Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XII./ číslo 7−8

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasadlo
28.10.2010 poslednýkrát pred voľbami.
Po prerokovaní:
A / Berie na vedomie
l Plnenie úloh z uznesení MsZ. l Riešenie
pripomienok zo zasadnutí. l Správu hlavného kon−
trolóra mesta Strážske o kontrole miestnej dane za
psa. l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske
o kontrole aktuálnosti vnútorných smerníc MsÚ. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole zmlúv uzatvorených mestom v roku 2009.
l Informáciu o opatreniach prijatých kontrolova−
ným subjektom na odstránenie nedostatkov
zistených pri kontrole personálnej agendy zamest−
nancov MsÚ. l Informáciu o prijatých opatreniach
na odstránenie nedostatkov zo záverov správ
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole č.
5, 6, 7 a 10/2010. l Rozbor hospodárenia Mest−
ského podniku služieb mesta Strážske od 01.01.
2010 do 30.09.2010 a čerpanie príspevku Mest−
ského podniku služieb mesta Strážske do 30.09.
2010. l Informáciu zo zasadnutí komisií MsZ.
B / Schvaľuje
l II. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2 / 2010: Povolené prekročenie výdavkov
o 104 729,73 eur pri dosiahnutí vyšších príjmov
o 104 729,73 eur a výdavkov v zmysle predlože−
ného návrhu.
Príjmy: Bežný rozpočet
2 551 954,66 eur
Kapitálový rozpočet
666 097,00 eur
Finančné operácie
398 978,64 eur
Príjmová časť po zmene vo výške
3 617 030,30 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 645 760,30 eur
Kapitálový rozpočet
884 211,00 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške
3 617 030,30 eur

Výsledky volieb

do samosprávy obcí 27.11.2010
Počet volebných okrskov
4
Poč. osôb zapísaných v zoznamoch voličov 3595
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
1836
Počet odovzdaných obálok
1836
Počet platných hlasovaích lístkov
1816
Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť
11
Počet zvolených poslancov
11
Počet platných hlasovacích lístkov
1820
% účasti na voľbách
51,07

Za primátora mesta bol zvolený
Ing. Vladimír Dunajčák
Kandidáti na primátora mesta
meno
Vladimír Dunajčák, Ing.
Liduška Bušaničová, PhDr.
Miroslav Kačur, Ing.
Ľubomír Vaľko, Ing.
Michal Knap
Miloš Marko, Ing.
Mária Lecáková, Ing.
Eduard Maskaľ

počet hlasov
734
316
214
148
144
141
87
36

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 3 617 030,30 eur.
l Správy o výchovno−vzdelávacej činnosti, o vý−
sledkoch a podmienkach škôl a školských za−
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stráž−
ske v školskom roku 2009/2010. l Zápočet opráv−
nených nákladov vynaložených na výmenu vcho−
dových dverí v prenajatom objekte Broadway klub
Strážske, pre nájomníka Mgr. Kamila Hajdučka,
Jahodná 518, vo výške 4 399,43 eur s DPH, v
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta (§
20) Strážske. l Odpredaj pozemku nachádzajú−
ceho sa na ul. Krivošťanskej, parc. č. 1444 druh
pozemku záhrada o výmere 674 m2 pre Miroslava
Kusyho, Jahodná 522, 072 22 Strážske, za cenu
730,00 eur a náklady spojené s prevodom na
základe obchodno−verejnej súťaže v súlade so Zá−
sadami hospodárenia s majetkom mesta Strážske.
l V súlade s § 18 c ods. 5 Zákona č. 369/1990 o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta
Strážske vo výške 400 eur za kvalitné vykonávanie
kontrolnej činnosti. l V súlade s § 25 ods. 9
Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov a zásadami odme−
ňovania poslancov MsZ v Strážskom odmenu zá−
stupkyni primátora mesta vo výške 50 % mesač−
ného platu primátora (1345,68 eur) za aktívny
prístup pri riešení aktuálnych problémov mesta
Strážske za rok 2010. l V súlade s § 5 ods. 1 Zá−
kona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a pla−
tových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších zmien a predpisov odmenu
primátorovi mesta vo výške 6,2 % súčtu platov za
rok 2010 (2 000 eur). l V súlade s § 25 ods. 9 Zá−
kona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení ne−
skorších zmien a predpisov, a zásadami odmeňo−
vania poslancov MsZ v Strážskom odmenu po−
slancom MsZ vo výške 300 eur za aktívny prístup
pri riešení problémov mesta Strážske za rok 2010.
l Rozšírenie prenájmu súčasného Broadway klubu
o podlahovú plochu o výmere 34 m2 (časť chodby
objektu Kino Strážske) pre Mgr. Kamila Hajdučka,
Jahodná 518, Strážske. l Za prísediacich Okres−
ného súdu Michalovce Máriu Söčövú, Vihorlatská
626, Strážske a Sofiu Loyovú, Komenského 668,
Strážske.
C / Neschvaľuje
l Zápočet nákladov na výmenu okien v objekte
Pohostinstvo na futbalovom štadióne pre Ing. Eu−
gena Kovaľa, Komenského 669, Strážske z dôvo−
du rozporu s podmienkami zmluvy č. 285/09 čl.
VII.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Bude Silvester
31. decembra vás pozývame na Námestie
A. Dubčeka. Pred budovou MsÚ sa usku−
točnia oslavy vzniku samostatnej SR a pri−
vítanie nového roka 2011. Zaznejú zvony,
štátna hymna a po slávnostnom príhovore a
prípitku predstaviteľa mesta bude veľký
ohňostroj. Pre účastníkov je pripravený malý
spomienkový darček a niečo na občerstvenie.
Príďte všetci a včas!
− MsÚ −
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Vážení občania!
Využívam túto príležitosť, aby som sa
vám poďakoval za účasť na tohoročných
komunálnych voľbách. Zvolili ste si 11 po−
slancov, ktorí vás budú zastupovať v sa−
mospráve mesta. Potešilo ma tiež to, že z
navrhovaných kandidátov na primátora
mesta, ste mi dali najviac hlasov. Ďakujem
vám! Tak ako doteraz, aj naďalej budem ve−
novať všetko svoje úsilie pre rozvoj mesta a
spokojný život občanov, nielen tých, ktorí ma
volili, ale aj tých, ktorí mi hlas nedali, resp.
sa volieb nezúčastnili.
Pretože sa blížia najkrajšie sviatky
roka − Vianoce, želám vám ich pokojné
prežitie v kruhu najbližších, želám pevné
zdravie, lásku, šťastie, veľa osobných a
pracovných úspechov v nastávajúcom
roku!
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

