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Vinšuju vám, vinšuju,
na to Bože narodzene, hojnejšich, pokojnejšich ročkoch 
dočekac.
Pri ščescu, pri zdraviu, pri Božim pokoju.
Žebi sce mali na poľu živnojsc, u ľeše pilnojsc,
U pána lásku, u sušedov priazeň.
Žeby sce chodzili pomedzi stožočki, jak jasni mešačok 
pomedzi
hvizdočki. To vam praju, to vam vinšuju, to vam, 
Pane Bože, daj.
Christos raždajetsia!
Aj my vám všetkým zo srdca želáme pokojné, 
ničím nerušené vianočné sviatky. 

Vianoce. Najkrajšie kresťan-
ské sviatky v roku. Mali by byť 
plné pokoja, lásky, štedrosti 
a šťastia. Všetci sa na ne tešia 
a slávia ich po celom svete. Lí-
šia sa však v ľudových zvykoch 
a tradíciách spojených a zžitých 
s každou krajinou. Sú poznače-
né mnohými poverami. Niektoré 
sa zachovali a udržujú dodnes, 
iné úplne vymizli. Aj náš kraj 
je bohatý na tradície a zvyky. 
Niektoré z nich vám radi pripo-
menieme.
Na východnom Slovensku ten-
to deň nazývame „vilija“ alebo 
„vigilija“, názov je odvodený 
od latinského slova „vigília“, čo 
znamená predvečer sviatku. Na 

Štedrý deň sa jedia len bezmä-
sité jedlá, aj to až počas štedrej 
večere, cez deň sa drží pôst. 
V tento deň sa ľudia nenavšte-
vovali.
Gazdiná (domáca pani) chys-
tá hostinu, gazda sa postará 
o domáce zvieratá, obriadi ich 
a nakŕmi. Deti pomôžu s výz-
dobou. Poväčšine to bolo pár 
vetvičiek zo stromu vo váze 
alebo aj dole hlavou zvesený 
stromček priamo nad štedro-
večerným stolom. Na vetvičky 
potom deti vešali obvykle jabĺč-
ka a zo slamy vyrobené ozdoby. 
Neskoršie sa objavili aj trebárs 
kocky cukru obalené v alobale.
Vo väčšine rodín sa pred sláv-

nostnou večerou museli všetci 
umyť, aby si tak priniesli zdravie 
po celý rok. Gazdiná nabrala do 
nádoby vodu, hodila do nej pár 
grajciarov a týmto zaistila kaž-
dému, kto sa v tejto vode umyl, 
aj šťastný rok. Nohy stola zvia-
zal gazda reťazou, aby rodina 
držala pokope.
Keď už sa všetci usadili za sláv-
nostne prestretý stôl, vošiel do 
miestnosti gazda, držiac v ruke 
seno a „kračunik“ (dary, ktoré 
potom s veľkou úctou položil 
k jasličkám pred Božieho Syna), 
a takto sa všetkým prítomným 
prihovoril.

Redakčná rada novín 
Sobrančan

Drahí 
Sobrančania,
blížia sa najkrajšie sviatky 
roka a po nich ďalší nový 
rok. Je čas na zamysle-
nie, obzrieť sa za tým, čo 
bolo. Sú to spomienky, mo-
mentky, pocity, ale aj dob-
rý dôvod aspoň na chvíľu 
ubrať z plynu. Prichádzajú 
Vianoce, do popredia sa 
tisne viac spolupatričnosti, 
lásky, úcty, viery, pokoja,  
teplo rodinného krbu a blíz-
kych.
Vianoce sú v Sobranciam
vždy výnimočné. 
Je to vďaka múdrosti našich 
predkov, vďaka ich odkazu, 
zvykom, tradíciám, ktoré si 
s úctou a pokorou uchová-
vame dodnes. A to je dobre.
Ja osobne, ale aj v mene 
vedenia nášho mesta vám 
všetkým, drahí Sobranča-
nia,  zo srdca prajem ra-
dostné a láskyplné preži-
tie vianočných sviatkov. A 
nech je to vaše vykročenie 
do roka s magickými čísla-
mi 2020 pevné, správne a 
úspešné.
 Odchádzajúci rok 2019 
posunul naše mesto kvali-
tatívne dopredu. To je fakt 
podopretý štatistikami, uda-
losťami, investíciami, akti-
vitami, dobrými nápadmi, 
pod ktorými ste podpísaní 
vy, Sobrančania. Spoločne 
sa snažíme získavať fi nanč-
né prostriedky i dôveru na 
rôznych frontoch, aby naše 
mesto vyzeralo ešte krajšie, 
aby sa u nás doma žilo kva-
litnejšie. A darí sa to. Verím, 
že takto dobre naštartovaní 
prekročíme prah roku 2020.  

Ing. Pavol Džurina,
primátor
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Východoslovenské šesťtisí-
cové mestečko Sobrance už 
dlhodobejšie riešilo problém 
vyplývajúci zo znečistenia prie-
stranstiev psími exkrementmi. 
Primátor mesta Ing. Pavol Džuri-
na dbá na ochranu zdravia oby-
vateľov a záleží mu na prevencii 
a čistote mesta. Obyvateľom 
ponúka viditeľnú hodnotu za vy-
zbierané dane, a to investíciu do 
ECO DOG TOILET staníc. 
 
Dopad na životné prostredie

Čistota verejných priestranstiev 
ovplyvňuje kvalitu života v mes-
tách a obciach. Psie exkrementy 
tam výlučne nepatria. Zabezpe-
čenie a udržiavanie čistoty a 
poriadku v mestách a obciach 
je zákonnou povinnosťou sa-
mospráv. Čistota prostredia je, 
samozrejme, vizitkou nás všet-
kých. Postupne narastá počet 
obyvateľov žijúcich v mestách, 
a teda hlavne na sídliskách. S 
nárastom obyvateľov sa zvy-
šuje aj množstvo psov, ktoré si 
vyžadujú každodenné venčenie 
a, prirodzene, aj vykonávanie 
potreby. Hustota psích exkre-
mentov na sídliskách narastá 
a prekračuje hygienické normy. 
Nielenže to prináša nespokoj-
nosť všetkých obyvateľov, ale 
ohrozuje to aj naše zdravie. 
Psie exkrementy sú plné bak-
térií, vajíčok, endoparazitov, 
vírusov a plesní, ktoré sa vply-
vom tepla vysušujú a menia na 
prach. Počas kosenia verejných 
priestranstiev sa vírením vzdu-
chu tieto škodliviny dostávajú 
do dýchacích ciest človeka a 
môžu pôsobiť aj ako alergén. Ta-
kýto prach sa po zvírení dostane 
aj cez otvorené okná do vyšších 
častí bytových domov alebo sa 
prenáša psami, na topánkach 
ľudí a podobne. Exkrement aj 
psí moč obsahujú vysoké množ-

stvo dusičnanov a zanechávajú 
vyschnuté časti trávnika, ničia 
kvety, stĺpy či budovy. Ak sa do-
stanú do kontaktu so životným 
prostredím, ohrozujú tým kvalitu 
vody, pôdy a ovzdušia. 

