Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XIV./ číslo 7−8

Z rokovania mestského zastupiteľstva

O hospodárení mesta v roku 2011
Viac ako 20 bodov mal program, podľa
ktorého rokovali poslanci 28.6.2012. Mestské
zastupiteľstvo:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−
mienok zo zasadnutí MsZ. l Návrh VZN č. 4/2012
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spô−
sobe a výške úhrad za sociálne služby. l Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záve−
rečného účtu za rok 2011. l Správu nezávislého
audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Strážske
k auditu riadnej účtovnej závierky účtovnej jed−
notky Mesto Strážske za účtovné obdobie
01.01.2011 − 31.12.2011. l List audítora zastupi−
teľstvu mesta Strážske ako súčasť auditu účtovnej
závierky zostavenej účtovnou jednotkou − Mesto
Strážske za účtovné obdobie končiace 31. decem−
bra 2011. l Predpokladané termíny zasadnutí a
plánovaný program MsZ v Strážskom na II. polrok
2012. l Harmonogram prípravy rozpočtu mesta
Strážske na roky 2013 − 2015. l Prehľad o pre−
nájme nebytových priestorov za rok 2011. l Infor−
máciu o platení dane za psa za rok 2012. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2011 v
MŠ a ZŠ. l Správu hlavného kontrolóra mesta

Oslavy 68. výročia SNP
Pietna spomienka (28.8.2012 o 15.00 hod. vo
veľkej zasadačke MsÚ)
l Súťaž v aranžovaní kvetov (13.00 − 13.45
hod.) l Literárno−hudobné pásmo KP Zrkad−
lenie a Rozmarín (14.00 − 14.20 hod.) l Vyhod−
notenie súťaže a odovzdávanie cien (14.30 −
14.50 hod.) l Kladenie vencov a víťaznej
kytice k pamätníku padlých na Nám. A. Dub−
čeka (15.00 hod.)

Strážske o kontrole dohôd o prácach vykonáva−
ných mimo pracovného pomeru na mestskom
úrade a v organizáciách zriadených mestom. l
Výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚSR za predchádzajúci kalendárny rok
(2011) vo výške 786 eur.
Schvaľuje:
l Celoročné hospodárenie mesta Strážske za
rok 2011 bez výhrad. l Usporiadanie schodku roz−
počtu z prebytku finančných operácií vo výške 223
809,37 eur. l Prevod zostatku zdrojov po usporia−
daní vo výške 110 715,29 eur do rezervného fon−
du. l Usporiadanie kladného hospodárskeho vý−
sledku MsPS vo výške 53 044,42 eur na úhradu
straty minulých rokov. l Použitie zostatku finanč−
ných prostriedkov z podnikateľskej činnosti MsPS
vo výške 18 657 eur nasledovne:
a) na krytie kapitálových výdavkov MsPS v roku
2012 vo výške 12 257 eur
b) tvorba sociálneho fondu MsPS 1 000 eur
c) navýšenie mzdového fondu na mzdy a odvody
pre zamestnancov MsPS rok 2012 vo výške 5 400
eur. l I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opat−
rením č. 1/2012 :
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 40 702,72 eur €
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a)
Príjmy:
Bežný rozpočet
2 658 185,53 eur
Kapitálový rozpočet
1 592 568,68 eur
Finančné operácie
272 447,36 eur
Príjmová časť po zmene vo výške 4 523 201,57 eur
Výdavky:
Bežný rozpočet
2 575 232,78 eur
Kapitálový rozpočet
1 860 909,79 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške 4 523 201,57 eur
(Pokračovanie na 2. strane.)

DFS Stražčanik v Macedónsku
Mnohým členom DFS
Stražčanik sa splnil sen.
Po vystúpeniach na Slo−
vensku dostali možnosť
ukázať naše tradície,
piesne, tance, hudbu a
kroje aj v zahraničí.
Macedónsko − pre
mnohých neznáma kraji−
na sa stala predmetom
nášho záujmu. Informácie
získané internetom vzbu−
dzovali predstavy o krás−
nej, vzdialenej zemi...
Po dlhej ceste sa
naše predstavy naplnili.
Nádherná, hornatá kraji−
na nám ponúkla pohľad
na majestátne prírodné
krásy, množstvo pozoruhodných kostolov a mešít. Naša cesta viedla do Ohridu "perly Balkánu".
(Pokračovanie na 2. strane.)
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Na slovíčko, pán primátor
Dňa 28.06.2012 na zasadnutí MsZ bol
schválený záverečný účet mesta za rok 2011.
Ako ho hodnotíte ?
Rok 2011 bol
veľmi náročný, ale
treba povedať, že aj
najlepší od vzniku
samosprávy v roku
1990. V roku 2011
sa v meste Strážske
preinvestovalo naj−
viac finančných pro−
striedkov, a to na−
priek pretrvávajúcej
kríze. O tom, čo
všetko sa urobilo a z
akých finančných
zdrojov, som sa vy−
jadril v prvých toho−
ročných novinách
Naše mesto.
Pokiaľ ide o záverečný účet mesta za rok 2011,
ktorý bol schválený MsZ bez výhrad, by sa zdalo,
že rok 2011 bol prechádzkou ružovou záhradou,
no opak je pravdou. Bolo veľmi veľa problémov a
mnohé súviseli predovšetkým s rozpočtom a bolo
treba ich riešiť. Uvediem len niektoré skutočnosti.
Plánované príjmy pri schvaľovaní rozpočtu
10.03.2011 boli 5 542 876 eur. Skutočné príjmy k
31.12.2011 boli 4 367 499 eur. Výpadok v príjmo−
vej časti bol teda 1 175 382 eur. To bolo spô−
sobené predovšetkým tým, že bola presunutá reali−
zácia niektorých europrojektov na rok 2012.
Najzávažnejšie výpadky, ktoré mesto pocítilo,
boli v príjmovej položke − daň z príjmov fyzických
osôb zo závislej činnosti (tzv. podielové dane −
štátne dane) boli znížené z plánovaných 994 231
eur na skutočných 955 322 eur, čo je rozdiel 38
909 eur (teda takmer 1,2 mil. Sk).
Ďalší výpadok v príjmovej časti bol v položke
uloženie odpadu Pláne a to 62 182 eur (teda
necelých 2 mil. Sk). Takže len tieto 2 položky uro−
bili výpadok v príjmoch mesta 101 091 eur (vyše 3
mil. Sk). Tieto výpadky, ale aj ďalšie, realizácia
hlavných úloh mesta a zmeny v súvislosti s
finančnými prostriedkami na prenesený výkon
štátnej správy, si vyžiadali 5 zmien rozpočtu v
priebehu roka a šetrenie vo výdavkoch mesta.
Mesto pre realizáciu hlavných úloh (predovšetkým
spolufinancovanie europrojektov) plánovalo scho−
dok rozpočtu, ktorý vykrylo z rezervného fondu. V
roku 2011 mesto svoj plánovaný schodok nepre−
kročilo, ale znížilo oproti upravenému rozpočtu o
45 527,83 eur. Konštatujem, že mesto svoj pláno−
vaný rozpočet v roku 2011 dodržalo.
Pri 99% plnení príjmov po úpravách rozpočtu
mesto zabezpečilo splnenie všetkých svojich úloh
a cieľov pri znížení plánovaného schodku.
Tento výsledok bolo možné dosiahnuť len
efektívnym a hospodárnym nakladaním s finanč−
nými prostriedkami mesta a taktiež okamžitým
reagovaním na zmeny v rozpočte mesta, ako aj
analýzou priorít a nevyhnutnosti, ktoré mali vplyv
na dodržanie a splnenie stanovených cieľov.
Jednoducho povedané: môžem vysloviť celkovú
spokojnosť s hospodárením mesta v roku 2011.
Ďakujem za odpoveď!
− red. −
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany.) Rozpočet po navrho−
vanej zmene ako vyrovnaný vo výške 4 523 201,57
eur. l Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2012 pre MsPS:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 36 805,16 eur
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách v programoch rozpočtu uvedených v prílohe,
bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov uprave−
ných v bode a) Rozpočet po navrhovanej zmene
ako vyrovnaný vo výške 465 180,16 eur. l Zmenu
v organizačnej štruktúre Mestského podniku služieb
mesta Strážske − presun voľného pracovného
miesta zo strediska technických služieb na stre−
disko vedenie s nezmeneným počtom 33 zamest−
nancov. l Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2012 s
doplnením. l Prenájom kolkárne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre zabezpečenie služieb
návštevníkov kúpaliska počas letnej sezóny 2012
pre Martina Hajdučka, Jahodná 518, Strážske. l
Prenájom garáže č. 6 pre Ing. Janu Gejdošovú,
Družstevná 505, Strážske v Chemiku II. l Ďalší
bod: a) Predaj pozemkov registra C parc. č. 433/3,
o výmere 1092 m2, druh pozemku: zastavaná plo−
cha, parc. č. 433/10, o výmere 420 m2, druh po−
zemku: zastavaná plocha, parc. č. 433/11, o výme−
re 266 m2, druh pozemku: zastavaná plocha,
všetky nehnuteľnosti sú v k. ú. Strážske, obec
Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosti sú ve−
dené na LV č. 1236, list vlastníctva je vedený Ka−
tastrálnym úradom Košice, Správa katastra Micha−
lovce, za celkovú cenu 28 448 eur (pri 16 eur/m2,
výmera spolu 1778 m2) pre nadobúdateľa: COOP
JEDNOTA Michalovce, s. d. IČO: 00 169 099, Ob−
chodná 2, 071 01 Michalovce. Pozemky sú špeci−
fikované geometrickým plánom č. 36208914−
3/2012, vypracovaného GEODÉZIE Michalovce
s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 36208914 zo
dňa 28.02.2012. b) Prevod v súlade s § 9a ods. 8
písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení nakoľko ide o pozemky zastavané
stavbou (nákupné stredisko) vo vlastníctve nadobú−
dateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou. l Dohodu o užívaní nehnuteľností o
úhrade nákladov rovnakým dielom spojených s
údržbou a opravou spevnených plôch na pozemku
parc. č. 433/2 uzatvorená podľa § 51 a násl.
Občianskeho zákonníka medzi Mestom Strážske a
COOP Jednota s. d. Michalovce. l Predĺženie ná−
jomnej zmluvy: Milan Makara U−3, do 31.12.2012.

