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Vitaj,
jarmok!
Milí Sobrančania,
len nedávno sa oficiálne
otvorili brány škôl a podľa
kalendára odratúva tohtoročné leto posledné dni.
Žiakom, učiteľom i zamestnancom, ktorí robia
školu školou, želám v novom školskom roku veľa
zdaru a nám všetkým prajem, aby sme si príchod
jesene plnej farieb naplno
užili.
Kalendárne leto sa síce
končí, no to spoločenské

v našom meste speje do
finále. Máme pred sebou
tradičný Sobranský jarmok, sviatok, na ktorom
sa z roka na rok čoraz
viac snúbia tradície, história, zvyky, šikovné nápady Sobrančanov a najmä
výborná nálada. Jarmok
láka čoraz viac, domácich
i hostí, je pevne zapísaný
v kalendári celého regiónu a to je dobré znamenie.
Aj na blížiaci sa ročník je
pripravený bohatý, pest-

rý a kvalitný program, isto
zaujme každú vekovú skupinu. Preto mi dovoľte aj
touto cestou vás, všetkých
Sobrančanov, naň srdečne
pozvať.
Popri jarmočení si dovolím pripomenúť ešte ďalšie
udalosti, ktorými žilo naše
mesto. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o organizáciu viac ako
vydarených Furmanských
pretekov v areáli lesoparku
kúpeľov či druhého roč-

níka folklórneho festivalu
Sobranské dobroty. Prilákali množstvo návštevníkov a verím, že sa im podujatia páčili.
Na záver ešte pozdrav
sobranskému futbalu. V
tomto roku dovŕšil okrúhlu
storočnicu vzniku a moje
poďakovanie i úcta patria ľuďom, ktorí ho v roku
1918 naštartovali, rozvíjali
a venujú sa mu dodnes.
Pavol Džurina,
primátor mesta Sobrance

Župan debatoval
so Sobrančanmi

Víťazmi sa stali
Tom a Jerry

Ovládli Puškinov
pamätník

Keď drevo
kvitne
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Kvalita nemocnice rastie
aj vďaka pomoci mesta

Už viac ako 10 rokov využívajú Sobrančania i ľudia zo
širokého okolia Regionálnu
nemocnicu, n.o. v Sobranciach. V súčasnosti ide o
špecializovanú nemocnicu,
ktorá v sebe zahŕňa zdravotnícku aj sociálnu časť.
Trvale ide o dve lôžkové oddelenia, a to interné oddelenie a doliečovacie oddelenie
pre pacientov s chronickými
neurologickými ochoreniami.
Poskytujeme aj ambulantné
služby v našich špecializovaných ambulanciách – internej, pľúcnej, rehabilitačnej,
neurologickej. Nezanedbateľné miesto majú aj spoločné vyšetrovacie zložky ako
rtg pracovisko vrátane USG
pracoviska, biochemické laboratórium či endoskopické
pracovisko. V zariadení pre
starých a zariadení ošetrovateľskej starostlivosti, teda
sociálnej časti, máme trvale
24 klientov.
To, akými pracoviskami
dnes Regionálna nemocnica
disponuje, je pozostatkom

pôvodnej nemocnice I. typu.
V poslednej dobe prešla zákonnou transformáciou aj lekárska služba prvej pomoci,
dnes ambulantná pohotovostná služba, ktorá pôsobí
v pôvodných priestoroch.
Po ekonomickej stránke
sme mali posledné tri roky
vzhľadom na zákonné po-

vinnosti vyššie náklady na
mzdy a odvody. Išlo hlavne o nárast v spojitosti so
zvýšením minimálnej mzdy
s prenosom do jednotlivých
kategórií
zamestnancov,
miezd stredného zdravot-

níckeho personálu, lekárov,
zapojenie do projektov organizovaných cestou Úradu
práce.
Roky 2017 a 2018 sa plne
nesú v duchu prebiehajúcich
zmien v zdravotníctve. Zaviedli sme do praxe úhradový mechanizmus DRG, čo sú
platby za diagnózu. S finančnou podporou mesta sme
kúpili a spustili nemocničný
informačný systém, ktorý bol
nevyhnutnou podmienkou
na vstup do elektronického
zdravotníctva. Od 1. januára
2018 odosielame všetky vykonané ambulantné nálezy,
všetky správy z ukončených
hospitalizácií,
predpísané
recepty a vypísané žiadanky do centra, kde sa zaznamenávajú a ďalej môžu byť
predmetom cenných informácií pre iných poskytovateľov zdravotníckych služieb.
Mesto Sobrance nám významnou mierou formou
účelových dotácií vypomáha. Nakúpili sa stolíky pre
pacientov a zariadila sa ku-

chyňa. Aj touto cestou sa
chcem vedeniu mesta a poslaneckému zboru poďakovať. Z prostriedkov poukázaných v rámci
2 percent
z dane sme zakúpili EKG holter, antidekubitné matrace či
odsávačku.
V personálnej oblasti sa nám
pod dohľadom primárov oddelení podarilo vybudovať
kolektív mladých perspektívnych lekárov, ktorí sa ďalej
vzdelávajú. Návrh rozpočtu
na rok 2018 bol pripravený
ako vyrovnaný.
Zamestnanci sa pri minimálnych personálnych počtoch,
ktoré musíme mať, aby sme
prežili, snažia podať čo najlepší výkon k spokojnosti
všetkých pacientov. Je aj
našou snahou minimalizovať
nedostatky. Verím v ďalšie
úspešné napredovanie našej Regionálnej nemocnice
v prospech občanov mesta
a okresu.
MUDr. Ján Biačko,
riaditeľ nemocnice