Prevencia predchádza 
problémom    

V prvom rade si treba uvedomiť, 
že odstraňovanie exkrementov 
za svojím psom nie je úplným 
riešením problému. Je nemožné 
zbierať za psom moč. Tuhý ex-
krement sa nám možno podarí 
ako-tak odstrániť z chodníka, 
ale pri kontakte s pôdou jeho 
úplné odstránenie je taktiež ne-
možné. 

Prevenciu a komplexné riešenie 
znečistenia spôsobené psími 
exkrementmi nám zabezpečí 
ECO DOG TOILET stanica. Ide o 
revolučné zariadenie, ktoré vy-
konáva funkciu psej toalety. Psy 
sú k tejto stanici priťahovaní na 
základe neškodných feromónov, 
ktoré sa zo zariadenia postupne 
uvoľňujú do ovzdušia. Pôsobia 
na psy upokojujúco a podporu-
jú preznačovanie ich vlastného 

teritória. Majiteľ svojho psa pri 
vykonávaní potreby podporuje 
a po jej vykonaní ho pochváli, 
prípadne aj odmení.
Základom ECO DOG TOILET 
stanice je absorpčná hmota, 
kde psy vykonávajú potrebu, 
tuhú aj tekutú. Hmota je, sa-
mozrejme, šetrná k životnému 
prostrediu a je ideálna na zber 
psích exkrementov. Všetko po-
trebné na hygienicky zber je 
súčasťou stanice. Pod hmotou 
sa nachádza filtračný systém, 
ktorý eliminuje pachy a odstra-
ňuje choroboplodné zárodky. 
Tento systém zabraňuje kontak-
tu škodlivín zo psích exkremen-
tov s pôdou, podzemnou vodou 
a ovzduším. 

Tak ako aj my si musíme na ur-
čité veci v živote zvykať a pris-
pôsobiť sa, podobne sú na tom 
aj psy. Mali by sme ich podpo-
rovať, aby si navykli vykonávať 
potrebu v ECO DOG TOILET 
stanici, a patrične ich za to aj 
pochváliť. Ekologické stanice 
nám ako protihodnota daní za 
psa prinášajú čistejší, zdravší a 
krajší svet. 

Roman Oklamčák

Aj malé mestá môžu 
ísť príkladom

VÝZVA
Miestna akčná skupina 

Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Vyhlásila

V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku
Kód výzvy: IROP-CLLD-
-R026-511-001
Operačný program: 
Integrovaný regionálny 
operačný program (ďalej len 
„IROP“)
Prioritná os: 5 – Miestny 
rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 
5.1 – Záväzné investície 
v rámci stratégií miestneho 
rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 
Zvýšenie zamestnanosti na 
miestnej úrovni podporou 
podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podni-
kania a inovácií
Schéma pomoci:  
Schéma minimálnej pomoci 
na podporu mikro a malých 
podnikov (ďalej len „schéma 
pomoci“)
Fond: Európsky fond regi-
onálneho rozvoja (ďalej len 
„EFRR”)
Oprávnenými žiadateľmi sú 
fyzické alebo právnické oso-
by podľa § 2 ods. 2, písm. a) 
a b) zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, t. j.:
 a) osoby zapísané v 
obchodnom registri,
 b) osoby, ktoré pod-
nikajú na základe živnosten-
ského oprávnenia.
Žiadateľom nemôže byť 
subjekt pôsobiaci v oblasti 
poľnohospodárskej prvový-
roby.
                                             
Podrobnejšie informácie 
o výzve: na webovom sídle 
www.maszpv.sk
Kancelária: 
Kúpeľská 66, 
073 01 Sobrance
Mobil: 0948 272 581
Email: 
mas.zpv502@gmail.com
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Oznam 
pre verejnosť

Miestna akčná skupina Zem-
plín pod Vihorlatom, o. z. je 
verejno-súkromné partner-
stvo fyzických a právnických 
osôb, založené za účelom 
vypracovania a vykonávania 
stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou. Cieľom 
MAS Zemplín pod Vihorla-
tom, o. z. je podpora trvalo 
udržateľného rozvoja celého 
územia, predovšetkým akti-
vít realizovaných v prospech 
obcí, neziskových organizá-
cií, malých a stredných pod-
nikateľov a iných subjektov 
a občanov pôsobiacich v 
danom území s ohľadom na 
ochranu prírody a krajiny.  
Územie tvorí 47 obcí okresu 
Sobrance a 3 obce okresu 
Michalovce s celkovou rozlo-
hou 586,90 km² a počtom 24 
536 obyvateľov. MAS Zem-
plín pod Vihorlatom, o. z. má 
s Poľnohospodárskou pla-
tobnou agentúrou schválenú 
Stratégiu miestneho rozvoja 
vedeného komunitou, ude-
lený štatút miestnej akčnej 
skupiny (MAS) a stanovenú 
základnú finančnú alokáciu 
na implementáciu stratégie 
miestneho rozvoja vedeného 
komunitou (z EŠIF a ŠR SR) a 
zároveň stanovenú dodatoč-
nú výkonnostnú alokáciu (z 
EŠIF a ŠR SR). 
Podrobnejšie informácie 
o činnostiach a aktivitách      
Miestnej akčnej skupiny 
Zemplín pod Vihorlatom, o. 
z. je možné získať na uvede-
ných kontaktoch:

