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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na ustanovujúcom zasadnutí 16.12.2010
zložil sľub primátor mesta a poslanci. Roko−
vanie pokračovalo podľa 16 bodového progra−
mu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:

A / Berie na vedomie
l Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta l
Vystúpenie novozvoleného primátora.

B / Konštatuje, že:
l Novozvolený primátor mesta Ing. Vladimír
Dunajčák zložil zákonom predpísaný sľub primá−
tora mesta l Zvolení poslanci mestského zastu−
piteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva: PhDr. Liduška Bušani−
čová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,
Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,
MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva
Lacová, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing.
Viera Venglarčíková.

C / Poveruje
l Poslanca Ing. Ľubomíra Vaľka zvolávaním a
vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších predpisov l Hlavného kontrolóra mesta
na výkon kontroly na obdobie od 1.1. − 30.6. 2011
v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2011.

D / Zriaďuje komisie a volí ich predsedov
l Komisia výstavby a územného plánu a správy
infraštruktúry − Ing. Viera Venglarčíková l Komisia
ochrany a tvorby životného prostredia − Martin
Šuľak l Finančná komisia − Ing. Dušan Cacara l
Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnosti
− Michal Knap l Komisia sociálnej pomoci a
zdravotníctva − MUDr. Dana Jurečková l Komisia
kultúry, školstva a mládeže − Mgr. Eva Lacová l

Športová komisia − Ing. Ľubomír Vaľko l Legisla−
tívna a ochrany verejného poriadku − Ing. Ľubomír
Vaľko l Vyraďovacia komisia − Ing. Jozef Dvorščák
l Komisia na ochranu verejného záujmu pri výko−
ne funkcií verejných funkcionárov − Magdaléna
Juhásová l Členov komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
(357/2004 Z. z.): Magdaléna Juhásová − NEKA,
Ing. Viera Venglarčíková − SMER, Martin Šuľak −
KDH, MUDr. Dana Jurečková − SNS, Ing. Dušan
Cacara − HZDS.

E / Schvaľuje
l Sobášiacich Ing. Vladimíra Dunajčáka, primátora
mesta, Ing. Dušana Cacaru, PhDr. Lidušku
Bušaničovú, Martina Šuľaka l a) Plat primátora
mesta, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
2,41, ktorý je určený zákonom pre počet obyvate−
ľov od 3001 do 5000 ( 253/1994 Z. z. − § 4 ods. 1)
b) Zvýšenie platu  primátora podľa bodu 2a ) na
1,5 násobok (Zákon č. 253/1994 Z. z. − § 4 ods. 2)
l Predsedu redakčnej rady PhDr. Lidušku
Bušaničovú. l Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2010 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komu−
nálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Strážske l Plán kontrolnej činnosti hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2011
s úpravou.

F / Ukladá
l Predsedom komisií predložiť na najbližšie zasad−
nutie mestského zastupiteľstva návrhy na členov
komisií mestského zastupiteľstva a predsedovi
redakčnej rady členov redakčnej rady. Z: v texte,
T: v texte.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Ocenil prácu poslancov
Novozvolený primátor mesta Ing. Vladimír

Dunajčák na MsZ v úvode svojho vystúpenia
poďakoval poslancom minulého funkčného
obdobia za spoluprácu a vykonanú prácu,
obyvateľom mesta za prejavenú dôveru.
Poukázal na problémy počas uplynulého ob−
dobia, ako aj na úspešne zvládnuté projekty,
ktoré pre mesto priniesli značné finančné
prostriedky. Zároveň vyzval novozvolených
poslancov na spoluprácu, aby v ďalšom
období boli pre obyvateľov mesta vytvorené
ešte lepšie podmienky. V závere udelil cenu
primátora mesta bývalým poslancom Mgr.
Anne Babjakovej, Ing. Lýdii Harmanovej a
Jánovi Tejgimu za ich aktívnu činnosť počas
predchádzajúceho volebného obdobia.

