
Mestské zastupiteľstvo 6. septembra 2012
po prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Infor−
máciu o platení dane z nehnuteľností fyzických
osôb k 31.07.2012. l Čerpanie rozpočtu MsPS k
30.06.2012. l Informáciu o stave záväzkov a po−
hľadávok MsPS k 31.07.2012. l Štatistiku finanč−
ného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2012. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole hospodárnosti nakladania s majetkom
mesta v ZŠ. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole čerpania výdavkov z rozpočtu
mesta − 635 006 výdavky na údržbu budov, objek−
tov, priestorov alebo ich častí. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole agendy
opatrovateľskej služby vrátane príjmovej položky
291 004 (opatrovanci). l Správu hlavného kontro−
lóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení z
MsZ konaných v 1. polroku 2012. l Upozornenie
prokurátora z previerky zameranej na zistenie
stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní miest a
obcí pri dodržiavaní vybraných ustanovení Zákona
č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.

Schvaľuje: l VZN č. 4/2012 o mieste a čase
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Strážske. l Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta fyzickým a
právnickým osobám. l Dodatok č. 1 k VZN č.
4/2011 o nakladaní s komunálnymi, drobnými sta−

vebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
l Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o podmienkach
predaja, podávania a používania alkoholických ná−
pojov na území mesta Strážske. l Dodatok č. 3 k
Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady hospodá−
renia s majetkom mesta Strážske. l II. zmenu roz−
počtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2012:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 46 276,81 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 2 677 162,34 eur
Kapitálový rozpočet 1 592 568,68 eur
Finančné operácie 299 747,36 eur
Príjmová časť po zmene vo výške   4 569 478,38 eur
Výdavky: 
Bežný rozpočet 2 604 309,59 eur
Kapitálový rozpočet 1 878 109,79 eur
Finančné operácie 87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške 4 569 478,38 eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 4 569 478,38 eur. l Zmenu rozpočtu roz−
počtovým opatrením č. 2/2012 pre MsPS mesta
Strážske:  
a)  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 34 657 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).            (Pokračovanie na 2. strane)
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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Štyri správy hlavného kontrolóra

Pred výročím SNP
Pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania sa v budove MsÚ uskutočnila súťaž v

aranžovaní kvetov Kytica vďaky.
Účastníčky naaranžovali 14 kytíc a ikebán. Porota ich vyhodnotila takto: Kytica vďaky − 1. D. Gavajová,

2. M. Tejgiová, ikebany − 1. A. Ščurová, 2. G. Grmolcová, kytice iné − 1. A. Uchaľová, 2. J. Mišková. Ceny
všetkým súťažiacim odovzdal primátor Ing. V. Dunajčák, ktorý sa zúčastnil aj na vystúpení Zrkadlenia a
Rozmarínu v pásme krúžku poézie Nájdem si svoj hrob.

Prítomní sa potešili návšteve delegácie veteránov z Michaloviec, Ukrajiny a z Čiech, ktorí majú
družobné vzťahy s miestnou organizáciou SZPB.

Ukrajinci odovzdali primátorovi jubilejnú medailu "50 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne
1941−1945". Všetci sa potom zúčastnili na pietnom akte pri pamätníku na námestí (na snímke autorky).
Po uložení vencov a Kytice vďaky, hymne SR, príhovor k výročiu predniesol primátor mesta. Spevácky
zbor Rozkvet zaspieval ďalšie pekné slovenské piesne. Podujatie sa uskutočnilo 28. augusta 2012.
Delegácie a výbor SZPB po oslavách prijal primátor mesta.                                               G. Grmolcová

Nový riaditeľ
Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

6.9.2012 otvoril a viedol primátor mesta. Privítal
poslancov, novovymenovaného riaditeľa MsPS
Ing. Jozefa Fedorka a ostatných prítomných. Ing.
Jozef Fedorko, riaditeľ MsPS, sa v úvode pred−
stavil, vyslovil vďaku poslancom za vymenovanie
a primátorovi za pomoc po nástupe do funkcie.

− red. −

OZNAM
Na 3. strane uverejňujeme články o zbere

nepotrebného šatstva, obuvi a zbere jedlých (po-
užitých) olejov. Prečítajte a zbierajte! Pomôžete
iným i životnému prostrediu!

Na slovíčko, pán primátor
Fondy Európskej únie prinášajú pre naše

mesto nenávratné finančné prostriedky (ďalej
NFP) pre schválené a realizované projekty, o
ktorých informuje−
me aj v našich
novinách. V tomto
čase píšeme o
troch projektoch...
Mesto sa má čím
pochváliť. Čitate−
ľov by zaujímalo
zhrnutie za posled−
né tri roky s po−
rovnaním do roku
2009.

Začnem informá−
ciou, že až na jeden
projekt (ZŠ) projekty
z fondov EÚ, ktoré
nám boli schválené
a sme ich realizovali, bolo poskytovateľom hlavne
Ministerstvo životného prostredia SR. V roku 2010
sme ukončili realizáciu projektu Stavebné úpravy,
modernizácia ZŠ Strážske a výška NFP bola 1 239
810,24 eur. V minulom roku sme ukončili projekt
Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom a poskyt−
nutá výška NFP predstavovala 1 430 525,89 eur.
V tomto roku sme ukončili projekt Hala Strážske−
separovaný zber odpadov a výška NFP, ktorá nám
bola poskytnutá, je 469 004,35 eur. Ukončili sme aj
projekt Strážske − Modernizácia verejného osvetle−
nia a doteraz nám bol schválený NFP vo výške
111 570,37 eur. V súčasnosti prebieha realizácia
projektu Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske.
Predpokladané ukončenie projektu je jún 2013.
Doteraz nám boli schválené finančné prostriedky  a
dostali sme NFP vo výške 304 560,35 eur. 

A teraz rekapitulácia: Po roku 2009 nám z
fondov EÚ pre projekty mesta Strážske boli dote−
raz schválené finančné prostriedky na jedného
obyvateľa (4500 obyvateľov)  vo výške 1 088,80
eur a vyčerpané (reálne cez podané žiadosti o
platbu) nám boli uhradené finančné prostriedky vo
výške 793,22 eur na jedného obyvateľa.

Pre porovnanie: do roku 2009 − nám boli na
projekty z fondov EÚ schválené na 1 obyvateľa vo
výške 481,58 eur a reálne nám cez žiadosti o
platbu došli NFP vo výške na 1 obyvateľa  198,20
eur. Najviac predstavoval Dom kultúry vo výške
826 528,58 eur.

