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VII. ročník

Cicho na valaľe, ľem śnich z neba pada.
Vitor ho roznośi, na źem  ho uklada. 
Maľučki oblački tak vimaľovani,
mražik ich maľoval svojima kvitkami.
Pod nohami praśči a na ľicoch śčipa.
Beťar mraźik! 
Prituhuje a nič śe nepita. 

„Prijmece Betlehem?“ – čuc je kolo dzveri.
Do chyži parobci stveri, či pejceri.
Stari Guba s Mladim na źem poľihaju,
dzeci śe jich boja, pod stul śe chovaju. 

U kosceľe zvoni do noci śpivaju.
Pomaľučki, mechko, šickich zvolavaju.
By śe dodaľeka rozňesla novina – 
Panenka Maria porodzila sina!

Vinčuju Vam šickim, na Boži zrodzeňe, 
veľo śčesca, laski a žadni trapeňe.
Na stoľe furt chľebik, pachňaci a śviži,
šickoho dostatok a pokoj u chyži!

Mgr. Denisa Viňanská

Kračun

Pozývame vás na

Vianočný koncert
žiakov a učiteľov ZUŠ

19. decembra 2013 o 16.30 hod. 

v Dome kultúry v Sobranciach 

Pozývame vás na

Vianočný koncert
SZ Vavrinec a ZUŠ

25. decembra 2013 o 15.00 hod.
v rímsko-katolíckom kostole 

sv. Vavrinca Sobrance

Piatok  6. decembra 2013 
16.00 hod.  Podávanie primátorského a poslaneckého vianočného punču  
 (areál ZUŠ)
16.30 hod.  „A  začína vianočný čas“ – rozsvietenie vianočnej výzdoby
17.00 hod.  Prichádza Mikuláš (Dom kultúry)

Sobota  7. decembra 2013
16.00 hod.  Otvorenie výstavy obrazov Jána Kováča (Dom kultúry)
17.00 hod.  Slávnostný večer – odovzdávanie ocenení primátora mesta   
 „SobranSký dobrý anjel“ za najhumánnejší čin roka 
 (Dom kultúry)
                   Vystúpenie ľudovej hudby Kollárovci

v areáli Základnej umeleckej školy a v Dome kultúry v Sobranciach
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Schválilo
n  Monitorovaciu správu o pl-
není programového a finanč-
ného rozpočtu Mesta Sobran-
ce za I. polrok 2013 
n  Zmenu rozpočtu Mesta 
Sobrance na rok 2013 – č. 1
•  v príjmovej časti na 
  6 484 419 €
•  vo výdavkovej časti na
  6 428 642 €
•  prebytok hospodárenia na
   55 777 €
• odpísanie nevymožiteľných 
a premlčaných pohľadávok 
Mesta Sobrance vo výške 
  161 846,74€
n	zápisy do kroniky mesta za 
rok 2012
n	VZN č. 6/2013 o  vyhradení 
plôch na vylepovanie predvo-
lebných plagátov
n	VZN č. 7/2013 o určení výš-
ky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti v školách a školských 
zariadeniach a o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhra-
du nákladov v školskej jedálni 
na jedno jedlo
n	s účinnosťou od 28. 8. 2013 
Dodatok č. 1 k Zásadám hos-
podárenia s majetkom Mesta 
Sobrance
n	predaj parciel občanom na 
výstavbu garáží
n	vypísanie verejnej obchod-
nej súťaže na predaj parcely 
a budovy bývalej kotolne K3, za 
kúpnu cenu najmenej 15.000,- 
EUR, ostatné podmienky ako 
predtým
n	predaj parciel Jurajovi Ri-
ganovi v k. ú. Komárovce
n	zmenu právnej formy Ma-
terskej školy Gagarinova 916 
Sobrance od 1. 1. 2014 
n	delegovanie zástupcov zria-
ďovateľa do Rady školy pri MŠ 

vzalo na vedomie

n	Správu o hospodárení Mest-
ského bytového podniku Sob-
rance, s.r.o. za rok 2012 
n	Správu o stave pohľadávok 
a záväzkov Mesta Sobrance 
k 30. 6. 2013
n	Informatívnu správu z vy-
konaných kontrol hlavným 
kontrolórom mesta Sobrance 

za obdobie od 26. 6. 2013 – 
26. 8. 2013
n	Správu o bezpečnostnej situ-
ácii v Meste Sobrance, v ktorej 
o.i. MVDr. Petro – ako predseda 
komisie verejného poriadku 
požiadal o pomoc, lebo areál 
nemocnice je mestský, je veľký 
a slúži ako oddychový priestor 
pre rôznych občanov. Dochádza 
k vlámaniam do skladov, krá-
dežiam lavičiek a pod. Požiadal 
o posilnenie peších hliadok, 
ktoré by zaradili do svojich trás 
tento priestor častejšie, pôso-
bilo by to preventívne.

Mgr. Sejna – riaditeľ OO PZ 
Sobrance, prisľúbil pomoc a vy-
zval riaditeľa nemocnice, aby 
v prípade potreby telefonovali. 

Ing. Tiža informoval o pro-
jekte, vďaka ktorému pribudnú 
v meste bezpečnostné kamery. 
Ide o 10 kamier (3 statické, 
7 otočných), ich záber bude na 
ulice Kpt. Nálepku, Nám. slo-
body, MŠ Gagarinova, Gen. Svo-
bodu, MsÚ – Štefánikova ul., 
Michalovská, Gastrocentrum, 
Hollého, Štefánikova – Tyršo-
va, SNP – Tibavská, autobuso-
vá stanica a areál TS. 

Primátor mesta Sobrance 
zvolá jednanie s riaditeľom 
hraničnej a cudzineckej polí-
cie za účasti riaditeľa OO PZ 
Sobrance, na ktorom sa bude 
riešiť parkovanie áut a obno-
venie hliadkovej činnosti.
n Informáciu o neúspešnej ve-
rejnej obchodnej súťaži na pre-
nájom nebytových priestorov 
o výmere 28,10 m2 v budove 
Domu služieb, Michalovská 2 
Sobrance z dôvodu nezáujmu 
verejnosti. 
n Informáciu o neúspešnej 
verejnej obchodnej súťaži na 

predaj kotolne K-3 z dôvodu 
nezáujmu verejnosti. 

 poverilo 

Hlavného kontrolóra vy-
konaním kontrol uvedených 
v podaní odstúpenom Správou 
finančnej kontroly Košice v ter-
míne do 31. 12. 2013.

V diskusii sa preberala prob-
lematika prihlasovania obča-
nov na trvalý pobyt, dotácie 
pre rómske občianske združe-
nia a riešenie dlhov vo fonde 
opráv a za odvoz komunálneho 
odpadu. 

Primátor informoval, že za 
ostatné 3 roky sa počet prihlá-
sených Rómov zvýšil o osem 
osôb. Ide o rodiny, ktoré sa roz-
viedli a matky s deťmi sa vrátili 
späť k nám. Boli prihlásené, 
lebo na to mali zo zákona právo. 
Trvá na tom, aby platili, ale za 
odvoz komunálneho odpadu. 

Potom upriamil pozornosť 
poslancov na rómsku proble-
matiku. Počas tohto funkčné-
ho obdobia rómske občianske 
združenia nedostali dotáciu 
z rozpočtu mesta. V roku 2009, 
2010 dostali dotáciu tri rómske 
OZ po 400 € a dodnes máme 
problém s jej navrátením, pre-
tože ju použili neúčelne. 

Zdedili sme dlhy vo fonde 
opráv a za odvoz komunálneho 
odpadu (KO). Trvá na tom, aby 
Rómovia platili za služby. V r. 
2012 do mestskej kasy prišlo 
vyše 10 tisíc € za KO. V r. 2013 
sme zatiaľ vybrali vyše 6 tisíc €. 

