
            „Súťaž o naj balkón, záhradu“
15.30   Mužská spevácka skupina UŽAN
16.00   Folkórny súbor VINIČIAR pri ZUŠ
            Futbalový turnaj o burčiakový pohár
 Oblastné majstrovstvá – starší žiaci
 MFK Sobrance – V. Revištia
17.00   Ukrajinský tanečný súbor 
 – TURIANSKA DOLINA     
18.00   Mužská spevácka skupina 
 RUSINSKY HOLOSY 
19.00   Ľudová hudba KANDRÁČOVCI
20.00   Ľudový rozprávač JOŽKO JOŽKA 
21.00   Koncert ZDENKY PREDNEJ

SOBOTA
9.00 Burčiakový volejbalový turnaj
10.00  PAJTAŠKI – ženská spevácka skupina
            Spevácky súbor BEŽOVČAN
            Spevácka skupina ZAHORČAN
            Ľudová hudba ŽELEZIAR
11.00   Ženský futbalový zápas 
 Sobrance – Stakčín
15.00   Majstrovský futbalový zápas
 MFK Sobrance – OŠK Rudňany

ŠTVRTOK
10.00  Otvorenie multifunkčného ihriska 
 – Základná škola, Komenského 12
            Medzinárodný futbalový turnaj žiakov 
 O POHÁR PRIMÁTORA MESTA 
11.00  Slovenská premiéra fi lmu     
 KINDERBLOCK 66
18.00  Spoločná liturgia v gréckokatolíckom  
 chráme svätých Sedmopočetníkov
19.00  Hudobná skupina FREEDEGGS
20.00  Hudobná skupina SMOLA A HRUŠKY

PIATOK
10.00  Otvorenie Sobranského jarmoku
            VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZUŠ a ZŠ 
            KRST MONOGRAFIE o meste                                                             
      Zlaté bobule – ceny primátora    
 najúspešnejším žiakom
            Jarmočný plenér výtvarníkov regiónu
            Odhalenie pamätnej tabule 
 obetiam holokaustu
            Odhalenie súsošia „Sobranski čvirkoše“
            Otvorenie výstavy drobných    
 hospodárskych zvierat                                      
14.00  Súťaž v presovaní hrozna

Sprievodné podujatie: varenie slivkového lekváru
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Nad hurami slunko cichučko vichodzi,
po širej roviňe šumňe śe prechodzi.
Na požatich poľoch stoja bali slami,
žitko i pšeňička už su pozvaźani. 
U pľevňi až po verch sladko pachňe śeno, 
co hore pod ľesom bulo pokośeno.
Hruški i jablučka zo stromov padaju,
dzeci do košarki orechi zbiraju.
Cesnok i śľivočki 
na ganku śe suša.
Vitrik pofukuje, dzivčata pokuša.
Hroźeňko śe u vinici šumňe červeňeje,
pachňe, sladňe, 
spopod ľisca na slunko śe śmeje.
Dal nam Pan Boh toho roku
pšeničku na chľeba,
hroźenko na vino, dzekovac mu treba. 

  Mgr. Denisa Viňanská

Jeśiň

Človek má vždy na výber. 
Buď je starostlivý, alebo ľaho-
stajný. Buď mu záleží na pro-
stredí, v ktorom sa pohybuje, 
alebo nevšímavo chodí okolo 
budov, schodíšť, zábradlí... Čo 
poviete na úpravu tohto miesta? 

Ďakujeme žiakom Základ-
nej umeleckej školy v Sobran-
ciach, ktorí sa spolu s učiteľmi 
výtvarného odboru správne 
rozhodli a prispeli k tomu, že 
hneď je u nás o niečo krajšie.

-gk-

I tak śe da
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schválili:
1. Prijatie termínované-

ho úveru od Všeobecnej 
úverovej banky, a.s., Bra-
tislava na financovanie 
dostavby revitalizácie kú-
paliska Sobrance, vo výške 
109 928,38 €, so splatnos-
ťou 5 rokov a úrokovou 
sadzbou: 1 M EURIBOR + 
3,5 % p.a.

2. Vystavenie blankozmen-
ky mesta na zabezpečenie 
úveru uvedeného v bode 1.

3.  Použitie rezervného fondu 
vo výške 6.000 € na kry-
tie kapitálových výdavkov 
na akciu  „Sobrance – Mo-
dernizácia vykurovacieho 
systému domu sociálnych 
služieb“.

4.  Projekt „Obnova miestnych 
komunikácií vo vlastníctve 
Mesta Sobrance“.

5. Spôsob financovania pro-
jektu (v bode 4) na obdobie 
8 rokov po prevzatí diela 
v celkovej predpokladanej 
hodnote 625 267,- € do 96 
rovnomerných splátok.

6.  Lokalitu na výstavbu gará-
ží na Tyršovej ul. za obyt-
ným blokom C2.

7.  Zástupcov zriaďovateľa 
v Rade školského zariade-
nia pri CVČ v Sobranciach, 
a to MUDr. Juraj Klamo 
a MVDr. Marián Petro.

8. Predaj parciel za jednotnú 
cenu 6,64 €/m²:

a) 6 m2 pre Angelov Krasimir 
Gerasimov s manželkou, 

b)  2 m2 pre Ján Jaško s man-
želkou, 

c)  2 m2 pre Peter Bovan s 
manželkou, 

d)  2 m2 pre JUDr. Ľubomír 
Krompák s manželkou,

e)  2 m2 pre Tibor Valenta s 
manželkou,

f)  6 m2 pre Alžbeta Koroľová, 
rod. Sevková 

9.  Vypísanie verejnej obchod-
nej súťaže na predaj objek-
tu bývalej kotolne K3 a pri-
slúchajúcich parciel za tých 
istých podmienok, ktoré 
boli podmienkami v pred-
chádzajúcich 2 neúspeš-
ných verejných súťažiach 

s tým, že najnižšia vyvolá-
vacia cena je 20 700 €.

10. Prenájom nebytových 
priestorov o výmere 14,25 
m2 v budove bývalých ga-
ráží na ul. Kpt. Nálepku č. 
1 v Sobranciach na kance-
lárske účely pre Miestny 
odbor Matice Slovenskej 
Sobrance.

11. Prenájom nebytových 
priestorov o výmere 
153,27 m2 v budove ko-
tolne K2 na Námestí slo-
body pre Spoločnosť Elaut 
BauMont s.r.o., Študentská 
1440/3, 069 01 Snina, na 
skladové účely, na dobu 
určitú od 8. 4. 2013 do 
14. 6. 2013 za nájomné vo 
výške 250,- € za celú dobu 
prenájmu.

12. Predložený návrh zmlu-
vy vrátane pripomienok 
komisie o prenájom hnu-
teľných vecí: jestvujúcich 
podperných bodov mest-
ského rozhlasu, ktoré sú 
výlučne vo vlastníctve 
prenajímateľa a na jeho 
pozemkoch za účelom rea-
lizácie optických rozvodov 
a umiestnenia zariadení 
pre prevádzkovanie via-
cúčelovej dátovej siete. 
Predmetom tejto zmluvy 
sú všetky podperné body 
(207 stĺpov), ktoré sú vo 
vlastníctve mesta posta-
vené v meste Sobrance 
výlučne na mestskom po-
zemku, ktoré bude spol. 
Lekos s.r.o. využívať za 
účelom prevádzky viacú-
čelovej dátovej siete.

13. Návrh na spoluprácu so 
spoločnosťou LEKOS s.r.o. 
v nadväznosti na čiastko-
vé zabezpečenie realizácie 
projektu „Bezpečné a mo-
derné mesto“ prostredníc-
tvom vybudovania viacú-
čelovej dátovej siete, ktorá 
bude slúžiť aj pre účely 
mesta (napr. TV Infokanál 
mesta, kam. systém, on-li-
ne “stríming“ kultúrnych 
podujatí mesta) a to za 
1€/ročne za 1 podperný 
bod.

