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noviny občanov mesta Sobrance

Prichádza leto
s vynoveným kúpaliskom

Blíži sa letná sezóna a dni
plné oddychu. Technické
služby ponúkajú ľuďom možnosť prežiť horúce letné dni
na kúpalisku v Sobranciach.
Príprava kúpaliska na letnú
sezónu začala v máji kosbou
areálu, obnovou malieb a náterov budovy, ako aj celého
areálu.
Kúpalisko je v pláne otvoriť
podľa počasia, posledný júnový týždeň. Bazény a technológia úpravy bazénovej vody
prešli v roku 2013 komplet-

400-tisíc eur
do mesta
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nou rekonštrukciou. „Čistenie
a úprava vody sú realizované
najnovšou technológiou s automatickou reguláciou filtrácie
a dávkovania chémie na úpravu vody. V minulom roku mesto Sobrance poskytlo zvýšený
finančný príspevok o 5-tisíc
eur, ktorý bol investovaný do
zariadenia bufetu a na doplnenie plážových ležadiel,“ rozhovoril sa riaditeľ Technických
služieb Jozef Mihalovič.
V zimnom období bola vypracovaná projektová doku-

Hasiči majú
sv. Floriána
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mentácia na rekonštrukciu
a revitalizáciu areálu kúpaliska
s nákladom na stavebné práce
110 900 eur. Projekt rieši celkovú rekonštrukciu prevádzkovej
budovy s novými sociálnymi
zariadeniami, sprchami, šatňami, bufetom a ostatnými prevádzkovými priestormi. Mesto
sa uchádza o finančný príspevok z Úradu vlády SR, avšak
z dôvodu náročnej administrácie projektu sa stavebné práce
začnú až po skončení sezóny.
pokračovanie na strane 11

Zelený týždeň
a nové stromy
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Držíte v rukách druhé číslo
nášho, vášho Sobrančana.
Má tak trochu letný, odľahčený „strih“, nečudo – veď
sú tu prázdniny. Verím, že
školáci sa tešia z vysvedčení, čaká ich oddych, slnko a letné radovánky... Kým
oni finišovali v školských
laviciach, aby dostali čo
najlepšie známky, mesto sa
na letné mesiace pripravovalo tiež. Aby Sobrančania
mali dostatok možností,
ako príjemne stráviť voľný
čas.
Po meste sa síce šírili informácie, že dvere mestského
kúpaliska zostanú toto leto
zatvorené, ale nie je to tak.
Fámy možno vznikli preto,
že sme avizovali rekonštrukciu sociálnych zariadení. Tú sme však odložili
až po skončení letnej sezóny, na september. Urobili
sme maximum, aby sa ľudia na kúpalisku cítili komfortne. Od bežnej údržby,
odstránenia technických
porúch až po kompletné
vyčistenie bazénov. Kúpalisko je na leto pripravené.
Aj ceny vstupného ostali
zachované ako minulý rok.
Naše mesto čaká bohaté
spoločensko-kultúrne leto,
ktoré vyvrcholí v septembri tradičným Sobranským
jarmokom. Ešte predtým
sa však môžeme spoločne
tešiť trebárs na Furmanské
preteky a pre športovcov
atraktívne
majstrovstvá
Sobraniec v plážovom volejbale. Verím, že každý z
nás si nájde počas leta to
svoje. Užite si ho v pohode
v kruhu rodiny a priateľov.
Pavol Džurina,
primátor mesta
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840 míľ pre mamu

Hovorí sa, že priateľ je
zodpovedaním našich potrieb a máme ho vyhľadať
vždy, keď prežívame hodiny plné života.
V priateľstve má byť smiech
aj vzájomné zdieľanie radosti. Pretože v kvapkách
maličkostí nachádza srdce svoje ráno a osvieži sa
nimi. Krásnym osviežením
a priateľským stretnutím
bol 5. ročník podujatia Majáles, ktoré zorganizovala nezisková organizácia
Domov sociálnych služieb
(DOSOS) v Sobranciach
pod záštitou primátora
mesta Sobrance.
Každá minúta tohto podujatia bola naplnená človečenstvom a naozajstnou
radosťou zo života. Klienti zariadenia pripravili pre
všetkých prekrásny pro-

sa postarali najmenší z MŠ
v Sobranciach. Všetky mamy
pozdravili aj žiaci a učitelia
zo ZUŠ a ich program zožal
veľký úspech. Očakávanie,
koľko Sobrančanov bude
na prvom pochode, bolo pre
organizátorov veľkým otáznikom. Počet účastníkov 1.
ročníka však príjemne prekvapil a všetkých nesmierne potešil. Veď dokopy prešlo míľu pre mamu až 840
účastníkov, ktorí sa riadne
zaregistrovali pri vstupe do
areálu. Symbolickú míľu mohol každý účastník venovať
svojej mame a jej prvú kapitolu v Sobranciach si vzali

pod patronát primátor mesta Pavol Džurina a jeho zástupca Roman Oklamčák.
„Pochod sa nám veľmi páčil
a ešte viac počet účastníkov,
ktorý nás všetkých zaväzuje k usporiadaniu druhého
ročníka,“ zhodli sa najvyšší
predstavitelia mesta. Symbolickú míľovú prechádzku

pre mamu prešiel každý –
pešo, na bicykli, s dieťatkom
v kočíku alebo na pleciach.
Podujatie ukončila zábavná
dvojica Paci Pac, ktorá vytvorila nielen veselú atmosféru, ale aj krásnu bodku
za prvým ročníkom Míle pre
mamu.
(mka)

Foto: Lucia Havrilová 2x

Od roku 2004 Únia materských centier na Slovensku
organizuje podujatie Míľa
pre mamu a každým rokom sa pripája viac miest.
Podujatie, ktoré je známe
po celom svete, zavítalo
v roku 2018 aj do Sobraniec.
Areál mestského futbalového štadióna sa premenil na
veľkú zábavnú plochu plnú
sprievodných aktivít pre malých aj veľkých. O kreatívne
aktivity a workshopy sa postarali Súkromná MŠ Zuzulienka, Lesná pedagogika
– Lesy SR š.p. OZ Sobrance, Detské dopravné ihrisko
Onder, ZUŠ – výtvarný odbor a CVČ Zvonček. Ročník
2018 mal podtému „všetkým
mamám sveta“ a Sobrančania im venovali nádhernú
maľbu, ktorej sa celé popoludnie venovali všetky deti
pod vedením výtvarného
odboru ZUŠ. Popoludnie
sa nieslo v znamení prekrásneho programu, o ktorý