Cestovateľské kino v Sobranciach

Cestovateľské kino – moderný
a
nekonvenčný
spôsob spoznávania zaujímavých krajín sveta cez
sprostredkované
zážitky
ľudí, ktorí ich navštívili, získalo priaznivcov aj
v Sobranciach.
Gitarové múzeum v Sobranciach a občianske združenie
„di.lit_“ zorganizovali 3. júna
2017 prvé cestovateľské kino
a ponúkli možnosť spoznať
Irán z pohľadu cestovateľov
Frederika Orenčáka a Luciána Gondu, ktorí prebádali túto málo známu krajinu
na vlastnú päsť. Z akcie sa
stala milá tradícia. V letných
mesiacoch mohli ľudia obja-

viť Južnú Ameriku s Dagmar
Herbecovou, Thajsko, Malajziu, Singapur s P. Rybnickým,
Vietnam s O. Salajom, či Španielsko s Dávidom Šidlíkom
a Cyprus s Petrom Vaškom.
V príjemnom prostredí areálu

Gitarového múzea, pri svetle
lampiónov a sviečok, dokáže rozprávanie cestovateľov
a fotografie, ktoré premietajú, vtiahnuť divákov do farieb a vôní exotických krajín,
a zároveň im priniesť množ-

stvo nových informácií. Tie si
môžu návštevníci porovnať
v mimoriadne obľúbenom
cestovateľskom kvíze. Stretnutia pri poznávaní zaujímavých miest na našej planéte
sa konajú pravidelne každú
prvú sobotu v mesiaci a sú
organizované na báze dobrovoľnosti, teda aj s dobrovoľným vstupným, ktoré pomáha organizátorom peknú
akciu udržať. Fenomén cestovateľských kín si našiel
priaznivcov aj v Sobranciach
a organizátori určite majú pre
návštevníkov do budúcnosti
pripravených ešte veľa zaujímavých cestovateľských zážitkov.
Denisa Viňanská
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Pri škole je oveľa bezpečnejšie

Dlhodobým problémom
pri Základnej škole Komenského 12 v Sobranciach bola bezpečnosť
cestnej premávky pri škole a príchody a odchody žiakov na vyučovanie
najmä z dôvodu preplnenosti veľkým množstvom
áut v ranných a popoludňajších hodinách.
Vedenie školy sa v spolupráci s mestom Sobrance
rozhodlo tento stav riešiť
zabezpečením
ďalšieho
prístupu do budovy školy
z bočnej strany zo Školskej ulice, čím sa uvoľnil
prístup z Komenského uli-

ce. V období november
2017 až marec 2018 došlo
k výmene povrchovej vrstvy parkoviska pre osobné
autá a prístupového chodníka do budovy školy, čím
sa zabezpečilo komfortné
parkovanie pre zamestnancov školy a rodičov žiakov
a taktiež pohodlný prístup
z bočnej strany školskej
budovy. Zároveň sa zlepšili aj podmienky parkovania pre športové skupiny,
ktoré využívajú telocvičňu
a areál školy v popoludňajších a večerných hodinách.
V rámci tejto investičnej akcie sa vymenila aj povrcho-

vá vrstva hlavného vstupu
do školy vrátane hlavného
schodiska. Celková cena
investície bola 36 436,87
eur. Zákazku realizovala firma AZ-RO spol. s.r.o.
Uvedenými rekonštrukčnými prácami došlo k zlepšeniu podmienok výchovy
a vzdelávania na Základnej
škole Komenského 12, zvýšeniu bezpečnosti pri vstupe do budovy školy a zlepšeniu komfortu parkovania
pre zamestnancov školy
a širokú verejnosť.
Ing. Ján Valiga,
riaditeľ školy

Foto: fb Rasťo Trnka

Župan debatoval
so Sobrančanmi

Vzácna návšteva zavítala
26. júla 2018 do Sobraniec.
Mesto totiž navštívil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na
mestskom úrade ho privítal
primátor mesta Pavol Džurina a poslanci mestského zastupiteľstva.
Prvý muž kraja, ktorý zasadol
na stoličku župana minulý rok,
sa zaujímal o problémy, ktoré
trápia mesto a jeho obyvateľov.
Medzi hlavné témy rozhovorov
župana s vedením mesta a ob-

čanmi patrili vysoká nezamestnanosť v regióne, možnosti čerpania z eurofondov a pre mesto
jedna z najdiskutovanejších
tém – Sobranecké kúpele.
Počas svojej návštevy predseda KSK navštívil areál II. základnej deväťročnej školy, kde
sa mesto pochválilo výstavbou
špičkového
hokejbalového
a skejtbordového ihriska, ktoré
mládež v Sobranciach veľmi
často navštevuje. Rastislav Trnka navštívil aj Russayovu vilu,
ktorá slúži mestu ako galéria

