
Noviny občanov mesta Strážske ROČNÍK XII./ číslo 1           5. marec 2010

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Nový poslanec v Mestskom zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasa−
dalo dňa 14.01.2010. Po prerokovaní: 

A / BERIE NA VEDOMIE
l Vzdanie sa Ing. Miloša Marka mandátu poslanca
MsZ k 31.12.2009 l Výsledky zo zápisnice volieb
v meste Strážske dňa 02.12.2006 − bod IV. Ná−
hradníci − kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslan−
cov MsZ l Skutočnosť, že prví náhradníci sú Ing.
Viera Venglarčíková s počtom hlasov 323 a Ján
Mihaľo s rovnakým počtom hlasov 323 l Skutoč−
nosť, že prví dvaja kandidáti na uvoľnený post
poslanca MsZ sú z rôznych politických strán a v
zmysle § 44 ods. 3 Zákona č. 346/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov Mestská volebná komisia
určí z nich poslanca žrebom l Žiadosť Ing. Miloša
Marka o uvoľnenie z komisií MsZ a z výkonu
sobášiaceho l Komisiu pre prípravu podkladov na
vydanie brožúrky k 90. Výročiu futbalu v Stráž−
skom v zložení: Ján Tejgi, Ing. Miloš Marko, Ing.
Jozef Dvorščák, Ján Sabo, Jozef Lipovský,
PaedDr. Milan Kačur l Oboznámenie sa s Integro−
vanou stratégiou rozvoja územia MAS DUŠA, o. z.

B / VYHLASUJE
l Nastúpenie náhradníka Ing. Viery Venglarčíkovej
za poslanca MsZ v súlade so Zákonom č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí, § 44 bod 3 a § 51 bod 1, 2

C / KONŠTATUJE, ŽE
l Novozvolený poslanec MsZ Ing. Viera Venglar−
číková zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
MsZ 

D / SCHVAĽUJE
l Dočasné použitie prostriedkov z rezervného
fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu mesta na začiatku
rozpočtového roka 2010 do 31.05.2010 do výšky
100 tis. Eur l Prenájom nehnuteľnosti objektu
Kolkáreň, súp. č. 255, ul. Obchodná, pozemok
parc. č. 543/3, v katastrálnom území Strážske,
obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosť ve−
dená Katastrálnym úradom Košice, Správa ka−
tastra Michalovce na Liste vlastníctva LV č. 1236

E / VOLÍ
l Ing. Vieru Venglarčíkovú za predsedu Komisie
výstavby a územného plánu l Ing. Vieru Ven−
glarčíkovú za člena komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva
sa konalo dňa 18.02.2010. Po prerokovaní:

A / BERIE NA VEDOMIE
l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Riešenie
pripomienok zo zasadnutí MsZ l Informatívnu
správu II o stave prác na projekte "Stavebné
úpravy, modernizácia ZŠ Strážske" za obdobie od
1.11.2009 do 31.1.2010 l Nakladanie s komunál−
nymi a drobnými stavebnými odpadmi − správa za
rok 2009 l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2009 l

Správu hlavného kontrolóra o kontrole inventarizá−
cie peňažných prostriedkov v hotovosti vo
všetkých pokladniach mesta. l Správu hlavného
kontrolóra o kontrole príjmovej časti rozpočtu v
položkách dane za nevýherné hracie prístroje,
ubytovanie a užívanie verejného priestranstva l

Dodatok č. 4 k zmluve č. 267/2008 o nájme

pozemku medzi prenajímateľom mestom Strážske
a nájomcom Eurosupport s.r.o.

B / SCHVAĽUJE
l Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2009 l Plán preventívnych
protipožiarnych kontrol na rok 2010 l VZN č.
1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Strážske l VZN č.
2/2010 − požiarny poriadok mesta Strážske l Pre−
nájom nehnuteľnosti objektu kolkáreň súp. č. 255
ul. Obchodná, pozemok parc. č. 543/3 v katastrál−
nom území Strážske, okres Michalovce, nehnuteľ−
nosť vedená Katastrálnym úradom Košice, Správa
katastra Michalovce na liste vlastníctva LV č. 1236
pre Mgr. Kamil Šejirman, Hlavná 177/30, 082 71
Krivany l Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č.
7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Strážske l Finančné prostriedky za práce naviac
na dofinancovanie Základnej školy Strážske vo
výške 38 644,46 Eur l Financovanie pracovného
miesta na pozíciu Asistent terénneho sociálneho
pracovníka z vlastných zdrojov počas celej reali−
zácie projektu, po rozhodnutí o schválení žiadosti
o NFP v rámci výzvy OP ZaSl − FSR−2009/2.1/09
(Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, Prioritná os č.2 Podpora sociálnej
inklúzie) l Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa
na ul. Družstevnej, parc. č. 411/4 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  pre
Ivana Cipku, bytom Družstevná 503, 072 22
Strážske, za cenu 4,50 Eur/m2 a náklady spojené
s prevodom l Odpredaj pozemku nachádzajúceho
sa na ul. Družstevnej, parc. č. 411/7 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2  pre
Katarínu Zúbkovú rod. Kondášovú, bytom Komen−
ského 658/18, 072 22 Strážske, za cenu 4,50
Eur/m2 a náklady spojené s prevodom l Odpredaj
pozemku nachádzajúceho sa na ul. Družstevnej,
parc. č. 411/8 druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 19 m2  pre Karla Bermanna a
manž. Dagmar Bermanovú rod. Bodnárovú, bytom
Mierová 630, 072 22 Strážske, za cenu 4,50
EUR/m2 a náklady spojené s prevodom l Odpre−
daj 6 ks garáži v objekte CHEMIK II. nachádza−
júcich sa na ul. Obchodnej na  parc. č. 523/3 pre
záujemcov, ktorí dajú najvyššiu cenovú ponuku vo
verejnej súťaži l Zápočet nákladov za  50 A istič a
revíznu správu na objekt pohostinstva na futba−
lovom štadióne v čiastke 426,46 Eur bez DPH pre
nájomcu Ing. Eugéna Kovaľa. Náklady vznikli v
súvislosti s odpojením objektu od pôvodného
zdroja a napojením na nový rozvod z rozvodnej
skrine pri objekte tribúna so samostatným mera−
ním l Predĺženie nájomnej zmluvy pre: Seman−
cová Angela U−3/8 do 30.11.2012 l Plat hlavného
kontrolóra v zmysle § 18c, ods. 1 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení l MUDr. Danu Jurečkovú
za člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole
v Strážskom l Ing. Dvorščáka Jozefa za predsedu
vyraďovacej komisie l Prenájom nebytového
priestoru o rozlohe cca 30 m2 v OD Laborec na
poschodí pre Reality Experts s. r. o. Mierová 630
Strážske za účelom zriadenia kancelárie pre
poskytovanie sprostredkovateľských služieb

(Pokračovanie na str. 2)

Na slovíčko, pán primátor
Pán primátor, je známe, že štát už druhý rok po

sebe bude mestám a obciam SR krátiť podielové
dane. Časť z podielových daní sa prerozdeľuje
okrem iného aj pre školy a školské zariadenia. Čo
znamená krátenie podielových daní práve pre nich?

