SOBRANČAN

noviny občanov mesta Sobrance

1/2018

Milí Sobrančania,

Už ľem mali kročok chibi gu novučkej jari.
Chciv bim ľudzom zavinčovac, že naj śe jim dari.
Prešumnu Veľku noc vam vinčuje.

O rozpočte mesta
rozhodujú aj občania
Rozpočet mesta Sobrance
na rok 2018 sa tvoril postupne, v troch etapách.
Najskôr ho vedenie mesta
predstavilo verejnosti na
pripomienkovanie, následne ho posudzovali odborné komisie a o jeho finálnej
podobe rozhodol mestský
parlament. V hlasovaní
MsZ 13. decembra z trinástich poslancov podporilo
zákon roka jedenásť, dvaja
sa zdržali, nikto nebol proti.
Mesto bude v tomto roku

Mestská polícia
plní poslanie
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hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom, pričom príjmy a výdavky sú vo výške
8 465 294 eur.
Od roku 2015 sa radnica
rozhodla obnoviť verejné
zhromaždenia
občanov
k aktuálnym otázkam mesta. Konajú sa každoročne
(okrem roka 2016 – kvôli
epidémii žltačky) a druhé
stretnutie s občanmi, 8.
decembra 2017 bolo venované najmä mestskému
rozpočtu. Jeho návrh pred-

Ples mal gráciu aj
tento rok
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stavil v dome kultúry primátor Pavol Džurina a občania
k nemu mohli vyjadriť svoje
pripomienky, návrhy, námety. Išlo o vecné podnety
týkajúce sa najmä presunu
časti finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách, nie veľkého rozsahu.
Tomu predchádzala diskusia na stretnutiach s obyvateľmi, v denných centrách
seniorov.
pokračovanie na strane 3

Výmena na poste
trénera

strana 11

po štyroch rokoch držíte v rukách mestské noviny
Sobrančan. Verím, že si v nich
nájdete užitočné informácie
i zaujímavosti o živote nášho
mesta. Rozhodnutie „oprášiť“
Sobrančana je podporené hlasom ľudí. Je reakciou na vaše
podnety zo stretnutí, verejných
zhromaždení. Z nich vyplynulo,
že Sobrančan do Sobraniec
patrí. Plne sa s tým stotožňujem.
V dnešnej dobe sa možno
k informáciám dostať cez internet, dôležitú úlohu zohráva
lokálna televízia. No nie všetci Sobrančania sú fanúšikmi
internetu a pokrytie televízie
v rámci nášho mesta tiež nie
je komplexné. Preto „návrat“
k tradičným tlačeným novinám vnímam ako logický. Je
to prístup k informáciám určeným do každej domácnosti,
k informáciám objektívnym,
vecným a sústredených na
jednom mieste.
Sobrančan sú vaše noviny.
V mene svojom, v mene poslancov MsZ i redakčnej rady
sa budem tešiť, ak obsah
Sobrančana budeme tvoriť
spolu. Podnety, návrhy, témy
i reakcie od vás, Sobrančanov,
sú vítane. Želám vám príjemné
čítanie. Pohľad do kalendára
prezrádza, že s príchodom jari
si pripomíname dva významné dni. Prvý z nich, 8. marec
patrí MDŽ a všetkým ženám.
Dovoľte mi v mene všetkých
chlapov poďakovať im za to, že
ich máme. Bez nich by to nebolo ono. Moja poklona patrí aj
28. marcu a učiteľom. Za ich
vzácne, vznešené poslanie, za
vedomosti, obetu i trpezlivosť,
s ktorými nás vyslali do života.
Posielam im veľké ďakujem.
Pavol Džurina,
primátor mesta
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Sobrančan

SPOLOČENSKÝ
KALENDÁR

2018

28. 3. 2018
Deň učiteľov

12. 3. – 8. 4. 2018

Kraslice v Sobranciach

23. 4. – 27. 4. 2018

Environmentálny týždeň

30. 4. 2018

Stavanie mája

12. 5 .2018

Míľa pre mamu... Deň matiek

15. 6. 2018
S.O.S deň

24. 6. 2018

Sobranské dobroty

21. 7. 2018

Majstrovstvá Sobraniec
v plážovom volejbale

19. 8. 2018

Furmanské preteky

20. – 21. – 22. 9. 2018
Sobranský jarmok 2018

7. 10. 2018

Deň sv. Huberta

21. 10. 2018
Vám patrí úcta

23. 11. 2018

Oslobodenie mesta

2. 12. 2018

Adventný veniec

6. 12. 2018
Mikuláš

9. 12. 2018

Vianočný bazár

26.1 2. 2018

Vianočný koncert v Kostole sv.
Vavrinca

29. 12. 2018

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta

30. 12. 2018

Hokejbalový vianočný turnaj

31. 12. 2018

Stolnotenisový turnaj

31. 12. 2018

Memoriál Ernesta Vokála
– nohejbalový turnaj

31. 12. 2018
Silvester

ŽIVOT V MESTE

Mestská polícia plní poslanie

Minulý
rok
začala svoje pôsobenie v
Sobranciach aj Mestská
polícia a za prvé mesiace
svojho fungovania vykazuje vynikajúce objasnenie priestupkov a väčší
poriadok v meste.
Hlavným cieľom Mestskej polície je zabezpečenie mestských vecí verejného poriadku. „V tejto
súvislosti sa ako poriadkový útvar mesta aktívne
zapája do spolupráce pri
organizovaní
kultúrnych,
spoločenských,
športových, cirkevných a politických podujatí, pri ktorých
vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku
na teritóriu mesta,“ povedal náčelník Mestskej polície v Sobranciach Peter
Mižák. „Na základe analýz bezpečnostnej situácie
v meste sa činnosť mestskej polície orientuje na výkon služby do časti mesta

s najčastejším výskytom
protispoločenskej činnosti
s cieľom jej eliminácie. Zvýšená pozornosť je venovaná ochrane životného prostredia, čistote v meste a
dodržiavaniu hygienických
predpisov, ochrane verejnej
zelene, detských zariadení
a iných,“ pokračoval Mižák. Príslušníkmi Mestskej
polície sú okrem náčelníka
štyria policajti, ktorí prešli
výberovým konaním. V roku
2017 získali dotáciu 5-tisíc
eur na dve kamery, mo-

mentálne ich majú k dispozícii 15, ktoré im pomáhajú
s objasnením priestupkov
a kriminality. „Zavedením
kamerového systému by sa
mal znížiť počet priestupkov, ako aj trestných činov
v meste Sobrance, ale mal
by plniť aj funkciu prevencie. Miesta na umiestnenie
kamerového systému boli
vyberané podľa najväčšej migrácie obyvateľov
v meste a na kritických
miestach,“ dodal náčelník
MsP Mižák.