Na 20. zasadnutí 
Mestského 

zastupiteľstva 
v Sobranciach 

dňa 25. 6. 2013 
a po prerokovaní o. i. 

schválili:
1.  Záverečný účet Mesta Sob-

rance za rok 2012
 – v príjmovej časti 
  5 209 984 €                73 %
 – vo výdavkovej časti 

 4 861 085 €                68 %
2.  Rozdelenie prebytku hos-

podárenia za rok 2012
 – prevod do rezervného 

fondu 26 867,30 €
3. Celoročné hospodárenie 

bez výhrad.
4. VZN Mesta Sobrance č. 

4/2013 o ochrane, údržbe 
a tvorbe ŽP, dodržiavaní 
čistoty a poriadku na úze-
mí mesta Sobrance. 

5. VZN Mesta Sobrance 
č. 5/2013 o odpadoch.

6.  Dátum a miesto konania 
Sobranského jarmoku. 

7.  Navrhovaný program Sob-
ranského jarmoku.

8. Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta 
Sobrance na II. polrok 2013.

9.  Plán rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Sobran-
ciach na II. polrok 2013. 

10. Ukončenie nájomnej zmlu-
vy na prenájom nebyto-
vých s Petrom Uhrinom, 
Eden Slovensko Sobrance 
dohodou k 31. 7. 2013.

11. Vypísanie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom nebyto-
vých priestorov na 2. podlaží 
v Dome služieb v Sobran-
ciach s výmerou 28,10 m2.

12. Vypísanie verejnej obchodnej 
súťaže na predaj parcely C 
KN č. 572/25 v k. ú. Sobrance.

13. Vypísanie verejnej ob-
chodnej súťaže na predaj 
pozemkov na výstavbu ga-
ráží na ul. Tyršovej.

13. Prijatie daru – výpočtová 
technika v obstarávacej 
hodnote 10.362,- € od – 
Ústavu informácií a prog-
nóz školstva, Bratislava.

14. FLAUTO DOLCE – komor-
ný súbor zobcových flá-
ut pri ZUŠ Sobrance – na 
udelenie Ceny predsedu 
Košického samosprávne-
ho kraja a návrh na ude-
lenie Plakety predsedu 
Košického samosprávne-
ho kraja pre Mgr. Gabrielu 
Kozmovú.

15. Plat primátora mesta Sobran-
ce s účinnosťou od 1. 1. 2013 
podľa zákona č. 253/1994 
Z. z. zvýšený o 20 %.

 
vzali na  vedomie: 

1. Vyhodnotenie investičnej 
činnosti v meste Sobrance 
za rok 2012.

2.  Správu o organizačno-tech-
nickom zabezpečení Sob-
ranského jarmoku 2013. 

3.  Informatívnu správu z vy-
konaných kontrol hlavným 
kontrolórom mesta Sob-
rance za obdobie od 28. 3. 
2013 do 24. 6. 2013.

Ing. Danica Fabianová
poslankyňa MsZ

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sobranciach dňa 
12. 6. 2013 po prerokovaní o. i.

Zbierku Biela pastelka orga-
nizuje Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska od roku 
2002. Jej hlavným cieľom je 
pomôcť ľuďom s ťažkým zra-
kovým postihnutím viesť pl-
nohodnotný život. V stredu 25. 
septembra sa k pomoci týmto 
ľuďom môžete pridať aj vy. 

Stačí, ak si od dobrovoľníkov 
v uliciach, kúpite spinku s vy-
obrazením ceruzky za symbo-
lické 1 €. Pomôcť však môžete 
už teraz poslaním SMS správy 
v hodnote 2 € na číslo 820 ale-
bo ľubovoľným vkladom na 
účet číslo 4030016212/3100 
až do konca roka.

www.bielapastelka.sk

Pomáhame 
nevidiacim

Poslanci rokovali
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20. zasadnutie 
25. 6. 2013
n	ing. Hrebeňák 

Na podnet od občanov 
mestskej časti komárovce by 
chcel vedieť, kedy tam zaví-
tajú aktivační pracovníci a či 
sa tam plánuje úprava.

Nie je žiadny problém poslať 
ich tam. Každoročne sa na cinto-
ríne robí poriadok, čistila sa zvo-
nica a taktiež sa upravoval park.

n MVDr. DžuriNa
Chce, aby v novinách Sob-

rančan vyšlo, že pri predaji 
pozemku pre p. Petrovku 
bol porušený zákon.

Prečo jeho kolegovia ne-
vedeli o návšteve družob-
ného mesta Lubaczów. Čo 
sa tam dialo, tak isto nejaký 
výstup z tejto cesty.

 Každý poslanec má prá-
vo napísať do novín, bývalí 
poslanci MsZ schválili štatút 
novín a ten sa menil za môjho 
predchodcu.

Oslovil som pár poslancov, 
ktorí povedali, že nejdú. Na part-
nerské návštevy delegujem tých 
poslancov, ktorí majú záujem 
o verejné dianie v meste. Ne-
viem, či sa predtým písali nejaké 
správy z návštev, ale ak o tom 
MsZ rozhodne, budú sa písať.

n kaČur
Mali sme zrekonštruova-

ný park pri kostole a poza-
budlo sa na lavičky, že ich 
treba podvihnúť.

Navrhol, aby sa kontajne-
ry na separovaný zber uza-
mykali.

reklamné pútače (skru-
že) zmizli z mesta, bolo by 
vhodné nahradiť ich.

Dopravné značenie – zistil 
som, že nám v meste doprav-
né značenie netreba. Máme 
zákazové značky – neplatia, 
máme príkazové značky – 
neplatia, rýchlosť v meste 
neskutočná, polícia v tom-
to smere nekoná. uvítal by 
zriadenie mestskej polície.

Úprava terénu na Námes-
tí slobody 12 (predtým tam 
boli záhradky) – buď cez TS 
mesta alebo aktivačných 
pracovníkov. Sú tam mladé 
rodiny s malými deťmi, nie 
je tam žiadne ihrisko, kde 
by  sa mohli hrať.  

Na druhý rok je pripravený 
rozpočet na dvihnutie lavičiek, 
aby vyhovovali na sedenie.

Pripravujeme rozšírenie 
týchto staničiek, keď dosta-
neme z recyklačného fondu 
finančné prostriedky. Mesto 
zatiaľ finančné prostriedky 
nemá.

Dal som návrh, aby sa tieto 
skruže dali preč, lebo špati-
li zrekonštruované centrum 
mesta.

V rozpočte na tento rok nie 
sú peniaze na detské ihrisko.

Ing. KUDRáČOVá doplni-
la k interpelácii p. Kačura, 
že má žiadosti od občanov 
na Námestí slobody, že tam 
chcú miesto na parkovanie. 
Treba si to ujasniť, či chcú 

parkovanie, alebo detské ih-
risko. 

n	ing. kušNír 
Na kúpeľskej ul. prebieha 

výstavba rodinného domu. 
Chodia tam ťažké mecha-
nizmy, cesta je znečistená.

Mám ohlasy, že v Sobran-
ciach sa nedá sfotiť na pre-
ukážky, že sa zrušila táto 
služba. Môže mesto v tomto 
smere niečo podniknúť, aby 
naši ľudia nemuseli chodiť 
do Michaloviec? 

Na základe právoplatného 
stavebného povolenia tam pre-
bieha výstavba RD. Nie je prob-
lém, aby nám Slovenská správa 
ciest, v rámci dobrých vzťahov, 
pomohla so zametacím vozom. 
Budem to zajtra riešiť.

Fotoslužba tu nie je. Oslovil 
som jednu pani, ktorá poskytu-
je túto službu v Michalovciach, 
či by o ňu mala záujem aj v Sob-
ranciach. Má sa ozvať.

Bc. Martin Kendereš
poslanec MsZ

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

Sobranski čvirkoše

V tomto období vznikla pre 
Sobrančanov prezývka „Čvir-
koše“. Roky rokúce sa použí-
vala, ale teraz pomaly upadla 
do zabudnutia. 