Na záver sa poďakoval po-
slancom za účasť a rokovanie 
MsZ ukončil.

Ing. Danica Fabianová
poslankyňa MsZ

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Sobranciach 27. 8. 2013 na svojom 
21. zasadnutí o. i. po prerokovaní V sobotu 9. 11. 2013 boli voľ-

by do orgánov samosprávnych 
krajov. V našom meste najviac 
hlasov získali kandidáti na po-
slancov KSK – Štefan Staško 
(845 hl.; 24,78 %) a Štefan Džu-
rina (692 hl.; 20,29 %). Kan-
didát na predsedu KSK Zden-
ko Trebuľa získal 997 hl., t. j. 
59,70 %. Po sumarizácii výsled-
kov z celého okresu Sobran-
ce budú v zastupiteľstve KSK 
Boleslav Lešo (2 354 hl.; 22,35 
%) a Štefan Staško (2 263 hl.; 
21,49 %). V 2. kole volieb pred-
sedu KSK dňa 23. 11. 2013  bol 
zvolený Zdenko Trebuľa, ktorý 
získal 39 970 hl.; 53,1 %. Viac 
informácií nájdete na www.
sobrance.sk v sekcii VOĽBY.

-gk-  

Ako sme 
volili

Staňte sa aj vy tvorcami vše-
obecne záväzného nariadenia 
(VZN) o miestnych daniach 
a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2014, 
ktoré Mesto Sobrance v tejto 
dobe pripravuje. Návrh VZN 
bude zverejnený najmenej 
15 dní pred rokovaním mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) 
na úradných tabuliach a na 
web stráne mesta. Tak ako 
minulý rok, aj teraz vyzýva-
me občanov, aby sa stali aj oni 
tvorcami tohto VZN. Ako na 
to? Každý občan, ale aj fyzická 
a právnická osoba, ktorá je da-
ňovníkom spomínaných daní 
a poplatkov, môže uplatniť 
svoje pripomienky v písom-
nej, elektronickej forme, alebo 
ústne do zápisnice na Mest-
skom úrade v Sobranciach 
u p. Ondernickej, referentky 
pre správu daní a miestneho 
poplatku. Vyhodnotenie pri-
pomienok bude predmetom 
rokovania MsZ. Poslancom sa 
tieto pripomienky predložia 
v písomnej forme najmenej tri 
dni pred rokovaním MsZ. 

Anna Buxarová
vedúca odd. finančného 

a správy majetku

Zaujímajú 
vás dane?

Poslanci rokovali

Foto: Ing. Daniel Tiža
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n	Bc. Kendereš
Kedy bude opravený chod-
ník a odstránené tuje, ktoré 
na novej ulici zasahujú do 
chodníka?

Na MsZ bol schválený zo-
znam ulíc, kde sú potrebné 
opravy. Aj na Novej ul. sa plánu-
je oprava chodníka. Práve pre-
bieha verejné obstarávanie, keď 
bude ukončené, začne sa s opra-
vami. Odstránia sa i tuje, ktoré 
bránia pri výjazde z dvorov. 

n mUdr. rajzáKová
Prečo bol zrušený mlieko-
mat? Dal by sa obnoviť ale-
bo umiestniť na iné miesto?

Mliečny automat bol majet-
kom PD Choňkovce. Problém 
bol s tým, že ho poškodzovali 
neznámi občania. Uvažovali 
sme o jeho premiestnení na 
iné miesto, práve o tom roku-
jeme s pracovníkmi PD. Po-
núkol som priestor, ktorý je 
strážený, lebo chceme mlieko 
vrátiť občanom, mali ho radi. 

n ing. Hrebeňák
obyvatelia komároviec upo-
zorňujú na to, že nová cesta 

po prekopávkach „sadla“. je 
nová a škoda by bolo nechať 
to tak.

Je to cesta III. triedy, ktorú 
robil KSK. Ukladám Ing. Kud-
ráčovej, aby písomne vyzvala 
správcu cesty, aby sa postaral 
o nápravu. Na troch miestach 
stojí voda a cesta potom 
„sadá“.

n	Ján kačur 
•  Žiadal by som, aby sa 
upravila zeleň, ktorá zasa-
huje do chodníkov a ciest. 
•  Vandali lámu a ohýbajú 
dopravné značky v centre 
mesta.
•  Malo by sa upraviť parko-
vanie na Tyršovej ul. pred 
blokom C, od cesty je vyzna-
čené, ale  pri bytovom dome 
nie, potom tam parkujú šik-
mo a nedá sa cúvať. Mohlo 
by tam byť vodorovné zna-
čenie.
•  Chýba osvetlenie na rohu 
Školskej a komenského ul., 
stĺp tam je, len svetlo nie.

Máme problémy so stro-
mami (lipy), zakúpili sme 
motorovú pílu – menšiu, stro-

my upravíme tak, aby konáre 
nezasahovali do chodníkov. 
Dáme to do poriadku v prie-
behu pol roka. Polícia dostala 
podnet na trestné oznámenie 
na známeho páchateľa, ktorý 
poškodil lipy pri ZŠ Komen-
ského 6. Okrem toho som bol 
v teréne s pracovníkmi MsÚ 
a nazbierali sme ďalšie pod-
nety. 

Potom odovzdal slovo Ing. 
Mihalovičovi, ktorý mu odpo-
vedal na interpelácie ohľadom 
dopravných značiek, vodorov-
ného značenia a osvetlenia. Ten 
uviedol, že priebežne TS opra-
vujú ohnuté dopravné značky, 
v tomto období obnovili prie-
chody pre chodcov a doplnili 
chýbajúce poklopy. Vodorovné 
značenie ešte urobia, ak stihnú, 
ak nie, potom v jari. Na sklade 
majú svietidlá na výmenu, ale 
ak je treba, nainštalujú jedno 
na spomínané miesto. 

n LaDisLaV FerkoVič
bude sa niečo robiť s mest-
ským rozhlasom?

Poslanci schválili 15 tis. € 
na opravu mestského rozhla-

su. Asi pred troma mesiac-
mi nám istá firma ponúkla 
bezdrôtový rozhlas a novú 
ústredňu. Zaoberali sme sa 
touto myšlienkou, pretože 
nám občania kradnú drôty. 
Ing. Kudráčová ďalej ozrej-
mila dôvody, pre ktoré sa 
nakoniec toto riešenie od-
mietlo. Získali sme informá-
ciu, že by sme museli svietiť 
minimálne 4 hodiny, aby sa 
dal bezdrôtový rozhlas po-
užívať. Preto sme ostali pri 
pôvodnom projekte, ktorý 
sme už predtým dali vypra-
covať. Ing. Mihalovič ešte do-
plnil, že tento typ pracuje na 
systéme, pri ktorom sa jeho 
akumulátor dobíja z verej-
ného osvetlenia. Životnosť 
akumulátora je 3 – 4 roky. 
V letných mesiacoch svieti-
me len 2 hodiny, museli by 
sme svietiť dlhšie, takže po 
zrátaní všetkých dôvodov, 
je ekonomickejšie ostať pri 
doterajšom type. Do 15. 12. 
2013 ukončíme jeho prvú 
etapu.

Bc. Martin Kendereš, 
poslanec MsZ

Interpelácie poslancov
Odpovedá Ing. Štefan Staško, primátor mesta Sobrance

Nemocnica má nový USG prístroj

Nemocnica ho zakúpila 
v uplynulom mesiaci v celko-
vej hodnote 22 000 € pre skva-
litnenie svojej práce na tomto 

úseku. Nový ultrazvukový prí-
stroj nahradí doterajšie vyba-
venie tohto pracoviska, čím sa 
zabezpečí plnenie náročných 
kritérií pri diagnostikovaní in-
terných, kardiovaskulárnych 
a cievnych ochorení.

