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Stále aktuálne odpady
Už titulok článku naznačuje, že s odpadom

sa občan stretáva denne. O problematike na−
kladania s ním sme sa porozprávali s Martou
Bočkovou, referentkou životného prostredia
MsÚ, aby sme vám pripomenuli zásady a po−
vinnosti.

Aké je správne nakladanie s biologicky
rozložiteľným odpadom v našom meste?

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako je
tráva, lístie a konáre stromov je, podľa platnej
legislatívy, zakázané zmiešavať s odpadom z
domácností a umiestňovať do zberných nádob na
komunálny odpad.

Ak občania tento odpad nekompostujú na
domácich kompostoviskách, sú ho povinní
odovzdať na zberných miestach, ktoré prevádzkuje
Mestský podnik služieb mesta Strážske. Pre ulo−
ženie odpadu na zberných miestach platí: maxi−
málna dĺžka konárov 1 m, konáre uložiť osobitne a
nemiešať s lístím, trávou, hnojom.

Zberné miesta sú zriadené takto: za Ulicou
Pod hradom, pri technických službách, pri zadnej
bráne k záhradkárskej osade Sihoť, na Ulici Za
záhradami, na Zámočníckej ulici (za otvoreným
kanálom), na Krivošťanskej ulici pri cintoríne.

V prípade veľkého množstva konárov mestský
podnik služieb zabezpečí bezplatne štiepkovanie
aj na dvore. Službu je potrebné objednať v
technických službách u M. Šuľáka, telefónne číslo
056/6491561 alebo 0907996784.

Chceme požiadať občanov mesta o spoluprá−
cu a pochopenie v tom, aby na zberné miesta
neukladali nadrozmerný, stavebný ani iný odpad.

Čo teda môže urobiť občan s nadrozmer−
ným odpadom?

Zber nadrozmerného odpadu uloženého pri
kontajneroch na komunálny odpad zabezpečujú
pracovníci mestského podniku služieb pravidelne
každý piatok od 7.00 do 12.00 hod. 

Nadrozmerný odpad treba vykladať v pred−
večer dňa vývozu, pretože ak bude uložený napr.
v ten istý deň v popoludňajších hodinách, vývoz
už nemôže byť vykonaný a odpad bude na danom
stanovišti „skrášľovať“ prostredie celý týždeň.

V prípade potreby zneškodnenia väčšieho
množstva nadrozmerného alebo stavebného od−
padu (výmena nábytku, výmena okien, opravy v
bytoch, výmena bytového jadra) mestský podnik
služieb na požiadanie zabezpečí pristavenie veľko−
objemového kontajnera.

Čo je drobný stavebný odpad a ako sa s
ním nakladá?

Drobný stavebný odpad je odpad (v našom
meste v množstve do 2 ton za rok) vyprodukovaný
občanom z bežných udržiavacích prác, na vyko−
nanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a
postačuje ohlásenie stavebnému úradu, alebo pri
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému
úradu.

Drobný stavebný odpad tvorí betón, tehly,
obkladačky, dlaždice, keramika, izolačné a sta−
vebné materiály a zmiešané odpady zo stavieb a
demolácií (staré okná, bytové jadrá, staré zriaďo−
vacie predmety − vane, umývadlá, toalety a pod.)
vznikajúci pri rekonštrukcii bytu alebo domu. 

Do drobného stavebného odpadu nepatria
materiály obsahujúce azbest alebo iné nebezpeč−
né látky (eternitová strešná krytina, azbestové rúry
atď.).

Množstvo do 2 ton drobného stavebného
odpadu na jedného občana je zahrnuté v poplatku
za nakladanie s odpadmi. Len ak občan mesta
vyprodukuje väčší objem odpadov z výstavby,
prestavby alebo inej nepodnikateľskej činnosti než
sú 2 tony za rok, bude mu vyrubený osobitný
poplatok za poskytnuté služby v oblasti zneškod−
nenia stavebných odpadov vo výške 34,89 eur za
1 tonu odpadu uloženého na skládke odpadov
Pláne (poplatok zahŕňa cenu za uloženie odpadu
zmluvne dohodnutú medzi Mestským podnikom
služieb mesta Strážske a spoločnosťou Ekologické
služby, s.r.o. Strážske pre rok 2009, DPH a zá−
konný poplatok).

Za rozhovor ďakuje G. Grmolcová

V minulom čísle sme podrobne informovali o
pietnej spomienke na vojakov z 1. svetovej vojny
pri novom náhrobnom pamätníku na starom
cintoríne... Je potrebné pripomenúť, že na zá−
klade žiadosti o pridelenie finančných prostried−
kov na zabezpečenie starostlivosti o vojnový
hrob, vykonalo Ministerstvo vnútra SR rozpočtové
opatrenie a poukázalo mestu ešte dotáciu vo
výške 35,36 eur.       Snímka P. Kičinka, text G.G.

Na slovíčko, pán primátor
Nikomu nemohol uniknúť pohľad na

rozostavanú stavbu novej čerpacej stanice
pohonných hmôt v mieste po bývalej čer−
pacej stanici (foto P. Kičinka). Stavebníkom
je spoločnosť BENTAN, s.r.o., Humenné.
Motoristické za−
riadenie bude po−
zostávať z čer−
pacej stanice s
prestrešenou ma−
nipulačnou plo−
chou a kiosku pre
obsluhu. Komplex
čerpacej stanice
je navrhnutý z
dvoch základných
blokov: technolo−
gického (podzem−
né ložisko a ma−
nipulačné plochy
s výdajným a stáčacím priestorom) a ob−
služného (kiosk s predajňou a príručnými
priestormi). 

Z dvoch výdajných stojanov na štyroch
výdajných miestach sa budú vydávať tri
druhy pohonných látok – nafta motorová,
super 95 natural, UNI 91 – special. Počet
výdajov na jednom výdajnom mieste za
hodinu je max. 10. Predpokladaná kapacitná
priepustnosť čerpacej stanice je max. 40
vozidiel/hod.. Motorové palivá budú uložené
v novej podzemnej dvojplášťovej nádrži o
objeme 40 m3. Celkový počet zamestnan−
cov bude 4 (2 zmeny po 2 zamestnancoch).
Dokončenie stavby je naplánované do
konca tohto roka.

V ďalšej etape výstavby sa uvažuje s
rozšírením ponuky služieb motoristom,
vrátane umývania vozidiel a opravy vozidiel
v novonavrhovanom autoservise. 

Ing. Vladimír Dunajčák

Oslava 90−tky futbalu
4. júl 2010 o 11. hod.