V spolupráci s primátorom 
mesta sme sa rozhodli toto 
obdobie oživiť a zhmotniť 
v podobe súsošia na bre-
hu potoka v tesnej blízkosti 
mosta. Pracuje na ňom slo-
venský výtvarník, ktorý žije 
a tvorí vo Svätom Jure – Fero 
Guldan. Jedno obdobie bol aj 
riaditeľom Slovenskej národ-
nej galérie. Jeho tvorba pre-
kračuje hranice Slovenska 
a Európy. Svedčia o tom jeho 
výstavy realizácie z láma-
nej keramiky v New Yorku, 

Otawe, Paríži, Bruseli, Pra-
he, Antverpách a po celom 
Slovensku (napr. teraz v Hu-
mennom). Venuje sa novino-

vej kresbe, spolupracuje na 
filmoch, ilustroval knihy Ľ. 
Feldeka, P. Zajaca, V. Pankov-
čina, Z. Bútorovej. Vytvoril 
pamätníky Róbertovi Remiá-
šovi, Karlovi Krylovi, Jozefovi 
Levákovi, či Michalovi Dočo-
lomanskému.

Umelecké dielo  Sobranski 
čvirkoše bude vyhotovené 
v plošnom reliéfnom poňatí 
zo zváranej ocele kombinova-
nej s umelým kameňom. Na-
inštalované a odhalené bude 
počas tohtoročného Sobran-
ského jarmoku. 

Na podporu tejto aktivity 
vzniklo občianske združenie 
Sobranský čvirkoš, zaregistro-
vané na MV SR 12.4.2013, č. 

sp. VVS/1-900/90-41412, IČO 
42322774, ktoré vyhlásilo ve-
rejnú zbierku na zhotovenie 
tohto diela. Prispieť môžete 
ľubovoľnou sumou na č. účtu: 
504478430/0900, do dopl-
ňujúcich údajov pri transakcii 
uveďte svoje meno, priezvisko 
a bydlisko. Mená darcov budú 
vytesané do pamätnej tabule. 

Vieme, že doba je ťažká, ale 
úctu k našim historickým ko-
reňom je vhodné si pripomí-
nať a uctievať v každej dobe. 
Prispejte na tento projekt 
podľa svojich finančných mož-
ností. Ďakujeme.

Ján Ohorčák
predseda OZ 

Sobranský čvirkoš  

Kedysi naši predkovia, vracajúc sa v nedeľu, či v iný sviatok z kostola, zastavovali sa na moste, 
hlavne chlapi. Opierali sa o jeho zábradlie, debatovali, fajčili, „žuvaľi bagov“ (tabak) a pľuvali – 
„čvirkaľi“ z mosta do vody. Pri tom dojednávali obchody, výpomocné práce pri zbere úrody, kosení 
lúk, pri budovaní obydlí atď. Možno sa tam dohadovali aj svadby za účelom rozšírenia majetku 
gazdov, ako bolo v tom čase zvykom. Ktorý gazda mal voľných ľudí, „požičiaval“ ich iným gazdom 
a živnostníkom. Tak si navzájom pomáhali.
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Na slávnostnom otvore-
ní sa zúčastnili PhDr. Ľubica 
Rošková, poslankyňa NR SR; 
Janka Burianová,  generálna 
konzulka SR v Užhorode; Ing. 
Martin Barbarič, generálny 
riaditeľ Sekcie rozvoja vidie-
ka, Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 

SR; PhDr. Jana Cibereová, 
prednostka Obvodného úra-
du v Michalovciach; Ing. Jozef 
Kapral, konateľ dodávateľa 
stavby spoločnosti TOPSTAV 
Snina; Ing. Jozef Mihalovič, 
riaditeľ Technických služieb 
mesta Sobrance; poslanci 
MsZ a verejnosť.  

Ľuďom, ktorí prišli na otvo-
renie kúpaliska, večer spríjem-
nil známy slovenský spevák 
Peter Cmorík s kapelou. 

Po troch letných sezónach, 
kedy kúpalisko nebolo v pre-
vádzke, obyvatelia mesta a okolia 
nielen okresu Sobrance, ale aj Mi-
chalovce túto možnosť relaxácie 
v letných dňoch privítali. Potvrdi-
la to aj návštevnosť kúpaliska po-
čas celej tohtoročnej prevádzky. 
Za obdobie od 3. júla do 30. au-
gusta 2013 služby nášho zrevita-
lizovaného kúpaliska – bazén pre 
plavcov, neplavcov i okrúhly pre 

malé deti, zapožičanie ležadiel, 
trampolínu, hojdačky, detský ko-
lotoč a občerstvenie v bufete – aj 
vďaka „ľudovým“ cenám využilo 
vyše 7 tisíc návštevníkov. 

Prvá sezóna zrekonštruova-
ného kúpaliska v Sobranciach 
je za nami. Veríme, že úpravou 
okolia bazénov v budúcom roku 
vytvoríme ešte lepšie podmien-
ky, aby ľudia za kúpaním už ne-
museli cestovať do iných lokalít 
na Slovensku, alebo v zahraničí.   

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

výstavby, ÚP a ŽP

Prvá sezóna 
je za nami
Primátor mesta, Ing. Štefan Staško, dňa 29. 6. 
2013 otvoril prevádzku zrekonštruovaného 
letného kúpaliska. 

Ako zlikvidovať odpad
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích 
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych 
závodov.

Je ním teda ten „klasický“ 
zelený odpad, medzi ktorý 
patria napr. kvety, tráva, lístie, 
drevný odpad zo strihania 
a orezávania krovín a stromov, 
vypletá burina, pozberové zvy-
šky z pestovania, zhnité ovo-
cie a zelenina, piliny, drevná 
štiepka, hobliny, drevný popol. 
Ale je ním aj ten „kuchynský 
odpad“, ktorým sú napr. šupy 
z čistenia zeleniny a ovocia, 
kávové a čajové zvyšky, vaječ-
né škrupiny, starý chlieb, zvy-
šky jedla, škrupinka z orecha, 
vlasy, chlpy, papierové vrecko 
znečistené zeleninou, ovocím, 
maslom, džemom, potraviny 
po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, použitá papie-
rová vreckovka a servítok, ne-
spracované zostatky surovín, 
neskonzumované zostatky po-

krmov a potravín rastlinného, 
ale i živočíšneho pôvodu a pod., 
vrátane jedlých olejov a tukov.

Za nakladanie s komunál-
nymi odpadmi, vrátane tých 
biologicky rozložiteľných, zod-
povedá obec. Ak však ide o bio-

logicky rozložiteľný odpad 
pochádzajúci z prevádzky tzv. 
spoločného stravovania (napr. 
reštaurácia, závodná kuchy-
ňa, bufet, hotel s reštauráciou, 
a pod.), zodpovedá zaň pre-
vádzkovateľ tohto zariadenia. 

Prevádzkovateľ kuchyne je po-
vinný zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľných od-
padov, ktorých je pôvodcom. 
Z tohto vyplýva, že ten, kto 
vykonáva zber biologicky roz-
ložiteľného odpadu od pre-
vádzkovateľa kuchyne, nemusí 
mať na túto činnosť uzavretú 
zmluvu s obcou, ale len s kon-
krétnym prevádzkovateľom.

Dňa 11. 7. 2013 nadobudlo 
právoplatnosť Všeobecne zá-
väzné nariadenie Mesta Sob-
rance č. 5/2013 o odpadoch, 
schválené mestským zastupi-
teľstvom dňa 25. 6. 2013 uzne-
sením č. 38. 

Nakladanie s biologicky roz-
ložiteľným odpadom v meste 
Sobrance je riešené v časti IV. 
Zber, preprava a zneškodňo-

vanie komunálneho odpadu 
a jeho zložiek – písm. E. Systém 
zberu biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. 

Obyvatelia mesta môžu svoj 
biologicky rozložiteľný odpad 
zo záhrad počas celého roka 
umiestniť v areáli Technických 
služieb mesta Sobrance na Gor-
kého ul. č. 55 bezplatne. V prí-
pade potreby technické služby 
svoj mobilný drvič môžu pre-
miestniť na požadované miesto 
za nasledovný poplatok.

n premiestnenie mobilné-
ho drviča s vlečkou 12,- €  
s DPH

n	premiestnenie mobilného 
drviča s vlečkou a naklád-
kou 18,- € s DPH

Právnické osoby, ktoré pre-
vádzkujú kuchynské zariade-
nia v meste Sobrance, musia 
mať uzatvorenú zmluvu s od-
berateľom na spracovanie 
biologicky rozložiteľného od-
padu. 

