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Leto je tu!

Milí Sobrančania!
Po kratšej odmlke opäť
držíte v rukách noviny
Sobrančan. Symbolicky,
na prahu leta a prázdnin
vám na dvanástich stranách prinášame všetko podstatné o živote v
našom meste. Aktuality,
užitočné informácie, ale
tiež postrehy a rady, ako
si niektoré občianske náležitosti jednoduchšie vybaviť.

Spoločne sa v tomto čísle obzrieme za uplynulým
polrokom, ale aj za históriou, oprášime zaujímavosti, ktoré ste možno
nevedeli, a pripomenieme
si slávne mená, čo tvorili
dejiny Sobraniec. Predstavíme si aj súčasné významné osobnosti, pretože šíria dobré meno mesta
doma či vo svete. Chcem
sa preto poďakovať redakčnej rade za prácu pri

príprave novín.
Teší ma, že Sobrance sú
miestom, kde to stále žije.
Dôkazom sú významné a
úspešné kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré
sa každoročne tešia veľkej
popularite a presahujú aj
hranice mesta. Vďaka patrí
všetkým, ktorí sa o ich organizáciu pričinili a robia
tak stále.
Priatelia, máme tu začiatok leta, len minulý víkend

sme otvorili letnú sezónu
na našom kúpalisku s viacerými novinkami. Verím,
že bude počas prázdnin
plniť svoje poslanie a na
kúpalisku sa budete cítiť príjemne a komfortne, možno aj s novinami
Sobrančan v ruke. Prajem
príjemné čítanie a užite si
leto.

Retro Deň detí
v Gitarovom múzeu

Potešili
sme sa

Aktívny život aj v
seniorskom veku

Najznámejšia
Sobrančanka
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Študenti zo Sobraniec na zahraničnej stáži

Koncom marca 2019 sa
sedem študentov Strednej
odbornej školy obchodu
a služieb v Sobranciach
zúčastnilo
trojtýždňovej
zahraničnej odbornej stá-

Koho ste
zvolili?

V minuloročných komunálnych voľbách bol opätovne
za primátora mesta zvolený
Ing. Pavol Džurina. Obyvatelia Sobraniec si zvolili aj
nových poslancov, ktorí ich
budú zastupovať.
Volebný obvod č. 1:
Bc. Martin Kendereš,
MUDr. Ondrej Copák,
Ing. Maroš Kováč
Volebný obvod č. 2:
JUDr. Petronela Čergeťová,
MVDr. Štefan Džurina,
Mgr. Lukáš Mihálik
Volebný obvod č. 3:
Ing. Zdenko Kondik,
Ing. Michal Gič, Ing. Roman
Oklamčák - zástupca primátora
Volebný obvod č. 4:
Ing. Anna Sedláková,
Mgr. Juraj Beľan, Ing. Boris
Hrebeňák, Ľuboslav Tomčo
(red)

OZNAM!

Vážení
občania
mesta,
vzhľadom na to, že od 3. 6.
2019 začne rekonštrukcia
budovy MŠ na Gagarinovej
ul. č. 916 v Sobranciach,
bude od tohto dátumu presťahovaná aj Mestská polícia
Sobrance, ktorá dočasne
sídlila v priestoroch MŠ na
Gagarinovej ul. č. 916, do
priestorov Klubu dôchodcov
v mestskej časti Komárovce.
Telefonický kontakt na MsP
Sobrance ostáva nezmenený
– 0918 734 469. Za porozumenie ďakujeme.
(red)

že, ktorá bola zrealizovaná
v rámci medzinárodného
vzdelávacieho
projektu
Erasmus Plus.
Miestom
ich
pracovného
pobytu
bolo
starobylé poľské mesto
Vroclav. Študenti obchodnej akadémie pracovali
v niekoľkých miestnych hoteloch, kde získavali skúsenosti a pracovné zručnosti
pri práci v administratíve,
v manažmente cestovného ruchu i pri komunikácii
so zákazníkmi. Pri všetkých
pracovných aktivitách komunikovali po anglicky, čo
si účasť na takomto projekte
vyžaduje. Študenti odboru
agropodnikanie si vyskúšali
prácu na farme zameranej
na biopestovanie kvetov
a okrasných drevín v skleníkových systémoch. Projekt

z poľskej strany zastrešovala
firma Aviva Poland Vocational Training sp. Z o. o., ktorá
má dlhoročné
skúsenosti s organizáciou odborných praxí.
V mimopracovnom čase mali
študenti bohatý program zameraný na poznávanie historických
pamätihodností
a prírodných krás tejto časti
Poľska. Navštívili miestnu

ZOO, užili si komentovanú
prehliadku mesta, prezreli si
univerzitný areál a Panoramu Racławicku. Zahraničná
stáž im umožnila porovnať
pracovné prostredie u nás
a v Poľsku, posilnila tímového ducha a nadnárodnú
spoluprácu a pomohla im
získať kompetencie, ktoré im
môžu uľahčiť uplatnenie na
pracovnom trhu EÚ.
Denisa Viňanská

Ochráňme si deti

Z podnetu Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach v súvislosti
s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ako aj
v rámci plnenia cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím sa 29.
mája 2019 na pôde Mestského úradu v Sobranciach
uskutočnilo multidisciplinárne pracovné stretnutie,
na ktorom PhDr. Rastislav
Barkasi, koordinátor ochrany detí pred násilím, a Mgr.
Lenka Chrobáková, riaditeľka odboru sociálnych
vecí a rodiny, oboznámili zástupcov samosprávy, vzdelávacích, výchovných, poradenských a občianskych
inštitúcií i polície o potrebe
a skúsenostiach s ochranou
detí pred násilím a o možnostiach jeho prevencie
v sobranskom regióne.