Áno, aj tohto roku štát pristúpil ku kráteniu
podielových daní mestám a obciam. Zatiaľ, čo v
roku 2008 naše mesto dostalo 1 064 429,40 Eur, v
roku 2009 to bolo 1 026 371,28 Eur na rok 2010
už iba 918 306. Naše mesto príde tohto roku
približne oproti roku 2009 o 108 065 Eur. Je to
veľká suma, ktorá bude v našom rozpočte veľmi
chýbať. Konkrétne pre školy a školské zariadenia
to znamená menej peňazí na mzdy a prevádzku
Niektoré školy budú mať problém s pokrytím
svojich nákladov. Veľkým problémom je Materská
škola, ktorá súrne potrebuje výmenu okien z južnej
strany a taktiež zateplenie budovy. Zatiaľ čo CVČ
a ZUŠ sú v novo zrekonštruovanej budove, rekon−
štrukcia Základnej školy sa pomaly dokončuje,
oprava MŠ nás ešte len čaká.                      

Ďakujem za rozhovor, Bc. Alena Jurečková, RR

Prívlastky pracovitá, kamarátska, starost−
livá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca,
odpúšťajúca a oddaná však nepatria len ma−
mičkám, ale všetkým ženám. Také ste v očiach
vašich detí a verím, že aj v očiach všetkých mu−
žov či manželov.

Pri príležitosti vášho krásneho sviatku mi
dovoľte, aby som v mene všetkých mužov, ako
aj v mene svojom zaželal vám predovšetkým
pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v
ďalších nastávajúcich dňoch vášho života mali
čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku,
aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevá−
dzali na každom kroku.

Sviatok najdrahších bytostí − Medzinárodný
deň žien. 

Ste základným kameňom našich rodín. Hlboko
sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou,
láskavosťou ale i humorom a dobrou náladou,
ktorou okoreňujete chvíle nášho každodenného
života.                    Ing.V. Dunajčák primátor mesta

Fašiangy, fašiangy...
Aj v tomto roku sa v našom meste konali „Fašiangy
2010“. 8. februára  sa vo viacúčelovej sále MsÚ v
Strážskom stretli priaznivci tradícií a zaspomínali si
na staré časy. V kultúrnom programe sa predstavili
deti z materskej školy, žiaci z CVČ v programe
„Viazanie harmoniky“, deti z DSS s pásmom vin−
šov a záver patril spevokolu Rozkvet pod vedením
Mgr. Anny Makuchovej a hudobného doprovodu
p. Uličného. V závere programu sa deťom a hos−
ťom rozdávalo obradové pečivo − šišky.       − RR −
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Sme tu pre Vás − poslanci MsZ
Magdaléna Juhásová, Kasárenská 736, Strážske
Politická príslušnosť: nezávislá poslankyňa
Pracovný obvod: č. 2 − ulice: Agátová, Gaštanová, Lipová,
Brezová, Kasárenská, Mierová 187−245
Členka komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 
a športovej komisie

Čo bolo Vašim cieľom pri vstupe do komunálnej
politiky?

Každý človek žije v určitom prostredí, ktoré môže svojím
pôsobením ovplyvňovať. Som zdravotná sestra a denne sa
stretávam s ľuďmi. Mimo môjho pracoviska sa ľudia
zaujímajú aj o riešenie niektorých problémov ktoré sa
dotýkajú bežného života v meste. Aby som mohla byť ľuďom
užitočná aj v inej oblasti ako sú ich zdravotné problémy
rozhodla som sa kandidovať za poslankyňu mestského
zastupiteľstva. Vedela som, že vstupujem do prostredia, kde
sa riešia problémy jednorázového aj dlhodobého charakteru,
tie sú predmetom strategických a aktuálnych plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ich dopĺňanie a
zmeny sa uskutočňujú v rokovaniach a hlasovaniach MsZ a
v príslušných komisiách. Môžem uviesť, že občanov mesta

trápia problémy, ktoré sú ovplyvňované ich vekom a sociálnym postavením. Mladých ľudí trápia otázky
rekreačných možnosti, športového vyžitia a zábavy. Ľudí stredného veku trápia problémy s bývaním, so
zamestnaním a možnosťou výchovy a vzdelávania ich deti. Ľudí staršieho veku  zasa problémy so
zdravotnou a sociálnou starostlivosťou. Všetkých sa však aj bez ich uvedomenia dotýkajú problémy s
poriadkom a dopravnou situáciou v meste. Mesto sa proporcionálne stará o všetky uvedené problémy.

Poriadok v meste a dopravná situácia sú vždy na očiach kritických obyvateľov. Treba však uviesť, že
ich zlepšovanie je limitované financiami, čo je problémom samospráv obecne. Pre chodcov bol
vybudovaný chodník na Laboreckej ulici a obnovený chodník na jednej strane Mierovej ulice. Obnoví sa
chodník aj na druhej strane, pričom sa vybudujú parkoviska pri zdravotnom stredisku a gréckokatolíckom
chráme. Osobne by som chcela aby sa vybudoval kruhový objazd na hlavnej križovatke kvôli zvýšeniu
bezpečnosti všetkých účastníkov premávky. Športové, rekreačne a kultúrne vyžitie sa podporuje cez
zlepšovanie vybavenia knižnice a kultúrnych zariadení. Výnimka je kino, ktoré všade a nezvratne ustupuje
televízii a domácej videotechnike. Okrem futbalu mesto podporuje aj iné športové aktivity, samozrejme v
menšej miere. Za malé finančné poplatky a v niektorých prípadoch aj bezplatne poskytuje priestory na
športovo rekreačné vyžitie, napríklad pohybové cvičenia, ktoré navštevujú ženy a dorast. Nové  bývanie sa
rieši cez prípravu infraštruktúry pre IBV na Laboreckej ulici. Minioceliareň zvýši zamestnanosť.  Noví
investori prídu len do priestorov, vybavených dopravnou, energetickou, vodnou a odpadovou
infraštruktúrou, teda do Chemka a  Llemi.  Mesto prispieva na stavebné úpravy materskej školy a základnej
školy, čo bude prospešné najmä pre ich prevádzkovú činnosť a následne pri malé deti a žiakov s vplyvom
pre mladé rodiny