Už 90 rokov píše svoju históriu futbalové dianie na území Strážskeho. Pozývame vás na oslavy
vzácneho výročia, ktoré sa uskutočnia 4. júla 2010 na futbalovom štadióne s týmto programom:
11.00 hod. – privítanie hostí
11.45 hod. – príhovor primátora
12.00 hod. – futbalové zápasy

– odovzdávanie ocenení
17.00 hod. – slávnostná večera

Z mnohých pozvaných hostí účasť prisľúbili: JUDr. Š. Krídla, O. Danko, J. Švehlík, L. Kuna a ďalší.
K oslavám pripravuje mesto vydanie príležitostnej publikácie, ktorú zostavil J. Tejgi.              − red. −



Aké boli voľby
Výsledky hlasovania v meste Strážske vo

voľbách do Národnej rady Slovenskej repub−
liky 12. Júna 2010
Počet voličov v meste Strážske: 3559. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1631. Počet platných
odovzdaných hlasov v meste Strážske: 1598. Počet neplatných hlasov v meste Strážske: 33. Percento
účasti v meste Strážske: 45,82 %.

Počet platných hlasov pre politické strany:
č. 1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 14 l č. 2 Únia − strana pre Slovensko 8 l č. 3 Strana rómskej
koalície – SRK 16 l č. 4 Paliho Kapurková, veselá politická strana 10 l č. 5 Sloboda a Solidarita 140 l č.
6 Strana demokratickej ľavice 56 l č. 7 Strana maďarskej koalície 2 l č. 8 Ľudová strana − Hnutie za
demokratické Slovensko 74 l č. 9 Komunistická strana Slovenska 27 l č. 10 Slovenská národná strana 91
l č. 11 NOVÁ DEMOKRACIA 3 l č. 12 Združenie robotníkov Slovenska 3 l č. 13 Kresťanskodemokratické
hnutie 164 l č. 14 Ľudová strana Naše Slovensko 22 l č. 15 Slovenská demokratická a kresťanská únia −
Demokratická strana 162 l č. 16 AZEN − Aliancia za Európu národov 6 l č. 17 SMER − sociálna demokracia
783 l č. 18 MOST – HÍD 17                                                                                         − MsÚ −
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Spoločenská
rubrika

Máj – jún 2010
Narodili sa: 3 dievčatká, 3 chlapci. 
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké

páry.
Jubilanti – máj: Zdenko Karchňak, Ing.

Ladislav Macenko, Václav Kločanka, Pavol Šim−
kanin, Mária Ihnátová, Milan Priganc, Ľubomír
Grodecký, Ing. Milan Ščerbovský, Daniel Puky,
Vladislav Šul, Ladislav Vojtko, Ján Babjak, JUDr.
Marián Tomko, Libuša Falová, Milka Vargová,
Mária Kočerhová, Miroslav Ondo−Eštok, František
Hudák, Pavol Havrila, Ján Koščák, Margita Čat−
lošová, Ladislav Šukajla, Ing. Ján Micík, Pavel
Maťaš, Mária Kocelová, Mária Šťastná.

Jubilanti – jún: Peter Žužo, Viera Brehovská,
Marta Čagová, Helena Baníková, Oľga Fajčá−
ková, Anna Grodecká, Janka Pukyová, Marta
Poprendová, Ing. Ján Cigľarik, Peter Sliško,
Jozefína Dobrocká, PhDr. Lýdia Bušaničová,
Bohumil Vopršálek, Anton Staruch, Ján Ivaničko,
Marta Šalachová, Irena Tačarová, Ladislav Ka−
čur, Ladislav Hamaš, Ján Hudák, Eva Kurajdová,
Marta Husárová, Ján Drutár, Jozef Pohanka,
Alexander Kopasz, Jolana Knapová, Emília
Zarembová, Anna Tokárová, Mária Žinčáková,
Mária Sabová.

V máji zomreli: Karol Šurmanek, Vladimír
Tušek, Michal Kizling, Karolína Turayová, Marta
Pavlovičová, Emil Tkáč.                      M. Danková

Modernizácia základnej školy dokončená
Stavebné práce, ktoré sa v priebehu jedného roka realizovali v areáli základnej školy v súvislosti

s jej rekonštrukciou, sa oficiálne skončili. Školské zariadenie prešlo revitalizáciou s pomocou
prostriedkov Európskej únie  v hodnote 1 239 810,24 Eur a mestskou pokladnicou vo výške 5 % t.
j. 28 665,84 Eur. Miestna samospráva prispela na práce naviac 72 082,99 eur. 

Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom
Operačný program má názov Životné prostredie. Prioritná os 3−Ochrana ovzdušia a minimalizácia

nepriaznivých vplyvov. 3.1 Ochrana ovzdušia  a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. 
Cieľ projektu: Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Strážske prostredníctvom nákupu novej čistiacej

techniky (postrekové cisterny, vozidlo na kropenie a čistenie pozemných komunikácií, zametacie vozy) v
počte 5 kusov.

Cieľom je znížiť výskyt znečistenia prostredníctvom údržby komunikačnej siete, čo je aj v súlade s
Programom na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia pre územie mesta Strážske. 

V súčasnosti prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, ich dopravných subsystémov (parkoviská,
odstavné plochy atď.) a ostatných verejných priestranstiev zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta
Strážske (MsPS) ako príspevková organizácia mesta, ktorá je každoročne pre tieto účely dotovaná z
rozpočtu mesta. Celkovo bude projekt trvať 10 mesiacov a v súčasnosti sa pripravuje zmluva s
Ministerstvom životného prostredia SR o poskytnutí NFP. 

Predmetný projektový zámer bude mať prínos  v oblasti environmentálnej ako aj v oblasti hospodárskej,
nakoľko sa nákupom novej techniky usporia finančné prostriedky určené na prevádzku a údržbu zastaranej
techniky, ktorou momentálne mesto a jeho MsPS disponuje. Celá prevádzka a údržba techniky, ako aj
miestnych komunikácií, ich dopravných subsystémov a ostatných verejných priestranstiev, bude
zabezpečovaná z rozpočtu mesta, tak ako tomu bývalo doteraz, pričom sa toto financovanie neodrazí na
zvýšených sadzbách poplatkov občanov mesta. Okrem toho prispieva projekt k zlepšeniu pracovných
podmienok zamestnancov MsPS.

