Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XI./ číslo 6

Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Na slovíčko, pán primátor

Podpísanie zmluvy s obcou Dolna Banya z Bulharska
Dňa 11.6.2009 sa konalo slávnostné Mest−
ské zastupiteľstvo, ktorého hlavným progra−
mom bol podpis zmluvy s partnerskou obcou
Dolna Banya. Mesto Strážske má v súčasnosti
uzatvorenú zmluvu o partnerskej spolupráci s
mestom Nieporet z Poľska a zväzkom obcí
Dráhanskej vrchoviny na Morave. Nakoľko je
táto spolupráca úspešná, o čom svedčí už
niekoľko vzájomných návštev, rozhodli sme sa
rozšíriť našu cezhraničnú spoluprácu aj o

mesto Dolna Banya z Bulharskej republiky.
Deti zo Základnej umeleckej školy v Stráž−
skom si pri už spomínanej príležitosti pripravili
pútavý kultúrny program, ktorým sa otvorilo i
uzatvorilo slávnostné Mestské zastupiteľstvo.
Možno už len dodať, aby spečatená spolu−
práca viedla k prehlbovaniu vzájomných vzťa−
hov medzi našimi mestami a krajinami a bola
príkladom spolupráce medzi členskými štátmi
Európskej únie.
− RR −

OZNAM

Mesto Strážske ako obstarávateľ
zmien a doplnkov územného plánu
mesta Strážske oznamuje verejnosti, že v
súlade s ustanovením § 22 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení zmien a
doplnení (stavebný zákon) sa preroko−
vanie Návrhu zmien a doplnkov č.2
územného plánu mesta Strážske usku−
toční v čase od 29.6.2009 do 29.7.2009.
Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov
č. 2 ÚPN mesta Strážske“ s odborným
výkladom spracovateľa dokumentácie sa
uskutoční v zasadačke mestského úradu
dňa: 6.7.2009 o 14,00 hod. (pondelok).
Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného
plánu mesta Strážske je uložený na
mestskom úrade, odbor výstavby. Návrh
zmien a doplnkov územného plánu mesta
je taktiež zverejnený na internetovej stránke
http://www.zadstrazske.uzemnyplan.sk
Záujemcovia môžu do predmetnej
územno−plánovacej dokumentácie nahliad−

nuť v priebehu 30 dní od začatia pre−
rokovania a dať k nemu najneskôr 30 dní
od zverejnenia svoje návrhy a stanoviská.
Prípadné pripomienky a námety je
potrebné doručiť písomne, najneskôr do
29.7.2009 na mestský úrad v Strážskom,
alebo
kópiu
e−mailom
na
adresu
strazske@uzemnyplan.sk

Výsledky volieb poslancov
do Európskeho parlamentu
Počet zapísaných oprávnených voličov:
Počet zúčastnených na voľbách:
Počet platných hlasov:
Neplatné hlasy:
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11.−13.6.2009
sa konali DNI
MESTA a 13.
Strážčanský jar−
mok. Bola podpí−
saná Dohoda o
spolupráci medzi
naším mestom a
mestom Dolna Ba−
nya v Bulharsku.
Čo očakávate od
tejto dohody?
Podpisom Do−
hody o spolupráci
medzi družobnými
mestami
naše
mesto
získalo
partnera, s ktorým
chce udržiavať a
rozvíjať na začiat−
ku predovšetkým kultúrnu a športovú spoluprácu.
Verím, že neostane iba pritom, ale budú sa rea−
lizovať aj iné partnerské výmeny skúseností a spo−
ločné podujatia v rôznych oblastiach spoločenské−
ho a hospodárskeho života, ktoré sú uvedené v
Dohode. Mesto Dolna Banya sa nachádza v blíz−
kosti hlavného mesta Sofie, v horskom prostredí,
čo dáva predpoklad k výmenným pobytom medzi
oboma mestami. K podpisu Dohody o spolupráci
došlo 11.6.2009 na pôde Mestského úradu v
Strážskom, konkrétne na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, za účasti členov poľskej
delegácie a členov bulharskej delegácie, za kto−
rých Dohodu podpísal Ing. Angel Metodiev Jankylov.
Ako vnímate vy oslavy 13. ročníka Strážčan−
ského jarmoku?
Mesto Strážske sa už 13 krát zodpovedne
postavilo k organizácií celého podujatia. Domnie−
vam sa, že v programe, ktorý bol prezentovaný 12
– 13. 6. 2009 si mohli svojho obľúbeného účinku−
júceho nájsť všetky vekové kategórie. Či už sú to
deti, ktoré okrem toho že vystupovali, si mohli
pozrieť vystúpenie šermiarskej a divadelnej spo−
ločnosti ARAMIS, alebo dospelí, ktorých zabávala
Jadranka s Petrom Stašákom a množstvo ďalších
atrakcií. V sobotu našich spoluobčanov zabávali
detské súbory Hrabovka, Strážčanik a Ondavka,
poobede mužská folklórna skupina Hnojňane z
Michaloviec. Verím, že najmladších potešila aj det−
ská tombola v podobe školských potrieb. Čo sa
týka počtu predávajúcich stánkov, tohto roku ich
bolo menej ako v predošlom roku, pretože v tom−
to čase sa konali podobné oslavy v Sabinove.
Jediné, čo vnímam ako negatívum je počasie, ktoré
nám veľmi neprialo, čo ale nevieme ovplyvniť. Ale
dúfam, že ani zlé počasie neodradilo našich spo−
luobčanov dobre sa zabávať, o čom svedčí plné
námestie a dav tancujúcich občanov počas nočnej
disco show. Chcel by som, aby sa naďalej po−
kračovalo v tradícií mestského jarmoku, aby sa
občania mohli aspoň raz v roku odreagovať od
každodenných povinností a stresu, a práve jarmok
dáva možnosť relaxu a regenerácií síl. Veď je vše−
obecne známe, že hudba a dobré slovo sú naj−
lepším liekom na všetky choroby. Budem sa snažiť,
aby každoročné oslavy boli z roka na rok lepšie ,či
už sa to týka účinkujúcich, počtu stánkov aj rôz−
nych atrakcií.
Moje poďakovanie patrí všetkým sponzorom a
účinkujúcim, ale aj organizátorom, ktorí vytvorili
počas 13. Strážčanského jarmoku skvelú a neza−
budnuteľnú atmosféru.
Ďakujem za rozhovor.
Bc. Alena Jurečková, RR
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Budúci prváci na prijatí u pána primátora