Seniorom prispievajú na obedy

Mesto Sobrance myslí aj
na svojich seniorov. Od
septembra 2015 funguje
Senior karta, ktorá umožňuje dôchodcom lacnejšie
stravovanie vo vybraných
prevádzkach v meste.
Poberatelia
starobného
dôchodku mohli požiadať
o Senior kartu, ak spĺňali podmienky stanovené
v Zásadách poskytovania
stravovania a príspevku na
stravovanie. Príspevok na
stravu stravníka sa líši od
súbehu dôchodkov (starobný, výsluhový, vdovský
a vdovecký). Pri výške súbehu dôchodkov do 400 eur je
príspevok mesta 1 euro, 70
centov je príspevok tomu,
kto má súbeh dôchodkov
do 500 eur. Žiadateľ o po-

skytovanie stravovania musí
byť držiteľom platnej Senior
karty, poberateľom starobného dôchodku s trvalým
pobytom v meste Sobrance, nesmie mať voči mestu žiadne finančné záväzky
a nie sú voči nemu vedené
žiadne neukončené súdne
alebo exekučné konania.
Táto služba je k dispozícii
od 1. septembra 2015. Do
konca decembra 2015 bolo
zaevidovaných 222 stravníkov, poskytlo sa 15 590 obedov pre seniorov v hodnote
13 365 eur. Postupne počet
narastal. Do konca roka 2016
sa počet stravníkov zvýšil na
270 a v minulom roku bolo
poskytnutých 59 990 obedov v hodnote 51 806 eur.
Ku koncu decembra 2017

bol počet stravníkov 294
a počet vydaných obedov
66 622 v hodnote 56 628 eur.
V januári 2018 bolo zaevidovaných a vybavených ďalších 25 žiadostí o stravovanie. Počet vydaných Senior
kariet je teda celkovo 402.
Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla (obeda) stravníkovi vo vybraných
zariadeniach
spoločného
stravovania
vyvárajúceho
typu. Po dohode je možná aj donáška v obedári na
vopred dohodnutú adresu.
Napriek tomu, že poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou, mesto poskytlo pre stravníkov
seniorov od septembra 2015
do decembra 2017 celkovo
121 799 eur.

AKTUÁLNE

Sobrančan
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O rozpočte mesta
rozhodujú aj občania

dokončenie zo strany 1

Podľa primátora je dôležité,
aby boli Sobrančania o návrhu rozpočtu nielen informovaní na oficiálnej webovej
stránke mesta, ale aby doň
mohli priamo vstupovať, podieľať sa na ňom.
V poslednom období sa
viaceré samosprávy, mestské i župné, podujali realizovať tzv. participatívny komunitný rozpočet. Projekt, kde
o časti rozpočtu rozhodujú
priamo občania. Ako? Samospráva vyčlení z rozpočtu
sumu na projekty vo verejnom záujme. Predkladajú

alebo aprílovom MsZ.
Rozpočet na rok 2018 je investične podstatne bohatší,
vďaka dobrej finančnej kondícii si mesto mohlo dovoliť
investovať viac. Najviac kapitálových výdavkov pôjde
do rekonštrukcie chodníkov
a ciest, infraštruktúry na futbalovom štadióne – kanalizácia, voda, toalety. Veľkú
pozornosť venuje rozpočet
podpore tradičných spoločenských a kultúrnych podujatí, aj tých, ktoré sa úspešne
ujali od 2015, ako napríklad
Sobranské dobroty, Novoročný pozdrav mestu, SOS
deň a podujatia v období

Prehľad hospodárenia mesta Sobrance
v rokoch 2015-2018

Skutočné plnenie/čerpanie za rok 2015
Skutočné plnenie/čerpanie za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2017
Očakávaná skutočnosť 2017
Návrh rozpočtu 2018

ich spolky, združenia, organizácie a odborná komisia
s účasťou verejnosti posúdi
a vyberie úspešné projekty.
V Sobranciach síce priestor
v „skromnom“ rozpočte na
klasický participatívny rozpočet nie je, ale vytvoril sa nový
priestor pre Sobrančanov
spolurozhodovať o mestských financiách. Vďaka dobrému hospodáreniu mesta
v posledných troch rokoch
bol od roku 2015 vytváraný
rezervný fond. Z neho mesto vyčlenilo sumu 367 000
eur, ktorá sa použije vo forme kapitálových výdavkov,
teda investícií na základe
občianskych
návrhov.
V prvých dvoch mesiacoch
tohto roka o nich diskutovala
verejnosť, poslanci by o využití rezervného fondu mali
rozhodovať na marcovom

Príjmy
spolu
5 712 740
5 257 408
5 347 965
6 339 198
8 465 294

Výdavky
spolu
5 389 204
4 890 298
5 347 965
6 339 198
8 465 294

sumy sú uvádzané v eurách

adventu, vianočný bazár,
adventný veniec a betlehem.
Aj napriek výraznému nárastu investícií v posledných
štyroch rokoch mesto podľa
Pavla Džurinu stále zápasí
s investičným dlhom a problémami, ktoré treba riešiť.
„Nie všetko sa dá urobiť naraz. V predchádzajúcom volebnom období Sobrance investične zaspali, vidno to na
kvalite ciest, ulíc, chodníkov,
bytových jednotiek, domov
napríklad na námestí Slobody. Nebolo riešené tepelné
hospodárstvo, stále sa boríme s nedostatkom zelene,
detských ihrísk či upravených plôch na Tyršovej ulici.
Po vzore úspešného projektu z roku 2010 pred blokom
D sme podali žiadosť o čerpanie eurofondov na realizáciu ďalších dvoch parkov na

Tyršovej ulici – medzi blokmi
A a B plus E a F,“ pripomenul

primátor mesta.

Realizované projekty mesta

Russayova vila, obnova kultúrnej pamiatky
Komunikácie – ul. Tyršova
Živičný kryt betónového chodníka pri ceste 2. Tt. Tyršova 1. časť
Odvodnenie chodníka pri bl. D2
Osadenie chráničiek
Výstavba cesty Ul. mieru
Scénické osvetlenie, osvetlenie sály, projekcia
Oprava javiskových ťahov a scénické osvetlenie na javisku CVČ
Zateplenie bočnej a zadnej steny budovy MsÚ Sobrance
Kamerový systém bezpečné Sobrance III. etapa
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance
Terénna sociálna práca a terénna práca v meste Sobrance 3
TSP + 3 TP
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Komenského 12 Sobrance
Oplotenie ZŠ Komenského 6 Sobrance
Spojovací chodník S-Trend
Osvetlenie za C2, D2 ulica Tyršova
Komunitní pracovníci 3 KP
Eco Dog Toilet 4 staničky
Detské ihrisko na Tyršovej ulici domček Saprimo Duo
Skatepark Sobrance
Hokejbalové ihrisko s verejným osvetlením a korčuľovaním v zime
Chodník Komárovce
Vianočná výzdoba
Dofinancovanie Russayovej vily z vlastných prostriedkov
Zriadenie Mestskej polície