Cieľom
stretnutia
bolo
zefektívnenie systému prevencie detí pred násilím, výmena skúseností a hľadanie
nových možností spolupráce.
PhDr. Rastislav Barkasi informoval okrem iných aktivít aj
o zaujímavej iniciatíve „Nenechajte detský hlas zaniknúť“,
ktorej cieľom je upozorniť na
problematiku ochrany detí
pred násilím. Ak inštitúcie

zainteresované do tohto problému budú mať záujem,
môže sa aj v našom meste
uskutočniť akcia pod názvom
„Bubnovačka“. Na Slovensku
sa 18. 10. 2018 konal už piaty ročník tejto akcie, v rámci
ktorej sa 26-tisíc detí, učiteľov
a dospelých na Slovensku zapojilo do bubnovania na rôzne
predmety, aby upozornilo na
potrebu venovať väčšiu pozornosť problémom ochrany
detí pred týraním a zneužívaním. Táto iniciatíva sa realizuje
v 190 krajinách sveta v rámci
troch významných dátumov:
18. november – Európsky deň
ochrany detí pred sexuálnym
vykorisťovaním a sexuálnym
zneužívaním, 19. november
– Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20.
november – Svetový deň detí
vyhlásený organizáciou UNICEF.
Mária Riabcová
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Otvorené,

Nečakajte!

hlási kúpalisko

Po roku otvorí návštevníkom z mesta i blízkeho
okolia svoje brány obľúbené letné kúpalisko.
Vynovený areál bude slávnostne otvorený 23. júna
2019 o 14.00 h, tento rok aj
s novým cenníkom služieb.
Ceny vstupného sú prispôsobené aktuálnym nákladom
a dobrou správou pre občanov mesta je, že stále patria
medzi najnižšie v regióne.
Výhodnejšie vstupné môžu
využiť držitelia Karty Mesta
Sobrance. Veríme, že počas
horúcich letných dní bude
návšteva mestského kúpaliska príjemným osviežením.
(red)

Položka
Celodenný vstup – Dospelí a mládež
od 15 rokov
Celodenný vstup – Študentská karta
ISIC,
držiteľ karty s bydliskom mimo Sobraniec
Celodenný vstup – Deti a mládež od 6
do 15 rokov
Celodenný vstup – Senior karta,
preukaz ZŤP
Deti do 6 rokov
Skupinový vstup min. 10 detí s pedagogickým dozorom
Permanentka na 10 vstupov – Dospelí
Permanentka na 10 vstupov – Deti
Permanentka na 20 vstupov – Dospelí
Permanentka na 20 vstupov – Deti
Permanentka celosezónna – Dospelí
Permanentka celosezónna – Deti
Požičanie plážového lehátka

Karta mesta Ostatní bez
karty
2,50 €

5€

--

2,50 €

1,50 €

3€

1,50 €

3€

zdarma
zdarma
0,50€/osoba
15 €
10 €
25 €
18 €
50 €
30 €

30 €
20 €
50 €
35 €
100 €
60 €
1€/deň

Karta mesta Sobrance

Pre obyvateľov sme pripravili novinku – Kartu
Mesta Sobrance, ktorá
im poskytne výhody pri
kultúrnych akciách mesta
a na vstupnom, ktoré vyberajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
Občania starší ako 15
rokov
môžu
písomne
požiadať o jej vydanie
u referentky M. Falisovej –
evidencia obyvateľstva, po-

kladňa (1. posch. č. dv. 17)
alebo e-mailom na adrese
sekretariat@sobrance.sk,
ak:

- majú trvalý pobyt v meste,
- majú uhradené všetky
splatné záväzky voči mestu
aj za predchádzajúce roky.
Platnosť
Karty
Mesta
Sobrance je 5 rokov, poplatok za jej vydanie je vo
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výške 5 eur a bude vydaná
do 2 týždňov od podania
žiadosti.
Podrobnosti
upravuje
Smernica č. 3/2019 k vydaniu Karty Mesta Sobrance, schválená na zasadnutí
MsZ v Sobranciach dňa
28. 3. 2019 uznesením
č. 58, ktorá je zverejnená
na webovom sídle mesta
v priečinku Úradná tabuľa.
(red)

Poistenci Sociálnej poisťovne
majú od začiatku roka k dispozícii novú službu, ktorá im
uľahčuje život. Môžu si rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej
poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu.
Rezervačný systém sa nachádza na webovej stránke
Sociálnej poisťovne a práca
s ním je veľmi jednoduchá.
Doslova do piatich minút si
dokážete rezervovať deň a
hodinu návštevy pobočky a
vybavia vás bez čakania.
Rezervačný systém Sociálnej
poisťovne je bezplatný a pre
prístup netreba žiadne heslo.
Stačí si otvoriť webovú stránku www.socpoist.ska kliknúť
na Objednajte si termín návštevy v pobočke.
Pri objednávaní termínu
nemôžete zablúdiť, ani sa
pomýliť – systém vám vždy
povie, čo urobiť: vyberiete si,
čo vybavujete, bydlisko s pobočkou, určíte si dátum a čas
návštevy. Potvrdenie s termínom a menom zamestnanca
Sociálnej poisťovne, ktorý vás
vybaví, obratom dostanete na
e-mailovú adresu.
Ak ste prišli do pobočky Sociálnej poisťovne bez objednania a až tam ste sa rozhodli
nečakať, termín si môžete
rezervovať priamo na mieste
– počítač v kiosku pobočky
je vám k dispozícii. Pri ďalšej
návšteve už nebudete čakať
vy, ale zamestnanec Sociálnej
poisťovne bude čakať na vás.
Ak svoju životnú situáciu konzultujete cez Informačno-poradenské centrum (bezplatná
linka pre dôchodky 0800 123
123 a pre ďalšie otázky 0906
171 989) a zistíte, že návšteve
pobočky Sociálnej poisťovne
sa nevyhnete, agentka na telefóne vám termín v pobočke
tiež rada rezervuje.
Nečakajte, objednajte sa!
Vaša Sociálna poisťovňa
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MAJOVI BEČEĽNIK
Majáles sobranských gréckokatolíkov
„Mi vas tu vitame na tim
Bečeľniku,
dneš tu zažijece s nami
Ameriku.
Toti šumni chlapci, tam zos
tej kapeli,
nam tak budu bavic, čisto
jak zbešneli.
Na stoloch pachňaci hurki
i klobasi.
Aj tu cetka Erža ma paradni
vlasi.
Nebujce še, chlopi, kec
dachto prežene,
tu ocec duchovni da zaopatrene.
Ľem tak bi me chceľi,
tu pri totej slave,
bi sce tu nebuľi, jak sovi
chmurave.
Žebi me še tu na sebe šumne ušmivali a tak,
jak na ľistku piše, še bečeľovaľi.“
Takto zo srdca privítali usporiadatelia majálesu
všetkých, ktorí sa odhodla-