Redakcia a vydavateľ vyjadrujú vďaku za
dlhoročné vedenie redakčnej rady Mgr. A.
Babjakovej, ktorá veľmi zodpovedne plnila
povinnosti predsedníčky rady.               −red−

O polnoci
Na Námestí A. Dubčeka na Silvestra po

reprodukovanej hudbe zazneli zvony kostolov a
štátna hymna. K občanom  sa prihovoril primátor
mesta Ing. V. Dunajčák. Po slávnostnom prípitku
sa prítomní tešili z ohňostroja.  Darčekom  bol prí−
vesok na kľúče so svetielkom. Tradičnú kapust−
nicu s občerstvením ponúkal J. Kozár.         − r −

Na slovíčko, pán primátor
Ako si počína mesto v plnení povinností pre

občanov odkázaných na opatrovateľskú službu? 
Mnohí občania

nevedia, že mesto
zabezpečuje opatro−
vateľskú službu pre
občanov ako verejný
poskytovateľ na zá−
klade zápisu do re−
gistra poskytovate−
ľov sociálnych slu−
žieb Košického sa−
mosprávneho kraja.
Služba sa poskytuje
terénnou formou v
prirodzenom pro−
stredí prijímateľa,
pričom ide o odbor−
né, obslužné a ďalšie činnosti. V súčasnosti sa
poskytuje táto služba 17 opatrovancom, o ktorých
sa stará 13 opatrovateľov. Na začiatku minulého
roku bolo opatrovancov 18. V priebehu roka sa
počet zmenil. Z rozpočtu mesta bolo vyčerpaných
38 858 eur, úhrady od opatrovancov činili 2 624
eur. V tomto roku boli uzavreté nové zmluvy, ktoré
boli vydané na základe rozhodnutí o posúdení
odkázanosti na sociálnu službu. Vo VZN č.2/2009
bola určená aj úhrada za opatrovateľskú službu.
Všetkým opatrovancom sa služba poskytuje do 4
hodín. Nanovo sa zatriedili aj opatrovatelia v zá−
vislosti od počtu hodín poskytovanej služby a
stupňa odkázanosti opatrovanca. Tieto zmeny pri−
nesú zvýšenie rozpočtu mesta v príjmovej a výdav−
kovej časti.                                          − red −

Prvé pracovno−slávnostné rokovanie mestského zastupiteľstva po voľbách sa uskutočnilo 16.
decembra 2010 v zasadacej miestnosti MsÚ. V prvom rade sedia novozvolení poslanci. Snímka: P.
Kičinka. Text: G. Grmolcová
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Potešenie pre dôchodcov
Predvianočné posedenie klubu dôchodcov 14. decembra sa za−

čalo príhovorom primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka a sláv−
nostným prípitkom. Na podujatí sa zúčastnila aj Mgr. Z. Voľanská.

V programe vystúpili učitelia a žiaci ZUŠ v Strážskom a skupina
Rozmarín z KD. Oba kolektívy potešili dôchodcov peknou hudbou,
spevom a vinšami.

Srdečné blahoželanie k jubileu odznelo pre M. Cmarovú a K.
Hubcejovú. S blahoželaním im odovzdali aj kytice kvetov.

Katarínska zábava bola veselá − ako každý rok. Uskutočnila sa
25. decembra 2010 v reštauračnom zariadení s poplatkom 7 eur.
Chutné jedlo, občerstvenie a reprodukovaná hudba prispeli k dobrej
nálade 42 dôchodcov.                                                   − gg −

Vianoce a Silvester v Harmonii
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov −

Vianoce. 
Nie všetci klienti nášho zariadenia majú možnosť takéhoto prežitia vianočných chvíľ. Pre tých, ktorí ich

strávili v našom zariadení, sme vytvorili pravú vianočnú atmosféru a priblížili čaro Vianoc v čo najväčšej
miere. Výraznou mierou k tomu prispeli aj deti z MŠ, CVČ a spevácky zbor Rozkvet. Svojím vystúpením
spríjemnili a potešili našich klientov a tiež vyčarili úsmev na ich tvárach. 

Po vianočných sviatkoch sme sa všetci začali pripravovať na rozlúčku so starým rokom − na našej
tradičnej silvestrovskej zábave, na ktorú sa všetci tešili. Začali sme ju kultúrnym programom, v ktorom sa

nám so svojím repertoárom predstavila spevácka
skupina Tarnavčan (na snímke B. D.) a rozveselila
snáď každého z prítomných. Veselo naladení a
roztancovaní sme pokračovali v zábave spevom a
tancom. Nechýbalo ani bohaté pohostenie a občer−
stvenie. Rozišli sme s prianím, nech aj ten nový rok
2011 bude pre všetkých plný zdravia, pokoja a
lásky.                                      Bc. Beáta Danková

Duchovné piesne, koledy a vinše
V nedeľu 2. januára sa vo viacúčelovej sále v

Strážskom uskutočnil ôsmy ročník novoročného
koncertu, ktorý organizuje Pravoslávna cirkevná
obec v Strážskom. Záštitu nad koncertom prevzal
primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Koncert bol pre−
hliadkou duchovných piesní, kolied a vinšov. Výťa−
žok z dobrovoľného vstupného bude použitý ku
skrášleniu nového chrámu v našom meste, v kto−
rom sú uložené relikvie − sväté ostatky svätého Mi−
kuláša. 