669 874,36
27 027,66

31 596,05
12 180,96
29 185,20
15 252,13
5 988,80
47 368,43
40 116,44
45 950,39
1 943
7 604
3 109,36
12 332,60
44 742,78
131 492,77
68 028
10 000
80 672,13
61 000

sumy sú uvádzané v eurách

Plánované projekty mesta na rok 2018

Oprava chodníkov v meste Sobrance
Ulica Nová – chodník po ľavej strane
Ulica Kúpeľská – chodník po ľavej strane
Ulica generála Svobodu – chodník po ľavej strane
Ulica Kúpeľská – chodník pred Domom kultúry
Ulica Pavla Horova – chodník po pravej strane
Ulica Michalovská – chodník pri štátnej ceste
Ulica 1. mája – chodník od č. 44 po nový chodník
Ulica Komenského – chodník po ľavej strane
Ulica Komenského – chodník k vchodom BD č. 24
Ulica 1. mája – chodník spojnica ulíc 1. mája – Kollárova
Spolu

136 925,76
147 690,40
50 458,37
2 740,22
12 999,82
36 632,22
82 799,08
27 902,30
3 208,19
17 231,24
518 587,60

Oprava miestnych komunikácií v meste Sobrance
Ulica kapitána Nálepku
108 821,58
Ulica 1. mája
124 654,01
Ulica Hollého – odvodnenie komunikácie pri č. d. 66
2 916,43
Ulica Školská – odvodnenie križovatky ul. Školská
3 654,91
Ulica Komenského – od ul. Školská po Ul. kpt. Nálepku
21 695,35
Ulica Tyršova – BD B1, B2
21 902,38
Ulica Gorkého – odvodnenie komunikácie pri č. d. 18
3 694,40
Spolu

287 339,06

Materská škola Sobrance
1 636 698
Futbalový štadión – parkovisko
7 200
Sobrance – futbalový areál, bufet, prístrešok a verejné WC
104 525,72
Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobran- 678 045,31
ce II. Etapa
sumy sú uvádzané v eurách
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Čo odznelo na februárovom zasadnutí MsZ v Sobranciach?

POSLANCI SA PÝTAJÚ

Za posledné tri mesiace sa poslanci Mestského zastupiteľstva v Sobranciach zišli na zasadnutiach
dovedna dvakrát. Na tom decembrovom, ešte v minulom roku, schválili okrem iného základný zákon
mesta – teda rozpočet na rok 2018. Po decembrovom
34. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období sa
mestský parlament stretol znova 22. februára 2018
a súčasťou oficiálneho programu bol aj bod „Oprávnenia poslancov“. Teda aktuálne otázky, postrehy
a pripomienky, ktoré poslanci priamo alebo v zastúpení Sobrančanov posunuli do verejnej diskusie. Tu
sú niektoré z nich.
SKLÁDKY
A PNEUMATIKY
Poslanec MsZ Ing. Milan
Kicka: „Bude sa dačo robiť
so skládkami čierneho odpadu? Nedala by sa pri ich
ustriehnutí využiť aj MsP,
aby sa zabraňovalo ich rozširovaniu? Keď sa pozriete
smerom na Tibavu za cintorínom, je tam päť pneumatík, jeden plastový nárazník, modré vrece smetí,
nie je to dobrá vizitka pre
cintorín a pre nás. Ďalšia
skládka je na Tyršovej ulici
- vyhodené sedadlá z auta,
pri našej bytovke vyhodených dvanásť pneumatík...“
Riaditeľ

Technických

služieb mesta Sobrance
Jozef Mihalovič: „Pneumatiky sú problémom od
minulého roku. Zberný dvor
ani firma Fúra od nikoho
pneumatiky nevezme. Keď
nájdeme takéto pneumatiky, zatiaľ ich skladujeme
u nás na dvore. Problém
je v tom, že keď si nejaký
občan kúpi pneumatiky cez
internetový obchod, staré
pneumatiky už od neho nikto nevezme späť, a preto
ich vyhodí von. Zo zákona
by mal prevziať pneumatiky ten, kto ich predáva, ale
ten ich vezme iba od toho,
komu ich predal. Treba hľadať nové riešenie.“ (viac
o téme v článku – Ako ďalej
s čiernymi skládkami?)

ODPAD Z BYTOVIEK
Poslanec MsZ Ing. Boris
Hrebeňák: „Chcem požiadať tých obyvateľov bytoviek, ktorí prerábajú svoje
byty, aby nevyhadzovali
odpad ku kontajnerom.“
Primátor Pavol Džurina:
„Ak vieme konkrétne mená,
treba podať informáciu na
MsÚ a prostredníctvom
Mestskej polície budú občania vyzvaní, aby tento
odpad odstránili na vlastné
náklady.“
TABUĽA PRI KOSTOLE
Poslanec MsZ Ing. Vladimír Kušnír: „Chcem požiadať riaditeľa TS Mihaloviča,
aby bola opravená tabuľa
Zákaz používania alkoholických nápojov v parku pri
rímskokatolíckom kostole,
pretože je ohnutá.“
Riaditeľ
Technických
služieb mesta Sobrance Jozef Mihalovič: Ide
o klasickú hliníkovú tabuľu,
ktorá je dosť pevná, nápisy
sú ohraničené. Budeme to
riešiť, pozrieme sa na to.“

DOM SMÚTKU
Poslankyňa MsZ Ing.
Anna Sedláková: „V dome
smútku je nedostatok miesta na sedenie, možno by
bolo dobré dať nejaké lavičky. Upozorňujem na zlý
stav koberca, navrhujem
rekonštrukciu domu smútku.“
Riaditeľ
Technických
služieb mesta Sobrance
Jozef Mihalovič: „Balkón
v dome smútku je urobený
tak, že statik neodporúča
pridať miesta na sedenie. A
čím viac pridáme stoličiek
na sedenie, tým bude menej miesta na státie.“
Primátor, Pavol Džurina:
„Je na zváženie, či ubrať
z miest na státie, alebo
pridať miesta na sedenie.
Navrhujem stretnutie s poslancami a riaditeľom TS
priamo v dome smútku (6.
marca – po uzávierke tohto
čísla), kde si prejdeme, čo
je potrebné opraviť, a spolu
navrhneme sumu na opravu. Tomuto problému je potrebné venovať pozornosť.“