Aj v budúcnosti chce mesto Strážske naďalej pokračovať v zlepšovaní kvality ovzdušia a to prostred−
níctvom ďalších projektov, ktoré budú mať cieľ zlepšovanie ovzdušia, životného prostredia ako celku v
meste  a priľahlom okolí. Ing. A. Zamborová 

V hlavnej budove bola opravená strešná
konštrukcia a zrealizovaná výmena krytiny. Ďalej
boli zrealizované práce na zateplení objektu včítane
omietok. Boli vymenené drevené okná za plastové,
strešné žľaby a zvislé zvody dažďovej vody a
rekonštrukcia sociálnych zariadení. 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 rekonštruk−
cie interiéru. V časti prístavby k ľavému krídlu –
jedáleň a kuchyňa − boli zrealizované práce na
zateplení, výmena okien a dverí a rekonštrukcia
sociálnych zariadení. 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 plastové okná, dažďové zvody, žľaby a
bleskozvod a zachytávače snehu.

Rekonštrukcia exteriéru školy sa začala ešte v
auguste minulého roka. Stavebný ruch pokračoval
cez letné prázdniny, jesenné mesiace a súbežne s
vyučovacím procesom sa realizoval až do apríla
tohto roku. Okrem obnovy exteriéru sa zriadili aj
nové jazykové a počítačové učebne, kabinety
učiteľov a sociálne priestory pre učiteľov a žiakov.
Do učební a kabinetov je potrebné ešte zabezpečiť
vybavenie interiéru. 

Ing. Ján Rohaľ, referent výstavby

Na workshope sa zúčastnili zástupcovia miest
zo sociálnej oblasti zo Strážskeho, z Michaloviec
a Vranova n/T, pracovníci Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Michalovciach, zástupcovia miest−
neho spolku Slovenského Červeného kríža, Únie
žien Slovenska a zástupcovia zdravotníckych
zariadení. Prostredníctvom terénnych sociálnych
pracovníkov Bc. Martiny Kužmovej, Dariny Surmino−
vej a Jany Piskorovej boli prednesené zaujímavé
témy:
l Zlepšenie kvality života Rómov v meste
Strážske – realizovaný model práce terénnych so−
ciálnych pracovníkov
l Voľnočasové a kultúrne aktivity rómskych detí

ako nástroj na zmiernenie záškoláctva a povzbu−
denie ich záujmu
l Dôležitosť spolupráce inštitúcií v sociálnej práci
l Starostlivosť o matku v prenatálnom období
dieťaťa a starostlivosť o dieťa v rannom detstve −
predpoklad zdravého jedinca
l Práca s človekom je práca najťažšia − syndróm
vyhorenia sociálneho pracovníka.

Témy boli aktuálne, o čom svedčila živá
diskusia a výmena skúseností medzi jednotlivými
účastníkmi. Najväčší záujem bol najmä o diskusiu,
ktorú v neformálnom a veľmi príjemnom štýle
viedla MUDr. Kristína Žaková. Potvrdilo sa, že o
podobné stretnutia je veľký záujem, nakoľko sú
prínosom informácií, výmeny skúseností a dobrých
rád pre prax nielen sociálnych pracovníkov, ale i
dobrovoľníkov.                        Mgr. Zuzana Voľanská 

Spomíname
„Žiarila z neho láska a

dobrota, bude nám chýbať
do konca života.

Aj keď už nie je medzi
nami, v našich srdciach
žije stále s nami.“

Dňa 7. augusta 2010
uplynulo 5 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otec a
dedko Imrich Gaff.

S tichou spomienkou
manželka, dcéra Lenka a syn Ľuboš s rodinami.

Poïakovanie
Úprimne ďakujeme príbuzným, blízkym a

známym nášho manžela, otca  a dedka Petra
MULIKA, ktorí sa boli  sním naposledy rozlúčiť.
Zároveň ďakujeme za darované kvety a vyslo−
venie sústrasti.                          Smútiaca rodina 

Vyslovujeme poďakovanie za kvety a účasť
na poslednej rozlúčke s manželom, otcom a
dedkom Antonínom BULKOM. Ďakujeme tiež
SZ Rozkvet a Zboru pre občianske záležitosti pri
MsÚ v Strážskom za dôstojné uskutočnenie
pohrebného obradu.                   Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s
nebohým Emilom TKÁČOM (1961) a spolu s
nami odprevadili syna, brata, otca, príbuzného a
suseda. Ďakujeme za kvetinové dary a zmie−
rnenie žiaľu.                             Smútiaca rodina

Workshop – Terénna sociálna práca
Dňa 15. júna 2010 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu uskutočnil workshop s názvom

Terénna sociálna práca. Workshop bol jednou z aktivít v projekte Terénna sociálna práca, ktorú
realizuje mesto Strážske v spolufinancovaní s Európskou úniou − Európskym sociálnym fondom.

Zbierka obnoseného šatstva
Dňa 10.6.2010 v spolupráci s Miestnym

spolkom Slovenského Červeného kríža v Stráž−
skom bola zorganizovaná charitatívna zbierka
obnoseného šatstva zameraná na letné oble−
čenie.

Za niekoľko hodín sa nám podarilo vyzbierať
10 vriec rôzneho oblečenia. Roztriedené šatstvo
podľa druhu a veľkosti sme spolu s členkami
postupne rozdávali rómskym obyvateľom osady
pri Laborci a pre sociálne slabé rodiny z nášho
mesta. Najväčší záujem bol najmä o detské ob−
lečenie. Obnosené šatstvo bolo poskytnuté aj pre
deti zo špeciálnej triedy pri Základnej škole v
Strážskom.

Naša vďaka patrí všetkým členkám MS SČK
v Strážskom a obyvateľom mesta Strážske, kto−
rí sa do tejto charitatívnej akcie zapojili.

Martina Kužmová a kolektív terénnych
sociálnych pracovníkov



Oznamy
Nové detské ihrisko bude deťom otvorené denne od 8.00 hod. do 20,30 hod.  

Harmonogram zberu separovaného odpadu v meste Strážske v roku 2010:
l 29. júl l 19. august l 30. september l 28. október l 29. november l

23. december. 

Žiadame občanov, ktorí majú záujem o pozemok pre záhradkárske účely v
rámci rozšírenia záhradkárskej osady SIHOŤ (asi 50 pozemkov), aby žiadosti
zasielali na Mestský úrad – referát výstavby, Námestie Alexandra Dubčeka
300, 072 22 Strážske.