Ukladá:
l Vykonať fyzickú a dokladovú inventarizáciu
majetku a záväzkov mesta s osobitným zameraním
sa na dokladovú inventarizáciu nárastu celkových
záväzkov mesta. (T: 31.12.2012, Z: vedúca ekono−
mického oddelenia). l Zúčtovať výsledok hospo−
dárenia za účtovné obdobie 2011 zisk vo výške
3 061,24 eur na ťarchu účtu 431 Výsledok hospo−
dárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu−
lých období. (T: 31.12.2012, Z: vedúca ekonomic−
kého oddelenia). l Zúčtovať výsledok hospodárenia
Mestského podniku služieb za účtovné obdobie
2011 nasledovne:
− Zisk hlavnej činnosti vo výške 38 474,42 eur na
ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schva−
ľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevyspo−
riadaný výsledok hospodárenia minulých období
− Zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 14 570
eur€na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Ne−
vysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období. (T: 31.12.2012, Z: riaditeľ MsPS).
Vymenúva:
l Ing. Jozefa Fedorka za riaditeľa Mestského
podniku služieb od 01.07.2012.
Poveruje:
l Primátora mesta uskutočnením všetkých kro−
kov, ktoré sa týkajú prevodu elektrorozvodných
(energetických) zariadení na území mesta Strážske
na VSD a.s. Košice. l Primátora mesta uskutoč−
nením všetkých krokov, ktoré sa týkajú prevodu
vlastníctva pozemkov pozemkov registra C parc.
č. 433/3 o výmere 1092 m2 druh pozemku: zasta−
vaná plocha, 433/10 o výmere 420 m2 druh po−
zemku: zastavaná plocha, 433/11 o výmere 266 m2
druh pozemku: zastavaná plocha k. ú. Strážske,
obec Strážske, okres Michalovce LV č. 1236 pre
COOP Jednota Michalovce s. d. IČO: 00 169 099,
Obchodná 2, 071 01 Michalovce. l Hlavného kon−
trolóra na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od
01.07. − 31.12.2012 v súlade s plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2012.
Ruší:
l Bod B/3 uznesenia č. 192/2012 zo dňa
02.05.2012 prenájom nebytového priestoru pre
Alenu Sabolovú, SNP 30, 066 01 Humenné v OD
Laborec na poschodí o výmere 14 m2 za účelom
zriadenia kancelárie pre poskytovanie finančných
služieb.
Prerokovalo:
l Plat primátora v súlade s § 4 ods. 4.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