Dom kultúry
v novom šate

Centrum voľného času sa
v spolupráci s mestom snaží o skvalitnenie výchovno-vzdelávacej
činnosti,
a preto zlepšuje aj zázemie a materiálne vybavenie
domu kultúry, v ktorom sídli
od roku 2012.
Budova prešla čiastočnou

ve postupne vymenili všetky
zastaralé radiátory, podlaha,
vymaľovala sa väčšina priestorov. „Od môjho nástupu
v roku 2015 bolo okrem skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti prioritou aj to, aby
sa návštevníci kultúrnych podujatí cítili príjemne, aby ich

rekonštrukciou v roku 2014.
„Cez projekt sa opravila
vonkajšia fasáda, zatekajúca strecha, vymenili sa okná
a vonkajšie dvere za plastové.
Vo vnútri budovy sa zrekonštruovalo dolné WC pre ženy
a z dvoch malých skladov na
prízemí sa urobilo WC pre
mužov,“ vyratúvala riaditeľka
CVČ Mária Cinkaničová.
Z ich prostriedkov sa v budo-

v sále nič nerušilo a aby javisko bolo bezpečné pre vystupujúcich,“ uviedla Cinkaničová. „Preto sme v divadelnej
sále vymenili staré drevené
stoličky za čalúnené, ktoré sú
aj sťahovateľné, čo má veľkú
výhodu, pretože teraz môžeme rýchlo upraviť sálu podľa
potreby,“ doplnila.
Modernizácia
neobišla
ani javisko, na ktorom sa

pravidelne konajú vystúpenia. „Mala som veľkú obavu o bezpečnosť vystupujúcich,“ vyhlásila riaditeľka
CVČ. „Opravili sme aj starú
drevenú podlahu za zinkované rošty, doplnilo sa ochranné zasieťovanie k rebríkom.
Okrem toho sa
vymenila
koľajnica pre hlavnú oponu,
čo umožňuje ľahkú manipuláciu s ňou. Takisto sa namontovala nová koľajnica pre
zadnú plachtu,“ opísala zmeny. Opravou prešla aj podlaha
na javisku i v divadelnej sále,
k schodom na javisko sa namontovalo madlo, ktoré uľahčuje výstup na javisko najmä
starším ľuďom. „V spolupráci
s mestom ukončili opravu
scénického osvetlenia javiska
a výmenu svetiel v divadelnej sále. Boli namontované
nové scénické svetlá, ktoré
sa už dajú aj stmiť, vymenila sa stará kabeláž za novú
a taktiež sa namontoval nový
osvetľovací pult. V divadelnej
sále a pod balkónom pribudli
nové led svetlá a namontovali sa aj nové reflektory pre
lepšie osvetlenie sály. Ako
nóvum sa v rámci tejto rekonštrukcie nainštaloval na javisku dataprojektor,“ dodala. Od
roku 2015 sa v dome kultúry
vo vnútornej časti preinvestovalo 46 300 eur.
(red)
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Posvätili štúdio
Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR
posvätil priestory nového televízneho štúdia
mediálneho
projektu
LOGOS v Sobranciach.
Moderne vybavené televízne štúdio zamerané
na kresťanskú mediálnu tvorbu je priamym
pokračovaním projektu
Gréckokatolíckeho magazínu, ktorý sa na Slovensku začal vyrábať

zdroj: grkatba.sk

ŽIVOT V MESTE

pred viac ako tromi rokmi. V deň posviacky sa
produkčnému
tímu
úspešne podarilo natočiť aj prvé dva diely
pripravovanej
relácie
Dejiny gréckokatolíkov,
ktorú tvorcovia plánujú
uviesť v prvej polovici
tohto roka.

Ako ďalej s čiernymi skládkami?

Prichádza jar a v okolí našich príbytkov a záhrad sa
„prebúdza“ aj veľké upratovanie. Najväčší nápor odpadu sa pochopiteľne viaže
na toto obdobie. Nepochopiteľné však je, prečo odpad
končí aj tam, kde nemá. A to
napriek prísnemu zákazu vyvážania smetí a komunálneho odpadu na území mesta.
Mám na to jednoduché vysvetlenie: je to o nás, o ľuďoch, o Sobrančanoch.
Čierne skládky. Zápasíme
s nimi roky, hoci ponúkame

riešenia, ako s odpadom kultivovane a efektívne naložiť.
Sú to štandardné služby ako
pravidelný zber komunálneho
odpadu a využitie zberného
dvora. Ak treba – a treba, pridávajú sa Technické služby aj
aktivační pracovníci. Lenže tí
už likvidujú odpad priamo na
čiernych skládkach. S akým
výsledkom? Len čo jednu
upracú, čoskoro vyrastie ďalšia.
Ruku na srdce, udržať
poriadok v meste, najmä
v jeho okrajových častiach,

vrátane rómskej osady, je stále
problém. Čierne skládky riešime permanentne, preventívne
o nich hovoríme, ale... Skládok i podnetov od občanov
pribúda, často je bezmocná aj
mestská polícia. Dostane síce
podnet, kde nová skládka je,
ale konkrétnu informáciu, kto
je jej pôvodcom, len vo výnimočných prípadoch.
V dvoch prípadoch, na Komenského a Školskej ulici,
bola mestská polícia úspešná. Občania po jej návšteve
odstránili odpad na vlastné

náklady. Zákon hovorí, že
čiernu skládku má povinnosť
odstrániť mesto alebo vlastník
pozemku, na ktorom sa nachádza. Mesto to stojí nemalé
finančné prostriedky, ktoré by
mohlo využiť užitočnejšie.
Čo s tým? Riešenie je predovšetkým v nás, v ľuďoch. Je to
o vzťahu k nášmu mestu a životnému priestoru, kde žijeme.
Preto uvítam každý užitočný
podnet od Sobrančanov, ktorý
problém s čiernymi skládkami
pomôže vyriešiť.
Pavol Džurina, primátor
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Krásny
Betlehem
Vianočné sviatky majú
viacero symbolov, ale
symbolom
posledných
vianočných
sviatkov
v Sobranciach bolo určite vysvätenie krásneho betlehema, ktorému
sa tešili nielen obyvatelia mesta, ale aj dekani
rímskokatolíckej farnosti PhLic. Mgr. Ján Švec
Babov a gréckokatolíckej farnosti ThLic. Jozef
Kellö, ktorí uvítali túto
novinku, pretože Sv. rodina je jedným z hlavných
symbolov Vianoc. Z reakcií ľudí bolo cítiť nadšenie
a veľkú radosť. Hlavne
radosť najmenších obyvateľov mesta sa preniesla na všetkých. Vianoce
majú množstvo prívlastkov. Sú symbolom lásky, priateľstva a dobrých
skutkov, ale až keď to
všetko ľudia zažijú, vedia,
že to nie sú len slová...

Tradícia
nepustí
Tak ako po iné roky, aj posledné vianočné obdobie
pripomínal v Sobranciach
obrovský adventný veniec
s priemerom až 3 metre.
Umiestnený bol tradične
pred mestským úradom a
prvú sviečku na ňom zapálili 2. decembra 2017.

