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Sobrančan
NOVINY OBČANOV MESTA SOBRANCE

M I L Í S O B R A N Č A N I A , AKTUALITY

zložením zákonom stanoveného primátorského a poslaneckého sľubu sme sa 11.
januára 2011 stali zodpovední za napredovanie a budúcnosť nášho mesta. Chcel
by som sa poďakovať všetkým Sobrančanom, ktorí ste sa 27. 10. 2010 zúčastnili
komunálnych volieb. Svojou početnou
účasťou ste potvrdili, že vám na našom
meste záleží. A teraz je rad na nás, aby
sme vám, vážení spoluobčania, svojou
prácou dokázali, že ste si vybrali správne.
Chceme vám dokázať, že ste si zvolili primátora a poslanecký zbor, ktorí vynaložia
maximálne úsilie, aby splnili svoje predsavzatia, ciele i plány v prospech všetkých
občanov nášho mesta. Veľmi si prajem,
aby ste všetci cítili, že žiť v Sobranciach je
správne rozhodnutie, že tu máte životné
istoty a budete sa cítiť bezpečne.
Prácu s poslaneckým zborom vnímam
ako výzvu na zjednotenie názorov, cieľov
i smerov, ktoré prispejú k rozvoju nášho
mesta. Som rád, že v poslaneckom zbore máme zastúpenie lekárov, učiteľov
a poslancov, ktorí pracujú v organizáciách a firmách, pretože prostredníctvom
svojich pracovných skúseností poznajú
a vnímajú fakt, že našich Sobrančanov
trápi nezamestnanosť, zlé ekonomické
podmienky aj sociálne postavenie. Čakám, že poslanci budú iniciatívni a som
presvedčený, že nájdeme spoločnú cestu,
aby sa podporili všetky návrhy a projekty,
ktoré prispejú k vytvoreniu nových pra-

covných miest, k zlepšeniu podmienok
vzdelávania, k pestrosti vyplnenia voľného času mládeže, či k rozvoju športových
a kultúrnych aktivít v našom meste. Pevne
verím, že nikoho nebude zaujímať „kto to
povedal“, ale najdôležitejšie bude „čo povedal“, či navrhol správnu vec v prospech
nás všetkých.
Ak splníme sľub, ktorý sme vám dali, milí
Sobrančania, že každý z nás bude čestný,
zodpovedný a bude si ctiť každého občana, kolegu, či poslanca, potom sa pri
zasadnutiach mestského zastupiteľstva
o budúcnosť nášho mesta nebojím. Som
človek zásadový, ktorý si vie určiť ciele
a snaží sa ich dodržať. Avšak veľmi citlivo vnímam aj názory iných, rád si nechám poradiť a viem sa stotožniť s dobrým a prospešným názorom. Využitím
skúseností z práce primátora mesta, ako
aj z dlhodobej práce poslanca Košického samosprávneho kraja chcem prispieť
k zlepšeniu spokojnosti občanov nášho
mesta. Aj v uplynulom období som mal
možnosť načerpať nové podnety a nápady na pracoviskách, kde som pôsobil.
Počas tohto volebného obdobia sa budem snažiť presvedčiť vás o správnosti,
potrebe a hlavne dôležitosti 16 hlavných
priorít, ktoré chcem realizovať pre budúcnosť mladých, spokojnosť dospelých
a dôstojný život starších. Verím, že nás
všetkých počas celého volebného obdobia, milí Sobrančania, bude sprevádzať
zdravie, úspech, porozumenie aj veľká
spokojnosť.
Váš primátor Štefan Staško

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Za rok 2010 boli v meste Sobrance na
úseku evidencie obyvateľstva zaznamenané takéto zmeny:
- k trvalému pobytu bolo prihlásených
80 občanov
- z trvalého pobytu sa odhlásilo 180
občanov
- k prechodnému pobytu sa prihlásilo 8
občanov
- narodilo sa 68 detí
- zomrelo 49 občanov
Celkový počet obyvateľov v meste k 31.
12. 2010 bol 6009.

Zmeny v redakčnej rade
Ustanovujúce MsZ uznesením č. 4 zo
dňa 11. 1. 2011 zvolilo 7 – člennú redakčnú radu. Na 2. zasadnutí MsZ dňa
24.3.2011došlo k jej zmene uznesením č.
11 a v súčasnosti pracuje na základe uznesenia č. 37 z 28. 4. 2011 v tomto zložení:
Ing. Danica Fabianová – predsedníčka
rady, členovia: Martin Kendereš, Mgr.
Gabriela Kozmová, PhDr. Agáta Imlejová,
Mgr. Mária Kasičová, Mgr. Marián Mišo,
Ing. Lucia Hanková.
Ďakujeme všetkým bývalým členom
redakčnej rady za ich doterajšiu prácu.
Novej redakčnej rade želáme veľa tvorivosti a dobrých nápadov, aby naše noviny splnili očakávania svojich čitateľov.

Zahrali mamkám
Koncert súrodencov, ktorý pripravili
žiaci ZUŠ, bol 8. mája venovaný všetkým mamkám. Účinkujúci sa predviedli
v pestrej palete hudobných, tanečných,
speváckych a divadelných čísel. Na záver
mali pre svoje mamky prekvapenie - CD,
ktoré vydala ZUŠ v Sobranciach.

Výstava obrazov
V MsKS Sobrance 1.mája 2011 otvorili
výstavu obrazov domáceho autora Jozefa
Dubničku Moje životné dielo, pri príležitosti
jeho životného jubilea. Kurátorom výstavy
bol primátor mesta Štefan Staško. Vernisáže
sa zúčastnili aj vzácni hostia – akademickí
sochári Juraj Gavula a Imrich Svitana.
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Z rokovaní mestského zastupiteľstva

MÁME NOVÝCH POSLANCOV
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Sobranciach, sa konalo dňa 11.01.2011 v spoločenskej
miestnosti Mestského kultúrneho strediska v Sobranciach.
Otvoril ho vtedajší primátor Ing. Pavol
Džurina. Hneď v úvode p. Imrich Habušta
oboznámil všetkých prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta. Nový primátor Ing. Štefan Staško zložil
zákonom predpísaný sľub, prevzal insígnie
a ujal sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia. Novozvolení poslanci MsZ MUDr. Ján
Biačko, MVDr. Štefan Džurina, Ladislav
Ferkovič, Ing. Boris Hrebeňák, Ján Kačur,
Martin Kendereš, MUDr. Juraj Klamo,
Mgr. Eduard Knežo, Ing. Vladimír Kušnír,
Mgr. Marián Mišo, MVDr. Marián Petro,
MUDr. Marcela Rajzáková, MUDr. a Eva
Žofčáková zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca MsZ.
Potom Ing. Staško prečítal svoj príhovor.
Mgr. Knežo prečítal návrh na zriadenie
komisií. MsZ v Sobranciach po prerokovaní zvolilo:

komisiu na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisia je zložená z členov, ktorí po
jednom zastupujú každú politickú stranu,
resp. kandidujúci subjekt z tých, ktorí sa
dostali do zastupiteľstva
predseda: SMER - MVDr. M. Petro
a členovia: SDKÚ - MUDr. J. Biačko,
ĽS – HZDS - MVDr. Š. Džurina, SDĽ Mgr. M. Mišo, KDH - Ing. V. Kušnír, ND
- MUDr. E. Žofčáková, Nezávislý - Mgr.
E. Knežo.
MsZ v Sobranciach po prerokovaní zvolilo
7 člennú redakčnú radu novín SOBRANČAN v zložení: Mgr. E. Knežo, MUDr. E.
Žofčáková, Mgr. G. Kozmová, Mgr. Ľ. Saloková, PhDr. Ľ. Siváková, Mgr. M. Mišo,
PhDr. A. Imlejová.
MVDr. M.Petro podotkol, že v komisii
zdravotníctva a vo finančnej komisii nie je

potrebné postupovať tak, že po uvoľnenom mandáte v obecnom zastupiteľstve
nastupuje za poslanca náhradný kandidát,
ktorý získal najväčší počet hlasov v danom volebnom obvode. V našom prípade
vo volebnom obvode č. 2 je náhradníčkou
Ing. Danica Fabianová. Primátor jej odovzdal menovací dekrét a po zložení sľubu
sa ujala funkcie poslankyne MsZ v Sobranciach.
Primátor mesta oznámil poslancom, keďže do funkcie svojho zástupcu nikoho
nemenoval, aby v súlade s § 13 b) zákona o obecnom zriadení, hlasovaním určili
zástupcu primátora mesta. MsZ po prerokovaní schválilo do tejto funkcie MUDr.
J. Klama.
V bode interpelácie vystúpili viacerí poslanci.
O ich pripomienkach Vás budeme informovať v nasledujúcom čísle aj s odpove-

komisiu finančnú, správy mestského majetku
predseda: MUDr. J. Biačko, členovia: poslanci:
MVDr. Š. Džurina, Ing. V. Kušnír a MUDr.
J. Klamo a neposlanci: Ing. A. Knap, Ing.
R. Ihnát
komisiu miestneho rozvoja, výstavby, ŽP
a dopravy
predseda: Ing. B. Hrebeňák, členovia: poslanci: Mgr. E. Knežo, L. Ferkovič, J. Kačur
a neposlanci: Ing. V. Kráľ, M. Chyrik, R.
Tižová
komisiu školstva, kultúry, mládeže
a športu
predseda: Mgr. E.Knežo, členovia: poslanci: Ing. V. Kušnír, Mgr. M. Mišo, J. Kačur
a neposlanci: Mgr. L. Popovič, Mgr. Ľ. Saloková, Š. Kurčenko
komisiu zdravotníctva, sociálnych vecí,
bytovú, rómskej problematiky a verejného
poriadku
predseda: MUDr. E. Žofčáková, členovia:
poslanci: MUDr. M. Rajzáková, M. Kendereš, MVDr. M.Petro a neposlanci: Ing.
A. Kušnírová, Ing. M. Cinkanič