Po kúpe biochemického 
analyzátora v roku 2010 pre 
potreby oddelenia klinickej 
biochémie je to druhá väčšia 
investícia nemocnice do rozvo-
ja diagnostického vybavenia.

Poďakovanie však patrí aj Na-
dácii COOP Jednota, ktorú oslovilo 
vedenie našej nemocnice. Prispe-
la na nákup finančnou čiastkou 
4000 € a jej dar nám uľahčil zre-
alizovať takúto investíciu.

Slávnostné uvedenie do pre-
vádzky sa tak konalo aj za prí-
tomnosti zástupcov Nadácie 
COOP Jednota Ing. Bilinského 
a JUDr. Kochana, ktorí slávnostne 
odovzdali svoj finančný príspe-
vok za prítomnosti pozvaných 
hostí z vedenia mesta a nemoc-

nice. Riaditeľ nemocnice ako aj 
primátor mesta Sobrance vyjad-
rili vo svojich príhovoroch vrelé 
poďakovanie a víziu prípadnej 
ďalšej spolupráce s nadáciou pri 
rozvoji našej nemocnice.

MVDr. Marián Petro
riaditeľ RN Sobrance

Regionálna nemocnica n. o. Sobrance opäť 
doplnila svoje materiálno-technické vybavenie. 
V priestoroch ultrazvukového pracoviska sa dňa 
18. 10. 2013 uskutočnilo slávnostné odovzdanie 
USG – prístroja do prevádzky. 

Foto: Ing. Andrej Timko
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n	ako sa vám podarilo 
prežiť buchenwald?

Mal som veľké šťastie, že 
som sa pri pochode z Osvienči-
mu do Buchenwaldu opäť stre-
tol s mojím otcom a starším 
bratom. Ďalej sme už išli v tro-
jici. Tam sme ostali spolu, voj-
na sa pomaly končila. Napriek 
tomu veci nevyšli tak, ako sme 
chceli. Môj otec ochorel, zobra-
li ho do nemocnice a už sme 
ho nikdy viac nevideli. Veliteľ 
nás presvedčil, aby sme odišli 
z bloku pre dospelých. Nebolo 
tam dosť miesta a každý deň 
sa zvádzali boje o jedlo. 

Zobral nás do bloku 66 
a predstavil Antonínovi Kali-
novi, ktorý tam bol veliteľom. 
Odvtedy sa všetko zmenilo, 
cítili sme, že sa k nám koneč-
ne správajú ako k ľudským 
bytostiam. Kalina je hrdinom 
nielen pre mňa, ale aj pre ďal-
ších 900 detí, ktoré tam boli 
a ktorým pomohol. Bez toho 
by sme asi neprežili.

n	ako ste sa cítili, keď 
ste po vojne prišli naspäť 
do Sobraniec?

Nikoho z rodiny som už ne-
našiel. Iba môj bratanec býval 
nablízku. Chvíľu som uňho os-
tal, potom som išiel k strýko-
vým priateľom do Michaloviec. 
Mali tam obchod. Pracoval 
a býval som s nimi, kým som 
neodišiel do USA. Sobrančania 
neboli ku mne veľmi prívetiví. 
Nemal som prečo ostať. Náš 

dom bol rozbitý, vyrabovaný, 
steny zbúrané. Môj najlepší 
kamarát mi povedal, že jeho 
rodičia mu zakázali kamarátiť 
sa so mnou. Škola bola zavre-
tá, nemal som tam už čo robiť. 
Cítil som, že Sobrance už viac 
nie sú mojím domovom.

n	akým smerom sa ube-
ral váš život?

Mal som niekoľko možností. 
Mohol som žiť so známymi v cu-
dzine, alebo odísť do Palestíny, 
ktorá sa v roku 1948 stala Izra-
elom. Išlo tam veľa našich ľudí. 
V Budapešti nám povedali, že to 
bude problém, lebo Briti stopli 

lode, ktoré sa plavili do Izraela 
a poslali ich na ostrov Cyprus. 
Rozhodol som sa, že počkám, 
ako sa veci vyvinú. Dostal som 
správu od strýka, ktorý žil 
v USA, a tak som odišiel za ním. 

n	čo vás držalo v najťaž-
ších chvíľach?

Nemal som ani 15 rokov, 
ale vo vnútri som sa cítil dos- 
pelý. Nikto z mojej rodiny sa 
z koncentračného tábora ne-
vrátil, preto som urobil veľmi 
dôležité rozhodnutie a odišiel 
do Ameriky. Nemohol som mr-
hať časom, nemal som žiadne 

vzdelanie. Chcel som celým 
svojím srdcom viesť normálny 
život a to ma držalo nad vodou. 
Presvedčenie získať vzdelanie 
a rodinu ma posúvalo dopre-
du. Mojím prvým cieľom bolo 
naučiť sa po anglicky. Skama-
rátil som sa so spolužiakmi 
a po škole sme sa stretávali. 
Pomohli mi naučiť sa angličti-
nu rýchlejšie ako v škole. Stále 
som na seba tlačil a posúval sa 
bližšie k cieľu – žiť normálny 
život – a dosiahol som to.

n	Mladí ľudia majú pri 
vstupe do života veľa snov, 
aké boli tie vaše?

Môj priateľ pracoval pre 
malú televíznu spoločnosť 
v New Yorku. Rozprával mi 
o tom, čo robí a ja som si po-
myslel, že i mňa by to bavilo. 
Po skončení strednej školy, som 
študoval televíznu dramatur-

giu. Samozrejme, nie v dennej 
forme, nemal som peniaze. Cez 
deň som pracoval a večer cho-
dil do školy. Trvalo to 4 roky, 
kým som získal diplom. Pred 
skončením štúdia som si našiel 
prácu v Chicagu a oženil som sa.

n	čo považujete v živote 
za najdôležitejšie?

Po tom, čo som prežil, si mys-
lím, že najdôležitejšie je mať 
sny, ísť si za nimi a uskutočniť 
ich. Nikdy sa ich nevzdať, ani 
v tých najťažších časoch. Dosia-
hol som viac, ako som sa odvá-
žil dúfať. Som šťastný. Mať sen 
je to najdôležitejšie v živote.

n	niektorí sobrančania si 
na vás spomínajú, stretli ste 
sa s rovesníkmi?

Áno, s pánom Brannom. Veľ-
mi dobre sme sa porozprávali, 
oprášil som si svoju maďarčinu. 
Spomenuli sme časy, keď sme 
boli deti a hrali sme spolu futbal.

n	ako sa vám páči nová 
tvár nášho mesta?

Ľudia, ktorých som tu stre-
tol, boli veľmi milí, nápomocní 
a srdeční. Toto sú Sobrance, ako 
ich nepoznám. Sú úplne iné, 
odlišné, ako si ich ja pamätám. 
Myslím tým „pozitívne iné“.

n	čo odkážete tým, ktorí 
vás poznali, ale i mladej 
generácii?

Snívajte a choďte za svojimi 
snami, plňte si ciele. Nič nie je 
nemožné. Študujte a dosiah-
nete všetko, čo si zaumienite. 
Pomáhajte tým, ktorí to potre-
bujú. TIKUM OLAM – aby svet 
ostal lepším.

PhDr. Agáta Imlejová

Tikum olam
Aby svet ostal lepším
Tak znie životné krédo pána Alexa Moškoviča, 
vzácneho rodáka zo Sobraniec.

