Noviny občanov mesta Strážske

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Aj o odpredaji nehnuteľnosti Kolkáreň
Osem poslancov sa zúčastnilo na zasadnutí
dňa 27. marca 2013. Mestské zastupiteľstvo po
prerokovaní:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l In−
tegrovaný informačný systém (ISS) − ponuka na
vybudovanie a správu. l Investičný zámer − Bytový
dom pre mladé rodiny. l Rozbor hospodárenia
MsPS za rok 2012. l Rozbor hospodárenia Dom−
správ, s.r.o., za rok 2012. l Návrh Vnútorného
predpisu č. 2/2013 Podmienky prenájmu plôch na
umiestnenie reklamných, informačných a propa−
gačných zariadení na území mesta Strážske. l
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi − správa za rok 2012. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania
sťažností a petícií za rok 2012. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania
predbežnej finančnej kontroly v Centre voľného
času. l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole vybraných pokladničných operácií
na MsÚ.
Schvaľuje: l VZN č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta
Strážske. l Dodatok č. 2 k VZN mesta Strážske č.
1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok Mestom Strážske. l Dodatok č. 1 k Vnútor−
nému predpisu č. 2/2010 Rokovací poriadok
Mestského zastupiteľstva v Strážskom. l Dodatok
č. 4 k Vnútornému predpisu č. 7/2005 Zásady
hospodárenia s majetkom mesta Strážske. l Spo−
lufinancovanie projektu Zachráňme gaštanovú
aleju vo výške 700 eur v programe Obce bližšie k
vám 2013 na nákup sadeníc pagaštanu konského
a košov na odpad na ul. Mierovú na základe
výzvy, ktorú vyhlásil Nadačný fond Slovenskej
sporiteľne v Nadácii Pontis. l Jednorazovú sociál−
nu dávku pre Máriu Bišťanovú vo výške 50 eur. l
Pridelenie bytu na U3: Pavol Mikolaj do 31.3.2014.
l Dotácie pre športové oddiely v súlade s VZN č.
5/2010: Športový klub Strážske − futbalový oddiel
12 200 eur, Volejbalový klub 1 500 eur, Mestský

bežecký oddiel 1 500 eur, Klub slovenských tu−
ristov 1 500 eur, Športový kolkársky klub 1 500
eur, Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1 100
eur, Tanečný aerobic 700 eur. l Podmienky ob−
chodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
Kolkáreň. Objekt je umiestnený v Strážskom, má
súpisné číslo 255, nachádza sa na ul. Obchodnej
a je postavený na pozemku parcelné 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. Podrobnejšie
informácie sú na úradnej tabuli a webovom sídle
mesta l Prenájom nebytového priestoru pre He−
lenu Ivanovú, Poštová 273, 076 15 Veľaty v OD
Laborec na poschodí o výmere 24 m2 za účelom
prevádzkovania Prvej stavebnej sporiteľne za cenu
podľa platného VZN č. 13. l Prenájom nebytového
priestoru pre TESCO STORES SR, a.s., Kamen−
né nám. 1/A, 815 61 Bratislava v OD Laborec na
poschodí o výmere 49 m2 za účelom zriadenia
Náborového centra pre prevádzku Tesca Stores
SR od 15.02.2013 do 30.05.2013 za cenu podľa
platného VZN č. 13. l Prenájom nebytového
priestoru časť viacúčelovej sály pre Róberta Ro−
haľa, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za
účelom realizovania hudobných skúšok za cenu
podľa platného VZN č. 13. l Prevod práv a povin−
ností z nájomnej zmluvy č. 234/2006 zo dňa