41. ročník Behu oslobodenia

Športová udalosť roka
Na Námestí A. Dubčeka bol štart a cieľ Behu
oslobodenia, ktorý sa uskutočnil 7. novembra
2010. Začal sa položením vencov k pomníku
obetiam 1. svetovej vojny a k pamätníku na obete
2. svetovej vojny (na snímke P. Kičinku).
Po štátnej hymne recitovala príležitostnú
báseň G. Grmolcová z krúžku Zrkadlenie.
Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta
Ing. V. Dunajčák. Zdôraznil v ňom význam
podujatia ako prejav vďaky za položené životy a
strádania počas oslobodenia našej vlasti a
Strážskeho. Privítal účastníkov Behu oslobodenia
a zaželal im veľa zdaru.
V chladnom počasí sa potom na štart v
jednotlivých kategóriách postavili deti, žiaci,
mládež a dospelí. (Výsledky sú na 6. strane).
Vyhlásenie najlepších, odovzdanie cien a žre−
bovanie detskej tomboly − to sa už blížil záver
Behu oslobodenia. Primátor mesta v ňom
blahoželal najlepším a všetkým bežcom, poďa−
koval za účasť i za organizátorskú pomoc. Pozval
všetkých na 42. ročník BO v roku 2011.
Mesto Strážske, CVČ, ZŠ a MBO v Stráž−
skom boli usporiadateľmi tohoročného preteku.
− ika −
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Výsledky volieb

do samosprávy obcí 27.11.2010
11 kandidáti zvolení na poslancov MsZ
meno
počet hlasov
Vladimír Dunajčák, Ing.
639
Martin Šuľak
548
Eva Lacová, Mgr.
544
Dana Jurečková, MUDr.
539
Magdaléna Juhásová
525
Viera Venglarčíková, Ing.
480
Michal Knap
467
Liduška Bušaničová, PhDr.
441
Dušan Cacara, Ing.
436
Jozef Dvorščák, Ing.
383
Ľubomír Vaľko, Ing.
363
Kamil Hajdučko, Mgr.
Danka Baánová
Vladimír Jančár, Ing.
Jozef Meňovčík
Vratislav Lipovský
Ján Ilčišin
Miroslav Kačur, Ing.
Vladimír Škurka
Irena Miklošová
Ján Fedorišin, Ing.
Marián Konečný
Anna Zabloudilová
Martin Zambory
Ladislav Búci, MVDr.
Ján Mihaľo
Miroslav Kusý
František Repovský
Ľuboš Marek, Mgr.
Lýdia Harmanová, Ing.
Michal Zásadný
Ľubomír Ihnát
Alexander Bočan, Ing.
Jozef Dzurjaško
Andrej Huraj
Peter Mulik, Ing.
Marek Michlovič
Milan Varšo, Ing.
Milan Kobza, Ing.
Ľuboš Bobík, Ing.
Karel Bermann
Martin Hajdučko
Anton Vaľko, Ing.
Ladislav Dunaj, Ing.
Vladimír Mitro
Igor Plitko, Ing.
Jozef Janok
Jozef Vargovič
Slavomír Hudák
Vladislav Šul
Eva Matuchová, Mgr.
Amália Mochťaková
Ľuboš Lendáč, Ing.
Vladimír Sabo
Milan Zajac
Miroslav Ladomirjak
Marián Pavolko

357
350
349
340
338
334
323
295
277
276
276
273
273
271
269
256
255
248
243
241
240
238
236
223
211
208
206
205
200
174
171
151
150
149
149
144
138
134
131
127
126
112
108
95
80
60

Blahoželanie
V deň svojich narodenín − 17. novembra − oslá−
vila životné jubileum Mgr. Eva Matuchová. V obrad−
nej miestnosti MsÚ sa k nej prihovoril, darčekom a
kyticou kvetov blahoželal primátor mesta Ing. V.
Dunajčák. Slávnostný program, ktorý pripravili člen−
ky Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ sa −
podľa vyslovenej vďaky jubilantky, rodiny, spolupra−
covníkov a hostí − veľmi páčil.
Jubilantke srdečne blahoželáme!
− ov −

Naše mesto

sociálny poradca
Rozdiel medzi osobnou asistenciou a príspevkom na opatrovanie
Ako riešiť situáciu, keď máte doma člena rodiny, príbuzného alebo známeho, ktorý je odkázaný na
pomoc inej osoby? Starostlivosť o neho vám neumožňuje pracovať, zaberá väčšinu vášho voľného času?
V súčasnosti máme viaceré riešenia pobytového charakteru. Zameriame sa však na pomoc, ktorú odkázaná
osoba môže poberať v domácom prostredí, prípadne na finančné príspevky, ktoré v súčasnosti poskytuje pri
takomto znevýhodnení úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
1. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu − je určený najmä okruhu ľudí, ktorí nie sú rodinní
príslušníci zdravotne ťažko postihnutej osoby. Je to asistent, ktorého si vyberá zdravotne postihnutý občan
sám a postihnutý občan aj sám vypláca asistentovi odmenu, ktorú mu posiela úrad práce. Je to pomoc pri
úkonoch, ktoré nie je schopný vykonávať zdravotne postihnutý sám, aby sa tak čo najlepšie dosiahla
nezávislosť a samostatnosť človeka s postihnutím. Na to, aby robil niekto osobného asistenta nie je potrebná
žiadna špeciálna kvalifikácia alebo vzdelanie. Osobná asistencia nemá pracovno−právny charakter, uzatvára
sa zmluva o výkone osobnej asistencie medzi dvoma fyzickými osobami, ktorá je upravená Občianskym
zákonníkom. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu.
2. Peňažný príspevok na opatrovanie − je určený predovšetkým rodinným príslušníkom zdravotne
ťažko postihnutej osoby, t. j. osobe, ktorá opatruje
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je
odkázaná na opatrovanie na základe komplexného
posudku. Fyzická osoba môže vykonávať opatrova−
nie, ak je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony,
je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatro−
September, október, november 2010
vanie a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postih−
Narodili sa: 4 chlapci a 11 dievčat.
nutím jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.
Sobáše: manželstvo uzavrelo 5 snúbenec−
Takéto opatrovanie nie je pracovno−právnym vzťa−
kých párov.
hom. Peňažný príspevok sa poskytuje mesačne do
Jubilanti − September: Alexander Suchitra,
výšky 111,32 % životného minima pre jednu plno−
Jozef Mundír, Alena Sekerová, Jitka Eleková,
letú fyzickú osobu, sú však výnimky, kedy sú sumy
Viera Andrejčáková, Helena Smoľáková, Franti−
príspevku upravené inak.
Mgr. Zuzana Voľanská
šek Šimku, Štefan Holej, Vladimír Capik, Jozef
Kormaník, Mária Žovninová, Anna Jašková, Bar−
tolomej Sklár, Filoména Vaľová, Anna Skoupi−
lová, František Šándor, Milena Ihnátová, Ján
Beň, Milan Bereš, Terézia Staničárová, Sabina
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňova−
Čabáková. Október: Milena Matisová, Alexander
nie komunálnych odpadov a drobných stavebných
Magyar, Magdaléna Sitárová, Ľudmila Jakubco−
odpadov, ktoré vznikli na území mesta Strážske v
vá, Bernardína Macejková, Eva Schudichová,
roku 2010, zabezpečoval Mestský podnik služieb
Milan Hrubovčák, Ing. Ladislav Harman, Emil
mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe zmluvy o
Cvejkuš, Ľubica Terovská, Štefan Šubert, Ing.
poskytovaní služieb.
Eugen Kovaľ, Mária Kapová, Mária Zolotová,
Za desať mesiacov roku 2010 bolo v meste
Mária Drutárová. November: Viliam Gaži, MUDr.
vyprodukovaných a na skládke Pláne zneškodne−
Marián Maškulík, Juraj Juhász, Ján Ilčišin, Eva
ných celkovo 1126,770 ton zmesového komunál−
Hudáková, Jarmila Kločanková, Ing. Alena Cehu−
neho odpadu, čo je o 486,96 ton viac ako za
lová, Mgr. Eva Matuchová, Michal Tokár, Miro−
rovnaké obdobie minulého roku. Z celkového
slav Žinčák, Peter Čigáš, Ján Marek, Helena Ku−
množstva ko−munálneho odpadu vyprodukovaného
syová, Anna Šimku, Ing. Mária Dunajová, Vla−
občanmi bolo v bytových domoch na Laboreckej
dimír Maťaš, Milan Hamaš, Michal Čajka, Ľudmila
ulici vyprodukované 61,53 ton; prepočítané na
Lecáková, František Repovský, Margita Cmaro−
jedného obyvateľa 513 kg/osoba/polrok, čo je
vá, Anna Šuhajdová, Mária Ďurašová, Mária
takmer 3x viac ako u ostatných obyvateľov v meste,
Ciglariková, Štefan Chmara, Anna Jančušeková,
kde je produkcia 165 kg/osoba/polrok.
Mária Gerbócová, Alžbeta Sidorová, Mária
Z celkového množstva 1571,41 ton odpadu vy−
Vaľovčíková, Helena Karoľová.
vezeného z mesta Strážske a areálu Chemko na
Všetkým srdečne blahoželáme!
skládku odpadov Pláne tvorí zmesový komunálny
Zomreli (v septembri, októbri, novembri
odpad 1126,77 ton, t.j. 71,7%, objemný odpad (ná−
2010): Jozef Vaľovčík, Helena Pacolová, Anna
bytok, okenné rámy, bytové jadrá, odpad vytriedený
Martauzová, Milan Balický, Cyril Kolibab, Eva
zo zberných miest biologicky rozložiteľného od−
Biliková, Pavol Oblažný, Zita Podbehlá, Michal
padu) 119,62 ton, t.j. 7,6%, stavebný odpad 290,91
Lazor, Anna Juhászová. Venujme im tichú spo−
ton, t.j. 18,5% a odpad zo spracovania odpadu
mienku!
− M.D. −
32,09 ton, t.j. 2,1% a odpad z čistenia ulíc 2,02
tony, t.j. 0,1%. Pri čistení zberných miest biologicky
rozložiteľného odpadu v júni t.r. bolo vytriedených
31,98 ton iného ako biologicky rozložiteľného od−
padu, ktorý bol vyvezený na skládku Pláne.
Nárast množstva odpadu z mechanického spra−
Dňa 16.12.2010 uplynie
covania odpadov, t.j. odpad ručne vytriedený na
25 rokov, čo nás navždy
stredisku separovaného zberu bol spôsobený
opustil Ing. Július Capík.
čistením a prípravou haly na rekonštrukciu.
Každému, kto ste ho po−
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
znali, ďakujeme za tichú
roku bolo na skládku Pláne vyvezených o 421,49
spomienku.
ton odpadu viac, čo je nárast o takmer 37%.
S úctou a láskou na ne−
Spoločnosť Ekologické služby s.r.o. za desať
ho spomínajú manželka,
mesiacov 2010 zneškodnila na skládke Pláne cel−
dcéra a syn s rodinami.
kom 21 185,702 ton odpadov a pre mesto odviedla
sumu 201 533,64eur (6 071 402,60 Sk) ako zákon−
ný poplatok za uloženie odpadu na skládke v ka−
tastri mesta.
V rámci separovaného zberu oddelených zlo−
Dňa 3.10.2010 tragicky zahynul náš milovaný
žiek komunálnych odpadov bolo za desať mesiacov
manžel, otec a syn Milan BALICKÝ. Úprimne
t.r. odovzdané na zhodnotenie 50,465 ton papiera,
ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse−
47,840 ton skla, 25,409 ton plastov, 2,365 ton ko−
dom a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
vových obalov, 12,564 ton tetrapakov, 5,780 ton
jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za kve−
pneumatík, 6,720 ton vyradených elektrických a
tinové dary a prejavy sústrasti v našom žiali.
elektronických zariadení a 300 kg olejov.
Manželka s rodinou
Marta Bočková, referent živ. prostredia MsÚ