Ing. Anna Kudráčová
ved. odd. RR, výstavby, 

ÚP a ŽP
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Súťažilo sa v behu na 100 
m – chlapci, dievčatá podľa 
ročníkov, v atletike – trojskok, 
štafetový beh, hod kriketovou 
loptičkou a v kolektívnych 
športoch -  malý futbal, hádza-
ná, volejbal a vybíjaná. 

Preverila sa pripravenosť 
a telesná zdatnosť 1137 súťa-
žiacich z miestnych i okolitých 
ZŠ. Cieľom akcie bolo upriamiť 

pozornosť detí a mládeže na 
šport a radosť zo športových 
výsledkov. Účastníci mohli 
vidieť ukážky džuda, prípad-
ne zaskákať si na trampolíne. 
Chceme, aby voľný čas mladí 
ľudia zmysluplne využívali pre 
svoj pohybový rozvoj a utvára-
nie kladného vzťahu k pohybu, 
telesnej výchove a športu.

Radosť z medailí bola veľká, 
ocenení si ich nezložili ani po 
skončení akcie, hrdo s nimi ab-
solvovali popoludňajšie vyučo-

vanie, či cestu domov. Pre tých, 
ktorí nezískali žiadne ocenenie, 
bude trvalou spomienkou na 
tento deň športu lopta, ktorú zís-
kal každý účastník. Odvtedy vid-
no deti v okolí bytových domov 
hrať sa s ňou a to nás veľmi teší.

Krásne a pre zdravý vývin na-
šej mládeže užitočné podujatie, 
ktoré sa konalo s finančnou pod-
porou vlády SR, malo veľmi klad-
né ohlasy u všetkých zúčastne-
ných aj v širokej verejnosti. 

-gk-

Mimoriadne teplý a slnečný bol 19. jún t. r., keď 
sa na miestnom futbalovom štadióne zišlo vyše 
tisíc mladých športovcov z našich i okolitých škôl. 
Prišiel i vzácny hosť Dušan Galis, splnomocnenec 
vlády SR pre šport a mládež, ktorý svojou 
osobnou účasťou prispel k slávnostnej a športovej 
atmosfére. Spolu s primátorom mesta Štefanom 
Staškom otvorili Športové hry detí ZŠ. Za krásneho 
slnečného počasia sa podujatie, na ktoré prišlo 
celkom 1260 účastníkov, vydarilo a splnilo 
očakávania organizátorov i zúčastnených.

Športovcom bolo horúco

Mesto Sobrance ešte v sep-
tembri 2012 požiadalo Úrad 
vlády SR o uvoľnenie finanč-
ných prostriedkov z rezervy 
vlády SR na rekonštrukciu 
Domu kultúry v Sobranciach. 

Na svojom výjazdovom za-
sadnutí v Michalovciach dňa 
26.9.2012 vláda SR uvoľnila 
80 000.- €, ktoré máme vo for-
me kapitálových výdavkov pre-
investovať do konca roku 2014. 
Vzhľadom k výške potrebných 
finančných nákladov na odstrá-
nenie havarijného stavu budo-
vy, ktorá bola kolaudovaná v r. 
1960, bude potrebné časť nákla-
dov spolufinancovať z rozpočtu 
Mesta Sobrance v roku 2014.

Rekonštrukčné práce mesto 
plánuje rozdeliť do viacerých 
etáp:
n	rekonštrukcia strechy 
n	výmena okien a dverí
n	kompletná oprava fasády

Po ukončení verejného 
obstarávania bývalý objekt 
Domu pionierov a mláde-
že, neskôr Mestské kultúrne 
stredisko a v súčasnosti Dom 
kultúry, kde sídli Centrum 
voľného času v Sobranciach, 
bol odovzdaný víťazovi verej-
nej obchodnej súťaže. V me-
siacoch september – október 
2013 dôjde k rekonštrukcii 
strechy a v marci – auguste 
2014 k výmene starých okien 
a kompletnej rekonštrukcii 
vonkajšej fasády.

Vedenie Mesta Sobrance 
dúfa, že po úspešnej reali-
zácii predmetných úprav sa 
tento stánok kultúry v meste  
právom bude pýšiť svojím 
názvom „Dom kultúry Sob-
rance“. 

Ing. Anna Kudráčová
ved. odd. RR, výstavby, 

ÚP a ŽP

Vážení spoluobčania, za 
obdobie od 11. 1. 2011 bolo 
prihlásených na trvalý pobyt 
v Sobranciach len 8 Rómov, 
nie rómskych rodín. Venuje-
me tomu náležitú pozornosť 
a prihlasujeme iba tých, kto-
rých zo zákona prihlásiť mu-
síme. Viem, že sú aj nelegálne 
nasťahovaní, ale aj voči tým 
robíme a v spolupráci s polí-
ciou budeme robiť dôslednej-
šie opatrenia.

áno, vyberáme od Rómov 
finančné prostriedky, ale le-
gálne a oproti podpisu a na do-
klad. Zaviedli sme povinnosť 
postupne splácať dlhy za ko-
munálny odpad, pretože v ob-
dobí môjho predchodcu len 
dostávali (dotácie z rozpočtu 
mesta pre rómske občianske 
združenia), ale nič nedávali. 
Nevymáhalo sa nájomné za 
byty na Michalovskej ulici, 
ktoré narástlo na 2 063 € a aj 

poplatok za vývoz komunálne-
ho odpadu platili len sporadic-
ky. Za minulý rok sme od tejto 
skupiny obyvateľov vybrali za 
vývoz tuhého komunálneho 
odpadu vyše 10 tisíc eur, ktoré 
by sa v mestskej kase inak ne-
objavili. Cez inštitút osobitné-
ho príjemcu znižujeme aj dlh 
na nájomných bytoch na Mi-
chalovskej ul. tak, že do konca 
r. 2013 už 26 z 28 nájomcov 
nebude mať žiaden dlh. Aj 
u tých zvyšných dvoch sa dlh 
zlikviduje v r. 2014.

Vážení Sobrančania, verte, 
že tento problém neberiem 
na ľahkú váhu. Ak sa chcete 
presvedčiť, k dispozícii vám 
budem ja alebo pracovníci 
úradu. Ak máte návrhy na 
opatrenia, rád si ich vypoču-
jem a budem sa snažiť ich aj 
realizovať.

Ing. Štefan Staško, 
primátor mesta

Dom kultúry je v Sobranciach miestom, kde sa 
organizujú nielen mestské kultúrne podujatia, 
ale aj iné akcie, pri ktorých sa využíva veľká 
divadelná sála, spoločenská sála na poschodí, 
či klubovňa. Výhodnou je najmä poloha 
v centre mesta. Stav objektu si však už vyžaduje 
vykonanie rekonštrukčných prác.

V poslednom období sa ma viacerí občania 
pýtali, či je pravda, čo „jedna baba povedala“ 
o hromadnom nasťahovaní Rómov do nášho 
mesta, či o presídlení z košického Luníka a iných 
miest. Za prihlasovanie vraj vyberám poplatky, 
ja osobne...

Dom kultúry„Zaručená“ správa



Sobrancan6

V spolupráci s Centrom 
voľného času v Sobranciach 
pripravilo mesto súťažno-zá-
bavné podujatie pre všetkých, 
ktorí majú zmysel pre hu-
mor a radi súťažia. Otvoril ho 
MUDr. Juraj Klamo, zástupca 
primátora, ktorý privítal divá-
kov i štyri šesťčlenné družstvá. 
Boli v nich zastúpené rôzne 
generácie. Postupne si zmerali 
svoje sily na zemi i vo vode. 

Moderátorka Mgr. Gabrie-
la Kapláčová, riaditeľka CVČ, 
pred každou súťažou podrob-
ne vysvetlila, o čo v nej pôjde.  