Majster N a zaujaté deti na snímke P. Kičinku
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Uletená detská show
Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvárach detí. Vidieť

šťastie v ich očiach bolo cieľom všetkých snáh organizátorov podujatia Uletená
detská show, ktorú deťom pri príležitosti MDD venovalo mesto Strážske. Oslava
tohto dňa by mala byť predovšetkým darom pre deti. Vybrať vhodný dar je však
veľmi ťažké, v snahe potešiť čo najviac,  ich bolo pripravených hneď niekoľko. 
Snáď tým najväčším bolo detské ihrisko „čakajúce“ na odovzdanie do užívania
po nespočetných hodinách vymýšľania, vybavovania, zháňania peňazí,
montovania... Už od rána sa robili prípravy na jeho odovzdanie, aby bolo v deň
D čo najkrajšie. Uvidieť ho v plnej paráde však v poslednú chvíľu prekazilo
počasie. Množstvo pohľadov smerujúcich k oblohe zazrelo len hrozivo
prichádzajúce mraky, prvý oficiálny šmyk sa už nepodarilo uskutočniť.

Nepriaznivé počasie však neprekazilo oslavy MDD deťom. Dobrá nálada
vládla aj vo viacúčelovej sále, i keď sa na prvý pohľad zdalo, že sa tam všetci
nepomestíme. Detské ihrisko síce zívalo prázdnotou, deti ho však na diaľku
symbolicky pokrstili bublifukom  a oslava mohla pokračovať. O to, aby bola
detská show uletená, sa postaral detský kráľ Majster N a spevák Rado Moznich
(allias slovenský Bon Jovi), ktorý naspieval Hymnu hokejistov Nech bože dá
...my na to máme. Počas tanca, spevu a súťaží balónoví iluzionisti pripravovali
pre všetky deti zo špeciálnych „červíkových“ balónov zvieratká, srdiečka a
hračky od výmyslu sveta. Nechýbalo ani obľúbené maľovanie na tvár. Potom
sa deti rozpŕchli na pripravené súťaže − hádzali loptičky do bruška leva,
zdolávali prekážkovú dráhu, triafali na cieľ a mnoho ďalších, za čo boli
odmenení sladkosťou. Veľkým prekvapením bola aj cukrová vata a popcorn,
ktoré boli, samozrejme, tiež zadarmo. 

MDD je deň,  kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zabudnúť na všetky starosti
nás dospelých a venovať viac pozornosti túžbam našich detí. Dúfame, že sa
nám podarilo niektoré z nich splniť i vďaka úsiliu primátora mesta Strážske
Ing. Vladimíra Dunajčáka, ktorý tento deň za pomoci sponzorov čiastočne
finančne zabezpečil mimo rozpočtu mesta. O tom, že si naše deti dokážu
takéto dary vážiť, svedčí i nasledujúca báseň a poďakovanie:

Milý pán primátor
V mene nás detí Vám ďakujeme za krásne detské ihrisko. Už sme si ho

vyskúšali, je super ...
Ešte raz Vám ďakujeme!

Za deti zo Strážskeho krúžok mladých moderátorov CVČ

Naše mesto znovu trochu opeknelo a už nám zostáva len veriť, že ihrisko
nielenže vydrží v takom stave ako je dnes, ale bude, aj vďaka pomoci a
príspevku ďalších ľudí, stále krajšie. 

V závere vyjadrujem veľkú vďaku všetkým, ktorí najviac pomohli s prípra−
vami na odovzdanie detského ihriska a verili, že počasie vydrží − zamest−
nancom MsPS a MsÚ P. Kičinkovi a J. Konečnému.

Mgr. Marta Kordeľová, riad. CVČ

Ďakujeme
V našom meste je 
pekné detské ihrisko.
Slúži deťom od rána
na šmýkanie, hojdanie,
je tu pekná zábava.
Niekto si to neváži
láme zeleň, škodí,
kazí hranie nás – detí.
Chodíme sem malí, veľkí

s radosťou sa vyšantiť...
vzduch tu čerstvý dýchame
nemysliac na učenie.
Kĺžeme sa, hojdáme a lezieme,
keď spadneme,
kolená sú zelené.
Keď slniečko zapadá,
ihrisko sa k spánku ukladá?
Nie!
Aj večer je tu kriku akurát!

14. Strážčanský jarmok v meste
Aj tohto roku  sme 28.−29. mája privítali mnoho predajcov, remeselníkov,

umelcov na tradičnom jarmoku, ktorý otvoril primátor mesta príhovorom o
10.30 hod. Potom už pokračoval program, v ktorom sa nám predstavili SZ
Rozkvet,  deti z CVČ Dúha, ZŠ, DSS Lidwina, ZUŠ a naši najmenší z
materskej školy. Popoludní nám na ľudovú nôtu zaspievali FS Furmaňe z
Trebišova a FS Vechcovčanky z Vechca. Exotiku nám ukázali brušné
tanečnice  Bellies z Michaloviec. Večerným ťahákom pre návštevníkov boli
vystúpenia Róberta Kazíka a skupiny Drišľak. Piatkový večer uzavrela
finalistka súťaže Superstar  Lenka Kvaková a jej nočná disco show. Sobotné
ráno opäť patrilo našim deťom a obľúbenej detskej súťaži v imitovaní umel−
cov Mini playback show. Záver patril folklórnej speváckej skupine Harčare z
Pozdišoviec.                                                                 Bc. A. Jurečková

Snímky: 1.− G. Grmolcová, 2. − 4. P. Kičinka

Fotoreportáž z jarmoku 
alebo 

Takto sme sa zabávali



Príjemné odpoludnie v ZUŠ
V koncertnej sieni základnej umeleckej školy sa zišli priaznivci literatúry, medzi nimi aj členky

Zrkadlenia. Žiaci a študenti literárno−dramatického odboru ZUŠ predniesli výber prózy a v zdramatizo−
vanej podobe niekoľko literárnych útvarov, dokonca aj v nárečí, ako aj pohybové etudy. Ich vystúpenie
spestrili tiež dva hudobné nástroje. Dynamické kolektívne prejavy a precítené recitácie nás očarili.

Škola usporiadala tiež niekoľko koncertov a v spolupráci so ZPOZ pri MsÚ slávnostné odovzdanie
vysvedčení tým, ktorí štúdium na škole úspešne skončili. Blahoželali a darčeky im odovzdali Ing. V. Du−
najčák, primátor mesta a M. Uličná, riaditeľka ZUŠ.                                                           − grm − 

To už bol záver „slovného“ koncertu literárno−dramatického odboru ZUŠ. Snímka a text: G. G.
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Narodeninová oslava imitátorov
Oslavu  15. narodenín obľúbenej detskej súťaže

v imitovaní spevákov a skupín s názvom Mini
playback show pripravilo pre deti CVČ počas
Strážčanského jarmoku. Aj keď počasie bolo vrto−
šivé, nakoniec sa veľké finále konalo na námestí A.
Dubčeka.