Spoločenská
rubrika

Odpady, odpady, odpady...

Spomienka

Poïakovanie

Naše mesto
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Mikuláš v meste

Stovkami drobných žiaroviek sa v pondelok 6. decembra rozžiaril vianočný stromček v
Strážskom. Viacúčelová sála bola zaplnená nedočkavými deťmi, ktoré v sprievode rodičov
netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša. Peknými pesničkami a básničkami sa ho snažili
privolať.
Dlhobradatý deduško spolu s anjelom a čertom v sprievode primátora Ing. V. Dunajčáka
však najskôr navštívil deti v Domove sociálnych služieb Lidwina a obyvateľov Domova
sociálnych služieb Harmonia. Aj tí si pre Mikuláša pripravili pekný program. Očká tých
najmenších sa viditeľne rozžiarili a aj ich starší kamaráti s vďakou prijali malé darčeky, ktoré
azda aspoň na pár chvíľ urobia ich život o čosi radostnejším.
Vo viacúčelovej sále poniektoré deti vraj neverili, že Mikuláš existuje, ten ich svojím prí−
chodom nakoniec presvedčil (na snímke P. Kičinku). Nasledoval program, ktorý pripravili členo−
via záujmových útvarov CVČ, deti MŠ a ZŠ. Počas neho si čerti vyhliadli neposlušné deti −
vhodných pomocníkov k pekelným kotlom. Odišli však naprázdno, lebo všetky deti sľúbili, že
budú dobré.
Rozžiarené očká, spokojnosť a radosť sprevádzali sviatočnú mikulášsku atmosféru. Aj tohto
roku bola skvelá a takou bude nepochybne opäť aj o rok.
Mgr. Marta Kordeľová, riad. CVČ

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci ?!