Sme tu pre Vás − poslanci MsZ
MuDr. Dana Jurečková, Pod hradom 417/37
Politická príslušnosť: SNS
Pracovný obvod: č. 4, ulica Pod hradom
Predseda: Komisia sociálnej pomoci a zdravotnícta
Člen: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Pani poslankyňa, problematike zdravotných dopadov
pôsobenia polychlórovaných bifenylov /PCB/ na zdravotný
stav obyvateľstva sa venujete už niekoľko rokov.
Áno, od roku 2002 spolupracujem so SZU v Bratislave a
následne aj s Kalifornskou univerzitou v Davise (USA) na viace−
rých projektoch EU, Národného ústavu zdravia USA, projektoch
MZ SR, ktoré sa zaoberajú vplyvom PCB na zdravie obyvateľ−
stva.
Aké zdravotné dopady na obyvateľstvo regiónu majú
výrobky na báze PCB, ktoré sa do roku 1984 vyrábali v
našom podniku Chemko Strážske?
Z meraní, ktoré sa vykonali u obyvateľov nášho okresu je
jednoznačne dokázané, že obyvatelia tohto regiónu majú v
krvnom sére, materskom mlieku najvyššie hodnoty PCB, ktoré
boli vo svete namerané. Je jednoznačná súvislosť s PCB u dospelej populácie a zvýšeným výskytom
ochorení štítnej žľazy, taktiež zvýšený výskyt porúch metabolizmu cukrov /hlavne zvýšený výskyt cukrovky
2. typu/. U detí sme ako prví na svete dokázali priamy vzťah medzi hodnotami zmenšeného obsahu detskej
žľazy /týmusu/ a zodpovedá v určitom veku za imunitný stav, čiže dochádza ku zníženiu obranyschopnosti
proti infekciám. Taktiež sme zistili súvis medzi poškodením vnútorného ucha, poškodením zubnej skloviny,
zhoršenými ukazovateľmi v psychologických testoch u vyšetrovaných detí. PCB sa dostali do potravinového
reťazca a takto neustále zaťažujú človeka. Sú rozpustné v tukoch, takže sa vo veľkej miere vyskytujú vo
vajciach, ošípaných, hydine z domáceho chovu.
Sú o týchto nežiaducich účinkoch na zdravie obyvateľstva informovaní aj kompetentní ľudia,
ktorí by mohli pomôcť v riešení tohto problému?
Naše poznatky boli uverejnené v rôznych renomovaných domácich i zahraničných publikáciách a
samozrejme, že s uvedenými výsledkami sú oboznámení kompetentní na KSK v Košiciach ale i Minister−
stve zdravotníctva i Ministerstve životného prostredia v Bratislave.
Aké je riešenie pre obyvateľov?
Do roku 2010 sme podľa odporúčaní EU povinní sa zaoberať problematikou dekontaminácie týmito
látkami a na tieto projekty boli vyčlenené aj finančné prostriedky z EU. Bolo vypracovaných niekoľko
projektov na vyčistenie územia od týchto znečisťu−
júcich látok. Žiaľ, riešenie tohto problému je beh na
dlhú trať, vyžaduje si veľa úsilia a ochoty riešiť tento
závažný problém zo strany zainteresovaných mini−
sterstiev .
Ako sa Vy pozeráte na možnosť vyčistenia
regiónu od PCB a tým aj zlepšenie zdravot−
ného stavu obyvateľov ako občan a poslanec
Narodili sa: 1 dievča, 1 chlapec
mesta?
Sobáše: manželstvo uzavrelo 5 snúbenec−
Je nutné riešiť celú problematiku PCB kom−
kých párov
plexne. Veď si musíme uvedomiť, že PCB nie sú len
Jubilanti: Ján Veľas, Vladimír Sisak, Štefan
problémom obyvateľov nášho okresu. Týka sa to
Chromčík, Štefan Chmara, Helena Mikeľová,
priamo aj obyvateľov okresov Trebišov, Humenné,
Tibor Gažo, Milan Jačo, Marta Hamášová, Marta
Vranov nad Topľou, čiže asi 200 000 obyvateľov
Copková, Katarína Zubková, RNDr. Anna Hudá−
regiónu. Určite je nutná dekontaminácia životného
ková, Anna Balková, Milan Vaľo, Anna Lipovská,
prostredia v čo najvyššej miere. Je potrebné zvoliť
Mária Lukčová, Oľga Mikeľová, Dorota Hordošo−
takú technológiu, aby čo najmenej zaťažovala už aj
vá, Helena Semková, REgina Ciganocová, Anna
tak dosť znečistený región. Zároveň chcem podotk−
Rohaľová, Mikuláš Grnáč, Ladislav Bilik, Valéria
núť, že pri vybudovaní dekontaminačnej jednotky
Bojková, Ján Sabolčák, Štefan Vaňko, Ing. Ladi−
nechceme, aby v našom regióne dochádzalo ku
slav Búci, Jozef Bočák, Ivan Michaliv
zvážaniu odpadu z iných dekontaminovaných území
Zomreli: Adam Trnka, Margita Bednáriková,
štátu, či iných krajín.
Juraj Sojka, Andrej Olexa, Helena Belejová, He−
Ďakujem za rozhovor
lena Šulová
− RR −
Mgr. Alena Hordošová RR