7 členov a navrhol, aby sa tým zaoberali
na budúcom riadnom MsZ.
Druhé zasadnutie MsZ v Sobranciach
sa konalo 24. 3. 2011 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Sobranciach. Otvoril
a viedol ho Ing. Štefan Staško, primátor
mesta. Na zasadnutí boli prítomní všetci 13
poslanci.
Hneď v úvode primátor konštatoval, že
došlo k zániku mandátu poslanca MsZ.
Zánik tohto mandátu upravuje zákon č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde v § 25 odst.2,
písm. h) sa ustanovuje, že mandát poslanca zaniká v prípadoch podľa § 11 odst.2.
Tento ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie
poslanca s inými funkciami. V našom
prípade, dohodu o pracovnej činnosti
s Mestom Sobrance má uzavretú odo dňa
09.04.2009 MUDr. E.Žofčáková na prácu
lekárskej posudkovej činnosti. Aj na základe stanoviska JUDR. Jána Kizivata a v súlade s § 51 odst. 1,2 zákona SNR 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy je

ďami oprávnených osôb, ktoré budú na
uvedenú problematiku reagovať.
Primátor na záver dodal, že miestny poplatok
za komunálny odpad nie je vysoký, máme dlhodobo najnižšiu cenu, ktorá sa každoročne
zvyšuje iba o mieru inflácie. Je potrebné ľudí
viac angažovať do separovaného zberu a zvýhodniť tých, ktorí sa do neho dlhodobo zapájajú. V meste máme zriadený zberný dvor,
ktorý mnohí ľudia využívajú, ale sú aj takí,
ktorí o ňom nechcú vedieť.
MsZ po prerokovaní doplnilo do komisií:
člena komisie finančnej, správy majetku
a podnikateľskej činnosti: JUDr. Jána PIPTU, členov komisie zdravotníctva, sociálnych vecí, bytovej politiky, rómskej problematiky a verejného poriadku: Helenu
Ciklamínyovú, Ing. D. Fabianovú - predseda, členov redakčnej rady novín Sobrančan: M. Kendereša, Ing. D. Fabianovú
a Mgr. Máriu Kasičovú a členov komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov: M. Kendereša a Ing. D. Fabianovú.

Sobrančan /3
MsZ po prerokovaní poverilo poslanca MVDr.
M. Petra zvolávaním a vedením MsZ .
Primátor mesta predniesol poslancom
VZN č. 1/2011- Povodňový plán záchranných prác mesta Sobrance, ktoré MsZ po
prerokovaní schválilo.

Ďalej primátor oboznámil zastupiteľstvo
s možnosťou výstavby nájomných bytov
v meste, nakoľko s tým má mesto dobré
skúsenosti. Zatiaľ mesto uvažuje s 2 alternatívami a to je buď výstavba nových nájomných bytov alebo nadstavba Domu slu-

dalo ušetriť. V závere diskusie MsZ rozpočet schválilo. Primátor mesta predniesol Správu o činnosti MsÚ v Sobranciach
za rok 2010. Poďakoval svojim pracovníkom za spoluprácu a požiadal všetkých
riaditeľov organizácií o šetriaci režim.

Ďalej oboznámil poslancov s návrhom na
predĺženie nájomných zmlúv na prenájom
bytov nižšieho štandardu na Michalovskej
ul. v Sobranciach. Na otázku MVDr. Džurinu, či nájomníci majú dlhy, primátor odpovedal, že voči mestu z 28 nájomcov, 25
majú dlh na nájomnom. No toto sa v priebehu roka vyrieši, lebo všetkých dlžníkov
berieme na aktivačné práce a dlh budeme
postupne vymáhať.
MsZ po prerokovaní schválilo ukončenie
nájomných zmlúv na prenajaté nebytové
priestory v Dome služieb v Sobranciach,
na Michalovskej ul. č. 21 v Sobranciach
a v budove polikliniky. Ďalej schválilo
zníženie nájomného za majetok prenajatý Mestskému bytovému podniku s.r.o.
Sobrance na 28 .475,68 € ročne, predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní
nehnuteľnosti parc. KN č. 163/1 pre STAFER spol. s.r.o., Priemyselná 7, Michalovce a prenájom nebytových priestorov
v objekte MŠ na Gagarinovej ul. v Sobranciach za účelom zriadenia pobočky pre
Sociálnu poisťovňu Michalovce. Prenájom
časti parc. KN č. 560/1 o výmere cca 1600
m2 pre Tenisový klub Sobrance za účelom
výstavby dvoch antukových tenisových
kurtov, z dôvodu, že ich výstavbou sa rozšíria možnosti športového vyžitia občanov
mesta. K bodu predaj nehnuteľností MsZ
po prerokovaní schválilo odpredaj parcely
C KN č. 49/25 o výmere 398 m2 z dôvodu, že uvedenú parcelu mesto vzhľadom
na jej polohu nevyužívalo ani využívať
nebude, jej údržbu nezabezpečovalo a je
pre mesto výhodnejšie ju odpredať.
Predaj parcely C KN č. 771/35 o výmere
173 m2, zapísanej na LV č. 1060.
MsZ v Sobranciach neschválilo predaj
nebytových priestorov na Nám. Slobody,
súp. číslo 582 o výmere 59,28 m2 , ponuku
Jozefa Tabiša , bytom Pavla Horova 7, Sobrance na odpredaj polovice parcely C KN
č. 1038, t.j. 639,5 m2, zapísanej na LV č.
2300 a predaj časti parcely C KN č. 29/19
a parcely č. 21.

žieb. Do najbližšieho zastupiteľstva mesto
vykoná prieskum záujmu takejto výstavby.
Po prerokovaní MsZ schválilo vypísanie
verejnej obchodnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v Dome služieb
o výmere 44 m2 a 33 m2 na podnikateľské,
kancelárske alebo skladové účely.
Primátor oboznámil poslancov, že mesto
Sobrance požiadalo krajský pamiatkový úrad
o zápis budovy ZUŠ medzi kultúrne pamiatky mesta, nakoľko na takéto stavby bude
možnosť žiadať finančné prostriedky z eurofondov. Všetkým prítomným oznámil, že
mesto má nového právneho zástupcu JUDr.
J. Kizivata. Ubezpečil ich, že bude pokračovať v priateľských stretnutiach s družobnými
mestami Ukrajiny, Poľska a Maďarska.
V poradí tretie MsZ sa konalo 28. 4. 2011.
Otvoril a viedol ho primátor mesta. Prítomní boli všetci 13 poslanci.
Poslanci Ing. Kušnír, MUDr. Biačko a MVDr.
Džurina v bode interpelácie reagovali na
situáciu straty poslaneckého mandátu
p.Žofčákovej. Primátor mesta im odpovedal, že im dá v priebehu 30 dní odpoveď.
Po tomto bode poslanci MVDr. Džurina,
MUDr. Biačko, Ing. Hrebeňák, Ing. Kušnír a MUDr. Rajzáková odišli z rokovacej
miestnosti. MsZ pokračovalo v rokovaní.
Mgr. Knežo upozornil, aby sa začalo s úpravou strechy v MŠ, pretože na to už boli
vyčlenené finančné prostriedky. Poslanec
Kačur požiadal, aby sa v meste určili trhové miesta. Apeloval na zriadenie Mestskej
polície z dôvodu schádzania sa rómskej
komunity v areáloch oboch škôl a poškodzovania majetku.
V ďalšom bode primátor predniesol návrh rozpočtu mesta Sobrance na roky
2011 – 2013 a návrh programového
rozpočtu mesta Sobrance na roky 2011
– 2013. Poslanci prerokovali jednotlivé
dlhy, ktoré mesto má a musí ich splatiť,
aby sa nedostalo do súdnych sporov.
V rozpočte sa zohľadnili aj projekty, ktoré sú podané. Primátor apeloval na poslancov, aby hľadali možnosti, kde by sa