Na pódiu sa predstavili malí i veľkí imitátori
spevákov i skupín. Klasika sa striedala s moder−
nými hudobnými štýlmi. Darinku Rolincovú  oživila
malá Dianka Matisová. Zaznel hit Horehronie v
podaní N. Barvířovej, E. Meňovčíka, J. Kosťa a F.
Džada. Romantickú Pomádu zatancovali súrodenci
L. a J. Čurmovci. Divákov rozvášnila Cher v podaní
K. Lacovej, popová hviezda Erasure v podaní M.
Lipovského a temperamentné hiphopové číslo
predviedla V. Slišková.  Prestávky vyplnila úžasným
spevom mladá, talentovaná Barbora Měšťanová.

Prekvapením pre divákom bol aj výkon Veroniky
Sliškovej, ktorá sa prítomnému publiku predstavila
vlastnou tvorbou v štýle beatboxu. 

Počas prestávok súťažili v karaoke aj prítomní
diváci.  Pieseň  Horehronie perfektne zvládli malé
speváčky Dianka Matisová a Natália Barvířová. Z
pódia odchádzali určite spokojné. Veď odmenou za
ich výkon boli mesačné vstupenky do Fitnes centra
v Michalovciach. Porota rozhodla nasledovne:

Kategória detí MŠ − 1. miesto L. Čurmová a D.
Matisová. Kategória deti 1.− 4. roč. jednotlivci − l. K.
Lacová, 2. K. Kudelčíková, 3. M .Čurma a B.
Misárová. Kategória deti 1.− 4. roč. skupiny − 1.
Kristína – Horehronie − N. Barviřová, E. Meňovčík,
J. Kosť, F. Džado, 2. Nelly Furtado − N. Barviřová,
A. Tkáčová, 3. Pomáda − L. Čurmová, J. Čurma.
Kategória deti 5.−9. roč. jednotlivci − 1. V.  Slišková,
2.  M. Lipovský, 3. T. Misárová. Kategória detí 5.−9.
roč. skupiny − 1. Sugarbabes − N. Grodecká, V.
Šalachová, S. Ostovrchá, 2. Superstar − L. Kosťová,
J. Legdanová, T. Mundír, M. Kalina, L. Vozárová, V.
Jančárová, S. Tkáč, K. Mazárová, T. Misárová, M.
Balický. Cena za kostým: K. Lacová, N. Barvířová,
E. Meňovčík, J. Kosť, F. Džado. Cena za najver−

nejšie stvárnenie – V. Slišková.
Súťažiaci v jednotlivých kategóriách boli odme−

není krásnymi vecnými cenami i sladkosťami,
ktoré im zakúpili  štedrí sponzori  Proservis, Rades,
Renault Michalovce, Cestovná kancelária KIM
Tour, Autoškola Perfekt, Brodway klub, Spoločnosť
TP 2, reštaurácia Aztéka, cukráreň Cyprián sladký
svet.

K zdarnému priebehu MPŠ prispel moderátor
Ľuboš Marek, s ktorým spolupracovali aj členovia
DEKA KM z CVČ.                             Alica Fedáková

Nová publikácia
Mesto Strážske má novú 36 stranovú publi−

káciu s názvom STRÁŽSKE. 
Je v nej 75 farebných fotografií: letecké po−

hľady na mesto a okolie, sakrálne stavby, archi−
tektúra, dôležité stavby a rekonštrukcie z po−
sledného obdobia, pomník, pamätník, kultúrne,
spoločenské a športové podujatia na území
mesta, gaštanová aleja, blízky Laborec a iné.

Autormi farebných fotografií sú P. Kičinka, G.
Grmolcová, Ľ. Marek a Media Group, s.r.o., Pho−
tofision, internet. Publikáciu pre MsÚ vydala
Excel enterprise, s.r.o., a zostavila ju G. Grmol−
cová.                                                  − ik −

Snímka autorky k článku V parlamente...

V Európskom parlamente Štrasburg
Európsky parlament je jedinou inštitúciou

Európskej únie volenou v priamych všeobecných
voľbách. Zastupuje pol miliardy občanov z 27
členských štátov Únie. Parlament je miestom ži−
vých politických diskusií, rozhoduje o záležitos−
tiach týkajúcich sa všetkých občanov Európskej
únie. Či ide o deti, dospelých, študentov, pra−
cujúcich, alebo dôchodcov, európske zákony sa
bez ohľadu na našu situáciu týkajú nás všetkých
a niekedy o tom ani nemusíme vedieť. Európsky
poslanci majú v mnohých oblastiach rozhodujúcu
úlohu – svojou činnosťou prispievajú k zdravším
potravinám na našich tanieroch, k slobode pohy−
bu a možnosti pracovať hocikde v Únii, k och−
rane životného prostredia atď. Prácu Európskeho
parlamentu  môže sledovať každý priamo z do−
mu bez toho, aby musel cestovať prostredníc−
tvom počítača na adrese www.europarl.europa.
eu. 

Mala som možnosť osobne sa zúčastniť na
zasadnutí v Európskom parlamente. Za okres
Michalovce mali túto možnosť štyria starostovia
obcí a predsedníčka OO ÚŽS Michalovce. Cesta
bola náročná, ale pocity, skúsenosti, zážitky z
EÚ parlamentu  boli naozaj skvelé. Táto cesta sa
konala na pozvanie Euro poslankyne M. Smol−
kovej.                                  Zabloudilová Anna

Spája ich vzájomné puto
Dňa 26.5.2010 sa úspešne zrealizoval v rož−

ňavskom Mestskom divadle ACTORES 7. ročník
festivalu v dramatickej tvorivosti klientov domovov
sociálnych služieb z Košického samosprávneho
kraja pod názvom Most úsmevov.

Na súťažnom predstavení tvorivosti sme
nesmeli chýbať ani my, teda literárno−dramatický
súbor Lienky z Lidwiny DSS.

Divákov sme potešili hudobnou rozprávkou Soľ
nad zlato v modernom prevedení. Porota sa
mohla potešiť šikovnosťou našich divadelníkov,
pokochať na farebných kulisách a kostýmoch.
Naše deti prostredníctvom rozprávky mohli znovu
ukázať svoj talent a šikovnosť, a zároveň im
tvorivá práca v divadielku umožnila napĺňať ich
detské srdcia, sny.

Po bohatom kultúrnom programe nasledovalo
zasadnutie poroty, ktorá vyzdvihla klady jednotli−
vých vystúpení a následne na javisku ocenila dip−
lomom všetky súbory a zamestnancov zariadení,
ktorí sa podieľali na príprave týchto inscenácií.