Smiech a radosť
s priateľmi

gram, ktorý prítomným
vyčaril na tvárach veľký
úsmev a v nejednom oku

sa zaleskla slza. Poslanci
mestského zastupiteľstva
a vedenie mesta sa každo-

ročne tešia na Majáles, lebo
je to jedna z príležitostí, ako
sa poďakovať riaditeľke
a zamestnancom zariadenia za ich obetavú prácu.
Už 5. ročník bol nezabudnuteľný aj pre poslanca NR
SR Karola Farkaša, ktorý
pri sledovaní podujatia neskrýval dojatie. „Chcela by
som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú a vytvárajú takéto podujatia.
Som šťastná za všetkých
klientov, že vedenie mesta prejavuje veľký záujem
o skvalitnenie života ľudí
s telesným a duševným
hendikepom,“
povedala
krstná mama klientov Iveta
Chmelová. „Práve takéto
podujatia by mali byť zrkadlom ľudskosti v každom
z nás,“ doplnila riaditeľka
zariadenia Eva Dobiášová.

AKTUÁLNE

Foto: Gabriela Kozmová

VSD investuje do
Sobraniec 400-tisíc eur

Primátor mesta Sobrance
Pavol Džurina a zástupcovia spoločnosti Východoslovenská
distribučná,
a. s. (VSD) podpísali Memorandum o porozumení
a vzájomnej spolupráci.
Dokument je potvrdením
obojstrannej snahy o spoluprácu a zrealizovanie
rozvojových aktivít oboch
partnerov v meste a jeho

najbližšom okolí.
Memorandum je tiež vyjadrením obojstrannej podpory
v ďalších aktivitách s cieľom
prospieť mestu a jeho obyvateľom. „Spoločnosť VSD
plánuje v priebehu troch rokov preinvestovať 400-tisíc
eur a účelom týchto investícií
bude posilnenie mesta a zrekonštruovanie elektroenergetických zariadení. Súčasťou je

aj rozšírenie elektrickej siete
v časti Komárovce i v iných
častiach mesta. Vzájomná
spolupráca bude spočívať aj
v zosúladení investičných aktivít oboch partnerov tak, aby
boli čo najefektívnejšie, a zároveň prípadné obmedzenia
pre obyvateľstvo v súvislosti
s prácami čo najmenšie,“ informoval primátor mesta Pavol Džurina. „Mesto Sobrance
túto investíciu víta, pretože
je málo investorov, ktorí sa
sami ponúknu, že prispejú
k rozvoju mesta. Pre Sobrance je to cenné partnerstvo,
keďže vďaka nemu pribudne naše mesto do zoznamu
miest, ktoré budú pripravené
na budúci rozvoj po stránke
technickej infraštruktúry. Je to
totiž základné kritérium, ktoré
potenciálni investori prehodnocujú,“ dodal. „Predmet investície sa zosúladí s rozvojovým plánom mesta s cieľom
maximálne zosúladiť strategické zámery mesta,“ doplnil
riaditeľ divízie Sieťový obchod
Jaroslav Chrušč.
(red)

Mesto Sobrance vďaka dobrej finančnej kondícii tento
rok hospodári s rozpočtom
až vo výške 8 465 296 eur.
Z toho viac ako 518-tisíc eur
poputuje na opravy chodníkov a zhruba 288-tisíc na obnovu miestnych komunikácií.
„V predchádzajúcom volebnom období Sobrance investične zaspali. Vidno to na
kvalite ciest, chodníkov i bytových jednotiek a domov na Námestí slobody. Z toho dôvodu
najviac kapitálových výdavkov
pôjde do rekonštrukcie mie-

Foto: Peter Šulgan

Opravia sa chodníky,
cesty i dopravné značenie

stnych komunikácií,“ povedal
primátor mesta Pavol Džurina.
Nový šat dostanú chodníky
na uliciach Nová, Kúpeľská,
generála Svobodu, P. Horova,
Michalovská, 1. mája, Komenského, Hollého, Tyršova i Gorkého. Okrem toho pribudnú
nové chodníky medzi blokmi a
príde aj k odvodneniu komunikácií. Investície sa nevyhnú ani
dopravnému značeniu. „Niektoré sú zastarané alebo majú
nedostatky,“ doplnil primátor.
(red)

Sobrančan
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Výhodnejšie
kúrenie
Do konca tohto roka by sa
malo zavŕšiť úsilie mesta
Sobrance a Mestského
bytového podniku vybudovať moderné tepelné
hospodárstvo v meste.
To bude znamenať nižšie ceny tepla i zníženie
emisií. Cieľom Koncepcie
rozvoja tepelného hospodárstva sú systémové opatrenia za účelom
rozvoja sústav tepelných
zariadení v meste. Vzhľadom na naplnenie cieľov
koncepcie Sobrance získali nenávratný finančný
príspevok, ktorý pokrýval 95 percent nákladov,
zvyšok hradilo mesto.
V týchto dňoch sa začína
realizovať II. etapa. Keď
sa zrealizuje, v plnej miere
sa naplnia ciele koncepcie
rozvoja, čiže jeden centrálny zdroj tepla, dvojrúrkový teplovodný rozvod,
KOST-ky na jednotlivých
odberných miestach a výroba tepla a teplej úžitkovej vody sa bude realizovať spaľovaním biomasy
(drevná štiepka) v kombinácii so zemným plynom.
Následne sa budú môcť
zbúrať zastarané kotolne
a namiesto nich sa budú
môcť vybudovať parkovacie miesta, ktoré by výrazne prispeli k vyriešeniu zlej
situácie s parkovaním na
Tyršovej, Školskej a Komenského ulici. Mesto
zároveň žiada občanov o
strpenie pri výkopových
prácach pri napájaní bytových domov na dvojrúrkový vykurovací systém,
aj keď výkopové práce by
nemali byť veľmi rozsiahle.
Ing. Boris Hrebeňák,

riaditeľ MsBP Sobrance, s. r. o.