Poslanci prerokovali informácie o zabezpečení sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. K Správe o hospodárení MsKS
za rok 2010, ktorú predniesla riaditeľka
Mgr. A. Šabáková, sa vyjadril MVDr. Petro, ktorý upozornil na vysoké výdavky
telefónnych staníc. P. riaditeľka vysvetlila, že sú tam zahrnuté pevné linky, mobil
a 7 pripojení na internet. Primátor mesta
chcel vedieť, koľko filmových predstavení
bolo odohratých, načo p. riaditeľka odpovedala, že z pripravovaných 104 sa ich
odohralo 49. Následne predniesla správu
o plánovaných kultúrnych a spoločenských podujatiach na rok 2011. Informovala prítomných poslancov, že MsKS
podalo 8 projektov. Správu o hospodárení Technických služieb (TS) mesta Sobrance za rok 2010 predložil riaditeľ Ing. J.
Mihalovič. Primátor sa informoval prečo
sa TS neuchádzali o nenávratné finančné
prostriedky zo separačného programu
životné prostredie – čistiaca komunálna
technika. Ing. Mihalovič reagoval, že požiadal bývalé vedenie o zapojenie sa do
tohto projektu, ale jeho žiadosti nevyhoveli. Na otázky týkajúce sa nespokojnosti
vyvážania odpadu z cintorína reagoval,
že obyvatelia tejto časti mesta (Ul. SNP)
vynášajú do kontajnera na cintoríne odpady zo svojich domácností a dal návrh
riešiť týchto občanov v priestupkovom
konaní. Správu o hospodárení Centra
voľného času Zvonček v Sobranciach za
rok 2010 všetkým poslancom predniesla riaditeľka Mgr. G. Kapláčová. Riaditeľ RNS, n. o. MVDr. M. Petro predložil Správu o hospodárení Regionálnej
nemocnice, n.o. Sobrance za rok 2010.
Vysvetlil prítomným, že v súčasnosti
bolo urobených 6 ambulancií pre lekárov z polikliniky, z toho 3 sú už funkčné
a 2 sú ešte nedokončené. MUDr. Hric od
zmluvy odstúpil.
Primátor mesta sa všetkým prítomným
poslancom poďakoval za aktívnu účasť na
rokovaní a ukončil ho.
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N A Š A R E A L I TA . . . D L H Y
A U H R Á D Z A N I E FA K T Ú R
Je to tak, stále dookola počujeme, že náš
štát zle hospodári, že výdavky sú väčšie
ako príjmy. Nemusíme ísť ani ďaleko, aby
sme videli, ako sa dá hospodáriť s mestskými peniazmi. Pri všetkých svojich zamestnaniach som nesledoval len perspektívu prítomnosti, ale hlavne perspektívu
budúcnosti. Nikdy som si nepomyslel, že
aj v našom meste by to mohlo vyzerať,
ako by po ďalšom primátorovi už mala
prísť len potopa. Je to naše mesto a naše
peniaze, preto vás musím informovať, čo
sa udialo za pôsobenia ex-primátora Pavla Džurinu.
Keď som v roku 2008 odovzdával úrad,
mesto nebolo zaťažené žiadnym priamym
úverom a v rozpočte mesta bol prebytok
250 tisíc € (7,5 mil. Sk), s ktorými mohlo
mesto disponovať. Ja som bohužiaľ také
šťastie nemal a pri nastúpení do funkcie 11.
1. 2011 som zistil, že
v tomto roku musíme
uhradiť okolo 450 tisíc
€ (13,5 mil. Sk). Predchádzajúce
vedenie
za 2,5 roka dokázalo
mesto zadlžiť a vyrobiť stratu necelých 700
tis. € (21 mil. Sk). Stále
si kladiem otázku, kde
sú tie peniaze? Pocítili
ste to vy, občania? Čo
sme vlastne zdedili?
Najväčší dlh 274 004
€ má mesto za zrealizovanie stavby kanalizácie a vodovodnej
prípojky na Ul. Michalovskej. Tá bola
začatá a skolaudovaná za pôsobenia P.
Džurinu. Faktúra od dodávateľa Plynroz
a. s. Sobrance bola na úrade prijatá 16. 2.
2010, zaevidovali ju až 15. 7. 2010 a odvtedy sa s ňou nič nedialo. V denníku
Zemplínsky Korzár sme čítali, že bývalý
primátor P. Džurina riešil súdnou cestou zmluvu o dielo práve na túto stavbu.
Boli to však „len“ vyhlásenia pre denník
a zastupiteľstvo. Žiaľbohu, tento neočakávaný „darček“ musíme tohto roku vyriešiť my, aby sa mesto vyhlo ďalšiemu
súdnemu sporu a penalizáciám. Druhý
najväčší dlh - faktúru v hodnote 99 955
€ máme za rekonštrukciu vykurovania
objektov vo vlastníctve mesta. Objem
prác v tejto hodnote bude nutné uhradiť
ako práce navyše. Tieto práce boli odsúhlasené a podpísané P. Džurinom v roku

2010. Okrem toho mesto uhrádza v tomto projekte 100 000 € v priamom úvere.
Mimochodom, pretože sa projekt 3-krát
menil, projektantovi sa vyplatilo „zas“
naviac okolo 33 000 €. Pri realizácii rekonštrukcie oboch základných škôl tiež
došlo k niekoľkým čudným transakciám.
Pri rekonštrukcii ZŠ – Komenského 6,
sa vrátilo okolo 90 000 € za práce, ktoré
neboli potrebné, alebo sa nedali zrealizovať. Napriek tomu, že P. Džurina bol
v tom čase v Bratislave pracovne aj celý
týždeň, nedokázal vybaviť zmenu, aby
tieto finančné prostriedky mohlo mesto
využiť na práce, ktoré bolo nutné vykonať
na tejto škole. Strop strechy si vyžadoval
viacero úprav. Zase nové vedenie mesta
musí riešiť a uhradiť faktúru v hodnote
38 754 € dodávateľovi stavby REKOS,

združenie Snina. Až neskutočne vyznieva fakt, že financie v hodnote 7 000 € na
dodávku vnútorného zariadenia sa na
tejto škole vybaviť dali. Na Sobranskom
jarmoku 2010 sa do užívania žiakom ZŠ
Komenského 6 slávnostne odovzdalo
viacúčelové ihrisko s umelým povrchom,
ale faktúru, ktorá prišla v septembri 2010
asi „zabudli“ uhradiť. Urgencia splátky
od spoločnosti ŠPORT- REAL, s. r. o.
Trenčín prišla vo februári 2011 a mesto
musí zaplatiť ďalších 11 265 €. Na ZŠ Komenského 12 sa slávnostne odovzdávala
rekonštrukcia ešte v septembri 2010, ale
časť splátky za dodávku vnútorného zariadenia vyplatená nebola. My teraz musíme uhradiť dodávateľovi ETAMAX, s.
r. o. Humenné sumu vo výške 6 880 €.
Zbytočným a pre mesto veľmi nevýhodným, sa stal aj spor s Annou Buxarovou,

ktorá bola prepustená v rozpore so Zákonníkom práce. Spor dopadol v neprospech mesta aj preto, lebo ani vedenie
mesta, ani právny zástupca sa jednotlivých pojednávaní vôbec nezúčastňovali, alebo sa jednoducho ospravedlnili.
Mestskú kasu toto organizačné „bačovanie“ vrátane súdnych poplatkov bude stáť
okolo 33 tisíc €. Mesto úplne zbytočne
prišlo o čiastku takmer 10 000 € ročne,
ktoré sa vyplatili právnym kanceláriám,
aby sa dokázala moja trestná zodpovednosť. K zamestnancom však bývalé vedenie nebolo také skúpe ako na uhrádzanie faktúr. Nadštandardne boli platovo
zvýhodňovaní ľudia (prednosta, vedúci
oddelení), ktorí v dobe, kedy sa malo
šetriť, mali ísť príkladom. Každý vedúci
oddelenia mal pritom mobil bez limitu.
Je nemožné, aby nám
takto unikali „nemalé“ financie.
Chcem sa vyjadriť
aj k otázke, ktorá už
zopár „dní“ koluje
po meste - sťahovanie Rómov do Sobraniec. Tento výmysel
vôbec nie je pravdivý
a je nereálne, aby sa
k nám prisťahovali Rómovia z Košíc,
alebo iného mesta.
Ani ja ako primátor,
ani poslanci MsZ by
sme niečo také ako
sťahovanie do objektov patriacich mestu
(bývalá poliklinika či priestory bývalej
MŠ), ani do žiadnych iných objektov nepripustili. Tieto fámy sú namierené hlavne proti mne, ale Vy sa nimi nenechajte
zmiasť. V Sobranciach máme Rómov
a ako v iných mestách, aj my s nimi riešime problémy a o ďalšie určite nestojíme.
Verím, že aj napriek tejto situácii a hlavne
vďaka poslancom, ktorí neopúšťajú rokovaciu miestnosť MsZ, zatiaľ aspoň v drobných veciach pocítite, že sa v meste niečo
stavia, rekonštruuje, osvetľuje a čistí. Mojou aj časti poslaneckého zboru naozaj veľkou snahou je pripraviť opatrenia, zmeny,
ktoré by pomohli nám všetkým. Výmenou
skúseností s inými mestami chceme realizovať projekty, ktoré nás nepripravia o financie, ale práve naopak, prispejú k zvýšeniu našej životnej úrovne.
Štefan Staško, primátor mesta
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BUDE V LETE KÚPALISKO
OTVORENÉ?
Sobrančania v čase leta využívali kúpalisko, ako zdroj oddychu a hlavne kúpania. Aj keď vedeli porovnávať jeho podmienky s inými mestami, predsa len
kúpalisko v Sobranciach bolo jedinečné. Svojimi rozmermi a hlavne hĺbkou
bolo veľmi atraktívne. Správu, že sa bude miestne kúpalisko rekonštruovať,
prijali všetci Sobrančania s veľkou radosťou. Už prvým sklamaním však bolo,
že sa s rekonštrukciou začalo v hlavnej letnej sezóne, v auguste minulého
roku, s prísľubom, že ďalšia sezóna už bude na „novom“ kúpalisku. Blíži sa
leto, a tak sa pýtame : „Bude kúpalisko v lete otvorené?“ Odpoveď nás už asi
neprekvapí: NIE!
Ako to s tým naším kúpaliskom nakoniec je...? Kto je za to zodpovedný?