Mojou hlavnou agendou je práca v komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva. Myslím si, že základná
zdravotnícka služba je na dostatočnej úrovní. Občania by boli radi, keby sa zlepšili sociálne a zdravotnícke
služby. Zo strany mesta bola snaha udržať liečebňu dlhodobo chorých, kde sa uskutočňovali rehabilitačné
procedúry a existovala lekárska pohotovosť. Budovy sú majetkom VÚC a služby sú naviazané na zdravotné
poisťovne. Mesto to nemôže samo a ani priamo ovplyvniť. Riešime problémy opatrovateľskej služby a
sociálnej výpomoci občanov v hmotnej núdzi. Podporujeme kluby dôchodcov, slovenský červený kríž a
zväz postihnutých civilizačnými chorobami. Veľkému množstvu žiadateľov o finančný príspevok
poskytujeme informácie, kde a na aký účel si  tento môžu žiadať. Tieto problémy ma z titulu môjho
zamestnania ako poslankyňu trápia najviac. Mojou snahou pri ich riešení je aby nezapadli do zabudnutia
a aby sa vytvárala odozva pre spomínané organizácie. A to bolo mojím hlavným cieľom pri vstupe do
komunálnej politiky. RR Mgr. Alena Hordošová

Spomíname
22. januára 2010

tragicky zahynula naša
drahá a milovaná ma−
ma a babka Viera
Sivčová. Úprimne ďa−
kujeme všetkým prí−
tomným za účasť, pre−
javy sústrasti a kytice
kvetov, ktorými sa sna−
žili zmierniť náš hlboký
žiaľ. Tí, čo ste ju po−
znali, venujte jej tichú
spomienku.

"Kto v srdci žije, neumiera."  Smútiaca rodina

Spoločenská
rubrika

Január  2010
Narodili sa: 2 dievčatká, 1 chlapec
Sobáše: manželstvo uzavrel 1 snúbenecký pár    
Jubilanti: Január − február:
Milan Balla, Jozef Adámik, Ján Horváth, Ján Dža−
do, Jaroslav Oleárnik Ing., Darina Dobisová Ing,
Božena Geľatková, Cyril Goroľ, Ján Krivák, Igor
Brezovský, Miroslav Tušek, Eduard Vaľovčík, Jo−
zef Borkes, Ján Šmaťo, Mária Kočerhová, Berta
Sabolová, Anna Gerbócová, Katarína Hakošová,
Terézia Havrilová, Valentína Hakalová, Anna Šu−
bertová, Michal Kačur, Ján Vasileňka, Michal Du−
da, Andrej Vasiľ, Ladislav Panek, Ján Sabo,
František Lecák, Zdenka Kavková, Jolana Žovni−
nová, Božena Sojková, Eva Ihnátová, Ľudmila
Komendová, Gabriel Prokopovičová, Mária Ha−
mašová, Milan Babčák Mgr., Eduard Mitro, Boris
Čabák, Marta Ľubiščáková, Mária Kižíková, Ján
Višňovský, Ivan Kačur, Alexander Poľák, Andrej
Fedor, Pavol Michalov, Andrej Vertigač, Jozef
Babej, Andrej Panda, Mižíková Helena, Eva Bú−
ciová Ing., Beta Rudašová, Helena Copková,
Anna Lukčová, Helena Remáková, Anna Martau−
zová, Andrej Oravec, Zlata Chnupová, Melánia
Tomášiková, Bernardína Nemcová, Anna Válová
Zomreli: Marta Kakošová, Emil Cina, Anna Šču−
rová, Milan Jenčík, Martin Forgáč, Anna Varcho−
lová, Paulína Holejová, Verona Sivčová
Štatistika za rok 2009
Narodilo sa: 48 detí, 23 chlapcov, 25 dievčat
Zomrelo: 63 občanov, 35 mužov, 28 žien
Do mesta sa prisťahovalo: 86 občanov
Z mesta sa odsťahovalo: 77 občanov
Manželstvo uzavrelo: 23 snúbeneckých párov

− RR −

ZÁPIS RÓMSKYCH DETÍ

DO 1. ROÈNÍKA
Každoročne v mesiaci február sa uskutočňuje

zápis detí do 1. ročníka. Na zápise sa zúčastnili
aj deti z našej rómskej Osady Laborec, kde v
doprovode rodičov a asistentov terénneho sociál−
neho pracovníka a po predložení potrebných
dokladov (rodného listu a vypísania protokolu o
dieťati) boli zapísaní do 1. ročníka v školskom
roku 2010/2011 povinnej školskej dochádzky.

V minulosti sa často stávalo, že termín zápisu
rómski rodičia neakceptovali, no posledné štyri
roky od začiatku realizácie programu Terénnej
sociálnej práce v Meste Strážske „je tomu úplne
inak“. V budúcom školskom roku zasadnú do
školských lavíc štyria prváčikovia .

Martina Kužmová, 
terénny sociálny pracovník a kolektív

Vymením 3−izbový byt v OV 
v Strážskom za 1−až 1 a pol izbový 

v OV v Strážskom + doplatok. Byt je na
prízemí, má plastové okná, čiastočne
upravenú podlahu. Cena dohodou.

Kontakt: 0908350957

(Dokončenie zo str. 1) 
l Prenájom časti Sociálneho zariadenia − bufet na
futbalovom štadióne v Strážskom pre Futbalový
oddiel ŠK Strážske, Mládežnícka 2, 072 22 Stráž−
ske za 1 Eur za rok l Splátkový kalendár nedo−
platkov rok 2008, 2009 pre Tibora  Drotára  firma
Badro do 30.11.2010.

C / UKLADÁ
l Vypracovať úplné znenie "Zásad hospodárenia s
majetkom mesta" Z: prednosta, T: 31.3.2010 l

Pripraviť finančnú analýzu výdavkov škôl a
školských zariadení. Z: riaditelia škôl a školských
zariadení, T: 31.3.2010 l Zabezpečiť vypracovanie
znaleckého posudku na určenie minimálnej ceny
za garáž v objekte Chemik II. Náklady za vy−
pracovanie znaleckého posudku, náklady spojené
s prevodom a jednorazové náklady uhradené do
fondu údržby budú pripočítané k ponúkanej cene.
Z: Prednosta, T: 31.3.2010 l Uzatvoriť nájomnú
zmluvu na prenájom časti pozemku na parc.
2476/4 v k. ú. Vinné za rok 2009 a na rok 2010 do
termínu odstránenia, resp. odpredaja chatiek. Z:
Prednosta, T: 30.6.2010 l Predložiť správu o po−

žiarnych zásahoch v meste Strážske s finančným
vyhodnotením. Z: Prednosta, T: 31.3.2010 l Vyžia−
dať právne stanovisko k možnosti zmien nájom−
ných zmlúv týkajúcich sa doplnenia o ďalšieho ná−
jomcu počas prenájmu. Z:  Prednosta, T: do naj−
bližšieho MsZ l Vypracovať Zásady odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva v Strážskom.
Z: Zástupca primátora, T: 4.3.2010 l Pripraviť novú
organizačnú štruktúru MsPS Strážske. Z: Povere−
ná riaditeľka MsPS, T: 4.3.2010 

D / RUŠÍ
l Bod č. C/8 uznesenia č. 169/2009 zo dňa
27.10.2009 l Bod č. C/10 uznesenia č. 169/2009
zo dňa 27.10.2009.