Narodil sa v Sobranciach, v roku 1931. S celou rodinou 
bol odvlečený do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. 
Ako 13-ročný videl drastické obrazy ľudského utrpenia, 
zažil každodenný hlad, zvrátené pokusy nacistických 
lekárov a neustálu blízkosť smrti. Počas holokaustu 
stratil 41 členov svojej rodiny, vrátane rodičov a bratov. 
V roku 1946 opustil Sobrance a odišiel k vzdialeným 
príbuzným do USA. Naše mesto navštívil spolu so svojím 
synom Stevenom v septembri t. r., aby predstavili film 
„Kinderblock 66“ – osudy detských väzňov z tábora 
Buchenwald. Osudy chlapcov, ktorí boli vytrhnutí 
zo svojich rodín, museli zabudnúť na detské hry a postaviť 
sa zoči-voči nepredstaviteľne krutej realite. 

Pán Alex Moškovič a jeho kamarát z detstva Viliam Branna

Alex Moškovič s Ing. Jurajom Levickým z Ústredného zväzu 
židovských náboženských obcí

Foto: Steven Moskovic

Foto: Alexander Klok
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Je to obrovský úspech, 
pretože vekovo patril 
do kategórie B – druhákov 
a súťažil v A-čku. Kategória 
A je určená pre maturitné 
a predmaturitné ročníky. 
Rok predtým získal bronz 
na Stredoeurópskej olym-
piáde vo Švajčiarsku a na 
Česko–slovensko–poľskom 
stretnutí matematickej 
olympiády (MO) skončil 
na 4. – 6. mieste. Za repre-
zentáciu Slovenska v šk. r. 
2011/2012 mu bola ude-
lená cena sv. Gorazda z rúk 
ministra školstva. Toto 
ocenenie získal opäť a je 
pozvaný na slávnostný ce-
remoniál do Bratislavy. 

„Pre Patrika sú prvé 
priečky vo výsledkových 
listinách nižších kôl mate-
matickej olympiády už sa-
mozrejmé“, hovorí o ňom 
RNDr. Ľuboslava Mižáková, 
jeho vyučujúca matematiky 
na Gymnáziu v Sobranciach. 

A ako sa dá dostať na 
súťaž do Kolumbie? Len 
tvrdou prácou – štúdiom 

matematiky a hodinami 
strávenými pri riešení úloh. 
Patrik má nepochybne ob-
rovský talent, ale to samo 
o sebe nestačí. Svoj talent 
dokázal rozvinúť a dostať 
sa tak na európsku a sve-
tovú špičku mladých mate-
matikov. 

Už na základnej ško-
le bolo jasné, že má veľ-
ké predpoklady dosiah-
nuť úspech všade tam, 

kde bola matematika. V de-
viatom ročníku skončil na 
3. mieste v krajskom kole 
MO a bol prvý v krajskom 
kole Fyzikálnej  olympiá-
dy. Po prevzatí ceny v Ko-
šiciach sa vyjadril, že na 
strednej škole bude riešiť 
všetky kolá MO. Zdalo sa 
to neuveriteľné, ale naozaj 
svoj cieľ splnil a dokonca 

v A kategórii skončil v ce-
loštátnom kole deviaty. Tak 
sa dostal do reprezentácie. 
Pre Patrika je typická cie-
ľavedomosť a pracovitosť. 
Ak si stanoví cieľ, tak ho aj 
splní. Je však voči sebe kri-
tický. Je skromný, nemá rád 
publicitu a fotografovanie. 
A tak z Kolumbie nemáme 
fotku ako dôkaz, že tam na-
ozaj bol. Ešteže sú výsled-
kové listiny. 

Je študentom III. A sobranského gymnázia. 
Každoročne reprezentuje nielen svoju 
školu, ale aj Sobrance a Slovensko 
v matematických súťažiach. Jeho najväčším 
úspechom v tomto roku bola reprezentácia 
Slovenskej republiky v celosvetovom kole 
Matematickej olympiády v Kolumbii, kde 
bol členom reprezentačného výberového 
družstva Slovenska a získal čestné uznanie.

Patrik Bak – matematik
P r e d s t a v u j e m e  v á m . . .

Bolo pre mňa nesmiernym zážitkom. 
Stretli sme sa po 70-tich rokoch, pričom 
sme sa rozišli ako 12 – 13 roční chlapci. 
Ako priateľov z detstva nás toto stretnu-
tie veľmi potešilo. 

Alex prišiel do Sobraniec, ktoré isté ob-
dobie nevidel a aj tie posledné spomien-
ky z detstva mu vymazali prežité útrapy 
v koncentračnom tábore spolu s rodin-
nou tragédiou. Keď som sa dozvedel, 
že príde, utriedil som si spomienky, vy-
hľadal v pamäti spoločné zážitky a spo-
ločných známych a dokonca i niektoré 
dobové fotografie z tej doby.

Pri stretnutí sme sa, samozrejme, ne-
spoznali. Bariéru medzi nami pomohla 
prelomiť maďarčina, ktorou sme obaja 
rozprávali. Chodili sme v medzivojno-
vom období do škôl, kde sme sa učili 
všetky predmety v maďarskom jazyku. 
O tom, že je to Alex, som sa presvedčil, 
keď som na jeho čele zbadal jazvu. Po-
chádzala z detstva. Nespomínal si na jej 
pôvod. Toto zranenie tu získal ako chla-
pec pri futbale, keď sa v boji o loptu zra-
zil so spoluhráčom a ten mu zubami spô-
sobil škaredo vyzerajúcu ranu. Jazva mu 
zostala dodnes. Pobavene túto historku 
tlmočil svojmu synovi. 

Od prvej chvíle som ho oslovoval jeho 
detským menom „Šani“. Po odchode zo 
Sobraniec ho, podľa jeho slov, nikto v ce-
lom jeho ďalšom živote takto neoslovil. 
To spustilo v jeho mysli reakciu, ktorá 
mu postupne prinášala spomienky z det-
stva a zo Sobraniec na spoločné zážitky 
a spoločných známych. A predchádzajú-
ca komunikatívna bariéra sa úplne roz-
plynula.

Významnou skutočnosťou, súvisiacou 
so spomienkami pána Alexa, bola jeho 
myšlienka prelínajúca sa z detstva, kto-
rou uvádzal i film o traume z holokaus-
tu v premiére i v Sobranciach. „Ako deti 
sme medzi sebou nemali rodové, či ná-
boženské problémy. Boli sme priatelia, či 
sme rozprávali po slovensky, hebrejsky, 
maďarsky alebo iným jazykom. Prečo 
to prestalo platiť v tej dobe a prečo to 
neplatí všade aj v súčasnosti?“ V tom sa 
s Alexom úplne stotožňujem a teším sa 
na ďalšie stretnutie s ním.

Ako vnímal 
stretnutie 
s pánom 
Moškovičom 
pán Viliam 
Branna?

n	Patrik, medzi rovesníkmi ste známy svojimi úspechmi v matematike. aký 
bol váš prvý kontakt s číslami?
S najväčšou pravdepodobnosťou pri počítaní kociek stavebnice. Postupom času 
som ale zistil, že matematika až tak veľmi o číslach nie je.

n	čo bolo impulzom k hlbšiemu záujmu o ňu?
Pravdepodobne to, že mi matematika v škole väčšinou celkom išla. Udivovalo ma a páči-
lo sa mi, že sa pri nej netreba nič učiť naspamäť, stačilo rozmýšľať a ono to prišlo samo. 

n	Pre mnohých študentov je strašiakom. čo vás na nej fascinuje?
Ako som už spomínal, netreba sa nič učiť naspamäť, všetko má logiku tak, ako nič 
iné. Všetko je exaktné a navzájom prepojené. 

n	Je súčasťou vašich plánov do budúcnosti i matematika?
Pravdepodobne áno, v ideálnom pláne by som chcel robiť nejakú matematickú infor-
matiku. A určite chcem pomáhať pri organizovaní matematických súťaží, ktorých sa 
zatiaľ iba zúčastňujem. 