a kde môžu obyvatelia mesta
aj jeho návštevníci obdivovať
práce a tvorbu zväčša miestnych umelcov. Župan neobišiel pri svojej návšteve jedného
z najväčších zamestnávateľov
v regióne, firmu Jacko Žalúzie,
ktorá už 22 rokov zamestnáva
miestnych obyvateľov.
Nevynechal ani Regionálnu nemocnicu v Sobranciach, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby, kde ho
srdečne privítali. Jeho poslednou zastávkou bola obec Orechová spolu s vinohradom, kde
sa pestovaniu viniča a výrobe
vína venujú už od roku 1969.
„Som veľmi rád, že som mal
možnosť navštíviť Sobrance,
stretnúť sa s primátorom a poslancami, ale aj zamestnancami
jedného z najväčších zamestnávateľov v tomto meste, či
klientmi domova sociálnych
služieb. Vďaka takýmto návštevám vieme lepšie pochopiť, aké
problémy trápia obyvateľov
nášho kraja, a môžeme hľadať
riešenia na ich odstránenie.
Všetky stretnutia boli veľmi inšpiratívne a verím, že sa čoskoro pretavia do konkrétnych
krokov,“ uviedol predseda KSK
Rastislav Trnka.
Paula Zoľáková

Hodnotné
dreviny
Na základe objednávky
mesta Sobrance bolo v mesiaci máj vyhotovené zhodnotenie zdravotného stavu
vybraných drevín v meste
Sobrance a návrh opatrení
týkajúcich sa týchto drevín.
Hodnotenie drevín bolo vypracované odborne spôsobilou osobou Ing. Martinom
Kolníkom. Medzi predmetné
dreviny patria pagaštan konský na Štefánikovej ulici a 18
kusov katalpy bignóniovitej,
ktoré rastú na ulici Komenského a Školskej.
Ing. Peter Šulgan

Sobranský
kalendár

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

9. 12. 2018

Vianočný bazár

16. 12. 2018

Betlehem v Sobranciach

31. 12. 2018

Memoriál Ernesta Vokála
– nohejbalový turnaj

31. 12. 2018

Silvester v meste

strana 4

Sobrančan

DUCHOVNÉ SLOVO • ŽIVOT V MESTE

Môžu viac
cestovať
Denné centrum v Komárovciach má okolo
60 členov, každý rok sa
mení, ale je dobré, že
prichádzajú aj noví členovia. Stretávame sa
dvakrát týždenne, organizujeme rôzne posedenia, opekačky, brigády
okolo budovy a podobne.
Taktiež robíme výstavu
z našich ručných prác,
či je to vyšívanie alebo
háčkovanie, a tiež výstavu maľovaných obrazov.
V letnom období sú to
pamiatkovo–historické
zájazdy, a to múzeá ako
Bardejov, Radnica, Bardejovské kúpele, skanzen Zemplínske Hámre,
Humenné, Medzilaborce, Kežmarok, Košice,
Letecké múzeum, Košický zlatý poklad.

Potom sú to zájazdy do
termálnych kúpeľov, či
už na Slovensku alebo
aj v zahraničí. Sme radi,
že nás Mesto Sobrance
podporuje v doprave, a
tak môžeme viac cestovať. Tento rok nám mesto prispelo sumou 1500
eur.
Je to veľmi dobré, že
vedenie mesta, pán primátor, ako aj poslanci
majú záujem o svojich
starších občanov a za
to im patrí vďaka.
Alica Kancová,
vedúca DC Komárovce

Človek
bez viery
zostáva slepým. Viera dáva človeku
duchovné zrenie, pomáha mu
vidieť a chápať podstatu všetkého, čo sa okolo neho deje: ako
a prečo je všetko stvorené, aký
je cieľ života, čo je dobré a čo je
zlé, o čo je potrebné sa usilovať
a pod.

veria. Ráno idem do práce,
sadnem si do autobusu
a verím vodičovi, že nezadrieme. Inokedy cestujem vlakom a verím
rušňovodičovi,
hoci
som ho nikdy v živote nevidel. Do jeho rúk
vkladám svoj život. Milión
úkonov každý deň. Pri viere
v Boha ide o niečo iné.
Treba hneď pripomenúť, že
v Boha verí skutočne iba ten, kto
Bohu aj verí. Veriť v Boha znamená visieť na konári nad priepasťou a volať k Nemu o pomoc.
Veriť Bohu znamená ten konár
na Jeho slovo pustiť a dôverovať
Mu, že ma zachytí. Jednoducho
Mu zveriť svoj život. To znamená,
že pravý život a pravá viera začí-

Bol raz jeden človek, ktorý sa
všade vychvaľoval, že on neverí v Boha. Jedného dňa mal
automobilovú nehodu. Narazil,
vyletel z auta a ostal visieť nad
priepasťou na konári. V zúfalstve
začal kričať na Boha:
- Pomôž mi, prosím Ťa, pomôž
mi!
- Prečo na mňa kričíš, keď si celý
život tvrdil, že neexistujem?
- Už to viac nikdy nepoviem!
Verím, že si, len mi, prosím Ťa,
pomôž!
- Takto hovoria všetci, ale keď sa
dostanú z nebezpečenstva, už
na mňa zabudnú.
- Ja nikdy nezabudnem! Budem
Ťa poslúchať, budem veriť každému Tvojmu slovu!
- Uveríš každému môjmu slovu?
No dobre. Pusti sa konára a ja Ťa
zachránim.
- Pustiť sa konára? Taký blázon
zasa nie som.
Istým spôsobom veríme všetci.
Aj tí, čo si myslia, že neveria, aj tí