Ďakujem za odpoveď!                       − red. −
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(Dokončenie z 1. strany)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo
výške 499 837,16 eur. l Zriaďovaciu listinu Základ−
nej umeleckej školy v Strážskom. l Delegovanie
zamestnanca  MsÚ  Mgr. Aleny Jurečkovej a dele−
govanie poslanca MsZ Magdalény Juhásovej za
členov Rady školy pri Materskej škole v Strážskom
ako zástupcov zriaďovateľa. l Dohodu o užívaní
nehnuteľnosti parcelné číslo 433/2 a príjazdovej
cesty od Mierovej ulice uzatvorenú v zmysle § 51 a
násl. Občianskeho zákonníka z dôvodu rozšírenia
počtu účastníkov dohody. Účastníkmi dohody o
užívaní nehnuteľnosti sú na strane jednej: − Mesto
Strážske a na strane druhej: − COOP JEDNOTA
Michalovce, spotrebné družstvo, IČO: 00 169 099,
so sídlom Obchodná 2, 071 01 Michalovce, Zapí−
sané: Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Vložka číslo: 972/V, Oddiel: − Ing. Martina Gurego−
vá rod. Vargová, bydliskom: Záborského 715, 093
02 Vranov nad Topľou. Dohoda bude uzatvorená
za podmienky, že účastníci dohody sa budú podie−
ľať vo výške 1/3 na úhrade nákladov spojených s
údržbou a opravou. l Odpredaj pozemku registra
"KN−C" parcela číslo 1823/5, druh: zastavané plo−
chy a nádvoria o výmere 421 m2, parcela číslo
1823/6, druh: zastavané plochy a nádvoria o vý−
mere 135 m2; pozemok parcela číslo 1823/7, druh:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2,
druh: zastavaná plochy a nádvoria všetky nehnu−
teľnosti, podľa geometrického plánu č.36208914−
17/2012 na oddelenie pozemku p.č.1823/7 vypra−
covaného Geodézia Michalovce, s.r.o., Pražská 2,
040 11  Košice, IČO: 36208914 v k. ú. Strážske,
obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľnosti
vedené na LV č. 1236, vlastník Mesto Strážske za
celkovú cenu 6 582,17 eurE (za cenu 7,07 eur/m2
podľa znaleckého posudku č.261/2008 vypracova−
ného Ing. Jozefom Miklošom, pôvodná parcela číslo
1823/4 o výmere 1360 m2) pre nadobúdateľa:
EUROSUPPORT s.r.o., Cesta Pod Hradovou 39,
040 01 Košice, IČO: 36 217 077. Prevod sa schva−
ľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) a c) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nakoľko ide o pozemky zastavané stavbou (malá
vodná elektráreň − MVE) vo vlastníctve nadobú−
dateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiest−

nením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stav−
bou a podielu majetku obce, ktorým sa realizuje
zákonné predkupné právo. l Kúpu pozemku
registra KN−C parcela číslo 835/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 557 m2, podľa geometrického
plánu č.36208914−10/2012 na oddelenie pozemku
p.č. 835/2 vypracovaného Geodézia Michalovce,
s.r.o., Pražská 2, 040 11  Košice, IČO: 36 217 077,
za cenu 6 700,00 eur podľa znaleckého posudku
č.57/2012 vypracovaného Ing. Jozefom Kondisom
od výlučných vlastníkov RNDr. Andrej Tall, Zámoč−
nícka 158/31, Strážske a Mária Biliková rod. Cvej−
kušová, Zámočnícka 158/31, Strážske. l Predĺže−
nie nájomnej zmluvy: Lucia Križanová, U−3/B/6 do
30.09.2014. 

Ukladá: l Podmienky verejnej − obchodnej sú−
ťaže prekladajú zamestnanci MsÚ hlavnému
kontrolórovi pred schválením MsZ. Z: v texte. T:
stály.

Súhlasí: l S legalizáciou stavby oplotenia na
časti parc. č. 1436 a 1437 a s jej následným
majetko−právnym vysporiadaním pre stavebníka
MUDr. Pivarníka l S odpredajom objektu Kolkáreň,
Obchodná ul., súpisné číslo 255, parc. číslo 543/3
v katastrálnom území Strážske, obec Strážske,
okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená Kata−
strálnym úradom Košice, Správa katastra Micha−
lovce na Liste vlastníctva LV č. 1236. 

Ruší: l Bod B/13 uznesenia č. 193/2012 zo
dňa 28.06.2012 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 z dôvodu rozšíre−
nia počtu účastníkov dohody.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Spoločenská rubrika
Júl, august, september 2012
Narodili sa: 4 dievčatká, 5 chlapcov
Sobáše: manželstvo uzavrelo 6 snúbenec−

kých párov
Jubilanti
Júl: Ján Pavlikán, Vladimír Sabo, Jozef Ku−

can, Cyril Balko, Ing. Stanislav Demko, Ján Ru−
dačko, Jozef Kozár, Štefan Štafura, Pavol Lipov−
ský, Mária Pastornická, Anna Zolotová, Ján Mi−
haľo, Emil Lipovský, Jozef Daňo, Zlata Tušeková,
Anna Zabloudilová, Anna Kasarová, Monika Šan−
dorová, Cyril Geregáč, Klára Ďurková, Emília
Lipovská, Ladislav Grigeľ, Vojtech Krajčík, Irena
Klembarová, Anna Šurmaneková, Pavlína Sabo−
vá, Anna Kaňuchová.

August: Jozef Roman, Jozef Tkáč, Marián
Kočerha, Juraj Stach, Miluša Holejová, Mária Tu−
šajová, Mária Žáková, Ľubomír Kavka, Michal
Kižík, Irena Lenčáková, Anna Oleárniková, Anna
Oharčáková, Michal Kvak, Anna Gadžová.

September: Ing. Ružena Kačurová, Mária
Horváthová, Ladislav Žofčák, Ing. Miloš Marko,
Karol Balog, Mária Fúziková, Ing. Anton Vaľko,
Milan Uhrin, Milan Kinčovský, Ladislav Dančišin,
Mária Mentová, Mária Kaňuchová, Ľubomíra
Dančišinová, Ladislav Hordoš, Justína Hama−
šová, Marta Gerová, Paulína Rohaľová, Mária
Duraníková, Anna Mitrová, Hedviga Debrová,
Alžbeta Kendziorová, Gabriela Slepáková, Hele−
na Molnárová.

Dievčatkám, chlapcom, manželom a jubilan−
tom srdečne blahoželáme!

Zomreli
V júli: Ing. Juraj Končár, Michal Ondo, Michal

Vaľo, Július Duraník, Anna Lobová, Anna Beľu−
šáková.

V auguste: Anna Eleková, Gustáv Mikeľ, Ma−
rián Ferko, Lucia Dobranská, Viktor Rohaľ.

V septembri: Stanislav Boroš, Mária Pastor−
nická. Emil Sabo, Ladislav Šukajla, Jozef Haj−
duch, Helena Kováčová.  

