

Juraj Vetercin, Matúš Vetre-
cin, Ivo Mikovčík, liberá: Jozef 
Berko, Tomáš Sekera. Tréner: 
Viliam Paško, manažér: Štefan 
Tokár. 

Viliam Paško, hlavný tréner

Rok 2013 možno označiť za významný medzník v histórii športu 
v Sobranciach. Volejbalisti VK Slávia odohrali v I. lige skupiny Východ svoju 
doteraz najlepšiu sezónu. V 40 zápasoch dokázali 37-krát zvíťaziť a prehru 
okúsili iba v troch zápasoch. Súťaž vyhrali s náskokom 31 bodov a počas 
dvoch víkendov bojovali v Prievidzi a Komárne o postup do najvyššej súťaže. 

Naša najúspešnejšia sezóna 

Aj pod vedením nového 
trénera naši mladíci pokraču-
jú vo vynikajúcich výkonoch. 
Starší žiaci v štyroch zápasoch 
so súpermi z Palína, Pavloviec 

nad Uhom, Veľkých Revíšť 
a Vinného dokázali zozbierať 
12 bodov s vynikajúcim skó-
re 54:1. Veľmi dobre si zatiaľ 
počínajú aj naši mladší žiaci. 

So súpermi celkov Strážske, 
Zalužice a Remetské Hámre 
získali 9 bodov so skóre 17:4. 

Káder starších žiakov tvo-
ria: Ivaniš, Balog, Džurina, 

Hric, Hamarik, Legemza, Bi-
lohlávek, Laci, Horváth, Štun-
da a Murgáč. 

Za mladších žiakov hrajú: 
Marcin, Balog, Kešeľ, Kise-
lovič, Murgáč, Balog, Timko, 
Michalov, Švajka, Juhás a Mur-
gáč. Mladí futbalisti sú naša 
budúcnosť. Želáme im, aby aj 
v tejto sezóne obhájili prven-
stvo v okresnej lige starších 
a mladších žiakov.

Mgr. Peter Danko

Počas dlhej zimnej prestávky nastala zmena v družstvách starších a 
mladších žiakov. Pohyb však nenastal v kádri, ale na trénerskom poste. 
Milana Gutiča po troch rokoch vystriedal dlhoročný hráč a skúsený tréner 
Ladislav Fiľko.

Futbalistom sa darí 