najú v momente, keď sa človek
pustí svojho konára, ktorému
dôveruje viac ako Bohu, a pýta
sa, ako čo najlepšie vyplniť Božiu
vôľu. Každý z nás má svoje konáre, svoje istoty, každý z nás sa
niečoho ešte veľmi drží.
Usilujme sa udržiavať svoju vieru
v Krista. Ochraňovať ju, aby nás
ona ochraňovala. Človek drží v
ruke palicu a palica podopiera
človeka. Samozrejme, že niektorí
ju držia pre okrasu, ale väčšina z
nich ju má ako oporu na ťažkej
ceste. Rovnako aj viera je okrasou i oporou. Keď je človek bohatý, má ju viac ako ozdobu. Keď
bohatstvo pominie, má ju ako
svoju najnutnejšiu oporu. Viera,
ktorá podopiera, je úprimnejšia
a silnejšia ako viera, ktorá je len
ozdobou!
Prečo mnohí dobre vzdelaní
a pokrstení ľudia odpadajú od
kresťanstva a upadajú do filozofie a do vedeckých teórií, akoby
to bolo niečo správnejšie než

Užitočné
pre dušu

kresťanstvo? Hlavne z dvoch príčin: buď kvôli povrchnej znalosti
kresťanstva, alebo kvôli hriechu.
Povrchná znalosť kresťanstva vedie k odpadnutiu a hriech uteká
od Krista ako zločinec pred sudcom. Povrchní a nemorálni kresťania boli často rovnako rozhorčenými nepriateľmi kresťanstva
ako pohania. Svätý Marek Askéta píše, že Boží zákon chápeme
primerane napĺňaniu Božích prikázaní. „Neznalosť ženie človeka
hovoriť opačne, ako je užitočné,
a bezočivosť rozmnožuje neresť.“
Často okolo seba počujeme,
a sami to tiež opakujeme, že svet
sa pokazil, panuje zlo a spoločnosť je neznesiteľná. Dokonca
tvrdíme, že za všetko zlé, čo sa
deje v nás a okolo nás, môže
„zlá“ spoločnosť. Zabúdame
však, že spoločnosť tvoríme my
sami. A keď spoločnosť je „zlá“,
hlavní zodpovední sme my sami,
ktorí slovom i skutkom predkladáme zlo ako vzor života.
Súčasná spoločnosť často človeku ponúka zlo. Existuje však
aj iná spoločnosť, Kristova Cirkev, ktorá mu ponúka niečo iné:
svätosť. Cirkev každý deň oslavuje a predkladá nám nejakého
svätého a volá nás, aby sme sa
k nemu priblížili, aby sme ho
spoznali, ale hlavne, aby sme
napodobňovali jeho svätý život.
Cirkev je miesto, kde sa ľudia
neustálym duchovným zápasom
posväcujú. Celé stáročia v Cirkvi
žili svätí, ktorí s úprimným srdcom prijali Kristove slová: „Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Pamätajme aj na slová učiteľa
cirkvi sv. Jána Zlatoústeho: „Keď
stratíš peniaze, môžeš mať iné,
ale keď stratíš dušu, nemôžeš
mať druhú. Hoci by si vládol nad
celým svetom a hoci by si bol
kráľom sveta, hoci by si dal aj
celý svet za ňu, nemôžeš vykúpiť
stratenú dušu.“
Nech tieto riadky budú pre nás
ponaučením a užitočné pre
dušu...
Mgr. Bohuslav Senič

HISTÓRIA

Pohľadnice zo Sobraniec
Pohľadnice.
Kartičky
s obrázkami neznámych
miest či prírodných scenérií, ktoré v minulosti
ponúkali najrýchlejší spôsob, ako dať o sebe vedieť
blízkym a priateľom a zároveň im umožniť nazrieť
do reality na inom mieste
sveta.
Sobrance ako okresné
mesto mali poštový úrad
už v čase Rakúsko-Uhorska a zaujímavosťou je,
že vlastnú poštu mali aj
neďaleké kúpele. Kúpeľní hostia, ktorí prichádzali
z rôznych častí Európy, posielali domov pohľadnice
s fotografiami kúpeľných
budov, kaplnky či mestečka Sobrance. Výnimočne
sa stávalo, že na želanie

(1900 – 1939)
významných hostí miestni
fotografi a zároveň výrobcovia pohľadníc vytvorili jedinečnú pohľadnicu, ktorá
zachytávala napríklad športovú udalosť. Príkladom je
séria pohľadníc z tenisového turnaja v Sobraneckých kúpeľoch z roku 1905,
na ktorých môžeme vidieť