Cieľom festivalu je ukázať schopnosti, talent,
tvorivosť a iniciatívu ľudí s ťažkým zdravotným po−
stihnutím v domovoch sociálnych služieb, a upria−
miť pozornosť aj na prácu zamestnancov týchto
zariadení.

Práca s mentálne postihnutými deťmi je veľmi
náročná, no zároveň krásna a vďačná. Vzájomné
puto, ktoré takto vzniká, je jedným z pekných prí−
kladov rozvoja vzťahu ľudí medzi sebou.

Mgr. M. Plitková
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Vstúpili do rVstúpili do rozprávkyozprávky

Oslavy a bohatý stôl
Deň matiek oslávili členky klubu dôchodcov na spoločenskom podujatí v

reštauračnom zariadení. Po slávnostných príhovoroch PhDr. L. Bušaničovej,
zástupkyne primátora a V. Duranika uviedla M. Peťková kultúrny program detí
z DSS Lidwina a klubového Rozmarínu. K životnému jubileu kyticami
blahoželali P. Havrilovi a skôr L. Vojtkovi. Karafiát dostala každá žena a v ich
mene za pekné oslavy poďakovala M. Sabová. Pri občerstvení zazneli pekné
pesničky.

Predtým sa v klubovni uskutočnilo podujatie Jedlá starých mám pre
všetkých členov KD, ktoré sa teší veľkej obľube. Obľúbené podujatie  začala
M. Peťková blahoželaním jubilantom: J. Daubnerovej, T. Janošovej, H. Fabe−
rovej, A. Uchaľovej,  A. Suchej a A. Pandovi (na snímke autorky). V tomto
duchu vyznel aj krátky program skupiny Rozmarín. V mene  jubilantov sa za
pekný program a kytice poďakovala J. Daubnerová. Potom už nastali hody.
Rôzne jedlá priniesli dôchodkyne z vlastných kuchýň a treba povedať, že bolo
z čoho vyberať a ochutnávať. Dobre nám padlo občerstvenie i spev pri
harmonike. V tanci sa najviac vyzvŕtali jubilujúci dôchodcovia. Teraz klub
dôchodcov pripravuje vychádzku k Laborcu.                                   − grm −

„Žebi me ňezabuľi“
22. mája 2010 žilo mesto Košice folklórom, pretože sa tu konal 15.  ročník

Zemplínskeho majálesu. Hlavným organizátorom stretnutia folklórnych kolek−
tívov Zemplína bol klub Zemplínčanov. Podujatia sa zúčastnil aj DFS Stráž−
čanik z CVČ Dúha, ktorý úspešne reprezentoval naše mesto na tomto
významnom podujatí prvý krát. Pre deti a pre nás dospelých to bol
neopakovateľný zážitok. Podujatie začalo krojovaným sprievodom folklórnych
kolektívov mestom Košice,  počas ktorého boli krátke zastavenia a členovia
jednotlivých folklórnych telies sa predstavili voľnou tanečno−speváckou
improvizáciou. Po skončení krojovaného sprievodu sa na tribúne pri Dolnej
bráne  postupne predstavilo 16 folklórnych  kolektívov. My sme sa predstavili
s programom Dievčenské hry – stonožka, karička a čardáš z Budkoviec, za
ktorý sme od publika zožali obrovský potlesk. Určite toto a ďalšie vystúpenia
budú motivovať deti k rozvoju folklóru v rámci činnosti CVČ Dúha. 

A. Fedáková

Letné kúpalisko v Strážskom je otvorené od
15.06.2010  do  31.08.2010 denne od 10. hod do
18. hod. K dispozícii je detské ihrisko s hojdač−
kami a preliezkami, basketbalový kôš so zámko−
vou plochou, plážové volejbalové ihriská a tráv−
naté plochy pre rekreačné športy a oddych. 

Kúpanie sa zaèalo
Samozrejme bazény: veľký o rozmeroch 25

m x 12,5 m s výškou vody od 1,4 m do 1,8 m,
menší bazén o rozmeroch 16 m x 8 m s výškou
vody 0,8 m, a 3 detské kruhové bazény o prie−
mere 2 m pre malé deti do 3 rokov. Sú zabez−
pečené stravovacie a občerstvovacie priestory v
podniku kolkáreň a bufete na voľnom priestran−
stve. Tešíme sa na hojnú účasť v letných mesia−
coch.

Cenník: Deti od 6 do 15 rokov 0,80 eur (po
15. hod. 0,60 eur), dospelí 1,50 eur (po 15. hod
1 euro), ZŤP zadarmo. Cena pernamentky: Deti
do 15 rokov 10 návštev 5 eur, dospelí 10 návštev
8,50 eur, dospelí 20 návštev 16,50 eur.    

Ing. Milan Makara, riaditeľ MsPS 

Centrum voľného času Dúha
pripravilo pre najlepších členov
záujmových útvarov, ako odmenu
za celoročnú prácu, výlet Po sto−
pách minulosti. Z početného zoz−
namu hradov to bol hrad na severe
Slovenska, týčiaci sa nad mestom
Stará Ľubovňa.

Cesta ubiehala rýchlo a deti
boli plné očakávania. Prvou za−
stávkou bol Dom ľubovnianskeho
mešťana, približujúci život strednej
vrstvy v 19. storočí, so 17−timi
figurínami pripomínajúcimi skutoč−
ných ľudí. Bol to ojedinelý zážitok z
pocitu prenesenia sa v čase. Do−
zvedeli sme sa tiež, ako sa vyrá−
bala modrotlač, navštívili sme
keramickú dielňu, no najviac nás
zaujalo a potešilo vlastnoručné
razenie ľubovnianskeho zlatého −
mince − pre šťastie, ktorú sme mohli neskoršie
použiť aj ako unikátne platidlo v stredovekom
vojenskom tábore v podhradí. V skanzene sme
mali možnosť vyskúšať si prácu remeselníkov,
ochutnať lokše u mlynárky a otestovať svoje
vedomosti a šikovnosť. 

Neskôr sme už „vstúpili do rozprávky“. Na
hrade nás privítala čarodejnica Hexa, ktorá prosila
o vyslobodenie z dlhej služby. Našou úlohou bolo
uhádnuť meno jej prapraprastarej mamy – zlej
čarodejnice, ktorá kedysi chcela zbúrať hrad Ľu−
bovňa. Museli sme absolvovať veľa úloh, ktoré
otestovali našu šikovnosť, dôvtip a múdrosť.
Odmenou nám bol diplom, ktorého čarovná for−
mulka šťastie prináša. 