Venujme im tichú spomienku!             − md −

Podpora sociálnej práce v Strážskom
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Miesto realizácie projektu: Strážske, okres

Michalovce, Košický samosprávny kraj. Časový rámec realizácie projektu: 1.10.2010 − 30.9.2012. Výška
poskytnutého nenávratného príspevku: 38 510,91 eur. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európ−
skeho sociálneho fondu v rámci  operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt podporil
riadiaci orgán Európsky sociálny fond − www.esf.gov.sk prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu
Fondu sociálneho rozvoja − www.fsr.gov.sk

Hlavným cieľom projektu bola podpora sociálne vylúčených osôb prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity v meste Strážske a podpora
sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Špecifickými cieľmi projektu boli: l integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom
na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci, l integrácia
cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, prioritne v rámci mesta, l zlepšenie
sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie
zodpovednosti za riešenie svojej situácie, l zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených
skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít, l zníženie sociálnej deprivácie prostred−
níctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.

Hlavná aktivita bola zameraná na podporu komunitnej práce a podporu zmien v rámci miestnych
spoločenstiev. Podpornými aktivitami bolo riadenie projektu, publicita a informovanosť. Cieľovou skupinou,
na ktorú bol projekt zameraný, boli najmä obyvatelia separovanej a segregovanej rómskej komunity,
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, občania
v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym
vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody, bez−
domovci, zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom a neverej−
nom sektore pre aktivitu podpora komunitnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginali−
zovaných rómskych komunitách.

Dosiahnuté vlastné výsledky: l zmapovanie demografických údajov obyvateľov separovanej osady,
poskytnutie pomoci pri vybavovaní identifikačných dokladov, sociálnych dávok a štátnych príspevkov, l
pomoc pri udržiavaní pracovných návykov cieľovej skupiny cez aktivačné práce a menšie obecné služby
a pomoc pri hľadaní zamestnania, l získanie základných návykov cieľovej skupiny k hospodáreniu domác−
ností a ochranu svojho vlastného majetku, l pravidelná školská dochádzka detí z cieľovej skupiny,
eliminácia záškoláctva, vytváranie priestoru pre spoluprácu s rodičmi, l podpora voľnočasových aktivít pre
deti Fašiangový karneval, Deň detí, Noc s Andersenom, vychádzky do prírody so športovými aktivitami...
l osveta v oblasti zdravia najmä pre tehotné ženy a deti.  

Poïakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým za účasť, za

vyjadrenie sústrasti a kvety na poslednej
rozlúčke s Ing. Jurajom KONČÁROM, ktorý
zomrel 5. júla 2012. Poďakovanie vyslovuje
manželka Eva s rodinou. 

Spomienka
19. novembra uplynie desať rokov od úmrtia

Mgr. Antona KOČERHU.
Stále spomínajú: manželka Mária, dcéry

Alena a Antónia, syn Slavomír a vnúčatá.

Cena primátora
Primátor mesta Ing. V. Dunajčák pozval do

obradnej miestnosti pri príležitosti 60. narodenín
Jozefa Kozára. Sprevádzala ho manželka a ka−
maráti turisti. V príhovore ocenil jeho sponzorstvo
na podujatiach mesta, turistické a kulinárske
počiny, ako aj ďalšiu angažovanosť. Odovzdal mu
cenu primátora Za zásluhy o rozvoj mesta Stráž−
ske, dar a kyticu. V programe vystúpili členky
Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Stráž−
skom. Jubilant sa v závere slávnosti vyslovil všet−
kým vďaku a zdôraznil, ako veľmi si vyznamenanie
cení.                                                    − gg −
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Ešte v májovom čísle novín zaujala informácia
o projekte mesta, ktorý bol predložený v rámci
grantového programu Nadácie Orange. Príznačný
názov Zdravý životný štýl senioriek v Strážskom
vystihol snaženie, ktoré − po spustení projektu − dô−
chodkyne i ženy v produktívnom veku do cvičenia
dali. 

Stretávame sa každý utorok a cvičenie vedie J.
Balická. Počas hodinovej športovej aktivity s ra−
dosťou využívame najmä gymnastické lopty, ale te−

šíme sa aj z Jankinej rozcvičky i cvičenia pri tech−
nickom zabezpečení (projektoru) pri vhodnej hudbe
a odborných pokynoch i vysvetleniach, prečo a ako
správne ten−ktorý cvik zacvičiť na špeciálnych pod−
ložkách i mimo nich. Vyskúšali sme aj malé činky...
Musíme priznať, že nielen my z klubu dôchodcov,
ale aj mladšie ženy sa poriadne zadýchajú, ale...
učíme sa tiež ako správne narábať s dychom. Aj
počas cvičenia dbáme na pitný režim, všetko je k
dispozícii. Priznávame, že občas zaznie aj smiech,
veď ten podporuje telesné a duševné zdravie tiež.
A keď už sa pot rinie cícerkom, dobre padne i
nejaký vtip, či historka s cvičením. Sme dobrá par−

tia, tešíme sa na cvičko a, samozrejme, pokračovať
budeme aj po skončení projektu. A ešte niečo.
Našli sme si kamarátky aj medzi mladými ženami.
Je nám fajn, utužujeme zdravie, psychické i fyzic−

ké. Pridajte sa tiež! Veď prečo nevyužiť projekt,
ktorý sa uskutočňuje vďaka programu Zelená pre
seniorov Nadácie Orange. Snímky: J. Balická a
autorka.                                           G. Grmolcová

Zber nepotrebného
textilu a obuvi

Vedľa nádob na zmesový komunálny odpad
a na separovaný zber pribudli v našom meste
kontajnery na zber textilu a obuvi. 

Zatiaľ je ich v meste 5 a sú umiestnené na
Mierovej ulici za blokom č. 628, na Okružnej ulici
pri bloku č. 492 (staré sídlisko, blok 14), na Vihor−
latskej ulici vedľa bloku č. 624 a pri bloku č. 625 a
na Krivošťanskej ulici pri kostole. Občania do nich
môžu umiestňovať textil a obuv, ktoré nepotrebujú.
Okrem oblečenia napr. aj posteľné oblečenie,
záclony, paplóny, deky, obuv aj hračky. Veci je
potrebné vhadzovať čisté a zabalené. Nádoby
budú vyprázdňované raz za dva týždne.

Kontajnery rozmiestnila spoločnosť JENNY
MIX, ktorá zabezpečuje zber šatstva, prevádzku
kontajnerov a následné spracovanie vyzbieraného
materiálu. Šatstvo a obuv po pretriedení a pre−
čistení bude poskytované charitám, detským do−
movom a krajinám postihnutým vojnou alebo živel−
nými pohromami.

Nepotrebné šatstvo už viac nemusí končiť na
skládke odpadu, ale v konečnom dôsledku pomô−
že ľuďom, ktorí to potrebujú.