„panstvo“ v dobovom oblečení, ako na trávnatej ploche s vyznačenými čiarami
nachádza záľubu v tejto
modernej hre.
Texty na zadnej strane pohľadníc nám napovedajú,
kto v minulosti navštevoval naše mesto a za akým
cieľom cestoval do tejto
vzdialenej časti rakúskej
monarchie či nového Československa. Pár dochovaných pohľadníc pripomína,
že mesto Sobrance často
navštevovali aj českí vojaci slúžiaci v rokoch 1918 –
1939 v posádkach Užhorod
a Mukačevo, ktorí zrejme
v čase voľna cestovali po
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okolí. Na pohľadnici z 20.
októbra 1938 čítame: „Pozdrav a milou vzpomínku
zasílám Vám ze Sobranců. To je asi 60 km od
Mukačeva. Dnes jsem se
měl moc dobrě, byl jsem
s jedním záložákem doma.
Zdraví Vás Váš Jirka.“ Pohľadnica smerovala do dedinky Lovčice u Chlumce.
Na každej pohľadnici nájdeme aj meno jej výrobcu, prípadne firmu, ktorá
pohľadnice distribuovala.
Boli to napríklad: Brody &
Gottlieb Ungvár, Ludwig
Missley Sobrance či Lady
Parfumeria Sobrance (pre
ktorú fotila firma Halász
Michalovce).
Pohľadnice
patrili už v tejto dobe medzi
marketingové a propagačné nástroje. Svedčí o tom
napríklad kolorovaná fotografia centra mesta, na
ktorej dominuje obchodík
Františka Dedinu, ktorý si
takúto pohľadnicu aj so
svojou podobizňou dal vyrobiť v Michalovciach.
Staré pohľadnice nezapadli
prachom. Dodnes sa s nimi
stretávame na burzách starožitností, v antikvariátoch,
na stránkach venovaných
historickým
fotografiám,
v múzeách a súkromných
zbierkach. Inak to nie je ani
v prípade pohľadníc mesta
Sobrance či Sobraneckých
kúpeľov. Sú krásnym prepojením medzi nami a minulosťou.
Denisa Viňanská
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Po našim...

Vážení čitatelia a priaznivci novín Sobrančan. Aby sme nezabudli, kde sú naše korene a aké ľubozvučné je
„toto našo hutoreňe“, pripravili sme si pre vás novinku – nárečové okienko. Starších poteší, mladších poučí
a všetkých pobaví. Naše prvé okienko bude tematicky zamerané na jarmok a veci, čo s jarmokom súvisia,
teda najmä na nakupovanie. Želáme vám veľa šťastia pri lúštení a veľa zábavy.

Na jarmarku

1
2

Cetku Haňku više tižňa poboľiva hlava.
Rano staňe, ta ľem jojka,
firhani naprava.
Ničoho nit u obiscu, i skriňe
ma prazni,
každi večar zato huči do
svojoho gazdi.

3
4
5
6

Cetoš fajne nadojeni, najšol
v bugiľare,
šče koruni odloženi i tristo
taľare.
Naj fras vežme i peňeži, co na
žeme skladal!
Ľem naj Haňku zaraz prejdze
tota jej „nalada“.

7
8

„Stavaj ženo, obľikaj še, ber
kapce na nohi,
pujdzeme mi na jarmarok,
kupic kikľe novi!“
A cetka jak vimenena, tak ho
vibočkala,
Jak tedi pred tricec rokmi,
kec mu ruku dala.

9
10
11
12

Začalo še kupovaňe – ľudze
mojo mili,
toti ozda šicki šatre tam poobchodziľi.
Harčki, findže i hernadľe,
chustki fijalovi,
Osumtragľe a nakoňec i karpelec novi.

13
14

1 ženská teplá šatka, prehadzuje sa cez plecia
2 domácnosť
3 peňaženka
4 hrniec
5 spona do vlasov
6 šálka
7 náramok

8 halier, cent (drobná minca)
9 fialová (farba)
10 teplé zimné čižmy
11 dolár
12 záhrada za domom
13 traky
14 sukňa

Janču, Janču – na cetoša
kriča kamaraci.
No vun cicho poza šatre ku
domoj še traci.
Aňi dzeku na paľenku nema
cetoš vera,
kec Haňka vikeľtovala šicko,
calkom do fiľera.

Pripravili Paula Zoľáková, Denisa Viňanská (použité zozbierané nárečové slová zo zbierky Ľuboslavy Sivákovej)

SOS DEŇ
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Ako z akčného filmu
Príslušníci HaZZ Sobrance
predviedli ukážku zásahu i
hasenie ohňa penou. Podujatie sa každým rokom rozrastá
o návštevníkov, a aj pre deti
z materských škôl je veľkým
zážitkom. Ročník 2018 bol
doplnený zaujímavými aktivitami Slovenského červeného
kríža, Detského dopravného
ihriska Onder a JUDO klubu
Sobrance.
Dospelí, no najmä deti zo
všetkých materských a základných škôl v našom
sobranskom regióne mohli
vidieť policajtov v akcii, zadržanie páchateľa, hasičov,
záchranu života a mnohé iné
akcie. Deti sa mohli zapojiť
do akcií na rôznych stanoviskách. Okrem dynamických
ukážok si mohli prítomní pozrieť techniku, ktorú využívajú hasiči a policajný zbor

pri svojej činnosti v teréne.
Mobilná zásahová jednotka
hraničnej polície Sobrance
prezentovala džípy, motorky či buginy. Multimediálnou

tvorili organizátori a všetci,
ktorí sa podujatia zúčastnili.
Hlavným organizátorom podujatia boli Sobrance v spolupráci s Riaditeľstvom hra-

Foto: Lucia Havrilová (3x)