Sobrančania majú
dobré srdce

Vedeli ste, že dobrý nákup
môže byť aj dobrým skutkom? V Sobranciach to
vedia už tretí rok. Vianočný bazár 2017 všetkých
presvedčil, že v Sobranciach žijú ľudia s dobrým
srdcom, pretože svojím
nákupom podporili všetky predškolské, školské a
stredoškolské zariadenia
v meste.
Súčasťou tohto podujatia
bol aj kultúrny program,
v ktorom vystúpili žiaci
a učitelia materských, základných aj stredných škôl.
Vianočný bazár bol veľkou
udalosťou aj pre neziskovú organizáciu Dozos.
Tak ako každý rok, aj teraz
klienti zariadenia (telesne
a duševne postihnutí ľudia) spolu s vychovávateľmi prispeli krásnymi hand
made výrobkami a vianočnými piesňami, ktoré atmosféru dobrých skutkov a
prichádzajúcich Vianoc ešte
viac umocnili. Aký dobrý
skutok sa rozhodli organizá-

cie podporiť, sa Sobrančania dozvedeli večer, keď každá organizácia predstavila
„svoj dobrý skutok“ a sumu,
ktorú vyzbierala. Dom kultúry žiaril nielen vyzdobeným
vianočným stromčekom, ale
hlavne očakávaním, pretože
vždy po skončení Vianočného bazáru sa uvádza do
mestského života Kalendár. Určite si spomínate na
Kalendár 2017 – „Sobrance detskými očami“, ktorý
uviedli do mestského života s veľkým očakávaním.
Sobrančania sa potešili, keď
sa im predstavili talentované deti zo ZŠ Komenského
6, ZŠ Komenského 12 a
základnej umeleckej školy.
Úspešnosť prvého kalendára zaviazala ľudí z mestského úradu, aby aj v Kalendári
2018 predstavili obyvateľom
mesta výnimočnosť Sobraniec. Klienti neziskovej organizácie Dozos spolu s výtvarníkmi J. Dubničkom, F.
Kalaninom, J. Kováčom, M.
Pšakom, P. Zoľákovou a B.

Zoľákom vytvorili výtvarné
práce, ktoré vyjadrovali túžby, sny a želania klientov zariadenia. S veľkým rešpektom a očakávaním primátor
Pavol Džurina, riaditeľka
Eva Dobiášová, vychovávatelia, ale aj všetci zúčastnení
sledovali stretnutia, počas
ktorých sa vytvárali nielen
umelecké dielka, ale hlavne
priateľstvá, ktoré vyústili do
nádherného večera, keď 9.
decembra 2017 predstavili
širokej verejnosti Kalendár
2018 – „Kalendár plný radosti“, ktorého myšlienka
predstaviť klientov Dozos-u
a začleniť ich do „mestského života“ všetkých chytila
za srdce. Možno si mnohí
vtedy pomysleli, že život
by mal byť presne takýto,
plný zázračných okamihov.
Tohtoročný Vianočný bazár
sa tešil veľkému záujmu
Sobrančanov a všetci boli
hrdí, pretože nielenže podporili dobrú myšlienku, ale
pomohli tým, na ktorých ľuďom záleží.
(mka)
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Mesto obhájilo pečať

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
analyzovalo hospodárske
prostredie a ekonomické
zdravie slovenských miest
a obcí z pohľadu finančnej
a majetkovej bonity.
V podrobnej analýze sa zamerali na relevantné finančné ukazovatele efektívneho
využívania financií a majetku
štátu pre trvalo udržateľný
rozvoj. „Porovnávali sme
obdobie výsledkov, s akými primátor prevzal vedenie
samosprávy, s výsledkami,
ktoré dosiahol. Metodika
vyberala samosprávy s dobrou finančnou i majetkovou
bonitou, teda dobre hos-

podáriace bonitné obce
a mestá,“ uviedla Eva Kiacová zo Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti (SIMS). Hodnotilo sa
2926 obcí a analýzou prešlo
39,9%, teda 1144 obcí. „V
protokole sú uvedené podmienky, za akých mesto
Sobrance v roku 2017 získalo pečať, čím len opakova-

ne potvrdilo a obhájilo hodnotenie z roku 2016, kedy
sa prvýkrát podarilo mestu
v hodnotiacich tabuľkách
získať popredné umiestnenie
v rámci pozície okresu a kraja,“ doplnila.
Aj vďaka týmto aspektom a
osobnej iniciatíve primátora
sa podarilo pre rok 2017 opakovane uspieť v rozsiahlom
dotačnom programe z prostriedkov Ministerstva vnútra
SR, Ministerstva životného
prostredia SR, sekcie európskych programov a ďalších.
Výborné hodnotenie mestu
pripomína pečať, ktorú od
SIMS Sobrance obdržali v
tlačenej i elektronickej forme.

Ples mal svoje čaro aj tento rok

Koniec januára patrí podujatiu „Ples Sobrančanov“,
ktoré má dlhoročnú tradíciu a medzi obyvateľmi
mesta je to veľmi atraktívne a obľúbené podujatie.
V roku 2017 dovŕšil ples
v Sobranciach svoje 18.
narodeniny a ako dospelý
si uvedomil hodnoty, ktoré
sú dôležité.
Tohtoročné
pokračovanie v zaužívanom mode
nieslo len pozmenený názov – Reprezentačný ples
priateľského spoločenstva
mesta Sobrance a Združenia mesta a obcí Sobranského regiónu. Prekrásne
priestory vyzdobenej telocvične SOŠ OaS umocnili
zážitok takmer 180 hosťom.
Typickým znakom plesov sa
stal valčík, ktorý v úvodnom
ceremoniáli patril tanečníkom z tanečnej školy Meteor Košice. Pravá zábava
nastala, keď do sály vstúpila speváčka Nika Karch
a roztancovala všetkých
ľudí. Čerešničkou na tohtoročnom plese však bolo

vystúpenie obľúbenej slovenskej speváčky Beáty
Dubasovej. V Sobranciach
sa cítila veľmi dobre. Známe
melódie rozozvučali celú
sálu a piesne, ktoré naozaj pozná každý, si spievali všetci. Počas fašiangov
rozváňajú v našich kuchyniach tradičné dobroty, ale
na Reprezentačnom plese
sa o chuťové poháriky všetkých prítomných postaral
tím kuchárok SOŠ OaS a v
sobotu im všetci plesoví
hostia udelili titul „najlepšie sobranské kuchárky“.
Možno to bolo čarovnou
plesovou atmosférou, ale