Marta Bočková, referent životného prostredia 

Kam s jedlými olejmi?
MsPS mesta Strážske oznamuje občanom,

že je možné odovzdať na separáciu ďalší druh
odpadu − jedlé oleje. Ide o kuchynský odpad,
použité rastlinné oleje (slnečnicový, ľanový,
repkový a iné) z prípravy jedál v domác−
nostiach. Použité jedlé oleje žiadame zlievať do
starej fľaše od oleja, prípadne do akejkoľvek
čistej PET (umelohmotnej) fľaše, ktorá musí byť
pevne uzatvorená. Obsah nečistôt a prímesí by
nemal presiahnuť 10%. Olej nalievajte vychlad−
nutý. Fľašu s olejom môžete priniesť na Zberný
dvor Technických služieb mesta Strážske v
pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod.

Obyvatelia rodinných domov naplnené uzavre−
té fľaše môžu vyložiť spolu s ostatnými zložkami
separovaného zberu (papier, plasty, sklo) pred
dom v dňoch určených na zvoz separovaných zlo−
žiek.

Obyvatelia bytových domov: v prípade spoloč−
ného nazhromaždenia fliaš oleja od viacerých ro−
dín v bytovom dome, môže bytový dôverník kon−
taktovať MsPS kvôli vyzdvihnutiu oleja priamo v
bytovom dome.        

Prečo separovať použitý kuchynský olej:
l Patrí medzi škodlivé a karcinogénne látky (v prí−
pade skrmovania domácich zvierat).
l Vylievanie kuchynských olejov do výlevky a
následne ich cesta do kanalizácie alebo žumpy
škodí odpadovému potrubiu, prípadne verejnej ka−
nalizácii.
l Vylievanie oleja do výlevky umývadla, do zá−
choda je nebezpečné, 1 dcl oleja dokáže znečistiť
niekoľko tisíc litrov vody!!! Trochu námahy preto
stojí za jej ochranu.
l V prípade čistiarne odpadových vôd poškodzujú
oleje chod čistiarne, dochádza k zníženiu funkč−
nosti ČOV.

Kde skončí olej?
Modernou technológiou bude olej zbavený

vody a nečistôt a pripravený na nové využitie: v
agrosektore ako súčasť postrekov alebo v odvet−
viach chemického priemyslu. Pri zbere a zhodno−
covaní tohto druhu odpadu spolupracuje MsPS
mesta Strážske s firmou INTA, s.r.o. Trenčín.

Zapojiť sa môže každá domácnosť, každý z nás
má možnosť spraviť niečo dobré pre naše životné
prostredie. Ďakujeme!

Mestský podnik služieb mesta Strážske, t.č.:
056 / 649 1561, 689 4942, 0911 916 921, e−mail:
msps.strazske@stonline.sk

Zelená pre seniorov

Najmenší si už zvykajú
Dieťa od svojho narodenia prijíma rôzne podnety z okolia. Tieto informácie pozoruje, spracuje a

postupne ich napodobňuje. Je dôležité, aby vzory dostávalo dieťa v správnej podobe. Potrebné je upozorniť
ho aj na negatíva, nachádzať riešenia daných situácií. 

To bolo aj inšpiráciou pre tvorbu školského projektu Špinďúra v kráľovstve štyroch sestier − ročných
období. Projekt je v súlade s profiláciou  MŠ a Školským vzdelávacím programom − Kuk do sveta ... Názov
sme si zvolili z dôvodu využitia motivačného prvku − bábky menom Špinďúra, ktorá má rada špinu, neumýva
sa, nečeše, všetko okolo seba ničí a kazí, odmieta zmeniť spôsob svojho nezdravého života. Práve
Špinďúra a jej negatívne správanie má naučiť deti zdravému spôsobu života, zdravému stravovaniu, pobytu
na čerstvom vzduchu, ochrane života, zdravia, ochrane prírody a životného prostredia. Špinďúra prechádza
kráľovstvom jesene, zimy, jari a leta, kde sa spolu s deťmi učí pozitívne a zdravo myslieť.  Má vyprovokovať
deti k aktivitám, ktoré jej pomôžu k zmene nezdravého spôsobu života.

V školskom roku 2012/2013 bude MŠ v Strážskom navštevovať 94 detí v štyroch triedach. Pre oboha−
tenie činnosti ponúkame doplnkové aktivity, ktoré sa budú realizovať formou krúžkov − výtvarný krúžok,
tanečný krúžok, výučba anglického jazyka, počítačové škôlkárium v CVČ a novinkou je tréning šikovného
jazýčka. Chýbať nebudú ani tradičné aktivity, ktoré sme si pre deti pripravili. 

Vďaku vyslovujeme Ing. Borgoňovi a firme Steel AGE za štedrý sponzorský dar vo forme nového náteru
oplotenie materskej školy a Ing. V. Dunajčákovi, primátorovi mesta Strážske, za jeho sprostredkovanie. Ro−
dičom prajeme veľa trpezlivosti s našimi ratolesťami a ústretovú spoluprácu s celým kolektívom. Neotvárajte
deťom dvere, ale pomôžte im nájsť správny kľúč, aby si ich otvorili samé.                 PaedDr. Iveta Grigeľová

Prišlo 52 prváčikov
Dňa 3.9.2012 sa začal nový školský rok 2012/2013. Prvýkrát bránu našej školy prekročilo 52 prváčikov.

V školskom roku 2012/2013 má škola 460 žiakov. 440 žiakov je v bežných triedach, 20 žiakov sa vzdeláva
v dvoch špeciálnych triedach. V ročníkoch 1.−4. je osem tried, v ročníkoch 5.−9. je dvanásť tried.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 29 učiteľov, 4 vychovávateľky, traja asistenti učiteľa, a 13
správnych zamestnancov. Všetci žiaci v bežných triedach sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho
programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Učitelia sa pri vzdelávaní žiakov v tomto
školskom roku  zamerajú, podobne ako minulý rok, na zvýšenie úrovne komunikačných schopností žiakov
hlavne v slovenskom ale aj anglickom, nemeckom a ruskom jazyku, a na čítanie s porozumením vo
všetkých predmetoch. Vo výchovno−vzdelávacom procese môžu učitelia aj žiaci plne využívať výpočtovú
techniku, ktorou je škola dobre vybavená a zvyšovať svoju počítačovú gramotnosť. Športovo nadaní žiaci
budú svoj talent rozvíjať v štyroch športových triedach zameraných na futbal a volejbal. Škola aj v tomto
školskom roku ponúka žiakom širokú škálu umeleckých, športových, prírodovedných, vedomostných, počí−
tačových, branných a iných záujmových útvarov, v ktorých môžu podľa vlastného záujmu rozvíjať svoj talent
a zmysluplne tráviť voľný čas.