V piatok 15. júna 2018 sa
na mestskom futbalovom
štadióne uskutočnilo spoločensko-preventívne podujatie SOS Deň Sobrance,
ktoré má už tradičné miesto v kalendári mestských
podujatí. Záchranné zložky
predviedli zaplnenému štadiónu nasadenie ako z akčného príbehu.
To, ako nasadzujú svoje životy pri záchrane ľudí či ochrane majetku, ukázali policajti Riaditeľstva hraničnej a
cudzineckej polície Sobrance, hasiči z Hasičskej stanice Sobrance a záchranári
Záchrannej zdravotnej služby
Falck. Žiakom počas simulovanej akcie predviedli sledovanie vozidla, únik páchateľa, vyjednávanie policajta
s páchateľom, spacifikovanie
páchateľa aj zásah kukláčov.

technikou dokázala zvedavým deťom priblížiť situáciu,
v ktorej cudzinci nedovolene
prekračujú našu hranicu. Detské dopravné ihrisko Onder
v spolupráci s poľskou školou šmyku W.O.R.D. Krosno – Poľsko priblížili deťom
situácie, ktoré môžu nastať
na cestách. Žiaci s veľkou
radosťou skúšali jazdu na
motokárach aj v simulátore,
v ktorom sa cítili ako na kolotoči. Štvrtý ročník sa tešil
skvelej atmosfére, ktorú vy-

ničnej a cudzineckej polície
v Sobranciach, Okresným
riaditeľstvom HaZZ v Michalovciach, zdravotnou službou Falck Záchranná a.s.
a Dopravným ihriskom Onder
Sobrance. „Prvý ročník záujmom prekvapil, jeho štvrté pokračovanie prekonalo
očakávania nielen počtom
návštevníkov, ale aj tým, že
sa doň zapojili všetky školy
v regióne,“ uviedol primátor
Sobraniec Pavol Džurina.
(mka)

Sobrančan

FURMANSKÉ PRETEKY

Víťazmi sa stali
Tom a Jerry

V nedeľu 19. augusta zaplnili
areál lesoparku Sobraneckých kúpeľov šikovní furmani,
ich statné kone a veľký počet
fanúšikov furmanských pretekov. Zašlú slávu Sobraneckých kúpeľov, ktorých liečivú
silu využívali ľudia minimálne od 14. storočia, oprášilo
aj tento rok TOP podujatie
mesta Sobrance v spolupráci
s KSK – programom Terra Incognita.
Celý
areál
Sobraneckých
kúpeľov ožil jedinečnou atmosférou, ktorú vytvorili všetci
obyvatelia. Osem furmanov
a šestnásť statných koní súperilo o prvenstvo v súťažných
disciplínach, ktoré ukázali majstrovstvo furmanov pri práci
s koňmi. Súťažili v troch disciplínach: furmanský slalom,
práca s drevom na presnosť
a poslušnosť koní a tretej silovej disciplíne, ktorú furmani
volajú „kráľovská“. Okrem toho
návštevníkov potešila aj súťaž
krásy, ktorú mali v rukách diváci. Ich hlasy rozhodli o najkraj-

šom páre koní. Víťazmi sa stali
koníky s rozprávkovými menami
Tom a Jerry. Okrem tejto hlavnej
línie návštevníkov potešil aj ďalší program a sprievodné aktivity.
Súťažný rozmer malo aj kuchárske zápolenie o najlepší furmanský guláš, no v tomto prípade

Foto: Lucia Havrilová (5x)
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rozhodli o víťazovi profesionálni
kuchári. Mimo súťaže sa dali
ochutnať špeciality zahraničného kuchárskeho tímu z Ukrajiny.
Veľkým lákadlom bola kuchárska šou Varenie naživo v podaní Košického klubu kuchárov
a cukrárov.

Pravú furmanskú zábavu okorenili aj folklórne skupiny Ostroški, Sobrančanky, Zemplínski
Heligonkári, Hatalovčan, folklórne súbory Viničiar a Jurošík.
Na záver veselú atmosféru vyšperkoval Marián Čekovský so
svojou kapelou. V remeselníckej uličke si návštevníci vyskúšali prácu v keramickej dielni,
kováčskej vyhni a tiež sa naučili, ako plieskať bičom. Pre deti
bola pripravená lesná pedagogika, o ktorú sa postarali lesníci
z OZ Sobrance, a tvorivé dielničky pod vedením pracovníčok
CVČ Zvonček Sobrance. Veľkou
raritou Furmanských pretekov
bolo aj vystúpenie dvoch malých poníkov Luny a Hany, ktoré
vozili najmenších návštevníkov
po celom lesoparku.
TOP podujatie – Furmanské
preteky svoje ôsme pokračovanie oslávilo naozaj veľkolepo
a hlavní organizátori – primátor
mesta Pavol Džurina, predseda KSK Rastislav Trnka a výkonná riaditeľka Košice Región
Turizmus Lenka Vargová Jurková – boli potešení reakciami
návštevníkov, ktorí označili toto
podujatie za výnimočné nielen
vďaka areálu, v ktorom sa konalo, ale aj vďaka programovej
ponuke, ktorá zaujala všetky
vekové kategórie.
(mka)