Od Ing. Anny Kudráčovej sme sa
dozvedeli, že pripravený projekt bol
hneď od začiatku nerealizovateľný,
pretože nebol finančne krytý. Teda
iba časť, financie, ktoré boli použité
na začiatku rekonštrukcie. Aj tvrdenie, že budúca sezóna bude na novom
kúpalisku, bolo zavádzaním, pretože
projekt v hodnote 465 tisíc eur (14
mil. Sk) nebolo možné zrealizovať
v takom krátkom čase. Zatiaľ sa urobili práce za 105 tisíc eur. Vypracovaný projekt značne upravil rozmery
veľkého bazéna, ktorý sa skrátil o 5m
a zúžil o 1m. Upravená je aj hĺbka, iba
na 1,3 -1,4 m. Ďalšie financie bývalé
vedenie mesta nielenže nezabezpečilo, ale z enviromentálneho fondu
ich už nebolo možné dostať, pretože
sa z tohto fondu mohli získať peniaze
iba jednorazovo. Kúpalisko je odsúdené na to, že sa na jeho pokračujúcu
rekonštrukciu musí vziať úver.
Prečo sa vlastne s takýmto rozsahom
rekonštrukcie začalo? Odpoveď sme
hľadali u riaditeľa Technických služieb
mesta Sobrance Ing. Jozefa Mihaloviča,
pretože TS sa starajú o prevádzku kúpaliska. Počas rokov 2009 a 2010 bol
veľký bazén opravovaný a ročne táto
oprava stála mesto 1000 – 1700 € (30
až 50 tisíc Sk). V roku 2010 po oprave
z doposiaľ nezistených príčin sklolaminátové dno veľkého bazéna po 2-týž-

dňovej prevádzke opäť prasklo na tom
istom mieste. Dochádzalo k úniku chemicky upravenej vody. Zhruba od 10 do
50 kubíkov vody denne. Bolo finančne
neúnosné prevádzkovať bazén s týmto
problémom. Kúpalisko nikdy nebolo
ziskovou záležitosťou a týmto poškodením išlo do značnej straty. Denný náklad začal presahovať 100 € (3000 Sk)
a príjem zo vstupného bol 17 – 33 € (500
– 1000 Sk). Ale bolo dosť nezodpovedné ísť do finančne nekrytého projektu.
Faktom však je, že čím dlhšie zostáva
naše „rekonštruované kúpalisko“ v pokoji, tým viac sa stavba každým dňom
znehodnocuje.
A čo na to pán primátor ? „Ako primátora ma táto situácia naozaj veľmi mrzí.
Obávame sa nielen straty atraktivity kúpaliska z dôvodu úpravy rozmerov, ale
najmä toho, že nebude dosť financií na
jeho dokončenie“.
Dozvedeli sme sa, že vedenie mesta
začalo podnikať kroky, aby sa kúpalisko sfunkčnilo, ale aj tak by to nebolo
možné v tejto sezóne. Najdôležitejšie
zostáva, kde nájsť financie. Mesto je
po dvoch rokoch zaťažené približne
450 000 € (13,5 mil. Sk) dlhom, ktorý musíme v tomto roku splácať, inak
nám hrozia penále a exekúcia. Primátor dodal, že: „na budúci rok cez úverové zdroje, samozrejme po odsúhlasení v MsZ, chcem, aby Sobrančania
mohli opäť využívať kúpalisko v letnej
sezóne“.
Terén po začiatočných úpravách, ktoré
nakoniec začali v jeseni, je v dezolátnom stave a bude si vyžadovať značnú
úpravu, teda ďalšie financie navyše.
A zostáva nám zodpovedať si na otázku, či sme v situácii, v akej sa mesto
nachádzalo, navyše bez finančného
krytia celého projektu, vôbec potrebovali tento projekt v takejto forme, ako
ho začalo realizovať predchádzajúce
vedenie mesta.

„BZUČOVI“
SA DARILO
Možno to ešte neviete, ale v našom meste máme detský divadelný
kolektív Bzučo, ktorý pracuje pri
ZUŠ v Sobranciach a počas svojho pôsobenia zaznamenal viacero
úspechov. Malí divadelníci svojimi
vystúpeniami spestrujú koncerty
ZUŠ, Sobranský jarmok, či iné akcie v meste. Krajská súťaž detských
divadiel Detské divadelné Košice každý rok znamená pre našich
malých divadelníkov veľkú skúšku
aj očakávanie. Predchádza tomu
okresná prehliadka, ktorá sa tohto roku konala nezvyčajne – u nás
v Sobranciach. Zúčastnilo sa jej 7
divadelných súborov z Michaloviec
a Sobraniec. Na krajskú prehliadku
do Košíc postúpili dva z nich, Bzučo zo ZUŠ Sobrance a Lienky zo ZŠ
s MŠ Porúbka. Krajská prehliadka,
ktorá sa konala 10. apríla 2011 v Košiciach, je pre naše sobranské deti
vždy veľkou výzvou, pretože sa tam
stretnú kolektívy, ktoré sa navzájom
porovnávajú a odovzdávajú si divadelné skúsenosti. Pre deti je to veľká
motivácia, keďže ich veľkou snahou
je postúpiť ďalej. Dramatizáciou
známej rozprávky Išlo vajce na vandrovku si získali sympatie publika
aj poroty. Veľkou radosťou pre celý
kolektív bolo, že sme si z dvojdňovej
prehliadky, kde svoje výkony predviedlo 28 divadelných kolektívov,
priniesli 3. miesto.
-mKa-
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JULO NÁM BUDE CHÝBAŤ
Keď spomíname na svojich blízkych, zvyčajne sa nám do očí tlačia slzy a do duše nekonečný smútok za milovanou
bytosťou. Nie je to inak ani pri spomienke na „nášho Jula“, ktorý nás opustil, aby hľadal svoje hviezdy, alebo ako
napísal : „Teraz, keď som vystúpil na vrchol hory, teraz, keď sa môj dych oslobodil od chaotického pohybu, mám voľnú
cestu vzlietnuť a hľadať Ťa, Bože...“
Niekedy akoby sme pozabudli na každý
deň a venujeme sa niečomu, čo bude mať
zmysel až o niekoľko dní, mesiacov a niekedy aj rokov. Zabúdame, že tí, s ktorými
sa chceme podeliť o radosť z úspechu, tu
už s nami nemusia byť. Aj keď je lúčenie
ťažké, to s prívlastkom „posledné“ je to
najťažšie v našom živote. Je zvláštne lúčiť
sa s človekom, ktorý nám bol blízky svojím zmýšľaním a názormi aj keď ste ho
niektorí nepoznali osobne. A taký bol aj
náš Julo, bol nám blízky svojím humorom,
bol nám blízky svojím názorom, bol nám
blízky svojimi básňami, bol nám blízky
svojimi obrazmi a zároveň akoby vzdialený svojím svetom. Verím, že našiel to, čo
hľadal...
V spomienkach sme sa vrátili k Julovi
a chceli sme naňho spomínať s jeho manželkou Máriou. „Aj napriek tomu, že mám
veľký žiaľ, keď spomínam na Jula, rozmýšľam nad samými vtipnými historkami, ktoré sa nám prihodili“, začína svoje
rozprávanie. Už v začiatkoch ich vzťahu
bol Julo jedinečný a o humorné zážitky
s ním nebola núdza. Hneď, keď kupovali
snubný prsteň, v obchode ich stretol švagor a Julo na otázku, čo tam robia povedal,
že kupujú kukučkové hodiny. Aj ich kúpil
a dodnes visia na stene v dome v Tibave.
Ich vzťah začal ako vzťah žiačky a učiteľa.
A doučovanie ruštiny nakoniec skončilo
svadbou. Na otázku, aký bol život s Julom, odpovedala úprimne, že nebol ani
jednoduchý, ani zložitý, a v mnohom taký,
ako každý iný. Julo bol v súkromí vážny
a veľa toho nenarozprával. A typické pre
neho bolo, že stále pracoval. Aj keď spolu
pozerali film, nakoniec sa smiali na tom,
že ona pozerala, ako vyzerajú herci a Julo
sledoval, aké obrazy sú na stenách a aké
sú kulisy vo filme. „Typický umelec“, poznamenala. „Keď som sa vydávala, pani
Nebesníková mi povedala, že sa mám
pripraviť, lebo život s umelcom je ťažký.
Vtedy som jej slovám nerozumela. Až po
rokoch som vždy spomínala na jej slová...
a dala som jej za pravdu“. Na otázku, aký
bol Julo otec, odpovedala bez zaváhania: „
Bol úžasný otec a chlapci Norbert a Daniel
svojho otca mali veľmi, veľmi radi. Zaujímavé bolo, že obaja chlapci boli športovo
nadaní, čo Julo dokázal fantasticky využiť. Keďže maľovať veľmi nechceli, tak
ich učil vnímať krásu prírody, chodieval
s nimi do lesa, ukazoval a učil ich všetky
trávičky, kvietky, či stromy. Ja som s nimi
hrávala futbal a strieľala zo vzduchovky.