V prvom kole – na tribúne 
– mali nazbierať čo najviac 
párov obuvi od prítomných 
divákov. Súťažiaci modrého 
družstva vyzuli aj najmladšiu 
z prítomných – Nelku. V horú-

čave sa musí dodržiavať pitný 
režim – modrí opäť zvíťazili 
a cez dlhé slamky ako prví 
vypili vedro limonády. Potom 
si družstvá zvolili svoje logo 
a namaľovali si ho na tvár. 

Druhé kolo – na zemi – pre-
verilo obratnosť, vytrvalosť 
a rýchlosť. V štafetovej súťaži 
mali vytvoriť „fúrik“ a doraziť 
čo najskôr celé družstvo do 
cieľa. Potom skákali ako žab-
ky v plutvách a v poslednej 
disciplíne tohto kola ich úlo-
hou bolo udržať vo vzduchu 

čo najdlhšie balóny naplnené 
vodou.

Tretie kolo – vo vode – bolo 
osviežujúce najmä pre súťažia-
cich. Najprv plávali za schrán-
kami svojej farby, v ktorých 
boli ukryté jednotlivé slová. 
Z nich mali poskladať a napí-
sať vetu. Potom v nafukova-
com kresle previezli „zranené-
ho“, meral sa im čas. Najlepší 
plavec z každého družstva po-
tom plával na čas a získal pre 
svojich cenné body.

Organizátori nezabudli ani 
na divákov. Pripravili pre nich 

súťaž o najpočetnejšiu rodinu. 
V rovnakom počte boli prítom-
né rodiny  Hadvabových a Kuz-
mových. V rozbroji, kto skôr 
vypije pohár piva, nakoniec 
vyhrali Kuzmovci. 

Do poslednej disciplíny sa 
mohli zapojiť všetci prítomní. 
Podľa svojho bydliska sa po-
stavili k jednotlivých súťažným 
družstvám, ktoré reprezento-
vali volebné obvody v meste. 
Najpočetnejšie bol zastúpený 
III. obvod – Hollého, Kollárova, 
Komenského, Nám. slobody 24 
b.j. bloky A, B, C; Odbojárov, 1. 
mája a Vajanského. 

Po zrátaní bodov za jed-
notlivé kolá bolo celkovým 
víťazom modré družstvo v zlo-
žení: Tibor Valenta, Valentín 
Valenta, Júlia Čurpakovičová, 
Martina Mrázová, Ľuboš Kočan 
a Filip Kasič. Každý súťažiaci  
však dostal niečo pod zub, na 
doplnenie stratenej energie. 

Víťazmi boli vlastne všetci. 
Veselo a zmysluplne strávili 
nedeľné popoludnie, zabavili 
sa a urobili aj niečo pre svoju 
kondičku. 

-gk-  

Sobranský primátor pokúša
Tohoročné leto bolo poriadne horúce. 
Sobrančanov potešilo, že po trojročnej prestávke 
bolo miestne kúpalisko opäť otvorené. 
Jeho bazény sa priam ponúkali na meranie 
síl v súťaži, ktorá sa stáva v našom meste 
už tradičnou – Sobranský primátor pokúša.
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Primátor mesta Ing. Šte-
fan Staško privítal všetkých 
súťažiacich a divákov, ale naj-
mä hostí, ktorými boli Ing. 
Antonín Cicoň, poslanec NR 
SR, MVDr. Boleslav Lešo PhD 
– predseda OO SMER SD Sob-
rance a Ing. Peter Pšak – ria-
diteľ Odštepného závodu Sob-
rance, Lesy SR š.p.

Potom moderátorka Mgr. 
Gabriela Kapláčová predstavi-
la Jána Plišku - riaditeľa súťaže 
a Jozefa Bratka, hlavného roz-
hodcu, ktorý dozeral na jej re-
gulérnosť, meral čas a hodno-
til výkony súťažiacich. Všetko 
zaznamenávala zapisovateľka 
súťaže – Zuzka Plišková. Je 

zvykom, že s č. 1 súťaží hlav-
ný usporiadateľ – u nás Ján 
Pliška - Vyšné Remety. Svoje 
i konské sily si ďalej merali č. 
2 Ján Pehanič – Poruba p/Vi-
horlatom, č. 3 Stanislav Breda 
– Remetské Hámre, č. 4 Juraj 
Charitun – Poša, č. 5 Radoslav 
Hvožďák – Choňkovce, č. 6 
Marek Jarecký – Hlivištia a č. 
7 Ladislav Roháč – Holčíkovce.

V prvej disciplíne išlo 
o zručnosť furmana, mal cú-
vať pomedzi stromy, ukázať 
súhru s koňmi i pomocníkom, 
ktorý mal čo najrýchlejšie na-
hodiť a potom vyložiť metro-
vicu dreva. Druhá disciplína 
– slalom s kladou sa najviac 
podobala na prácu v lese. Tre-
tia – silová ukázala, koľko klád 
kone uvládzu potiahnuť do 2 
minút. Po skončení každej 
bolo vyhodnotenie a oceňo-
vanie prvých troch najlepších 

súťažiacich. Získali pamät-
ný pohár a ich koníky boli 
dekorované krásnou kokar-
dou – Sobranská uzda 2013. 
V celkovom hodnotení sa na 
3. mieste umiestnil Ladislav 
Roháč s pomocníkom Jozefom 
Roháčom, druhý bol Ján Peha-
nič a Václav Ihnát a v tomto 
ročníku zvíťazil Marek Jarecký 
s Radom Hvožďákom.  

Aj vďaka pohotovej a vtip-
nej moderátorke Gabike sa 
diváci dozvedeli, že práca oko-
lo koní si vyžaduje 70 % času 

a furmanom na rodinu ostá-
va už len 30 %, ale i napriek 
tomu majú u žien pochope-
nie a pomoc pri starostlivosti 
o kone i o rodinu. Mnohí už 
majú aj nasledovníkov. Radko 
Hvožďák (12 r.) a Jožko Roháč 
(13 r.) predviedli, ako vedia 
viesť kone. 

Diváci počas celého dňa ob-
divovali nielen úžasné výkony 
koní a fortieľ ich furmanov, 
ale aj krásu týchto ušľachti-
lých zvierat. V súťaži „Najkraj-
ší pár koní“ mohli dať potom 
svoj hlas tým, ktoré sa im pá-
čili najviac. S počtom 94 hla-

sov vyhrali kone Keta a Peja 
furmana Rada Hvožďáka. 

Príjemnú atmosféru dotvá-
rala svojím vystúpením coun-
try kapela Tennesse z Košíc. 
Deti využili možnosť ponosiť 
sa na koníkoch počas pauzy 
medzi pretekmi. Dobre sme 
si pochutili na furmanskom 
guľáši, ktorý venovali Lesy SR, 
š.p. – OZ Sobrance.

V stánkoch sme si mohli kú-
piť predmety od zručných re-
meselníkov z kože, kovu, dre-
va: klobúky, konské postroje, 
rôzne doplnky pre kone – uži-
točné i na okrasu, rezbárske 
výrobky, varešky, ale aj sladké 
lízanky a marcipánové srdcia.

Napriek horúčave a zvírené-
mu prachu od konských kopýt 
to bola krásna nedeľa. Lesík po-
skytol príjemný chládok a isto 
na zážitok, ktorý nám pripravili 
organizátori aj súťažiaci, bude-
me dlho spomínať. Bolo krás-
ne cítiť blízkosť koní, ich dych 
i pach. A nevadil nám ani prach. 
Tak o rok opäť do videnia!

Text a foto: -gk-

Tretia slnečná augustová nedeľa priniesla 
Sobrančanom i ľuďom nielen z okolitých 
obcí nevšedný zážitok. Po pilotnom ročníku 
Furmanských pretekov, ktorý sa konal 
v Sobraneckých kúpeľoch minulý rok, sme sa 
mohli pozrieť na zručnosť a odvahu siedmich 
furmanov a ich pomocníkov v 1. registrovanom 
ročníku tejto súťaže, ktorú Mesto Sobrance 
spolu s Jánom Pliškom a št. podnikom Lesy 
SR - OZ Sobrance pripravili 18. 8. 2013 na už 
osvedčenom mieste v neďalekých Sobraneckých 
kúpeľoch. 