DFS Stražčanik v Macedónsku
(Dokončenie z 1. strany.) Prvé vystúpenie súboru prebiehalo vo sviatočnej atmosfére na námestí sv.
Klimenta Ohridského. Predchádzal mu krojový sprievod ulicami Ohridu pod vlajkou Slovenska a mesta
Strážske, spolu so súbormi z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky a Macedónska. Vystúpenie DFS
Stražčanik sa stretlo s veľkým ohlasom a odchádzali sme za búrlivého potlesku, často zastavovaní
domácimi i zahraničnými turistami s prosbou o spoločné foto.
Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj vystúpenie nášho súboru v hlavnom meste Skopje. V univerzitnej
sále nás privítal veľvyslanec SR v Macedónsku PhDr. Róbert Kirnág. Početné publikum svojím potleskom
naznačilo, že sme mali veľký úspech.
Macedónsko nebolo len o folklóre, ale aj o poznávaní krajiny. Súbor navštívil veľkolepé pamiatky v Ohride
(rímsky amfiteáter, hrad Cára Samoila, kostolík Sv. Jovan Kaneo, kláštor sv. Klimenta). Nezabudnuteľným
zážitkom bola i plavba loďou k jednému z najkrajších macedónskych kláštorov − Sv. Nauma, kde sme sa
nechali unášať majestátnou atmosférou posvätnosti niekdajšieho významného miesta kresťanstva a
vzdelanosti. Na nádvorí sme mohli obdivovať pávy
s nádherným farebným perím. Navštívili sme tzv.
"Zátoku kostí", model skutočného pravekého sídla
s malým múzeom − múzeum na vode.
Naše prvé zahraničné vystúpenie sa teda
Zemplínske osvetové stredisko v Michalov−
podarilo a už pri ceste domov sme plánovali, ktorá
ciach bolo miestom seminára ZPOZ (zborov pre
z krajín to bude nabudúce. Veríme, že vďaka pod−
občianske záležitosti), na ktorom mal zastúpenie
pore rodičov a nášho zriaďovateľa − Mesta Stráž−
aj ZPOZ pri MsÚ v Strážskom.
ske − sa nám to určite podarí. Členovia DFS Straž−
V prvej časti seminára odznela metodika
čanik sa budú môcť prezentovať už v nových kro−
protokolárnej časti osláv miest a obcí, poradie
joch, ktoré CVČ môže zabezpečiť vďaka víťaz−
osobností, prijatie štátnej a zahraničnej delegá−
nému projektu COOP Jednota Slovensko Voľné
cie, symbolika a prejav, obradná sieň. V druhej
chvíle s folklórom.
časti sa predstavil ZPOZ Prakovce s novými
Centrum voľného času Strážske chce aj na−
trendami obradov a slávností. Metodika, tradície
ďalej vytvárať priestor pre rozvoj tejto záujmovej
oblasti, umožňovať deťom zúčastňovať sa na rôz−
i nové spôsoby programov prítomných zaujali.
nych prehliadkach a festivaloch, stretávať nových
Získané poznatky uplatnia v svojej činnosti.
kamarátov a spoznávať nové národy a ich kultúrne
− grm −
dedičstvo.
Mgr. Marta Kordeľová, riad. CVČ

Nové trendy ZPOZ

Naše mesto

Spoločenská rubrika
Jún 2012
Narodili sa: 4 dievčatká, 4 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké
páry
Jubilanti: Peter Prezbruchý, Ľudmila Čatlo−
šová, Anton Kosť, Miroslav Mikeľ, Jozef Kaňuch,
Ladislav Zambor, Eva Maťašová, Anna Borke−
sová, Anna Adamová, Peter Trella, Anna Re−
povská, Gustáv Mikeľ, Jozef Holovin, Vincent
Nazad, Cyril Kakoš, Štefan Balog, Jozef Terez−
čák, Eduard Kočerha, Alexander Jančušek, Edu−
ard Kaňuch.
Jubilantom, manželom, deťom a rodičom
srdečne blahoželáme!
Zomreli v máji: Ján Terovský.
Zomreli v júni: Anna Beňová, Helena Karo−
ľová, Bartolomej Sklár. Venujme im tichú spo−
mienku!
Mgr. M. Danková

Úradný oznam
Mesto Strážske, mestský úrad oznamuje
občanom, že v dňoch 2. júla až 31. augusta
2012 je upravená pracovná doba na mest−
skom úrade denne od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Matričný úrad a pokladňa pracuje v nezme−
nených stránkových hodinách (pondelok 8.00
− 11.30 hod., 12.30 − 15.00 hod., utorok 12.30
− 15.00 hod., streda 8.00 − 11.30 hod., 12.30 −
15.30 hod., štvrtok nestránkový deň, piatok
8.00 − 11.30 hod., 12.30 − 14.30 hod.).

Nové zberné miesto
na uloženie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (BRKO) na ulici
Krivošťanskej
Zberné miesto na ukladanie BRKO, t.j. odpadu
zo záhrad (napríklad tráva, lístie, konáre stromov),
bolo na Krivošťanskej ulici zriadené Všeobecne
záväzným nariadením mesta Strážske č. 4/2011 pri
cintoríne. Tu mohli občania, ktorí tento odpad ne−
kompostujú na domácich kompostoviskách, svoj
odpad uložiť.
Na základe podnetu občana mesta bolo jeho
umiestnenie prehodnotené. Hľadali sme nové
miesto. Také, ktoré by bolo na pozemku vo vlast−
níctve mesta, dostupné pre obyvateľov Krivošťan−
skej ulice a tiež pre zberovú techniku Mestského
podniku služieb mesta Strážske, ktorý zabezpe−
čuje jeho prevádzku.
Po viacerých diskusiách na poradách vedenia
mesta, v komisii pre ochranu a tvorbu životného
prostredia, aj s občanmi bývajúcimi na ulici Kri−
vošťanskej, sme vybrali miesto na vyznačenej
ploche parcely č. 1436 − po ľavej strane cesty k
bývalému pionierskemu táboru na brehu rieky
Laborec. Uvedomujeme si, že to nie je najvhod−
nejšie, ale iný vhodný pozemok vo svojom vlast−
níctve mesto nemá.
Plocha je vyznačená tabuľami. Pre uloženie
odpadu na zbernom mieste platí: maximálna dĺžka
konárov 1 m, konáre uložiť osobitne a nemiešať s
lístím, trávou, hnojom.
Chceme aj prostredníctvom novín požiadať
občanov, bývajúcich na ulici Krivošťanskej, aby
rešpektovali túto zmenu a BRKO neukladali na
pôvodné zberné miesto pri cintoríne.
Vaše návrhy a pripomienky k nakladaniu s
BRKO v tejto časti mesta radi privítame na referáte
životného prostredia mestského úradu.
Marta Bočková, referent životného prostredia

Naše mesto
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VOĽNÝ ČAS − ČO S NÍM ?
Centrum voľného času Strážske ponúka zmysluplnú alternatívu jeho využívania aj
v školskom roku 2012/2013
Vážení rodičia! Pomôžte svojmu dieťaťu pri výbere záujmového útvaru, aby využilo šancu na svoj
rozvoj a sebarealizáciu, spoznalo, ako k svojmu voľnému času zmysluplne pristupovať dnes i v dospelosti.
Uskutočňovaním svojich voľnočasových prianí, záujmov a ambícií i hodnotením svojich výsledkov si overí
vlastné sily, získa novú, postupne sa rozširujúcu možnosť urobiť z nich významnú súčasť svojho života.
Záujmové útvary: Počítačové škôlkarium − Tanečná škôlka − Výpočtová technika − Internet klub −
Mažoretky, roztlieskavačky − Stražčanik − tanečná zložka, spevácka zložka − Asaben − Dance klub − Írske
tance − Gumkáč klub − Šikulkovia − Keramická dielnička − Tiffany šperky − Girls klub − Encaustika − Klub
paličkovanej čipky − Detská remeselná dielňa − Maškrtenie − Stolný tenis − Tenis na kurtoch − Hádzaná −
Malá škola šachu − Mladý kolkár − Zumba, aerobic − Futbalový − Basketbalový krúžok − Florbal − Mladý
moderátor − Centráčik − Unicef klub − M klub − Turistika.
ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 6.9.2012 a 7.9.2012 (10.00 −
18.00 hod.) v Centre voľného času Strážske.