Stalo sa už dobrým zvykom 
priblížiť vám, našim čita-
teľom, život v meste, jeho 
okolí a zaujímavých ľudí 
v ňom. Neviem ako vy, ale 
mňa vždy veľmi poteší, ak 
sa dopočujem o tom, akí ši-
kovní a talentovaní sú tí naši 
– Sobrančania. O to viac 
ma hreje pri srdiečku, keď 
sa dozvedám vždy o ďal-
ších a ďalších šikovných 
rukách, tvorivých mysliach 
a kreatívnych dušiach.
Takéto šikovné ruky má aj 
pán Maroš Mariňák, ktoré-
ho vám dnes predstavíme. 
Rodený Sobrančan mal od-
jakživa, ako sa na poriad-
neho chlapca patrí, blízko 
k autám. Lákali ho veterá-
ny, staré autá, ktoré bolo 
treba opravovať, prerábať 
a dávať im nový šat. Veľkou 
výzvou bolo, keď si kúpil 
prvé staré auto a rozhodol 
sa ho dať do poriadku. Ako 
sám povedal: „Ak máte sta-
ré auto, pripravte sa na to, 
že jeho oprava bude stáť 

nemalé peniaze. Celkový 
repas je finančne nároč-
ný. Preto som sa do toho 
pustil sám, za pomoci ka-
marátov.“ A tak sa pomaly 
rodila láska a možno aj vá-
šeň k budúcemu povolaniu. 
Pán Maroš Mariňák pracuje 
v spoločnosti EGOVAN už 
dobrých 20 rokov. Táto fir-
ma zastrešuje značky ako 
Škoda, Volkswagen, Audi 
a Seat. Vďaka tejto spo-
ločnosti sa už pár rokov 
zúčastňuje na prestížnych 
svetových súťažiach, kde 
získava popredné ocene-
nia. „Keď som sa na takejto 
súťaži zúčastnil prvýkrát, 
bol som si istý, že to bolo 
aj naposledy. Súťaž je veľmi 
náročná. Trvá dva dni. Sko-
ro 8 hodín denne je človek 
na nohách, v plnom sústre-
dení. Je to vyčerpávajúce. 
Hodnotí sa úplne všetko. 
Od počiatočnej prípravy, 
rozobratia auta cez výber 
farby, jej zloženie, podklad 
až po nanášanie a celkové 

ukončenie prác. Viete, čo 
je najťažšie? Umiestniť sa 
na Slovensku. Máme veľmi 
veľa šikovných ľudí, kvalit-
nú prácu. Ak sa mi podarí 
uspieť tu, na celosveto-
vej súťaži to už nie je také 
ťažké. Na majstrovstvách 
sveta sa naši Slováci vždy 
umiestnia na popredných 
miestach. Úplne najlepší 
je na tom kolektív ľudí. Tá 
atmosféra tam. Preto sa 
vždy, keď opadne všetok 
ten stres a oddýchnem si, 
rozhodnem zúčastniť aj na 
ďalší rok.“ Zo svetových 
súťaží už doniesol nejed-
no ocenenie. Naposle-
dy to bola Medzinárodná 
súťaž ŠKODA CHALLENGE 
2018, kde si svoje sily a ve-
domosti zmeralo 200 fina-
listov z 33 krajín sveta. Slo-
vákom sa naozaj darilo. Ten 
najcennejší kov si zo  špa-
nielskej Barcelony odniesol 
práve náš Sobrančan. Prvé 
miesto v kategórii „najlep-
ší lakovač a diagnostický 
technik“ putovalo do Maro-
šových rúk.
Srdečne gratulujeme. A na-
ozaj sa veľmi tešíme, že aj 
naše mesto má šikovných 
ľudí, ktorí robia dobré meno 
v zahraničí.

Paula Zoľáková

Najlepší 
lakovač

Adresa (osobný kontakt): 
Miestna akčná skupina Zem-
plín pod Vihorlatom, o. z.
Kúpeľská 66, 073 01 Sobran-
ce (budova Plynroz, s.r.o., 
prízemie)  
Telefón: 0948 272 581 
Email: mas.zpv502@gmail.
com 
Webová stránka: www.
maszpv.sk    
FB profil: MAS Zemplín pod 
Vihorlatom
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Rozbehli sa po svete
Medzinárodná spolupráca, 
zvyšovanie kvality vzdelá-
vania a výmena skúseností 
na úrovni škôl – to sú zá-
kladné ciele projektových 
aktivít Gymnázia v Sobran-
ciach. 

Čo nás motivovalo?
V prvom rade sme chceli    
nadviazať na predchádzajúce 
úspešné projekty, ešte pod 
názvami Comenius-Socra-
tes a Visegrad Fund Project, 
počas ktorých sme mali mož-
nosť spolupracovať so škola-
mi z mnohých európskych 
krajín, napr. Španielsko, Is-
land, Francúzsko. Zároveň 
sme poskytli našim študen-
tom možnosť spoznávať svet, 
kultúru a zvyky iných krajín 
a mali možnosť nadviazať 
priateľstvá, ktoré pretrvajú 
aj po oficiálnom ukonče-
ní projektov. Pre učiteľov to 
bola možnosť vzdelávať sa 
v medzinárodnom prostredí 
a zvyšovať svoje pedagogic-
ké zručnosti. 

Ako to všetko začalo?
Zareagovali sme na výzvu 
národnej agentúry programu 
Erasmus+ a úspešne sme 
prešli výberovým konaním 
v rámci kľúčovej akcie KA1 
– Vzdelávacia mobilita jed-
notlivcov, KA101 – Mobilita 
pracovníkov v oblasti škol-
ského vzdelávania a KA2 
– Strategické partnerstvá v 
oblasti vzdelávania, KA229 
– Strategické partnerstvá pre 
školské vzdelávanie. V škol-
skom roku 2018/2019 nám 
boli schválené dva projekty 
a ďalší projekt bol schválený 
v školskom roku 2019/2020. 
Navyše, ako partner sme sa 
zúčastnili na ďalšom projek-
tovom stretnutí mládeže. 

Vzdelávanie učiteľov
Cieľom prvého projektu Eras-
mus+ Inovatívnosť a flexibilita 

– záruka kvality vzdelávania 
je zlepšiť a skvalitniť vyučo-
vací proces prostredníctvom 
metodológie CLIL a IKT. Za 
účelom rozšírenia a prehĺbe-
nia svojich pedagogických 
schopností a zručností vy-
cestovali 5 pedagógovia na 
štruktúrované kurzy do zahra-
ničia. Na začiatku, v októbri 
2018, traja pedagógovia vy-
cestovali do Nemecka a na 