Furmanská pasovačka
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Historik z nášho mesta

n	Môžete našim čitateľom 
povedať, akou cestou ste sa 
dostali k Vášmu duchovné-
mu povolaniu? kde pôsobí-
te v súčasnosti?

Moje duchovné povolanie 
neprišlo zo dňa na deň, dozrie-
valo veľmi dlho. Bolo prežívané 
na rôznych stupňoch. Hoci som 
miništroval, v detstve a počas 
dospievania som o kňazstve ne-
uvažoval. Na vysokej škole som 
vďaka spoločenstvu mladých 
ľudí spoznal, čo znamená žiť v 
spoločenstve, čo bolo asi neve-
domým priblížením sa k môjmu 
duchovnému povolaniu. Keď po 
r. 1989 vyšli rehole z ilegality, 
prihlásil som sa k redemptoris-
tom. Za kňaza som bol vysväte-
ný ako 39-ročný. Niekoľko rokov 
som sa zúčastňoval na ľudových 
misiách na Slovensku. V súčas-
nosti pôsobím ako duchovný 
správca u sestier uršulínok v Su-
chej nad Parnou pri Trnave.

n	Vieme o Vás, že ste na-
písali viacero zaujímavých 
kníh. Môžete nám ich viac 
priblížiť?

Najskôr chcem povedať, že 
sa za spisovateľa nepovažujem, 
hoci doteraz sa mi podarilo na-
písať niekoľko kníh. Vychádzajú 
z mojej záľuby, ktorou je histó-
ria. Knihy, ktoré sa mi doteraz 
podarilo napísať, sa zaoberajú 
miestnou históriou. Sú z tých 
miest, kde som pôsobil, alebo 
pôsobím. Snažím sa v nich tl-
močiť minulosť danej obce v jej 
doterajšom jestvovaní. Sú v nich 

opísané mnohé oblasti zo života 
obce a pamiatky, ktoré sa nachá-
dzajú na jej území. Každá z nich 
je pre mňa spomienkou nielen 
na vyhľadávanie údajov v archí-
voch, knihách, časopisoch, in-
ternete, ale je aj spomienkou na 
ľudí, s ktorými som sa pri získa-
vaní materiálu stretával a ktorí 
tiež prispeli k jeho obohateniu.

n	Čoskoro by mala vyjsť 
kniha z Vašej autorskej diel-
ne pri príležitosti 70. výročia 
erigovania rím. kat. farnosti 
Sobrance. aké historické za-
ujímavosti sa z nej dozvieme?

Pri zháňaní materiálov pre 
knihu o rímskokatolíckej far-
nosti v Sobranciach som si uve-
domil, že okrem dejín farnosti, 
v ktorých je zahrnutý aj opis 
sakrálnych stavieb, nemôžem 
vynechať aspoň niektoré ob-
lasti, ktoré charakterizujú naše 
mesto. Preto sa v nej nájdu aj 
také témy ako šľachtické rody, 
kaštieľ a iné pamätihodnosti 
mesta. Samozrejme, že tu nebu-
de chýbať tradičný sobranský 
jarmok, ktorý mal v minulosti 

významné miesto v spoločen-
sko-ekonomickom živote mes-
ta. Aj pri prvých pomenova-
niach Sobraniec sa stretávame 
s názvom Trhová Tibava (Vasa-
ros Tyba, r. 1344), alebo aj ne-
skôr v 15. storočí Wasarusthy-
ba alias Zobrancz; Wasarthyba; 
Wasaro(s)zobrancz; Vasáros-
tiba al. nom. Zobranc. Takže 
s prídavným menom „Trhová“ 
pre označenie Sobraniec sa 
stretávame už pri počiatkoch 
mesta. V súčasnosti jarmoky 
už neplnia pôvodnú funkciu a 
predstavujú skôr jednu z kul-
túrnych foriem života mesta. 

Okrem toho v knihe, ktorá 
vyjde v novembri t. r., nájdete 
aj informácie o Sobraneckých 
kúpeľoch či židovskej nábožen-
skej obci, ktorá mala veľkú zá-
sluhu na rozvoji mesta a ďalšie 
zaujímavosti z minulosti nielen 
rímskokatolíckej farnosti, ale 
aj mesta Sobraniec. 

n	Prečo je dôležité, aby sme 
sa, nielen tí starší, ale aj mla-
dá generácia, viac zaujímali 
o svoje korene, o svoju histó-
riu?

História alebo dejiny bývajú 
často prirovnané k akejsi „pa-
mäti ľudstva“. Pred rokom 1989 
sa niektoré obdobia v dejinách 
prekrúcali, v súčasnosti akoby 
bola dôležitá len prítomnosť a 
minulosť sa akoby ignorovala. 
Pracujeme možno na jazykovej 
zdatnosti, keďže bez jazykov 
sa prakticky nedá zaobísť. Na 
druhej strane trpíme na stratu 

„pamäte“, čiže nepoznáme mi-
nulosť a pritom chceme pocho-
piť súčasnosť. Ale, ako povedal 
pápež Benedikt XVI.: „Bez po-
znania minulosti ťažko môže-
me pochopiť súčasnosť.“ Ak 
chceme poznať súčasnosť, mali 
by sme sa zaujímať o históriu.

Na tomto mieste si poslú-
žim aj inou vetou. Je od Gola 
Manna, ktorý povedal, že „ten, 
kto nepozná svoju minulosť, 
nemá budúcnosť.“ Anglická 
verzia Mannovej vety je ešte 
výraznejšia a desivejšia: „spo-
ločnosť, ktorá ignoruje svoju 
minulosť, nemá žiadnu budúc-
nosť.“ Už tieto vety naznačujú, 
prečo by sme sa mali viac zau-
jímať o svoje korene a o svoju 
históriu. Spoznávanie histórie 
svojho mesta nám pomáha 
oživovať pamäť, poznávať, že 
už pred nami tu boli generácie, 
ktoré nám zanechali nielen to, 
okolo čoho sa prechádza bez 
povšimnutia, ale aj to, že vložili 
do toho svoj um a svoje srdce. 

Poznanie histórie mesta pomá-
ha prehlbovať náš vzťah k nemu, 
dáva pocit hrdosti na svoje mesto, 
vzbudzuje úctu k jeho histórii 
a k ľuďom, čo ju tvorili.

n	a na záver – čo by ste 
chceli odkázať svojim rodá-
kom v Sobranciach?

Som rád, že som sa im mohol 
prihovoriť. A čo povedať na zá-
ver? Asi to, čo už takmer pred 
dvesto rokmi napísal národný de-
jateľ Juraj Fándly v úvode jednej 
zo svojich kníh: „Nectí občana, že 
sa nechce oboznámiť s dejinami 
vlasti, keď by to vedel. Preto: vlas-
ti osož, koľko len môžeš, rozprá-
vaj mladším i mladým o pamiat-
ke otcov, skúmaj počiatky svojho 
ľudu a váž si jeho dejiny.“

Za rozhovor ďakuje 
Agáta Imlejová

V dnešnom čísle Vám chceme predstaviť nášho rodáka, kňaza, rehoľníka, 
ale aj zanieteného historika a spisovateľa – Viktora Mišutha, ktorý 
sa v našom meste narodil pred 54 rokmi.

Jednou s investičných ak-
cií, ktoré chce Mesto Sobran-
ce realizovať v roku 2014, je 
„Nadstavba nájomných bytov 
Sobrance“. Mesto má spraco-
vanú projektovú dokumentá-
ciu a vydané stavebné povo-
lenie na výstavbu nájomných 

bytov situovaných v nad-
stavbe nad existujúcim dvoj-
podlažným objektom Domu 
služieb na Ul. Michalovskej 
v centre mesta Sobrance. 
V navrhovanej nadstavbe 
bude umiestnených 8 dvo-
jizbových nájomných bytov 

bežného štandardu s prie-
mernou podlahovou plochou 
54,32 m2. Dispozičné riešenie 
bytov pozostáva zo zádveria 
a chodby, WC, kúpeľne, špaj-
ze, kuchyne, obývacej izby 
a izby. Obytné priestory budú 
mať samostatný vstup z ex-

teriéru cez novo navrhované 
schodisko.