Spoločenská
rubrika
Máj, jún 2009

Pýtame sa
kompetentných
Z referátu školstva...
A blíži sa záver školského roku...
Dňa 24.júna 2009 sa vo viacúčelovej sále
MsKs v Strážskom stretli všetci tí, ktorý končia po−
vinnú školskú dochádzku v Základnej škole. Tohto
milého stretnutia sa zúčastnili riaditeľ ZŠ Mgr. Mi−
chal Polák, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mgr. Karafová,
primátor mesta Ing. V. Dunajčák, pracovníčka MsÚ
Strážske p. Marcela Danková a ďalší.
Na tomto podujatí boli ocenení tí najlepší, ktorý
počas celej dochádzky do školy mali výborný pro−
spech, vzornú dochádzku alebo vzorne reprezen−
tovali svoju školu na rôznych podujatiach, či už
kultúrnych alebo športových. Medzi ocenených
patria aj rodičia, ktorý aktívne spolupracovali so ZŠ
a to: Ing. Dušan Cacara, Ing. Milan Varšo, p. Iveta
Ondová. Celkovo našu školu opúšťa 81 žiakov,
ktorý sa zaradia do veľkej skupiny poslucháčov
stredných škôl, učilíšť a pod. Prajeme im veľa
šťastia, úspechov, dostatok síl a pevnej vôle.

Naši prváčikovia
V piatok, 26.6.2009 sa na Mestskom úrade v
Strážskom, za účasti primátora mesta Ing. Vladi−
míra Dunajčáka, referentky školstva Bc. Aleny Ju−
rečkovej, Mgr. Ivety Grigeľovej a ďalších stretli na−
ši najmenší, ktorý nastupujú do prvého ročníka ZŠ
v Strážskom. 37 malých „študentov“ donieslo svo−
je absolventské tablo a umiestnilo ho v prízemí
MsÚ. Potom si obzreli priestory úradu, zaspievali
nám pár pesničiek a boli odmenení sladkosťou.
Ako uviedol primátor mesta, bol by rád ,keby sa v
tejto tradícií pokračovalo a každý rok by sme tu
mohli privítať deti, ktoré končia dochádzku do
Materskej školy. Ostáva nám iba veriť, že sa týmto
„prváčikom“ bude v novej škole páčiť a hlavne
dariť.
Bc. Alena Jurečková RR

Poïakovanie
Dňa 1.5.2009 si Pán Boh nečakane povolal k
sebe manžela a otca Adama Trnku. Srdečne
ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse−
dom a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za kve−
tinové dary a prejavy sústrasti v našom žiali.
Smútiaca rodina

Naše mesto
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13. Stráèanský jarmok - fotoobjektívom