Sláviček z MŠ

Volebné programy kandidátov za primátora mesta Strážske v zdravotníckej oblasti − úplná neznalosť
problematiky, alebo vedome zavádzanie občanov? V rámci predvolebnej kampane som prelistoval vytla−
čené volebné programy viacerých kandidátov na post primátora pre nedávne komunálne voľby v Strážskom.
Veľmi ma prekvapili predvolebné sľuby v oblasti zdravotníctva, ktoré viacerí kandidáti (najmä nezvolení) po−
núkali, a to nemilo. Napr. znovuotvorenie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP), röntgenu, geria−
trického oddelenia, zriadenie rehabilitačného strediska, ambulancie detskej psychológie a iných sa občanom
− laikom určite veľmi dobre číta, avšak v súčasnosti pri platnej legislatíve týkajúcej sa zdravotníctva, sú to
len krásne vízie, plané sľuby, rojčenia, ťažká neznalosť problematiky, možno aj vedomé zavádzanie pre
dosiahnutie čo najlepšieho volebného výsledku.
Primátor mesta, resp. samospráva nemajú ani v minimálnej kompetencii fungovanie zdravotníckych čin−
ností, jednotliví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, štátni aj súkromní, podliehajú právomoci VÚC Koši−
ce, resp. lekárovi VÚC, aj ten sa musí riadiť platnou legislatívou pre činnosť zdravotníckych zariadení prijatou
v Národnej rade SR, resp. vyhláškami Ministerstva zdravotníctva SR.
Najčastejší prísľub kandidátov
Obnovenie LSPP v Strážskom, najčastejší prísľub kandidátov za primátora, je pre občanov mesta
pravdepodobne najzaujímavejší a aj najžiadanejší, ale z viacerých dôvodov nerealizovateľný. Pre fungova−
nie LSPP platí ministerská vyhláška o minimálnej sieti ambulancií LSPP na Slovensku. Podľa tejto vyhlášky
je v SR nadpočet ambulancií LSPP takmer 2−násobný. Podobne ako sa redukujú lôžka v nemocniciach,
začal proces redukcie aj ambulancií LSPP. Ambulancia LSPP musí v spádovom území mať určitý minimálny
počet obyvateľov, a to Strážske aj s okolitými dedinami nemá. V rámci VÚC Košice po komunálnych voľ−
bách, aj na podnet služiacich lekárov so súhlasom Lekárskej komory aj lekára VÚC Košice, budú zrušené
LSPP v neďalekých Veľkých Kapušanoch (kde je spádová oblasť aj s okolitými dedinami oveľa väčšia ako
v Strážskom) a v Gelnici, napriek vehemetnému nesúhlasu samospráv. Podobný proces bude pokračovať
aj v iných regiónoch Slovenska. Okrem platnej vyhlášky o minimálnej sieti (ktorá platí, či je pri moci pravi−
cová, či ľavicová vláda) je v daných oblastiach málo služiacich lekárov, ktorí musia napriek svojmu nesú−
hlasu často ísť do služieb, veková štruktúra služiacich je nepriaznivá, mnohí sú v dôchodkovom veku, po
nočnej službe nemajú nárok na voľno, oddych (ako napr. hasiči, policajti, vojaci ap.), hneď musia pracovať
v svojich ambulanciách a za tieto nočné služby sú mizerne platení (platení sú len zdravotnými poisťovňami),
požiadavky Lekárskej komory, aby sa spolupodieľala na platbách aj samospráva, boli odmietnuté, predsta−
vitelia samosprávy tieto služby chcú, ale nie spolufinancovať. Podobne VÚC Košice nemá zdroje na spolu−
financovanie týchto ambulancií LSPP, resp. ani záujem, pretože napriek zrušeniu týchto dvoch LSPP je v
Košickom kraji splnená minimálna sieť pre LSPP. Pre znovuotvorenie ambulancie LSPP musí by aspoň 15
ochotných lekárov, čo je pre Strážske utópia, lekárom je výhodnejšie slúžiť v Michalovciach, kde je frek−
vencia služieb menšia a lepšie zaplatená. Na sľuby niektorých miestnych komunálnych politikov, že zaplatia
služiacich lekárov ako v Michalovciach, vám lekári nenaletia. Doteraz miestna samospráva ani lekárom pra−
cujúcim v Strážskom nič pozitívne neponúkla, správa sa až priveľmi ekonomicky, v jednom období v ne−
dávnej minulosti (najmä v rokoch 2003−2006) voči zdravotnému stredisku až nepriateľsky, čo viedlo k zasta−
veniu komunikácie a nedôvere.
Budovu bývalej geriatrie, ktorá ale chátra, môže VÚC Košice mestu Strážske previesť bezodplatne,
respektíve predať. Avšak NsP Michalovce sa dobrovoľne nevzdá geriatrického oddelenia ako zdravotníckych
činností, a tým zdravotné poisťovne by hospitalizácie nezazmluvnili, takže eventuálne hospitalizácie (ktoré
sú už teraz v NsP Michalovce prísne regulované počtom zaplatených hospitalizácií za mesiac) v Strážskom
by neboli hradené zo zdravotného poistenia (a museli by byť pravdepodobne úplne hradené príbuznými),
čím by oproti NsP Michalovce boli ekonomicky nekonkurenčneschopné. A ďalším, prakticky ťažko riešiteľ−
ným problémom, je nevyhnutná atestácia lekára z odboru geriatria, v Michalovskom okrese ju má len jeden
lekár, a ten je zamestnancom NsP Michalovce.
Ťažko realizovateľné otvorenie
Prípadné otvorenie iných odborných ambulancií v Strážskom je pri súčasnej platnej zdravotníckej legi−
slatíve ťažko realizovateľné, nakoľko zdravotné poisťovne z ekonomických dôvodov prakticky nepodpisujú
zmluvy s novými odbornými ambulanciami, nakoľko je ich viac ako určuje minimálna sieť v okrese. A ak
odborný lekár pracujúci v Michalovciach, ktorý má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, má napríklad za deň
zaplatených 15 pacientov, a tých ošetrí v Michalovciach, nemá dôvod ešte eventuálne cestovať do Stráž−
skeho, lebo poisťovňu nezaujíma, kde ich v danom okrese ošetrí, ale len počet ňou preplatených ošetrení
za svojich poistencov. A na druhej strane, aj vzhľadom na aktuálnu diskusiu o rozpočte štátu a plánovanom
znížení platieb za poistencov štátu, hore uvedený lekár možno od januára budúceho roku bude mať prepla−
tených len 12 pacientov danej poisťovne.
Tento príspevok uvádzam ako funkcionár Slovenskej lekárskej komory pre dotknutých komunálnych
politikov, ktorí pri súčasne platnej zdravotníckej legislatíve sľubujú v danej oblasti nerealizovateľné sľuby, na
splnenie ktorých nemajú kompetencie, odborný personál ani financie. Ale vyzývam ich, pre dobro pacientov,
hlavne straníkov, aby viac lobovali u svojich kolegov v Národnej rade SR, kde sa prijíma platná legislatíva
a kde sa určujú zdroje pre zdravotníctvo ako systém, pretože požiadavky pacientov sú väčšie ako pridelené
financie.
Legislatívne návrhy Slovenskej lekárskej komory v parlamente sú zriedkavo prijímané, a je jedno, či je
pri moci pravicová alebo ľavicová vláda. Uvedené informácie môžu byť zaujímavé aj pre občanov regiónu.
Autor: MUDr. Knocik Viliam, Prezident Slovenskej lekárskej komory pre okresy Michalovce a Sobrance
a člen Prezídia Regionálnej (krajskej) lekárskej komory v Košiciach.

V septembri sa v MŠ uskutočnilo školské
kolo Slávik z materskej školy. Deti súťažili v
speve ľudových piesní podľa vlastného výberu.
Cieľom bolo prispieť k rozvoju pozitívneho vzťahu
k ľudovým tradíciám a podporiť estetický zážitok
u všetkých prítomných.
Najúspešnejší − Sofia Babjaková, Tadeáš Hri−
cik, Marko Antony a Lucia Pappová postúpili do
obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo koncom
októbra. Organizátorom bol Školský úrad Vinné.
Súťažiaci si domov priniesli odmenu v podobe
diplomu. Blahoželanie patrí všetkým deťom, ro−
dičom aj pedagógom.