Blahoželáme a nech sa vám darí aj naďalej dosahovať také skvelé úspechy.
PhDr. Agáta Imlejová

Foto: Ing. Daniel Tiža



Sobrancan6

Tohoročný jarmok sa ale 
začal už 19. 9. 2013 o 10. h. 
otvorením multifunkčného 
ihriska ZŠ, Komenského 12 v 
Sobranciach medzinárodným 
futbalovým turnajom žiakov O 
pohár primátora mesta. Veľký 
úspech mala slovenská pre-
miéra filmu KINDERBLOCK 
66, ktorú si v dopoludňajších 
hodinách mohli pozrieť štu-
denti stredných škôl. 

Oficiálne otvorenie bolo až 
v piatok 20. septembra, ale 
kto by dovtedy vydržal? A tak 
program bol pripravený na už 
osvedčenom mieste – v cen-
tre - pri Základnej umeleckej 
škole (ZUŠ) v Sobranciach vo 
štvrtok hneď po skončení li-
turgie. Divákov príjemne pre-
kvapila mladá domáca kapela 
„Freedeggs“. Hudobnú skupi-
nu „Smola a hrušky“ nemusí-
me predstavovať. Tá u nás už 
bola a znovu dokázala rozprú-
diť zábavu.

Počasie prialo a v piatok do 
nášho slnkom zaliateho mesta 
prišlo mnoho hostí, napr. eu-

roposlankyňa Monika Smol-
ková, Peter Žiga, minister ži-
votného prostredia, Zdenko 
Trebuľa, predseda KSK, Emil 
Ďurovčík, podpredseda KSK, 
Miroslava Guranič, starostka 
partnerského mesta Pere-
čín, Adam Margraf, zástupca 
primátorky mesta Lubac-
zów,  ako aj ďalší zástupcovia 
štátnej správy a samosprávy, 
bankových inštitúcií, hospo-
dárskych a spoločenských 
organizácií, cirkví, poslanci 
MsZ a vedúci mestských orga-
nizácií.

Po slávnostnom otvorení  
primátor mesta a predseda 
KSK uviedli do života mono-
grafiu o našom meste Dejiny 
Sobraniec. Potom odovzdali 
ocenenie „Zlaté bobule“ žia-
kom ZŠ a študentom SŠ, ktorí 
nás úspešne reprezentovali 
na rôznych krajských, celoslo-
venských, ba aj na medziná-
rodných súťažiach. Pri otvo-
rení Sobranského jarmoku 
vystúpila so svojím progra-
mom ZUŠ. 

Jarmok – miesto 
stretnutí
Erb mesta, zástavy, veniec vínnej revy 
i dožinkový veniec, mladí v krojoch a zástup 
predstaviteľov mesta s priateľmi z partnerského 
mesta Lubczów z Poľska defilovali mestom ku 
gréckokatolíckemu chrámu sv. Sedmopočetníkov, 
kde sa vo štvrtok večer spoločnou liturgiou 
slávnostne otvoril tradičný Sobranský jarmok 
2013.  Ulice naplnené vôňou dobrôt a rušnou 
vravou priateľov, ktorí sa aj náhodne stretli 
(možno po rokoch), ľudské mravenisko a stánky 
nielen s občerstvením... 

d o b r á  n á l a d a  n e c h ý b a l a
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Oficiálni hostia navštívili 
Jarmočný plenér výtvarníkov 
regiónu. Zúčastnili sa odhale-
nia pamätnej tabule obetiam 
holokaustu, kde si na detstvo 
a svojich blízkych zaspomínal 
bývalý Sobrančan pán Moš-
kovič. Potom pri neďalekom 
moste cez potok za osobnej 
účasti autora – slovenské-
ho výtvarníka Fera Guldana 
a Jána Ohorčáka, predsedu 
OZ, bolo odhalené súsošie 
„Sobranski čvirkoše“. Priali by 
sme si, aby dotvorilo vzniknu-
té zákutie pri smutnej vŕbe a 
pripomínalo dávnu dobu, keď 
sa v týchto miestach stretávali 
gazdovia a dohodovali obcho-
dy, či vzájomnú pomoc pri se-
zónnych prácach čvirkajúc do 
potoka horké sliny od prežú-
vaného tabaku. Odtiaľ vznikla 
pre nich aj prezývka, ktorá sa 
použila pri názve občianskeho 
združenia i súsošia. 

Už tradične môžete počas 
Sobranského jarmoku za budo-
vou mestského úradu navštíviť 
výstavu drobných hospodár-
skych zvierat. Ani tento rok 
nechýbali krásne exempláre.

Sprievodným podujatím jar-
moku bolo tradičné varenie a 
ochutnávka slivkového lekváru. 

Popoludňajší program sa 
niesol v duchu sloganu „Sob-
rance – mesto s chuťou vína“. 
Do súťaže v presovaní hrozna 
sa zapojili 4 súťažné družstvá: 
Technické služby mesta Sob-
rance, SOŠ obchodu a služieb 
v Sobranciach, MFK Sobran-
ce a domáci volejbalový klub 
SLÁVIA.  

V „Súťaži o naj balkón, záhra-
du“, primátor mesta ocenil 3 
najkrajšie záhrady, 3 najkrajšie 
balkóny. Udelil aj mimoriadnu 
cenu „Pestovateľ/ka okrasných 

rastlín“, ktorú získala rodina 
Osifova z Hollého ulice. 

Piatkové popoludnie malo 
aj športového ducha. Uskutoč-
nil sa futbalový turnaj O bur-
čiakový pohár a oblastné maj-
strovstvá starších žiakov MFK 
Sobrance a V. Revíšť. V progra-
me ďalej vystúpil folklórny sú-
bor „Viničiar“ pri ZUŠ Sobran-
ce, ukrajinský tanečný súbor 
„Turianska dolina“ a mužská 
spevácka skupina „Rusínsky 
holosy“. Najviac ľudí však pri-
šlo na „Kandráčovcov“. Majú 
u nás veľa fanúšikov, ktorí 
nevynechajú žiadne ich vy-
stúpenie. Opäť boli perfektní 
a rozospievali celé publikum. 
Dobrú náladu podporil aj ľu-
dový rozprávač Jožko Jožka, 
ktorý vtipne a pohotovo rea-
goval na každý podnet. Vyvr-
cholením večera bola sympa-
tická Zdenka Predná. 

Tretí deň jarmoku sa konali 
športové podujatia – Burčia-
kový volejbalový turnaj, žen-
ský futbalový zápas Sobrance 
– Stakčín a majstrovský fut-
balový zápas MFK Sobrance 
– OŠK Rudňany.  

Sobranský jarmok 2013 sa 
ukončil vystúpením spevác-
kych skupín PAJTAŠKI, BE-
ŽOVČAN, ZAHORČAN a ľudo-
vej hudby ŽELEZIAR.

Veríme, že si každý prišiel 
na svoje, či už v oblasti ume-
nia, športu alebo gastronómie. 
Milovníci vína mohli ochutnať 
burčiak, ktorý bol aj tohto 
roku veľmi dobrý. Jarmok sa 
opäť stal miestom stretnutí 
s tradíciami i súčasnosťou, 
so známymi i neznámymi...