Maltu so zámerom naučiť 
sa nové metódy práce s vy-
užitím webových nástrojov, 
oprášiť metodiku vyučovania 
cudzích jazykov a najmä na-
učiť sa základy metódy CLIL. 
V júni 2019 sa dve vyučujúce 
anglického jazyka zúčastnili 
na kurzoch v írskom Dubli-
ne, kde sa vzdelávali v ob-
lasti využívania IKT a metódy 
CLIL. Po ukončení kurzov 

rozširovali nové poznatky 
medzi učiteľmi svojej ško-
ly v rámci metodických dní 
a postupne aj medzi učiteľmi 
okolitých základných škôl. 
Prínos, ktorý tieto kurzy mali 
pre samotných účastníkov 
a, samozrejme, aj pre školu, 
nás motivoval podať si ďalšiu 
prihlášku. Znova úspešne. A 
teraz v projekte pod názvom 
Škola zameraná na žiaka sa 
tri kolegyne dostali na kurzy 
v Grécku a Portugalsku. Na-
čerpali novú motiváciu, ako 
aktívne využívať outdoorové 
vyučovanie v múzeách, ako 
pracovať so žiakmi s poru-
chami učenia a správania 
a ako využívať IKT a roboti-
ku v matematike. Čakajú nás 
ešte dva kurzy na Islande, 
štruktúrované návštevy škôl 
s cieľom oboznámiť sa so 
vzdelávacím systémom tejto 
krajiny a načerpať nové idey 
vo vyučovaní geografie a me-
todologický kurz v Škótsku. 

Aktívna mládež 
V apríli 2019 sa skupina 8 
študentov rôznych ročníkov 
s dvoma učiteľkami vybrali 
reprezentovať naše gymná-
zium a Slovensko v medziná-
rodnom výmennom mládež-
níckom projekte v ďalekom 
tureckom meste Diyarbakir. 
Naši študenti tam boli spo-
lu s ostatnými účastníkmi z 
Nórska, Litvy, Estónska, Tu-
recka a Dánska. Okrem vy-
užívania anglického jazyka 
ako základného komunikač-
ného nástroja sme sa počas 
10-dňového pobytu venovali 
športovým aktivitám a vyu-
žívaniu prírody na športova-
nie. Hry sa niesli v tímovom 
duchu a naučili nás nemať 
predsudky voči ostatným 
kultúram. Medzi skúsenosti 
a zážitky, ktoré sa nám vryli 
do pamäti, patria nekonečné 
túry pozdĺž rieky Tigris, noci 
kultúry rôznych krajín, kde sa 
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prezentovali napríklad jed-
lá, zvyky, tradície a tradičné 
piesne. Uvedomili sme si, že 
projekt nebol iba o angličtine 
a tímovom duchu, ale aj o 
vytváraní vzťahov s novými 
ľuďmi, ktorí nám po našom 
odchode začali chýbať.
Najväčšie projektové ťaže-
nie začalo v septembri 2018 
spoluprácou našej školy 
s partnerskými školami: ISTI-
TUTO DI ISTRUZIONE SE-
CONDARIA „E. MEDI“ v si-
cílskom Leonforte a LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. 
BISKUPA LEONA WETMAN-
SKIEGO v poľskom meste 
Sierpc. V duchu uchovávania 
ľudových tradícií sme načreli 
do hĺbky našej ľudovej kultú-
ry a spolu s našimi partnermi 
sme sa podelili o svoje slo-
vesné umenie prekladaním 
ľudových povestí do anglic-
kého jazyka a jazykov pro-
jektových partnerov; o svoje 
ľudové piesne, tance a tradí-

cie spojené s náboženskými 
a obradovými zvykmi. Počas 
dvoch doteraz realizovaných 
mobilít (výmenných pobytov) 

sme načerpali veľa informá-
cií z prvej ruky, zažili mnoho 
situácií, ktoré bežný školský 
život neposkytne, mali sme 
možnosť navštíviť obrovské 
množstvo zaujímavých miest 
a hlavne spoznať úžasných 
ľudí. Nás osobne nadchla 
krása a história Varšavy, To-
rune, Sierpca a veríme, že 

rovnako očarení boli naši ta-
lianski a poľskí hostia z preh-
liadky Košíc, Ochtinskej ara-
gonitovej jaskyne, Spišského 

hradu a Bachledovej doliny, 
historického kostolíka v Rus-
kej Bystrej, relaxu pri Beňatin-
skom lome a Morskom oku. 
Korunou celého projektového 
stretnutia v Sobranciach bol 
galaprogram pri príležitos-
ti Európskeho dňa jazykov, 
ktorý roztancoval a rozšantil 
celú školu i našich hostí. Tvo-

rivé popoludnia s ľudovými 
výšivkami, maľbami a výro-
bou svadobných pierok nad-
chlo hlavne našich partnerov 
a ich pedagógov. Do marca 
2020 je síce ešte ďaleko, ale 
už teraz pracujeme na veľko-
nočných tradíciách a tešíme 
sa na sicílsky sviatok svätého 
Jozefa, ktorý má pre Talianov 
silný náboženský význam.  
Ako vidíte, máme za sebou 
veľa práce, veľa jej máme 
stále pred sebou. Ale chuť 
pokračovať v projektových 
aktivitách nám nebude chý-
bať ani v budúcnosti!
Zatiaľ všetkým aktívnym 
účastníkom projektových 
aktivít, našim partnerom, 
inštitúciám a organizáciám 
v Sobranciach, ktoré nám pri 
realizácii týchto projektov po-
mohli, vyslovujeme úprimné 
„ďakujeme“. 

Za Gymnázium Sobrance 
Mgr. Zuzana Ryniková, Mgr. 

Svetlana Kotorová
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František Salecký povedal 
múdru vetu: „Správajme sa 
dobre voči všetkým a ešte 
láskavejšie voči tým, ktorí 
nás väčšmi potrebujú.“ Októ-
ber nám pripomína jednu z 
najvzácnejších cností, ktorá 
môže byť zrodená v duši člo-
veka. Je ňou úcta k starším. 
Úcta k tým, ktorí tvrdo pra-
covali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň 
vzdávali radostí, ktoré život 
ponúkal, aby urobili šťastný-
mi svoje deti. Na prejav úcty 
k starším však nestačí len 1. 
október ako „Svetový deň 
seniorov“ a následne celý 
mesiac október ako „Mesiac 
úcty k starším“. Vtedy si pri-
pomíname zásluhy postarších 
spoluobčanov, ale úctu k nim 
je potrebné prejavovať po-