Existujúci objekt domu 
služieb je dvojpodlažný, čias-
točne podpivničený s plochou 
strechou, ktorá vykazuje znač-
né porušenie trhlinami preja-
vujúce sa zatekaním. Realizá-
ciou stavby nájomných bytov 
dôjde k celkovému skultúrne-
niu a revitalizácii uvažované-
ho priestoru.

Ing. Anna Kudráčová
ved. odd. RR, výstavby, ÚP a ŽP

Jednou s investičných akcií, ktoré chce Mesto Sobrance realizovať v roku 
2014, je „Nadstavba nájomných bytov Sobrance“. 

Nové nájomné byty
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LEKOS začal s výstavbou optickej 
siete v Sobranciach
V uplynulých týždňoch sa v Sobranciach začala budovať optická sieť. Ide o projekt Bezpečné 
a moderné mesto, na ktorom samospráva spolupracuje so súkromnou spoločnosťou LEKOS. Tá má 
v Sobranciach dlhodobú tradíciu a bohaté skúsenosti v oblasti budovania dátových sietí. 

R E Š t A u R á c I A 
Maňa 
ponúka možnosť príjemného 
posedenia v novozrekonštruovaných 
priestoroch. Poskytujeme jedáleň, 
kaviareň a poľovnícky salónik 
s veľkým výberom kvalitných jedál 
a nápojov. Priestory sú vhodné 
na rôzne rodinné oslavy a firemné 
akcie. tešíme sa na Vašu návštevu 
u nás a prajeme Vám príjemné 

posedenie.

Kontakt: 0908 985 976

Spolupráca mesta so súk-
romným sektorom prinesie 
Sobrančanom hneď niekoľko 
výhod. Výstavba tejto siete 
posilní bezpečnosť a zníži kri-
minalitu v meste vďaka inšta-
lácii bezpečnostných kamier 
na najproblematickejších 
miestach. Taktiež prinesie 
nové služby vysokorýchlost-
ného optického internetu 
s rýchlosťou až 100 Mbit/s 
a kvalitnej digitálnej televízie 
s viac ako 150 kanálmi aj v HD 

kvalite. Výhodou je aj mož-
nosť sledovať TV programy 
z archívu až 10 dní dozadu.

Keďže v Sobranciach dote-
raz chýbal optický rozvod pre 
vysokorýchlostné služby, spo-
ločnosť LEKOS sa rozhodla 
pre vybudovanie viacúčelovej 

dátovej siete na vlastné ná-
klady. Pre obyvateľov mesta 
sú vďaka tomu pripravené 
nové atraktívne služby, ktoré 
v meste nemajú obdobu a kto-
ré tu v takej vysokej kvalite 
neponúka žiadny iný posky-
tovateľ.

Za zmienku určite stojí aj 
skutočnosť, že optická sieť pri-
nesie konečne aj obyvateľom 
v rodinných domoch vysoko-
rýchlostný internet a digitálnu 
televíziu po optike. Tá bola do-

teraz doménou len paneláko-
vých bytov v metropolitných 
mestách.

Myslelo sa aj na seniorov
Mesto Sobrance a spoloč-

nosť LEKOS myslia aj na se-
niorov, ktorým pri príležitosti 
blížiaceho sa mesiaca úcty 

k starším pripravili vďaka 
vzájomnej spolupráci špeciál-
ny cenovo zvýhodnený balík 
internetu a televízie. Prvých 
sto záujemcov z radu senio-
rov získa na základe potvrde-
nia od mesta výhodnú a trva-
lú zľavu.

Spolupráca verejného a súkromného 
sektora je výhodná pre verejnosť

Optika konečne 
aj v rodinných domoch
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Beseda s pani MUDr. Luciou 
Mihálikovou, geriatričkou, 
o chorobách tretieho veku 
a ich prevencii bola veľmi po-
učná. Zároveň pani doktorka 
každému zmerala tlak a po-
skytla aj individuálne rady po 
udaní diagnózy.

Pred Veľkou nocou sa ženy 
učili zdobiť vajíčka servít-
kovou technikou a potom si 
s nimi vyzdobili priestory 
klubu. Niekoľko členov sa zú-
častnilo upratovania Sobra-
neckých kúpeľov počas akcie 
„Poďte s nami do lesa“. Prijali 
pozvanie na Košarový bál, kde 
sa poriadne vytancovali. Kvôli 
poznaniu histórie nášho re-
giónu sme navštívili Zemplín-
ske múzeum v Michalovciach. 
Počas letných mesiacov sme 
boli na termálnom kúpalisku 
v Maďarsku – raz v Kišvarde 
a 2x v Sarospataku..

Poslednou vydarenou ak-
ciou 23. augusta t.r. bola ce-
lodenná exkurzia do Bardejo-
va a Bardejovských kúpeľov. 
V autobuse sa účastníci zá-
jazdu oboznámili s krátkou 
históriou mesta, hlavne s jeho 
pôdorysom v stredoveku 
a najvýznamnejšími pamiat-
kami. Maketu mesta potom 
videli v múzeu. Po prechádz-

ke okolo mestských hradieb 
a poučení o „hrdelnom“ práve 
a mučiarni v „strašidelnom 
dome“ sme navštívili múze-
um v budove renesančnej 
radnice. V bazilike sv. Egídia 
v gotickom slohu sme obdivo-
vali drevené tabuľové oltáre 
a celkovú výzdobu chrámu. 
Bardejov bol v r. 1950 vyhlá-
sený za „mestskú pamiatkovú 
rezerváciu“ a od 90-ych rokov 
patrí k svetovému kultúrne-
mu dedičstvu UNESCO.

V deň našej exkurzie bol 
v meste jarmok a tak popri 
nádherne zrekonštruovaných 
budovách na námestí sme 
pokukovali aj po výrobkoch 
umeleckých remesiel v počet-
ných stánkoch. Obed v Bar-
dejovských kúpeľoch sme 
zapili liečivými vodami na Ko-
lonáde. Po prechádzke v par-
ku sme si ešte pozreli ľudovú 
architektúru horného Šariša 
v skanzene. Výlet sme ukončili 
nákupom „kúpeľných oplá-
tok“ a nabrali sme si aj liečivú 
vodu do fliaš. Exkurzia sa nám 
vydarila a najviac sa páčila 
tým, ktorí tam boli prvýkrát.

V nasledujúcich mesiacoch 
členov klubu čaká v poradí dru-
há „opekačka“, tentoraz v Sob-
raneckých kúpeľoch, návšteva 
dreveného kostolíka v Inov-
ciach, zájazd do Poľska a diva-
delné predstavenie v Prešove. 
Oslávime „Deň úcty k starším“, 
prispejeme výstavou „Z babič-
kinej truhlice“ a so starým ro-
kom sa rozlúčime spoločným 
posedením pri stromčeku na 
výročnej schôdzi. 

Raz štvrťročne robíme aj 
spoločné narodeninové osla-
vy členov klubu. Máme 70 
zaregistrovaných, z toho je 10 

nových, ktorí sa prihlásili od 
začiatku roka a naopak, s nie-
ktorými sme sa rozlúčili. Naj-
staršími „klubistami“ sú Fran-
tišek Slaninka (87 r.), Anna 
Šabaková, ktorá oslávi v de-
cembri 85 r. a Mária Soboťáko-
vá – v novembri 84 r. Želáme 
im dobré zdravie, aby k nám 
ešte dlho chodili na naše akcie.

Zároveň pozývame senio-
rov, ako aj „čerstvých“ dô-
chodcov, aby prišli medzi 
nás. Spoločensky žiť sa dá aj 
v tomto veku.

Mgr. Mária Gerasimová 
vedúca Klubu dôchodcov       

Od začiatku tohto roku 
boli pre členov Klubu 
dôchodcov, sídliaceho 
v budove Domu kultúry 
v Sobranciach, každý 
mesiac pripravené 
2 – 3 zaujímavé akcie. 
Najprv – Fašiangy 
v klube, potom 
Literárno-hudobné 
posedenie pri 
príležitosti MDŽ. Ženy 
recitovali poéziu podľa 
vlastného výberu, 
vypočuli si hudobné 
skladby v podaní 
žiakov ZUŠ a nakoniec 
si aj zaspievali. 