Ing. Emília Melniková
vedúca odd. org.-správneho, 

školstva, soc. vecí, CR a kultúry  
foto: Mgr. G. Kozmová
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Všetky tieto schopnosti 
a zručnosti môže žiak rozvíjať 
na základe sluchového, zrako-
vého a pocitového vnímania. 
Hra u detí s mentálnym po-
stihnutím je veľmi dôležitá. 
Pomáha rozvíjať emocionalitu, 
morálne a vôľové vlastnosti, 
spôsob myslenia a pod. Je po-
trebné rozvíjať primárne vzde-
lávanie žiakov s mentálnym 
postihnutím na úrovni, ktorá je 
pre nich osobne dosiahnuteľná. 
Zážitkové učenie je nenahradi-

teľnou formou rozvíjania osob-
nosti mentálne postihnutých 
žiakov. Takýto priestor vytvára 
práve voľnočasová zóna, ktorá 
vznikla na školskom pozem-
ku Špeciálnej základnej školy 
(ŠZŠ) Tyršova 1 v Sobran-
ciach. Slávnostne bola uvedená 
do života 8. 10. 2013. Projekt 
bol finančne podporený Nadač-
ným fondom skupiny VSE spra-
vovaným Karpatskou nadáciou.  

Voľnočasová zóna bez bariér 
„Miesto pre oddych či pozna-

nie“ ma slúžiť nielen pre deti 
ŠZŠ, ale ako oddychová zóna 
aj pre deti zo širokého okolia. 
Pozvanie na slávnostné otvore-
nie prijali hostia z Okresného 
úradu Košice, v ktorého pôsob-
nosti je škola, predstavitelia 
mestskej samosprávy, ale aj 
zástupcovia kultúrnych a iných 
organizácií v meste. Nechýbali 
rodičia žiakov školy. Partne-

rom pri realizácii projektu bola 
Lesná pedagogika, o. z. Sobran-
ce. Súčasťou otvorenia bol kul-
túrny program, ktorý so žiakmi 
pripravili učitelia a predstave-
nie jednotlivých objektov a ich 
využitie v edukačnom i voľno-
časovom procese.

Ostáva len veriť, že takýchto 
oddychových zón v našom mes-
te pribudne viac.

Cieľom projektu v rámci 
Operačného programu Moder-
né vzdelávanie pre modernú 
spoločnosť je príprava pod-
mienok pre prípravu absolven-
tov strednej školy na celoživot-
né vzdelávanie smerujúce k ich 
uplatneniu na trhu práce.  Pro-
jekt bude realizovaný v troch 
rovinách. V prvom rade bude 
prebiehať vzdelávanie, rozší-
renie počítačových zručností 
a motivácia pedagógov pre 
zavádzanie zmien potrebných 
na premenu tradičnej školy na 

školu modernú. Vybrané pred-
mety budú vyučované inova-
tívnymi metódami s využitím 
informačnej a komunikačnej 
techniky.  Ďalšou rovinou bude 
skvalitnenie výstupov vzde-
lávania vybraných povinných 
predmetov a zavedenie nového 
voliteľného predmetu, ktorý 
vyplýva z potrieb trhu práce. 
Budú vypracované nové štu-
dijné materiály, pracovné listy 
a učebné pomôcky potrebné 
pre výučbu. Kľúčovým cieľom 
bude inovácia obsahu štúdia a 

metód vzdelávacieho procesu 
posilnením digitalizácie vzde-
lávania. Treťou rovinou pro-
jektu je vytvorenie technickej 
infraštruktúry, ktorá umožní 
digitalizáciu vzdelávania a zá-
roveň zmodernizuje a rozšíri 
komunikáciu medzi žiakom a 
školou. Na realizácii projektu 
sa zúčastní 12 pedagogických 
zamestnancov a 250 žiakov 
školy pod vedením Ing. Micha-
la Giča, ktorý prevzal zodpo-
vednosť za realizáciu projektu 
ako jeho projektový manažér. 

Projekt je financovaný na zá-
klade zmluvy č. 164/2012/1.1/
OPV o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku v rámci 
opatrenia 1.1.: Premena tradič-
nej školy na modernú zo zdrojov 
Európskej únie v celkovej hod-
note projektu 234.994,31 EUR, 
kde Európsky sociálny fond 
prispeje 89, 47 % rozpočtu, štát-
ny rozpočet financuje 10,53 % 
projektu a spolufinancovaním 
v hodnote 5% prispieva zriaďo-
vateľ školy KSK. Predpokladané 
ukončenie projektu je v januári 
2015. Výsledkom projektu bude 
kvalitnejšie uplatnenie absol-
venta SOŠ na trhu práce v rámci 
vedomostnej spoločnosti.

Miesto pre oddych 
či poznanie

Prostriedky z fondov EU pomôžu pri inovácii vzdelávania 
v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach

U žiakov s mentálnym postihnutím 
a s viacnásobným postihnutím je potrebné 
rozvíjať poznávacie procesy, predstavivosť, 
pozorovacie schopnosti, jemnú a hrubú motoriku, 
koordináciu tela, emocionalitu, manuálne 
zručnosti, kreativitu a pod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach začala realizovať 
projekt nazvaný Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre potreby 
trhu práce SOŠ obchodu a služieb Sobrance.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

žiakov a učiteľov oboch našich zák-
ladných škôl za to, že svojím výtvar-
ným prejavom obohatili a zušľachtili 
priestor medzi bytovkou a Domom 
služieb v Sobranciach.                   -gk-

Chválime

Foto a text: Mgr. Marianna Maruničová
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Hlavnou myšlienkou bolo 
priblížiť život, prácu a úspe-
chy poľovníkov širokej verej-
nosti. Výnimočnú úroveň jej 
dodalo vystúpenie Trubačov 
Šariša a speváckeho zboru sv. 
Vavrinca. V závere kňazi po-
žehnali historicky prvú štan-
dardu Poľovníckej spoločnosti 
Hrun Ostrov.  

Siedmy ročník tohto poduja-
tia sa ale začal už deň vopred, 
kedy si hlavní organizátori 
(Mesto Sobrance, Lesný závod 
Sobrance a poľovníci) vybudo-
vali priamo na Lesníckom ná-
učnom chodníku v Sobranec-
kých kúpeľoch malé stanové 
mestečko.  Po skončení omše sa 
práve tu, kde už od rána rozvo-
niavali poľovnícke guľáše, po-
kračovalo súťažami. Víťazom 
vo varení jagereku (poľovníc-

kej špeciality z pečene, obličiek 
a srdca) sa stala Lesná sprá-
va Ubľa zo štátneho podniku 
Lesy Slovenskej republiky. Za 
najkrajšieho psa bol vybraný 
český fúzač Martina Pastirika 
z Poľovníckeho združenia Jas-
trab Svätuš. Najdlhší hod „flin-
tou do žita“ sa podaril Jánovi 
Čertanovi z toho istého zdru-
ženia. Súťaž o najkrajšie vyzdo-
bený klobúk vyhralo Poľovníc-
ke združenie Poľana Poruba 
pod Vihorlatom. Prvé miesto 
v zbere gaštanov si vybojovala 
Základná škola Komenského 
12, Sobrance, ktorá z celkové-
ho množstva 1997 kg nazbie-
rala 1226. Všetky gaštany budú 
použité na prikrmovanie zveri 
v zime. Výlet s lesníkmi do Vi-
horlatských vrchov spojený 
s opekačkou na Morskom oku 
vyhralo 30 žiakov z víťaznej 
školy. Sprievodný program vy-
plnila spevácka skupina Hnoj-
ňane. Pre deti boli pripravené 
rozličné aktivity lesnej pedago-
giky a ukážky sokoliarov.  

Úspech podujatia potvrdzu-
je každým rokom sa zvyšujúci 
počet návštevníkov. Poľovní-
kom preto želám, aby si naďalej 
vážili a ochraňovali krásy našej 
prírody. Aby konali spravod-
livo a čestne, nie v prospech 
svoj, ale nás všetkých. Tak, aby 
bol na nich sv. Hubert hrdý.