Ale zo všetkého najradšej som mala, keď
Julo večer rozprával chlapcom rozprávky,
ktoré si ,samozrejme, vymýšľal. Niekedy
ich vedel príbehom rozplakať, ale niekedy
sa začali tak smiať, že bolo po spánku.“
S úsmevom spomínala na časy, keď boli
chlapci malí a Julo ich učil, že nesmú klamať. Prísne chlapcom niekoľkokrát denne
pripomínal: „Keď ma oklamete, skončili
ste u mňa!“ A chlapci sa oveľa viac báli
tejto otcovej vety, ako maminej varechy.
Julo si nesmierne vážil priateľstvo a neexistovalo preňho slovo oklamať, alebo
podraziť. Keď ho „kopla múza“ bolo jedno, či bol deň, alebo noc, bolo jedno, či to
bol pracovný deň, alebo Vianoce. Jednoducho rozložil stojan a maľoval. Posledné
dva roky maľoval veľmi smutné obrazy.
Miloval prírodu a jeho veľkú túžbu ísť ešte
na „hubačku“ do Kalnej Roztoky, stihli
splniť minulej jesene. Keď sa vrátili, začal
hneď maľovať obraz a od začiatku vedel,
že sa bude volať „Posledná hubačka“. Ale
už ho nestihol dokončiť. Posledný rok mu
jeho zdravotný stav nedovolil maľovať tak,
ako si predstavoval, ale venoval sa aspoň
perokresbe, ku ktorej nezabudol napísať
zopár veršov „Moja láska a moja bolesť
bola nesmierna.... Snáď mi dá večný sen
to, čo mi nedoprial život....“ Jeho srdcovou záležitosťou bol Detský spevácky zbor
Magnólia. Rád pozeral historické a prírodopisné filmy. Keď už nemohol chodiť,
pozeral televíziu celé hodiny. Najviac ho
však mrzelo, že už nestihol dokončiť mnohé zo svojich obrazov. Aj keď posledné dva
roky boli kruté, nikdy nezabudol byť gava-

lierom. Najkrajším z posledných zážitkov
bolo prekvapenie k manželkiným narodeninám. Julo bol v nemocnici a už nemohol chodiť. Keďže má narodeniny 18.
12., zavolal susedovi Jožkovi, aby išiel do
kvetinárstva a objednal „zimnú kyticu“.
„Úsmevné na tom je, že ju doniesol hneď,
teda deň vopred. Bola krásna, z bielych orchideí a na bielo-strieborných doplnkoch
akoby sa skvela srieň. Vyrazilo mi to dych
a bola som v tej chvíli veľmi šťastná.“
Manželka a jeho synovia mu boli nesmierne blízki a v jeho živote mali nenahraditeľné miesto. Aj obrazy a básne venované
práve im, majú pre nich veľký význam.
Možno to niektorí neviete, ale Julo vydal
prekrásnu knihu Zbohom, kaľendar. V nej
sa dotkol aj svojich blízkych a ako to už
bolo preňho typické, s humorom.
Myslím na Jula a do mysle sa mi vkráda
smiech a svojský humor, ktorý si niektorí nevedeli vysvetliť, alebo skôr pochopiť.
Myslím na Jula a pred sebou mám šibalské
oči plné smiechu. Myslím na Jula a hľadám ten humor a šibalské oči, ale nie sú
tam, pretože tam po nich zostal iba smútok, ktorý vedel svojským humorom zakryť
iba Julo... Myslím na Jula a viem, že iný
taký nie je, pretože Julo bol jedinečný....
Aj keď sme to možno mnohí ani netušili,
ale Julo sa rozlúčil s nami všetkými svojimi poslednými básňami, ktoré nás rozosmiali, pobavili i poučili, ale v poslednom
období aj rozplakali.
Viem, že mi bude chýbať... Viem, že bude
chýbať nám všetkým...., pretože Julo bol
len náš....
-mKa-
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JÚLIUS KNAPP
Július Knapp sa narodil v r.1943 v Tibave. Od detstva medzi jeho záľuby patrili
spev, recitácia, knihy, príroda, ryby a huby. Neskôr to bolo divadlo, film, poézia
a maľovanie.
Študoval v Handlovej a v Prešove, kde sa jeho všestranné záujmy ďalej rozvíjali
a upevňovali. Po skončení štúdia pôsobil ako učiteľ ZŠ v Porúbke, Krčave, vo Vinnom a neskôr v Sobranciach. V rokoch 1973-77 bol riaditeľom MsKS Sobrance,
v 1984-88 bol vedúcim odboru kultúry na ONV Michalovce, v 1994-98 bol starostom v rodnej obci Tibava a v rokoch 1999-2004 bol zástupcom prednostu Okresného úradu v Sobranciach.
Od roku 2004 bol na dôchodku, ale napriek tomu bol stále kultúrne činný a podľa
potreby sa i naďalej zapájal do kultúrneho života v meste i v celom okrese Sobrance
v rôznych žánroch, konferoval kultúrne podujatia a písal scenáre.
Pracoval 40 rokov v Zbore pre občianske záležitosti ako recitátor. Mal 5 samostatných a niekoľko spoločných výstav výtvarníkov Zemplína, ale ocenenia získal
aj v literárnej tvorbe za poéziu. V spolupráci so Zemplínskou spoločnosťou v Michalovciach vydal 2 vlastné a niekoľko spoločných knižiek v zemplínskom nárečí
– vlastné zážitky a spomienky na Vianoce, Veľkú noc, rôzne sviatky regionálneho
charakteru, zvyky a tradície. Ako ľudový rozprávač sa stal laureátom prehliadky
„Zemplin śpiva a hutori“ v Humennom.
Bol členom redakčnej rady našich novín a aktívne prispieval do každého čísla.
Mgr. Július Knapp bol vzácny človek a významná osobnosť nielen nášho mesta, ale
aj celého regiónu Sobrance. Za jeho umeleckú, pedagogickú i občiansku činnosť mu
bola v decembri 2007 udelená „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“
a v marci 2011 „Plaketa J. A. Komenského“ in memoriam. Zomrel 5. februára 2011.

Marja to je moja žena.
A pre štatni hrichi
ochabila rodnu hrudu,
šla do Ameriki.
Často mi po druce vola.
Chce znac, co novoho,
no ňeznam, co jej povedzec,
bo ňit nič dobroho.
A tak sebe tu sam žiju
a od śčesca kipu
a s caloho śerca ľubu
calu Ameriku.
Peňeźi mam do košarki,
aj žebeň nachpatu.
Daľej krucu na bicigľi
a čekam viplatu.
P.S.
A tak sebe žiju,
hev tam coś vipiju.
Tag može budz rada
cala naša vlada!

SPOMÍNAME ...
S veľkou ľútosťou v srdci som prijal smutnú správu o náhlej smrti pána Mgr. Júliusa Knappa. Cítim sústrasť s pozostalými
a smútim rovnako ako všetci, čo ho poznali. Zomrel mimoriadny človek, akých
sa rodí málo...
Žijem vyše dvadsať rokov na západnom
Slovensku v meste Sereď, ale moja pupočná šnúra vedie a stále ma púta k môjmu
rodnému kraju. Vyrastal som v Krčave a v
tamojšej škole učil kedysi aj nebohý Ďusi.
Po základnej som chodil do Gymnázia v
Sobranciach. Stretol som sa s ním viackrát pri rôznych príležitostiach a hovoril
najmä o kresbe a maľbe. Na tie rozhovory
nezabudnem – boli nezabudnuteľné!
Vietor života ma odvial žiť do iného kúta
nášho Slovenska. Čítal som a znova čítam
všetky jeho básne, ktoré boli v Sobrančanovi uverejnené. Jeho knižky Bitanstva a
Kaľendar pocestovali so mnou až do USA
a daroval som ich našim krajanom. Niektoré „kúsky“ z knižiek sme prekladali aj
americkým priateľom a dobre sme sa pri
tom všetci nasmiali...
Vďaka mu za všetko!
Marcel Kováč

Spomínam si na Ďulku, keď sme chodievali do Sobraniec ešte len na návštevu
príbuzných a stretávali sa pri oslavách
menín našich spoločných kamarátov.

Keď vzal do rúk svoju gitaru, zazneli jeho
obľúbené Deti z Pirea, La Paloma, Kukurukuku, či iné piesne jeho mladosti.
Mal rád aj ruské alebo ukrajinské ľudové
piesne. S ním bol prítomný aj akýsi duch
umenia.
Chcem si ho uchovať v pamäti ako veselého priateľa, ktorý vždy prekvapil svojím
zmyslom pre humor pri výrobe originálneho darčeka s jeho typickou kresbou,
alebo milým „prekvapením“. Ďulka bol
však aj gavalier, nikdy nezabudol priniesť
vlastnoručne nazbieranú veľkú kyticu
poľných kvetov našej Ivete k meninám,
neskôr už len na jej hrob...
Vďaka nemu boli veselé aj naše brannošportové dni na Morskom oku, alebo
inde v prírode, možno si niektorí bývalí
kolegovia z okresného úradu spomenú na
jeho Hymnu Piť-pi-riť.
Krásna bola aj naša spolupráca pri tvorbe
týchto novín. To vždy prišiel so svojím
rukopisom, urobila som kópiu a potom
sme to spolu čítali. Bola som dojatá jeho
krásnymi veršami, často sa mi pri ich
prvom čítaní i potom pri prepisovaní zahmlieval zrak...
Jeho posledné básne, ktoré som si vyzdvihla v tunajšej nemocnici, vyšli vo 4.
čísle novín v r. 2010. Hoci bol jeho zdravotný stav vážny, písal až „...do konca“.
Gabriela Kozmová

Aj keď Sobrance sú malé mesto,
majú ľudí, ktorí sú známi aj za jeho
hranicami a je ich neúrekom. Je však
veľmi smutné, keď sa s nimi musíme
rozlúčiť. Krátko po Julovej smrti nás
po ťažkej chorobe vo veku nedožitých
56 rokov opustil jeden z významných
rodákov, výtvarník, ktorý bol známy
svojím osobitným štýlom a originalitou - Martin Remiáš. Predstavili sme
Vám ho v jednom z minulých čísel
našich novín.
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KLUB MLADÝCH
INFORMUJE