Mesto pozýva
August
5.8.2012 na letnom kúpalisku o 14.00 hod. −
Správny chlapec, správne dievča − zábavná a
šikovnostná súťaž pre chlapcov a dievčatá vo
veku od 3 do 6 rokov, od 7 do 10 rokov.
Pre deti sú pripravené zaujímavé ceny.
Oslavy 68. výročia SNP − pietna spomienka
(28.8.2012 o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke
MsÚ)
l Súťaž v aranžovaní kvetov (13.00 − 13.45 hod.)
l Literárno−hudobné pásmo KP Zrkadlenie
a Rozmarín (14.00 − 14.20 hod.)
l Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien
(14.30 − 14.50 hod.)
l Kladenie vencov a víťaznej kytice k pamätníku
padlých na Nám. A. Dubčeka (15.00 hod.)
September
Návraty mažoretiek Flash Dance (presný
termín ešte nie je určený, včas bude oznámený)
− vo viacúčelovej sále Domu kultúry
l Stretnutie bývalých mažoretiek Flash Dance so
zakladateľkou súboru Ing. K. Lehotskou a jej
pokračovateľkou J. Majerníkovou
l Exhibičné vystúpenie J. Majerníkovej, v sú−
časnosti veľmi úspešnej fitnesky (bikini fitness)

Na dobrý úèel

Cesta do rozprávky
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla v
roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí,
ktorá sa konala v Ženeve. Po konferencii viacero
vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň s cie−
ľom urobiť deťom radosť a zároveń poukázať na
problémy týkajúce sa detí vo svete.
Sviatok detí patrí v našom meste medzi tie
dôležité, ktoré majú svoje tradície, ako napríklad
Deń učiteľov, Deń matiek, Deń Zeme. Organizátori:
mesto Strážske, MŚ, ZŠ v zastúpení pedagogic−
kých pracovníčok zo ŠKD, DSS Lidwina sa aj tohto
roku rozhodli cestu do rozprávkového sveta a kra−
jiny fantázie, spojiť so športovými aktivitami, ktoré
sú pre zdravý vývin dieťaťa takisto nesmierne
dôležité. Deti mohli hádzať na cieľ šípky, pieskové
vrecia, preliezať "strachovými" vrecami a tunelom
strachu, chytať rybky, prelievať vodu z pohára do
pohára, triediť strukoviny a absolvovať iné športové
disciplíny (na snímke G.G.) v rozprávkach Šípková

Ruženka, Plavčík Vratko, Včielka Mája, Popoluška,
Vodník, O hlúpej žene. Atrakciou pre deti bolo ma−
ľovanie zvieratiek, kvietkov, motýľov, ale aj slo−
venského znaku, priamo na tváričky detí. Tejto úlo−
hy sa úspešne zhostila pracovníčka DSS Lidwina
Katka Dubjaková za asistencie Vivky Meňovčíko−
vej. Na podujatí sa zúčastnilo 253 detí a všetky
odmenilo mesto sladkosťou. Príjemnú atmosféru
vytvoril pracovník MsÚ Jozef Konečný, ako DJ po−
dujatia. Na mnohé deti sa usmialo šťastie aj z
bohatej tomboly, do ktorej ceny takisto venovalo
mesto Strážske.
Marta Karkošiaková

Dňa 14.6.2012 sa naše mesto zapojilo do
zbierky obnoseného šatstva, ktorá bola zorgani−
zovaná v spolupráci terénnych sociálnych pracov−
níkov mesta Strážske, neziskovou organizáciou
Pomocný anjel a miestnou organizáciou Sloven−
ského Červeného kríža. Do zbierky sa zapojilo
vyše 120 občanov mesta a bolo vyzbieraných pri−
bližne 500 vriec dámskych, pánskych a detských
odevov. Vyzbieraný materiál sa triedi a expeduje
sociálne slabším občanom v zariadení sociálnych
služieb.
Vďaka patrí všetkým občanom mesta Strážske,
ktorí doniesli opotrebované šatstvo a prispeli tak
na dobrý úmysel tým najzraniteľnejším skupinám
zo sociálneho prostredia. Pomohli sme ľuďom,
ktorí to budú potrebovať viac ako my. V neposled−
nom rade takouto likvidáciou pre nás už nepotreb−
ného textilu a odevov, šetríme aj životné prostre−
die. Zároveň naša vďaka patrí Mestskému podniku
služieb v Strážskom za poskytnutie priestorov na
uskutočnenie tejto charitatívnej akcie.
Mgr. Martina Kužmová

Rýchlejší internet
Spoločnosť Telefonica Slovakia spustila v
meste rýchlejší internet vďaka rozšírenému
pokrytiu 3G sieťou. Strážske sa tak stane jednou
zo 160 obcí, ktoré boli alebo budú pripojené v roku
2012. Zákazníkom O2 sa teda môže v tejto lokalite
zobraziť na displejoch telefónov, ktoré sú schopné
pracovať v 3G sieti, symbol 3G resp. 3,5G.
Pokrytie 3G sieťou dosiahne do konca roka už 50%
populácie v mestách a obciach nad 5000
obyvateľov.
Spolu s rozširovaním 3G siete O2 zároveň
prinieslo od 11. apríla aj výrazné zvýšenie rýchlosti
siete. Zvýšená prenosová rýchlosť môže dosiahnuť
maximálne 14,4 Mbit/s pre prijímanie a 2 Mbit/s pre
odosielanie dát. Obyvatelia nových 3G lokalít si
môžu skúsiť prácu v sieti O2 s balíčkom Internet do
mobilu na 1 mesiac zadarmo. Viac informácií o
dátových balíčkoch, ako aj rýchlosti siete nájdete
na http:// www.o2.sk/pre−vas/internet/balicky.

Svet počítačov
Klienti zariadenia sociálnych služieb Harmonia majú možnosť pracovať v rôznych záujmových krúžkoch
podľa slobodného výberu a vlastných záujmov. Od začiatku tohto roka funguje počítačový krúžok v
súčinnosti s mestskou knižnicou. V jej priestoroch (na snímke autorky) si klienti každú stredu popoludní pod
vedením ergoterapeutky Aleny Dankovej a pracovníčky knižnice Boženy Apjárovej osvojujú základy práce
s počítačom a internetom. Tí zručnejší si prostredníctvom internetových sociálnych sietí vyhľadávajú
príbuzných a známych. Majú tak možnosť rozširovať si a udržiavať sociálne kontakty. Je to vynikajúca
spolupráca.
Mgr. Mária Štofejová
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Aj spievali
19. júna si 36 členov klubu dôchodcov urobilo
výlet k Laborcu. Prístrešie našli v chate Diana.
Chutný guľáš uvaril V. Měštan. Všetci mu pri kotli
zaspievali. Domov sa vrátili neskoro popoludní.
Väčšina pešo, tí zdatnejší na bicykloch. K dobrej
pohode prispelo aj pekné počasie.
− olc −
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Vie o nás všetko
Slovenská ľudová pieseň je nevyčerpateľným zdrojom poézie. Vyjadrením lásky k domovine, milej,
milému, dieťaťu, mame. Nuž a láska k nej a poézii je aj zdrojom priateľstva medzi speváckou skupinou
Rozmarín a krúžkom poézie Zrkadlenie. Spoločnými vystúpeniami pri rôznych príležitostiach sa snažíme
rozdávať radosť. Takto chodíme aj do DSS Harmonia, lebo sa tu stretávame s vďačnými divákmi, ktorým
sa v očiach zračí neha dieťaťa.