E / SÚHLASÍ
l S prenájmom priestoru na prízemí v objekte
Mestského úradu súp. č. 300 Nám. A. Dubčeka
parc. č. 465/1 voľných priestorov na prízemí (galé−
ria) v katastrálnom území Strážske, okres Micha−
lovce pre Slovenskú sporiteľňa a.s. Bratislava.

F / NESÚHLASÍ
l S odkúpením časti pozemku na parcele 2476/4 v
kat. území Vinné podľa návrhu vlastníka pozemku 

− red −

Z rokovania mestského zastupiteľstva
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Pýtame sa kompetentných

V roku 2009 bolo v meste vyprodukovaných a
na skládke Pláne zneškodnených takmer 1 145 ton
zmesového komunálneho odpadu, čo je v porov−
naní s rokom 2008 menej o 168 ton. Na tomto
množstve sa obyvatelia podieľali 74 %, právnické
osoby pôsobiace v areáli Chemko takmer 10 %,
spoločnosti podieľajúce sa na výstavbe Minioce−
liarne 3 %, ostatní podnikatelia pôsobiaci v meste
12 % a  čistenie Chemika 1%.

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo
na skládke Pláne zneškodnených 118 ton staveb−
ného odpadu od obyvateľov, 10 ton stavebného od−
padu od podnikateľov, 93 ton objemného odpadu a
14 t odpadu vytriedeného zo separovaného zberu.
Celkovo bolo zneškodnených takmer 1 380 ton od−
padu (o 276 t menej ako v roku 2008).

V meste už šiesty rok pokračuje separovaný
zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. V
minulom roku v meste Strážske a okolitých ob−
ciach bolo vyzbierané a odovzdané na zhodno−
tenie 61 ton papiera, 76 ton skla, 37 ton plastov,
viac ako 3 tony obalov z kovu a kompozitných
obalov − tetrapakov a 4,2 tony opotrebovaných

pneumatík. Veľmi dobre sa osvedčila spolupráca so
žiakmi základnej školy pri zbere papiera, tetra−
pakov a kovových obalov.

V areáli technických služieb boli zhromažďo−
vané aj odpady z domácností s obsahom škodlivín.
Na zhodnotenie bola odovzdaná 1 tona batérií a
akumulátorov a 10 ton vyradených elektrických a
elektronických zariadení. V rámci separovaného
zberu bolo vyzbieraných a zhodnotených o 13,9
tony odpadu viac ako v predchádzajúcom roku. 

Množstvo vyseparovaných odpadov sa každým
rokom zvyšuje, napriek tomu v minulom roku pred−
stavovalo len 14,5% z celkového množstva zmeso−
vého komunálneho odpadu vyprodukovaného v na−
šom meste. Prepočítané na 1 obyvateľa množstvo
vyseparovaných odpadov predstavuje 43,6 kg, čo
je nárast oproti minulému roku o 3,1 kg. 

V roku 2010 sa začne realizácia stavby "Hala
Strážske − separovaný zber odpadov", na ktorú
MsPS získal finančné prostriedky z fondov EÚ.

Vaše námety, rady a postrehy ako zlepšiť na−
kladanie s odpadmi v meste radi privítame na re−
feráte životného prostredia mestského úradu.         

Marta Bočková, referent pre životné prostredie

Nakladanie s odpadmi v minulom roku
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných staveb−

ných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Strážske v roku 2009 zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

Predám záhradku s murovanou 
a podpivničenou chatkou 

v záhradkárskej oblasti SIHOŤ. 
Kontakt: 0918978877

„Investícia do vašej budúcnosti“
Názov projektu: Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske
Operačný program: Regionálny operačný program. Spolufinancovaný z: Európsky fond regio−

nálneho rozvoja, štátny rozpočet SR. Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania. Opatrenie: 1.1
Infraštruktúra vzdelávania

Z fondov EÚ bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 1 239 810,24 Eur.
Spoluúčasť mesta je vo výške 5 % t. j. 28 665,84 Eur.

Realizácia sa začala 3.8.2009 a je predpoklad, že bude ukončená najneskôr do 30. septembra 2010.
Realizácia projektu prebieha v súlade s harmonogramom prác podľa zmluvy s Ministerstvom výstavby a
regionálneho rozvoja SR. Budova základnej školy je zateplená a uskutočnila sa aj výmena okien. V hlavnej
budove bola opravená strešná konštrukcia a zrealizovaná výmena krytiny. Ďalej boli zrealizované práce na
zateplení objektu vrátane omietok. Boli vymenené drevené okná za okná z PVC, strešné žľaby a zvislé
zvody dažďovej vody. V podkrovnej časti bol vybúraný cementový poter na podlahe. Osadili sa strešné
okná. Boli ukončené práce na murovaní tehlových priečok, elektroinštalácii a zdravotechnike. Uskutočnila
sa aj  časť rekonštrukcie interiéru. V časti prístavby k ľavému krídlu − jedáleň a kuchyňa, boli zrealizované
práce na zateplení a výmena okien a dverí. V časti − prístavba k pravému krídlu a telocvičňa, boli
zrealizované práce na výmene strešnej konštrukcie a strešnej krytiny a osadené nové drevené väzníky.
Zrealizovalo sa tiež zateplenie polystyrénom a nové omietky. Boli osadené PVC okná, dažďové zvody,
žľaby a bleskozvod.           

Názov projektu: Hala Strážske − separovaný zber odpadov 
Po niekoľkomesačných prípravných prácach bola medzi Ministerstvom životného prostredia a Mestským

podnikom služieb mesta Strážske uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
realizáciu projektu Hala Strážske − separovaný zber odpadov. Mestský podnik služieb mesta Strážske
takto získa  544 650,87 Eur na rekonštrukciu, modernizáciu a prístavbu objektu haly separovaného zberu,
obstaranie technického a technologického vybavenia. Získané finančné prostriedky sú nenávratné z
Operačného programu Životné prostredie, ktorý je spolufinancovaný Kohéznym fondom. Spoluúčasť
Mestského podniku služieb mesta Strážske je vo výške 5%.   

Ing.Anna Zamborová, referent pre projekty a granty

Preventívne protipožiarne kontroly v meste za rok 2009
Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonáva mesto preventívne

protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania zo zákona vyplývajúcich povinností v
objektoch právnických a fyzických osôb − podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia
na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku
a kontroluje plnenie týchto opatrení.

Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske pre rok 2009 vymenoval
primátor mesta dve kontrolné skupiny. Pri kontrole sa preukazujú písomným poverením, ktoré vydalo mesto
a ktoré platí spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny. 

V priebehu prvého polroka kontrolné skupiny vykonali kontroly v 36−tich prevádzkach právnických a
fyzických osôb − podnikateľov. Pri kontrolách oboznamovali majiteľov resp. užívateľov objektov s požia−
davkami na ochranu pred požiarmi a poskytovali odbornú pomoc. U deviatich prevádzkovateľov zistili
nedostatky v dodržiavaní povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov im boli uložené rozhodnutím v správnom konaní. Ostatní prevádzko−
vatelia dodržiavajú povinnosti vyplývajúce pre právnické a  fyzické osoby − podnikateľov zo zákona o
ochrane pred požiarmi, neboli zistené závažné nedostatky. 

V druhom polroku vykonali kontrolné skupiny kontrolu v sedemdesiatich dvoch domoch na uliciach
Kollárovej, Štúrovej, Fraňa Kráľa a Pavla Horova. Pri kontrolách v rodinných domoch sa kontrolné skupiny
zamerali hlavne na osvetovú činnosť: rady požiarnej prevencie pre domácnosti, inštalovanie a používanie
vykurovacích telies, povinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod. 

V rodinných domoch neboli zistené také nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť formou uloženia
opatrení rozhodnutím. Drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.

Marta Bočková, referent požiarnej ochrany

Plán podujatí na mesiac marec 2010

5.3.2010 − piatok o 10.00 hod. − Problém trestnej
činnosti  detí a mládeže − besedy 
s krajskou preventistkou 

− 11.30 hod. − Agresivita a šikanovanie 
− beseda s krajskou preventistkou 

8.3.2010 − pondelok 13.00 hod. − Darček 
pre mamičku − kreatívne činnosti

12.3.2010 − piatok o 10.00 hod. − Veľkonočné 
zvyky − beseda  o ľudových zvykoch 
na Zemplíne

− 14.00 hod. − Človeče nehnevaj sa − zábavné
popoludnie pre deti

15.3.2010 − pondelok 13.00 hod. − Súťaž v biliarde
18.3.2010 − štvrtok o 15.30 hod. − Výberové kolá 

Mini playback show
19.3.2010 − piatok o 10.hod. − Slušnejší vyhráva 

− zábavné dopoludnie pre deti
22.3.2010 − pondelok 13.00 hod. − Jarné variácie

s drôtom
24.3.2010 streda 15.30 hod. − Miss malá mama 

− zábavné popoludnie pre deti
26.3.2010 − piatok o 10.00 hod. − Beseda 

so spisovateľom pre deti
− 14.00 hod. − Veľkonočné inšpirácie − ukážky 

zdobenia veľkonočných vajíčok
29.3.2010 − pondelok o 13.00 hod. − Veľkonočné 

všeličo − kreatívna činnosť pre deti

Plán podujatí na mesiac apríl 2010
Veľkonočné prázdniny

1.4.2010 − štvrtok o 10.00 hod. − Kurz 
aranžovania ikebán

6.4.2010 − utorok o 10.00 hod. − Veľkonočný 
stolnotenisový turnaj

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −
7.4.2010 − streda o 10.00 hod. − Agresivita 

a šikanovanie − besedy s policajtom 
pre deti

12.4.2010 − pondelok 13.00 hod. − JA a príroda 
− výtvarné aktivity

21.4.2010 − streda o 10.00 hod. − Ukážky 
netradičných výtvarných techník 
pre deti

22.4.2010 − štvrtok 13.00 hod. − Naša Zem 
− maľovanie na chodník a aktivity 
ku Dňu  Zeme

26.4.2010 − pondelok 13.00 hod. − Veselo i vážne
− spoločenské aktivity pre mládež

30.4.2010 − piatok o 14.30 hod. − Stavanie mája 
− vystúpenie krúžku Stražčanik

Miss Valentínka
Pri príležitosti sviatku sv. Valentína pripravilo

CVČ Dúha pre dievčatá 2. a 3. ročníka ZŠ obľú−
benú súťaž Miss Valentínka. Dievčatá v troch sú−
ťažných disciplínách divákom ukázali aké sú šikov−
né, zručné a v záverečnej promenáde sa predviedli
ako malé modelky.

Porota nakoniec udelila titul MISS Valentínka 2.
roč. Anne Márii Mitrovej a v kategórií 3. ročníkov
Barbore Misárovej.

Súťažiace boli odmenené peknými cenami a
sladkosťami, na ktoré prispeli Reštaurácia Kotva a
cukráreň Cyprián − Sladký svet. Po súťaži nasledo−
vala diskotéka, na ktorej si zatancovali všetky prí−
tomné deti.                                           − AF −
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Najkrajšie sviatky v roku Vianoce, v našom meste
priniesli viacero kultúrnych programov, predvianoč−
ných posedení a koncertov. Naši najmladší v MŠ
začínali už 1. decembra veľkolepou vianočnou vý−
zdobou, ktorou sa pripravili na príchod Vianoc.
Žiaci ZŠ snívali svoj "Vianočný sen", ktorý sa stal
už tradíciou. Predvianočné posedenie mali aj v
Klube dôchodcov. O kultúrny program sa postarala
spevácka skupina KD Rozmarín. SZ Rozkvet vy−
stúpil pod názvom „Šťastie, zdravie, pokoj všetkým
vinšujeme Vám“. V rímskokatolíckom chráme sa
uskutočnil koncert mladých konzervatoristov. V
programe účinkovali M. Mazár, Ľ. Veľasová, M.
Veľas, A. Berešová. Referát kultúry a športu pripra−
vil spoločný vianočný galaprogram. Vianočný kon−
cert zorganizovala aj Pravoslávna cirkev. Z dôvodu
vydávania novín ako dvojmesačníka sa ospravedl−
ňujeme dopisovateľom za neuverejnenie celých
príspevkov pre ich časovú neaktuálnosť.      − RR −
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Vansovej Lomnička
Dňa 22. februára sa stretli priaznivci umelec−

kého prednesu žien v poézii a próze. Únia žien
Slovenska založila tradíciu súťaže žien. Terézia
Vansová patrila medzi tie ženy, ktoré prispeli ku
zvýšeniu povedomia verejnosti o postavení žien a
mnohé povzbudila, aby sa vzdelávali. V našom
meste v Dome kultúry v koncertnej sále sa usku−
točnila okresná súťaž. Do krajského kola v Koši−
ciach postúpili Andrea Karkošiaková, Zuzana Be−
húnová a Anna Šmigová. Na ich príprave nemalú
zásluhu má PaedDr. Otília Semanová − pedagóg
literárno−dramatického oddelenia na Základnej
umeleckej škole v Strážskom. V tomto roku to už
bude 43. ročník Vansovej Lomničky, celoslovenské
kolo bude v Banskej Bystrici. Predsedníčkou
poroty bola stredoškolská pedagogička pani Tim−
ková Jelka (trojnásobná víťazka Hviezdoslavovho
Kubína a mnohých iných súťaží) a členky Kuncová
Elena pracovníčka Zemplinského osvetového
strediska v Michalovciach a Gabriela Grmolcová
vedúca krúžku poézie Zrkadlenie. Chcem sa poďa−
kovať Bc. Alene Jurečkovej z referátu kultúry,
športu a školstva pri MsÚ, že sa toto pekné a
hodnotné podujatie mohlo uskutočniť. Tradíciu
Vansovej Lomničky v našom meste založila pani
Marta Karkošiaková.                               − RR −

Jarné prázdniny v CVČ Dúha
Počas jarných prázdnin, mohli školopovinné deti tráviť voľné chvíle v CVČ Dúha Strážske.