O JEDNOM VYDARENOM PROJEKTE
V uplynulom roku 2010 mládežníci z Klubu mladých pri CVČ Zvonček v Sobranciach v spolupráci s mestom Sobrance
realizovali projekt, ktorým naštartovali proces postupnej obnovy aktívnej participácie mládeže na živote komunity
mladých v meste Sobrance ako aj obnovu vzájomného dialógu a spolupráce medzi mestom a mladými ľuďmi. Projekt
s príznačným názvom „Spolu dokážeme viac“ finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
ako aj samotné mesto Sobrance.
AKO VZNIKOL PROJEKT
Prvotná myšlienka zorganizovať čosi
nové, príťažlivé pre mladých v Sobranciach skrsla v hlavách mládežníkov
– konkrétne chlapcov z kapely Parting
Mouth ktorá pôsobí pri CVČ a sobranských gymnazistov. Táto partia nadšencov sa pravidelne už od apríla 2010
stretávala v CVČ – v klube mladých, aby
spolu s vedúcou klubu nápad premenili
na skutočnosť. Veci sa dali do pohybu
a na svete bol projekt, ktorý poskytol
priestor na realizáciu všetkých dobrých
myšlienok, nápadov a predstáv všetkých
zainteresovaných, no hlavne samotných
mládežníkov.
REALIZÁCIA PROJEKTU
Projekt sa začal realizovať od júna 2010
a skončil v decembri 2010. Prostredníctvom projektových aktivít dostali mladí priestor na to, aby prostredníctvom
inovatívnych podujatí prezentovali svoju vlastnú prácu, tvorivosť a šikovnosť,
rozvíjali svoje komunikačné a sociálne
zručnosti, diskutovali s predstaviteľmi
mesta o dôležitosti práce s mládežou
v meste, no hlavne aby prostredníctvom
neformálneho vzdelávania získali široké

spektrum informácií o dôležitosti participácie a aktívnu participáciu si prakticky
vyskúšať cez projektové aktivity.
REALIZOVANÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY
Júl 2010
- Mládežnícky turnaj
v plážovom volejbale
August 2010
- Supersonic festival
Október 2010 - Diskusné stretnutia
„Participácia mládeže“
- na ZŠ, SŠ a v KM
- Dotazníkový prieskum
„Chce to zmenu“
- Výcvik komunikačných
a sociálnych zručností
mladých lídrov
December 2010 - Živé Mikulášske
pozvánky a Mikulášske
oslavy „v novom šate“
- Diskusné fórum „Ako
ďalej v práci s mládežou
v meste Sobrance“
- Záverečná (hodnotiaca)
projektová party
To, že realizácia tohto projektu bola tak
pre mladých ako aj pre komunitu mesta
veľmi prospešná a mala zmysel dokazuje
aj celková účasť na projekte, keď na tých-

to projektových aktivitách sa zúčastnilo
vyše 1900 účastníkov z radov detí, mládeže i dospelých.
Projektom mladí ukázali, že život komunity mesta im nie je ľahostajný, a že
majú záujem, aby aj ich pričinením sa
mohli v meste presadiť dobré nápady
a myšlienky mladých a nezostávali iba
v ich hlavách, či na papieri. Participáciou na týchto projektových aktivitách
dokázali, že vedia byť zodpovední, že sa
môžeme na nich spoľahnúť a preto by
mesto malo v čo najväčšej miere podporovať prácu s mládežou, pretože práve mládež preberie štafetu od tej staršej
generácie a bude rozhodovať o veciach
týkajúcich sa života v našom meste,
štáte, celej spoločnosti. Preto by nám
všetkým malo záležať na tom, aby sme
ich na túto úlohu pripravili čo najlepšie
a najzodpovednejšie.
A ak sa spoja dobré nápady a entuziazmus všetkých - no hlavne mladých aj so
skúsenosťami starších, tak platí to staré
známe že: „Spolu dokážeme viac“, čoho
dôkazom bol aj tento projekt.
Mgr. Mária Cinkaničová
vedúca klubu mladých,
koordinátorka projektu
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KEĎ SA POVIE „TÍNEDŽERSKÝ
DOBROVOĽNÍK“
Jedným z indikátorov aktívneho občianstva je zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít. Na Slovensku nie je dobrovoľníctvo masovo rozšírené a imidž dobrovoľníka nie je medzi mládežou „in“.

Snahu podporiť a rozvíjať dobrovoľníctvo
mladých ľudí na miestnej úrovni a posilniť
tak komunitnú spoluprácu má v súčasnosti celoslovenský experimentálny projekt
„Tínedžerské dobrovoľníctvo“, ktorý realizuje Iuventa Bratislava v spolupráci s vybranými partnermi, medzi ktorých patrí aj
Centrum voľného času Zvonček v Sobranciach.
CVČ Zvonček – presnejšie 21 mládežníkov
z Klubu mladých pri CVČ realizuje projektové aktivity od decembra minulého roka.
Vypĺňali testy, rozvíjali svoje schopnosti
a zručnosti prostredníctvom zaujímavých
školení, ale predovšetkým absolvovali dobrovoľnícke stáže, ktorých vyvrcholením bol
kultúrny program „OD SRDCA K SRDCU“.
Ale poďme po poriadku.
Na začiatku projektu sa vytvorili dve skupiny. Experimentálnu tvoria 11 žiaci ZŠ
a v kontrolnej sú 10 študenti SŠ. Obidve
skupiny sa následne otestovali vstupným
testom a zúčastnili sa „Školenia o dobrovoľníctve“. Potom už nasledovali projektové
aktivity, realizované predovšetkým s experimentálnou skupinou.
DOBROVOĽNÍCKA STÁŽ
Pre dobrovoľnícke stáže boli na základe oslovenia a vzájomných konzultácií
vybrané tri organizácie – Detský domov
(DD) Remetské Hámre – satelitné domy
v Sobranciach, Zariadenie pre seniorov
(ZPS) v Sobranciach a Mestské kultúrne stredisko – mestská knižnica v Sobranciach. Po zaškolení kontaktných osôb
v týchto organizáciách koordinátorkou
projektu p. Máriou Cinkaničovou z CVČ
Zvonček, sa v januári 2011 uskutočnili prvé
-úvodné stretnutia, za účasti dobrovoľníkov
(tí sa do organizácií vyberali na základe ich
záujmu), kontaktnej osoby z organizácií

a koordinátorky projektu, s cieľom vzájomného zoznámenia sa, zoznámenia sa s prostredím a aktivitami organizácie. Pokračovaním týchto stretnutí boli samostatné
stáže dobrovoľníkov, kde si mohli prakticky
vyskúšať dobrovoľnícke aktivity.
Počas stáží, ktoré prebiehali v organizáciách v mesiacoch január a február 2011,
mládežníci realizovali rôzne činnosti podľa potreby organizácie, alebo na základe
záujmu klientov v týchto organizáciách.
V DD a v ZPS to boli predovšetkým voľné debaty, spoločenské hry, tvorivé dielne
– výroba rôznych predmetov a počúvanie
a spievanie pesničiek s gitarou. V MsKS
– mestskej knižnici sa realizovali činnosti
ako ukladanie kníh, pomoc pri preberaní
a vyhľadávaní kníh.
ŠKOLENIE „PROJEKTOVÝ MANAŽMENT“
V mesiaci február 2011 sa uskutočnilo
školenie „Projektový manažment“, ktoré v CVČ Zvonček realizovali pracovníci
Iuventy Bratislava – p. Ľubka Véberová
a p. Miloš Ondrášik. Školenia sa zúčastnili členovia experimentálnej aj kontrolnej
skupiny. Cieľom školenia bolo účastníkom
poskytnúť základy projektového myslenia
dôležitého pri tvorbe vlastného projektu.
Dobrovoľníci - „projektoví manažéri“ sa
učili praktickým zručnostiam pri tvorbe
miestneho projektu a prostredníctvom aktivizujúcich hier získavali praktické skúsenosti tímovej spolupráce, aktívnej komunikácie či tvorivého riešenia problémov.
Získané zručnosti a skúsenosti mládežníci
využijú pri realizácii vlastného dobrovoľníckeho projektu, ktorý budú realizovať
v miestnej komunite.
„OD SRDCA K SRDCU“ – kultúrne vystúpenie pre dôchodcov v ZPS pri príležitosti MDŽ