Sobrančan

Retro 1. máj
Červené šatky, mávatká,
transparenty s budovateľskými heslami, rezké
melódie dávno zabudnutých piesní – to všetko si
pripomenuli Sobrančania vďaka iniciatíve organizátorov zaujímavého podujatia s názvom
„Retro 1.máj“, ktoré
sa uskutočnilo v prvý
májový deň v krásnom
areáli Gitarového múzea
v Sobranciach.

Zámerom
organizátorov
–
Gitarového
múzea v Sobranciach a
Občianskeho
združenia
Villa Szobránc, ktorých
podporilo
aj
Mesto
Sobrance, bolo tým skôr
narodeným
pripomenúť
atmosféru prvomájových
osláv a tým mladším
ponúknuť možnosť nazrieť
do histórie zaujímavým,
netradičným a hravým
spôsobom. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program, ktorého
súčasťou bola výstava retro predmetov z obdobia
komunizmu, retro kvíz pre
dospelých, módna prehliadka retro modelov a
množstvo súťaží a atrakcií pre deti. Na pódiu sa
postupne vystriedali legendárni Mloci, ľudová
hudba folklórneho súboru
Jurošík vedená Jankom
Jonym a Madison gentlemen s Palim Balogom.
Celé podujatie bravúrne
odmoderovala Janka Hospodárová.
Organizátori
akcie dúfajú, že prvý ročník podujatia je začiatkom
zaujímavej tradície.
Denisa Viňanská

ŽIVOT V MESTE

Pomôcka pre policajtov

Mestská polícia v Sobranciach má za sebou prvé
mesiace svojej činnosti
a v spolupráci s vedením
mesta navrhla inštaláciu
fotopascí, ktoré napokon po schválení mestským zastupiteľstvom aj
zakúpili.
Fotopasce sú alternatívou kamerového systému.
V súčasnosti sa zhruba
80 % predaných fotopascí
podľa prieskumu využíva
na ochranu majetku, prevenciu proti vandalizmu či
pozorovanie čiernych skládok. „Dôvodom je najmä
cenová dostupnosť a jednoduché použitie. Nepotrebujú byť napojené na elektrickú sieť, sú vodeodolné
a vydržia aj mrazy,“ uviedol
náčelník MsP Sobrance
Peter Mižák.
Na slovenskom trhu je celkovo okolo 60 až 80 typov
fotopascí. Okrem klasic-

kých, ktoré ukladajú vytvorené snímky na SD kartu,
sú aj také, ktoré snímky
posielajú hneď na mobil
alebo e-mail. Práve také
fotopasce s funkciou MMS
sa najčastejšie využívajú na
ochranu majetku. Dokážu

Foto: internet
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vytvoriť veľmi pekné zábery, niektoré dokonca aj
v HD kvalite. Niektoré vedia
vysielať aj živý prenos z daného miesta cez internet.
„Vzhľadom na nepriaznivý
stav v oblasti ochrany životného prostredia v meste, a aj na základe správa-

nia sa niektorých občanov
mesta, sme sa rozhodli
zakúpiť fotopasce, ktoré
rozmiestnime na inkriminovaných miestach v rámci
intravilánu, ako aj extravilánu mesta Sobrance. Informácie vyhodnotíme a
zistené priestupky budeme
následne riešiť a zverejňovať na sociálnych sieťach,“
prezradil Mižák.
Mestská polícia Sobrance
predpokladá, že ich použitím sa výrazne zníži tvorba
čiernych skládok v rámci mesta a tým aj náklady
na ich následnú likvidáciu. „Inštaláciou fotopascí
chceme dosiahnuť nielen
zníženie kriminality, vandalizmu a protispoločenskej
činnosti v našom meste,
ale zároveň chceme chrániť
majetok mesta a jeho obyvateľov,“ uzavrel náčelník
MsP.
(red)

Náklady na prevádzku budov klesajú
Mesto Sobrance zabezpečuje tepelnú ochranu
a energetickú hospodárnosť
svojich budov.
Významný vplyv na potrebu
celkovej energie budovy má
potreba tepla na vykurovanie. Aj preto sa mesto musí
zaoberať stavom budov,
ktoré mu patria.
„Zníženie energetickej náročnosti budov neznamená
len zateplenie ich obvodového plášťa a výmenu starých
okien za nové, ale aj zateplenie strešného plášťa, zásah do
vykurovacích telies s následným vyregulovaním vykurovacej sústavy na nové zmenené
podmienky a často aj zásah
do osvetlenia v budove s následnou výmenou svietidiel
za energeticky úspornejšie,“
povedal referent investičnej

výstavby, miestneho rozvoja,
projektov a odpadového hospodárstva na MsÚ v Sobranciach Jozef Rajzák.
Mesto Sobrance v rokoch
2007 – 2011 získalo finančné
prostriedky z EŠIF a zrealizovalo komplexné rekonštrukcie základných škôl na ulici
Komenského 6 a 12. V roku
2010 zase z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva
SR realizovalo zateplenie
čelnej fasády s výmenu okien
na budove mestského úradu.
V roku 2017 z prostriedkov
Ministerstva financií SR dokončilo zateplenie budovy
mestského úradu z jej bočnej
a zadnej strany. V roku 2016
získalo finančné prostriedky z Ministerstva školstva,
vedy výskumu a športu SR a
zrealizovalo výmenu streš-

ného plášťa so zateplením
strechy na telocvični ZŠ Komenského 12. „Momentálne
čakáme na schválenie žiadosti o príspevok na projekt
zníženia energetickej náročnosti materských škôl na
Gagarinovej a Komenského
ulici vo výške 1660 eur,“ pokračoval. Mesto čaká aj na
vyrozumenie žiadosti o projekt zníženia energetickej náročnosti základnej umeleckej
školy vo výške 560-tisíc eur
a tiež vedľajšej administratívnej budovy MsÚ. „Uvedomujeme si nevyhnutnosť starať
sa o budovy vo vlastníctve
mesta pravidelnou údržbou,
modernizáciou a rekonštrukciami vytvárať podmienky na
ich ďalšie efektívne využívanie
v prospech občanov mesta,“
uzavrel Rajzák.
(red)
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Odhalili a posvätili