V programe sa predstavili Zbor pri pravoslávnej
cirkevnej obci v Strážskom, deti z pravoslávnej
cirkevnej obce v Strážskom, cirkevný Zbor svätého
Rastislava, ktorý pôsobí pri Katedrálnom chráme
svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach, spevácky
zbor Rozkvet zo Strážskeho. Zlatým klincom a
prekvapením programu bolo vystúpenie kvarteta
Blahovist, pod vedením otca archidiakona A.
Sadvarija, národného umelca Ukrajiny a sólistu Za−
karpatskej oblastnej filharmónie. Predstavili sa s
pásmom kolied a vinšov. Tento novoročný koncert,
ktorý sa stal v našom meste už tradíciou, predĺžil v
každom z nás krásnu atmosféru sviatkov narodenia
Isusa Christa a umocnil vstup do Nového roka
2011.                                    Mgr. Z. Voľanská

Poïakovanie
Dňa 18.1.2011 po ťažkej a krátkej chorobe

nás navždy opustil milovaný manžel, otec, brat a
syn Peter MATOĆO. Úprimne ďakujeme všet−
kým známym, priateľom a príbuzným, ktorí sa s
ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.                   Smútiaca manželka s deťmi

Aj v MŠ triedime odpady
Naša MŠ sa zapojila do školského recyklač−

ného programu Recyklohry. Program usporadúva
spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zabezpečuje zber a
recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení
odpadov u mladej generácie a tiež zabezpečiť
recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej
miere.

V rámci projektu Recyklohry je MŠ vybavená
zbernou nádobou na vyradené drobné elektro−
zariadenia. Zberná nádoba poskytnutá uvedenou
spoločnosťou je umiestnená vo vstupnej chodbe,
aby bola prístupná deťom aj ich rodičom.

Do MŠ bude tak možné nosiť nepotrebné
drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil,
kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počíta−
čové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač,
ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku −
skrutkovač atď.).

Deti sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a
súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z
oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude
organizátor projektu zadávať.    

Za nazbierané drobné elektrozariadenia a
splnené úlohy získa MŠ body, za ktoré deťom
budeme môcť obstarať rôzne učebné a didaktické
pomôcky, hry aj hračky. Katalóg odmien a ďalšie
informácie o projekte sú k dispozícii na
www.recyklohry.sk.

Prosíme rodičov a širokú verejnosť, aby sa
zapojili do projektu Recyklohier. Ak máte doma
vyradené drobné elektrospotrebiče, venujte ich de−
ťom v MŠ. Zabezpečíte tak ich recykláciu a deťom
pomôžete získať body na nákup odmien. 

PaedDr. Iveta Grigeľová, riaditeľka MŠ

Daňový kalendár na rok 2011
Daň z nehnuteľností je splatná:
l vo výške do 165 eur do 15 dní odo dňa nadobud−
nutia právoplatnosti platobného výmeru l nad 165
eur je daň splatná v 3 rovnakých splátkach: 1.
splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru, 2. splátka do 31.
júla 2011, 3. splátka do 31. októbra 2011
Daň za psa je splatná:
l vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru l v ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
platobného výmeru do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia
Daň za užívanie verejného priestranstva je
splatná:
l vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru
Daň za ubytovanie je splatná:
l vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru
Daň za predajné automaty je splatná:
l vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru l v ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
platobného výmeru do 31. januára príslušného zda−
ňovacieho obdobia
Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná:
l vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru l v ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
platobného výmeru do 31. januára príslušného zda−
ňovacieho obdobia
Miestny poplatok za komunálne odpady a drob−
né stavebné odpady je splatný:
l poplatok vyrubený platobným výmerom je splatný
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti pla−
tobného výmeru resp. rozhodnutia.           − MsÚ −

Pohľad na členov klubu dôchodcov pri príhovore primátora mesta. Snímka a text: − olc −

Spoločenská
rubrika

December 2010
Narodili sa: 4 chlapci a 3 dievčatká
Sobáše: neboli 
Jubilanti: Igor Kočerha, Miloš Goroľ, Zuzana

Kucanová, Tibor Gnip, Jozef Kadlic, Jozef Mažo,
Ing. Emília Kmecová, Magdaléna Sisáková, Berta
Kužmová, Mária Paneková, Ružena Borošová,
Jozef Kalapoš, Milan Sojka, Anton Čurma,
Jaroslav Fajčík, Mária Mitrová, Mária Čabáková,
Mikuláš Donič, Dezider Reiser, Anna Raškovská,
Katarína Hubcejová, Mária Paľová.
Novorodencom, ich rodičom a jubilantom srdečne
blahoželáme.