Hádam najzaujímavejší bol stredoveký vojenský
tábor v podhradí, kde sme prežili stredovek na
vlastnej koži. Zbrojnoši predviedli streľbu z
katapultu a dela. I my sme mali možnosť vyskúšať
si streľbu z kuše a luku, zajazdiť na koni, zahrať
niektorú zo stredovekých hier. 

Verím, že zážitky z výletu zostanú hlboko vryté

v mysliach našich detí a možno dodržia sľub, ktorý
dali čarodejnici, že sa do roka na hrad opäť vrátia.

Mgr. Marta Kordeľová, riad. CVČ

Blcha na Zemplíne
Štyri besedy  absolvovala nedávno v meste a

okolí naša rodáčka Paula Sabolová, väčšinou o
najnovšej knihe pre predškolákov Blcha v cir−
kuse.

CVĆ Dúha zorganizovalo besedu v svojej
klubovni pre vybraných žiakov základnej školy.
Mnohí spisovateľkinu tvorbu poznajú,  dokázali to
svojimi otázkami v besede o jej knihách pre tí−
nedžerov. Táto beseda i ďalšie začínali ukáž−
kami z jej kníh. V Dúhe ju predniesol Matej
Lipovský z moderátorského krúžku.

V materských školách v Michalovciach a v
Starom, rodisku jej otca, ju najmladší prekvapili

dramatizáciou veršov z Blchy... Deťom sa
básničky veľmi páčili a s radosťou ich hovorili.
Potešili sa zo stretnutia s tetou spisovateľkou, čo
preukázali aj pri podpisovaní knižky s venova−
ním. A nebolo ich málo. Spolu ich na besedách
podpísala vyše stovky, medzi nimi i slovník Jak
me hutoreľi.

Spisovateľka priniesla aj ďalšiu novinku −
Vrkôčkine tajné objavy. Príbehy z nej, ako pove−
dala P. Sabolová, „pomôžu prváčikom prelúskať
prvé slová aj vety“. Z toho je zrejmé, že túto zau−
jímavú knihu napísala pre budúcich prvákov.

− G.G. −

Pre deti v Laose
Centrum voľného času Dúha Strážske bolo koordinátorom zbierky UNICEF

TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA v našom meste a okolí, ktorej cieľom bolo
vyzbierať peňažné prostriedky na dopravu vakcín proti novorodeneckému
tetanu do Laosu a ich zaočkovanie.

V týždni 17.5. − 23.5.2010 sa podarilo 32 dobrovoľníkom
vyzbierať 1086 eur, čo pomôže zachrániť život 2172 malým
človiečikom v Laose.

Koordinátorka strážanských dobrovoľníkov Mgr. Marta
Kordeľová touto cestou ďakuje všetkým dobrovoľníkom,
ktorí i za nepriaznivého počasia dokázali vyzbierať túto
neuveriteľnú sumu, ako i všetkým ľuďom dobrého srdca, ktorí
prispeli. Keďže išlo o časovo i organizačne náročnú akciu, za pomoc a spolu−
prácu vyslovuje uznanie tiež vedeniu Základnej školy v Strážskom, Strednej
odbornej školy v Strážskom a Základnej škole s materskou školou Žbince.
Mgr. Marta Kordeľová



Bilancia jarnej časti ročníka 2009/2010
Po dobrej zimnej príprave začal svoj cieľ ŠK Strážske, záchranu v štvrtej lige Juh, realizovať

doma s Kráľovským Chlmcom, ktorý sme zdolali 2:0. S týmto súperom sme bojovali o záchranu
až do konca súťaže. Až do 29. kola nebolo jasné, koľko družstiev bude vypadávať zo štvrtej ligy
Juh. 

Ak by z druhej ligy Východ vypadla Stará
Ľubovňa, ktorá bola takmer celú jarnú časť
posledná, z tretej ligy by vypadávali dva tímy, a
keby boli oba z južnej časti, zo štvrtej ligy Juh by
museli ísť o súťaž nižšie až tri tímy. Okrem už
dávnejšie odhlásenej Šace aj takisto dávnejšie isté
Helcmanovce. Tretia piatoligová miestenka by sa
delila medzi Strážskym a Kráľovským Chlmcom,
pričom po vzájomných zápasoch 3:1 a 2:0 bolo na
tom, vďaka gólu strelenému vonku, lepšie naše
mužstvo. Sobotňajšie víťazstvo Starej Ľubovne nad

MFK Košice B (2:1) nesmierne potešilo Jozefa
Štafuru, pretože záchranou domácich sa zároveň
spečatila aj ich účasť vo štvrtej lige Juh. 

Hoci sme kalkulovali aj s možnou konfrontáciou
s Kráľovským Chlmcom podľa vzájomných stret−
nutí, toto je predsa len istejšia možnosť. Vo štvrtej
lige Juh už ide v podstate iba o to, či vypadnú z
tretej ligy Sobrance, čím stiahnu do piatej ligy
Helcmanovce, alebo sa zachránia a aj vo štvrtej
lige ostane vlastne všetko po starom.

Zachránili sme sa, čo je úspech, ale na druhej
strane sa z tejto sezóny musíme poučiť. V nasle−
dujúcom ročníku sa chceme pohybovať vyššie, pre−
to už nesmieme podceniť jeseň a taktiež stretnutia
na ihriskách súperov, kde sme boli dosť nevýrazní. 

Pred posledným jarným kolom bola úspešnosť
ŠK Strážske na domácom ihrisku stopercentná, zo
šiestich zápasov sme získali osemnásť bodov. Na
ihriskách súperov sa nám nedarilo, čo je signálom
pre doplnenie mužstva novými skúsenými hráčmi z
vyšších súťaží, tým by kvalita bola na vyššej
úrovni“. 

Najlepším hráčom s dlhodobou výkonnosťou
bol Filip Pavúk. V jarnej časti sa najviac viditeľné
výkonnostne zlepšili Tomáš Hirjak a Oliver Kóc.
Mužstvo podržal vo viacerých zápasoch brankár
Vova Moroz, ktorý však v závere chýbal pre pra−
covné povinnosti, čo sa prejavilo aj na výsledkoch.
U ostatných hráčov bola výkonnosť kolísavá.
Príčinou boli pracovné povinnosti, pre ktoré po−
klesla dochádzka na tréningy a tým kvalita hry. Je
škoda, že v jarnej časti nám nebol k dispozícii
Tomáš Mitro a Mikuláš Mika, s ktorými som počítal
do základnej zostavy.