Spevácky zbor Rozkvet

FS LELIA z Humenného

Spevácky zbor Rozkvet

Otvorenie tribúny prestrihnutím pásky

Šermiarská skupina ARAMIS

Futbalový zápas veteránov

Vystúpenie Jadranky

Vystúpenia detí z MŠ

Ohňová show − Aramis

Vystúpenie Lenky Kvakovej

Hnojňane z Michaloviec

−4−
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13. „Stražčanský jarmok“
Najväčšou akciou mesta Strážske je každoročne „Stražčanský jarmok“. Tohto roku sa jarmok konal v
dňoch 12. a 13. Júna. Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré komplikovalo vystúpenie rôznym telesám,
bola účasť bohatá. Ako inak, keď kultúrny program bol pestrý. Mladší i starší, každý si v ňom mohol nájsť
to svoje. Nechýbali ani vzácny hostia zo zahraničia a to konkrétne z partnerských miest Dolna Banya z
Bulharska a Nieporet z Poľska. Vo štvrtok 11.6.2009 sa konalo slávnostné zastupiteľstvo, kde bola
podpísaná dohoda o spolupráci s mestom Dolna Banya.
V piatok ráno sa začal 13. „Stražčanský jarmok“, ktorý otvoril Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta.
Zaspieval spevácky zbor Rozkvet, mažoretky zatancovali a spoločne sme sa presunuli na futbalový
štadión, kde sa slávnostne otvorila novopostavená tribúna. Bývalí futbalisti mesta Strážske a mesta
Michalovce zahrali priateľský zápas, ktorý sa začal výkopom primátora mesta a skončil stavom 2:4.
Poobede sa už každý tešil na program základnej a materskej školy, centra voľného času Dúha i základnej
umeleckej školy. Vo veselom tempe pokračoval spevácky zbor Rozkvet, Furmane z Trebišova a Lelija −
ženská spevácka skupina. V rámci programu sme ocenili najlepších športovcov mesta Strážske za rok
2008, a odovzdali tombolové ceny pre deti predškolského veku. Hlavný program otvorila šermiarská
spoločnosť Aramis, potom „Stražčanov“ roztancovala Jadranka a neskôr i Peter Stašák. V nočných hodi−
nách bola najväčšou atrakciou pyrotechnická show, ktorá zaujala nielen tých mladších. Záver piatkového
dňa patril Lenke Kvakovej, ktorá odspievala nočnú diskotéku a podnietila takmer všetkých prítomných do
tanca.
V sobotu pokračoval druhý jarmočný deň, ktorý sa niesol vo folklórnom duchu. Vystúpila folklórna
spevácka skupina Ondavčan, detský folklórny súbor Hrabovka, Ondavka a nechýbal ani detský folklórny
súbor Stražčanik so svojim premiérovým programom.
Aj napriek premenlivému počasiu sa 13. Stražčanský jarmok vydaril, dúfame, že si každý odniesol
okrem kultúrneho vyžitia i prijemné spomienky.
PhDr. D Sabadošová, referent kultúry

A na záver...

Už po 13 krát sme mali možnosť kultúrne sa
zabaviť pri dobrej hudbe a hovorenom slove. Stalo
sa už tradíciou, že počas Strážčanského jarmoku
sa okrem kultúrnych podujatí uskutočňujú i rôzne
iné aktivity, ako bolo napríklad otvorenie tribúny
FŠ, vyhlasovanie najlepších športovcov mesta, det−
ská tombola a pod. Aby všetky vystúpenia a akcie
mohli byť čo najlepšie odprezentované, k tomu
všetkému je potrebný dobrý tím ľudí, ktorí to celé
organizuje. Takže by som sa chcela poďakovať
pracovníkom Technických služieb Mestského pod−
niku služieb, ďalej mojim kolegom z práce, či už je
to Peter Kičinka a Mgr. Alenka Hordošová, ktorí
nafotili veľmi pekné zábery z celého podujatia,
PhDr. Danka Sabadošová, ktorá mi pomáhala pri
organizovaní celého jarmoku, riaditeľkám CVČ,
MŠ, DSS, ZUŠ a učiteľkám Základnej školy v
Strážskom, ktoré sa postarali o vystúpenia našich

najmladších, mestskej polícií, ktorá sa postarala o
poriadok počas celej akcie. Moja veľká vďaka patrí
poslankyni MsZ MUDr. Dane Jurečkovej a mojej
kolegyni Mgr. Alenke Hordošovej, ktoré sa celý
piatok a sobotu postarali o stravovací servis, vyplá−
canie účinkujúcich a množstvo drobností, ktoré by
som bez ich pomoci nezvládla. Pozornému oku
kritika určite neušli malé chybičky ,ale ako sa
hovorí: „ten, kto nič nerobí, nič neskazí.“ Dúfam,
milí spoluobčania, že každý z Vás si v programe
našiel toho svojho obľúbeného účinkujúceho, lebo
ja áno. Moju priazeň si získali mužské spevácke
skupiny Furmane z Trebišova a Hnojňane z Mi−
chaloviec. A ak si náhodou pri čítaní tohto článku
kladiete otázku, že čo by ste chceli vidieť na budúci
rok, ja a moja kolegyňa Danka Sabadošová sme tu
pre Vás. Radi si vypočujeme Vaše názory a tipy.
Bc. Alena Jurečková RR

Sponzori
Strážčanský jarmok a jeho organizácia je dosť finančne náročná, preto sa každoročne hľadajú
sponzori, ktorí by pomohli pri realizácií jarmoku. Aj tento rok sa našli sponzori – darcovia, ktorí
finančne prispeli na usporiadanie Dni mesta a 13. ročníka Strážčanského jarmoku. Poďakovanie
patrí Košickému samosprávnemu kraju, spoločnosti Alnico s.r.o. Michalovce, spoločnosti TP 2
s.r.o. Strážske, UND – 03 a.s. Košice, EKOSTAV a.s. Michalovce, DIAKOL s.r.o. Strážske, HNOJIVÁ
Duslo s.r.o. Strážske, Kamenárstvo FEDOR
Strážske, DEXIA Banka Michalovce, Chem−
kostav Michalovce a ďalší.
Bc. Alena Jurečková, RR

Detská

tombola
V prvý deň Strážčanského jarmoku −
12.6.2009 bola vylosovaná detská tombola.
Zúčastniť sa jej mohli iba tie deti, ktoré nastu−
pujú do prvého ročníka Základnej školy v
Strážskom. Z cien sa tešilo 6 vylosovaných
„takmer prváčikov“. Prvé tri ceny tomboly tvo−
rili školské tašky, štvrtú cenu rysovacia tabuľa
a posledné dve ceny boli pekné plyšové
hračky. Verím, že sa naši malí potešili a vy−
hrané ceny si užijú.
− RR −
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Kultúrne
podujatia
mesta
mesiac júl 2009
Diskotéka na letnom kúpalisku (termín podľa
počasia)
18. – 19. 7. Turnaj v plážovom volejbale
26.7.2009 o 16.hod. v mestskom parku na
amfiteátri − Vatra zvrchovanosti
mesiac august 2009
Diskotéka na letnom kúpalisku (termín podľa
počasia)
Oslavy SNP
Súťaž v aranžovaní kvetov
Tradičné hudobno − slovné pásmo krúžku
Zrkadlenie a Rozmarín (klub dôchodcov)