li a prijali pozvanie na túto
akciu. V sobotu 25. mája
bolo veru všetkým veselo.
Majáles prvýkrát usporiadala Gréckokatolícka cirkev v Sobranciach. S malou
dušičkou, no s veľkým od-

hodlaním pripravili usporiadatelia krásny program plný
rôznej zábavy, súťaží, tanca
a spevu. Celý večer ľudí zabávala obľúbená domáca
kapela IDEÁL. „Bečeľovalo“
sa do neskorých nočných
hodín a pri lúčení zneli slová ako: stretneme sa o rok,
tešíme sa na ďalší ročník...

Ak sa naskytne možnosť,
aby sa ľudia stretli, spoznali,
utužili vzťahy a zabavili zároveň, treba túto možnosť využiť. Možno sa na začiatku
veľmi nechce (dôvod, prečo
nie, sa nájde vždy), no tí,
ktorí sa odhodlali a „Majovi bečeľnik“ ochutnali, vám
určite povedia, že neľutujú.
Ďakujeme usporiadateľom
za skvelú akciu a už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.
Paula Zoľaková

Retro Deň detí v Gitarovom múzeu

Radostným
detským
smiechom ožil v sobotu 1. júna areál miestneho Gitarového múzea.
Organizátori
podujatia
– Gitarové múzeum, OZ
Villa Szobránc a mesto
Sobrance
pokračovali v začatej tradícii a po
minuloročnom Retro 1.
máji pripravili akciu pre
sobranské deti.
Tie sa mohli na chvíľu vrátiť
v čase a pohrať sa s hračkami, s ktorými sa kedysi hrávali ich rodičia či starí rodičia, a obzrieť si „retro“ veci
na malej výstave. Na pódiu
sa postupne predstavili deti
z
literárno-dramatického

odboru ZUŠ pod vedením
pani učiteľky Márie Kováčovej, pesničkár ujo Viktor
Guľvaš, detské divadlo Portál z Prešova a Pali Balog
Band. Zdravú súťaživosť
deťúrence prejavili v rôznych súťažiach a všetky
boli odmenené malými darčekmi. Medzi deti zavítali
aj opustení psíkovia a mačičky z Útulku pre psíkov
v Michalovciach, ktorým
putoval výťažok z chutného guláša od pani učiteliek
z SOŠ Sobrance. Veselým
detským popoludním všetkých sprevádzala moderátorka Janka Hospodárová.
Denisa Viňanská

HISTÓRIA

Sobranské ulice

V známej českej filmovej
sérii o „básnikoch“ je scéna o demontovaní tabule s názvom ulice. Názov
Benešova a Gottwaldova
vystriedalo
nadčasové
pomenovanie „Severní“,
čo humorne a s nadhľadom okomentovala jedna z hlavných postáv filmu, profesor chémie na
dôchodku.
Také vždy bývali osudy ulíc.
Menili svoje názvy pri zmene politických systémov,
vzdávali hold známym i menej známym spisovateľom,
umelcom, politikom či hrdinom. Ktovie, akú predstavu
mala cisárovná Mária Terézia, ktorá na našom území
zaviedla povinné označenie
ulíc...
Na dnešnej mape mesta
Sobrance nájdeme ulice
označené menami osobností, ktoré viac-menej poznáme ešte zo školských
čias – Štúrova, Bernolákova, Vajanského, Kollárova,
Hollého, Hviezdoslavova či
Gorkého (kedysi Csuhova)
a ktoré ustáli aj pád komunizmu. Nájdeme tu však aj

ulice pomenované po prvom známom kozmonautovi (Gagarinova ulica), po
najznámejšom
básnikovi
Zemplína (Ulica P. Horova),
po „učiteľovi národov“ (Komenského ulica, v období
komunizmu Leninova) či
po kedysi populárnom príslušníkovi protifašistického
odboja, o ktorom sa vie,
že určite v našom meste
prenocoval (kpt. Nálepku). Jedna z najdlhších ulíc

v Sobranciach (Tyršova ulica, kedysi Komárovská) zas
nesie názov po Miroslavovi
Tyršovi (1832 – 1884), českom profesorovi umenia
a spoluzakladateľovi Sokolského hnutia. Mierová ulica
zrejme vďačí za názov svojej polohe. Je jednou z najvýchodnejšie umiestnených
ulíc, a preto si v roku 1944
vychutnala mierovú existenciu oveľa skôr ako zvyšok
mesta a rovnobežne s ňou