Škola sa zapojila do Národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii margi−
nalizovaných rómskych komunít. V rámci tohto projektu škola získa finančné prostriedky na zabezpečenie
celodenného vzdelávacieho systému. Žiakom aj učiteľom prajeme úspešný nový školský rok 2012/2013.

Mgr. Marta Karafová
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Športové hry pre klientov DSS

Dňa 23. 8. 2012 zariadenie sociálnych služieb Harmonia organizovalo v areáli futbalového štadióna v
Strážskom športové hry pre klientov zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja. Po−
dujatia sa zúčastnilo spolu 13 zariadení sociálnych služieb − Amália Rožňava, Subsidium Rožňava, Jasa−
nima Rožňava, Arcus Košice, Domko Košice, Via Lux Košice, Lúč Šemša, Lumen Trebišov, Idea Prakovce,
Ondava Rakovec n/O., DSS Kráľovce, Lidwina Strážske a domáca Harmonia Strážske. 

Medzi pozvanými hosťami nechýbali zástupcovia Košického samosprávneho kraja a sponzora akcie
Hartman. Po úvodnom príhovore a privítaní hostí riaditeľkou Ing. M. Dunajovou nasledoval sľub športovcov
v podaní nášho klienta M. Tomiho. Pokrikom Športu zdar sme odštartovali športové disciplíny (na snímke
M. Štofejovej), ktorým spočiatku neprialo daždivé počasie, ale to sa akoby zázrakom umúdrilo a my sme
mohli začať prvú športovú disciplínu − štafetu. Trojčlenné súťažné družstvá následne súťažili v hode na cieľ
− na plechovky, v kope do bránky a v preťahovaní lanom. Všetci zúčastnení bez rozdielu, mladí, či tí starší,
podali maximálne možné výkony a vysoké športové nadšenie. Po chutnom guláši boli ich výkony náležite
slávnostne ocenené. Nielen prvé tri miesta každej disciplíny boli odmenené diplomom a drobnou cenou, ale
každý športovec si za svoj výkon zaslúžil diplom za účasť a malú sladkosť. V záverečnom hodnotení sa
víťazným družstvom hier stalo družstvo DSS Kráľovce, na 2. mieste sa umiestnilo domáce družstvo DSS
Harmonia Strážske a 3. miesto získal DSS Idea Prakovce. Na záver čakalo všetkých zúčastnených ešte

jedno prekvapenie − jazda na westernových ko−
ňoch, na ktorých si mohli tí odvážnejší zajazdiť s
doprovodom. Bolo to milé stretnutie aj vďaka mestu
Strážske, ktoré poskytlo priestory mestského futba−
lového štadióna.                            Mgr. M. Štofejová

Leto plné zábavy
Aj počas horúcich letných dní boli priestory CVČ  plné detí.  Zamestnankyne  zariadenia pripravili bohatý

a zaujímavý program: dva turnusy detského prímestského tábora a jedno odborné sústredenie.  
Prvý turnus − Farmársky týždeň, počas ktorého sa účastníci tábora oboznamovali so životom a

starostlivosťou o zvieratká. Navštívili sme pšotrosiu farmu v Starom, kde sme sa dozvedeli mnoho
zaujímavosti o krásnych pštrosoch a zvieratkách žijúcich na farme. O tom, ako sa starať o koníkov, nás
poinformoval − na našom ďalšom putovaní − Patrik Magdoško. Na jeho malom  ranči  sme si mali možnosť
vyskúšať jazdu na krásnych koňoch, zastrieľať z luku i hádzať lasom. 

Druhý turnus − Olympijský týždeň, sa niesol v duchu blížiacich  sa olympijských hier. Sprievodné
aktivity boli zamerané na šport. Počas týždňa bolo pripravených mnoho športových aktivít. Deti hrali futbal,
uskutočnil sa olympijský päťboj, badmintom cap. Medzi deti zavítali pracovníčky Územného spolku
Slovenského Červeného kríža v Michalovciach, ktoré predviedli ukážky poskytovania prvej pomoci. V závere
týždňa sme navštívili Zemplínske múzeum v Michalovciach, prezreli si  pamätihodnosti okresného mesta a
zavítali aj do nákupného centra Zemplín. 

Tvorivý ateliér − názov sústredenia, ktoré bolo naozaj tvorivé. Počas celého týždňa deti  rozvíjali svoje
zručnosti v rôznych výtvarných technikách. Pracovali s hlinou, maľovali na sklo a tety z krúžku paličkovania
nás zaúčali do tajov tohto krásneho remesla. V závere si malí umelci vymaľovali tričká, ktoré im budú pripo−
mínať letné tvorivé sústredenie. 

Priestory nášho zariadenia využívali aj členovia ZÚ Asaben na nácvik pred vystúpeniami na blížiace sa
festivaly. 

Okrem plánovaných jednorazových podujatí využívali deti mesta naše priestory na rôzne činnosti. Hrali
stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, X box kinetic a naplno využívali aj internetová miestnosť. Počas prázdnin
mohli tak deti nášho mesta zmysluplne využiť svoj voľný čas.   A. Fedáková

Centrum voľného času v Strážskom

Plán podujatí na október

11.10.2012 − utorok 9.30 hod.
Ochrana a význam lesa − beseda 
s pracovníkom CHKO Vihorlat Michalovce

17.10.2012 − streda 10.00 hod.
Kytica pre oslávenca − vystúpenie DFS 
Stražčanik pri príležitosti 25.výročia založenia 
DSS Harmonia

23. 10.2012 − utorok 9.30 hod.
Šikana a jej dôsledky − beseda s policajnou 
preventistkou ORPZ v Michalovciach

26.10.2012 − piatok 13.30 hod.
Hallowenské strašidielka − tvorivé popoludnie 
pre deti

Jesenné prázdniny

31.10.2012 − streda 10.00 hod.
Hallowenské tvorivé dielne 
"Carving "− známy − neznámy, ukážky 
vyrezávania tekvíc a ovocia

13.00 hod.
Súťaž v stolnom tenise pre deti a mládež

2.11.2012 − piatok 10.00 hod.
Farbičky − výtvarné aktivity pre deti

13.00 hod.
Popoludnie s X boxom

Európsky deň jazykov
Dňa 26. septembra 2012 sa na pôde SOŠ

Strážske uskutočnila akcia venovaná Európskemu
dňu jazykov. Študenti sa zaujímavou formou do−
zvedeli nové informácie o krajinách, ktorých jazyk
sa učia. Mohli sa tiež zapojiť do atraktívnych súťaží.