Rozprávkový les
pri príležitosti MDD
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla sa
na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v
Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zá−
stupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa
zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a
inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.
Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich kraji−
nách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a
zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo
svete.
Aj my sme tým našim deťom chceli urobiť ra−
dosť, preto mesto Strážske usporiadalo akciu s
názvom Cesta rozprávkovým lesom. Akciu spolu−
organizovala materská a základná škola a cen−
trum voľného času Dúha. Kvôli nepriaznivému
počasiu sa podujatie uskutočnilo vo viacúčelovej
sále a Brodway clube. Deti putovali od jedného
stanovištia k druhému, kde na nich čakala sladká
odmena, stretli sa s rozprávkovými bytosťami, a
ak nazbierali potrebný počet „bodov“, dostali tom−
bolový lístok. Najväčší úspech a záujem vzbudilo
u detí maľovanie na tvár. Takmer každé dieťa sa
chcelo premeniť na nejakú rozprávkovú posta−
vičku. Aj po skončení akcie boli plné rady detí,
ktoré čakali na svoju „rozprávkovú premenu“.
Atmosféra bola veselá, ako inak, keď sám
ŠAŠO z ďalekého Rozprávkova robil diskotéku,
zabával deti, a niektorým aj naháňal strach. Roz−
právkový les bol plný veselých a šantiacich sa
detí, aj napriek tomu, že nie každé dieťa mohlo
vyhrať v tombole, náladu to nikomu nepokazilo,
veď ani jedno dieťa neodišlo bez sladkej pozornosti
či namaľovanej tváričky. Najkrajší pocit mali organ−
izátori z toho, že na detských tváričkách nechýbal
sladký úsmev a rozžiarené očká...
− RR −

Tvorivé ručičky
Čím sme starší, tým menej sa snažíme
tvoriť. Nehovorím iba o dospelých, ale aj o
deťoch. Keď boli mladší tvorili si rôzne dar−
čeky vlastnými rukami, modelovali, maľovali.
No čím starnú tak tieto práce zanedbávajú.
Tvorba vlastnými rukami upadá. Preto sa
žiaci 8. Ročníka rozhodli, že si hodiny
Technickej výchovy spestria. Vlastnými ru−
kami si vytvoria dedinku. S predstavou de−
dinky sa ako prví začali pohrávať chlapci.
Tento nápad ich zaujal a preto začali vy−
mýšľať. Budovu chalúpky a kostolíka zostro−
jili zo škatúľ, steny oblepili ústnymi lyžičkami.
Na strechy zvolili brúsny papier a medenú
fóliu. Dievčatá dotvorili prírodu a dedinka
bola na svete.
Zuzana Džavanová, 8.A.
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Medzinárodný deň detí
opäť oslávený športom a hrami
Po dlhšom období chladného a dáždivého počasia bola nedeľa 7.júna 2009 akoby zázrakom
slnečná a teplá, čo umožnilo do poslednej bodky naplniť bohatý program osláv MDD, ktorý pre
deti rôznych vekových kategórií pripravila strana Smer – SD v Strážskom v priestoroch športo−
vého areálu mestského kúpaliska.
Začiatok osláv patril už tradičnému turnaju v plážovom volejbale detí do 15 rokov a jeho 8. ročník
otvoril moderátor Ján Sabo privítaním hlavných organizátorov: Mariannu Fischerovú, vedúcu Klubu strany
Smer−SD v Strážskom a Ing. Ľubomíra Vaľka, člena OR strany Smer−SD v Michalovciach.
Do súťaže sa prihlásilo 6 dvojčlenných družstiev a trvala približne 6 hodín. Organizačne, technicky i
materiálne ju zabezpečili a zvládli: M. Fischerová, Ľ. Vaľko, V. Škurka a D. Spišák za výdatnej pomoci
ďalších členov strany Smer−SD a predovšetkým mestského volejbalového oddielu v Strážskom (Š. Bočku,
Milana Varšu, ktorý odpískal aj najviac zápasov, Štefana Vaňka a Petra Müllera). Celý turnaj veľmi
profesionálne a vtipne komentoval Ján Sabo.
Zvíťazilo družstvo v zložení Darius Vaňko a Tomáš Varšo, pred dvojicou Frederik Gergeľ – Patrik
Sterčo a ako tretia sa umiestnila dvojica hráčov Jakub Karško a Marek Majerník. Hodnotné vecné ceny,
diplomy a medaily dostali aj ďalšie 3 družstvá: štvrté v zložení: Marek Babják – Tomáš Pavlík, piate, v
ktorom hral Viktor Adam s Michalom Tokárom a šiesté družstvo s hráčmi: Marián Feduš a Pavol
Nemec. Víťazné družstvo získalo na 1 rok aj PUTOVNÝ POHÁR − cenu vedúceho klubu strany Smer −
SD v Strážskom, ktorý im odovzdala jeho vedúca Marianna Fischerová za asistencie Ľubomíra Vaľka.
Popoludnie patrilo malým deťom, ktoré prišli v doprovode rodičov a starých rodičov a deťom z
Domova detí a mládeže, ktoré priviedli ich vychovávateľky. Prišli aj mladší klienti Domova dôchodcov a
DSS so sociálnymi pracovníkmi I. Delimanovou a M. Širokou. Deti boli veľmi súťaživé a potešené
možnosťou získať za svoj výkon aj patričnú odmenu. V rôznych športových disciplínach ako bol hod
diskom na cieľ, skoky vo vreci, chytanie rybiek, skočky a pod. mohli okrem sladkostí získať aj rôzne vecné
ceny, ktorým sa veľmi potešili. Organizátorom pri hrách pomáhali učiteľky MŠ N. Pavúková a M. Hrubov−
čáková s riaditeľkou I. Grígeľovou, vychovávateľky Domova detí a mládeže pod vedením M. Plitkovej,
ďalej M. Tejgiová, G. Grmolcová a Tamara Peyk, ktorá všetkým rozdávala sladkosti. Hry pripravila, mate−
riálne zabezpečila a viedla Irena Miklošová.
Na akcii sa v priebehu dňa striedavo zúčastňovali aj vzácni hostia: PhDr. Ľubica Rošková, poslankyňa
NR SR, Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta, Ing. Miroslav Kačur, prednosta MsÚ, Magdaléna Juhá−
sová a PhDr. Liduška Bušaničová, poslankyne MsZ a Ing. Mária Dunajová, riaditeľka DD a DSS v
Strážskom.
Poďakovanie patrí aj ďalším, ktorí prispeli k zdarnému priebehu osláv MDD: Ing. Igorovi Plitkovi,
riaditeľovi MsPS za poskytnutie priestorov a ďalších služieb spojených s prípravou a podaním
občerstvenia, Slavovi Balkovi za uvarenie a Emilovi Tkáčovi za výdaj gulášu pre všetkých účastníkov,
Gabriele Grmolcovej a Ladislavovi Búcimu za vyhotovenie fotodokumentov, Jankovi Sabovi za skvelé
moderovanie a komentovanie súťaže a všetkým, ktorí čímkoľvek pomohli, ale v tomto článku sa na nich
neúmyselne zabudlo.
Ing. Eva Búciová