SOBRANSKÉ DOBROTY

Sobrančan

strana 9

Foto: Lucia Havrilová

Folkloristi potešili srdcia

Aj napriek nepriaznivému počasiu 24. júna
v Sobranciach ľuďom vyčaril úsmev na tvári 2. ročník folklórneho festivalu
spevu a tanca Sobranské
Dobroty 2018, na ktorom
sa predviedli folkloristi aj
z iných miest.
Sobrančania vzdali hold
nielen tým, ktorí toto dedičstvo zanechali, ale hlavne
tým, ktorí v jeho zveľaďovaní pokračujú. Organizátori
zvládli dôležitú časť, aby
včas vyhlásili dátum konania podujatia a pozvali
účinkujúcich, ktorým diváci
tlieskali za krásne umelecké

výkony. Jožko Jožka všetkých v tento deň „slovne“
skvelo povykrúcal a všetkých prítomných, ako býva
jeho zvykom, poriadne rozosmial.
Sobranské Dobroty 2018
predstavili
nádherných
malých folkloristov z MŠ
Komenského a Gagarinova, zo ZŠ a MŠ v Porúbke,
zo ZŠ Komenského 6 a zo
ZŠ Komenského 12 – FS
Sobrančanik, ktorí ukázali,
že sa o dedičstvo našich
predkov nemusíme báť.
Druhý ročník folklórneho festivalu spevu a tanca predstavil sobranských

aj regionálnych spevákov,
hudobníkov a tanečníkov,
ktorí predviedli krásy nášho
jedinečného folklóru. Návštevníci obdivovali FSk
Sobrančanky, FS Viničiar,
Ľudovú hudbu Magočki,
FSk Ostroški, FSk Inovské
trio a Janku Iliškovú a FSk
Biňatiski chlopci a Simonu
Fedorkovú.
Hostia, ktorí vystúpili na
tohtoročných Sobranských
Dobrotách, vytvorili v meste zázračnú atmosféru. Napriek tomu, že vonku pršalo, v dome kultúry svietilo
slnko v podaní piesní finalistky Zem spieva Martiny

Ťaskovej, speváčok z FSk
Strihovčanka a 2. ročník zakončila Muzika Milana Rendoša a skvelým výkonom
sobranské slniečko Andrejka Rendošová. „V poradí
druhé Sobranské Dobroty
2018 boli ešte úspešnejšie
ako prvý ročník. Je to ešte
nováčik medzi kultúrnymi
podujatiami v našom meste, ale už teraz nás diváci
aj účinkujúci presvedčili, že
je to jedno z tých podujatí, o ktoré je veľký záujem,
a my sa už teraz tešíme na
jeho tretie pokračovanie,“
povedal primátor mesta Pavol Džurina.
(mka)

Seniori sa tešia na plesovú sezónu

Denné centrum v Sobranciach
sa nachádza v CVČ, máme 75
členov, stretávame sa dvakrát
do týždňa, a to v pondelok a
štvrtok od 13.00 hod. do 18.00
hod. Nie je to záväzné, dávame
tomu voľný priebeh kto, kedy a
či sa môže zúčastniť. Prečítame
si časopisy, dennú tlač, hráme
karty, máme spevácku skupinu pod názvom Sobrančanky.
Počas leta organizujeme poznávacie zájazdy, chodíme sa
kúpať, navštevujeme divadlo
a taktiež sme tento rok boli v

zoo a botanickej záhrade v Košiciach. Keď prídu chladnejšie
dni, tak sa venujeme ručným
prácam a pozývame si aj od-

jatia ako úcta k starším, posedenie pri stromčeku pozývame
aj pána primátora a tiež poslancov zastupiteľstva či prednostu okresného úradu. Po
Vianociach sa pripravujeme na
ples. Je to už naša 6. plesová
sezóna. Posledného plesu sa
zúčastnilo 94 seniorov, a preto
vás prosím, milí občania, príďte
medzi nás, budete sa cítiť dobborníkov, ktorí nám robia rôz- re, zdravo a s pokojom na duši.
ne prednášky o zdravej výžive. Vystavujeme ručné práce,
Mária Brecková,
ktoré robíme. Na rôzne poduvedúva Klubu dôchodcov
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ŽIVOT V MESTE

Sobrančanky ovládli
Puškinov pamätník

Talentované žiačky zo Základnej školy Komenského 6, ôsmačka Alexandra Copková a šiestačka

Karolína Hreňová, získali
v recitačnej súťaži Puškinov pamätník prvé, resp.
druhé miesto.

Celoslovenského kola recitačnej súťaže poézie a prózy v ruskom jazyku Puškinov pamätník sa zúčastnili
po tretíkrát. Súťaž sa konala 28. apríla 2018 v Divadle
B. S. Timravy v Lučenci.
V kategórii poézia obsadila
1. miesto Alexandra Copková a v kategórii próza
skončila Karolína Hreňová
na 2. mieste. Porotu pritom tvorili herečky Zuzana
Tlučková a Zuzana Mauréry
a moderátor Marcel Merčiak.
Saška sa ako celková víťazka môže tešiť na unikátny
výlet do jedného z najkrajších miest sveta – Petrohradu.
Galavečer, ktorý moderovala Iveta Malachovská,
bol spojený s vystúpením
významných ruských krasokorčuliarov,
olympijských medailistov, majstrov Európy a sveta na čele
s Alexejom Jagudinom.
„Veríme, že na tento úspech

nadviažeme aj v budúcom
ročníku a aj takýmto spôsobom spopularizujeme ruský
jazyk, ktorý sa v súčasnosti
opäť učí čoraz viac detí,“
prezradila vyučujúca Beáta Maciková. Doma ich po
návrate čakalo veľké prekvapenie. Ich úspech na
prestížnej súťaži bude pripomínať banner, ktorý bol
umiestnený na oplotení ZŠ
Komenského 6. „Aj ja som
na tejto škole dostal základy ruštiny. Je veľmi dôležité vyučovať cudzie jazyky.
Našim žiačkam gratulujem
a ďakujem za vynikajúcu
reprezentáciu nášho mesta,“ povedal primátor, ktorý úspešným recitátorkám
odovzdal hodnotné dary.
„Pán primátor, ďakujeme za
podporu pri organizovaní
súťaže a vytvorenie optimálnych podmienok pre reprezentáciu na celonárodnom kole súťaže,“ uviedla
riaditeľka školy Eva Pappová.
Beáta Maciková