Zomreli: Ján Kuchta, František Podbehlý,
Mária Dudášová, Júlia Horaničová, Ján Bojko,
Mária Šandrejová, Anna Eštuová.
Venujme im tichú spomienku!

Štatistika za rok 2010
Počet prihlásených do mesta: 50
Počet odhlásených z mesta: 77
Narodilo sa: 49 detí,  22 chlapcov, 27 dievčat
Zomrelo: 49 občanov, 25 mužov, 24 žien.
Manželstvo  uzavrelo 19 snúbeneckých párov.
V meste sa narodili dvakrát dvojčatá: Samuel a
Dávid, Tamara a Ján. Z mien prevládajú, tak u
dievčat ako aj u chlapcov, skôr novodobejšie
mená: Alexandra, Sandra, Tímea, Barbora,
Emma, Nina, Lilla, Tobias, Oliver, Leo, Alex, Ni−
kolas, Denny.                                   M. Danková
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Paličkovaná čipka
Čipkárky odjakživa svojimi šikovnými prstami

vytvárali dielka plné nehy a krásy z bielych, ale aj
inofarebných nitiek pripomínajúcich pavučinky. Zdo−
bili nimi stoly, alebo iné miesta príbytkov. Okrem
obrúskov sa technológia čipky využívala a využíva
na dotvorenie ľudového odevu ako golier, rukávce,
čepce, alebo sa ňou zvýrazňuje živôtik. Paličkova−
ná čipka a paličkované obrazy sú vkusným do−
plnkom moderného interiéru a zároveň môže byť
zaujímavým darčekom pre vašich blízkych. 

Pri paličkách a valčeku zhadzujeme každo−
denný stres, únavu i zdravotné ťažkosti. Našou sna−
hou je prispieť k rozvoju kultúrnej a vzdelanostnej
úrovni udržiavaním tradície paličkovanej čipky v
našom meste, ale i regióne. Stretávame sa dvakrát
v týždni, kde pod vedením Márie Tóthovej sa sna−
žíme vyčariť rôzne prestierania, obrusy, obrázky.
Máme veľkú radosť, keď čipkárky − začiatočníčky
upaličkujú svoju prvú prácu. Mali sme možnosť
prezentovať naše práce v minulom roku na výstav−
kách vo Vinnom, kde bolo stretnutie Vidieckeho
parlamentu pod záštitou MAS Duša. Vystavovali
sme práce v spolupráci so Zemplínskym osvetovým
strediskom v Michalovciach, na Zemplínskom jar−
moku v Michalovciach. V obci Lesné sa uskutočnila
vedecká konferencia Kresťanstvo na Zemplíne, kde
sme k tejto príležitosti pripravili výstavku v duchu
kresťanstva. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
sme vystavovali naše práce v klube dôchodcov.
Predvianočný koncert speváckeho zboru Rozkvet
sme  našimi prácami  obohatili v predvianočnom
čase výstavkou, ktorú malo možnosť vidieť veľa
ľudí.                               Anna Zabloudilová, ÚŽS

Ako vetrík
Dňa 10.12.2010 sme si my − kamaráti z

centra voľného času − pripravili program pre ľudí
z DSS Harmonia. Hoci sme mali trému, pohľad
na divákov, ktorí sa nám tešili, ju odfúkol ako
vetrík. V programe účinkovali mažoretky Bam−
bíni, disco tance (na snímke G. G.), moderátori,
speváčky, zazneli aj básničky. Betlehemci sa
predstavili v ľudovom podaní. Aj pre nás − účin−
kujúcich − to boli pekné chvíle.