Vyvrcholením dobrovoľníckych stáží bola
príprava a následná realizácia kultúrneho
programu k MDŽ pre dôchodcov v ZPS
v Sobranciach.
Kultúrne vystúpenie sa uskutočnilo
v piatok 11. marca 2011 o 15:00 hod.
v priestoroch ZPS v Sobranciach. Vystúpenia sa zúčastnili deti z DD Remetské
Hámre spolu s vychovávateľkami, p. M.
Gavulovou a J. Pastyrikovou a špeciálnym pedagógom – p. Emíliou Repkovou,
dobrovoľníkmi z CVČ Zvonček, koordinátorkou projektu, dôchodcov, sestričiek
a vedúceho ZPS v Sobranciach – p. Matúša Cinkaniča.
Deti z DD babkám a dedkom zarecitovali
básničky a spolu s dobrovoľníkmi, za sprievodu gitár, im zaspievali ľudové pesničky.
Nakoniec všetkých obdarovali perníkovým srdiečkom, pozdravom a babičkám
podarovali aj živý kvietok – ružu. Bolo
veľmi dojímavé sledovať rozžiarené tváre
a úsmevy seniorov, ale i samotných detí.
Po odovzdaní darčekov pokračoval voľný program – v podobe voľnej debaty, ale
hlavne spontánneho spevu zemplínskych
ľudových pesničiek. V závere vedúci zariadenia poďakoval všetkým účinkujúcim za
veľmi pekný program a všetci sme zhodne
skonštatovali, že toto vystúpenie určite nie
je posledné a že spolupráca všetkých zainteresovaných bude pokračovať aj naďalej.
SLOVO NA ZÁVER
Realizácia projektu - predovšetkým stáží
mala určite veľký význam a zmysel. Rozvinula spoluprácu rôznych zariadení – organizácií, prostredníctvom aktivít spojila rôzne generácie, naučila deti z DD, ale hlavne
samotných dobrovoľníkov, väčšej všímavosti a ľudskosti.
Za všetko hovoria vyjadrenia niektorých
dobrovoľníkov: „Som nesmierne vďačná za to, že mám svoju rodinu – mamu,
otca, súrodenca, čo mi doteraz prišlo ako
samozrejmosť“. „Skôr ako chceme súdiť
iných, mali by sme sa sami na vlastné oči
presvedčiť, ako to vlastne je“.
Tínedžerskí dobrovoľníci svojimi aktivitami dokázali, že naozaj platí, že: „Ak pomôžeš iným, pomôžeš aj sebe“ - v tomto
prípade pomôcť mladým pochopiť ozajstné
hodnoty života, čo je veľmi dôležitým faktorom pri rozvoji osobnosti mladých ľudí
a ich úspešnej socializácii.
Dobrovoľníci z CVČ v súčasnosti pripravujú vlastný dobrovoľnícky projekt, ktorý výrazným spôsobom pomôže ku skvalitneniu
kultúrneho života miestnej komunity. Ale
o tom až neskôr.
Mgr. Mária Cinkaničová
vedúca klubu mladých,
koordinátorka projektu
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MÁJ, MÁJ,
MÁJ ZELENÝ...
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“ je jedna vari z najobľúbenejších
májových piesní. Je tu máj. Tento mesiac
patrí všetkým zaľúbeným. Májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. Strom sa
vo zvykoch všeobecne označuje slovom
máj. Kedysi sa stavali máje v noci, ticho
a tajne, neskôr hlučne s veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života
symbolicky uprostred námestia, aby nám
pripomenul dávne tradície predkov. Máj
je vysoký listnatý alebo ihličnatý strom
s kmeňom očisteným od kôry, s korunou
bez ozdôb alebo ozdobenou stuhami, či
šatkami. Aj Sobrance sa pridali k celoslovenskému zvyku, akým je stavanie mája
a 30. apríla t.r. v parku „vyrástol“ prekrásne vyzdobený máj. K našim zvyklostiam
patrí, že strom priniesli lesníci z Lesného
závodu v Sobranciach a primátor mesta
Štefan Staško sa prihovoril prítomným,
ktorých zároveň pozval na kultúrny program. Pokračovanie na tribúne za MsKS
malo zábavný charakter, pretože všetci
prítomní sa veselili s folklórnym súborom Sobrančanik a mužskou speváckou
skupinou Užane. MsKS však pripravilo
pre svojich priaznivcov aj niečo nezvyčajné. Počas vystúpenia sa v parku varil
výborný kotlíkový guláš. A kto ho varil?
Chutnú špecialitu pripravovali tri súťažné družstvá: hudobná skupina Natural, Hudobní „fajnšmekri“ Ján Bandurič
a Ivan Ciklminy a HAM Ostrov František
Marcin a Maroš Hadvab. Porota aj všetci,
ktorí ochutnávali, mali veľmi ťažkú úlohu, pretože každý guláš chutil znamenite.
Nakoniec sa rozhodli odmeniť všetky tri
družstvá a dohodli sa, že o jeden zemiak
vyhralo družstvo hudobná skupina Natural. Večer sa v podaní hudobnej skupiny
Natural niesli mestom piesne, ktoré vítali
nielen máj, ale všetkých, ktorí sa chceli zabávať. Určite mi dáte za pravdu, že
stavanie májov patrí azda medzi najromantickejšie tradície, ktoré sa u nás viažu
k ročným obdobiam. A inak to nie je ani
u nás v Sobranciach.
-mKa-

„VYUČOVANIE JE PRÁCOU POVÁH
VZNEŠENÝCH....“

V marci s prvými jarnými kvetmi si tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Neustále sa vraciame
k jeho myšlienkam, ako k zdroju ľudskosti,
lásky a obetavosti. Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, lebo si pripomíname prácu všetkých pedagogických
pracovníkov, ktorých úlohou je formovať
osobnosť mladých ľudí, našich budúcich
pokračovateľov. Aj my v Sobranciach máme
krásnu tradíciu spojenú s týmto dňom.
Každoročne odmeňujeme pani učiteľky
a pánov učiteľov, ktorí sa vo veľkej miere
podieľajú na rozvoji vzdelávania našej mládeže. Nebolo tomu inak ani tohto roku, keď
na Mestskom úrade primátor mesta Sobrance ocenil pedagógov Plaketou J. A. Komenského. Slávnostnú atmosféru umocnilo
vystúpenie žiakov ZUŠ v Sobranciach.
„Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich

perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť...“
Sme presvedčení, že všetci pedagógovia aj tí
ocenení poznajú tento citát z vlastnej skúsenosti, ktorou je naplnená ich práca. Koľko
času ubehne, kým sa z hravej bytosti stane
dospelý človek. Koľko námahy vynaložia tí,
čo jeho dušu zušľachťujú ako najvzácnejší kvet. Najviac by o tom vedeli rozprávať
učitelia, ktorí sa dennodenne usilujú a odovzdávajú kus seba v prospech svojich žiakov
veriac, že im vkladajú do duší základ, na
ktorom budú stavať celú svoju budúcnosť.
Práve deň učiteľov by mal byť dňom, keď
nielen tí, čo sa učia, ale celá spoločnosť by
sa mala poďakovať všetkým pani učiteľkám
a pánom učiteľom za ich obetavosť, lásku,
dobrotu, ktorú zo seba dávajú každý deň.
Naši ocenení:
ZŠ – Komenského 12 – Ing. Jana Hazuchová, ZŠ – Komenského 6 – Mgr. Margita
Bučková, MŠ – Ľubica Krištofová, Spojená
škola – Mgr. Eduard Knežo, Gymnázium
- Mgr. Svetlana Kotorová, ZUŠ – Peter
Petrovčík, ZŠŠ – Mgr. Ondrej Timko, Im
Memoriam – Mgr. Július Knapp.
Verím, že najkrajším poďakovaním a prianím do budúcnosti bude Komenského odkaz:
„..aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy
s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo
len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy“.
-mKa-

SOBRANČANIA SA ZABÁVALI
V Mestskom kultúrnom stredisku Sobrance sa 15. mája t.r. konal po prvý raz KOŠAROVÝ BÁL. Pripravili ho MsKS a Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP)
Sobrance. Účastníci ním oživili tradíciu zábav prastarých materí. Začal sa krátko po
14. hod, pretože kedysi sa ľudia zabávali pri
muzike len v nedeľu poobede, inak svoj čas
trávili prácou na gazdovstve, či na poli.
Na zábavy sa chodilo s prútenými „košarami“,
do ktorých si naložili dobroty. Aj naši účastníci prišli na bál s plnými košarami. V jeho
úvode predsedníčka SZZP Sobrance Ľudmila
Tomaščíková privítala všetkých prítomných
aj milých hostí z okresnej rady SZZP a vyzvala primátora mesta Štefana Staška, aby ho
prípitkom a úvodným tancom otvoril.
Keďže SZZP v Sobranciach je nezisková organizácia, založená 30.4.2010, toto podujatie
sa mohlo uskutočniť len vďaka sponzorom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali finančné dary, ceny do tomboly a jedlo.
Menovite ich uvádzame na webovej stránke mesta: www.sobrance.sk v aktualitách
v príspevku o Košarovom bále.

Zvlášť chceme poďakovať spoluorganizátorovi - MsKS za poskytnutie priestorov,
za ich výzdobu a sladké prekvapenie v tvare košíka každému účastníkovi, hudobnej
skupine NATURAL, ktorá hrala do tanca
počas celého bálu, pánovi Šabakovi za
chutný guľáš a súboru SOĽANKA zo Zbudze za krásny kultúrny program.
V závere sa všetci jeho účastníci zhodli
v tom, že Košarový bál sa stane každoročnou tradíciou. Veríme, že tí, ktorým to ich
zdravotný stav dovolí, sa stretnú aj na 2.
Košarovom bále o rok.
Základná organizácia SZZP Sobrance
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História lesníctva