zábava bola naozaj veľmi
srdečná, ľudia sa rozprávali, navštevovali sa pri stoloch. O zábavu sa postarali
hudobná skupina The Revivals, ľudová hudba Cifra
a DJ Vito. Parket bol počas
celého večera plný tancujúcich a spievajúcich hostí. Všetci sa tešili, že stretli
priateľov a známych a mohli
si s nimi vychutnať tento večer. Plesajúci hostia sa zabávali do skorých ranných
hodín a lúčili sa slovami,
že už sa tešia na jubilejný
20. Reprezentačný ples v
Sobranciach.
(mka)
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Chutili
aj čeregi
Fašiangové obdobie sa
pre Sobrančanov neskončilo plesom, ale pokračovalo 3. februára v dome
kultúry podujatím Fašiangy, fašengy, mjasopust...
A aj keď sa na chvíľu zdalo, že nepriaznivé počasie
skomplikuje priebeh podujatia, opak bol pravdou.
Dom kultúry bol plný detského smiechu a krásneho slovenského folklóru.
Fašiangové obdobie sa
začína už v čase od Troch
Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od
zimy k jari. Nezabúda sa
ani na prípravu tradičných
fašiangových špecialít. Šikovné ženy predviedli fašiangové špeciality a na
tohtoročných fašiangoch
mali Sobrančania možnosť
ochutnať chlieb s masťou
a škvarkovou pomazánkou,
škvarky s kyslou kapustou,
tradičné šišky, ale aj čeregi na spôsob Sobrančaniek a Bežovčaniek. A ako
sa to skončilo? Veselým
smiechom a výmenou zaručene dobrých receptov.
Fašiangy boli odjakživa
symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Nebolo to inak
ani v Sobranciach a pred
obdobím Veľkého pôstu
sa obyvatelia poriadne zabavili a zaspievali s folklórnymi súbormi Pajtašky,
Bežovčanky či Potoky. Na
domácej pôde nemohli
chýbať ani najmenší z folklórneho súboru Sobrančanik a Sobrančanky. Kým
Fašiangy vrcholili, medzi
ľuďmi sa spomínali už ďalšie kultúrne podujatia, na
ktorých sa môžu nielen
zabaviť, ale hlavne stretnúť
s priateľmi a známymi.
(mka)
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Oplotenie zvýši bezpečnosť v škole

Základná škola na Komenského ulici sa dočkala vynoveného oplotenia celého
areálu o rozmere 13 000 m2,
aby sa ochránil majetok
školy.
Projekt a samotné oplotenie
trvalo dva roky (2016 – 2017)
a celková suma predstavovala 45 950 eur vrátane DPH.
Výstavbu plotu realizovala
firma AZ-RO spol. s.r.o. Baškovce v zastúpení Jozefa Rovňaka. Základný kameň školy bol položený 3. septembra
1956. Prvé oplotenie školy
bolo dané v roku 1967. Keďže čas urobil svoje, zničené
oplotenie bolo treba obnoviť,
lebo nespĺňalo svoju úlohu
a nechránilo majetok školy.
Zrealizovaním oplotenia chce

škola zabrániť akémukoľvek
vandalizmu, devastácii a zničeniu majetku patriacemu
deťom.
V rámci zvyšovania bezpečnosti, ochrany zdravia a sociálno-patologických javov
na ZŠ bol schválený projekt Ministerstva vnútra SR
v hodnote 10 000 eur. Na
spolupráci a spolufinancova-

ním sumou 2500 eur sa podieľalo aj mesto Sobrance,
ktoré je zriaďovateľom školy.
V prvej fáze projektu budú
monitorované priestory šatní
a vonkajšie priestory. V rámci
rekonštrukcie školy bola pred
niekoľkými rokmi tiež obnovená fasáda školy, postavené
multifunkčné ihrisko, vysadené kríky a kvety za budovou
školy.

Týmto projektom chcú škola i
mesto zabrániť agresivite, šikanovaniu a hlavne poškodzovaniu školského a štátneho majetku.
Kamerový systém pomôže
riešiť problematické situácie
pedagógom, rodičom i samotným žiakom. Zavedenie
kamerového systému pomôže predchádzať prvým
príznakom záškoláctva, zabrániť agresívnemu správaniu a zaistiť bezpečnosť
v škole a ochrániť školský
majetok. Obyvatelia Sobraniec môžu so súhlasom zriaďovateľa využívať priestory
školy v stanovenom čase po
dohode s riaditeľkou školy.

Projekt zlepší možnosti na výučbu

V tomto školskom roku je
základná škola Komenského zapojená do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre
21. storočie.
Ako jediná škola v okrese
bude v rámci tohto projektu
vybavená IT ScienceLabom
– laboratóriom na výučbu
prírodovedných a technických predmetov bádateľskou metódou, ktorého

súčasťou budú napríklad
tablety, 3D tlačiareň, robotické stavebnice, digitálny
mikroskop, meteostanica
a ďalšie.
Najzaujímavejšou z aktivít je realizácia krúžku 3D
tlač, ktorý v rámci okresu Sobrance prebieha
v súčasnosti iba na tejto
škole. Krúžok navštevuje
13 žiakov 7. až 9. ročníka.
Lektorom krúžku je Ivan

Šepeľak z Centra vedecko-technických informácií
SR, oddelenie
Školského výpočtového strediska
v Michalovciach. Cieľom
tohto jedinečného záujmového útvaru je oboznámiť
žiakov s problematikou 3D
tlače na teoretickej a praktickej úrovni. Žiaci sa počas
6 stretnutí od januára do
marca 2018 naučia ovládať
voľne dostupný program

Tinkercad na vytvorenie
vlastného 3D modelu. Tento budú môcť vytlačiť na 3D
tlačiarni, ktorú budú vedieť
obsluhovať. K dispozícii
budú mať aj veľké množstvo hotových výrobkov.
V jarnom období sa žiaci
môžu tešiť na workshop
realizovaný na škole, ktorého cieľom je motivácia pre
štúdium IKT, prírodných a
technických vied.
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Návraty
Tradičný Sobranský jarmok
nechýba v kalendári domácich Sobrančanov ani ľudí zo
široka-ďaleka. Bohatý kultúrny, športový a spoločenský
program je víkendom plným
hudby, remesiel, chutných
jedál. Ba čo viac, práve na

Sobrančan
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Sobranský jarmok 2017

tunajšom jarmoku dostanete
už tradične čerstvý burčiak,
ako prvý v okolitom regióne.
Svojím program obohacujú podujatie nielen pozvaní
hostia, ale aj žiaci materských, základných, umeleckých škôl i deti z Centra voľ-

Pozvánka

ného času. Stovky ľudí sa
prechádzajú uličkami od
štvrtka do soboty, jarmok
každoročne začína Slávnostnou svätou liturgiou a končí
futbalovým zápasom.
Mnohí z vás už netrpezlivo
čakajú na september, keď sa

SOS deň 2018
Mesto Sobrance pravidelne v júni organizuje SOS
deň. V príbehu plnom napätia,
akčnosti a adrenalínu
sa minulý rok predstavili policajti Riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície, hasiči
z Hasičskej stanice, záchranári zo Záchrannej služby
Falck a Slovenského červeného kríža. Zaujímavá akcia
prilákala na futbalový štadión veľa ľudí, a tak sa obyvatelia Sobraniec môžu na
takéto krásne podujatie tešiť
znova presne 15. júna 2018.