Dievčatá súťažili v behu s palacinkou − súťaže, ktorá
pochádza z Veľkej Británie a je známa ako Pan−
cake Day. Koná sa posledný deň fašiangov a ženy,
ktoré v nej súťažia, musia odbehnúť trať s pala−
cinkou na panvici a počas behu ju otáčať. Podľa
legendy v Olney (Buckinghamshire) v 15. storočí
gazdiná pripravujúca palacinky bola tak zaujatá
varením, že keď zazvonili zvony, utekala do kostola
aj s panvicou a palacinkou. Chlapci sa zúčastnili
súťaže v hádzaní šípok − Darts. Víťazi si domov
odniesli originálne ceny a všetci zúčastnení dobrú
náladu z príjemne strávených chvíľ.

Viera Venglarčíková

Poď s nami paličkovať
Projekt za podpory Nadácie Orange pokračoval

prezentáciou na Večere Márií v Košiciach a na
regionálnej prehliadke ZUČ v Michalovciach Srdce
ako dar, kde členky krúžku paličkovanej čipky
vystavili svoje práce. Všetky dostali diplom v žánri
ľudové remeslá − paličkovaná čipka. Domov dô−
chodcov Harmonia v Strážskom navštívili členky
krúžku A. Polomčáková, A. Gajdošová, M. Kočano−
vá a A. Zabloudilová a záujemcom predviedli tech−
niku tejto čipky. Záujem o paličkovanie prejavili M.
Stanková, A. Ščurová,  nemalým prekvapením bol
V. Horváth, neodolala ani sociálna pracovníčka
I. Delimanová. Prišli sa pozrieť aj ženy, ktorým sa
paličkovanie zdalo veľmi zložité, tak sa radšej do
toho nepúšťali. Boli to pekné pracovné chvíle. Dú−
fame, že sa budeme stretávať častejšie a vymení−
me si svoje skúsenosti.                     A. Zabloudilová

Slová do svedomia
Žiť a bývať na sídlisku − v bloku znamená, naučiť

sa a rešpektovať život a ľudí okolo seba. Ak
chceme mať poriadok doma, skúsme sa zamyslieť,
či nie je ho potrebné udržať aj v mojom okolí. Okolie
blokov je tiež priestorom, kde žijeme a pohybujeme
sa my a naše deti.

Určite vieme kedy sú vývozné dni − odvoz
smetia, prebytočných vecí a separovaného zberu.
Zabúdame však na to, že ak vyložíme prebytočné,
staré a nepotrebné veci v pondelok, do piatku budú
rozhádzané po celom okolí, čo nesvedčí o tom, že
nám na ňom záleží. Iste, povieme si, veď tu sú
technické služby. Áno, upracú to v určenom čase,
ale prečo neurobíme aj my niečo? Stačí, aby sme
technické služby požiadali o odvoz väčšieho od−
padu, čím by sme ušetrili čas, poriadok a mno−
hokrát aj adrenalín tým, čo im na poriadku v okolí
bloku záleží. Skúsme sa všetci nad tým zamyslieť a
niečo preto urobiť. Určite budú s nami súhlasiť aj
pracovníci technických služieb a my budeme žiť v
krajšom, čistejšom prostredí.       Obyvatelia sídliska

Úspech Rozkvetu
Na regionálnej prehliadke ZUČ v Michalov−

ciach Srdce ako dar vystúpil spevácky zbor
Rozkvet s pesničkami o rodnej zemi. Porota mu v
kategórii speváckych zborov udelila 1. miesto.
Celý kolektív − pod vedením dirigentky Mgr. A.
Makuchovej s hudobným sprevádzaním  G. Ulič−
ného − sa potešil z víťazného pohára a diplomu.       

M. Karkošiaková
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Motorák Magda
Košický Klub historických koľajových vozidiel

prednedávnom pripravil originálny nostalgický ex−
pres po východnom Slovensku, spojený s výstupom
na hrad Brekov.

Historický motorák Magda vyrazil z košickej
hlavnej stanice a cez Kysak a Prešov si to namieril
do Strážskeho a Brekova. Tu účastníci vystúpili na
hrad.                                                     − lc −

Letná zumba párty
Dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v priestoroch kúpaliska prvá letná zumba párty organizovaná mestom

Strážske a OZ Tanečný aerobik. Nepriaznivé počasie otestovalo odvahu a výdrž  účastníkov, ktorých
čakal už pri vstupe motivujúci balíček − zumba narámok a energetický nápoj (v detskom balíčku − džús)
alebo uterák. 

Lucia, Števka a Johny, to bolo trio skvelých zumba inštruktorov, vďaka ktorým bol tanečný program
viac než bohatý. Svojou pozitívnou a nápaditou choreografiou sa postarali o strhujúcu a neopakovateľnú
atmosféru (na snímke G.Grmolcovej). Zúčastneným nedali ani vydýchnuť. Tým to vôbec neprekážalo, lebo
sa zmietali v eufórii chytľavých rytmov zumby. Stratenú energiu si tak mohli dobiť pri bohato servírovaných
stoloch s ovocím a nápojmi.

V polovici akcie prebiehalo žrebovanie tomboly o vecné ceny, ktoré potešili nejedného účastníka.
Zábava pokračovala až do večerných hodín, kým prvé kvapky dažďa neukončili program, ktorý sa aj tak
chýlil ku koncu.

Nielen na celom svete sa ľudia dokážu baviť so zumbou. Aj my v Strážskom a v blízkom okolí sme
ukázali, ako sa vieme odviazať. Preto nás teší, že sme mohli opäť v rámci pohybu predviesť niečo nové
a inšpirujúce, čo tu ešte v Strážskom nebolo. Veríme, že podobná párty sa zopakuje aj o rok za lepšieho
počasia a ešte väčšej účasti. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii celého
podujatia a sponzorským partnerom, bez ktorých by sa spomínané podujatie neuskutočnilo. 

Bc. Michaela Dobrocká

Úsmevne 
z ambulancie

l Požiadavka: "Pan dochtor, napišce mi toti ľiki,
ňe tamti co predtim, bo heuti mi ňerobiľi dobre, jak
tamti pred 2 mešacami, a chcem ľem toti, co mi
doporučila sušedka, ľem neznam, jak še volaju, aľe
robia mi dobre, ta mi napišce a choľem dva ba−
ľeňa!". 
l "Pán doktor, potrebujem výmenný lístok na
gastroerotickú ambulanciu!".   
l Babka z Vole má pre mňa ponuku: "Pan doch−
tor, ňechcece jabluka, teľo ich ten rok mame, že ich
už aňi šviňe ňechcu!".                  MUDr. V. Knocik

Odpoveď na anonym
Mesto Strážske dostalo list od pisateľa,

ktorý v ňom neuviedol svoje meno... Pisateľ sa
v ňom domáha vstupu do mestskej posilňovne,
pretože mesto Strážske dotuje kulturistický
oddiel a oddiel silového trojboja nemalým
príspevkom, ktorý je − podľa jeho informácií −
nie iba pre tých, ktorí sa zúčastňujú súťaží, ale
aj pre iných, ktorí si chcú zacvičiť. Preto žiada
zverejnenie podmienok za akých si môže v
mestskej posilňovni zacvičiť, pretože doteraz sa
mu ich nepodarilo zistiť.