sochu sv. Floriána

Pri príležitosti 65. narodenín budovy hasičskej stanice v Sobranciach 13.
mája odhalili a posvätili
sochu svätého Floriána.
Významný okamih si nedalo ujsť mnoho významných osobností, ktoré
nešetrili slovami chvály
a uznania všetkým hasičom, ktorí nasadzujú
vlastné životy, aby chránili životy i majetky ľudí.
Podľa výpisov z katastrálneho úradu bola budova
hasičskej stanice v Sobranciach skolaudovaná v roku
1953. Požiarna zbrojnica v Sobranciach slúžila
i na zásahy v okolí. Rok
2002 bol pre profesionálnych požiarnikov prelomový a okrem iného došlo aj
k zmene názvu na Hasičský a záchranný zbor SR,
ktorý je jednou zo základných záchranných zložiek
tvoriacich Integrovaný záchranný systém. Z požiarnikov sa stali hasiči záchranári. A na rozdiel od
minulosti, keď bolo hlavnou úlohou hasičov hasenie požiarov a rozširovanie
osvety obyvateľstvu, sa
spektrum úloh hasičstva
značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci
hasičských zborov a jednotiek okrem požiarov aj
pri dopravných nehodách,

hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku
nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve
rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Hasiči často
spolupracujú s policajnými,
záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej

situácie.
Pomocný biskup Košickej arcidiecézy monsignor
Marek Forgáč sochu sv.
Floriána posvätil za účasti dekana Rímskokatolíckej farnosti v Sobranciach
Jána Šveca-Babova a dekana Gréckokatolíckej farnosti v Sobranciach Jozefa
Kella a vyzdvihol spoluprá-
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cu cirkvi a hasičov pri realizácii tohto podujatia. Svätý
Florián sa zobrazuje ako
rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu,
ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho
pamiatku oslavuje 4. mája.
Sv. Florián sa stal patrónom
hasičov vďaka svojmu charakteru a odvahe. Obetoval
život, aby zachránil ďalších
40 spoločníkov – vojakov,
ktorí sa stali kresťanmi.
Jeho odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou
vlastného života z neho robia dôstojného patróna hasičov a záchranárov.
65. výročie užívania budovy
hasičskej stanice v Sobranciach bolo dôvodom na
oslavy. Všetkých prítomných pozdravil aj krajský
riaditeľ HaZZ v Košiciach
Jozef Fedorčák a primátor mesta Sobrance Pavol
Džurina vyrukoval s menším prekvapením. Na základe zmluvy medzi mestom
Sobrance a Ministerstvom
vnútra SR o zabezpečení
plnenia úloh dobrovoľného
hasičského zboru darovalo mesto hasičskej stanici
v Sobranciach studenovodný vysokotlakový čistič
s príslušenstvom. „Ďakujem, že ste prijali pozvanie a tento veľký deň ste
oslávili spolu s nami. Zároveň sa chcem poďakovať
dekanovi
Rímskokatolíckej farnosti v Sobranciach
Jánovi Švecovi-Babovovi
za spoluprácu a veľkú pomoc pri realizácii myšlienky,
aby mali aj hasiči na stanici
v Sobranciach sochu svojho patróna,“ povedal veliteľ
hasičskej stanice v Sobranciach Michal Pavlovčák. Na
záver slávnostného popoludnia všetkých prítomných
potešila prehliadka priestorov a vybavenia hasičskej
stanice.
(mka)

strana 6

Sobrančan

KULTÚRA

Pseudonymy
V prázdninovom období
sme si pre vás, čitateľov
Sobrančana, pripravili aj
oddychovú „rečňovanku“
v domácom nárečí:

Z pera Denisy Viňanskej

V premiére 821 kraslíc

K jari neodmysliteľne patrí Veľká noc, s ktorou sa
spája symbol vajíčka ako
znamenie
prichádzajúcej jari a znovuzrodenia.
Kraslica bola tiež symbolom 1. ročníka súťažnej regionálnej výstavy
„Kraslice v Sobranciach“,
ktorá v meste vytvorila
nevšedne krásnu jarnú
atmosféru.
Poslaním výstavy bolo
upriamiť pozornosť súťažiacich na ľudovú tvorivosť a folklórne tradície,
ktoré sa dodržiavajú počas veľkonočných sviatkov
na Zemplíne, kde si tieto
sviatky bez kraslíc ľudia ani
nevedia predstaviť. Podarilo sa zoskupiť 22 jednotlivcov a kolektívov z mesta
Sobrance a celého regiónu, čím sa krôčik po krôčiku dostávajú k verejnosti
podujatia, ktoré zvyšujú
lokálpatriotizmus. Obyvatelia mali možnosť spoznať
kolektívy a hlavne jednotlivcov z mesta aj regiónu,
ktorí svoj voľný čas venujú
tejto záľube. Počas prvého
ročníka regionálnej výstavy
„Kraslice v Sobranciach“
bolo vystavených 821 kraslíc vyrobených akoukoľvek
technikou. Veľký úspech
a obdiv získali kraslice šikovného Sobrančana Emila
Rozhoňa. Najväčšiu kraslicu vytvoril kolektív Denný
stacionár Sobrance a mala
úctyhodné rozmery – výšku 170 cm a šírku 120 cm.

Výstava sa stretla s obrovským záujmom širokej verejnosti a pod svoje krídla si
ju zobrali hlavní organizátori
– primátor mesta Sobrance
Pavol Džurina a predseda
Regionálneho
združenia
miest a obcí Sobranského regiónu Martin Hrunka.

Svoje nadšenie preniesli
na všetkých prítomných,
ktorým sa po skončení výstavy poďakovali v obradnej sieni MsÚ a vyjadrili
presvedčenie, že 2. ročník
bude ešte úspešnejší.
(mka)

Foto: Lucia Havrilová 2x

Ľudze ja už neznam,
co za doba nova.
Na JOJ-ke kazaľi,
že je to „plastova“.
Že z umelej hmoti – taški,
vlasi, kvitki
a že s prebačeňim
už i ženski cicki.
Tak me napudziľi toti
mudri reči.
Doraz budu robic
i umeli dzeci!
Ta mi še dožila.
U nas na valaľe už nit
meno šumni,
jak u kaľendare.
Pri kresce davaju ľem
sami dzivini,
to už nesu mena,
aľe „pseudonymy“.
Nit už Haňki, Eržki,
už ľem Izabela,
u škoľe po dvore
aj Fatmagul beha.
Rodrigo še na valaľe
s Winetuom bavi.
Už ľem Harry Potter
chibi a aj joho čari.
Stari čľevek calkom nezna, kec popatri vonka,
či tu žiju naši ľudze,
abo su z Japonska.
No s tim švetom asi už še
neda bars nič zrobic.
Jak dakedi Ľenin kazal,
že to ten „duch dobi“.
Ta nam už nič neostava,
ľem dajak vitrimac
A na stari dobri časi
dakus pospominac.