Zo života nášho klubu
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Vystupujem na parkovisku 
a kráčam asfaltovou cestou 
po ľavej strane Morského oka. 
Teší ma, že tento úsek je čer-
stvo zrekonštruovaný. Stretá-
vam rodiny s kočíkmi aj člove-
ka na invalidnom vozíčku. Na 
rázcestí, kde začína chodník 
na Sninský kameň, je aj prvá 
informačná tabuľa náučného 
chodníka. Dozvedám sa z nej 

základné informácie: chodník 
je dlhý 2500 metrov a má 23 
tabúľ. Je mierne náročný, za-
čína v nadmorskej výške 630 
m n. m. a jeho najvyšší bod má 
takmer 700 metrov. Po úvod-
nom stúpaní vidím maketu 
uhliarskej míle a prístrešku 
pre uhliarov. Remetské Hámre 
boli v minulosti známe nielen 
ťažbou rudy, ale aj pálením 
dreveného uhlia. Prechádzam 
popri drevenom altánku. Pri 
smrekovej mladine je umiest-
nená ukážka lapača na dre-
vokazný hmyz. Na miernom 
kopčeku je detský posed, kr-
melec a solisko. Míňam sneho-
vú jamu, čiže povedané rečou 
detí, chladničku na uskladne-
nie malých stromčekov. Ďalšia 
tabuľa ma upozorňuje na špe-
ciálnu vodnú stavbu – proti-
povodňovú kamennú hrádzu, 
ktorá bola na Čiernom potoku 
vybudovaná okolo roku 1969. 
Most nad potokom je ukáž-
kou pôvodnej úzkokoľajnej 
železnice, ktorá kedysi slúžila 

na zvážanie dreva. Ďalšia za-
stávka je venovaná dávnym 
spôsobom približovania dreva 
využitím gravitácie. Je tu dre-
vená rizňa, plastový šmyk a na 
stromoch je pripevnená stará 
kovová lanovka. Osviežim sa 
chladivou vodou z drevenej 
studničky a pokračujem v ces-
te. Nabalený obed si vychutná-
vam na krásnom sedení vyre-
zanom do spadnutého buka. 
Prechádzam miestom, kde 
ručne tesaná skala pripomína 
plánovanú trasu úzkokoľajky. 
No paru vystriedali motory 
a stavba sa nikdy nedokonči-
la. Chodník prudko klesá. Po-
nad východné prítoky jazera 

kráčam po novoosadených 
drevených lavičkách. Dve in-
formačné tabule s chránený-
mi druhmi rastlín a živočíchov 
ma upozorňujú, že som v pia-
tom, čiže najvyššom stupni 
ochrany. Nachádzam sa na 
území s pozostatkami kar-
patských bukových pralesov. 
Spadnuté stromy nesmú byť 
odstránené, sú súčasťou sa-
movývoja lesa. 

Cestu k autu dokončím po 
chodníčku na pravej strane 
Morského oka s pocitom prí-
jemne stráveného dňa. Dozve-
dela som sa množstvo nových 
vecí. Človek sa učí celý život.

Lucia Hanková

Dnes je v Sobranciach neuveriteľne dusno 
a horúco. Rozpálený dom rada vymením za les 
pri Morskom oku. Prekonávam výškový rozdiel 
takmer 500 metrov a okamžite to cítim na zmene 
klímy. Teplota klesá až o 6 stupňov. 

Lesnícký náučný chodník Morské oko
Tip na výlet

©VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec

Lesy SR, š.p. OZ Sobrance 

vyhlasuje pre materské 
a základné školy 

Súťaž 
o najviac 
nazbieraných 
gaštanov

do 1. októbra 2013

Viac info na tel. č.: 0918 444 247
lucia.hankova@lesy.sk

Mesto Sobrance
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Sobrance
Obvodná poľovnícka komora Sobrance
Okresná organizácia SPZ Sobrance 

vás pozývajú na

Deň 
sv. Huberta
6. októbra 2013 {nedeľa}
v Sobraneckých kúpeľoch

10.00   Poľovnícka svätá omša /Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca/
11.45   Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hnojňaňe
12.00   Slávnostné otvorenie Dňa sv.Huberta
12.15   Odovzdávanie ocenení SPZ
             Súťaž vo varení jagereku
             Súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa
             Súťaž o najkrajší poľovnícky klobúk
             Súťaž v hádzaní flintou do žita
15.30    Vyhodnotenie súťaží a súťaže žiakov v zbere gaštanov

Sprievodné podujatia
Deti, les a lesníci – zábavno-poznávacie hry spojené s ukážkami sokoliarov
Predaj lesníckych a poľovníckych odevov – prehliadka poľovníckych psov
Výstava obrazov s poľovníckou tematikou
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V záujme skvalitniť pod-
mienky pre rozvoj športo-
vých a telovýchovných ak-
tivít na škole sa jej vedenie 
rozhodlo vybudovať v areáli 
školy nové multifunkčné ih-
risko s umelým trávnatým 
povrchom pre športy – fut-
bal, tenis a volejbal. Výstav-
bu ihriska realizovala firma 
DARIEN, Košice s výrazným 
prispením svojpomocných 

prác, ktoré zabezpečila škola, 
čím sa podstatne zníži la in-
vestičná náročnosť výstavby 
a ušetrili sa nemalé finanč-
né prostriedky. Počiatočné 
práce začali v júni tohto roku 
a termín ukončenia a odo-
vzdania multifunkčného ih-
riska do užívania je viac než 
symbolický – 2. september 
2013, teda začiatok nového 
školského roka.

Vedenie školy v spolupráci 
s mestom Sobrance pripravu-
je oficiálne slávnostné otvore-
nie ihriska v rámci Sobranské-
ho jarmoku, počas ktorého sa 
odohrá medzinárodný futba-
lový turnaj mladších žiakov za 
účasti futbalových družstiev 
partnerských škôl z Poľska 
a Maďarska.

Veríme, že vytvorenie ďal-
šieho športoviska prispeje 
k zlepšeniu podmienok pre 
športovanie detí a mládeže. 
Tým sa bude môcť vytvoriť 
širšia základňa mladých ta-
lentov pre Mestský futbalový 
klub Sobrance.

Ing. Ján Valiga,
 riaditeľ školy

Víťaz Oblastnej 
futbalovej súťaže 
Michalovce – I. trieda 
mladší žiaci 

Horný rad zľava: Fiľko (tréner), 
Kešeľ R., Švajka S., Balog K., Kiselovič, 
Murgáč J.
Dolný rad zľava: Michalov A., Balog M., 
Murgáč A., Murgáč E., Marcin, Miňo P.

Murgáč A. vyhodnotený ako druhý 
najlepší hráč súťaže

Víťaz Oblastnej 
futbalovej súťaže 
Michalovce – I. trieda 
starší žiaci u 15 

Horný rad zľava: Fiľko (tréner), Balog, 
Murgáč, Bilohlávek, Laci, Horváth, 
Džurina, Ivaniš, Polomský (asistent 
trénera)
Dolný rad zľava: Švajka, Juhás, Štunda, 
Hamarik, Hric, Legemza, Ivanišin

Hráč Legemza vyhodnotený ako 
najlepší hráč súťaže

Základná škola, Komenského 12 (Nová škola) je 
v našom meste i regióne známa tým, že dlhodobo 
podporuje talenty v oblasti športu a vychovala 
mnoho úspešných športovcov. Športy, na ktoré 
sa škola už od svojho vzniku sústreďovala, boli 
bežecké lyžovanie, volejbal – dievčatá, stolný 
tenis, no prioritou, tak ako v minulosti aj dnes, 
je najmä futbal. Školské športové stredisko 
vo futbale sa v súčasnosti pretransformovalo 
na Futbalové tréningové centrum a vychováva 
mladých futbalistov pre MFK Sobrance.

Nové multifunkčné ihrisko