Odkazy redakcie
Vzhľadom na limitovaný rozsah strán
novín prosíme dopisovateľov, aby aktuálne
informácie zo spoločenských, kultúrnych a
športových podujatí písali v maximálnom
rozsahu do 25 riadkov. Tento názor vydava−
teľa potvrdila aj redakčná rada na rokovaní v
apríli. Prioritu majú články z MsÚ a MsZ.
Redakcia si − tak ako je to uvedené v tiráži
novín − vyhradzuje právo úpravy a skrátenia
článkov.
−red.−
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01.12.2006 Zlatica Gavranič, Krivošťanská 639,
072 22 Strážske a nastupujúceho MILK−AGRO,
s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov z dôvodu
potreby zachovania poskytovaných služieb spoloč−
nosťou MILK−AGRO, s.r.o., v meste Strážske. l
Zápočet oprávnených nákladov na opravu vonkaj−
šej fasády do platby nájomného v prenajatom ob−
jekte Pohostinstvo Ihrisko Strážske pre nájomníka
Ing. Eugena Kovaľa vo výške 491,60 eur bez DPH
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta
§20. l Práce naviac na akcii Rozšírenie stokovej
siete mesta Strážske z dôvodu realizácie domo−
vých revíznych kanalizačných šácht pre rodinné
domy, ktoré neboli predmetom projektovej doku−
mentácie na ul. Zámočníckej 5ks, na ul. Novej 1ks,
na ul. Pri parku 1ks, na ul. Laboreckej 1ks, na ul.
Krivošťanskej 9 ks s predpokladanými nákladmi vo
výške 6500 eur a z dôvodu realizácie 28 ks betó−
nových poklopov (vetva D − 14 ks, vetva D1−1 − 4
ks, vetva A 1. etapa − 9 ks, A1 1. etapa − 1 ks) s
predpokladanými nákladmi vo výške 1848 eur
(66,00/ks). l Odkúpenie interiérového vybavenia
kolkárne od Mgr. Kamil Šejirmana, Hlavná 177/30,
082 71 Krivany za sumu 988,48 eur.
Ukladá: l Doplniť rozbor hospodárenia Dom−
správ, s.r.o., Michalovce o podrobný rozpis príjmov
a o zoznam skutočných dlžníkov. T: do najbliž−
šieho zasadnutia MsZ − Z: MsÚ. l Vyhlásiť ob−
chodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti
Kolkáreň. T: do 05.04.2013 − Z: MsÚ.
Volí: l Jána Saba a Ing. Petra Pilcha za čle−
nov športovej komisie. l Mjr. Mgr. Františka Či−
sára za člena komisie legislatívy a verejného po−
riadku. (Pokračovanie na 2. strane)

Podujatia mesta
22.4.2013 − Deň Zeme
30.4.2013 − Stavanie mája s kultúrnym
programom MŠ, ZŠ, DSS Lidwina, CVČ
7.5.2013 − Pietna spomienka − Deň víťazstva nad
fašizmom
12.5.2013 − Strážsky slávik spojený s programom
ku Dňu matiek
17.−18.5.2013 − XVII. Strážčanský jarmok
31.5.2013 − MDD

Deň s dobrým učiteľom...
"Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia." J. A. Komenský
Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších povolaní, ktorá si zaslúži úctu. Veď učiteľ je ten, kto zasvätí svoj život deťom, ich výchove a vzdelávaniu. Oslava
pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú deťom množstvo vedomostí, skúseností,
poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám, si iste aj v súčasnosti zaslúži našu
pozornosť a vďaku.
Slávnostné stretnutie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo 3. 4.
2013 na Mestskom úrade v Strážskom. Zúčastnili sa ho učitelia Základnej a Materskej
školy v Strážskom, Strednej odbornej školy a Základnej umeleckej školy v Strážskom.
Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák ocenil − na návrh riaditeľov škôl − týchto
pedagogických zamestnancov: Milena Hrubovčáková, učiteľka MŠ, Mgr. Martina Feň−
ková, učiteľka ZŠ, Mgr. Ingrid Mišková, učiteľka ZŠ, Mgr. Svetlana Murínová, učiteľka ZŠ,
PaedDr. Jana Dzurillová, učiteľka ZŠ, Mgr. Vladimír Gaľa, učiteľ SOŠ, PhDr. Andrea Bre−
zovská, učiteľka SOŠ, Nadežda Biľová, učiteľka ZUŠ. Milene Hrubovčákovej, učiteľke
MŠ, odovzdal Plaketu J. A. Komenského za záslužnú prácu v prospech školy a pri príle−
žitosti odchodu do dôchodku. Oceneným srdečne blahoželáme!
Žiaci a učitelia ZUŠ spestrili slávnostné oceňovanie učiteľov krátkym kultúrnym
Snímka: P. Kičinka
programom.
− sab −
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
Poveruje: l Primátora mesta všetkými úkonmi,
ktoré súvisia s prevodom práv a povinností z ná−
jomnej zmluvy č.234/2006 zo dňa 1. 12. 2006 a no−
váciou zmluvy.
Ruší: l Bod B/15 uznesenia č. 187/2011 zo
dňa 10.11.2011 prenájom nebytového priestoru
pre Máriu Kobulnickú, Staré 220 v OD Laborec na
poschodí o výmere 24 m2 za účelom prevádz−
kovania Prvej stavebnej sporiteľne. l Bod B/17
uznesenia č. 195/2012 zo dňa 29.11.2012 prená−
jom nebytového priestoru pre ZOMBI, s.r.o. Mie−
rová 630, 072 22 Strážske, zastúpená Bc. Ľubošom