Pedagogickí zamestnanci pre ne pripravili  týždeň plný zábavy, hier, súťaží a rôznych  tvorivých
aktivít, ktoré obsahom i zameraním prispeli k oddychu a relaxácii.

Prímestský tábor pod názvom Jarné prázdniny s tajomstvom ponúkol deťom možnosť vyskúšať si
činnosti, ku ktorým sa málo kedy dostanú − prácu s hlinou, slaným cestom, výrobu suvenírov, konštrukčné
práce so stavebnicou, rôzne súťaže, výtvarné činnosti a pod. Deti sa mohli porovnávať so svojimi
vrstovníkmi a objavovať svoj talent či naopak svoje slabé stránky. 

O tom, že sa im v CVČ páčilo svedčia i nasledujúce verše, ktoré vytvorili účastníci tábora: 
Prázdniny boli vo februári,
v Dúhe sme sa dobre mali.
Hry, súťaže, zábava,
svet sa takto spoznáva.
Hlina s cestom šantili,
my sme hravo tvorili.
Hvezdáreň nás očarila,
zabavila, poučila...
Videli sme poľovníka,
s ním poslušného psíka.
O pár dní je letný čas,
prídeme tu radi zas.
Dúha čaká na ten deň,
chce nám splniť detský sen.

Pre ostatných záujemcov
boli poskytované klubové akti−
vity s možnosťou využívania
herní a klubovní. Najväčší záu−
jem bol o stolný tenis, vzdušný
hokej a biliard. 

Prázdninová činnosť má svoje opodstatnenie najmä z pohľadu vytvárania vhodných aktivít pre deti a
mládež, ale aj pre ich rodičov, ktorí sú v zamestnaní. Táto činnosť neplní iba úlohu zábavno−rekreačnú, ale
predovšetkým úlohu prevencie ochrany zdravia, ochrany pred negatívnymi javmi. Obľúbený mestský tábor
v dvoch turnusoch CVČ plánuje uskutočniť i počas najkrajších dní všetkých školopovinných − počas letných
prázdnin. Mgr. Marta Kordeľová

Naša jubilantka
Dňa 1.2.2010 sa v obradnej sieni MsÚ v Stráž−

skom konalo stretnutie s významnou jubilantkou
mesta pani Annou Válovou, dlhoročnou riaditeľkou
závodného klubu pri š.p. Chemko Strážske. Naša
jubilantka stala pri zrode viacerých kultúrnych te−
lies ako je spevácky zbor Rozkvet a iné. Jej prínos
pre mesto bol veľmi významný, zaslúžila sa o to,
že kultúra v meste sa veľmi pozdvihla. Za zmienku
stoja také akcie ako vyhlásenie najlepších špor−
tovcov, vystúpenia rôznych kabaret. umelcov, rôz−
ne športové dni. Jej zásluhou sa zviditeľnil súbor
Strážčan, ktorý  tradície nášho kraja reprezentoval
v zahraničí (Francúzsko, Bulharsko a pod.) Jubi−
lantke prišli gratulovať členovia súboru Rozkvet, p.
Reiserová za ZPCCH, p. Peťková za Klub dôchod−
cov, p. Zabloudilová za Úniu žien v Strážskom. Ku
gratulantom sa pripojil aj primátor mesta Ing. Vla−
dimír Dunajčák, za referát kultúry p. Apjarová a Bc.
Jurečková, za ZUŠ v Strážskom p. Uličná a deti,
ktoré jubilantke zahrali.                           − RR −

„Harmónia“ aj medzi nami
V zariadení sociálnych služieb Harmónia sa

pred Vianočnými sviatkami uskutočnilo množstvo
kultúrno−spoločenských akcií. Na organizácii po−
dujatí sa aktívne podieľalo vedenie i zamestnanci
zariadenia.

Zvlášť naše poďakovanie patrí organizáciám a
súborom, ktoré sa aktívne podieľali na tvorbe
kultúrnych programov pre spestrenie života našich
klientov. Sme radi, že CVČ Dúha, Rozkvet, Čemer−
ňanka, Seniora Vánok − Klubovanka i Gaštanka
prišli medzi nás a postarali sa o čarovnú atmosféru
Vianoc. Tešíme sa na ich ďalšie vystúpenia a
tvorivú spoluprácu aj v tomto roku.             − LS −

DUCHOVNÉ SLOVO
Ak chcete, aby vaše modlitby leteli k Bohu, dajte im dve

krídla − krídla pôstu a almužny.
Táto dobrá rada sv. Augustína nás povzbudzuje, aby sme použili „sväté trio“, ku ktorému nás Cirkev

vyzýva v tomto pôstnom období. Ako viera, nádej a láska, tak aj pôst, modlitba a almužna spolupracujú,
aby nás obrátili od sebeckosti k Bohu. Otvárajú nás jeho láske a milosrdenstvu. Všetci vieme, že tieto tri
praktiky nie sú vždy ľahké. Boh však pozná naše slabosti. Pozná aj naše možnosti, a to najmä vtedy, keď
do nás vlieva svoju milosť. Vie, že každý krok, ktorí urobíme smerom k nemu, nás môže trochu viac
premeniť. Hoci sa Boží ľud postil tisíce rokov, v ostatných desaťročiach táto významná prax upadá. Jeden
problém je v tom, že žijeme v kultúre, ktorá zdôrazňuje okamžité uspokojenie. Druhý v tom, že spoločnosť
nevidí veľkú hodnotu sebadisciplíny a sebazapierania. A preto nevidíme hodnotu pôstu. Ak však chceme
ozajstne prežiť tajomstvo Veľkej noci, dajme aj zmysel obdobiu, ktoré práve prežívame.