Do prvej výstavy sa zapojili

1. Materská škola Komenského
a Gagarinova Sobrance
2. ZŠKomenského 6 Sobrance
3. ZŠ Komenského 12 Sobrance
4. Základná špeciálna škola
Sobrance
5. Gymnázium Sobrance
6. Stredná odborná škola obchodu a služeb Sobrance
7. Základná škola Podhoroď
8. Základná škola Choňkovce
9. Základná škola a Materská
škola Krčava
10.Základná škola Vyšná Rybnica
11. Jednota dôchodcov Veľké
Revištia
12. DOZOS nezisková organi-

zácia Sobrance
13. Denný stacionár Sobrance
14. Denné centrum seniorov
Sobrance
15. Emil Rozhoň - Sobrance
16. Anna Gejgušová – Fekišovce
17. Magdaléna Zoľáková –
Sobrance
18. Ján Hlaváč – Michalovce
19. Alena Pelechová – Rakovec
nad Ondavou
20. Ing. Martin Pastyrik – Sejkov
21. Erika Matejová – Veľké Revištia
22. Anita Hajduková – Veľké
Revištia

KULTÚRA
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Oficiálne je Deň učiteľov príležitosť na oslavu, ale tiež
výzva k prezentovaniu učiteľskej profesie, k zdôrazňovaniu dôležitosti a významu vzdelávania vôbec.
Aj v Sobranciach sa stretli
28. marca v dome kultúry
pedagógovia z mestských
výchovno-vzdelávacích
zariadení. Stretnutie bolo
naplnené priateľskými rozhovormi, pretože pozvanie
prijali aj učitelia na dôchodku, a tak o veselé „učiteľské
historky“ nebola núdza.
Každá spoločnosť vždy
kládla na prácu učiteľa a vychovávateľa vysoké nároky
s cieľom vychovať z detí vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov. Vyžaduje
si to veľkú mieru pedagogického citu i tvorivé myslenie
vychádzajúce zo sústavného
vzdelávania sa a z analýz výsledkov vlastnej práce.

vošli, slobodným kamarátom ochotne asistujú.
V Sobranciach naplnili odkazy predkov a všetci muži,
hlavne tí „v chomúte“, pomáhali postaviť máj v parku pred mestským úradom.
Samotný máj je pôvodne
mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo
brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom
prírodného mýtu v boji zimy
s jarou. Tohtoročným hosťom pri stavaní mája bol folklórny súbor Lipovec, ktorý pôsobí vo Vranove nad
Topľou. Vystúpenie bolo,
samozrejme, obohatené aj
vystúpením domácich folkloristov. FSk Sobrančanky,
ĽH Magočky a FS Viničiar
sa pridali k stavaniu a svojimi krásnymi piesňami a tancom prispeli k vynikajúcej
májovej nálade.
(mka)

Aplauz učiteľom

Foto: Lucia Havrilová

Posledný aprílový deň už
tradične patrí stavaniu
májov.
Predvečer prvého mája sa
najmä na slovenskom vidieku združujú mladí muži,
ktorí sa v krojoch a s muzikou vydávajú po obci za
mladými dievčatami. Tí
muži, ktorí už do chomúta

Foto: Lucia Havrilová 3x

Slobodní máj stavali, ženatí pomáhali

Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú,
mravčiu prácu učiteľa tak,
aby mal pocit, že to, čo celý
život robí, nerobí zbytočne. Prácu učiteľa posudzujú
žiaci, ich rodičia, kolegovia
navzájom, nadriadení aj ve-

rejnosť, ale azda najobjektívnejšie ju ocení ten, kto „učiteľský chlebíček“ ochutnal aj
sám. „Popri každodenných
pracovných povinnostiach
v tomto hektickom životnom
tempe a bez ohľadu na to, čo
bolo včera a čo bude zajtra,

si vychutnajme výnimočnosť a jedinečnosť takýchto
chvíľ, chvíľ, kedy vám môžeme úprimne poďakovať za
vašu dlhoročnú pedagogickú prácu. Za to, že ju robíte
s láskou, zodpovedne a vysoko profesionálne, za to,
že robíte všetko pre to, aby
stúpala kvalita vašich výkonov, aby stúpala spokojnosť
žiakov a ich rodičov. Ďakujem ešte raz za ľudský postoj a veľkorysé srdce. Som
rád, že pozvanie prijali aj
naši „dôchodcovia“, a môžu
si byť istí, že toto ďakujem
patrí aj im. Šťastné sú školy,
ktoré mali a majú takýchto
učiteľov,“ prihovoril sa im
primátor mesta Pavol Džurina. Následne ocenil učiteľov
z jednotlivých školských zariadení a poďakoval sa im
za obetavú prácu v školstve
v meste.
(mka)
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Mesto Sobrance sa pripojilo k mestám na Slovensku,
v ktorých pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien
pripravili podujatia venované ženám. Sobranské
podujatie s príznačným
názvom Ženy ženám prináša do kultúrno-spoločenského života všetkých
žien veľa noviniek zo sveta
módy, kozmetiky, ale hlavne veľa zábavy.
Na tomto podujatí mesto predstavuje svojim ženám osobnosť z kultúrno-spoločenského
života.
S veľkým potešením tentoraz
v Sobranciach privítali moderátorku a známu televíznu
osobnosť Soňu Müllerovú,
ktorá porozprávala nielen
o svojich pracovných úspechoch, ale aj o svojom živote.
Po rozhovore so Soňou bolo