Foto a text: 
Ing. Lucia Hanková

Aký bol Deň 
sv. Huberta
Slávnostná omša, ktorá sa konala v nedeľu 
6. októbra v kostole sv. Vavrinca v Sobranciach, 
bola oficiálnym začiatkom sobranského Dňa 
sv. Huberta. 

Jeseň 
na gaštanovo

V jeseni si lístie padá,
žltá farba na les sadá.

Deti v ňom zbierajú gaštany
a plnia košík od mamy.
Pod stromom hladný diviak leží,
bruško má prázdne, v lese už sneží.

Lesník mu nesie batoh veľký,
veď deti zbierali jak včielky.

A keby nebolo dobrého človeka,
zhynul by od hladu určite do leta.

Zvieratká v lese sa radujú
a deťom veľmi pekne ďakujú.

Ing. Lucia Hanková
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Sobrancan

Milé bolo ich stretnutie v Za-
riadení pre seniorov a opatro-
vateľskej služby pri Regionál-
nej nemocnici, n. o. Sobrance, 
ktoré navštívili 11. 10. 2013. 
Prezreli si jeho priestory, zís-
kali nové informácie a kon-
krétne predstavy o živote v ta-
komto zariadení. Striedali sa 
silné emócie a objatia, radosť 
a dojatie zo stretnutia starých 
známych, priateľov, bývalých 
susedov. Pripravili pre nich 
pekný kultúrny program a po-
hostenie. Spoločne si posedeli 
pri kávičke aj s riaditeľom ne-
mocnice MVDr. Mariánom Pet-
rom. Všetkých dobre pobavila 
p. Anna Sotáková ako ľudová 
rozprávačka príbehom o tom, 
ako zabíjali prasa. Rozhovorom 
nebolo konca-kraja, zaspomí-
nali si na svojich spoločných 
známych. Nezabudlo sa ani na 
spev a „pieseň išla do kola“...  

Primátor mesta slávnostne 
prijal v obradnej sieni MsÚ 12. 
10. 2013 viac ako 60 jubilantov. 
Poďakoval im za všetko, čo pre 
mesto i pre svojich blízkych uro-

bili, odovzdal malú pozornosť a 
zaželal chuť do života, mnoho 
síl, optimizmu a ešte veľa spo-
kojných a šťastných rokov.

Kultúrne podujatie pre se-
niorov „Vám patrí úcta“ pri-
pravilo Mesto Sobrance a CVČ 
v Sobranciach v nedeľu 20. 10. 
2013 v Dome kultúry (DK). 

Jeho súčasťou bola výstava 
členov Klubu dôchodcov „Z ba-
bičkinej truhlice“ v priestoroch 
klubu. Viac ako 150 predmetov, 
ktoré sa kedysi používali v do-
mácnosti (40 z nich malo viac 
ako 100 rokov), zaujali každé-
ho. Najvzácnejšia bola truhlica 
z konca 19. stor. a spevník kan-
cionál z r. 1922. Tematicky bola 
výstava rozdelená na textílie 
– plachty, obrusy tkané, alebo 
vyšívané, nástenky, „chlebov-
ky“, zástery; drevené predmety 
– sitá, valčeky, korytá, mažiar, 
mlynčeky, praslica; kovové veci 
– žehličky a lampáše; keramic-
ké exponáty – vázičky, taniere, 
džbány – „śiňaki“, veci z porce-
lánu a religiózne predmety – 
kríže, ružence, svietniky i mod-

litebná knižka z r. 1938, ktorá 
prežila bombardovanie počas 
2. sv. vojny. Výstava mala veľmi 
priaznivé ohlasy. 

Regionálna televízia Zem-
plín pripravila z tohto podu-
jatia šot do svojho vysielania. 

Pri vstupe do veľkej sály DK 
primátor mesta odovzdal malú 
pozornosť každému seniorovi. 
Dôstojným úvodom bola báseň 
v podaní Mgr. Marty Čurpako-
vičovej. Po príhovore primáto-
ra vystúpil Ján Bič z Košíc, kto-
rý zaspieval známe ewergríny 
a piesne z Repete vo vlastnej 
úprave. Do programu prispeli 
aj žiaci ZUŠ Sobrance.

Klub dôchodcov v Sobran-
ciach si pripravil aj vlastnú 

oslavu mesiaca úcty k starším 
s vystúpením žiakov tanečné-
ho odboru ZUŠ pod vedením 
Adriany Varcholovej. Predvied-
li niekoľko žánrovo rôznych 
tancov a potešili všetkých prí-
tomných.

Človek je krásny nielen vte-
dy, keď má pružný krok. Je 
krásny podľa múdrosti, čo sa 
mu zračí v oku, podľa vrások 
a bielych vlasov, podľa slov 
a spomienok. Jedna z najvzác-
nejších cností zrodená v duši 
človeka je úcta k starším. Uc-
time si ich, a nielen v jednom 
mesiaci v roku. Zaslúžia si 
úctu stálu.

Mária Gerasimová 
Mgr. Gabriela Kozmová              

Vám patrí úcta

Matica sa u nás činí

Členovia Klubu dôchodcov okrem pravidelných 
stretnutí v klube radi poznávajú blízke 
i vzdialenejšie miesta a ľudí. 

Uzatvorila sa dohoda o spolu-
práci s mimovládnou organizá-
ciou na Zakarpatskej Ukrajine. 

S jej zástupcami sme sa 
zúčastnili prezentácie o mož-
nosti čerpania finančných 
zdrojov z tzv. Nórskych fondov 
v rámci cezhraničnej spolu-
práce. Je potrebné vypracovať 
žiadosť s uvedením aktivít, ale 
podmienkou je účasť ukrajin-
skej mimovládnej organizá-
cie pri tejto činnosti. MS MO 
v Sobranciach musí vytvoriť 
občianske združenie a kluby. 
Bola dohodnutá spolupráca 

s cyklistickým klubom v Sob-
ranciach, ktorý vypracuje 
plán činnosti, trasy po území 
Slovenska a Ukrajiny. Vyčís-
lia finančnú potrebu a uve-
dú zoznam členov na jednej 
i druhej strane. Ďalej to budú 
stretnutia mládeže a občanov 
spojené s vystúpením spevác-
kych súborov a športové pod-
ujatia so spoločnou účasťou. 
Zaujímavá je environmentál-
na činnosť s cieľom – zlepšiť 
životné prostredie na oboch 
stranách hraníc, vrátane turis-
tického chodníka. Dosť hákli-

vou témou je návrh na vylep-
šenie činnosti colnej správy 
na hraničných priechodoch aj 
s riešením hygienických po-
trieb občanov. Financie budú 
poskytnuté po schválení ko-
misiou pri vláde SR.

Navštívili sme MO MS v Be-
žovciach a v Záhore a dohodli 
spoluprácu. Priechod pre pe-
ších je len v Ubli a v Slemen-
ciach, odporúčame vyvolať 
diskusiu, resp. začať s petí-
ciou za jeho vytvorenie buď 
vo V. Nemeckom, alebo v Zá-
hore.

Pripravujeme kvíz pre ško-
lopovinné deti.

Vďaka sponzorom sme dali 
zhotoviť pamätnú tabuľu prvé-
mu farárovi samostatnej gr.-
-kat. cirkvi, duchovnému otcovi 
prof. Emilovi Bokšaymu. Pôsobil 
u nás v r. 1947 – 1951 a v r. 1968. 