čas celého roka v rodine, na 
pracovisku, v medziľudských 
vzťahoch, jednoducho všade. 
Tá naša dnešná ľudská spo-
ločnosť by bola lepšia, keby 
viac zužitkovala múdrosť sta-
roby, a staroba by bola ľahšia 
a krajšia, keby ju spoločnosť 

dokázala oceniť. S radosťou a 
potešením sme v Mesiaci úcty 
k starším pre všetkých senio-
rov pripravili malú slávnosť, na 
ktorej pre sobranských seni-
orov vystúpili seniori z Gelni-
ce. Primátor mesta Ing. Pavol 
Džurina poprial všetkým se-

niorom, ktorí prišli v nedeľu 
20. októbra do Domu kultúry 
v Sobranciach, aby sa dobre 
cítili a aby im na slávnostnú 
chvíľu ostali len pekné   spo-
mienky. Zaželal im veľa zdra-
via, radosti a životného opti-
mizmu. 
Tanečníci z FS Viničiar pote-
šili svojimi tancami všetkých 
prítomných a ľudové piesne 
si zanôtili všetci spoločne. 
Dom kultúry ožil spomienka-
mi a vrúcnymi želaniami, aby 
roky, ktoré majú naši seniori 
pred sebou, prežili obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou 
svojich najbližších, aby si v 
pokoji užívali život v kruhu 
svojich blízkych. Nech sú dni 
ich zrelého veku preteplené 
vďačnosťou nás všetkých. 
Nech je jeseň plná plodov, 
krásna, pokojná a slnečná. 
Nech je pre nich jeseň života 
plná farieb, z ktorých každá 
bude znamenať jedno krásne 
prežité obdobie života...

Mária Kasičová

Krása jesene ukrytá 
v rokoch...



Čo naše babičky piekli a varili na Vianoce 
Náš Dolnozemplínsky región je pestrá, 
zmiešaná oblasť etnicky i konfesionálne, 
čo ovplyvnilo nielen kultúrne hodnoty, ale 
aj gastronomické zvyklosti nášho obyva-
teľstva. 
Vianočné sviatky sa u nás nazývajú Kračún 
a Štedrý deň Vilija. Večer pred Vilijou gazdi-
né namočili sušené huby, do ktorých sa ráno 
priliala juška – voda z kyslej kapusty nazý-
vaná aj rosol. Uvarila sa polievka, ktorá bola 
súčasťou štedrovečernej večere. Jedlá na 
ňu sa pripravovali už od rána. Zamiesilo sa 
cesto na bobaľky a makové alebo orechové 
koláče – záviny, tzv. krucaniky. Piekol sa aj 

obradný okrúhly koláč z čistého kysnutého 
cesta nazývaný kračún, kračúnik. Štedro-
večerná večera pozostávala z niekoľkých 
chodov. Najprv to boli oblátky s medom 
a cesnakom, potom nasledoval prípitok. Po-
dávala sa polievka uvarená z kapusty a hrí-
bov nazývaná kozárová, do ktorej sa pridá-
vali krúpy, neskôr po 1. svetovej vojne to 
bola ryža. Ďalším chodom boli bobaľky po-
dávané s kyslou kapustou, tvarohom alebo 
s makom. Nasledovala hustá fazuľová polie-
vka alebo v niektorých rodinách mačanka – 
omáčka z hríbov a kyslej kapusty. Názov bol 
odvodený od spôsobu jedenia pokrmu, do 

omáčky – hustej polievky si ľudia namačali 
chlieb alebo posúch. Tiež sa podávali nalá-
mané obarené lokše s makom. Na záver sa 
jedli koláče s čajom alebo kávou.
Na prvý sviatok vianočný sa nevarilo, doje-
dali sa jedlá zo štedrovečernej večere. Na 
Nový rok sa konzumovalo mäso, najčastej-
šie bravčové, nesmela sa jesť hydina, aby 
neuletelo šťastie z domu. Na sviatok Troch 
kráľov sa pripravovali jedlá ako na Štedrý 
večer. 
Aby sme trochu oživili tradície, ponúkame 
niekoľko starších receptov na prípravu tra-
dičných vianočných dobrôt.

Vianočné 
kozare

Dva harsce sušenych ko-
zarov namočime aspoň na 
hodzinu do vody a potom 
uvarime do mechka. Asi liter 
rosolu s kyslu kapustu, kotru 
možeme pošekac, dame va-
ric, kedz zmekne, pridame 
pošekane kozare, osolime, 
opoprime, pridame zapražku. 
Na ložkoj šmaľcu popražime 
cibuľu, pridame hladku muku 
a pomľetu červenu papriku 
a pridame do poľivky. Ocha-
bime prejs varom a ku poľiv-
ke podavame domaci bili ko-
lačok. Poľivka je bez mäsa, 
bo na Viliju še u nas poscilo. 
Ale v ostatne dni ju muž uva-
ric aj s mesom, kotre dame 
varic do žimnej vody, prida-
me kolbasu a potom kapustu, 

rosol a ostatne.

Mačanka
Kozare namačame do vody 
aspoň na hodzinu, potom 
jich pomeľeme s kvasnu ka-
pustu a zaľejeme rosolom 
aľebo vodu. Kedz su uvare-
ne, pridame zapražku z mas-
la, cibuľi a muki. Dakdze pri-
davame aj varene bandurki. 

Pasuľa 
na husto

Pasuľu dzeň pred vareňom 
namočime do žimnej vody. 
Rano vodu zľejeme, prida-
me druhu vodu a varime do 
polovki do mechka, osoľi-
me, opoprime, pridame 
popučené stručky cesno-
ku a bandurky narezane na 
kocky. Povarime a pripravi-
me zapražku. Ložku šmaľcu 
popražime s cibuľu, pridame 
mľetu papriku, podlejeme 
horucim vivarom zos poľiv-
ky a skorej jak naľejeme do 
harčka, popučime pasuľu 
aj bandurky. Potom naľe-
jeme zaprašku a nechame          
prejsc varom spolu s roso-

lom z kvasnej kapusty. 