Matúš letí na Cyprus
Spevácke vystúpenia Matúša Mazára, štu−
denta Konzervatória v Košiciach, kde sa venuje
opernému spevu, si v Strážskom pamätáme ešte
z jeho detského veku. Teraz ako hosť vystúpil na
tohoročnej súťaži Strážsky slávik (na snímke
autorky). Jeho spev počuť v kostoloch, na
koncertoch, ako hosťa v programoch ZPOZ pri
MsÚ v meste, na spoločenských podujatiach v
okolí a na Slovensku.

V živote sa veľa sa hovorí o šťastí. Človek nemusí byť šťastný vtedy, keď mu niekto sľúbi modré z
neba. Človek je šťastný a krásny, keď má dobrých ľudí a priateľov okolo seba. Aj nedávne stretnutie pri
príležitosti Dňa matiek (na redakčnej snímke) sa nieslo v dobrej nálade a pohode. Za hudobného
doprovodu Emila Balka na akordeóne si starkí spolu s nami nielen zaspievali, ale aj zatancovali.
Obohatením programu bol spev nového člena speváckej skupiny Rozmarín Mariána Kolibaba. Spoločné
pásmo malo názov Mama vie o nás všetko.
Marta Karkošiaková

Ukončili sme projekt

Sme takí akí sme
Spolupracoval so speváckym zborom Jubilus
Csermely, s ktorým sa zúčastnil zájazdov v
Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a v Čechách. V
súčasnosti spolupracuje so speváckym zborom
sv. Cecílie v Košiciach. Po konkurze v Štátnom
divadle v Košiciach dostal opernú rolu lovca v
opere Rusalka. V jeseni bude spievať v ďalšej
opere ešte významnejšiu rolu. Už teraz sa pri−
pravuje na štúdium v Akadémii múzických umení
v Prahe u významného barytonistu R. Janála.
V tomto roku sa zúčastnil konkurzu, ktorý sa
konal v 44 krajinách celého sveta a ako jediného
zo Slovenska ho do zboru vybrali. Za posledných
20 rokov je druhým Slovákom, ktorý sa do tohto
Svetového zboru mladých (World youth choir)
dostal. V auguste odlieta a absolvuje s ním
koncertné turné na Cypre, v Grécku, Turecku a
okolitých krajinách. Všetci mu srdečne blahože−
láme a prajeme ďalšiu úspešnú spevácku etapu!
Gabriela Grmolcová

Úsmevne
z ambulancie
l Pýtam sa pacienta: "Deti máte?". Odpoveď:
"Áno, 28!".
l Sestrička ukľudňuje pacienta: "Pán doktor vás
rýchlo vylieči". Pacient: "Ja ale nechcem rýchlo
liečiť, ja sa neponáhľam!".
l Pacientke na anémiu odporúčam potraviny s
vyšším obsahom železa, pýtam sa: "Červené víno
niekedy pijete?". Odpoveď: "Ja nato nemám čas!".
l Ako sa máte?, "Ta tak, jak kec še po vas
prekorbuľa 96 kilova žena!".
l "Pán doktor, dám vám všetko, oznamuje mi 25
ročná slečna". "Slečna, zaujímajú ma len vaše
odborné nálezy!", kontrujem.
MUDr. V. Knocik

Dvakrát v mesiaci, od februára do júna, sme sa
my, žiaci Základnej školy v Strážskom stretávali s
deťmi z Domova sociálnych služieb Lidwina v Stráž−
skom v rámci projektu Sme takí akí sme, ktorý
podporil Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis.
Veľmi sme sa zabávali a pomocou hry sme deťom
pomáhali cvičiť. Naše posledné stretnutie sa konalo
20. júna 2012 v školskej posilňovni, kde prišla aj
vzácna návšteva: manager regionálneho predaja T−
com Mgr. V. Zozulič, obchodný reprezentant S. Po−
láková a zástupcovia DSS Strážske Mgr. M. Plitko−
vá, M. Baánová (na snímke ZŠ).
Na začiatku stretnutia sa pán riaditeľ našej zá−
kladnej školy, Mgr. Michal Polák, všetkým prihovo−
ril. Keďže v ten deň bolo veľmi horúco, urobili sme
si prestávku, kde sme sa rozprávali o tom, čo sa
deťom z DSS na našich stretnutiach páčilo i nepá−
čilo. Boli sme na seba pyšní, keď rozprávali, ako sa
s nami cítili šťastní a ako sa na každé stretnutie s
nami veľmi tešili. Aj nám bolo s nimi fajn i keď na

samom začiatku boli obavy ako to zvládneme.
Potom sme hrali rôzne hry a tancovali sme, čo
deti veľmi bavilo a páčilo sa im to. Nakoniec sme
vymysleli krásny tanček, ktorý sme na samom konci
zatancovali pani učiteľkám. Na pamiatku sme im
darovali CD s pesničkami. Z toho stretnutia máme
krásne fotografie. Od detí sme dostali sladkosti, čo
nás potešilo.
Vďaku vyslovujeme pani učiteľkám Hakošovej,
Hudákovej, Duškovej, Maskaľovej, Čajkovej, ktoré
nám vždy pripravili zaujímavý a zábavný program.
Za svoju prácu dostali od detí z DSS krásne ručne
vyrobené darčeky. Vďaka patrí i nášmu pánovi
riaditeľovi, ktorý nám vytvoril podmienky na takúto
spoluprácu a Nadačnému fondu Telekom v Nadácii
Pontis.
Dúfame, že i v budúcnosti sa budeme s deťmi z
DSS v Strážskom stretávať a prežívať s nimi krásne
chvíle či už pri cvičení alebo iných spoločných
aktivitách.
K. Kudelčíková a K. Kužmová, 5.b

Naše mesto

Ďalšie družstvá
medzi elitou
Na M − SR do Trenčína v dňoch 18. − 19. 6.2012
sa prebojovalo aj družstvo chlapcov (7.−9. roč.) v
midivolejbale (4 hráči na zmenšenom ihrisku) po
víťazstvách v postupových kolách nad humemskými
školami z Pugačevovej a Dargovských hrdinov, nad
vranovskými školami z Lúčnej a zo Sídliska II. a vo
finále v Oblasti Východ (Košický a Prešovský kraj)
v Moldave nad Bodvou nad školami zo Starej
Ľubovne a z Moldavy nad Bodvou. Tu obsadili
štvrté miesto, ktoré im umožnilo postup na M−SR, a
to za družstvami zo Svidníka − Karpatská, z Humen−
ného − SNP a Svidníka − Komenského, s ktorým vo
vzájomných zápasoch podľahli. Postup vybojovali:
M. Pavelko, R. Bikár, S. Hudák, T. Bereznanin, M.
Kmec, P. Šumila a P. Šmiga. (viď. foto) Vo finále
oblasti Východ v Košiciach si bronzovú medailu a
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Úspech na Geografickej olympiáde
Žiaci základnej školy sa každoročne pod vedením učiteľky
Mgr. S. Murínovej úspešne zapájajú do riešenia Geografickej
olympiády. Ako v minulom roku, aj v tomto školskom roku bol
najúspešnejším riešiteľom žiak Dominik Ferko z 8. B, ktorý po
víťazstve v okresnom kole a po 2. mieste v krajskom kole,
postúpil do celoštátneho kola. Konalo sa v dňoch 11.−12.5.2012
v Bratislave.
V konkurencii šestnástich žiakov zo všetkých krajov Slo−
venska sa umiestnil na veľmi peknom 3. mieste. Súťaž po−
zostávala z teoretickej časti, kde si žiaci overili svoje vedomosti
o prírode, obyvateľstve a hospodárstve jednotlivých štátov sveta
a z praktickej časti, v ktorej žiaci uplatnili svoje zručnosti v práci
s atlasom, určovaní azimutu, časových pásiem, výpočte mierky
a pod. Napriek tomu, že olympiáda je vedomostne dosť nároč−
ná, neodrádza žiakov od toho, aby sa každý rok nepokúsili byť
znovu úspešnými riešiteľmi. Dúfajme, že sa Dominikovi, a
možno aj niektorému inému žiakovi, podarí tento úspech zopa−
kovať aj v budúcom školskom roku.
− MS −