Sobrančan
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bola na jeseň 1944 vybudovaná obranná línia mesta.
Na historických mapách ju
však nájdeme pod názvom
Horňanská ulica, lebo po
nej sa dalo poľnou cestou
prejsť do neďalekej Horne.
Ľudia si často ulice pomenovali sami a nechtiac tak
vytvorili ich neskoršie názvy.
Keď sa zaužívali, dostali sa
postupne aj do administratívy a stali sa oficiálnymi,
ako napríklad v prípade Novej ulice. V minulosti bolo
bežným javom pomenovať
ulicu podľa rodiny, ktorá
bývala na začiatku alebo
žila na ulici ako úplne prvá.
V Sobranciach sme tak mali
Onderovu ulicu (dnes Hollého, v období komunizmu
Marxovu), Novákovu ulicu
(kpt. Nálepku) či Bongovu
ulicu (dnes prof. Hlaváča).
Niektoré ulice nesú jednoducho názvy dedín a miest,
ku ktorým smerujú (Michalovská, Tibavská a Kúpeľská
ulica). Dve ulice dostali
mená po slovenských generáloch, a to Štefánikova
ulica (bývalá Hlavná ulica)
a Ulica gen. Svobodu, československého prezidenta
a hrdinu od Dukly. Zaujímavé je, že v meste nie je –
a pravdepodobne ani nikdy
nebola – ulica nesúca meno
ženy.
Denisa Viňanská
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Ženy ženám
Aj mesto Sobrance sa pripája k mestám na Slovensku, v ktorých
pri príležitosti MDŽ pripravujú podujatia venované ženám. V marci
sme v Sobranciach na podujatí Ženy ženám privítali moderátorku, spisovateľku a podnikateľku Evu „Evitu“ Urbaníkovú. Na tomto
podujatí každoročne obdivujeme šikovné a zručné ženy z nášho
regiónu, ktoré nám predvádzajú svoje umenie a schopnosti.

Reprezentačný ples
V našom meste má už 22-ročnú tradíciu a medzi obyvateľmi mesta
je to veľmi atraktívne a obľúbené podujatie. Už druhý rok ho mesto
realizuje v spolupráci so Združením mesta a obcí Sobranského regiónu. Každoročne sa v slávnostnom programe predstavujú nielen
umelci z regiónu, ale aj z celého Slovenska.

Potešili sme sa

Kultúrne podujatia sú pekným spestrením života v našom meste. Sobrančanom aj obyvateľom celého nášho regiónu ponúkame pestrú paletu podujatí, ktoré predstavujú kapely a súbory zblízka i zďaleka.

Fašiangy
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia je zábava a s
ňou je spojené množstvo tradícií, ktoré sa počas tohto obdobia
realizujú. Tradičné fašiangové špeciality a veselý program nám pripravili FSk Bežovčanky, Zahorčane, Sobrančanky a Pajtašky. Do
fašiangovej zábavy sa zapojili aj ĽH Magočki a FS Viničiar.

Stavanie mája
Míľa pre mamu

Je to najmladšie podujatie, ale hneď si získalo veľké sympatie
medzi divákmi, pretože je venované všetkým mamám. Potešili sme
sa krásnym programom a sprievodnými aktivitami, ale dôležité
bolo to, že každý z nás prešiel za svoju mamu „symbolickú míľu“.
Ročník 2019 bol veľmi milý v tom, že jeho heslom bolo „POVEDZ
TO SVOJEJ MAME“. Všetci, čo mali svoje mamky pri sebe, to povedali hneď, ale tým, čo nemali, bolo dovolené aj telefonovať, aby
si každá mamka vypočula pekné slová.

Akcia sa každoročne realizuje v predvečer 1. mája. Nádherný „májový strom“ spoločne s predstaviteľmi mesta vyzdobili folkloristi, ktorí si pod májom zatancovali a zaspievali. Takto vyzdobený
strom spoločne postavili v parku pred mestským úradom, kde si
všetci prítomní zaspomínali na májové oslavy v našom meste.

ŽIVOT V MESTE
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Foto: Lucia Havrilová

Otvorenie letnej sezóny
Leto sa najlepšie začína pri vode či na kúpalisku. Ľudia si mohli
prezrieť zrekonštruované kúpalisko a potešiť sa novými priestormi,
ktoré nám spríjemnia leto v našom meste.

Regionálny lesnícky deň
Má za cieľ priblížiť žiakom materských a základných škôl v celom
regióne, ako aj širokej verejnosti vzťah k lesu, lesníctvu, poľovníctvu a ukázať žiakom a ľuďom, čo je pracovnou náplňou a poslaním
lesníkov. Deti si s veľkou radosťou vyskúšali sekanie na presnosť
či stavanie vtáčích búdok. Ukážky sokoliarov, včelárov, pilčíkov,
poľovnícke vábničky či názorný výcvik psov zaujali veľkých aj malých divákov a v prezentačných stánkoch mali deti možnosť získať
informácie o zvieratách aj rastlinách, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v našom okolí.

Sobranské dobroty
Kultúrne podujatie, ktoré spojilo históriu a súčasnosť v jednom dni. Návštevníci na Mestskom futbalovom štadióne v
Sobranciach mohli obdivovať detské aj dospelé folklórne telesá a
spevácke skupiny nielen z nášho okresu. Tohtoročnou čerešničkou
je výstava PARTY V 21. STOROČÍ, ktorú obdivujú ľudia po celom
svete. Nechýbali remeselníci, ktorí nám predviedli niečo zo svojho
umenia.