FARSKÝ KRESŤANSKÝ PLES 2010 
Dňa 13. 2. 2010 sa konal Farský kresťanský ples v Nacinej Vsi, kde organizátormi boli Farský úrad

Strážske a Farský úrad Nacina Ves.
Privítali sme aj čestných hosťov primátora mesta Strážske Ing. V. Dunajčáka, starostov z Nacinej Vsi,

Brekova, Petroviec nad Laborcom, Rímskokatolíckeho farára z Nacinej Vsi, Gréckokatolíckeho farára z
Nacinej Vsi. 

Účastníkmi plesu bola mladšia aj staršia generácia zo širokého okolia. O zábavu sa postarali žiaci zo
Základnej umeleckej školy v Strážskom a absolventi košického konzervatória. Do tanca vyhrávala  skupina
Tromf z Medzilaboriec a nechýbala ani bohatá tombola.                                   Mgr. Juraj Sitarčík, kaplan

„0“ ročník futbalového turnaja
V čase jarných prázdnin sa uskutočnil "0" roč−

ník futbalového turnaja pre deti, ktoré navštevujú
futbalový krúžok v CVČ − Dúha. V telocvični MPS
sa stretlo 16 hráčov a v štyroch družstvách bojovali
o víťazstvo. Systémom hry každý s každým sa
hralo 2 x 7 minút pod rozhodcovskou taktovkou
Jozefa Štafuru.

Vyhralo družstvo, ktoré malo najviac bodov v
zložení Romanko A., Romanko L., Mačupa M.,
Porvažník P. ml.. Najlepším strelcom sa stal Matúš
Mihaľo ml.. Najlepším hráčom celého turnaja sa
stal Maximilián Hordoš. 

Nultý ročník bol len začiatkom a chceli by sme
pokračovať ďalej, v ročníkových turnajoch, v zá−
ujme športového trávenia voľného času a hľadania
futbalových talentov. Turnaj prilákal aj rodičov a
iných divákov. Malí športovci strávili príjemné do−
poludnie, kde mali postarané o občerstvenie a hod−
notné ceny. Vďaka vedúcemu športových zariadení
p. Ľ. Ihnátovi a sponzorom: Leman, Aztéka, Kocka,
stávková kancelária Formula, Ľ. Lavrík, MIX, p.

Gejdoš E. nultý ročník úspešne (dúfame) odštarto−
val možno futbalovú kariéru niektorých aj z vašich
detí. Jozef Štafura, vedúci futbalového krúžku



Vyhodnotenie sezóny 2009 − MBO Strážske
V roku 2009 náš oddiel a naše mesto reprezentovalo 13 dospelých, 1 dorastenka a 1 žiak na 51

cestných behoch na Slovensku, aj v zahraničí. Hlavným cieľom boli majstrovstvá SR v maratóne
družstiev a popredné umiestnenie v Oblastnej bežeckej lige okresu Michalovce a Regionálnej
Veľkej ceny vytrvalcov. 

Naše maratónske A družstvo v zložení  Vlado
Lipovský, Ján Tomko, Jozef vargovič a Milan
Ondričko na majstrovstvách SR v maratóne v
Košiciach pre naše mesto získalo 5. miesto, B
družstvo v zložení Ladislav Rada, Cyprián Vaľko,
Ľubomír Lipovský a Ing. Ján Schnitzer 7 miesto. Z
jednotlivcov najlepšie obstál Vladislav Lipovský na
8 mieste časom 2:49:25 hod.

V oblastnej bežeckej lige sme absolvovali
všetky preteky v nej zaradené a najlepšie skončil
Ján Tomko na celkovom 4. mieste, v regionálnej
veľkej cene vytrvalcov si z našich najlepšie počínal
Vlado Lipovský na celkovom 7. mieste.

V slovenskej bežeckej lige sme absolvovali
niekoľko pretekov, naši bežci odbehli požadované
minimum pretekov zarátavaných do tejto bežeckej
ligy a boli v nej klasifikovaní. Výsledky sú
znázornené v tabuľke nižšie.

Významné sú výsledky Vladislava Lipovského
na maratónoch v Bratislave (4 miesto), v Micha−
lovciach (2. miesto) a Podolínci (4. miesto), štarty a
umiestnenia Milana Ondrička po celý rok 2009, a
nestarnúceho predsedu klubu Jozefa Lipovského,
ktorý často víťazil na cestných behoch vo svojej
kategórií. Samozrejme treba spomenúť naše "be−
žecké vystúpenie" na domácom 40. ročníku Behu

oslobodenia mesta Strážske a 4. ročníku La−
boreckej patnástky v mestskom parku, ktoré boli
zároveň majstrovstvami SR veteránov v behu na
ceste.

V roku 2009 sme úspešne reprezentovali naše
mesto. Veľmi starostlivo a taktiež úspešne sme
zorganizovali majstrovstvá SR v cestnom behu,
kde sa aj môžme pýšiť titulom majstra SR Jozefa
Lipovského vo svojej kategórií a druhým miestom
Ladislava Radu taktiež vo svojej kategórií. Rok
2009 považujeme výsledkami na už spomenutých
podujatiach za úspešný.

Jozef Lipovský, predseda MBO Strážske

Plán činnosti bežeckého klubu 

MBO Strážske pre rok 2010
V roku 2010 sa zúčastníme na cestných behoch oblastnej bežeckej ligy okresu Michalovce /OBL/, vo

Veľkej regionálnej cene vytrvalcov Košického a Prešovského regiónu /RVCV/ a Slovenskej bežeckej ligy
/SBL/. Do týchto súťaží je zaradených približne 50 cestných behov na celom Slovensku. Chceme sa
zúčastniť aj na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu v Dudinciach, na majstrovstvách SR v polmaratóne
v Bratislave, na majstrovstvách SR na dráhe v Nitre a najvyznamnejší je pre nás štart na majstrovstvách
SR v maratóne v rámci MMM v Košiciach.

Tohto roku plánujeme štart na maratónoch l ČSOB City maratón Bratislava − marec 2010 l Podvi−
horlatský maratón − Michalovce − máj 2010 l Višegrad maratón Podolínec /SVK/ − Rytro /POL/ − jún 2010
l ME veteránov − Nyiregyháza /HUN/ − júl 2010 l Rajecký maratón − Rajec − august 2010 l MMM − Košice
− majstrovstvá SR v maratóne − október 2010 l Liptovský maratón − Lipt. Mikuláš − november 2010.