Na exkurzii za krásami Slovenska

tým aj postup na M−SR v Trenčíne 11. − 12. 6. 2012
vybojovali aj mladší volejbalisti (5.−6.ročníka) v mini
volejbale (3 hráči na zmenšenom ihrisku), keď
porazili Starú Ľubovňu a podľahli Svidníku a Vra−
novu nad Topľou − Sídlisko II. Do finále sa prebo−
jovali v postupových kolách po víťazstvách nad
vranovskými školami zo Sídliska Juh, z Lúčnej i zo
Sídliska II. a nad Čiernou nad Tisou a Parcho−
vanmi. V Trenčíne na M−SR sa spomedzi 12 účast−
níkov umiestnili na medailovom 3. mieste, keď vy−
hrali svoju štvorčlennú skupinu (Novoť 2:O, Stará
Ľubovňa 2:0, Lovinobaňa 2:0) v boji o účasť vo
finále podľahli len tesne s družstvom Malaciek, keď
rozhodla absolútne súperova výšková prevaha na
sieti (neskorší majster SR) a v súboji o 3. miesto s
prevahou opäť porazili Starú Ľubovňu 2:0. Chlapci
sa tešili aj z pekných cien, keď každý z nich dostal
loptu Mikasa, šiltovku, švihadlo a tričko pripomí−
najúce toto vrcholné podujatie. Škola dostala volej−
balovú sieť a diplom.
− mf −

Úspechy našich kolkárov
V januári sa na majstrovstvách PO a KE kraja
umiestnili ženy ŠKK Strážske Danka Cimprichová,
Jarka Knapová, Monika Marcinová a Danka Baáno−
vá na 3. − 6. mieste a dosiahnutými výkonmi sa
kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska. Umiestne−
nie v tejto súťaži (vzhľadom k tomu, že takto súťažili
po prvýkrát) považovali za obrovský úspech a
možnosť súťažiť s reprezentáciou Slovenska ako
veľké povzbudenie a výzvu.
Pekný výsledok na krajských majstrovstvách
dosiahol v súťaži seniorov aj Marián Konečný − na
majstrovstvá Slovenska sa kvalifikoval zo 4. miesta.
Majstrovstvá Slovenska sa konali v Podbre−
zovej 28. apríla 2012 na výborných kolkárskych
dráhach a možno vďaka ním a perfektnej športovej
atmosfére, podali naše hráčky na tomto podujatí
výkony, ktorými prekvapovali nielen súperky, ale aj
organizátorov. V súťaži žien obsadila D. Cimpricho−
vá 19. miesto (537 ZK) a J. Knapová 22. miesto
(528 ZK). V tridsiatke najlepších skončili aj naše
ďalšie 2 hráčky.
V súťaži seniorov sa Marián Konečný výkonom
539 ZK zaradil do najlepšej desiatky ostrieľaných
hráčov Slovenska.
Ing. Eva Búciová

V dňoch 24.−26.5.2012 sa 40 žiakov základnej školy zúčastnilo geograficko−dejepisnej exkurzie
za krásami Slovenska. Cieľom bola Orava.
Prvý deň sme navštívili Spišskú kapitulu, kde sme si pozreli katedrálu sv. Martina z 13. storočia a iné
historické budovy. Nasledovala návšteva historickej Spišskej Soboty, ktorá je časťou Popradu a popoludní
prehliadka jednej z najkrajších krasových jaskýň na Slovensku − Demänovskej jaskyne.
Druhý deň sme začali plavbou na pltiach po rieke Orava okolo Oravského hradu. Pltníci nám
sprostredkovali množstvo informácií a úsmevných príhod z histórie. Po plavbe nasledovala prehliadka
hradu, ktorý sa týči na strmom vápencovom brale priamo nad obcou vo výške 112 m nad hladinou rieky
Orava. Po chutnom obede sme navštívili Múzeum oravskej lesnej železnice a previezli sme sa vláčikom
Tanečník po úzkokoľajovej železnici k vyhliadkovej veži na Sedle Beskýd, v nadmorskej výške 935 m.n.m.
Odtiaľ sme mohli pozorovať krásu oravskej prírody. Podvečer sme sa zastavili v Námestove, ktoré je
turistickým centrom hornej Oravy.
Tretí deň začal znova plavbou. Plavili sme sa na vyhliadkovej lodi po Oravskej priehrade, ktorá patrí k
najväčším vodným nádržiam na Slovensku. Navštívili sme aj Slanický ostrov uprostred priehrady a prezreli
sme si galériu ľudového umenia v barokovom kostole a kalváriu, ktoré boli kedysi centrom zatopenej obce
Slanica. Ďalšou zastávkou bolo múzeum oravskej dediny Zuberec umiestnené v prekrásnom prírodnom
prostredí Roháčov. Žiaci mohli vidieť viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry z jednotlivých oblastí Oravy.
Ešte nasledoval obed a plní nových zážitkov sme sa vrátili šťastne domov.
− MS −