Opäť zazvonil zvonec...
Predškolská edukácia zaznamenala v po−
slednom období výrazné zmeny. Chápeme ju
ako začiatok celoživotného edukačného reťazca,
východisko a základ, na ktorom budujú ďalšie
vzdelávacie stupne. Na jednej strane procesu je
časovo ohraničená príchodom dieťaťa do MŠ a
na strane druhej končí odchodom z nej násled−
ným nástupom do 1. ročníka ZŠ. Mentálny a fy−
zický vývin je najrýchlejší práve v prvých rokoch
života jednotlivca a ovplyvňuje ho rodina, okolie,
škola a mnoho iných faktorov. Je to obdobie, ke−
dy musíme urobiť prvé kroky, aby sa rozvíjal
učebný potenciál dieťaťa, aby sa dieťa učilo byť
samo sebou, rozvíjala sa jeho identita, aby
chápalo zmysel okolitého sveta, osvojilo si zákla−
dy sociálneho styku, aby sa naučilo pomáhať
iným, chrániť prostredie a pod. Predprimárna
edukácia má tu jedinečnosť, že edukácia sa
realizuje integrovane v priebehu celého dňa,
týždňa a roka, bez časového a obsahového
ohraničenia. V tomto školskom roku 2010/2011
bude celodennú starostlivosť 102 zapísaným de−
ťom zabezpečovať 16 členný kolektív. V priebehu
roka sa bude priamo v MŠ realizovať krúžková
činnosť − tanečný krúžok, výtvarný krúžok, výuč−
ba anglického jazyka a v spolupráci s CVČ počí−
tačové škôlkárium. Podľa záujmu rodičov je
predpoklad vyučovať náboženskú výchovu. Kva−
litný edukačný program ovplyvňuje kvalitu kom−
plexného rozvoja dieťaťa, meno, značku a kvalitu
školy. Úspešné rešpektovanie dimenzií a fakto−
rov predškolskej edukácie pomôže zvýšiť efekti−
vitu a kvalitu v edukačnom prostredí MŠ k čomu
budeme aj naďalej smerovať. Tešíme sa na vzá−
jomnú spoluprácu v budúcnosti.
„Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne
učenie a jeho začlenenie sa do skupiny a kolek−
tívu.“
PaedDr. Iveta Grigeľová − riad. MŠ
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Najkrajšia akcia roka
Klub strany Smer−SD v Strážskom robí každoročne niekoľko veľkých, hodnotných a zaujíma−
vých akcií (MDŽ, Deň matiek, 1.máj, MDD, SNP, Mikuláš), no najkrajšou z nich je bezpochyby v
októbri − Mesiac úcty k starším.
Na žrebovanie tomboly, ktoré vyvolalo zdravé
Toto konštatovanie nie je o veľkoleposti podu−
napätie u všetkých, si M. Fischerová vtipne zavo−
jatia, ale skôr o jeho hlbokom citovom obsahu. Na
lala na pomoc kandidátov na poslancov MsZ a na
jednej strane bolo zaujímavé sledovať organizá−
primátora mesta Strážske za stranu Smer−SD, ktorí
torov, s akou láskou, nápadmi a ochotou pripra−
sa uchádzali o priazeň voličov v komunálnych voľ−
vovali túto akciu a na druhej strane účastníkov
bách 2010. Postupne žrebovali: MVDr. L. Búci, Ing.
podujatia, ako s vďakou a nadšením prijímali kaž−
J. Fedorišin, Mgr. E. Lacová, V. Lipovský, I. Miklo−
dú maličkosť a im určenú pozornosť. Ozdobou
šová, V. Škurka, Ing. V. Venglarčíková a neprítom−
podujatia boli − okrem striebra vo vlasoch prítom−
ného V. Šula zastúpila vedúca klubu. Ing. Ľ. Vaľko
ných seniorov − ich krásne tváre žiariace úsmevom,
vyžreboval dve ceny, pretože kandidoval za
múdrosťou prežitých rokov a zázračným pokojom.
poslanca aj primátora mesta a o majiteľoch dvoch
Nikto sa neponáhľal, všetci odovzdane vychutná−
cien útechy rozhodli hostky L. Sidivárová a M. Mas−
vali priateľskú atmosféru podujatia.
kaľová. Ceny boli hodnotné a tešili sa z nich všetci
Akcia sa konala 24. októbra 2010 vo viacúče−
výhercovia. Sponzorom hlavných cien v tombole
lovej sále. Organizátori už na vstupe privítali pri−
bola poisťovňa Generali.
chádzajúcich soľou, bryndzovým chlebíčkom, po−
V ďalšej časti bolo podané občerstvenie, viedli
három šampanského a milým darčekom, ktorý zho−
sa družné debaty, spomínalo na mladosť a zabá−
tovili deti v ŠK.
valo sa do pozdných večerných hodín pri repro−
Podujatie otvorila vedúca Klubu strany Smer−
dukovanej hudbe.
SD v Strážskom Marianna Fischerová srdečným
Na stretnutie boli pozvaní, okrem členov Klubu
privítaním všetkých prítomných a menovite hostí:
strany Smer−SD a ich rodinných príslušníkov, aj
členov OR strany Smer−SD v Michalovciach RNDr.
kluby dôchodcov a spevácky zbor Rozkvet.
L. Sidivárovú a Ing. Ľ. Vaľka, riaditeľku poisťovne
Bohaté občerstvenie s gulášom pripravili a o
Generali v Michalovciach Bc. M. Maskaľovú a ria−
dobrú náladu sa vzorne starali členovia KR, ale aj
diteľku zariadenia sociálnych služieb Harmonia v
radová členka klubu R. Gorejová, ktorá upiekla pre
Strážskom Ing. M. Dunajovú.
všetkých výborné zákusky. Vzhľadom na veľké
V bohatom kultúrnom programe účinkovali s
množstvo vykonanej práce zo strany organizátorov,
básňou A. Válová a V. Danková, s hudobno−slov−
je potrebné menovite pochváliť aj ďalších: M.
ným pásmom Hladkajúce ruky krúžku Zrkadlenie
Fischerovú, T. Peyk, I. Miklošovú, D. Spišáka, Vl.
D. Mihalčinová, Ing. E. Búciová, A. Zabloudilová, A.
Škurku, B. Dankovú, L. Búciho, Vr. Lipovského, J.
Mochťáková, G. Grmolcová a v dvoch častiach so
Štibera, P. Meňovčíka, E. Tkáča a Ľ. Vaľka.
spevom a divadelnými scénkami veľmi úspešná
Ing. Eva Búciová
folklórna skupina Čemerňanka z Pustého Čemer−
ného.

Naše mesto

Otvorené dvere

v Harmonii
Dňa 12.10.2010 sa v našom zariadení po
prvýkrát uskutočnil Deň otvorených dverí a pre
všetkých ľudí dobrej vôle sme otvorili nielen dve−
re, ale aj srdcia. Všetko sa začalo privítaním hostí,
medzi ktorými nechýbali zástupcovia Košického
samosprávneho kraja, primátor nášho mesta,
riaditelia okolitých zariadení sociálnych služieb,
materskej školy, základnej školy a mnohí ďalší
hostia. Riaditeľka DSS Harmonia Ing. Mária
Dunajová všetkých prítomných oboznámila s his−
tóriou zariadenia a taktiež s novými druhmi so−
ciálnych služieb, ktoré v našom zariadení posky−
tujeme. Bohatý kultúrny progam odštartovali naši
seniori zmesou ľudových piesní zo Zemplína a
klienti DSS moderným spevom a tancom. Potom
sa nám s ľudovým tancom predviedli malí škôl−
kári, ktorí vyčarili úsmev na tvári všetkých prítom−
ných. Zahanbiť sa nedali ani žiaci základnej školy,
ktorí nezabudli na našich starších obyvateľov,
ktorým je venovaný tento mesiac. Potešili ich
krásnym pásmom piesní, tancov a nechýbala ani
scénka. Vyvrcholením kultúrneho programu bolo
vystúpenie folklórneho súboru Stražčanik z CVČ
Dúha. Po skončení programu sa všetci prítomní
mohli zoznámiť s priestormi, ale aj s klientmi za−
riadenia a prezrieť si výstavky prác našich klien−
tov, ktoré zožali veľký úspech. Po krátkom občer−
stvení návštevníci odchádzali plní zážitkov a roz−
lúčili sme sa slovami „dovidenia nabudúce“.
Bc. Beáta Danková

Noc v škole Kytice aj od primátora
Nebýva zvykom, aby škola vravou a hlukom
detí ožila v noci. No v Základnej škole v Strážskom
sa to podarilo 64 deťom a 7 pedagógom z 28.10.
na 29.10.2010 akciou Halloween night alebo Noc v
škole, ktorá sa spája s poznávaním kultúrnych tra−
dícií anglicky hovoriacich krajín. Išlo o noc plnú
strašidiel, strašenia a skvelej zábavy.
V podvečerných hodinách sa k škole začali
blížiť strašidlá, čarodejnice, kostry, či duchovia.
Nikto sa už nevedel dočkať, kedy to začne, kedy
zhasnú svetlá a škola sa ponorí do čarovného
strašenia. A veru sa všetci dočkali aj strašidelnej
noci, plnej výkrikov, strachu ale aj dobrej zábavy.
Noc bola rozdelená do niekoľkých častí: ako disko−
téka spojená s tradičnými súťažami, nočná hra a
DVD rozprávka na strašidelnú dobrú noc. Nasledo−
val nočný kľud a deti umiestnené v telocvični (v
spacákoch) pod dohľadom pedagógov prežili ničím
nerušenú noc až do rána. Obrovské zážitky detí
umocnili i malé odmeny a utvrdili všetkých, že má
zmysel realizovať takéto akcie, pretože škola ne−
musí byť len centrom výchovy a vzdelávania, ale
hlavne centrom príjemného zážitku.
Sme vďační vedeniu základnej školy, že nám
umožnilo uskutočniť takúto skvelú akciu, za sladké
darčeky pre účastníkov a všetkým milým kolegom,
ktorí nám pri organizácii pomohli.
Za garantov ND