Na Sobranskom jarmoku 
sme v spolupráci s MsÚ a vďaka 
pomoci p. Tabiša mali stánok, 
kde sme varili slivkový lekvár 
a ponúkali ho s lokšami. 

Žijeme z členských príspev-
kov a sponzorských darov, 
a tak aj aktivity sú obmedzené. 
Veríme, že keď sa podnikatelia 
presvedčia o hodnotách MO 
MS pri šírení myšlienok slo-
venskosti pre dobro Sobranča-
nov, budú štedrejší.   

Imrich Habušta
predseda MO MS

Často nachádzam na sociálnej sieti otázky, či MS v Sobranciach existuje 
a čo robí. Áno, existuje a na súčasné finančné pomery je aj dosť aktívna.

Foto: Mgr. Mária Gerasimová
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Slávnostne bolo otvorené po-
čas Sobranského jarmoku 19. 9. 
2013 za účasti vedúceho kan-
celárie splnomocnenca vlády 
SR pre šport Tibora Gašaja, pri-
mátora mesta Štefana Staška, 
riaditeľa školy Jána Valigu a po-
slancov MsZ mesta Sobrance. 
Po príhovoroch hostí prestrihli 
pásku a ihrisko symbolicky 
odovzdali do užívania žiakom 
školy a širokej verejnosti.

Sprievodným podujatím otvo-
renia bol prvý ročník Medziná-

rodného futbalového turnaja 
o pohár primátora mesta Sobran-
ce. Zúčastnili sa ho 4 družstvá: 
Szkola podstawowa s oddzialami 
integracyjnymi Nr. 14 v Krosnie 
(Poľsko), Kántor Mihály Általá-
nos Iskola, Cigánd (Maďarsko), 
ZŠ, Okružná 17, Michalovce a ZŠ, 
Komenského 12, Sobrance. 

Víťazom turnaja sa stala poľ-
ská škola z Krosna. Odniesla si 
putovný pohár a hodnotné ceny. 

Mladí futbalisti našej školy sa 
umiestnili na 3. mieste. Za naj-
lepšieho brankára turnaja bol 
vyhlásený Jakub Ivanišin, ktorý 
získal individuálne ocenenie.  

Medzinárodným futbalovým 
turnajom sa u nás začala nová 
tradícia, ktorá prispeje k roz-
voju športových aktivít a futba-
lu na škole.

Ing. Ján Valiga
riaditeľ školy

Povinná aj mimoškolská te-
lesná výchova mala vždy svoje 
významné zastúpenie v čin-
nosti II. ZŠ, ktorá v tejto oblasti 
od svojho vzniku patrila medzi  
špičku v regióne. Najobľúbenej-
šími športmi boli futbal, volejbal, 
bežecké lyžovanie a hádzaná. 

V šk. r. 1986/87 bolo zriade-
né Školské športové stredisko 
bežeckého lyžovania pod vede-
ním p. Benku (príslušník ZNB) 
a p. Siváka (učiteľ školy). Žiaci 
v jarnom a jesennom období 
trénovali na kolobežkách, bi-
cykloch a kolieskových lyžiach 
a v zimnom období na bežec-
kých lyžiach. Hneď v prvom 
roku vyhral krajské kvalifikač-
né preteky Peter Čačko, ktorý 
sa prebojoval na majstrovstvá 
Slovenska, kde obsadil 14. 
miesto. Piati žiaci sa zúčastnili 

„Bielej stopy“ v Banskej Bystri-
ci. Ďalším talentom bol Róbert 
Slávik, ktorý nastúpil na Špor-
tové gymnázium v Banskej 
Bystrici, špecializácia bežecké 
lyžovanie. Nezabudnuteľnou 
bola beseda s majsterkou ČSSR 
v bežeckom lyžovaní Alžbetou 
Havrančíkovou (21. 4. 1989).

Každoročne sme organizo-
vali Školskú športovú olympi-
ádu, počas ktorej sa súťažilo 
v disciplínach: beh na 60 m, 
skok do diaľky, hod kriketovou 
loptičkou a vytrvalostný beh.  

V kolektívnych športoch sa 
naše družstvá dlhodobo umiest-

ňovali na prvých miestach okres-
ných, či krajských súťaží. Medzi 
najlepších volejbalistov patrili: 
Vilim Lapšanský, Peter Mochťák, 
Ján Ohorčák, Marián Jaško, Ján 
Širochman a Ivo Mikovčík. V šk. r. 
1992/93 získalo významné oce-
nenie hádzanárske družstvo diev-
čat s kpt. Mariannou Kuchtovou, 
neskôr slovenskou juniorskou 
reprezentantkou v hádzanej.

Športový talent sa nedá  
vyrobiť. Môžeme mu však po-
môcť a vytvoriť také podmien-
ky, aby neživoril, ale prinášal 
úžitok a úspech.  

Ing. Ján Valiga 

V snahe skvalitniť 
podmienky pre 
rozvoj športových 
a telovýchovných 
aktivít na Novej škole 
sa jej vedenie rozhodlo 
vybudovať nové 
multifunkčné ihrisko 
s umelým trávnatým 
povrchom pre športy 
futbal, tenis a volejbal.

„Šport je sila, zdravie 
a krása“ – heslo žiakov, 
ktorí s nadšením 
v minulosti, ale 
i v súčasnosti dosahovali 
a dosahujú vynikajúce 
športové výkony.

Máme nové ihrisko

Z histórie športu na II. ZŠ 

Školské športové 
stredisko vo futbale

ŠSZČ  pri ZŠ Komenské-
ho 12 v Sobranciach so 
zameraním na futbal bolo 
zriadené 25. 6. 1997. Škola 
a Mestský futbalový klub 
(MFK) v Sobranciach uzav-
reli dohodu o jeho materi-
álno-technickom zabezpe-
čení, trénerskej činnosti, 
prenájme telovýchovných 
objektov a dotáciách na 
činnosť. Hlavným záme-
rom bola výchova mladých 
futbalových talentov školy 
i okolia Sobraniec pre MFK. 
Následne bolo ŠŠS futbalu 
zaregistrované na Sloven-
skom futbalovom zväze 
a tiež finančne podporova-
né Slovenskou asociáciou 
futbalových stredísk. 

Jeho vedúcim bol Štefan 
Chocholič, trénermi a člen-
mi sa stali: Jozef Kunder, Mi-
chal Sivák, Marián Mišo, Oli-
ver Bobík a Miroslav Kočan. 
Medzi naše výrazné fut-
balové talenty patria Jozef 
Kročko (futbalový repre-
zentant do 21 rokov), Mar-
tin Hreško (MFK Zemplín 
Michalovce), Juraj Kostič 
(bývalý hráč MFK Ružom-
berok), bývalí a súčasní hrá-
či MFK Sobrance: Stanislav 
Polomský, Patrik Treľo, Ju-
raj Klamo, Matúš Mihaľovič, 
Jaroslav Roško, Juraj Komár, 
Marián Matej, Peter Pavlina, 
Vladimír Praščák, Ladislav 
Rejta, Marcel Murgáč, To-
máš Polák, Marián Škirda 
a ďalší hráči: Patrik Džuri-
na, Bartolomej Kapláč a iní.

Navštívil nás 
Marek Čech 

Začiatkom júna 2006 mali 
chlapci ŠŠS vo futbale zaují-
mavé podujatie – stretnutie 
so slovenským futbalovým 
reprezentantom Marekom 
Čechom.  Po besede, ktorá 
mala veľmi pozitívnu odo-
zvu, sa odohral exhibičný 
zápas starších a mladších 
žiakov. Odmenou bolo vy-
hodnotenie najlepších špor-
tovcov (brankár – Ján Spišák, 
útočník – Filip Kudelás 
a strelec – Juraj Kostič).

Ing. Ján Valiga