Strážske si zaslúži vyššie postavenie v tabuľ−
ke, aby hralo dôstojnejšiu úlohu v nasledujúcom
ročníku. Má vynikajúce podmienky pre rast klubu
(ihriská, telocvične, posilňovňu, kúpalisko). Som
veľmi rád, že sa môžem poďakovať všetkým
hráčom, výboru, fanúšikom a taktiež sponzorom,
ktorí nás podporili a verili nám v najťažších
situáciách.                                       Jozef Štafura
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V Slovenskom raji
Začiatkom júna 20 členov ZO KST navštívilo

Slovenský raj. Stále pršalo, ale v sobotu sa na nás
usmialo slniečko a napriek rozbahnenému terénu
sme sa vybrali na Tomašovský výhľad. V nedeľu
ráno za pekného slnečného počasia sme išli na
prechod Prielomom Hornádu a Kláštorisko. Krásna
príroda Slovenského raja nás láka na chvíle
oddychu. Čaro týchto chvíľ nám pokazili zlodeji,
ktorí sa bezočivo dostali do chaty a okradli nás. Je
veľmi smutné, že proti takýmto živlom sme stále
bezmocní. Núti nás to zamyslieť sa ako sa chrániť
a brániť proti zlodejom. Krásy prírody nás budú
lákať aj naďalej, ale budeme musieť svoje veci
dostatočne chrániť pred ľuďmi, ktorí striehnu na
našu nepozornosť. Tak ako to bývalo na skaut−
ských táboroch. Celý čas sme si striedali služby na
ochranu nás i nášho majetku. Dúfam, že nabudúce
nám zostanú iba tie najlepšie zážitky.        − A.Z. −

Majster Slovenska
Dňa 15.5.2010 sa vo Svidníku, pod patroná−

tom primátora mesta Ing. M. Bartka, uskutočnili
majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke. Zú−
častnilo sa na nich 79 pretekárov. V kategórii do
90 kg si výborne počínal nováčik náš Lukáš
Sabol, ktorý rozdielom 2,5 kg vyhral pred druhým
v poradí Mariánom Kalmárom z Dobšinej. Lukáš
pretekal vo verzii RAW v kategórii open a na−
priek svojmu juniorskému veku sa môže pýšiť
titulom majstra SR medzi mužmi. Postranným
rozhodcom bol Štefan Román, predseda OKaST
Strážske. Už teraz sa tešíme na letné a jesenné
preteky, na ktoré sa pripravujú ďalší pretekári
nášho oddielu.  

Štefan Román, predseda OKaST

Dňa 17. mája sa v ranných hodinách vyliala
rieka Laborec v časti Krivošťany. Došlo k vzo−
stupu hladiny na historicky najvyššiu hodnotu
448 centimetrov, čo malo za následok zapla−
venie priľahlých objektov. Obyvatelia boli prí−
slušníkmi Hasičského zboru Michalovce evakuo−
vaní.                    Snímka: Š. Roman, text red. 

Školská športová olympiáda
Dňa 9.6.2010 sa uskutočnil XXI. ročník ŠŠO

žiakov Základnej školy v Strážskom na mestskom
futbalovom štadióne.

Po slávnostnom otvorení olympiády, zapálení
ohňa, spievaní školskej hymny, zložení sľubov a
príhovore riaditeľa školy Mgr. Michala Poláka sa
začali vytúžené športové disciplíny žiakov 1. až 9.
ročníka. Žiaci štartovali v atletických disciplínach:
beh na 60 m, skok do diaľky, skok do výšky, hod
kriketovou loptičkou, 600, 800 a 1000 m, a štafety
4x60 m.

Všetci športovci podávali vynikajúce výkony. V
tomto ročníku ŠŠO boli prekonané dva rekordy
olympiády – beh na 50 m T. Šumilová  2.a (8,7 s.),
štafeta 4x60 m trieda 5.a (38,0 s) J. Macejko, M.
Hordoš, T. Bereznanin, R. Venger a dva vyrovnané
rekordy M. Ferenc 4.a beh na 50 m (8,0 s), štafeta
4x60 m dievčatá 9.b (37,1 s) M. Tokárová, P.
Mihoková, Z. Demčáková, V. Ferčáková. Spolu−
žiaci krikom a potleskom povzbudzovali súťažia−
cich z tribún.

Víťazom ročníkov 1.− 4. sa stala 2.b trieda uč.
Mgr. I. Hudákovej a ročníkov 5.− 9. 6.c, trieda uč.
Mgr. B. Šenitkovej.

Celú túto príjemnú atmosféru dotváral aj
vestibul našej školy vyzdobený výtvarnými i lite−
rárnymi prácami našich žiakov.

Vďaku vyslovujeme mestskému podniku slu−
žieb i riaditeľovi Ing. M. Makarovi za kvalitnú prí−
pravu atletickej dráhy, pomoc pri olympiáde a po−
skytnutie občerstvenia – guľáš pre športovcov.

Mgr. V. Babjáková

O budúcnosť volejbalu
sa nebojme!

V dňoch 2. a 3. júna sa v Košiciach a v Mol−
dave nad Bodvou uskutočnili finálové kolá oblasti
Východ v minimax−volley (žiaci 5.−6.roč.) v kate−
górii dievčat a chlapcov.

Zišlo sa tu 8 najlepších družstiev po postupo−
vých kolách, keď v kategórii dievčat štartovalo
vyše 100 družstiev a v kategórii chlapcov vyše
60. Dievčatá obsadili celkove 7. miesto (Varšová,
Mazárová, Mulíková, Slišková, Porvažniková, Zele−
ňáková, Jančárová, Holejová, Sabolová). Chlap−
com celkové víťazstvo ušlo po tesnej prehre so
Svidníkom (1:2), keď v tajbrejku prehrali najtesnej−
ším rozdielom 13:15. V ostatných 4 víťazných zá−
pasoch nestratili ani set a tak obsadili celkove
pekné 2. miesto (Šumila, Kmec, Ferko, Berezna−
nin, Hudák, Šmiga, Kislan, Suslo).

Obe družstvá reprezentovali našu školu a
mesto 16. júna na Majstrovstvách Slovenska v Ko−
šiciach Barci, kde v oboch kategóriách štartovalo
po 16 družstiev.                              Mgr. F. Műller

Dvojčíslo 3−4 redakčne pripravila a spracovala
Gabriela Grmolcová

Turistické
okienko

Na snímke P. Kičinku momentka z futbalového
zápasu na domácom ihrisku.