Ošča na pre-
palenim cukre

6 ložki cukru prepaľic, zaľac 
6 ložkami vody – rozvaric 
a nechac vychladnuc. Potom 
zahnejsc so 60 deka muky, 
15 deka masla, 3 vajca, 2 
ložki cukru a 2 deka salika-
li. Cesto rozdzeľic na tri abo 
štyri častki, rozvaľkac a upic 
u stredňo vyhratej ruľe.
Poľnina: U štverc ľitra mľi-
ka uvaric 2 poľivkovo ložki 
hladkej muki, kedz vychlad-
ne, vimišac zos 15 deka ma-
sla a 15 deka cuker mučka 
a 1 vanilkou. Upečeni platy 
cesta napoľnime, verch po-
cukrujeme a nechame od-
stac, žeby pomeklo.
/Salikali – kypriaci prášok, 
dnes nazývaný salajka alebo 
jelenia soľ, amónium alebo 
cukrárske droždie, je hyd-
rogénuhličitan amónny. Pri 
pečení sa teplom rozkladá 
na oxid uhličitá, amoniak 
a vodu, čím vytvára bublinky 
v ceste. Používa sa pri su-
chých zákuskoch, pri pečení 
vzniká zápach po čpavku, po 
upečení vyprchá. V minulos-
ti sa viac používala, dnes ju 
možno nahradiť práškom do 
pečiva alebo sódou bikarbó-

nou./

Bandurkové rezy
25 deka hladkej muki, 25 deka varenich precisnutich bandurkov, 
12 deka masla abo šmaľcu, 12 deka cukru mučka, jedno vajco, 
jednu vanilku, jeden prašok do pečiva – z toho zamišime cesto.
Rozdzeľime na dva polovki, jednu polovku rozvaľkame na tep-
šu, načuchame na hrubku paľca lekvarom a zakrijeme druhov 
polovkov cesta, popichame vidolkou a upečeme u horucej ruľe. 
Verch možeme pocukrovac.

Naj vam dobre šmakuje – to vam praje 
redakcia časopisu.

Mária Riabcová
Spracované pomocou zdrojov: R. Stolička-Mikolajová a kol.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska 

a Viera Čurmová: Prejafne zemplinske jedzeňe + vlastné zdroje
Použité zdroje: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska, Prefajne zemplinske jedzeňe  
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Vianočný čas so sebou nepochyb-
ne prináša krásne pocity zo svia-
točnej atmosféry, očakávanie, istú 
dávku povinností, no tiež túžbu 
urobiť najmä deťom radosť vysní-
vaným darčekom. V obchodoch na 
nás dnes číhajú regály preplnené 
modernými hračkami, ktoré blika-
jú, vydávajú najrôznejšie zvuky, ne-
raz majú obrazovky. Hoci sa hrač-
ky v posledných rokoch radikálne 
zmenili, zmysel detskej hry nie. 
Cieľom hry je stále učenie a rozvoj 
dieťaťa.

Aby si dieťa vytvorilo vzťah 
k hračkám a používalo ich účelne, 
určite platí, že menej je viac. Čím 
menej hračiek dieťa má, tým väč-
šie možnosti na rozvoj fantázie 
a vymýšľanie hier získa. Vtedy sa 
dokáže prirodzene a úplne ponoriť 

do hry, rozvíjať ju a zároveň sa ne-
cíti zavalené hromadou plastových 
pestrofarebných vecí. Čím teda 

deťom urobiť radosť tak, aby to 
bolo zmysluplné, malo to pozitívny 
efekt, no zároveň dieťa upútalo? 
Vhodnosť hračky závisí aj od veku 
dieťaťa.
Za vhodné hračky pre všetky deti 
môžeme považovať kreatívne (tvo-
rivé) hračky.

Patria medzi ne aj: 
● Napodobeniny skutočných 
predmetov – náradie, s ktorým 
dieťa môže napodobňovať prácu 
rodiča (napríklad kladivko, kliešte, 
skrutkovač, kolieska, dosky, mu-
rárske náradie, varechy, zásterky, 
hrnce, skutočné formičky či formy 
na pečenie, šľahač, špachtličku, 
váhy, prípadne ingrediencie, aby 
mohlo dieťa samo pripraviť rodi-
čom niečo dobré pod zub).
● Skutočná záhradka, malý skle-
ník, kde si dieťa môže samo pesto-
vať a pozorovať rastlinky, stromče-
ky a starať sa o ne po celý rok.
● Zväčšovacie sklo, mikroskop, 
album s obrázkami hmyzu, ďale-
kohľad, encyklopédie k rôznym té-
mam, ktoré bude dieťa samostatne 
objavovať.
● Maliarske farby, plátno, papiere 
a kreatívny set náradia na maľova-
nie a modelovanie, textil či vlny na 
tvorbu módnych doplnkov (rôzne 
materiály na výrobu drobností, ako 
napr. stužky, gombíky, plsť a pod.).
● Rodičmi vytvorené CD, USB 
s obľúbenými pesničkami dieťaťa.
● Rôzne hudobné nástroje, ktorých 
zvuky bude dieťa objavovať a sk-
úšať.
● Maznáčik v podobe obľúbenej 
rozprávkovej postavičky či ply-
šového zvieratka sa dieťaťu neraz 
stane aj dôverným spoločníkom v 
staršom veku.
Žiadna hračka však nedokáže 
dieťaťu dať toľko, koľko chvíľa spo-
ločnej hry s rodičom. Prajem vám 
teda, milí rodičia a detičky, krásne 
Vianoce, nech vás naplnia rados-
ťou, pokojom a vďakou za chvíle, 
ktoré môžete stráviť spoločne.    

   
Ľuba Železníková        
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Čím obdarovať najmenších
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V pondelok 16. 9. 2019 
priniesli slovenské i sveto-
vé denníky správu o smrti 
Alexa Moskovica, pamätní-
ka holokaustu a držiteľa 10 
cien Emmy Awards. Mno-
hí Sobrančania možno ani 
netušili, že spomínaný Alex 
Moskovic je jedným z naj-
známejších sobranských 
rodákov. Aký je teda jeho 
príbeh? 
Alex Moskovic (Alexander 
Moškovič) sa narodil 7. ap-
ríla 1931 v malom domčeku 
na Tibavskej ulici. Jeho otec 
Jozef mal malý obchodík 
v centre mesta, mama sa 
starala o troch synov. Alex 
a jeho bratia navštevovali 
miestnu ľudovú školu a vo 
voľnom čase hrávali futbal 
na lúke „Bongu báčiho“. Ich 
život sa zmenil na jar 1944, 
keď boli spolu s ostatnými 
príslušníkmi židovskej ko-
munity zo Sobraniec a okolia 
odvezení do tehelne v Užho-
rode a odtiaľ do vyhladzo-
vacieho tábora Osvienčim. 
Trinásťročný Alex bol pri 

prvej selekcii oddelený od 
rodiny a poslaný do špeci-
álneho baraku pre mladých 
„árisjky“ vyzerajúcich chlap-
cov, ktorí mali byť určení na 
osvojenie do nemeckých ro-
dín. V baraku však vypukol 
týfus, ktorý sa snažil svoji-
mi pochybnými lekárskymi 
metódami zastaviť doktor 