opäť otvoria brány Sobranského jarmoku.
My si však vo fotogalérii
zatiaľ pripomeňme, ako to
počas týchto dní vyzeralo
v minulom roku.
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Sedem biblických
krokov k úspechu

V tomto svete ľudí moderného
veku je veľmi dôležitý úspech.
Známym a blízkym prajeme
úspech a úspešný život.
Obnovujeme činnosť časopisu a chceme časopisu i mestu Sobrance popriať úspešnú
činnosť. V našom malom mestečku sme väčšinovo veriaci
ľudia. Aspoň tak sa navonok
preukazujeme a niekedy je to aj
zreteľné, aj jasné. Aká je cesta k úspechu? Je
zrejmé, že
úspech
pred

dnešným svetom a úspech
pred Bohom nebude to isté. Biblia v Knihe kráľov
píše, že Šalamún „Pri celom
diele, ktoré robil, vždy sa radil s
Bohom; miloval Boha z celého
srdca a a dielo sa mu darilo.“
Tu je 7 biblických krokov
k úspešnému životu:
1. Daj Bohu v živote vždy
prvé miesto: On chce, aby si
bol úspešný. Ktorý dobrý rodič
by to nechcel? Preto neustále
pracuj na svojom vzťahu s Ním.

Keď kráčaš s Ním, nikdy nepochybíš. „Dôveruj vždy viac
Bohu a zažiješ pokoj. Budeš
mať z toho úžitok“ (Jób 22,21).
Potvrdzuje to aj stará rímska
axióma: „Čokoľvek robíš, múdro rob a vždy sa pozeraj na koniec.“

2. Pomáhaj k úspechu druhým: „Viete, že Pán odmení
každého, kto robí dobro, nech
je to otrok alebo
slobodný“
(Ef 6,8).
Nezaují-

maj
sa len
sám
o
seba, zaujímaj
sa tiež o druhých.
Buď dobroprajným, úspech
iných nech vidno na tvojej radostnej tvári, lebo s úspechom
iných si úspešný aj ty.
3. Vytváraj okolo seba atmosféru dôvery: Dokiaľ budeš
stále pochybovať, nikdy nezažiješ pocit víťazstva. Pripomínaj si slova Písma: „… naša
schopnosť je od Boha…“ (2.
Kor 3,5). Dôveruj sebe aj iným.
„Zlož svoju starosť na Pána
a On ťa zachová.“/Ž/  

4. Buď informovaný: „Veľkým
obohatením sú vedomosti, keď
ich múdry človek počuje a rozumný sa naučí chápať múdre
reči, aj keď ich zmysel je schovaný.“ (Prísl 1,5-6). Všímaj si
svet okolo seba, čítaj a pracuj
na svojom duchovnom raste.
Pokiaľ si ochotný zaplatiť za
dobré jedlo, ale za dobrú knihu nie, potom si asi málo vážiš
svoj intelekt aj svoj duchovný
život.

5. Predstavuj si, ako dosahuješ svoje ciele: Premýšľaj
a hovor pozitívne. Ver si. Mojžiš
to robil takto: „S vierou opustil Mojžiš Egypt a nezľakol sa
kráľovho hnevu, vydržal akoby videl stále Neviditeľného.“
(Hebr 11,27).  
6. Napíš si plán a stanov
konečné termíny: Zostav si
podrobný zoznam potrebných
aktivít a stanov si kontrolné
body. Stráž si svoju myseľ a
časové priority. „… Dávajte si
veľký pozor, ako máte žiť: nie
ako nemúdri, ale ako múdri.
Využívajte čas, lebo dni sú zlé.“
(porov Ef 5,16).
7. Stanov si reálne ciele: Pracuj na prioritách, na jednej po
druhej. Mnoho vecí sa v živote
nepodarí z jediného dôvodu –
kvôli rozptýlenej pozornosti.
Preto sa vyvaruj rozptyľovania:
„… muž s rozpoltenou mysľou,
nestály vo všetko svojom počínaní.“ (Jak 1,8). Musíš predsa
vedieť, prečo žiješ, alebo žiješ
len tak náhodne, nadarmo?
Keď budeš dodržiavať týchto
sedem pokynov, budeš mať v
živote úspech.
Mgr. Ján Švec-Babov
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Výmena na poste trénera

Po skončení jesennej časti
4. ligy Juh sezóny 2017/18
nastali v MFK Sobrance viaceré zmeny.
Tou najpodstatnejšou je výmena na trénerskom poste,
keď doterajšieho trénera J.
Gomboša nahradil P. Danko,
ktorý v minulosti úspešne vie-

34-ročný Štefan Horňák, keď
prestúpil do Pavloviec nad
Uhom. Do toho istého tímu
odišiel skúsený brankár Myroslav Lyitnianskyi.
Zimná príprava A mužstva odštartovala 9. januára prevažne
v domácich podmienkach.
Mužstvo počas nej odohralo

dol sobranský dorast. Spravodajsky treba doplniť, že MFK
figuruje v tabuľke na 6. pozícii
s 28 bodmi, keď zo šestnástich zápasov polovicu vyhral
a zaznamenal po štyri remízy
a prehry.
Zmeny sa dotkli aj hráčskeho
kádra. Mužstvo opustil najlepší strelec súťaže s 23 gólmi,

niekoľko prípravných zápasov
zväčša na umelej tráve v Michalovciach. Mužstvo postupne preverili súperi z Petroviec,
zo Soli, z Kráľovského Chlmca, z Budkoviec, z Veľkých Revíšť či Vyšných Remet. „Hráči
majú k dispozícii dostatok
prípravných zápasov, zabezpečená je aj pravidelná rege-

nerácia, teda plynulý a kvalitný priebeh celej prípravy. Na
jar chcem dať priestor vlastným odchovancom a kvalitným domácim hráčom, ktorí
z rôznych dôvodov pôsobili
v nižších súťažiach. Z dorastu
prišli Hamarik, Kozák, Vinc,
Sliško, Gojda, Špak. V štádiu
riešenia je skúsený a kvalitný
stopér Pavlina a do prípravy
sa zapojili aj hráči, ktorí majú
potenciál, ale v minulosti pôsobili v nižších súťažiach ako
M. Záhorčák, M. Sivák a R.
Bajuz. Na brankárskom poste
sú na skúške B. Kica a kvalitný dorastenec M. Činčár,“ pripomenul tréner Peter Danko.
Prvý domáci zápas jarnej časti
čaká našich chlapcov doma
18. marca, kedy privítajú Krásnohorské Podhradie. O týždeň cestujú hráči MFK na
majstrovský zápas do Strážskeho. V jarnej časti klub ráta
aj so službami dvoch kvalitných hráčov z Ukrajiny. (red)

Po stopách zlatého chodca

Základná škola Komenského 6 je jediná škola v okrese, ktorá spolupracuje s tímom okolo olympijského
šampióna a majstra sveta
v chôdzi Mateja Tótha.
Ľudia, ktorí stoja za úspechom skvelého atléta Mateja
Tótha, vypracovali špeciálnu
metodiku a súbor cvičení,
ktoré podnecujú zdravý vývoj detí a radosť z pohybu
pre deti na ZŠ Komenského
v Sobranciach. Jedinečnosť
akadémie spočíva v unikátnom programe, ktorý v škole
osobne odprezentoval olympijský víťaz i majster sveta
v chôdzi na 50 km. Deti mali
možnosť sa s Matejom porozprávať o jeho športových
začiatkoch, odfotiť a pod
jeho vedením aj absolvovať
niekoľko tréningov.