Foto: Peter Karackaj

Ženy ženám so Soňou Müllerovou

ženám jasné, že nič nie je nemožné, keď chcú.
Riaditeľka Kliniky estetickej
medicíny ENVY Košice Zuzana Kožuchová prišla so
svojím tímom a predviedla
ženám nielen to, ako sa majú
starať o pleť, ale aj novinky
zo sveta plastickej chirurgie
a dermatológie. Podujatie

bolo obohatené o niekoľko
sprievodných aktivít, medzi
ktorými nechýbala módna
prehliadka s predstavením
modelov na nasledujúcu letnú sezónu, a po prvýkrát sa
budúcim nevestám predviedli aj krásne svadobné
kreácie. Kozmetika Mary Kay
a ukážka líčenia na leto 2018

boli zo strany žien vítané, veď
ktoré by nechceli byť na leto
pripravené a krásne? Spestrením bolo aj predstavenie
šperkov Pierre Lang.
Podujatie je poďakovaním
všetkým ženám za ich obetavosť, starostlivosť a lásku,
ktorou zahŕňajú svojich blízkych. Primátor mesta Pavol
Džurina im odovzdal v mene
vedenia mesta krásny darček, ktorý im bude pripomínať toto podujatie. Welcome
drink, ktorý pripravili učitelia a žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Sobranciach, potešil všetky dámy a „sladká bodka“
z Chocolate Bon Bon bola
skvelým zakončením popoludnia venovaného našim
ženám.
(mka)

Zelený týždeň a 100 nových stromov
sa rozhodli, že sa zveľadí práve tento priestor,
a tak o niekoľko rokov
bude zdobiť areál 100 nových stromov. Streda bola
vzdelávacia, keď sa študentom gymnázia, SOŠ
OaS a učiteľom z celého regiónu premietali filmy s environmentálnou tematikou
a následne prebiehala aj
diskusia s lesníkmi. Každý
rok sa všetky školy zapájajú do čistenia a zbierania
odpadkov v meste. Žiaci oboch základných škôl
v Sobranciach vyzbierali 20
obrovských vriec.
Žiaci predškolských a školských zariadení 1. stupňa
z celého regiónu sa nevedeli dočkať otvorenia 4.
ročníka Lesníckeho regionálneho dňa. Riaditeľ Lesov SR š.p. OZ Sobrance

Marián Sejna a primátor
mesta Sobrance Pavol
Džurina sa poďakovali všetkým žiakom a učiteľom za
zapájanie do aktivít počas
celého týždňa a vyzdvihli

tvarných prác vyzdobila
areál a potešila všetkých,
ktorí si našli svoje dielka.
Lesná pedagogika, praktické ukážky z práce lesníkov,
koníky a vozenie na koči,

Foto: Lucia Havrilová

Zelený týždeň, ktorý zorganizovali Mesto Sobrance s Lesmi SR, sa stretol
s veľmi pozitívnou odozvou nielen zo strany lesníkov, ale aj žiakov predškolských,
školských
i stredoškolských zariadení v meste i regióne.
Celé sa to začalo v pondelok 23. apríla vyhlásením
výtvarnej súťaže „Vidím,
vidíš, vidíme...“, ktorá nabádala predškolákov a žiakov 1. až 6. ročníka, aby
si všímali, ako sa staráme,
resp. nestaráme o svoje
životné prostredie. Utorok
bol novinkou pre žiakov
7. až 9 . ročníka, ktorí si
vyskúšali
sadenie
stromčekov priamo v lese.
Nakoľko je v blízkosti
Sobraniec areál Sobraneckých kúpeľov, lesníci

výtvarnú súťaž „Vidíš, vidím, vidíme...“, ktorá bola
novinkou tohto krásneho
dňa, keď sa areál kúpeľov
premenil na úľ plný šťastného bzukotu. Výstava vý-

či ukážky lesných dravcov,
boli zo strany najmenších
prijaté s veľkou radosťou.
A my sa už teraz tešíme, čo
nám prinesie 5. ročník tohto
krásneho podujatia. (mka)

ŽIVOT V MESTE

Návraty
Jedným z tradičných podujatí počas letných prázdnin v
Sobranciach sú Furmanské
preteky. V areáli Sobranských kúpelov tento rok 19.
augusta návštevníkov okrem
sledovania zápolenia furmanov zaujme aj sprievodný
program. Vystúpi Marián
„Čeky“ Čekovský, folklórny
súbor Jurošík a súťažiť sa
bude aj v kuchárskej šou.
Ľudia sa môžu tešiť aj na ku-

Obyvatelia mesta i jeho
návštevníci
často
prechádzajú popri bielej budove, ktorá sa výrazne líši od
okolitých stavieb. Jej vežičky, tajomné okrúhle okienka, majestátny balkón, staré
stromy, ktoré ticho počítajú
plynúce dni, mesiace a roky.
Ktovie, čo by nám povedali,
keby vedeli rozprávať...
Možno jeden krásny príbeh
o rodine miestneho lekára, ktorý kedysi dávno býval
v tejto vile. „Starí“ Sobrančania si dobre pamätajú meno
doktor Russay alebo „Gábor
báči“, ako ho familiárne volali. Muž majestátnej postavy so šibalskými iskričkami v
očiach. Syn známeho otca,
vášnivý milovník prírody,
poľovník a športovec. Oficiálne MUDr. Gabriel (Gábor)
Russay, rodák zo Sobraniec,
syn doktora Ladislava (Lájosa) Russaya. Aké boli osudy
týchto známych sobranských
lekárov?
Starší z dvojice lekárov dr. Ladislav Gábor Russay (*1854

Sobrančan
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Furmanské preteky 2017
chársku hviezdu Sobraniec
Mariána Pšaka, ktorý bol
v roku 2016 World Master
Chefs Society a aktuálne je
podpredsedka Košického
klubu kuchárov a cukrárov.
Vo fotogalérii si pripomeňme minuloročné Furmanské preteky, ktoré sa stretli
s vysokým záujmom nielen
Sobrančanov, ale celého
okolia.
(mb)

Mária Spanyol

troch synov – Andora, Gábora
a Gézu – a dcéru Magdolnu.
Dr. Ladislav (Lájos) Russay
pôsobil ako prvý stály kúpeľný lekár v Sobranských
kúpeľoch, ktoré v druhej polovici 19. storočia zažívali obdobie rozkvetu. V roku 1836
bol postavený nový kúpeľný
dom, hlavný prameň bol pokrytý drevenou kupolou a obe
stavby boli prepojené kolonádou. Ako kúpeľný lekár dr.
Russay propagoval liečivú