Matej Lipovský, krúžok Mladý moderátor

Dostali medvedíkov
Vianočná akadémia detí sa uskutočnila 13.

decembra vo viacúčelovej sále. V programe
vystúpili deti z MŠ, žiaci ZŠ, deti z CVČ a DSS
Lidwina. Okrem potlesku početného publika si za
pekné programové čísla vyslúžili kľúčenkových
plyšových medvedíkov, ktoré venovala Slovakia
Steel Mills, a. s. Strážske.           − olc −

Aj v ľudovom štýle
V nedeľu 26. decembra sa občania mesta zišli

na gréckokatolíckom vianočnom koncerte. Zúčast−
nili sa na ňom predstavitelia cirkvi a mesta. Aj tu
zneli piesne a koledy, ktorými sa prezentovali súbo−
ry a zbory z okolia nášho mesta. V ľudovom vianoč−
nom štýle sa predstavila Čemerňanka, podobne i
chlapci z CVČ Strážske.                           − gg −

Bytové spoločenstvo PrabytBytové spoločenstvo Prabyt
Bytové spoločenstvo Prabyt so sídlom na Mierovej ulici 628 začalo svoju aktívnu činnosť od roku 2003

a pokračuje úspešne dodnes. Pre svojich vlastníkov sa neustále usiluje zabezpečovať kvalitné a dôstojné
podmienky na bývanie prostredníctvom viacerých zrealizovaných projektov. Nemožno nespomenúť opravu
a zateplenie strechy, výmenu chodbových okien, vchodových dverí, zateplenie pivničných priestorov. Prabyt
sa môže pochváliť aj zakúpením vlastného plynového kotla, ktorý už niekoľko rokov spĺňa funkciu kvalitného
bytového vykurovania. Výhoda spočíva v tom, že teplo si vyrábame sami a nie sme tak odkázaní na
veľkoodberateľov, vďaka čomu sa znižujú náklady na vykurovanie.

Okrem spomínaných činností spoločenstvo organizuje dvakrát do roka upratovacie práce okolo bytovky,
čím prispieva k čistote a poriadku svojho okolia. Smutné je, že viacerým vlastníkom bytov nezáleží podieľať
sa na kultúre prostredia, čo dokazuje nízka účasť na brigádach. Práve pri tejto príležitosti človek môže viac
spoznať svojich susedov a zažiť veselé chvíle v ich spoločnosti.

Dôležitou a kľúčovou úlohou spoločenstva je aj usporiadanie bytových schôdzí a valného zhromaždenia,
na ktorých sa prerokúvajú, riešia a schvaľujú dôležité body z programu. Jeho súčasťou je aj záverečná
diskusia, v ktorej sa rozoberajú návrhy, postoje a problémy vlastníkov bytov. Spomínané zasadnutia
umožňujú tak odstrániť a napraviť nedostatky spojené s bývaním. 

Činnosť Prabytu vykonáva predseda spoločenstva a členovia rady, ktorých si volia vlastníci spomedzi
seba. S veľkou zanietenosťou a oddanosťou sa členovia spoločenstva starajú o poriadok a systém celej
bytovky. Aj napriek vlastným povinnostiam a viacerým nezhodám či nedorozumeniam s vlastníkmi, sú
ochotní pomôcť a prispievať k lepšiemu bývaniu. 

Zásluhu na rozvoji a úspechu spoločenstva
majú najmä manželia Kobzoví, J. Kunč (zakladateľ),
M. Matisová (predsedníčka spoločenstva), A. Sta−
ruch a M. Valachová.            Bc. Michaela Dobrocká

Šťastie, zdravie, pokoj...
V novom roku spevácky zbor Rozkvet vinšuje svojim priaznivcom a všetkým

ľuďom dobrej vôle veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Snažili sme sa svojím
predvianočným vystúpením 16. decembra s názvom Šťastie, zdravie, pokoj
všetkým vinšujeme Vám! spríjemniť uponáhľané chvíle pred vianočným zhonom.
Dúfam, že sa nám to podarilo a naša námaha nebola zbytočná (na snímke G.
Grmolcovej). 

Náš spevácky zbor by potreboval omladiť. Ale ako, keď mladí ľudia majú iné
záujmy? Radi by sme privítali nových členov, veď náš 35 ročný zbor má za sebou
veľa hodín nácvikov a úspešných vystúpení. Naše stretnutia nie sú len o speve,
ale aj o dobrých vzťahoch, príjemných chvíľach oddychu, ale aj o tom, že patríme
k sebe ako jedna rodina. 35 rokov úspešnej práce vidíme aj v tom, že sme
absolvovali veľa vystúpení v našom regióne, na súťažiach, ale i vystúpenia v
zahraničí. Nájdu sa odvážlivci, ktorí prídu doplniť a vystriedať náš spevácky zbor?
Čakáme na vás každý pondelok v odpoludňajších hodinách v budove U2. 