Veľmi významný a historický bude štart nášho člena klubu na majstrovstvách Európy veteránov, keď
Vlado Lipovský splnil výkonnostný limit a bude štartovať v behu na 10 km a v maratóne.
V lete − 25. júla usporiadame jubilejný 5. ročník medzinárodného cestného behu Laboreckej pätnástka
,ktorým nám opäť pridelili majstrovstvá SR v behu na 15 km, obsadíme kategórie juniorov a junioriek a
všetky kategórie mužov a žien. Pretek je zaradený do OBL, RVCV a SBL. Prvý novembrový víkend ako
spoluorganizátor v spolupráci s mestom a základnou školou organizujeme už 41. ročník Behu oslobodenia
mesta Strážske, ktorého sa samozrejme aktívne zúčastníme. Pre učinkovanie klubu je potrebné osloviť
potencionálnych sponzorov či reklamných partnerov a dohodnúť druh a formu spolupráce. Našou prvoradou
úlohou je však dosahovať čo najlepšie výsledky a tým reprezentáciu klubu, reklamného partnera a mesta.
Dôležité pre nás je čo najlepšie zvládnuť usporiadanie 5.ročníka Laboreckej pätnástky, a 41. ročník Behu
oslobodenia nášho mesta. Nezabúdame pri tom aj na udržbu atletickej drahy, bežeckého okruhu v parku
a lesných chodníkov na bežecký tréning a prácu s mládežou.                                                 − JLý −
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KST Strážske hodnotil i plánoval
Na piatok 12. februára zvolal výbor KST svojich 116 riadnych členov na hodnotiacu VČS.

Zúčastnilo sa jej cez 60 % členov a hostia: Vojtech Jeremiáš za výkonný výbor KST Bratislava a
primátor nášho mesta Ing. V. Dunajčák. 

Členská schôdza po prednesených správach o činnosti výboru, o podujatiach za rok 2009, hospodárení
a rozpočte schválila uznesenie. V správach bolo konštatované, že klub uskutočnil celkom 16 podujatí v roku
2009, na ktorých sa zúčastnilo 2400 milovníkov turistiky a prírody. Okrem toho zorganizovali štyri podujatia
na zlepšenie podmienok na turistiku formou pracovných brigád. V schválenom pláne  podujatí a rozpočte
na rok 2010 je opäť 16 podujatí pre členov KST Strážske, ale aj nečlenov − občanov mesta a okolia.
Jedným z bodov programu boli aj ocenenia členov KST, ktoré odovzdával člen výkonného výboru KST V.
Jeremiáš a primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Ocenení boli: Jozef Kormaník a Ján Sabo zlatými odznakmi
výk. Výboru KST, Jozef Lipovský strieborným odznakom výk. Výboru KST, Štefan Vaňko − čestný odznak
a diplomy − Ján Ciglarik a Helena Smoľaková.

Najbližšie schválené podujatie KST Strážske bude zahájenie 100 JK, dňa 21. 3. 2010 na hrade Brekov.
Po slávnostnom zahájení budú aj tradičné súťaže pre deti i dospelých, ale pribudnú i nové − napr. súťaž v
trojskokuovo vreci, preťahovanie lanom trojčlenných rodinných družstiev. Samozrejme budú pekné ceny i
dobré občerstvenie.

Ďalšie podujatia sú naplánované následovne: l 5. apríl 2010 − Veľkonočný pondelkový výstup na
Šimonku l 11. apríl 2010 − 100 JKm − Kráľová studienka l 25. apríl 2010 − 100 JKm − Krivoštianka l 9.
máj 2010 − 100 JKm − Belovarka

Z akcií v 2. polroku okrem akcií je potrebné spomenúť: l 29. august − Výstup na Kapušanský hrad l

11. september − Druhé stretnutie KST na Vihorlate v rámci Dňa Európskej turistiky EWV l 24. október −
Jesenný výstup na Krivošťanku.                                                                                      − SLý −

Klub slovenských turistov v Strážskom  dňa 24.
januára 2010  uskutočnil "Oddielový zimný zraz tu−
ristov na Krivošťanke", za veľmi priaznivého po−
časia, čo využili turisti zo Strážskeho, Michaloviec,
Humenného a z blízkeho okolia. Pri príjemnom
stretnutí pri ohníku, kde sa varil čaj na zohriatie, sa
v družnej debate ozývali hlasy do pokojnej zimnej
prírody, kde bolo − 15 stupňov, každý bol spokojný
s výstupom na vrchol Krivošťanky. Účastníci tohto
výstupu sa rozchádzali na rôzne strany na Jase−
nov, Trnavu nad Laborcom, Strážske, s prianím
zdarného príchodu domov. Už teraz sa tešíme na
ďalšie akcie KST.                                   − AZ −

Turistické
okienko

Prípravné zápasy − muži:
Strážske − Palín 3:0, G: Rohaľ j., Kurták, Mitro; 
Strážske − Petrovce n/L 5:2, G: Ličko, Kužma,
Kútny 2, Matta
Strážske − V. Revištia 2:2, G: Mitro, Romanec
Palín − Strážske 1:2, G: Francúz, Kóc
Strážske − Bánovce 8:1, G: Mitro 2, Romanec 2,
Kútny, Hajdučko M., Kužma, Kurták,
Strážske − Naciná Ves 0:2

Prípravné zápasy − dorast:
Strážske − Z. Široká muži 2:2, G: Hardik, Krpenský
Strážske − Oľka muži 1:9, G: Hirjak
Strážske − Lesné muži 5:3, G: Michaliv 2, Krivý 2,
Krpenský

Rozlosovanie zápasov jarnej časti
súťažného ročníka 2009/2010
IV. liga sk. Juh − muži

14.03.2010 (14,30) Moldava B − Strážske 
20.03.2010 (15,00) Strážske − Kr. Chlmec
28.03.2010 (15,00) V. Kapušany − Strážske 
03.04.2010 (15,30) Strážske − Buzica 
11.04.2010 (15,30) V. Folkmár − Strážske 
17.04.2010 (16,00) Strážske − Turňa n/B
25.04.2010 (16,00) Šaca−Brekov − Strážske 
01.05.2010 (16,30) Strážske − Helcmanovce
09.05.2010 (16,30) Štítnik − Strážske
15.05.2010 (17,00) Strážske − Krompachy 
23.05.2010 (17,00) Rudňany − Strážske 
29.05.2010 (17,00) Strážske − Rožňava
06.06.2010 (17,00) Čaňa − Strážske
12.06.2010 (17,00) Strážske − Haniska 

IV. liga sk. Juh − dorast
27.03.2010 (14,00) Sečovce − Strážske
03.04.2010 (14,00) Strážske − Turňa n/B
10.04.2010 (14,00) Krompachy − Strážske
17.04.2010 (14,00) Strážske − Bidovce
24.04.2010 (14,00) Poproč − Strážske
01.05.2010 (14,00) Strážske − Sobrance 
08.05.2010 (14,00) V. Opátske − Strážske
15.05.2010 (14,00) Strážske − Gelnica
22.05.2010 (14,00) Sp. Vlachy − Strážske
29.05.2010 (14,00) Strážske − Smižany 
05.06.2010 (14,00) Strážske − Parchovany
12.06.2010 (14,00) V. Kapušany − Strážske    

− jr −
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