SOS deň
Akčný príbeh „Prepad banky“ bol detským divákom predstavený
pod vedením policajtov z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, Mobilnej a zásahovej jednotky, hasičmi z Hasičskej stanice v
Sobranciach a záchranármi zo Záchrannej služby Falck. Všetkým
žiakom materských, základných aj stredných škôl v našom regióne, ako aj širokej verejnosti sme ukázali, akí sú záchranári vzácni
ľudia a ako sa vedia spojiť a koordinovane spolupracovať pri záchrane ľudského života. Ročník 2019 bol obohatený o spoluprácu
s Dopravným ihriskom Onder Sobrance, Slovenským červeným
krížom Michalovce a Klubom JUDO Sobrance. Ak ste niektoré z
podujatí nestihli, nevadí, pretože máme pre všetkých pripravené
ďalšie zaujímavé akcie.
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Život v meste

Detská cesta
do rozprávok...

Milí rodičia, školský rok sa
o chvíľu končí a mnohí z nás
už rozmýšľajú nad tým, ako
plnohodnotne vyplniť prázdninový čas našim ratolestiam.
Virtuálny svet v detských mysliach sa stal pre nás dospelých veľkým strašiakom. Ako
predísť závislosti detí od virtuálneho sveta? Čím zaujať
a kedy začať, aby už nebolo
neskoro?
Rozprávka je od nepamäti
súčasťou detského sveta. Dieťa
sa s ňou stretáva prakticky od
kolísky, napĺňa ho radosťou a
prenáša ho do prostredia, ktoré
mu ponúka nespočetne veľa
možností na rozvoj a uplatnenie
jeho tvorivosti. Pamätáte si ešte
na kúzelné slová „ Kde bolo, tam
bolo...“? Aj v nás, teraz už dospelých, často práve tieto slová
vzbudia záujem a pozornosť,
vyvolajú príjemný pocit a spomienky na zažatú lampičku pri
posteli, na mäkké vankúše, nežný mamin hlas a magický svet

plný fantázie, čudesných bytostí, nadprirodzených schopností,
ale hlavne víťazstvo dobra, lásky
a spravodlivosti nad všetkým...
Práve tieto spomienky, ktoré si
uchovávame ako jedny z najkrajších na prežité detstvo, by

sme mali umožniť prežiť aj našim
deťom. Čitateľský návyk a vzťah
ku knihám sú jedni z najdôležitejších darov, ktorý môže rodič
dieťaťu odovzdať. Kniha by mala
byť pre dieťa prioritným zdrojom
vedomostí a poznania. Dieťa

ju má s radosťou vyhľadávať a
uprednostňovať pred digitálnymi sprostredkovateľmi informácií.			
Na cestu „čítania“ sa dieťa môže
vydať už v dojčenskom veku,
pretože práve vtedy prežíva
najväčšiu radosť zo slov, z rozprávania. Prvé obrázkové knižky
učia dieťa pozorovať, pomenovávať obrázky, neustále opakovať už naučené slová, prvé krátke príbehy. Ako deti rastú, rastie
aj ich záujem o nové obrázky,
nové príbehy, pribúdajú prvé
písmenká a fantázia sa zväčšuje s každou ďalšou stránkou
knižky. Ani nevieme ako a kniha sa stáva dieťaťu kamarátkou
na dlhých cestách, v daždivom
počasí, pri každodennom zaspávaní, v materskej škole.
Už materská škola ponúka deťom prvý kontakt s kvalitnou
detskou literatúrou. Detské
knihy sú prirodzenou súčasťou
jej vybavenia a práca s nimi
je každodennou realitou. Deti
majú možnosť výberu z rôznych žánrov, knihy sú v triedach
rozčlenené podľa náročnosti
textu a podľa vekových predispozícií detí a ich chápania textu. Pedagógovia ponímajú prácu s knihou za veľmi prínosnú
a rozprávky alebo príbehy tvoria
základ každej hry. Pri práci s
príbehmi používajú rôzne aktivizujúce metódy, ktoré pomáhajú
deti nielen vychovávať, ale taktiež ich v rôznych oblastiach dokážu kvalitne vzdelávať. Prestup
dieťaťa z materskej školy na
povinnú školskú dochádzku
nesie so sebou nemalé obavy
z toho, ako sa dieťa začlení, ako
sa bude učiť a či sa vôbec bude
chcieť učiť. Dieťa, ktoré pozná
knihu, vie o nej všetko, vie, že
ho niečo nové naučí, odpúta ho
od času, zaženie nudu, prevedie
svetom fantastických bytostí,
vytrhne ho zo všednej reality,
obohatí ho, pomôže mu spoznať
osudy hrdinov a sľubuje dobré
konce. Takéto dieťa vstupuje
do školy práve s tým istým pocitom, ako keď svojimi rúčkami
otvára ďalšiu novú knihu.
Ľuba Železníková

ŽIVOT V MESTE

Aktívny život
aj v seniorskom veku

Vyšším vekom sa aktívny život človeka nekončí. Staroba často spôsobuje určitú sociálnu izoláciu, osamelosť, depresie a následne aj rôzne choroby – o tom by vedeli rozprávať mnohí starší obyvatelia Sobraniec. Liekom na tieto problémy je aktívne zapájanie
do spoločenského života, koníčky, komunikácia s okolím, stretávanie s ľuďmi, rôzne aktivity, ktoré človeku prinášajú radosť a vytvárajú v ňom pocit naplnenosti a užitočnosti.
Denný stacionár
Vhodným
prostriedkom,
ako naplniť tieto zámery,
je pre sobranských seniorov návšteva Denného
stacionára na Novej ulici
v Sobranciach. Je to zariadenie, ktoré umožňuje
dôchodcom stráviť niekoľko
hodín v príjemnom prostredí v spoločnosti rovesní-