Aj v tomto roku sa v októbri − Mesiaci úcty k starším − zišli v klube dôchodcov jeho členovia, ktorí medzi
sebou privítali primátora mesta Ing. V. Dunajčáka a jeho zástupkyňu PhDr. L. Bušaničovú. Slávnostný
príhovor predniesol primátor mesta. Neskôr sa prihovorila aj jeho zástupkyňa.
V programe vystúpili členky klubovej skupiny Rozmarín. Súčasťou boli vinšovné verše a pieseň jubi−
lantkám M. Peťkovej, J. Ma−
žovej a M. Šalachovej, ktoré
− okrem klubových kytíc −
dostali s blahoželaním tiež
kytice od primátora. Dô−
chodcovia využili prítomnosť
hostí na besedu. Na mnohé
otázky odpovedal väčšinou
primátor mesta, dopĺňala ho
aj zástupkyňa. Po oficiálnej
časti nasledovalo posedenie
pri občerstvení. Prostredie
KD skrášlil krúžok Šikovné
ruky výstavkou svojich prác
(snímka A. Zabloudilová).
Rozmarín so svojím
programom vystúpil na po−
dobnom podujatí ZPCCH.
Prekvapením bolo vystúpe−
nie Rozmarínu pre jubilanta
M. Tomkoviča v obci Vybu−
chanec, ktoré mu pripravil
člen nášho klubu.
− gg −

Darčeky a piesne
Mesto nezabudlo na starších občanov, pre kto−
rých pripravilo slávnostné odpoludnie v októbri −
Mesiaci úcty k starším. Vo viacúčelovej sále 20.
októbra ich čakali karafiáty a keramické darčeky.
Primátor mesta Ing. V. Dunajčák v príhovore vy−
jadril prítomným vďaku za prácu, starostlivosť o
rodinu a podiel na výchove detí a vnúčat. Zaželal
im do ďalších rokov života pevné zdravie a splne−
nie predsavzatí. Poďakovala mu Bc. A. Jurečková,
ktorá zároveň uviedla druhú časť programu. Duo
Star z Prešova prítomných potešilo peknými pies−
ňami.
Snímka: P. Kičinka, text: gg.

Naše mesto

17. december 2010

−5−

Rekordná účasť na Behu Oslobodenia

Resuscitačná Anča
Mesiac úcty k starším využil Miestny spolok
SČK v Strážskom na posedenie pri čaji, spojené s
náučným motívom v poskytovaní prvej pomoci.
Školiteľkami boli Mgr. M. Vincová a M. Kunková.
Súčasťou inštruktáže bolo aj overenie získaných
znalostí na elektronickom modeli (resuscitačná An−
ča). Školenie − veľmi zaujímavé a potrebné − sa
uskutočnilo v klube dôchodcov. K prítomným sa
prihovoril predseda Územného spolku SČK v Mi−
chalovciach MUDr. P. Potocký. Všetkým vyjadrila
vďaku S. Loyová.
Snímka a text: gr.

Policajti medzi deťmi
Počas Európskeho boja proti drogám zorga−
nizovalo CVČ aktivity pre žiakov ZŠ. V besede s
detskou lekárkou MUDr. Kristínou Žákovou sa žiaci
5. ročníkov dozvedeli zaujímavé fakty o škodlivosti
fajčenia a užívania alkoholu na detský organizmus.
Deti z 3. oddelenia školského klubu spoločne súťa−
žili v netradičných disciplínach.
Vyvrcholením bola beseda pre žiakov 5.−9. roč−
níkov pripravená v spolupráci so ZOS v Michalov−
ciach pod názvom Policajti v boji proti drogám.
Hosťami boli ppl. MVDr. P. Marton, kynológ Ria−
diteľstva Hraničnej polície v Sobranciach a por. G.
Tarr z Oddelenia Hraničnej kontroly v Čiernej nad
Tisou. V besede oboznámili deti so škodlivosťou
drog i s negatívnymi účinkami na ľudský organiz−
mus. Ako podotkli, významným pomocníkom pri ich
práci sú štvornohí pomocníci. Jedného z nich si
priviedli so sebou. Fena Meba deťom a učiteľom
dokázala šikovne medzi kopou tašiek vystopovať
kufrík s marihuanou.
A. Fedáková

V div adle

Členky ÚŽS sa v októbri zúčastnili − v rámci
zájazdu z Bánoviec − na predstavení ŠD Košice.
Opereta E. Kálmána Čardášová princezná zoža−
la u žien veľký úspech. Zhodli sa na tom, že po−
platok 13 eur stál za to.
− olc −

Dňa 7. novembra 2010 sa v našom meste
uskutočnil už 41. ročník Behu oslobodenia mesta
Strážske. Na štart sa postavilo rekordných 93
pretekárov zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska v
kategórii dospelých. Veľmi potešiteľná bola účasť v
12 mládežníckych kategóriách, kde štartovalo 149
pretekárov. V cieli hlavnej kategórie dominoval
poľský pretekár Bogdan Dziuba, v kategórii žien
dominovala pretekárka MŠK Vranov n/Topľou
Zuzana Stanovčáková. Z domácich pretekárov sa
pri neúčasti Vlada Lipovského, ktorý sa zhostil
organizácie preteku, sa najlepšie darilo Jánovi
Tomkovi v celkovom poradí na 23. mieste. Náš
klub teší, že v svojej kategórií zvíťazil predseda
klubu Jozef Lipovský. Samotný pretek sledovali
mnohí diváci, ktorí povzbudzovali všetky vekové
kategórie. Po preteku bola bohatá tombola, všet−
kým chutil výborný guľáš nielen pre pretekárov, ale
aj pre divákov. Vďaka patrí všetkým pracovníkom
MsÚ v Strážskom na čele s primátorom mesta Ing.
V. Dunajčákom, všetkým učiteľkám na prezentácii
preteku, Mgr. M. Kordeľovej, riaditeľke CVČ s ko−

lektívom, pánovi Fotulovi za výborné moderovanie
preteku, hlavnému rozhodcovi preteku, riaditeľovi
ZŠ Mgr. M. Polákovi s kolektívom rozhodcov a
organizátorov samotného preteku, mestskej polícii
za kontrolu na cestách, všetkým sponzorom a
reklamným partnerom preteku, bez ktorých by
pretek nebol taký úspešný. Po vyhodnotení naj−
lepších pretekárov, ktorí získali vecné a finančné
odmeny, odchádzali domov všetci pretekári, orga−
nizátori, ale aj diváci s pocitom dobre zorganizo−
vanej akcie, no aj s odhodlaním pripraviť o rok ešte
lepší 42. ročník Behu oslobodenia.
Vladislav Lipovský

Vyhrala bicykel
Na žrebovanie detskej tomboly po skončení
Behu oslobodenia netrpezlivo čakali najmä deti.
Vyžrebovaní sa potešili 14 vecným cenám. Hlav−
nú cenu − bicykel − vyhrala žiačka ZŠ G. Dzuri−
llová.
− rm −