Najlepší športovci
mesta Strážske za rok 2008
Mesto Strážske pri príležitosti 13. „Stražčan−
ského jarmoku“ ocenilo najlepších športovcov
mesta Strážske za rok 2008. V meste funguje via−
cero športových oddielov, ktoré dosahujú výborné
výsledky na rôznych súťažiach a to nie len na úze−
mí Slovenska. Medzi ocenenými boli títo jednotlivci:
Miroslav Karafa za futbalový oddiel, Vladimír Du−
najčák ml. za volejbalový oddiel, Elena Šťastná za
oddiel kulturistiky a silového trojboja, Jozef Kucan

za športový kolkársky klub, Ján Tomko za mestský
bežecký oddiel, Ing. Ján Jevin za klub slovenských
turistov.
Za úspešnú reprezentáciu mesta Strážske v
minulom roku si z rúk primátora mesta Ing. Vladi−
míra Dunajčáka prevzali diplomy a ceny. Ocene−
ným športovcom týmto aktom mesto poďakovalo
za vynikajúce výkony na domácich, ale aj európ−
skych a svetových šampionátoch.
− RR −
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Medzinárodný
deň rodiny
Máj – lásky čas. Tento prívlastok mu pri−
náleží už od dávna. Spájame ho s krásnymi
sviatkami − Dňom matiek a Medzinárodným
dňom rodiny. Ten druhý pripadol práve na pia−
tok 15. mája.
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli vážnosť
rodiny a poukázali na všetky radosti i starosti,
ktoré s ňou súvisia. Rodina bola, je a vždy bude
mimoriadne dôležitá, aby mali ľudia zázemie, aby
sme sa mali kam vrátiť a načerpať nových síl.
Fungujúca rodina je najvýznamnejšou hodnotou v
živote každého z nás. Rodina a rodinná pohoda
je to najvzácnejšie, čo si môžeme v živote vybu−
dovať.

„Nevieš, dievča, čo je láska, kým ťa ocko
nepoláska.
Nevieš, chlapček, čo je cit? Za ručičku
mamku chyť!“
Týmto heslom sa niesla celoškolská akadémia
deti a kolektívu MŠ v Strážskom, kde prijali
pozvanie vzácni hostia, medzi ktorými nechýbal
primátor mesta Ing. Dunajčák. Predchádzali tomu
dlhé prípravy, ale zvládli sme ich s radosťou.
Trieda najmladších − Lienok sa premenila na rodi−
nu šmolkov a trieda mravčekov si pozvala do tanca
medvedíkov. Motýliky nám priblížili predpoveď po−
časia. Sovíčatá sa dostali k pirátom a morským
pannám na ostrov a levíčatá navštívili havajskú
neopísateľne krásnu krajinu.
V každodennom zhone si pod tlakom povin−
nosti mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa strie−
dajú dni pracovné a sviatočné. Preto nezabú−
dajme na takéto, a im podobné sviatky ale predo−
všetkým na slová vďaky, ktoré sa nebojme vy−
sloviť. V závere deti odovzdali rodičom darček v
podobe kvetu, ktorý zhotovili spolu s učiteľkami.
Mgr. Iveta Grigeľová, riad. MŠ