A. Zabloudilová

Žiacka vetva
Memoriál M. Nistora v stolnom tenise má

pravidelnú vetvu v základnej škole. Teší sa záujmu
žiakov, ktorí sa radi postavia k zelenému stolu. V
tomto ročníku sa MMN zúčastnilo 15 chlapcov a 5
dievčat. Najúspešnejší boli A. Bočanová, T. Misa−
rová, S. Poláková, M. Soltész, D. Ferko, P. Šumila.

− ika −

Predám auto Škoda 110 L v dobrom stave,
garážované, pojazdné, cena dohodou.

Informácie na tel. č. 648 14 40 Strážske

Predám nový, ľahko rozoberateľný koterec
pre psa. 

Tel.: 0908 985 161

Úspešný začiatok roka
Klubu slovenských turistov 

V dňoch 7. − 9. januára 5 členov nášho klubu
pod vedením J. Kormaníka sa zúčastnilo 52.
ročníka zimného prechodu Slovenským rajom.
Prekrásna zimná príroda privítala našich turistov pri
výstupe na Kláštorisko, druhý deň na trase Čingov
− Podlesok. Tretí deň prišiel dážď, ktorý nás už
sprevádzal až domov. 16. januára skupina 16 čle−
nov sa zúčastnila výstupu na Sninský kameň (na
snímke A. Z.). Upršané  počasie v nedeľu vy−
striedal krásny čas a tak účastníci pod vedením
Ing. Jána Jevina mali pekný zážitok z prírody v
tejto lokalite. 30. januára oddielový zimný zraz tu−
ristov sa uskutočnil výstupom na Krivoštianku.       

A. Zabloudilová

Z vystúpenia žiačok ZŠ v predvianočnom
programe. Snímka a text: G. G. 
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Maratón
Riaditeľstvo SOŠ Strážske organizuje 24−

hodinový maratón v sálovom futbale. Turnaj sa
uskutoční 25. až 26. februára 2011.

Bližšie informácie dostanete na telefónnom
čísle 0908370892 u Mgr. Kuzemku, zástupcu
školy. 

Svetový pohár a striebro!
Rok 2010 sa zapíše ako začiatok novej etapy budovania  silových športov v našom meste. Po

výrazných úspechoch nášho mladého pretekára Lukáša Sabola v priebehu celej sezóny, kedy okrem titulu
majstra SR  vo Svidníku, získal aj prvé miesto na pohárovke v Dobšinej a druhé miesto na súťaži o pohár
primátora mesta Bardejov, pridal aj striebro zo svetového pohára. 

4.−5. decembra sa pod patronátom štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR Mgr. Jaroslava Ivanča
a primátora mesta Giraltovce Mgr. Jána Rubisa uskutočnili v zaplnenej sále giraltovskej ZUŠ
medzinárodné preteky v silovom trojboji a benchpresse  World Youth Cup 2010. 

Možnosť konfrontácie mládeže v tomto športovom odvetví využili reprezentanti 5 krajín. Pre nepriaznivé
klimatické podmienky sa výpravy viacerých prihlásených reprezentácií ospravedlnili. Kvalita súťaže tým
však nijako neutrpela, ba práve naopak. Slovenskí reprezentanti hrajú prvé husle v silovom trojboji vo svete
a benchpress výrazne obohacovali reprezentanti Maďarska, ktorých bolo na pretekoch asi tridsať.
Najhodnotnejší výkon v benchpresse podal
Ákos Oláh, práve v kategórii do 90 kg, kde sa
stretol s naším pretekárom Lukášom Sabolom.
Lukáš mu dôstojne sekundoval, avšak na ma−
ďarského pretekára ešte nestačil. Našu výpra−
vu potešil ziskom druhého miesta (na snímke
Tatiany Borikobej vpravo). O kvalite víťaza
svedčí fakt, že sa stal absolútnym víťazom
celého podujatia. Úspech Maďarov podčiarkol
tretím miestom Abraham Tomas. V silovom
trojboji dominovali slovenskí reprezentanti.
Asociácia náš oddiel poctila aj delegovaním
predsedu OKaST Štefana Romána na post
pomocného rozhodcu na toto medzinárodné
podujatie.