Zamborom, konateľom spoločnosti, v budove U2 na
prízemí o výmere 159,46 m2, za účelom zriadenia
realitných kancelárií za cenu podľa platného VZN. l
Bod B/12 uznesenia č. 155/2008 zo dňa
12.06.2008 prenájom nebytového priestoru o roz−
lohe cca 30 m2 na U2 pre Ľubicu Čorbovú, Mlynská
1484/95, 093 01 Vranov nad Topľou, za účelom
zriadenia zberného miesta pre kozmetickú firmu.
Odvoláva: l Členov športovej komisie Viktora
Smoľáka a Igora Michloviča. l Člena komisie legi−
slatívy a verejného poriadku mjr. Mgr. Pavla Sejnu.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Mesto Stráāske v rozhlase
Priamemu vysielaniu košického rádia Regina − SRTV o našom meste Strážske 28. marca pred−
chádzala pracovná návšteva redaktora Jána Kondora v Strážskom. Najskôr nahrával rozhovory na MsÚ,
potom anketu s náhodnými obyvateľmi v uliciach. A nakoniec bolo naživo vysielanie z Košíc, na ktorom
sa zúčastnil primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák a zodpovedná redaktorka novín Gabriela Grmolcová.
Obavy z toho, ako zvládneme
nezvyčajné povinnosti rýchlo reago−
vať na otázky redaktora i posluchá−
čov, postupne opadli. Odpovede boli
pohotové a v pohode. Veď išlo o
informácie z mesta, v ktorom žijeme.
Hodina uplynula rýchlo a nás potešil
záujem rozhlasu i poslucháčov o
mesto Strážske. Aspoň telegraficky:
pani Magda, ktorá tu žije 40 rokov,
vyslovila prosbu ohľadne cvičenia
žien, Paľo z Košíc chcel vedieť
zaujímavosti o meste a okolí, Braňo
od Trebišova, ktorý pracuje v mini−
oceliarni a dochádza autom, chcel
vedieť, kedy bude kruhový objazd,
Mária z Košíc, je našou rodáčkou, pozdravila nás i Strážanov, navštevuje mesto, je na neho hrdá a do
pozornosti dala kostoly v meste. Po skončení priameho vysielania sa ozval aj pán od Vranova, ktorý tu
niekedy pracoval a má veľa známych...
Odvysielané boli ďalšie rozhovory s Jozefom Štafurom o športe, Mgr. Martou Kordeľovou o činnosti
CVČ, Martou Bočkovou o ochrane životného prostredia, Ing. Annou Zamborovou o úspechoch v podávaní
projektov, PaedDr. Milanom Kačurom o vzdelávaní v SOŠ, Jánom Popríkom o histórii a kronike, Renátou
Kusyovou o stravovaní žiakov ZŠ, pričom ponúkla aj dobrý recept.
Boli to rozhovory zaujímavé, aktuálne a spolu s vysielaním naživo sme dali prostredníctvom rozhlasu
poslucháčom aj inšpirácie, čo si v Strážskom treba pozrieť, čo vypočuť, čo obdivovať, čo prečítať. Väčšinou
boli ohlasy na vysielanie pozitívne a poslucháčom i ľuďom v meste sa to páčilo.
− red. −

Prvá fašiangová zabíjačka
K obdobiu fašiangov neodmysliteľne patria
karnevaly, plesy, zábavy a, samozrejme, tra−
dičné zabíjačky.