Majstrovstvá Slovenska
v behu na ceste v našom meste
V našom meste sa opäť uskutočnia majstrov−
stvá SR, po úspešných majstrovstvách SR v cez−
poľnom behu v roku 2006 sa mestský bežecký
klub MBO OPARM Strážske opäť stane organizá−
torom majstrovstiev SR, tentoraz to budú majstrov−
stvá SR v behu na ceste na 15 km, ktoré sa usku−
točnia dňa 26.júla 2009 v rámci 4.ročníka medzi−
narodného cestného behu Laborecká pätnástka,
so štartom hlavnej kategórie o 14:00 hod. v prie−
storoch Park Pubu v mestskom parku v Stráž−
skom.
Ako nám prezradil hlavný usporiadateľ a orga−
nizátor – mestský bežecký klub v spolupráci s
mestom Strážske, obcou Staré, Park Pubom a
sponzorov podujatia, na štarte očakávame účasť
cez stovku pretekárov v kategórií dospelých pri−
pravujeme nielen športový, ale aj kultúrny program,
chýbať nebude bohatá tombola s hlavnou cenou,
ktorou bude videokamera značky Samsung v
hodnote 330 Eur, o príjemnú atmosféru preteku sa
nám postará hudobná skupina Fix, pre najrých−
lejších pretekárov sú pripravené zaujímavé fi−
nančné a vecné ceny, osobitne budú vyhodnotené
aj majstrovstvá SR, pre mamičky s deťmi sú
pripravené súťaže so sladkými odmenami a
pretekárom pripraví chutný guľáš Jozef Kozár.
Každoročne sa snažíme pritiahnuť na pretek
nejakú celebritu, tohto roku máme prisľúbenú účasť
pána Fedora Flašíka, ktorý snáď aj absolvuje 15
kilometrovú trať, jeho účasť je momentálne na dob−
rej ceste.
Radi pozývame občanov nielan nášho mesta
na toto nesmierne významné podujatie, akým sú
majstrovstvá SR, príďte povzbudiť aj našich bežcov
domáceho klubu, ktorí sa na štart postavia v naj−
silnejšiom a kompletnom zložení, príďte sa zabaviť
a možno vyhrať nejakú cenu v tombole a pose−
dieť si pri dobrej hudbe v kruhu športovcov a pria−
teľov. Viac informácií o preteku a bežeckom klube
nájdete na www.mbo.estranky.cz.
Vladislav Lipovský, riaditeľ preteku
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Vrátili sa s medailou

Družstvu volejbalistov slávnostne poďakoval aj primátor mesta
Ing. V. Dunajčák.

O tom, že minuloročné víťazstvo na majstrovstvách Slovenska školských
družstiev vo volejbale žiaci zo ZŠ v Strážskom nezískali náhodne, svedčí aj ďalší
úspech, ktorý dosiahli v dňoch 14−15. Mája na Majstrovstvách Slovenska pre rok
2009 v Starej Ľubovni. Na dvojdňovom turnaji sa stretlo v dvoch štvorčlenných
skupinách osem víťazov krajov. Naši chlapci si v skupine ľahko poradili so zástup−
com Trnavského kraja − ZŠ Boleráz i so ZŠ Ostredková v Bratislavy. Po druhom
kraji však podľahli gymnazistom z Myjavy. Naši obsadili 2. miesto v skupine a to
znamenalo, že druhý deň sa stretneme s víťazom druhej skupiny a najväčším
favoritom turnaja Svidníkom. Napriek nášmu odhodlaniu tento súper bol nad naše
sily a zvíťazil nad nami 2:0. Systém turnaja nás dal v rozhodujúcom zápase o 3.
miesto opäť dokopy s našimi premožiteľmi Myjavčanmi. Z víťazstva 2:1 a bronzo−
vých medailí sa nakoniec tešili naši chlapci. Majstrom Slovenska sa stalo družstvo
Svidníka. O úspech sa pričinili: základná zostava − T. Varšo, D. Vaňko, Lukáš To−
kár, Š. Moroz, M. Piskor, T. Drábik, striedali − B. Bartko, L. Beň, P. Mihoč, M. Tokár,
V. Adam, Tokár. Trénerom družstva je Peter Müller. Smečiari T. Varšo a D. Vaňko
sa môžu pochváliť okrem tohto úspechu aj zlatými medailami z Majstrovstiev
Slovenska klubov, ktoré získali v drese Humenného za ktoré obaja hrajú.
K peknému výsledku všetkým chlapcom blahoželáme.
− FM −