Účasťou v tomto programe
škola získala certifikát Športovej akadémie Mateja Tótha.
Deti majú zabezpečený kompletný tréningový program,
certifikovaného trénera a špeciálne navrhnutú sadu pomôcok pre kvalitnejší tréningový
proces pod vedením učiteľa

Petra Danka, ktorý sám absolvoval odbornú prípravu.
Najväčším benefitom na ZŠ
Komenskeho 6 však zostáva
možnosť detí trénovať v akadémii olympijského víťaza, čo
sa nepodarí každému.
(red)
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Úspechy
džudistov
Džudistický klub Slávia
Sobrance v súčasnosti navštevuje 22 žiakov
všetkých vekových kategórií a od vzniku až
doteraz ich vedú certifikovaní tréneri Peter
a Anna Kittanovci. „Problém stálych tréningových priestorov sme vyriešili s podporou mesta
Sobrance po schválení
žiadosti o bezplatný prenájom telocvične v priestoroch ZŠ Komenského
12. Bezproblémový chod

klubu by nebol možný
bez schválenej a poskytnutej účelovej dotácie vo
výške 1400 eur na zakúpenie žineniek, Tým sa
zlepšil tréningový proces
a zvýšil sa aj počet detí
v klube,“ povedala Eva
Koreňová zo sobranského klubu.Vrcholom
vyše ročného úsilia bola
organizácia prvého ročníka turnaja v džude
v Sobranciach, na ktorom sa zúčastnilo 60
pretekárov aj s medzinárodnou účasťou. „Turnaj chceme zlepšiť, a
preto sa tešíme z podpory mesta,“ uzavrela
Koreňová, ktorá úspešne
absolvovala a ukončila aj
rozhodcovské skúšky a
pravidelne je delegovaná
ako rozhodkyňa na súťaže organizované SZJ.
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Chalanisko
zo Sobraniec

Rodák zo Sobraniec, ktorý
svojimi ilustráciami spája všetky vekové kategórie, ale najmä všetkých
Sobrančanov hrdých na
svojho kamaráta, či spolužiaka zo školských čias.
Peter Uchnár.
Uznávaný medzi výtvarníkmi,
ale najviac milovaný deťmi,
ktoré v ilustráciách hľadajú
naplnenie svojich snov a túžob, sa aspoň na chvíľu vrátil
do čias, keď ešte netušil, že
jeho obľúbené farbičky, ktoré
mu kupoval otec, sa stanú
jeho najväčšou záľubou.
A aj keď ho život zavial ďalej
od jeho rodného mesta, všetci, ktorí ho poznajú, potvrdili,
že ostal taký, aký bol – veľmi
ústretový a srdečný človek,

za ktorého viac ako slová hovoria jeho nádherné diela.
Peter Uchnár absolvoval
Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach a Ateliér
voľnej grafiky a knižnej ilustrácie Vysokej školy výtvarných
umení. A aj keď sa chcel

pôvodne venovať maľbe, Petrova súčasná tvorba je zameraná na ilustrácie. Okrem
nich sa venuje voľnej grafike,
maľbe a návrhom poštových
známok. Jeho prácu si vážia
nielen výtvarné osobnosti na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Obdivujú jeho maliarsku
bravúru, hlavne jeho zmysel
pre detail a kompozíciu, surrealistickú snovosť a fantáziu, sýtu farebnosť. To všetko
sa odráža v hre svetla a tieňa,
v perspektívnej hĺbke a často dekoratívnej výtvarnosti.
V ilustráciách preukazuje nesmierny zmysel pre poetiku
maľby, detail, priestorové videnie a cítenie s charakterom
príbehu, čo nám predviedol v
ilustráciách v knihe Gullivero-

ve cesty. Jeho práca však nie
je ocenená iba slovne, ale o
Petrových úspechoch svedčia mnohonásobné ocenenia
na prestížnych slovenských
aj svetových výtvarných výstavách. Výstava Sám proti
Liliputu od slovenského vý-
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A ako vnímajú Petra Uchnára jeho najbližší?

Pre rodičov je to stále ich syn Peter, ktorý svojej mamke venoval prvú kresbu, keď mal 2,5 roka. Pre jeho spolužiakov
je to chalanisko, ktorý bol už od troch rokov umelcom. Vraj
všade, kde mohol, vytiahol farbičky a kreslil. Školské roky
a hlavne družina sa niesla v znamení plastelíny. A pre nás
všetkých Sobrančanov? Je veľkou inšpiráciou, ako chlapec z malého mesta svoju túžbu po umeleckej kráse pretavil, či skôr prekreslil do nádherných ilustrácií, ktoré zdobia
knihy svetoznámych aj slovenských autorov.
tvarníka Petra Uchnára bola
inšpirovaná ilustráciami ku
knihe Jonathana Swifta Gulliverove cesty, za ktoré dostal
Zlaté jablko BIB (slovenská
výstava ilustrácií detskej a
mládežníckej literatúry, jedna
z najväčších svojho druhu na
svete) v roku 1999. Bola to
jeho prvá ilustrovaná kniha
a ocenenie mu otvorilo cestu k spolupráci na ďalších
knihách pre deti a mládež.
Jeho ilustrácie sú pre detského čitateľa veľmi príťažlivé,
čo dokazuje aj Cena detskej
poroty, ktorú dostal na BIB

v roku 2009 za knihu Peter Pan a tiež v roku 2017.
Ocenenie získal aj na BIB
2013 a bola ním po prvý raz
udelená Cena primátora Bratislavy. Okrem toho získal
cenu v súťaži o Najkrajšiu
knihu Slovenska (1998, 2003,
2008 a 2010), Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce
ilustrácie (1999, 2004, 2009
a 2011), Cenu Ľudovíta Fullu
(2005), Čestné uznanie IBBY
(2006) či Výročnú cenu vydavateľstva Albatros (2011).
Mária Kasičová
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