Keďže mesto Strážske nemá mestskú  posil−
ňovňu, o názor sme požiadali predsedu Občian−
skeho združenia − Oddiel kulturistiky a silového troj−
boja  (OKaST) Strážske Štefana Romana. 

Občianske združenie OKaST je samostatným
právnym subjektom a vzniklo na základoch kultu−
ristického oddielu TJ Chemko Strážske 9.12.2005
zaregistrovaním na Ministersve vnútra SR. OZ
OKaST Strážske sa riadi stanovami prijatými na
valnom zhromaždení, ktoré upravujú poslanie a
úlohy združenia, vznik a zánik členstva v OKaST,
práva a povinnosti členov, a ostatné náležitosti
nevyhnutné  pre činnosť  občianskeho združenia.

Členom OZ OKaST sa môže stať osoba, ktorá
podá písomnú prihlášku a spĺňa ďalšie podmienky
podľa stanov OZ. Každý člen má práva, zároveň je
však povinný plniť nariadenia valného zhromažde−
nia a predsedníctva OZ OKaST. 

Mesto Strážske prispieva na činnosť oddielu
dotáciou na základe zmluvy, ktorá upravuje účel
použitia dotácie a podmienky pre jej čerpanie. Do−
tácia mesta Strážske tvorí iba časť prostriedkov
nevyhnutných na činnosť OZ OKaST a v tomto roku
je najnižšia za posledných asi 7 rokov. Ostatné
zdroje poskytujú sponzori. Podstatnú časť na prí−
pravu a pretekárske vybavenie si však pretekári
hradia z vlastných prostriedkov. 

Väčšiu časť členskej základne tvoria  nadšenci
bez súťažných ambícií, ktorí sa na preteky v silo−
vých športoch dostanú iba ako diváci, alebo
asistenti trénera. Špičku tvoria 2−3 pretekári, ktorí
sú v priebehu roka obsadzovaní na republikové
súťaže a snažia sa splniť kvalifikačné limity pre za−
radenie do širšieho kádra reprezentácie SR.

Silové športy sú v našom meste veľmi popu−
lárne. Z nášho mesta vzišlo viacero pretekárov ktorí
boli, sú − a veríme že aj  budú − ozdobami v rámci
majstrovstiev SR, ale aj ako slovenskí reprezentanti
na majstrovstvách  Európy a sveta.

V tomto roku nás na majstrovstvách sveta budú
reprezentovať dorastenec Arnold Gavaj a Elena
Šťastná, ktorá sa po materskej dovolenke znova
vracia na súťažné pódiá. Kvalifikačný limit si stihla
splniť na poslednú chvíľu 18.8.2012 na nominačnej
súťaži v Bardejove, kde navzpierala 325 kg v silo−
vom trojboji RAW − bez vybavenia. 

OKaST má dobre prepracovanú metodiku tré−
ningového procesu. Vieme zostaviť vhodné cvi−
čebné programy podľa daností konkrétneho jed−
notlivca. Samozrejmosťou je porada v rámci diete−
tických a suplementačných programov. S naším
projektom sa snažíme docieliť, aby náš šport ľudí
priťahoval a aby do posilňovne nechodili cvičenci
zbytočne, alebo aby si svojím nadšením, ale ne−
dostatočnými  skúsenosťami  viac neublížili ako po−
mohli.

Vybavenie posilňovne však nie je prioritne
zamerané na fitness športy a tak by prípadný
záujemca a návštevník klasických fitness centier
mohol byť sklamaný, že u nás nenájde rotopedy,
bežecké pásy a rôzne populárne fitness pomôcky.
OZ OKaST Strážske má záujem, aby sa naďalej
rozširovala členská základňa. Prvým krokom ne−
spokojného pisateľa by mala byť návšteva pred−
sedu OZ OKaST, kde by požiadal o členstvo a kde
by sa mu na jeho otázky dostalo kvalifikovanej od−
povede.           Štefan Román, predseda OZ OKaST

Športovali
Klub dôchodcov využil jeden letný deň na

zorganizovanie športového dňa v areáli pri
futbalovom štadióne. Tridsať dôchodkýň a dô−
chodcov súťažilo v niekoľkých disciplínach. Ceny
klubu dôchodcov odovzdala M. Peťková víťazom
M. Sidorovej, J. Megelovej, G. Grmolcovej, P.
Dančišinovi a Ing. E. Kovaľovi. Chutné klobásky
upiekli všetkým pracovníci bufetu.  

Snímka a text: gr

História a čaro veteránov
Klub historických vozidiel Michalovce, v spolu−

práci s firmou Madma, s.r.o., zorganizoval v lete 8.
ročník Zemplín Veterán Rallye. Trasa "spanilej jaz−
dy" viedla aj cez naše mesto, v ktorom má mno−
hých obdivovateľov. Na Námestí A. Dubčeka sme si
prezreli nádhernú prezentáciu historických vozidiel,
z toho bolo 24 motocyklov. Privítali sme približne
170 účastníkov. Najvzdialenejší účastník prišiel až z
Prahy a predviedol Tatru 57 z roku 1932. 

Účastníci sa v našom meste cítili dobre vzhľa−
dom na celkovú atmosféru, ktorú sme im vytvorili.
Počas horúceho letného dňa ju okrem občerstvenia
príjemne dotvárala aj štýlová hudba z muzikálu
Pomáda. Dúfame, že trasy ďalších ročníkov tohto
podujatia povedú opäť aj cez naše mesto.

Marta Karkošiaková



V tej prvej na pôde MsÚ sa oceňovalo.
Pozvaných hostí a ocenených turistov prijal posla−
nec MsZ Martin Šuľák v zastúpení primátora mesta.
Vo svojom príhovore v krátkosti sa dotkol histórie
klubu, jeho práce v súčasnosti a ocenil prínos klubu
popularizácii turistiky na území mesta. Potom
odovzdal vyznamenania. Plaketu mesta Strážske si
prebral zakladateľ turistiky Ing. Zdeno Šteliar a
diplomy dostali ďalší členovia KST Štefan Vaňko,
Peter Balog, Jozef Kužma a Ing. Ľ. Bobik.