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
Vytúžený postup
V novom súťažnom ročníku 2009/2010 nastúpi mužstvo dospelých ŠK Strážske do IV.ligy Sk. JV,
rozhodli o tom naši futbalisti už dva kola pred koncom súťažného ročníka. Postup sa nerodil ľahko, veď po
jesennej časti strácalo mužstvo na prvý Lastomír až päť bodov. Po dobrej zimnej príprave nezačalo svoj
cieľ realizovať najlepšie, keď prehralo v Ruskove 4:0. Postupové ambície však zvládli chlapci bravúrne a
v jarnej časti zvíťazili osem krát, raz remizovali a štyri krát prehrali. Súperom nastrieľali celkovo 62 gólov
(najlepší útok v ročníku), pričom inkasovali len 31(najlepšia obrana v ročníku). Najlepším strelcom nášho
celku sa stal Miroslav Karafa s 15 gólmi. Strelecky sa presadilo až 14 hráčov. O postup sa pričinili brankári
Vova Moroz, Tomáš Perexta, Štefan Šurin, obrancovia Kamil Hajdučko, Rudolf Feňuš, Jakub Pavúk, Filip
Pavúk, Ján Rohaľ, Tomáš Stričko, Michal Hrabek, Milan Holej, Tomáš Hirjak, Lukáš Lakatoš, záložníci
Tomáš Kužma, Martin Hajdučko, Slavomír Matta, Vladimír Gajdoš, Ladislav Rohaľ, Michal Berežňak,
útočníci Tomáš Mitro, Miroslav Karafa, Peter Francúz. Vďaka patrí trenérovi Ing. Milošovi Markovi ako aj
celému výboru a taktiež sponzorom a fanúšikom.
− JR −

Tabuľka V. LIGA sk. JV − dospelí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Strážske
Borša
Medzev
Sokoľany
Cejkov
Lastomír
Dvorianky
Michaľany
Čierna n/T
Slivník
Čičarovce
Ruskov
Nacina Ves
Budkovce

záp.
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26
26
25
26
26

v
16
16
15
13
13
13
12
12
10
11
10
10
10
2

r
3
1
2
2
1
1
3
3
6
2
4
3
2
3

p
7
9
9
11
12
12
10
11
10
13
12
12
14
21

skóre body
62 : 31 51
51 : 40 49
57 : 40 47
58 : 41 41
43 : 47 40
54 : 51 40
48 : 46 39
52 : 39 39
47 : 41 36
33 : 45 35
50 : 65 34
45 : 49 33
42 : 52 32
26 : 81 9

XX. ročník
školskej športovej olympiády

Horný rad zľava: tréner Ing. Miloš Marko, vedúci mužstva Peter Mach, Ladislav Rohaľ, Milan Holej,
Miroslav Karafa, Peter Francúz Slavomír Matta, Tomáš Perexta, Filip Pavúk, Kamil Hajdučko, Rudolf
Feňuš; Dolný rad zľava: lekár Ján Terovský, Martin Hajdučko, Peter Kužma, Vladimír Gajdoš, Ján Rohaľ,
Jakub Pavúk, Vova Moroz, Tomáš Mitro

Deň 10 jún 2009 nebol len taký obyčajný deň
pre všetkých malých „veľkých“ športovcov našej
ZŠ. Deti pri slávnostnom zahájení olympiády za−
pálili olympijský oheň a sľúbili, že „budú športovať
čestne“. Potom už nič nebránilo športovcom roz−
behnúť sa k pripraveným stanovištiam a napĺňať
heslo olympiády. „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie a v
priateľstve*“. V tomto jubilejnom XX ročníku zvíťa−
zila v kategórii 1.−4.roč. – trieda 4.B, a v kategórii
5.−9. roč.– trieda 6.A. Žiaci 6.A triedy prekonali
rekord z roku 2006 v štafete 4x60m , kde dosiahli
čas 38,0 s. Za úspešnú prípravu a realizáciu olym−
piády právom patrí poďakovanie všetkým organi−
zátorom a realizátorom celej olympiády a taktiež
sponzorom.
Mgr. Alena Hordošová RR

Ako sme sa držali v IV. lige ako nováčik
Strážske nastupovalo do IV. Ligy Juh SK Dorast ako nováčik súťaže, a cieľom nováčika je zväčša
záchrana. My sme si naše ciele postavili vyššie, základnou métou bolo siedme miesto, teda dosiahnuť stred
tabuľky. Nakoniec sme skončili na peknom štvrtom mieste so ziskom 36 bodov. Zostava− dorast : Dilik M.,
Mikloš P., Hirjak T., Hardik M., Madala D., Kaňuch J., Hujdič P., Mano L., Krivý M., Michaliv T., Maskaľ S.,
Marko M., Rohaľ L., Magyar A., Lazor T., Krpenský E., Hrabek P., Pavúk J.
Strelci gólov: Magyar − 10 , Krivý − 9, Madala − 6, Pavúk J. − 4, Lazor − 4, Michaliv − 3, Maskaľ − 3,
Marko − 1, Kaňuch − 1, Hrabek − 1, Rohaľ − 1.
Tréner mužstva: Martin Rešovský. Vedúci mužstva:
Tabuľka IV. LIGA sk. Juh − dorast
Andrej Huraj. Všetkým chlapcom sa chcem poďa−
záp. v r
p skóre body
kovať za dobré výkony.
Predám garáž v Strážskom
1. Geča
24 18 1
5 74 : 23 55
Martin Rešovský − tréner
pri hale Chovateľov. t.č. 0918 978 877
2. V. Opátske 24 16 3
5 60 : 27 51
3. Krompachy 24 15 4
5 64 : 34 49
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dzajú desaťkrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr.
5. Poproč
24 12 0 12 47 : 58 36
A. Babjaková, členovia Ing. M. Kačur, Mgr. A. Hordošová,
6. Turňa n/B
24 11 2 11 63 : 59 35
Mgr. K. Hajdučko, Alena Jurečková, Peter Kičinka. Zodpo−
7. Bidovce
24 9 3 12 38 : 54 30
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