Výsledková listina Behu oslobodenia
Predškolský vek chlapci: 1. Dávid Koťo − MŠ Strážske, 2. Adrián Pilník − MŠ Strážske, 3. Števko Baloga
− ŠK Biatlon Prešov. Predškolský vek dievčatá: 1. Barborka Bačová − MŠ Strážske, 2. Michaela
Ivančová − ŠK Banské, 3. Miška Kižíková − MŠ Strážske. Chlapci 1. − 2. ročník: 1. Marek Zápotočný −
ZŠ Strážske, 2. Erik Boldižár − Sopka Seňa, 3. Dominik Marcinko − ZŠ Strážske. Dievčatá 1. − 2. ročník:
1. Gabika Dzurillová − ZŠ Strážske, 2. Viktória Zápotočná − ZŠ Strážske, 3. Tiffany Luksajová − ZŠ
Strážske, 4. Tamara Ivančová − ŠK Banské, 5. Júlia Štofejová − ZŠ Strážske, 6. Sara Besterciová − ZŠ
Strážske. Chlapci 3. − 4. ročník: 1. Gregor Martin Zambory − ZŠ Strážske, 2. Filip Rusnák − ZŠ Hažín,
3. Marek Pivarník − ZŠ Strážske. Dievčatá 3. − 4. ročník: 1. Petra Bernátová − BK Šaca, 2. Soňa
Štalmachová − ZŠ Bardejov, 3. Bianka Terjéková − ZŠ Bardejov. Chlapci 5. − 6. ročník: 1. Ján Gajdoš −
Sopka Seňa, 2. Peter Balog − Žiar nad Hronom, 3. Kristián Tušek − ZŠ Strážske. Dievčatá 5. − 6. ročník:
1. Radka Balogová − ŠK Biatlon Prešov, 2. Sabína Dančišinová − ZŠ Strážske, 3. Blanka Šalachová − ZŠ
Strážske. Chlapci 7. − 8. ročník: 1. Dávid Gajdoš − Sopka Seňa, 2. Vladislav Lipovský − MBO Strážske,
3. Jaroslav Bernát − BK Šaca. Dievčatá 7. − 8. ročník: 1. Ivana Goringová − TJ Obalservis Košice, 2.
Alexandra Balogová − ŠK Biatlon Prešov, 3. Kristína Fedáková − OGY Michalovce. Dospelí − Kategória
A: 1. Dziuba Bogdan − Poľsko, 2. Urban Jozef − JM−Demolex Bardejov, 3. Hapak Eduard − Ukrajina.
Kategória B: 1. Ivančo Michal − ŠK Banské, 2. Janovič Peter − BK Šaca, 3. Rácz Štefan − Kysak.
Kategória C: 1. Lancucki Stanislaw − Poľsko, 2. Vrabel Mikuláš − MŠK Vranov n/Topľou, 3. Ronai Juliy −
Ukrajina. Kategória D: 1. Papp Zoltán − MBK V. Kapušany, 2. Polák Peter − Polysoft Košice, 3. Parilák
Gerald − TRI CLUB Michalovce. Kategória E: 1. Lipovský Jozef − MBO Strážske, 2. Varchola Mikuláš −
OŠK Porostov, 3. Kohút Ján − Košice. Kategória F: 1. Stanovčáková Zuzana − MŠK Vranov n/Topľou, 2.
Malaia Natalia − Ukrajina, 3. Vitovičová Jarmila −
Obalservis Košice. Kategória G: 1. Tiszová Alžbe−
ta − Košice, 2. Billá Erika − BK Steel Košice, 3.
Semanová Zlatka − BK Furča Košice.
Snímky z BO: P. Kičinka

V CVČ je 34 krúžkov
1. októbra sme sa zúčastnili otvorenia krúž−
kovej činnosti CVČ Strážske. Vo viacúčelovej sále
program pripravil DEKA KM − akčný team mla−
dých, členky Unicef klubu a mladí moderátori. Na
scéne s pirátskou loďou boli piráti, námorníci,
domorodci. Členom krúžkov dávali plniť úlohy, aby
sa mohli dostať na loď (na snímke G. Grmolcovej).
Potom sa k nám prihovorila Mgr. M. Kordeľová,
riaditeľka CVČ a predstavila vedúcich 34 krúžkov,
z nich je 10 nových. Krúžky sú určené pre deti MŠ,
žiakov ZŠ, mládež, rodičov a deti. V závere sme
dostali malý darček, permanentku CVČ a zapísali
sme sa do kroniky.
M. Lipovský a krúžok MM

Mestský bežecký oddiel
Od marca sa členovia MBO zúčastnili 45 rôz−
nych bežeckých pretekov − maratónoch, polmara−
tónoch, krose, desiatkach, pätnástkach a MMM v
Košiciach. Na výsledkových listinách boli mená
našich bežcov: M. Ondričko, J. Tomko, Z. Rada,
J. Vargovič, D. Reiser, J. Demčák, Ľ. Lipovský, J.
Schmitzer, Vr. Lipovský, S. Lipovský mladší a
starší... Beh oslobodenia v Strážskom absolvoval
aj M. Hudec a J. Hudec.
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach
3.10.2010 (21,097 km): J. Demčák, 156. miesto,
čas 1:35:36 hod., J. Lipovský, 307. miesto, čas
1:43:33 hod. Minimaratón (4,2 km) Vl. Lipovský
212. miesto, čas 0:21:26 hod., L. Lipovská 213.
miesto, čas 0:21:27 hod., P. Rohaľ 214. miesto,
čas 0:21:27 hod.
− olc −

−6−
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Futbalové vyhodnotenie
Po úspešnej jarnej záchrane v 4. futbalovej lige, mužstvo začalo prípravy na nový ročník 29.
júna s veľkými zmenami.
Počas letného prípravného obdobia odišiel z
mužstva tucet hráčov a to: K. Hajdučko, M. Haj−
dučko, P. Kužma, V. Gajdoš, Hardik, P. Piskor, M.
Hrabek, T. Perexta, Mika, T. Mitro, T. Kutný a J.
Rohaľ. Niektorí sa vrátili do vlastných klubov, naši
odišli na hosťovanie. Preto prvoradou úlohou no−
vého vedenia na čele s J. Zamborim, P. Machom a
navrátilcom Jánom Ilčišinom v spolupráci s mestom
sme doplnili káder. Treba povedať, že sa to poda−
rilo, aj keď niektorí hráči boli vybavení doslova v
posledných hodinách pred majstrovským zápasom.
Na majstrovskú súpisku sa dostali títo hráči: I. Mo−
roz, F. Pavúk, J. Pavúk, T. Hirják, T. Michaliv, O.
Koc, M. Karafa (vrátil sa z hosťovania − Hn), M. Vil−

Tabuľka IV. LIGA sk. Juh − dospelí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Haniska
Krompachy
V. Revištia
Hrabušice
Čaňa
Medzev
Buzica
Turňa
Štítnik
V. Folkmar
Sobrance
V. Kapušany
Strážske
Rudňany
Kr. Chlmec
Rožňava

záp.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

v
15
9
8
7
7
8
8
7
7
7
7
5
4
5
4
1

r
1
1
3
5
4
1
0
3
3
2
1
4
6
1
1
2

p
0
6
5
4
5
7
8
6
6
7
8
7
6
10
11
13

skóre body
43:9
46
39:27
28
33:21
27
28:28
26
36:22
25
31:37
25
39:28
24
29:24
24
29:25
24
32:38
23
24:26
22
16:22
19
24:22
18
20:40
16
16:49
13
10:31
5

Tabuľka IV. LIGA sk. Juh − dorast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