Náš oddiel vykročil do budúcnosti správ−
nym smerom. V príprave na sezónu 2011 počí−
tame zo štyrmi pretekármi. Ak nám vyjde
príprava, pokúsime sa ju potvrdiť na majstrov−
stvách Slovenska 30.4 − 1.5.2011 v Bardejove. Tu by sme chceli splniť limit na ME, ktoré sa uskutočnia v
roku 2011 v Prahe. K tejto odvážnej myšlienke nás vedie záujem, ktorý o Lukášovu osobu  a stále sa
zlepšujúce výkony  prejavuje prezident Slovenskej asociácie silového trojboja  Ján Matej. Príprava na tento
typ športu je veľmi náročná. Nezriedka sa stáva, že sa pretekári sústreďujú na 2 maximálne 4 súťaže v
jednom roku. V našom meste je o silové športy a fitness veľký záujem. Zároveň je to dlhá a úspešná
tradícia. Veríme, že sa nám v nasledujúcom roč−
níku podarí zapojiť oddiel aj do kolektívnych súťaží.
V roku 2012 sa pokúsime našim fanúšikom pred−
staviť špičku tohto športu v našom meste na M SR
v benchpresse.     Štefan Román, predseda OkaST

SPOLOČNÉ TRÉNINGY
RODIČOV S DEŤMI

Od januára 2011 Red Dragon pripravil možnosť
tréningu rodičov s deťmi.

Vždy prvý týždeň v mesiaci, resp. prvé dva
tréningy v mesiaci, máte možnosť si vyskúšať
sebaobranné techniky bojového umenia Aikido.

Naším cieľom v tomto projekte je priblížiť vám
Aikido ako výchovný prostriedok detí a mládeže v
našich podmienkach. Aikido je čisto obranným
systémom. Jemné kruhové techniky neodporujú
útoku, naopak, spájajú sa s ním a jeho energiu
využívajú k neutralizácii deštruktívneho zámeru.
Takýto spôsob cvičenia pozitívne vplýva na
osobnosť cvičiaceho, zvlášť na deti a odráža sa v
jeho psychickom aj sociálnom prejave. Aikido dáva
každému možnosť naučiť sa, ako sa má stať
osobnosťou silnou po telesnej aj duševnej stránke,
ako má vychádzať so sebou samým i s druhými
ľuďmi bez konfliktov, bez použitia sily.

Všetky tieto atribúty Aikida v plnej miere
korešpondujú s aktuálnymi požiadavkami, ktoré
naša spoločnosť kladie na výchovu detí, a ktoré sa,
žiaľ, vytrácajú z iných štýlov bojového umenia. 

Tréning bojového umenia Aikido má prinášať
radosť. Veríme, že tréning Aikida v našom výcviko−
vom centre vaše deti teší a že poteší i vás.

Peter Tomko, majiteľ a šéfinštruktor Red Dragon 

AKÝ BOL NÁŠ KOLKÁRSKY ROK?
Dá sa povedať, že poriadne hektický. Prečo?

Iba v  krátkosti...
Koncom roka 2009 dostal od mesta do prenáj−

mu kolkáreň s bufetom nový nájomca. Rekon−
štrukciu bufetu ukončil v máji t.r. Kolkáreň bola pre−
vádzkovaná iba v núdzovom režime na realizáciu
ligových zápasov, ostatné akcie a mnohokrát aj
tréningy hráčov sa odkladali na neurčitú dobu pre
nevhodné technické podmienky (odstavené kúre−
nie, poškodené nahadzovacie plochy a pod.) a ne−
fungujúci bufet. Na protest súperov sa niektoré na−
še domáce ligové zápasy odohrávali v ich zariade−
niach, čo na druhej strane zvyšovalo naše náklady
na cestovné.

Obnovu vstupnej časti na kolkárske dráhy a
nahadzovacie plochy nám v jeseni pomohlo
zrealizovať mesto, ostatné, tu nepomenované  ne−
dostatky, pretrvávajú. Vzhľadom na ročné obdobie
nás najviac trápi nedostatočné vykurovanie kol−
kárne, čo spôsobuje veľkú nepohodu nielen pre
hráčov, ale aj ďalších účastníkov akcií.

A ako sa to celé odrazilo na výsledkoch? Spo−
čiatku to nebolo najhoršie. Jarná časť ligového roč−
níka 2009/2010 sa začala 10. januára 2010 v
Strážskom. Naši hráči vyhrali nad hráčmi z Rudňan
a skončili celkovo na 4. mieste. Po ďalších kolách,
v ktorých sme hrali väčšinou vonku (v Medzi−
laborciach, dvakrát v Sabinove a raz v Šemši),
nám patrilo v tabuľke 1. miesto, 28. februára po
prehre v Rudňanoch 2. miesto a 14. marca po
výhre doma nad Medzilaborcami sme boli opäť na
čele tabuľky. Ďalšie zápasy so Šemšou, IMKOTEX
a KK Sabinov sme prehrali a skončili celkovo na 3.
mieste. Do konečného výsledku ročníka 2009/2010
bolo započítaných aj 5 kôl VP (Východoslovenský
pohár) − jeseň (2), jar (3), ktoré ŠKK Strážske po−
sunuli v tabuľke až na 4. miesto. Tretie kolo VP sa
odohralo v Strážskom dňa 24.1.2010 naším víťaz−
stvom.  V auguste na SABI CUP−e v Sabinove sme
obsadili 6. miesto.