Jozef Mengele. Neúspešne. 
Zo stoviek týchto chlapcov 
prežilo iba okolo 50. Medzi 
nimi aj Alex. 
V januári 1945 bol z Osvien-
čimu prevezený do Buchen-
waldu (na území Nemecka), 

kde sa dočkal oslobodenia. 
Ako sám často tvrdil, za ži-
vot vďačil českému komu-
nistovi Antonínovi Kalinovi, 
ktorý vďaka svojej odvahe 
a otcovskej starostlivosti za-
chránil viac ako 900 židov-
ských detí uzavretých v Kin-
derblocku 66. Do rodných 
Sobraniec sa vrátil koncom 

leta 1945. Nikoho zo svo-
jich blízkych už viac nevidel. 
V koncentračných táboroch 
stratil celkovo 41 príbuz-
ných vrátane matky, otca 
a oboch bratov. Od roku 
1946 žil v USA, kde ho vzal 

matkin príbuzný. Vyštudoval 
televízne inžinierstvo a väč-
šinu života pracoval v televí-
zii ABC, kde mal na starosti 
športové prenosy. Pôsobil 
tiež ako ofi ciálny hovorca 
Centra holokaustu na Flori-
de a počas života absolvo-
val nespočetné množstvo 
besied s mladými ľuďmi.
Do rodného mesta sa vrá-
til po mnohých desaťro-
čiach. Možno práve kvôli 
mladým a odkazu, ktorý im 
chcel tlmočiť. 19. septem-
bra 2013 v Dome kultúry v                                 
Sobranciach počas besedy 
so stredoškolákmi z nášho 
mesta povedal: „Ak máte 
svoj sen, musíte urobiť všet-
ko pre to, aby ste ho dosiah-
li...“ Dodnes si mnohí z nich 
pamätajú starčeka plného 
optimizmu a životnej ener-
gie, ktorý s nimi strávil do-
poludnie a porozprával im 
svoj príbeh.  Alex Moskovic 
je jednou z postáv zaujíma-
vého dokumentu Kinder-
block 66, ktorého autorom 
je fi lmový producent a syn 
Alexa Moskovica pán Ste-
ven Moskovic. Film mal ce-
loslovenskú premiéru pred 
šiestimi rokmi práve v na-
šom meste. 
Keď sme sa naposledy spo-
lu stretli v decembri 2013 
v Prahe, Alex mal ešte túžbu 
aspoň raz prísť do Sobra-
niec. Do svojho rodného 
mesta. Táto túžba však 
ostala nenaplnená. Pán Alex 
Moskovic zomrel 14. sep-
tembra 2019 v USA, vo veku 
88 rokov.  Sobrance však na 
svojho rodáka nezabúdajú. 
Pri príležitosti 75. výročia 
oslobodenia Sobraniec bol 
v mestskom parku z ini-
ciatívy OZ Villa Szobránc 
a Mesta Sobrance vysadený 
pamätný strom Alexa Mos-
kovica. Tento krásny platan 
bude aj ďalším generáciám 
pripomínať príbeh „chlapca 
zo Sobraniec“ a všetkých 
tých, ktorí zahynuli v zlých 
dobách vojen. 

Denisa Viňanská 

Chlapec 
zo Sobraniec
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Keď lesníci a poľovníci majú 
sviatok, aj príroda je vesel-
šia. Tí, čo poznajú svätcov 
zo životopisov, si o sv. Hu-
bertovi určite zapamätali 
to, že bol náruživý poľov-
ník. Vďaka tejto legende 
si ho poľovníci zvolili za 
svojho patróna. V nedeľu 
13. októbra sme oslávili 
Deň svätého Huberta tak, 
ako býva dobrým zvykom 
u nás v Sobranciach. Za-
čali sme slávnostnou sv. 
omšou v rímskokatolíckom 
Kostole sv. Vavrinca. A po-
poludní sme sa tešili nád-
hernému dňu v Sobranec-
kých kúpeľoch, kde okrem 
tradičných súťaží na nás 
čakalo aj krásne prekva-
penie. Žiaci zo základných 
škôl v našom meste, ale 
aj z regiónu vyzdobili celý 
areál krásnymi výtvarnými 

prácami. Primátor mesta 
Ing. Pavol Džurina privítal 
na slávnosti v Sobranciach 
pozvaných hostí a lesníkov, 
poľovníkov a vyjadril vďač-

nosť všetkým, ktorí prijali 
pozvanie organizátorov, 
ktorými boli mesto Sobran-
ce, Lesy SR š.p. Odštep-
ný závod Sobrance, Ob-
vodná poľovnícka komora 
Sobrance a Základná orga-
nizácia Slovenského poľov-
níckeho zväzu v  Sobran-
ciach. Areál Sobraneckých 
kúpeľov ožil veselou vravou 
a priateľskými stretnutiami 
poľovníkov i nepoľovníkov 
z celého sobranského re-
giónu. O veselú zábavu sa 
postarali žiaci zo Základnej 
školy v Porúbke a hudob-
níci z kapely Drišľak. Všet-
ci vieme, že je nesmierne 
dôležité rozprávať o prírode 
a hlavne o jej výnimočnos-
ti pre ľudstvo. Nemali by 
sme zabudnúť na fakt, že 
je načase, aby sme prírode 
a jej zákonitostiam a och-

rane venovali oveľa viac 
času a pozornosti. Aj preto 
sme Deň sv. Huberta zača-
li oslavovať už 10. októb-
ra v Russayovej vile, kde 

sme otvorili nádhernú vý-
stavu a obdivovali výtvory 
ľudí, pre ktorých je príroda                                                    
nielen ich prácou, ale hlav-
ne koníčkom a veľkou inšpi-
ráciou. Mali sme možnosť 
obdivovať krásu prírody 
zhmotnenú v dielach Zden-
ka Kondíka, Igora Gavulu, 
Juraja Tkáčika a Michala 
Závackého. Súčasťou bola 
aj inšpiratívna edukatívna 

výstava Lesníckeho a dre-
várskeho múzea Zvolen 
s pomenovaním „Hlas 
lesa...“
Organizátori vyjadrili pre-
svedčenie, že ďalším po-
kračovaním podujatia Dňa 
svätého Huberta budujeme 
tradície a hodnoty, ktoré 
budú takto radostne zdieľať 
aj ďalšie generácie...