LESY PRE ĽUDÍ – ĽUDIA PRE LESY

Dnešné lesy Vihorlatských vrchov

grófka dala v roku 1924
vybudovať na brehu Morského oka kaštielik, ktorý
slúži verejnosti dodnes.
Od roku 1945 prevzalo
celý majetok Gladys Vanderbilt – Széchenyi, vrátane železničky, Riaditeľstvo
štátnych lesov a majetkov
v Solivare. Železnička bola
likvidovaná ako jedna
z posledných na Slovensku
v roku 1969. Ďalšie lesné
železnice boli prevádzkované v okolitých lesoch obcí Hlivištia,
Ruská Bystrá a Koňuš.
Po roku 1945 boli lesné majetky Nemcov, Maďarov a kolaborantov konfiškované. Vytvorili sa tzv. vnútené správy
skonfiškovaných lesov. V roku 1946 bola
vytvorená Správa štátnych lesov v Michalovciach ako predchodca lesného závodu
v Sobranciach. Výmera štátnych lesov sa
postupne zväčšovala. Samotné Riaditeľstvo štátnych lesov v Sobranciach vzniklo
v roku 1948.
Dopyt po odborne vzdelaných pracovníkoch viedol k založeniu Vyššej lesníckej
školy v Remetských Hámroch, kde bola
v roku 1952 presťahovaná z Humenného.
Škola však v roku 1956 vyhorela a študenti boli premiestnení do škôl v Liptovskom
Hrádku a Banskej Štiavnici.
Posledný model riadenia štátnych lesov
bol vytvorený v roku 1999, kedy zaniklo 7
menších podnikov a vznikol jeden podnik
s 26 odštepnými závodmi (vrátane odštepného závodu so sídlom v Sobranciach).
Dôležitosť lesov si ľudia uvedomujú aj
v súčasnosti. Preto bol rok 2011 vyhlásený Organizáciou spojených národov za
Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom „Lesy pre ľudí – Ľudia pre lesy“.
Ing. Lucia Hanková

Dôležitosť lesov si ľudia uvedomovali už
v dávnej minulosti. Prvý lesný poriadok
bol vydaný v roku 1565 Maximiliánom II.
Nebolo však dôležité hľadisko pestovania
a zachovania lesov, ale zásobovanie baní
a hút drevom. Z tohto obdobia je zaznamenané pálenie uhlia v obciach Inovec,
Koňuš, Petrovce, Porúbka, Podhoroď,
Ruský Hrabovec a Remetské Hámre.
Medzníkom v oblasti lesného hospodárstva bolo vydanie Tereziánskeho lesného
poriadku panovníčkou Máriou Teréziou
v roku 1769. Lesný štatút ukončil obdobie
ničenia lesov, umožnil vznik a vývoj novodobého lesníctva, určil zásady správnej
ťažby a pestovania lesa na zabezpečenie
trvalého úžitku.
V roku 1871 sa lesníctvo odčlenilo od baníctva a úplne sa osamostatnilo. Prvý komplexný uhorský lesný zákon bol vydaný
v roku 1879. Lesníctvo zažilo značný rozvoj
na prelome 19. a 20. storočia. Zachovanie
zdravého lesa nasledujúcim generáciám sa
stalo každodennou povinnosťou. Najviac
sa uplatnila parná sila a rozmach zažívali
úzkorozchodné železnice.
V roku 1921 vznikli Československé
štátne lesy a majetky so sídlom v Prahe.
Na území východného Slovenska sídlilo
riaditeľstvo v Solivare. V okolí Sobraniec
boli však lesy prevažne súkromné, obecné, urbárske
a cirkevné. Štátne lesy boli
v okolí obcí Petrovce a Husák, organizačne však patrili pod riaditeľstvo v Užhorode.
V roku 1894 bola daná do
prevádzky lesná železnica
v Remetských Hámroch.
Pôvodne ju dal postaviť
gróf Károly, od ktorého
ju kúpil spolu s lesmi gróf
Sztáray a od neho v roku
1908 grófka Vanderbiltová. Pokrokovo zmýšľajúca Výrub lesov vo Vihorlatských vrchoch

TIP NA VÝLET
Morské oko
Prírodné sopečné jazero Morské oko patrí
k najkrajším zákutiam na Slovensku. Je to
perla Vihorlatských vrchov, ktorá je obklopená hlbokými bukovými porastmi pralesovitého charakteru. Časť z nich je zapísaná aj
v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Národná prírodná rezervácia Morské
oko je popretkávaná množstvom značených turistických chodníkov. Najnavštevovanejší je výstup na Sninský kameň
s nádherným výhľadom na Morské oko,
Východoslovenskú nížinu, Sninu, Vihorlat
a Popričný vrch. Pre nenáročných milovníkov prírody odporúčam turistickú trasu
na Malé Morské oko.

Okrem chodníčka priamo pri brehu jazera
môžete vyskúšať aj trochu dlhší, no o to zaujímavejší Lesnícky náučný chodník Morské
oko. Uvidíte na ňom míľu na pálenie uhlia,
úzkorozchodnú železničku, snehovú jamu,
rizňu (žľab na spúšťanie dreva), posed,
krmelec a veľa ďalších zaujímavosti týkajúcich sa práce lesníkov. Náučný chodník bude
ešte tohto roku doplnený o nové zastávky.
Pozorný návštevník lesa si na prechádzke všimne prítomnosť viacerých chránených druhov. K chráneným vtákom patrí
napríklad sova dlhochvostá, výr skalný, orol
krikľavý a bocian čierny. Zo šeliem môžeme
stretnúť vlka, rysa, mačku divú alebo vydru.
Kto bude mať šťastie nájde aj mloky, užovku
stromovú alebo fúzača alpského. V jari tu
vidíme kvitnúť chránenú skopóliu kránsku,
bleduľu jarnú, lykovec jedovatý a neskôr aj
ľaliu zlatohlavú. Najznámejším symbolom
Vihorlatu je chránená telekia ozdobná.
Žiadny turista by nemal obísť jednu z najkrajších lesníckych stavieb Kaštielik Morské
oko. V roku 1924 ho dala postaviť pokrokovo zmýšľajúca grófka Gladys Vanderbilt –
Széchenyi. V súčasnosti je tento objekt zaradený medzi Významné lesnícke miesta a je
využívaný na reprezentáciu a pobyty širokej
verejnosti. Srdečne pozývame na návštevu,
veď lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Ing. Lucia Hanková

Telekia ozdobná

Fúzač alpský
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MEMORIÁL PETRA ŠTELMÁKA
A LADISLAVA MADARASA
V tomto roku sa v Sobranciach na multifunkčných ihriskách na futbalovom štadióne a I. ZŠ Sobrance konal 5. ročník Tenisového turnaja vo štvorhre „Memoriál
Petra Štelmáka“ a 3. ročník „Memoriálu
Ladislava Madarasa“ na pamiatku týchto
dvoch už nebohých spoluhráčov.
Tohto turnaja sa zúčastnilo 8 dvojíc. Najlepšie umiestnenie dosiahli:
1. miesto: Ján Biačko, Gabriel Falis
2. miesto: Martin Budzogáň, Martin
Semivan
3. miesto: Ján Kica, Ladislav Popovič
4. miesto: Ondrej Tomčo, Ľuboslav Tomčo
Srdečne blahoželáme! Ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým mohlo
byť pripravené kvalitné podujatie nielen
po športovej stránke.
Spracoval: Ján Kica

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Silvestrovský nohejbalový turnaj trojíc
sa konal aj tentoraz na prelome starého
a nového roka – dňa 31.12.2010. Bol to už
46. ročník, ktorý sa po tretíkrát koná ako
Memoriál Ernesta Vokála.
Hlavným organizátorom bolo mesto Sobrance. Účastníci turnaja boli rozdelení do
dvoch skupín. Prvá odohrala svoje zápasy
v telocvični ZŠ Komenského 12. Druhá
skupina bojovala o body na ZŠ Komenského 6, kde sa odohrali aj finálové zápasy.
Štartovné pre každú trojicu bolo 15 eur.
Hlavným rozhodcom bol p. Michal Filip.

Umiestnenie:
1. miesto: Gabriel Falis, Ján Biačko, Peter
Mižák
2. miesto: Peter Pavlína, Michal Žeňuch,
Juraj Rigan
3. miesto: Štefan Horňák, Marián Škirda,
Peter Danko
V závere turnaja boli víťazné trojice
odmenené cenami, ktoré dodali sponzori a pre všetkých účastníkov bol
pripravený guľáš v ŠJ Komenského 6,
Sobrance.
Športu zdar a nohejbalu zvlášť!

ČO NOVÉHO V
NAŠOM FUTBALE?
Po dlhej zimnej prestávke sme odštartovali jarnú odvetnú časť 4. futbalovej ligy –
juh. Počas tejto prestávky sa udiali zmeny
nielen v hráčskom kádri, ale aj na trénerskom poste a vo vedení MFK Sobrance. Po
zmene na primátorskom mieste odstúpila
správna rada. Bol vymenovaný nový výber aj správna rada, ktorej predsedom sa
stal primátor mesta Ing. Štefan Staško.
Zimnú prípravu sme začali bez trénera pod vedením hráča Petra Danka.
V tomto prípravnom období sa zmenil aj
hráčsky káder, keď odišiel Simčík (Veľké
Revištia), Gutič (Kráľovský Chlmec) a do
mužstva prišli noví hráči Makeľ, Škirda,
Hrabik, Barbarič, Bodnár a Smoľak.
Počas zimnej prípravy mužstvo odohralo
niekoľko prípravných zápasov na umelej
tráve v Michalovciach. V tomto období
sa nám zranilo niekoľko hráčov (Pavlina,
Rožko, Smoľak, Komár), čo sa odzrkadlilo aj na majstrovských zápasoch nášho
mužstva. Terajší káder tvoria títo hráči: Makeľ, Treľo, Spišák, Danko, Klamo,
Škirda, Smoľak, Hrabik, Barbarič, Murgač, Mihalovič, Kostič, Chyrik, Pavlina,
Viňanský, Komár, Sivák, Ličko, Tutko,
Bodnár a Surmaj.
Na záver chceme poďakovať všetkým futbalovým fanúšikom, ktorí podporujú naše
mužstvo v každom zápase.
- mm-
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