Príbeh rodiny
Russayovcov

– +1917) prišiel do Sobraniec koncom 19. storočia,
pravdepodobne z Budapešti.
Predpokladá sa, že to bolo
práve kvôli liečivej vode známych miestnych kúpeľov,
ktorá mala pomôcť zmierniť
chorobu jedného z jeho detí.
S manželkou Máriou (rod.
Spanyolovou)
vychovávali

silu miestneho prameňa, spolupracoval so súdobými odborníkmi na liečenie kožných
chorôb a chorôb pohybového
ústrojenstva dr. Františkom
Turnerom a dr. Kornelom
Chyzerom. Ich zásluhou sú
prednášky o Sobranských
kúpeľoch zozbierané a začiatkom 20. storočia aj kniž-

ne vydané v Budapešti a vo
Viedni.
Život Sobranských kúpeľov
poznačila 1. svetová vojna. Vtedajší majiteľ kúpeľov
gróf Alexander Sztaray zareagoval na potreby armády
a zriadil v areáli kúpeľov poľnú
nemocnicu určenú na liečbu
a rehabilitáciu zranených vojakov. Lekársku starostlivosť
v tomto lazarete prevzal dr.
Russay s pomocou ošetrovateliek vedených grófkou Irmou
Sztarayovou. Konca vojny sa
dr. Ladislav Russay nedočkal.
Zomrel 4. apríla 1917. O dva
dni nato ho pochovali na
miestnom cintoríne.
Denisa Viňanská

Ladislav Gábor Russay
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Pravý
odpočinok

Blíži sa čas prázdnin a dovoleniek. Tešíme sa na dni
oddychu. Azda sa za ním
vydáme na kratšie či dlhšie
cesty. Stáva sa, že aj napriek dovolenke a oddychu
zostávame akoby bez energie a chuti, sme už „unavení
životom“. Kde nájsť odpočinok pre svoje vnútro?
V júni slávime sviatok Božského srdca Ježišovho. Vo sviatočnom evanjeliu
počujeme
Ježišove
slová:

„Poďte ku mne
všetci, ktorí
sa namáhate a ste
preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje
jarmo a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcom,
a nájdete odpočinok pre svoju
dušu!“ (Mt 11,28-29).
Vziať na seba Ježišovo jarmo
znamená niesť to svoje Ježišovým spôsobom. Ako? Ticho a pokorne, s láskou ako
on. Niesť námahu každého
dňa, možno i nezdar či ťažkosti, niesť nedokonalosti, ba
i hriechy iných na svojich ple-

ciach, a to všetko s láskou ako
on. Bremeno s láskou nesené
je totiž ľahšie, „neunavuje“ tak
a neničí. Preto je ku skutočnému odpočinutiu potrebné začať od svojho srdca, nech ho
nič neťaží a „neunavuje“.
Kňaz spomína na svedectvo
otca: „Nebol som na spovedi
viac rokov. Ani na sobášnej
spovedi som nebol. V nedeľu,
keď bol môj chlapec na prvom svätom prijímaní, nebol
som ani

v kostole.
Bál som sa a
hanbil.“
„Miško mi hovoril: ,Tatko, poď
sa so mnou pomodliť. Vieš,
aké je to pekné?‘ Neviem povedať, čo som vtedy prežil.
Tá obyčajná veta: ,Vieš, aké
je to pekné?‘ mi zabránila
odporovať. Zmohol som sa
na odpoveď: ,Dobre, poď!‘
Manželke som dovolil, aby
sme mali v byte jeden obraz s náboženským motívom.
V spálni máme Božské Srdce
Ježišovo. Tam sme si kľakli.
Po rokoch som kľačal. Nie-

žeby som neveril v Boha, len
som o neho nestál. Miško sa
začal modliť. Pomodlili sme
sa Otčenáš, Zdravas a Sláva.
Chlapec zostal ticho, pozrel
sa na mňa, akoby čosi chcel
povedať, a pritom nevedel,
ako ďalej. Nepovedal som ani
slovo, len som hľadel na obraz
Božského Srdca a hádam prvý
raz v živote mi pri modlitbe vypadli slzy. Chlapec sa na mňa
pozeral a po chvíli pokračoval.
Boli to jeho vlastné slová poďakovania Pánu Ježišovi, že
som sa s ním išiel modliť. Až
vtedy som pochopil, že všetko hmotné, čo som mu dal,
sa nevyrovná tomu, čo som ja
vtedy dostal od svojho syna.
Otče, a teraz chcem vykonať
životnú svätú spoveď.“
Otec malého Miška zišiel
z cesty od Boha, ale vrátil sa,
a to je dar Božského Srdca,
pretože aj on ako chlapec viackrát vykonal deväť prvých
piatkov. Sám sa o prisľúbení
Božského Srdca presvedčil,
že je „prameň všetkého potešenia“, pretože radosť, ktorú
po rokoch zažil, už nikdy nechce odložiť bokom.
Keď sme sa lúčili, povedal:
„Denne si budem opakovať:
Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav srdce moje podľa
Srdca svojho, aby som už druhý raz nezišiel z tvojej cesty.“
Táto krátka modlitbička by aj
nás mohla sprevádzať na našich cestách za oddychom,
ale aj po návrate domov. Želám krásne dni prázdnin, dovoleniek a skutočný odpočinok!
Mgr. Jozef Kellö
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V Sobranciach pribudli

hokejbalové ihrisko i skatepark

Areál Základnej školy Komenského 12 v Sobranciach
je bohatší o nové športoviská. Deti a mládež sa najnovšie môžu tešiť z nového
skateparku a hokejbalového
ihriska. Nové možnosti na
športovanie môžu využívať
nielen žiaci, ale aj široká verejnosť.
Skatepark zahŕňa rôzne certifikované
skateboardové
prvky ako U-rampu, šikmú
plošinu, kladinu a ďalšie prekážky, na ktorých si mládež
môže precvičovať a trénovať svoju zdatnosť na skate-

dokončenie zo strany 1
„Návštevníkom
kúpaliska
ponúkame kúpanie v troch
bazénoch – plaveckom,
neplaveckom a malom detskom pre deti do 6 rokov.
Ponúkame rýchle občerstvenie v bufete. Mysleli sme aj na najmenších,
pre ktorých sme pripravili
pieskovisko, hojdačky, detský kolotoč a trampolínu.
Športovo naladení návštevníci si môžu zahrať plážový
volejbal na pieskovom ihrisku,“ doplnil.
Vstupné sa za posledných
13 rokov nemenilo a stále
patrí medzi najnižšie na Slo-