Piatok 8.2.2013 patril prvej fašiangovej zabí−
jačke, ktorú organizovalo mesto Strážske. Od rána
zruční majstri v "priamom prenose" pripravovali
všetko tak, aby si pozvaní hostia a návštevníci

neskôr mohli pochutnať na zabíjačkových špecia−
litách. Nechýbali tradičné jedlá ako sú šišky, chlieb

s masťou a cibuľou. Na zohriatie sa podával čaj a
varené vínko. Počas zabíjačky sa o spev a uvoľ−

Naše mesto

Spoločenská rubrika
Január, február, marec 2013
Narodili sa: 2 chlapci, 2 dievčatká
Manželstvo uzavreli 2 snúbenecké páry
Jubilanti:
Január: Vojtech Dudy, Ing. Miroslav Murín,
Vitalij Husinka, Michal Ohradzanský, Ladislav
Rohaľ, Ing. Anna Štefančíková, Mária Hakošová,
Mária Florianová, Viera Beňová, Eva Michlovi−
čová, František Lukačko, Anna Veľasová, La−
dislav Juhás, Ing. Ján Pliška, Miroslav Štefan,
Vlasta Pecová, Viera Chorcholičová, Anton
Kolpák, Mária Litváková, Blažena Mitrová, Miro−
slav Balický, Ľudovít Šrenkel, Ján Berko, Anna
Koleková, Ján Kendsior, Juliana Perháčová, An−
na Knapová, Mária Lenardová, Anežka Meňovčí−
ková, Helena Kaňuchová.
Február: Jozef Matočo, Gabriel Tokár, Ján
Škrivánek, Bartolomej Čonka, František Šandor,
Štefan Sabanoš, Dušan Dzubák, Terézia Tkáčo−
vá, Anna Krivá, Jaroslav Krivý, Ing. Ladislav
Dunaj, Jaroslav Rohaľ, Miroslav Sabo, Mária
Ziváková, Alena Gerová, Jozef Janok, Anna
Štefančíková, Mária Štafurová, Mária Jankovi−
čová, Vladimír Čančinov, Anna Ihnátová, Mária
Ondo−Eštoková, Viera Mareková, Michal Haraj−
bič, Eva Babejová, Andrej Tulej, Jozef Kičinka,
Helena Slepáková, Ján Perháč, Ladislav Mikloš,
Ján Grigeľ, Ján Balaž.
Marec: Jozef Dzurjaško, Václav Karchňak,
Peter Danko, Jozef Palašta, Ľudmila Polačková,
Mária Macenková, Valentína Semková, Juraj
Sidor, Amália Mochťaková, Angela Rovňaková,
Daniela Dzurillová, Viera Balogová, Vincent
Šurmanek, Jozef Blahuta, Bernardína Vaľová,
Mária Jónyová, Margita Dvorščáková, Eduard
Baník, Ing. Jozef Dvorščák, Irena Bánová, Ber−
nardína Bačová, Helena Kužmová, Ing. Jozef Ho−
rochonič, Jozef Behun, Mária Krajčíková, Zlatica
Jakubiková, Anna Romanová, Fedor Malík, Anna
Janovská, Irena Kačurová, Margita Horváthová,
Margita Hricová.
Maličkým občanom mesta, manželským pá−
rom a jubilantom želáme zdravie, šťastie, pohodu.
Srdečne blahoželáme!
Zomreli v januári: Edita Kolibabová, Jolana
Mišková, Andrej Marko, Matilda Balková, Mária
Dolgošová, Melánia Tomášiková.
Zomreli vo februári: Jozefína Maceňková,
Aurélia Balková, Emanuel Zaremba.
Zomreli v marci: Mária Kolibabová, Pavel
Kolibab, Anastázia Stachová, Jozef Cmar, Marián
Sakáč.
Venujme im tichú spomienku! Mgr. M. Danková

nenú atmosféru postarala folklórna skupina Tar−
navčan a FS Orgonina.
Popoludní nasledoval kultúrny program. V det−
skom pásme sa predstavili deti z MŠ, žiaci ZŠ,
mládež z DSS Lidwina. Dobrú náladu nám
spríjemnili deti z CVČ a DFS Stražčanik, ktorého
členovia prišli na koči a svojím spevom, za
doprovodu harmoniky, prešli po námestí s reperto−
árom fašiangových pesničiek. V úvode programu
roztancovali maškary celé publikum. Na pódiu ešte
zaspieval fašiangové piesne SZ Rozkvet, FS
Tarnavčan a zatancoval FS Orgonina.
Všetci, ktorí spolupracovali pri fašiangovej zabí−
jačke i kultúrnom programe, si zaslúžia uznanie.
Snímky: P. Kičinka.
− D.S. −
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XVII. Stráāèanský jarmok
17. a 18. 5. 2013
17. 5. 2013 − piatok
9.00
10.00