Jesennú časť ligového ročníka 2010/2011 sme
začali 12. septembra prvým zápasom s KK SABI v
kolkárni Sabinov, ktorý sme prehrali a  skončili na
5. mieste. 

V tejto časti súťaže sa na výkonoch začalo
prejavovať najmä to, že naši hráči nemohli tré−
novať. Prehrali sme potom aj ďalšie zápasy s
IMKOTEX Sabinov, KK Šemša a OŠK Rudňany.
Po týchto kolách nám patrilo 6. miesto. Návrat na
5. miesto nám zabezpečila výhra s Medzilabor−
cami. Ďalší zápas sme prehrali v Sabinove s KK
IMKOTEX a ocitli sa opäť na 6. mieste. Toto
umiestnenie nám ostalo aj po výhre nad KK
Šemša, po prehre v dohrávke 6. kola so
Sabinovom a v riadnom zápase s OŠK Rudňany
dňa 5. decembra. V poslednom zápase jesene sa
nám v Strážskom podarilo poraziť MKK Medzila−
borce a zlepšiť umiestnenie o 1 priečku. V jesennej
časti súťaže sa hrali aj dve kolá VP, v Šemši sme
obsadili 5. miesto a v Strážskom 2. miesto. 

Z tradičných akcií sa nám podarilo uskutočniť
iba 9. ročník Memoriálu Mariána Baníka, v ktorom
súťažilo 9 dvojíc. Víťaznou sa stala dvojica I. Grnáč
a J. Cibulka pred dvojicou V. Lipovský a V. Šandor
a dvojicou žien J. Knapová a D. Cimprichová. Z
jednotlivcov najlepšie výkony dosiahli: J. Cibulka
(261 ZK), V. Šandor (252 ZK) a M. Štefan (243
ZK). Na začiatku turnaja sa bola skupina kolkárov
na miestnom cintoríne pokloniť pamiatke Mariána
Baníka s kyticou kvetov.  

Vianočný turnaj nebolo možné zrealizovať v
plánovanom termíne, preto sme 2. januára 2011
urobili novoročný turnaj. Jeho výsledky uverejníme
až v ďalšom príspevku. Pevne veríme, že v tomto
roku sa podmienky pre náš šport podstatne
zlepšia.          Ing. Eva Búciová, predsedníčka ŠKK

Občianske združenie −
Tanečný aerobik

Pre možnosť a rozvoj športovej činnosti
predovšetkým pre ženy v Strážskom, vzniklo asi
pred pol rokom občianske združenie Tanečný
aerobik so súhlasom Ministerstva vnútra SR a s
finančnou podporou mesta.

Našou aktivitou prispievame k tomu, aby sa
šport v Strážskom rozvíjal, spestril a zdynamizoval.
Keďže ide o šport, ktorý je populárny a prefero−
vaný medzi ženami, združenie má zatiaľ len členov
ženského osadenstva, ale vstup je určený, samo−
zrejme, pre všetkých. Nachádzame sa v priesto−
roch na poschodí obchodného domu Laborec.
Otvorené máme každý deň od 17.30 do 18.30 hod.
okrem soboty a v nedeľu od 18. do 19. hod. 

Okrem spomínaného aerobiku máte možnosť
zacvičiť si aj pilates, kalanetiku, tae bo alebo sve−
tovú novinku − zumbu. Vďaka modernému technic−
kému vybaveniu sa cvičenie stáva atraktívnejším a
dynamickejším. Vybavenie v miestnosti dopĺňa
účelná klimatizácia, zakúpená z peňažného
príspevku poslanca a členských príspevkov.
Okrem tohto sa počas cvičenia môžete osviežiť
neperlivou vodou zo statického výdajníka vody.

Našou hlavnou prioritou je, aby každý náv−
števník, či člen nášho združenia odchádzal s prí−
jemným pocitom, že urobil niečo pre svoje zdravie,
ale aj vzhľad. Pretože šport má prinášať radosť a
pocit uvoľnenia. Napokon tieto slová potvrdzuje aj
jedno staré múdre príslovie: V zdravom tele, zdra−
vý duch. Tešíme sa na vašu návštevu.

Bc. Michaela Dobrocká, členka združenia