Mária Kasičová

Keď príroda 
má sviatok...
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...bola tá, ktorú spievali 
všetci, ktorí boli na jarmoku 
v Sobranciach. Jarmoky boli 
odjakživa trhy, na ktorých 
predal alebo kúpil každý 
všetko, čo potreboval. Na 
jarmok prišli remeselníci aj 
z iných regiónov, a tak sa 

sortiment ponúkaného to-
varu rozšíril. V dnešnej dobe 
remeslo ožíva aj na našom 
jarmoku. Remeselníci pre-
zentovali techniky našich 
predkov, predvádzali svoje 
výrobky a ľudia prichádza-
li a obdivovali... A okrem 

originálneho nesprostred-
kovaného zážitku z celej 
jarmočnej atmosféry oceňo-
vali návštevníci aj výborný 
kultúrny program. Sobran-
ský jarmok sme začali sláv-
nostnou sv. liturgiou v gréc-
kokatolíckom Chráme sv. 

Sedmopočetníkov a ukončili 
sme ho sobotou, ktorá bola 
potešením pre všetky deti, 
ktoré si vychutnali nadroz-
merné bábky z Chodúľo-
vého divadla. Atmosféra 
na Sobranskom jarmoku 
je každý rok výnimočná a 
každoročne na náš jarmok 
prichádzajú aj delegácie 
z partnerských miest. Nebo-
lo to inak ani tento rok a my 
sme boli veľmi radi, že sr-
dečné pozdravy na Sobran-
ský jarmok 2019 priniesli aj 
primátor mesta Lubaczow 
pán Krzysztof Szpyt a pri-

Najkrajšia 
jarmočná pieseň...



                              Sobrančan                                 NÁVRATY                                                                       NÁVRATY/SPEKTRUM                          Sobrančan   strana 11

mátor z partnerského mesta 
Perečín pán Ivan Pohoriljak.
Sobranský jarmok má kaž-
dý rok niečo nové, ale s ra-
dosťou si vychutnávame 
tradičné a Sobrančanmi aj 
jarmočnými hosťami obľú-
bené sprievodné aktivity. 
Na jarmoku ako každý rok 
nechýbala pýcha Sobra-
niec – výnimoční a nadaní 
najmladší obyvatelia nášho 
mesta, ktorým za ich usilov-
nú prácu a vzornú reprezen-
táciu nášho mesta primátor 
Ing. Pavol Džurina odovzdal 
ocenenia. Počas dvoch dní 
sme si mohli v Russayovej 
vile vychutnať medzinárodnú 
výstavu výtvarníkov z Ukra-
jiny a Poľska. Samozrejme, 
nechýbala výstava našich 

sobranských a regionálnych 
výtvarníkov. V Dome kultú-
ry sme obdivovali výstavu 
ovocia a zeleniny, ktorú pre 
všetkých jarmočných hostí 
a návštevníkov pripravili naši 
záhradkári nielen z mesta 

Sobrance, ale aj z regiónu. 
Aj tento rok sme mali mož-
nosť vychutnať si tradičnú 
výstavu Zväzu drobnocho-
vateľov v Sobranciach.
Sobranský jarmok nám opäť 
vytvoril jedinečnú príleži-

tosť stretnúť sa s priateľmi 
pri poháriku dobrého vín-
ka, v tomto prípade najmä 
pri poháriku burčiaka, či 
pri chutnej jarmočnej špe-
cialite. Jarmoční návštev-
níci si odniesli aj niektorý 
z originálnych výrobkov na                 
pamiatku. A keď im k tomu 
zahral primáš kapely a za-
spieval mužský zbor folklór-
neho súboru, čo ľudovosť 
akcie ešte podčiarklo, tak 
musíme uznať, že to bol na-
ozaj jedinečný zážitok. Pres-
ne taký bol náš Sobranský 
jarmok 2019, plný krásnych 
stretnutí, chutných špecialít, 
výbornej hudby, ale hlavne 
dobrej nálady a smiechu.

Mária Kasičová
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SOBRANČAN
noviny občanov mesta Sobrance

Prišol mi popatrec do va-
rošu svoju babu i svojoho 

dzeda,
tak mi rozdumoval a opi-

tac še mi neda,
či to oni ešče sebe pa-
mätaju, jak dakedi žili

a jak voni vtedy na valale 
Božoho syna narodzene 

slavili.

Dzedo mi hutori: Ej, sinku, 
kebi ti znal, jak bulo da-

kedi,
u stredku chiži mali stro-

mik zavešeni z hredi,
ale na ten Kračuň sme še 

furt dobre pripravili
a po cali advent už sme še 

modlili,
skoro rano za cmi sme mi 

postavali
a s lampašom po hlibokim 

šnihu 
na rorati švitko ponahľali.
Jeden tizdzeň u advence 

tišic rokov značil,
od stvoreňa toho šveta co 

Boži ľud zažil,
bo ľudze  od prorokov čuli 

také hlasi,
že Boh na švet pošle toho, 

co nás šickich spaši.    

Aj baba še pridala do na-
šej bešedi:

Ej, Janičku muj, jakoškaľ 
vešelši žilo še dakedi,

na stole nebulo jedzeňa od 
vydumu šveta,

co dame pod stromik, 
znali me od leta, 

na pujdze jabluka, hrozno, 
šlivki uložene v šene,

laski ale bulo vecej, choč 
peňeži menej.

Pred večeru a po z Pisma 
čital,

zos medom od maceri na 
čolo križik sme dostali,

a až kedz sme še pomod-
lili,

až potom z kapusty, z 
bobaľkov, z pasuli sme 

sebe nabrali.

Dzedo še nadychnul 
a spominac začal,

suchy rožok do ceploho 
mlika pritim sebe mačal:
Do koscela na polnočnu 

išol cali valal,
„Dobri pastir še narodzil, 

bi ovečki vislobodzil,“
spolu sme špivali a u šercu 

veľku radojc 
aj bez tich darunkov z toho 

veru mali.

Na Štefana koledovac, 
vinšovac še išlo

do obisca s takim vinšom 
požehnaňe prišlo,

žebi ľudze zdravi buľi, jak 
bratove žili,

na Boha še obracali v kaž-
dej češkej chvili.

No a teraz ti Janičku, pa-
robok ši veľki,

žiješ ti už u inakšim švece, 
nikto veru nema na tim 

vinu,  
ti už dneška pujdzeš k ľud-
zom svojo koledovac zos 

Dobru novinu.

Vyhodnotenie tajničky 
V poslednom čísle Sobrančana sme uverejnili tajničku, ktorá ukrývala latinský názov obľúbených 
a zdraviu prospešných šípok. Úspešnými vyžrebovanými lúštiteľmi sa stali Diana Jenčiková a Pavol 
Kubiček. Obaja výhercovia boli odmenení balíčkami od predajne Verbena na Michalovskej ulici, ktorá 
ponúka prírodnú kozmetiku, sypané čaje a veľa iných zaujímavých produktov. 
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