kov s určitými zdravotnými
problémami a pod odborným dohľadom opatrovateľov. Ráno seniori prídu do
zariadenia sami alebo im
zariadenie zabezpečí dopravu. Klienti si precvičujú
svoje zručnosti a rozvíjajú
jemnú motoriku, kognitívne
funkcie, pamäť, riešia rôzne
úlohy alebo vyrábajú rôzne
výrobky na základe dobrovoľnosti. Môžu sledovať
televíziu, prečítať si dennú
tlač, relaxovať na lôžku v tichu oddychovej miestnosti
alebo sa len tak pozhovárať
so súkmeňovcami. V zaria-

dení pre klientov organizujú
aj užitočné prednášky na
rôzne témy. Učia sa pracovať s hlinou, tvoria ručné
práce, dokonca sa v zariadení nachádza aj tkáčsky
stav – krosná. Počas dňa
sú k dispozícii rôzne nápoje, v čase obeda je pre nich
zabezpečené teplé jedlo z
reštaurácie Pohoda. V čase

pred obedom je v zariadení aj priestor na spoločnú
modlitbu. Poplatok za návštevu stacionára je vlastne
iba cena obeda. Na MsÚ v
Sobranciach treba požiadať o vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na sociálnu
službu, ktoré je potrebné
doložiť k žiadosti o uzatvorenie zmluvy.
Opatrovateľská služba
Táto sociálna služba je určená osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo
pomoc inej osoby pri takých činnostiach, ako je

stravovanie, hygiena, obliekanie či liečebný režim.
Nárok má ten, kto dosiahne
minimálne II. stupeň odkázanosti. Naše mesto poskytuje opatrovateľskú službu
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012,
podrobné informácie nájdete na webovej stránke
mesta www.sobrance.sk.
Do projektu je zapojených
celkom 15 opatrovateliek.
Stravovanie seniorov
Ďalšou výraznou pomocou
pre sobranských seniorov
zo strany mesta je možnosť
využívať príspevok na stravovanie, ktorý sa poskytuje
seniorom, ktorí musia byť
držiteľmi Senior karty. Túto
kartu získa žiadateľ na organizačno-správnom oddelení MsÚ, ak je poberateľom
starobného
dôchodku,
má trvalý pobyt v meste
Sobrance a nemá voči mestu žiadne finančné záväzky.

Sobrančan
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Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, pričom sa
prihliada na výšku súbehu
dôchodkov – starobného,
výsluhového, vdovského a
vdoveckého. Nárok na príspevok má senior, ak jeho
príjem nepresiahne sumu
500 eur. Pri výške súbehu
dôchodkov do 400 eur je
príspevok mesta na obed
vo výške 1 euro, pri výške
súbehu dôchodkov do 500
eur je príspevok vo výške
70 centov. Ak žiadateľ splní
podmienky, mesto mu vydá
stravné lístky na príslušný mesiac. V súčasnosti si

seniori môžu vybrať jedného zo 7 dodávateľov stravy, ktorí stravníkovi dovezú
obed na dohodnutú adresu.
(Spracované v spolupráci
s Ing. Annou Gregušovou
a Bc. Jánom Kicom, pracovníkmi Mestského úradu v Sobranciach.)
Mária Riabcová
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Foto: Lucia Havrilová

najvyššieho stupňa. Hlavnou
úlohou Irmy Sztárayovej bolo
robiť spoločnosť panovníčke
na jej cestách (v rokoch 1894
až 1898).

Starom. Tu dostala patričnú výchovu a vzdelanie. Výchova sa
pritom tradične niesla v duchu
kresťanských hodnôt, čo v reálnom živote vyjadrovala dobročinnosť a pomoc blížnym. Učila
sa etiketu, históriu, literatúru a
ďalšie zručnosti, ktoré musela
dáma zo šľachtických kruhov
bezpodmienečne ovládať. Študovala i jazyky – okrem maďarčiny, ktorá bola jej materinskou
rečou, plynule komunikovala po nemecky a francúzsky,
ovládala tiež základy talianskeho jazyka. Medzi Irmine obľúbené činnosti patrilo napríklad
záhradníctvo.

rakúskej cisárovnej a uhorskej
kráľovnej Alžbety (familiárne
ju volali Sissi) pôsobila Irma
niekoľko rokov ako spoločníčka arcivojvodkyne Klotildy

Dňa 9. septembra 1898 sa cisárovná Alžbeta s Irmou a ďalšími členmi sprievodu ubytovala v ženevskom Grandhoteli
Beau Rivage. Nasledujúci deň,
10. septembra 1898, mali dámy
naplánovaný odchod parníkom
z mesta – to využil 25-ročný taliansky anarchista Luigi
Luccheni, priblížil sa k cisárovnej a bodol ju pilníkom. Alžbeta krátko po útoku v Irminom
náručí smrteľnému zraneniu
podľahla. Grófka Sztárayová
sa následne postarala o všetky náležitosti súvisiace s pohrebom. Práve tieto momenty
predstavovali zrejme najdôležitejšiu životnú úlohu šľachtičnej
a nezmazateľne ju zapísali do
dejín celého Rakúsko-Uhorska. Po smrti Alžbety sa Irma
stretla aj s cisárom Františkom
Jozefom I. Počas audiencie
mu odovzdala osobné veci cisárovnej a bližšie opísala okolnosti atentátu. Po pohrebe panovníčky sa grófka utiahla do
rodinného kaštieľa v Sobranciach. Tu našla pokoj, doopatrovala tiež svoju matku Máriu,
okrem toho v kaštieli uchovávala i časť šiat, ktoré mala cisá-