V. Opátske
Krompachy
Smižany
Čierna n/T
Sobrance
Poproč
Prakovce
Sp. Vlachy
Gelnica
Parchovany
Geča
V. Kapušany
Bidovce
Strážske

záp.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

v
11
9
8
8
6
5
5
4
5
5
4
4
2
2

r
2
5
3
3
3
4
4
5
2
1
3
1
2
2

p
1
0
3
3
5
5
5
5
7
8
7
9
10
10

skóre body
55:12
35
43:10
32
45:22
27
46:27
27
20:13
21
27:28
19
21:25
19
20:24
17
30:35
17
30:37
16
25:41
15
31:56
13
19:48
8
18:52
8

MEMORIÁL M. NISTORA V STOLNOM TENISE

Prvýkrát hrali mixy
V tomto roku to bol 9. ročník, uskutočnil sa 25.
septembra v stolnotenisovej herni mesta pod gara−
nciou športovej komisie MsZ. Začal sa sláv−
nostným otvorením − G. Grmolcová a J. Nistorová
− za účasti 25 športovcov, po ktorom osádky dvoch
áut išli na cintorín položiť kyticu k hrobu M. Nistora.
Súťaž mala dobrý priebeh a riadil ju F. Bašista
ml. Prvýkrát boli do súťaže zaradené aj miešané
zápasy − mixy. Výsledky vyhodnotil F. Bašista: mu−
ži − 1. J. Dzubák, 2. I. Meňovčík, 3. M. Soös, ženy
− 1. Š. Ciganocová, 2. V. Kompišová, 3. G. Grmol−
cová. Miešaná štvorhra (mix): 1. M. Vasiľ − G. Gr−
molcová, 2. F. Bašista − V. Kompišová, o 3. miesto
sa delili M. Donič − Š. Ciganocová a P. Nistor − P.
Nistorová. Umiestnení na 1.−3. miestach prevzali
ceny, víťazi J. Dzubák a Š. Ciganocová putovné
poháre MMN, všetci účastníci suveníry. Vďaku
vyslovujeme organizátorom, J. Romanovej, MsÚ
za finančnú dotáciu, sponzorom E. Maskaľovi, M.
Vasiľovi, I. Meňovčíkovi, športovému zariadeniu
mesta − Ľ. Ihnátovi.
− rm −
Dvojčíslo 7−8 redakčne pripravila a spracovala
Gabriela Grmolcová

kovský (vrátil sa z hosťovania − N.Ves) M. Kurták a
noví hráči V. Kostovčík, T. Bodnár, D. Lörinc, V.
Kročko, V. Gaľo, striedavo hrajúci odchovanci z
dorastu L. Mano, P. Hujdič, E. Krpenský a hosťu−
júci brankár Borko.
Mužstvo v prípravnom období trénovalo trikrát v
týždni a v príprave odohralo 8 prípravných zápa−
sov. Začiatok ročníka nám vyšiel vcelku dobre, aj
keď bolo cítiť v hre určité výpadky.
V strednej časti sme museli riešiť problémy s
úzkym kádrom, ako aj so zraneniami a trestami
hráčov základného kádra, čo sa odzrkadlilo v tom,
že sme zbytočne a zvlášť v domácich zápasoch
postrácali body, s ktorými sme počítali.
Záverečná časť jesene − z môjho pohľadu − bola
najlepšia v kvalite hry, kde mužstvo vedelo zabo−
dovať aj vonku. Pri celkovom hodnotení jesennej
časti treba pripomenúť, že sa tu počas hlavného
obdobia tvorilo nové mužstvo, ktorého výsledky ne−
boli podľa našich predstáv, ale pri stabilizovaní a
doplnení mužstva by tento kolektív pri reorganizácii
súťaže v budúcom roku mal štvrtoligovú príslušnosť
zvládnuť.
Jozef Štafura, tréner I. triedy

Tabuľka I. trieda ObFZ − st. žiaci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

záp. v
Sobrance
9 8
Tušice TNV
9 7
FC Berta Drahnov 9 7
Strážske
9 5
Nacina Ves
9 5
Zalužice
9 4
Topolany
9 3
Vel. Revištia
9 3
Horna
9 1
Lastomír
9 0

r
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0

p
1
1
2
3
4
5
5
6
7
9

skóre body
43:10 24
32:3
22
40:14 21
23:14 16
27:9
15
22:23 12
14:27 10
17:26 9
14:33 4
0:73
0

Tabuľka I. trieda ObFZ − ml. žiaci
1. Sobrance
2. Palín
3. Strážske

záp. v
6 6
6 2
6 1

r
0
0
0

p
0
4
5

skóre body
16:2
18
11:9
6
1:17
3

Nesklamali

Po minuloročnom 2. mieste v okrese a po od−
chode dlhoročných opôr, novozložené stolnoteni−
sové družstvo ZŠ nemalo pred štartom v tohto−
ročných súťažiach veľké očakávania.
Vďaka bojovnosti sa kvalifikovalo z obvodo−
vého kola do okresného finále, keď najväčšieho
súpera v boji o postup − Zalužice − porazili 4:3. Vo
finále boli stolní tenisti 8−ročného Gymnázia z
Michaloviec i hráči Trhovišťa nad ich sily, ale v boji
o medailové umiestnenie porazili I. ZŠ Michalovce.
O pekné 3. miesto sa zaslúžili Šoltész, Turčík, Fer−
ko, Kislan.
− F.M. −

Novootvorený second hand J&J TEX
Nám. Alexandra Dubčeka, Dom služieb
(nad pekárňou) Strážske ponúka predaj
anglického kvalitného, značkového to−
varu za bezkonkurenčné ceny!
Otváracie hodiny: pondelok 10.00 − 17.00 hod.,
utorok − piatok 9.00 − 17.00 hod.

Majster sveta
V dňoch 27.−31. októbra sa v talianskom Mari−
ne di Carrara konali Majstrovstvá sveta v karate
federácie WTKA (World Traditional Karate Asso−
ciation). Športového podujatia sa zúčastnilo viac
ako 5200 súťažiacich zo 72 krajín celého sveta. V
priebehu niekoľkých dní zápolili na 76 zápasiskách
až v 40 rôznych štýloch bojového umenia. Medzi
favoritov súťaže rozhodne patril 20−ročný Strážan
Peter Ivan, ktorý sa bojovým umeniam začal veno−
vať už ako 8−ročný. Tento rok dokázal, že patrí
medzi celosvetovú špičku v karate. Slovenský ka−
ratista štartoval v šiestich rôznych klasifikačných
kategóriách a spolu s trojčlenným tímom stál šty−
rikrát na stupni víťazov. Talentovaný športovec vy−
bojoval zlato, dve strieborné a jednu bronzovú
medailu.
−r−

Bežecký úspech
11. októbra sa v Michalovciach uskutočnilo
okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat
ZŠ. V krásnom prírodnom prostredí prekvapili všet−
kých svojimi výkonmi žiaci zo Strážskeho Peter
Turčík a Anton Škarupa, ktorí v silnej konkurencii
obsadili prvé dve miesta.
Na základe tohto umiestnenia stáli na najvyš−
šom stupni aj v súťaži družstiev. Hneď na druhý
deň reprezentovali okres Michalovce v krajskom
kole v Dobšinej. Po bojovnom výkone v ťažkom
lesnom teréne nesklamali a ako družstvo v zložení
Turčík, Škarupa, Kuchta si priniesli domov pohár
za 3. miesto v kraji.
− F.M. −
Kúpim 2−izbový byt v Strážskom. Cena dohodou:
tel. kontakt: 0907998443
Predám 2−izbový byt v OV, zateplený.
Cena dohodou. T.č. 0908021910.
Predám garáž oproti Regene. Cena dohodou.
Informácie na t.č. 0904278181.
Vykonávame tantrické masáže (masáž celého tela
vrátane intímných partií). Tel.: 0949 766 444.
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