boarde či kolieskových korčuliach. Hokejbalové ihrisko
bolo vybudované v súlade
s koncepciou rozvoja hokejbalu v meste Sobrance, ktorú
navrhol Mestský hokejbalový
klub v Sobranciach, ktorý má
v súčasnosti 65 členov. „Hokejbal má v Sobranciach zhruba 20-ročnú tradíciu, no ani za
také dlhé obdobie sa nepodarilo vytvoriť podmienky, ktoré
by umožnili hráčom napredovať a ďalej tento populárny
šport v rámci mesta a širokého okolia rozvíjať. V rámci
rozvoja tohto športu bolo

najdôležitejším cieľom vybudovať štandardné hokejbalové
ihrisko, ktoré sa stalo nosným
bodom hokejbalu pre širokú
verejnosť. To je predpokladom pre vytvorenie prípadnej
hokejbalovej ligy v budúcnosti, ale aj pre organizovanie
medzimestských
turnajov
a súťaži,“ povedal predseda
klubu a zároveň poslanec MsZ
v Sobranciach Juraj Macík.
Hokejbalové ihrisko je navrhnuté a postavené tak, aby sa
mohlo v prípade vhodných
poveternostných podmienok
v zimnom období využívať aj
na voľné korčuľovanie a ľadový hokej. Momentálne ihrisko

Prichádza leto...

vensku. „Pre dospelých stojí
celodenný lístok 1,50 eur,
pre deti a mládež do 15 rokov 1 euro, po 15. hodine je
zľavnené vstupné – dospelí
1 euro a deti 50 centov. Deti

do 6 rokov (samozrejme,
v sprievode dospelého) a držitelia preukazu ZŤP majú
vstup zdarma. Ponúkame aj
zľavnené permanentky 10a 20-vstupové, ako aj celo-

využívajú na korčuľovanie na
kolieskových korčuliach žiaci
i široká verejnosť a v blízkej
budúcnosti sa využije aj na
hokejbalové turnaje
v rámci škôl či iných
miest.
(red)

Chcete
športovať?

V prípade záujmu o využitie nových športovísk
v meste Sobrance – skateparku a hokejbalového ihriska kontaktujte
sekretariát
Základnej
školy Komenského 12
v Sobranciach (056 652
3301).
sezónne permanentky, ktoré
boli v minulých rokoch dosť
využívané. Tešíme sa na

návštevníkov nášho kúpaliska a budeme sa snažiť
vytvoriť čo najlepšie podmienky na oddych a relax pre
všetkých,“ uzavrel Mihalovič.
(red)
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dal. „Celé umenie milovať
sa, myslím, zakladá iba na
tom, aby sme hovorili presne to, čo zodpovedá miere
opojenia istého okamihu,
inými slovami, aby sme
načúvali svojej duši.“ Túto
krásnu myšlienku francúzskeho spisovateľa má stále
na mysli, keď vytvára diela
s cieľom potešiť oči a dušu
obdivovateľov svojich výtvarných prác.

Talent objavený
po rokoch
on. „Celého ma to pohltilo
a čím dlhšie maľujem, tým
viac krásy v tomto umení
objavujem,“ rozhovoril sa
František Kalanin. Od Pavla
sa naučil veľa praktických
vecí o maliarskych technikách.
Inšpiráciou mu boli
realistickí majstri
A aj keď sa v detstve výtvarne neprejavoval a až oveľa
neskôr objavil krásu maľovania, aktívne sa mu venuje dodnes. Je to 32 rokov,
odkedy František objavil
krásu farieb. Najprv to boli
len pozadia, ktoré pomáhal kamarátovi dotvárať.
Neskôr začal tvoriť samostatne a najviac mu výtvar-
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Na pohľad veľmi skromný
a ústretový človek, ktorý hneď v úvode povedal,
že by bol radšej, keby
rozprávali jeho výtvarné
diela. František Kalanin
sa narodil 9. apríla 1958
v Sobranciach a na okamih, keď sa mu stal výtvarný svet veľmi blízky,
si pamätá veľmi presne.
Bolo to v decembri v roku
1985.
Svoje výtvarné nadanie dlho
neobjavoval, až v 27 rokoch
ho k tomu priviedol kamarát
Pavel Litt. Pavel, ktorému
František poskytol priestor
na maľovanie. Najprv len
kamarátovo maľovanie pozoroval. Po roku sa prvýkrát
osmelil a vyskúšal si to aj

ne učarovala technika olej.
Veľmi sa mu páčili obrazy
realistických majstrov, ktoré
sa pre neho stali veľkou
inšpiráciou. Neskôr sa
zanietene venoval krajinomaľbe v rôznych podobách
aj formátoch. V súčasnosti
mu učarovali kvety a v jeho
tvorbe prevládajú zátišia.
„Kvetinové zátišia ma chytili a intenzívnejšie sa im
venujem druhý rok,“ pove-

Oslávil jubileum
Ako neprofesionálny výtvarník sa aktívne zapája do výtvarného života
v Sobranciach, ale aj v celom regióne. Spolu s kamarátom výtvarníkom Jozefom
Dubničkom organizujú výstavy v Sobranskom aj Michalovskom okrese. Autorská výstava pri príležitosti
životného jubilea sa konala
v zrekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatke Russayova vila v Sobranciach
25. mája 2018 a stretla sa
s veľkým záujmom nielen
Františkových kamarátov.
Mnohí v ten deň vyjadrili
slová chvály skromnému
človeku, ktorý si nesmierne váži každého, kto vie
prejaviť ľudskosť na pravom
mieste.
Svoje krásne životné jubileum autor oslávil s patričnou
dávkou optimizmu, zdravia
a hlavne výtvarnej tvorivosti... Aj keď František o sebe
nerád rozpráva, v tento deň
sa poďakoval tým, ktorí pri
ňom stáli, keď začal svoje
dielka maľovať a chcel poznať ich názor. Je to jeho
rodina, ktorá v tento deň
prežívala Františkov úspech
s veľkým dojatím.
Tak, maestro, živiooo!
Mária Kasičová
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