Verná služba, oddanosť a úcta,
ktorú už predtým, po mnohé
desaťročia, rod Sztárayovcov
preukazoval
panovníckemu
domu, zrejme predurčili aj osud
samotnej Irmy.
Pred nástupom do služieb

Sasko-Coburskej. V tom čase
bola vymenovaná i za členku
rádu Hviezdneho kríža (Ordo
crucis stellatae). V auguste
1894 dostala Irma pozývací
list, ktorým ju cisárovná povolávala do „služby“. Išlo o česť

rovná na sebe v čase atentátu.
Tu spísala aj svoje spomienky
na roky strávené po boku panovníčky, ktoré vyšli i knižne vo
viacerých svetových jazykoch.
V českom preklade sú známe
pod názvom Poslední léta cí-

Najznámejšia
Sobrančanka

Pri Kostole sv. Vavrinca
v Sobranciach napravo od
vchodu stála 50 rokov mramorová socha ženy objímajúcej kríž s nápisom na
podstavci: „Pamätník rodiny
Sztáray od Kostola sv. Juraja“. Kto bola Irma Sztáray?
Grófka Irma Sztárayová –
dáma „veľkého sveta“ – bola
príslušníčkou
starianskej
vetvy grófskeho rodu Sztárayovcov.
Narodila sa v kaštieli v Starom
dňa 11. júla 1863 ako piate
zo siedmich detí grófa Viktora
Sztáraya a grófky Márie, rodenej Törökovej. Podľa zápisu
v matrike ju pomenovali Mária
Amália Jozefína. Prvé z mien,
teda Mária, sa časom v domácom maďarskom prostredí
zmenilo na Irma a práve pod
týmto menom je grófka známa.
Detstvo a zrejme i prvé roky dospelosti prežila Irma v kaštieli v

SPOMIENKA/POZVÁNKY
sařovny Alžběty. Vzpomínky
dvorní dámy.
Grófka Irma Sztárayová –
verná spoločníčka tragicky
zosnulej panovníčky – zomrela dňa 3. septembra 1940 v
Sobranciach vo veku 77 rokov. Smútočné obrady súvisiace s jej pohrebom sa konali
v tunajšom rímskokatolíckom
Kostole svätého Vavrinca. Telo
zosnulej poslednej dvornej
dámy cisárovnej bolo následne uložené do rodinnej hrobky
Sztárayovcov a Törökovcov pri
tomto chráme. V roku 1944,
počas oslobodzovacích bojov,
však kostol zničili. V druhej
polovici 20. storočia zanikla
aj rodinná hrobka – zrušili ju
kvôli výstavbe hlavnej cesty v
Sobranciach. Telesné pozostatky tam pochovaných šľachticov (vrátane Irminých) boli
exhumované a prenesené na
sobranský mestský cintorín,
kde ich uložili do spoločného
hrobu.
Prešli roky a obnovenie a posvätenie pomníka Irmy Sztáray
a jej rodiny malo vyznieť ako

pocta našej ťažkej, a predsa
krásnej a milovanej minulosti,
úcta k našim predkom, k tým,
čo niečo urobili pre spoločnosť
aj nápravou mnohých ublížení,
pretože si ctíme minulosť.
Prítomnosť nás učí, že by sme
mali byť tolerantní k ľuďom,
ale aj k minulosti, že si máme

si ctia minulosť, dvojdňové
slávnosti, ktoré nám predstavili našu históriu. 4. mája sme
v Russayovej vile otvorili výstavu, ktorú nám predstavili autori
zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach – Mgr. Stanislava
Rovňáková a PaedDr. Martin
Molnár. 5. máj 2019 privítal

ctiť odkazy z minulosti a učiť
generácie, ktoré prídu po
nás, aby boli hrdé na všetko,
čo z nás urobilo lepších ľudí.
Mesto Sobrance, Rímskokatolícka farnosť sv. Vavrinca v
Sobranciach a Okresný úrad
v Sobranciach spojili svoje sily
a pripravili pre všetkých, ktorí

v našom meste veľa vzácnych
hostí, medzi ktorými nechýbala
12-členná rodina Sztárayovcov, pre ktorú bolo posvätenie obnoveného náhrobníka
veľkou poctou. V Kostole sv.
Vavrinca aj na mestskom cintoríne zaznelo veľa krásnych
a dojímavých slov. Možno by

Pozývame vás
Plážový volejbal

20.

júl

18. a

V roku 2019 oslávime 9. ročník tradičného podujatia,
ktoré je už tretí rok TOP podujatím Košického samosprávneho kraja a značne naberá na kvantite divákov, ale aj
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sme túto časť histórie nášho
mesta nemali možnosť spoznať takto detailne, možno by
sme museli preštudovať veľa
historických dokumentov, aby
sme získali všetky informácie,
a preto sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k jedinečnému zážitku, ktorý v sebe
spojil minulosť aj prítomnosť.
Poznáme my Sobrančania svoju históriu? Počúvame našich
starých rodičov? Počuli ste
nejaký príbeh, ktorý sa spája
s menom Irmy Sztáray? Veľa
si o Irme vypočula Mgr. Mária
Riabcová, ktorá na slávnosť
Irmy Sztáray pripravila a napísala prekrásnu historickú dramatickú miniatúru, ktorá na sv.
omši všetkých nielen potešila,
ale aj prekvapila. Jej spomienky na Irmu sa spájajú s otcom, ktorý svojej dcére práve
o tomto období veľa rozprával. Nuž teda, pozývame vás
na spoznávanie historických
krás nášho mesta. Spomienky
Sobrančanov už v ďalšom vydaní našich novín!
Mária Kasičová

kvalite programu. Naša zemplínska oblasť bola oddávna známa
krásnym folklórom a pracovitými ľuďmi, a aj to je pre organizátorov veľkou inšpiráciou, aby sme si zaspomínali na časy, keď sa
furmanským remeslom živila veľká časť obyvateľstva v našom regióne. Najväčšiu radosť však určite majú deti, pre ktoré sú koníky
veľkou atrakciou. Krásne popoludnie spestrí Muzika Milana Renďoša a o skvelú zábavu sa postará speváčka Kristína. Na ročníku 2019 nebude chýbať varenie furmanského guláša ani súťaž „O
najkrajší pár koní“, ktorá sa teší veľkému záujmu všetkých divákov.
Nebudú chýbať tvorivé aktivity pre deti aj dospelých a veľa ďalších
atrakcií. Podujatie začína od 9.00 hod. v Sobraneckých kúpeľoch.