Potom sa slova ujala podpredsedníčka KST
Erika Fábryová, ktorá zdôraznila, že na Slovensku
je málo klubov, ktoré majú takú bohatú a zaujímavú
minulosť, ale aj prítomnosť. Zlatý odznak KST
dostali Anna Zabloudilová a Jozef Lipovský.
Čestným uznaním boli odmenení JUDr. Božena
Ružičková rod. Chromčíková, zakladatelia turistiky
Ing. Pavol Gaško, Ing. Mikuláš Čollák a in memo−
riam Ing. Miroslav Magura. Ďakovný list KST pre−
vzali Ing. Tomáš Matzenauer a Milan Bruňo. A
napokon Erika Fábryová odovzdala našej predsed−
níčke Eve Michlovičovej Plaketu KST k 50. výročiu
KST Strážske. Diplom KST Strážske dostal Dušan
Reiser, Ján Sabo, Igor Goč a Jozef Kormaník.
Poslední traja menovaní sú navrhnutí na ocenenie
Plaketou Alojza Lutonského (druhé najvyššie v
KST), ale procedúra schvaľovania im neumožnila
dostať toto ocenenie teraz. Dôstojná atmosféra,
ktorú dotvorili svojím vystúpením žiaci ZUŠ, dobrá
spolupráca so zamestnancami MsÚ prispeli k tomu,
že KST sa prezentoval hodný svojmu postaveniu a
nakoniec i trvaniu svojej činnosti.

Ďalšia časť osláv sa konala vo viacúčelovej
sále, kde turisti pripravili výstavu k svojmu výročiu.
Po prestrihnutí pásky našou predsedníčkou E.
Michlovičovou a bývalým predsedom J. Korma−
níkom si návštevníci mohli prezrieť viac ako 500
rôznych predmetov, ktoré od roku 1962 až doteraz
mapujú a zaznamenávajú činnosť KST Strážske.
Výstavu navštívilo vyše 300 zvedavcov od detí z
MŠ, žiakov ZŠ, SŠ a obyvateľov mesta. Ohlasy sú
veľmi pozitívne a svedčia o tom, že urobiť takúto

výstavu bol správny krok. Jedno malé dievčatko sa
ma pýtalo, kde je Mikuláš (asi bola na oslavách
Mikuláša vo VÚS), keď som jej povedal, že je doma
a chystá darčeky, tak chcela na Mikuláša počkať a
to by výstava musela byť až do decembra. Výstava
bola ukončená 28.9.2012.

Záverečnou časťou osláv bola recepcia, na
ktorej sa spomínalo, diskutovalo, ale aj objímalo a
sem tam aj zaslzilo.

Oslavy sú za nami a hneď po nich vstupujeme
do 51. roka svojej činnosti turistov v Slánskych
vrchoch spojenou s návštevou opálových baní na
Dubníku.                                             Ján Sabo
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Polstoročie 
našej turistiky

Oslavy 50. výročia založenia Klubu slovenských turistov v Strážskom sa konali 21.9.2012 a boli
rozdelené na tri časti.

Turnaje 
plážového volejbalu

Volejbalový klub Strážske už tradične počas let−
nej sezóny organizoval na letnom kúpalisku turnaje
v plážovom volejbale.

V dňoch 23. a 24. júna sa uskutočnil turnaj
kadetov, kadetiek a juniorov, junioriek ako kvali−
fikácia na majstrovstvá Slovenska − oblasť Východ.
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 15 dvojíc chlapcov a
dievčat v obidvoch kategóriách. V kategórii juniorov
zvíťazila domáca dvojica Dárius Vaňko a Tomáš
Varšo, postúpila na celoslovenské finále do Zvole−
na, kde obsadila 3.miesto.

11. ročník turnaja v plážovom volejbale mužov
a žien v rámci majstrovstiev Slovenska sa usku−
točnil 30. júna a 1. júla. Na turnaji sa zúčastnilo 12
dvojíc žien a 19 dvojíc mužov.

Víťazkami v kategórii žien sa stala dvojica
Katarína Štefková a Lucia Michalovičová. V kate−
górii mužov zvíťazili Igor Horváth s Matejom Huke−
lom. Príjemným prekvapením bola účasť minulo−
ročných majstrov Slovenska − Petra Vargu a Ri−
charda Nemca. Domáca dvojica Tomáš Sekera a
Ľuboš Bajcura obsadila 5. miesto.

Majstrovstvá mesta v plážovom volejbale sa
uskutočnili 28. júla. Hralo sa v dvoch kategóriách. V
kategórii do 40 rokov bolo poradie na prvých troch
miestach nasledovné: 1. D. Vaňko − S. Maskaľ, 2.
T. Volčko − T. Sekera, 3. M. Beň − J. Mižik. V kate−
górii nad 40 rokov bolo poradie nasledovné: 1. M.
Varšo − M. Račková, 2. Š. Bočko − R. Sovjak, 3. P.
Mulik − M. Koval.                              Štefan Bočko

V poradí piata
V piatok 21. septembra 2012 bolo chladnejšie,

ale k futbalovému štadiónu na piatu smerácka
opekačku, ktorú zorganizoval Klub strany Smer−SD
v Strážskom v priestoroch pohostinstva, prišlo asi
30 členov.

Hladovať nemusel nikto. Opečené klobásky,
ktoré na grile pripravoval Paľo Meňovčík za
asistencie Tamary Peyk,  sa podávali  po príchode
každého, aj s ďalším občerstvením hneď po otvo−
rení podujatia vedúcou klubu Mariannou Fischero−
vou. Diskutovalo sa v skupinkách na rôzne témy a
neskôr veselo zabávalo pri gitare a speve Jožka
Vargoviča. 

Hosťom podujatia bol Tomáš Doležal, asistent
poslankyne NR SR Ľubice Roškovej, ktorý sa
netajil tým, že sa mu podujatie páčilo a že sa na
ňom cítil príjemne. A rovnako tak aj všetci zúčast−
není, ktorí sa už dnes tešia na  ďalší ročník. 

Ing. Eva Búciová

Pohľad na pozvaných účastníkov osláv 50. výročia KST v Strážskom v zasadacej miestnosti MsÚ, kde
si prevzali Zlaté odznaky KST, čestné uznania, ďakovné listy...                    Snímka: J. Kovaľová. Text: G. G.

Bohatá bola výstava KST. Okrem fotografic-
kých a písomných dokumentov, odznakov boli
tam aj staručké lyže, lyžiarky, stan s príslušen-
stvom, ale aj výbava vysokohorských turistov...

Snímka a text: G. Grmolcová

POZVÁNKA
na 25. ročník 

Zemplínskej 
výstavy drobnochovu. 

Uskutoční sa 
v areáli hokejového štadióna 
(pri kúpalisku) v Strážskom

24. 11. až 25. 11. 2012. 

Uvidíte na nej:
- králiky, 
- hydinu,
- holubov širokého spektra plemien.

Hodiny pre verejnosť: 
sobota 8.00 hod. - 17.00 hod., 
nedeľa 8.00 hod. - 15.00 hod.

K dispozícii bude bufet s občerstvením.

Všetci ste srdečne vítaní!