Štadión dostal darček k jubileu

Mestskému
futbalovému
štadiónu v Sobranciach pribudol v areáli nový bufet,
prístrešok, verejné WC i výtlačná a kanalizačná prípojka.
Stavbu v júni realizovalo
mesto z vlastných zdrojov.
Štadión okrem futbalových
zápasov slúži aj na kultúrno-spoločenské
podujatia,
ktorých návštevnosť presahuje kapacitu 1000 divákov,
preto bola požiadavka vybudovania verejných WC z hľadiska hygieny nevyhnutná.
Súčasne bolo potrebné vybudovať vodovodnú prípojku
a výtlačnú kanalizačnú prípojku dĺžky 150 m, ktorá slúži

nielen pre WC, ale aj na odvod
splaškov z tribúny. Pôvodný
stav bol značne nevyhovujúci, keďže kanalizácia tribúny
ústila do starej žumpy, ktorá
už nespĺňala požiadavky vodotesnosti.
Mestu Sobrance bol schválený nenávratný finančný

príspevok vo výške 25-tisíc
eur na rekonštrukciu tribúny
štadióna v rámci projektu
SFZ „Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry“. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je vo
výške minimálne 8400 eur.
Predmetom rekonštrukcie je

odstránenie havarijného stavu
zatekania do zázemia tribúny
montážou novej drevenej
konštrukcie hľadiska po piaty
rad a aplikáciou novej hydroizolácie pod konštrukciou
hľadiska. Ďalej je súčasťou
rekonštrukcie výmena okien
a dverí, zhotovenie nových
omietok v šatniach a kancelárii.
V súčasnosti prebieha v areáli
výstavba parkoviska a rekonštrukcia lavičiek po obvode
futbalového ihriska. Toto všetko sa koná v roku, keď organizovaný futbal v Sobranciach
oslavuje okrúhle jubileum 100
rokov.
Ing. Peter Šulgan

OSOBNOSŤ
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Väčšina
Sobrančanov
pozná Emila Tušíka staršieho ako človeka, ktorý
dlhé roky pomáhal zachraňovať ľudské životy
v rýchlej záchrannej službe v Sobranciach.
Málokto však vie, že už
ako malý chlapec – asi
ako každý chlapec v tom
čase – miloval hru na vojakov a so zbraňami, ktoré si
deti vyrábali samy. Keďže
bol nadšencom drevených
zbraní, už v detstve začal
navštevovať
modelársky
krúžok, ktorý v tom období
viedol Juraj Tkáčik starší.
Neskôr svoju záľubu rozšíril

Keď drevo kvitne

natoľko, že ho v polovici
sedemdesiatych rokov aj
sám viedol.
Záľuba v sústružení
a dreve mu rozšírila obzor aj
v prvom klube jachtárov
v
Sobranciach, kde
sa venoval
lodiam, ich
modelovaniu, opravám
a jazdeniu. Vyučený automechanik však naďalej
pestuje aj svoju záľubu
v zbraniach. Viac ako 25 rokov sa venuje opracúvaniu
vlašského orecha, očkového topoľa či exotických
drevín – a výsledkom sú
klasické pažby na pušky,
repliky historických zbraní
či vychádzkovo-strelecké
teleskopické palice.

Keďže sa ako člen streleckého klubu Zväzu vojakov
v zálohe venuje streľbe,
jeho najväčším
úspechom
bola po
absolvovaní
majstro v s tiev
Slovens k a
účasť na
majstrovstvách sveta
vo
francúzskom
meste Bordeaux v roku
2006. Taktiež preňho bolo
veľkým
zadosťučinením,
že mohol darovať svoju ozdobnú vychádzkovú teleskopickú paličku bývalému
prezidentovi
Slovenskej
republiky Ivanovi Gašparovičovi. Jeho prácami sa

SOBRANČAN
noviny občanov mesta Sobrance

môžu pýšiť hlavne poľovníci z blízkeho aj ďalekého
okolia a športoví strelci.
Práca s drevom mu hlavne
v súčasnosti prináša veľké
obohatenie, o čom svedčí
aj jeho dielňa, plná krásne vyrezávaných pažieb,
o ktorých Emil Tušík starší

rozpráva s veľkou láskou,
nadšením a rešpektom.
Preto mu všetci do ďalšej
práce prajeme veľa zdravia,
pevné ruky, kvalitné drevo
a veľa nadšenia a motivácie
v jeho tvorbe.
Beáta Maciková

SOBRANČAN – noviny občanov mesta Sobrance, vychádza štvrťročne. Sídlo a adresa
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POZVÁNKA

Kollárovci
vystúpenie

Autorská výstava akademického
maliara Juraja TKÁČIKA
"Spomienky"
Výstava obrazov miestnych výtvarníkov
Russayova vila, Sobrance