Volejbal má v Sobranciach dlhoročnú tradíciu a VK
Slávia Sobrance každoročne pripravuje na miestnom kúpalisku
majstrovstvá Sobraniec v plážovom volejbale. Ak sa chcete zapojiť
do výbornej športovej atmosféry, príďte povzbudiť našich volejbalistov na kúpalisko.

Furmanské preteky

Sobrančan
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ĽUDIA

Súťažný lov rýb a vŕtanie
boľavých
zubov.
Zdanlivo
nespojiteľné
veci. No keď sa nad tým
poriadne
zamyslíme,
zistíme, že obe si vyžadujú veľkú dávku sústredenia a trpezlivosti. Mnohí Sobrančania tak možno
ani netušia, že v bielom
plášti
pána
doktora
MDDr. Lukáša Kondika sa
skrýva nielen zubár, ale
aj vášnivý a mimoriadne
úspešný športový rybár.
Rybárčenie je určite krásna záľuba. Spomínate si
ešte, aké boli vaše prvé
rybárske pokusy?
Pamätám si, že na ryby ma
kedysi dávno brával môj
dedo, neskôr môj otec. Mohol som mať možno päť,
šesť rokov. Spočiatku som

Rybár v bielom plášti

spoznával len také „miestne“ vody, ako boli napríklad
priehrada v Kolibabovciach
či umelé kanály, kedysi vybudované na zavlažovanie
polí. Svoju prvú rybársku
súťaž som absolvoval až
ako dvanásťročný. Vtedy
som dostal ponuku chytať
pod hlavičkou michalovskej
organizácie
Slovenského
rybárskeho zväzu, s ktorou
som neskôr postúpil až do
druhej ligy.
Laikom sa zdá, že rybár
nepotrebuje až tak veľa
náradia. Aká je pravda? Je
športový rybolov finančne
nákladným športom?
Áno, väčšina ľudí si myslí, že rybárovi stačí jedna
udica, pár háčikov a ide to.
Vrcholový pretekári však
potrebujú niekoľko udíc a
niektoré stoja aj pár tisíc
eur. Okrem udíc rybár potrebuje aj špeciálne sedačky,
krmivo, nástrahy a kopec

iných „drobností“. Náklady na jednu sezónu sa tak
môžu vyšplhať až k sume
10 000 – 15 000 eur. Ja som
mal to šťastie, že som ako
pretekár v športovom rybárskom klube v Nových Zámkoch mal skutočne dobrého
sponzora.
Mnohí z nás si nevedia
predstaviť, ako vyzerajú
také rybárske preteky...
Začína sa skoro ráno,
o šiestej alebo pol siedmej,
a to prihlásením účastníkov.
Potom nasleduje losovanie
boxov – miest, kde rybár
sedí a chytá. Skúsení športoví rybári vedia, že nie je
sektor ako sektor. Vylosovať
si dobrý box je ozaj výhodou. Samotné preteky začínajú zhruba okolo desiatej,
keď už má každý rozložené
sedenie a pripravujú sa nástrahy a krmivo na prilákanie rýb. Na všetko poctivo
dozerajú rozhodcovia, ktorí

nakoniec vyhodnotia výkony jednotlivých súťažiacich.
Čo sa týka môjho osobného
progresu, veľmi mi pomohli
najmä medzinárodné súťaže. Tam sa človek najviac
naučí.
Čo váš najväčší úlovok
a nesplnený rybársky
sen?
Je ťažko takto jednoducho
odpovedať. Nejde ani tak
o konkrétnu rybu ako skôr
o to, ako sa človeku darí
na jednotlivých súťažiach.
Spomínam si napríklad na
majstrovstvá sveta vo Francúzsku, kde som vyhral
v danom dni svoj sektor,
aj keď som chytil len niečo
vyše štyroch kíl malých rýb.
A sen? Taký, aký má každý
športovec – vyhrať majstrovstvá sveta. Momentálne
chytám v družstve Colmic
Prešov, ktoré súťaží v I. lige,
a každý úspešný pretek je
pre mňa v podstate malým

splneným snom.
Ako vníma vašu záľubu
rodina? A ako sa dá skĺbiť
s vašou profesiou?
Ľudia si myslia, že na rybárskej súťaži si rozložím stan,
vytiahnem gril, nahodím
udicu a popritom popíjam
pivo. Nie je to vôbec tak.
Mám čo robiť, aby som sa
dokázal sústrediť na chytanie, a je to ozaj fyzicky
náročné. Rodinu beriem
k vode, keď si idem iba tak
rekreačne zachytať. Máme
to o to jednoduchšie, že
bývame niekoľko metrov od
rieky Uh. Moja profesia sa
na prvý pohľad zdá na míle
vzdialená od športového rybolovu, ale nie je to celkom
tak. Poskytuje mi možnosti
venovať sa mojej záľube, čo
som veľmi rád.
Denisa Viňanská,
Paula Zoľaková