MDD a plážový volejbal
Deň detí. Sviatok tých, ktorí zmenili celý náš život a naše priority. A aj keď im dávame počas
celého roka všetko, chceme im dať na ich sviatok aj tak o niečo viac. A nemusia to byť iba dary,
ale napríklad aj pekné a dobre zorganizované hry a súťaže.
Klub strany Smer − sociálna demokracia v Strážskom v tomto roku už po jedenástykrát zorganizoval
pre malé deti nenáročné športové hry so sladkou odmenou a pre väčšie turnaj v plážovom volejbale o
putovný pohár vedenia klubu. Akcia sa uskutočnila v sobotu 9. júna 2012 v športovom areáli mestského
kúpaliska, v spolupráci s vede−
ním nášho mesta. Nad očakáva−
nie sa vydarilo aj počasie. Za
prítomnosti primátora mesta Ing.
Vladimíra Dunajčáka a predsed−
níčky Klubu strany Smer−SD v
Strážskom Marianny Fischerovej,
oslavu Dňa detí slávnostným
príhovorom otvoril primátor Mi−
chaloviec a člen predsedníctva
OR Smer−SD v Michalovciach
Mgr. Viliam Záhorčák.
Na trávnatej ploche pred
bazénom súťažili malé deti v do−
provode rodičov, starých rodičov,
starších
súrodencov
alebo
opatrovateliek DSS Lidwina v
disciplínach, ktoré starostlivo
pripravili
učiteľky
MŠ
za
asistencie ďalších dobrovoľníkov. Tváričky detí zdobil nielen úsmev a radosť z hry, ale aj rôzne veselé a
milé maľovanky Katky Dubjakovej. A všetci sa mohli tohto roku už aj okúpať.
Pieskové ihrisko plážového volejbalu zas patrilo trinástim družstvám väčších dievčat a chlapcov, ktoré
zvádzali v náročnom, hoci skrátenom režime, urputný zápas o prvé tri miesta každej kategórie. V závere
súťaže však došlo k rovnosti výsledkov a tým aj k ďalším vyčerpávajúcim, ale maximálne kvalitným
športovým súbojom o prvé a tretie miesto.
Dievčatá: 1. Kristína Varšová − Kristína Mazárová, 2. Júlia Kocibánová − Simona Poláková, 3. Natália
Barvířová − Lívia Široká. Turnaja sa zúčastnilo 6 dvojíc. Chlapci: 1. Roman Bikár − Maroš Kmec, 2. Samuel
Hudák − Michal Pavelko, 3. Filip Miško − Erik Meňovčík. Turnaja sa zúčastnilo 7 dojíc.
Ceny najlepším trom družstvám každej kategórie a putovný pohár víťaznému družstvu chlapcov (na
snímke G.G.) odovzdávala predsedníčka M. Fischerová a MVDr. Ladislav Búci za skupinu sponzorov
(mesto Strážske a Michalovce, Ing. Ľ. Vaľko, J. Gera, L. Búci, firma Leman).
Okrem funkcionárov klubu organizačne a technicky pri zvládnutí náročnej akcie pomohli členovia
volejbalového oddielu, skvelý moderátor Ján Sabo a zvukový technik Jozef Konečný. A dá sa povedať, že
celá akcia, na ktorej bolo podané pre všetkých účastníkov aj občerstvenie (kofola, pivo a guľáš) sa vydarila
zásluhou viacerých obetavých ľudí. Aj keď nemôžeme vymenovať všetkých, za výborný guľáš je potrebné
v mene všetkých pochváliť Milana Kozára.
Ing. Eva Búciová
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Majstrovstvá Slovenska
v Strážskom
Volejbalový klub Strážske usporiadal v dňoch
23. a 24. júna 2012 na letnom kúpalisku
kvalifikačný turnaj − oblasť východ Majstrovstiev
Slovenska v plážovom volejbale kadetov a
juniorov.
Výsledky kvalifikácie:
U 18 − kadetky: 1. Nikola Murínová − Silvia
Murínová, 2. Michaela Párišová − Patrícia Sihel−
ská, 3. Ivana Chamulová − Martina Homolová. U
18 − kadeti: 1. Kristián Janičko − Patrik Hoder−
marský, 2. Daniel Hajduk − Martin Čupka, 3. Ši−
mon Matis − Pavol Šimoňak. U 20 − juniorky: 1.
Silvia Murínová − Nikola Murínová, 2. Natália
Hudáková − Nikola Kasičová, 3. Michaela Pári−
šová − Patrícia Sihelská. U 20 − juniori: 1. Dárius
Vaňko − Tomáš Varšo, 2. Frederik Gergeľ − Patrik
Sterčo, 3. Matej Kurinec − Kristian Janičko, 4.
Maroš Kasperkevič − Tomáš Pavlik, 5. Martin
Ferčak − Juraj Tiňo, 6. Martin Szabó − Ladislav
Cipka.
V dňoch 29. júna až 1. júla 2012 organizoval
na letnom kúpalisku 11. ročník turnaja Majstrov−
stiev Slovenska v plážovom volejbale, séria A
STRÁŽSKE BEACH 2012.
Turnaja sa celkom zúčastnilo 12 dvojíc žien a
19 dvojíc mužov. Víťazkami v kategórii žien sa
stali Katarína Štefková a Lucia Michalovičová,
ktoré vo finále zdolali dvojicu Danica Repáková,
Valéria Budaiová. Na treťom mieste skončila
dvojica Karolína Čizmaziová, Michaela Majzu−
nová. V kategórii mužov v nedeľňajšom finále
dvojica Horváth a Hukel vyhrala nad dvojicou
Ludha, Čizmazia v troch setoch. V zápase o tretie
miesto boli úspešní Namešanský s Hovorkom.
Domáca dvojica Tomáš Sekera, Ľuboš
Bajcura skončila v konečnom poradí na 5.− 6.
mieste.
Š. Bočko

7. ročník medzinárodného cestného behu

LABORECKÁ PÄTNÁSTKA
Dňa 29. júla bežecký klub nášho mesta
zorganizoval 7. ročník medzinárodného cest−
ného behu Laborecká pätnástka.
Na štart 15 km trati z mestkého parku cez
Krivošťany, Staré s obrátkou na križovatke do
Oreského sa postavilo 100 pretekárov, čo je rekord
v počte štarujúcich v doterajšiej histórii preteku,
odhodlaných bojovať nielen so súpermi, ale aj s
nesmierne teplým počasím. V cieli dominoval
ukrajinský vytrvalec Eduard Hapak, v kategórii žien
dominovala taktiež Ukrajinka Natalia Malaia. Z
našich pretekárov sa najlepšie umiestnil Ján Tomko
na celkovom 20. mieste, celú trať absolvovali všetci
členovia domáceho bežeckého klubu MBO Stráž−
ske.
Samotný pretek sprevádzal aj kultúrny program,
výborný guľaš nielen pre pretekárov pripravil Milan
Kozár. Ako nám povedal organizátor preteku
Vladislav Lipovský, vďaka patrí Jankovi Sabovi za
výborné moderovanie preteku, kolektívu rozhodcov
a organizátorov samotného preteku, mestkej polícii
za doprovod štartujúcich na trati a všetkým reklam−
ným partnerom preteku. Po skončení preteku
odchádzali domov všetci pretekári, ale aj diváci a
samotný organizátor s pocitom dobre zorganizo−
vanej akcie a s odhodlaním pripraviť o rok ešte
lepšie 8. ročník tohto medzinárodného cestného
behu.
Viac informácií, výsledky a fotodokumentáciu
o tomto podujatí si verejnosť nájde na
www.laborecka15.wbl.sk
Vladislav Lipovský, tajomník MBO Strážske

Inzercia
Predám 3−izbový byt na starom
sídlisku (kompletne prerobený).
Cena dohodou.
Č. tel. 0918 621 292.

Naše mesto

Striebro z majstrovstiev Európy
Prvá polovica sezóny Oddielu kulturistiky a
silového trojboja v Strážskom sa niesla v snahe čo
najlepšie obstáť na Majstrovstvách SR v silovom
trojboji v Dobšinej a na Majstrovstvách SR v bench−
presse v Zemnom pri Nových Zámkoch. Obidve
súťaže sme absolvovali so snahou urobiť dobré vý−
sledky a pokúsiť sa o splnenie limitov pre majstrov−
stvá Európy a majstrovstvá sveta. Na oboch súťa−
žiach nás reprezentovali dvaja pretekári. Svoju prvú
súťaž v Dobšinej podstúpil v kategórii do 90 kg ešte
len dorastenec Arnold Gavaj, ktorý si vybojoval
striebornú medailu a medzi mužmi mu patrila 6.
priečka. V kategórii do 100 kg nás reprezentoval
skúsený pretekár Lukáš Sabol, ktorý si taktiež od−
niesol striebornú medailu a medzi mužmi vybojoval
bronz.
Ani nie o mesiac sa najsilnejší muži na Slo−
vensku stretli v Zemnom pri Nových Zámkoch. Tu
sa na medzinárodných majstrovstvách SR zišlo za
účasti maďarských a srbských pretekárov takmer
200 trojbojárov, aby si to rozdali v najpopulárnejšej
disciplíne silového trojboja, v tlaku v ľahu.
V nebývalej konkurencii sa nestratili ani naši
borci a nováčik Arnold Gavaj v kategórii do 82,5 kg
v troch pokusoch zaznamenal tri slovenské rekordy,
ktoré mu vyniesli titul majstra SR. V štvrtom do−
plnkovom pokuse na 140 kg už úspešný nebol. Pri
hodnotení spolu so zahraničnými pretekármi ho do−

kázal poraziť iba Maďar David Kiss a tak sa s
medzinárodnými majstrovstvami SR rozlúčil 2.
miestom.
Lukáš Sabol štartoval na druhý deň v kategórii
do 100 kg s vybavením, čo znamená, že pretekári
môžu používať špeciálne dresy pre túto disciplínu.
Aj pri tejto súťaži sa zapakoval scenár z niektorých
predchádzajúcich súťaží, keď sa do posledného po−
kusu doťahoval o prvé miesto s Miroslavom Drug−
dom z Lučenca. Z víťazstva sa napokon tešil jeho
súper, keď v poslednom pokuse Lukáš zvládol 180
kg, ale pokus bol rozhodcami 2:1 neuznaný kvôli
technickej chybe. To ho odsunulo na striebornú
priečku.
Po týchto pretekoch reprezentačný tréner nomi−
noval Lukáša Sabola na majstrovstvá Európy do
slovinského Bledu. Arnol Gavaj si napriek splne−
nému limitu bude musieť na sen o reprezentácii
Slovenskej republiky počkať prinajmenšom do jese−
ne tohto roka, kedy sa uskutočnia majstrovstvá sve−
ta v silovom trojboji na Slovensku.
Na Majstrovstvách Európy v silovom trojboji v
slovinskom Blede si Lukáš vybojoval už tradične
striebornú medailu, čím vylepšil svoje umiestnenie
z minuloročných ME v maďarskom Egeri o jednu
priečku. V open kategórii skončil na deviatom
mieste.
Štefan Roman

Na majstrovstvách Slovenska nesklamali

Po ročnom vynechaní volejbalu z kalendára športových súťaži na krajskej a celoslovenskej úrovni,
potvrdili mladí volejbalisti zo ZŠ Strážske svoje postavenie medzi špičkou žiackeho volejbalu na Slovensku.
Podarilo sa im to v dňoch 19. − 20. apríla 2012. Na M−SR v Spišskej novej Vsi, keď po dvoch víťazstvách
nad Bratislavou 2:0 (14, 14) a Galantou 2:0 (23,19)
a dvoch prehrách s Lovinobaňou 0:2 (−12,−21) a
Novým Mestom nad Váhom 0:2 (−17, −22) obsadili
pekné 5. miesto. Víťazom sa stalo družstvo Svid−
níka, pred Nitrou, Novým Mestom nad Váhom,
Lovinobaňou, Strážskym, Galantou, Bratislavou a
Liptovským Mikulášom. Postup na perfektne zorga−
nizované M−SR si Strážania vybojovali v obvode
víťazstvami nad VIII. a III. ZŠ Michalovce v okres−
nom kole nad VI. ZŠ a VII. ZŠ Michalovce, v kraj−
skom kole, v ktorom tiež zvíťazili, víťazstvami nad
Šacou, Mníškom nad Hnilcom, Stredou nad Bod−
rogom a Spišskou Novou Vsou. Vo všetkých postu−
pových zápasoch zvíťazili 2:0 a nestratili ani set. O
tento úspech sa zaslúžili M. Pavelko, R. Bikár, S.
Hudák, P. Šumila, M. Kmec, T. Bereznanin, D.
Ferko, R. Venger, P. Šmiga, D. Suslo. Družstvo
pripravovali a v zápasoch viedli Mgr. F. Müller a
Mgr. P. Müller.
F. M.

Klub slovenských turistov
Výstupom na Krivoštianku pokračovali 100 JKM. Za priaznivého počasia sa po výstupe uskutočnili
súťaže. Hod šípkami do 10 rokov: 1. Mirko Patlevič, 2. Marek Makara, 3. Martin Kmec. Hod šípkami nad 10
rokov: 1. Maroš Kmec, 2. Branko Grnáč, 3. Kristína Grnáčová. Šípky ženy: 1. E. Raškovská, 2. A. Zabloudi−
lová, A. 3. Timová. Tradičný 11. ročník Veľkej ceny Krivoštianky v pľuvaní hrachu: 1. Vladimír Polasko, 2.
Maroš Kmec a 3. Kristína Grnáčová. V hode polenom zvíťazil Maroš Kmec.
Výstupom na Belovarku sa ukončilo 100 JKM. Aj teraz nám počasie prialo a tak sa opät súťažilo. Šípky
do 10 rokov: 1. Karla Honschová, 2. Martin Grnáč, 3. Mirko Patlevič, nad 10 rokov 1. Maroš Kmec, 2. Kristí−
na Grnáčová a 3. Denisa Polasková. Šípky ženy: 1. Marta Šalachová, 2. Katarína Makarová, 3. Jolana
Megelová. V hode polenom zvíťazil Igor Boroš. Hod polenom v 11. ročníku Pikovho memoriálu: 1. Maroš
Kmec, 2. Dušan Koval a 3. Vladimír Soukup. V závere výstupu bola tradičná tombola. Všetci účastníci,
ktorí si zakúpili preukazy s trasami jednotlivých výstupov, sa dostali do zlosovania o pekné ceny vďaka
týmto sponzorom: Miroslav Patlevič − Proservis, Miroslav Macejko − Bufet ihrisko, Július Varga − Kvetinár−
stvo, Marek Michlovič − Aztéka, Beáta Ilčišinová − Pizzeria Cyprián, Šivecká − Kvetinárstvo, Vladimíra Va−
lentová − Da Baffone, Predajňa alkoholických a nealkoholických nápojov Pegas, Poľovnícke združenie Javo−
rina, Jozef Meňovčík.
Anna Zabloudilová
Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
dzajú niekoľkokrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka
PhDr. L. Bušaničová, členovia G. Grmolcová, Mgr. M.
Kordeľová, Ing. E. Búciová, P. Kičinka. Zodpovedná redak−
torka: G. Grmolcová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dub−
čeka, 072 22 Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275.
Redakčná uzávierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy
nevracia a vyhradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa
nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský − LiRea. Tlač: Cofin a.s.,
Prešov. Evidenčné číslo periodických novín Naše mesto: EV 4003/10.