10.30
14.00
14.30
15.45
16.00
17.00
17.15
18.20
19.00
19.15
20.15
20.30
21.40

DJ
− Tanec MŠ
− Slávnostné otvorenie jarmoku
primátorom mesta Strážske
− Ľudová hudba ZUŠ
− Tanec DFS Stražčanik
Výklad zbraní − prednáška o zbraniach
a kostýmoch (11.−15. Stor.)
Trio Hačure
Vystúpenie MŠ, ZŠ, DSS Lidwina, ZUŠ,
CVČ
Skupina historického šermu
TAURUS ATER
Ľudová hudba KANDRÁČOVCI
Ľudová rozprávačka
SČAMBA − zábavné pásmo
Kolotoč tanca
− TANEČNÁ SKUPINA"S"
Ľudová rozprávačka
FS ZEMPLÍN
FAKÍR A FIRE SHOW
Rockový koncert KOMAJOTA
Hudobná skupina BIKAVER

18. 5. 2013 − sobota
9.00
9.30
10.00
10.45
11.30
12.00

DJ
DFS Stražčanik
Folklórna skupina Ondavčanka
Spevácka skupina Tarnavčan
SZ Rozkvet
Ukončenie jarmoku

SPRIEVODNÉ AKCIE
17. 5. 2013 − piatok
− Ulička remesiel pri Dome kultúry
− Výstava Rastislava Timka − Ikony (VÚS)
− Propagačná výstava drobných zvierat
ZO SZCH

18. 5. 2013 − sobota
− Turnaj o putovný pohár primátora mesta
− kolky, 18. ročník
− Volejbalový turnaj mužov
(Zmena programu vyhradená!)

Výstava i beseda
Krúžok paličkovania, ktorý pracuje pri referáte
kultúry a športu MsÚ, Centrum voľného času,
Domovy sociálnych služieb Harmonia a Lidwina
usporiadali v dňoch 14. 3. − 18. 3. 2013 tradičnú
veľkonočnú výstavu.
Vystavované boli: paličkovaná čipka, veľko−
nočné vajíčka zdobené rôznymi pôvodnými, ale i
modernými technikami, veľkonočné vence a ko−
šíky, tkané koberce a pod. Výrazné zastúpenie
mali i práce vyrobené z textilu. Centrum voľného
času pripravilo zaujímavé tvorivé dielne. Návštev−
níci, ktorí sa zapojili, získali nové skúsenosti pri
práci s výtvarnými technikami a materiálmi.
Počas výstavy sa v priestoroch viacúčelovej
sály uskutočnila beseda s Milanom Zelinkom,
prozaikom, básnikom a esejistom. Je finalistom
ceny Anasoft litera za Príbehy z Karpát (2005) a
držiteľ tohto prestížneho ocenenia za románovú
novelu Teta Anula za rok 2007. Charizmatický
spisovateľ veľmi zaujímavo porozprával o svojich
začiatkoch, ako sa stal spisovateľom, i o tom,
ako sa priženil z okresu Senec na východné Slo−
vensko do dedinky Papín. Účastníci besedy od−
chádzali s dobrým pocitom zo stretnutia s prí−
jemným a významným človekom...
− D.S. −
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Harmonogram zberu
Separovaný odpad
APRÍL
29. 04. 2013
MÁJ
27. 05. 2013
JÚN
24. 06. 2013
JÚL
27. 07. 2013
AUGUST
26. 08. 2013
SEPTEMBER
30. 09. 2013
OKTÓBER
28. 10. 2013
NOVEMBER
25. 11. 2013
DECEMBER
30. 12. 2013
Nové vrecia budú vydané len v rovnakom počte,
ako budú odobraté s vytriedeným odpadom.
Vrecia
pripraviť
na
dostupné
miesta
nezatvorené (nezviazané) v dobe od: 7. 00 hod. −
13. 00 hod.
Pripomíname občanom, že v tieto dni môžu
vykladať pred domy aj PET fľaše s vyseparova−
ným použitým jedlým olejom. Podrobnejšie v bu−
dúcom čísle.

Elektronický odpad zbierajú pracovníci
MsPS mesta Strážske podľa nasledovného harmo−
nogramu:
28.6.2013
27.9.2013
Žiadame občanov mesta, aby tento odpad
vyložili na stanovištia kontajnerov ráno v deň zberu.
Pracovníci MsPS vyzbierajú tento odpad v čase od
7.00 do 13.00 hod.
Elektronický odpad je takisto možné doniesť na
stredisko Technických služieb na Obchodnej ulici v
pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod., alebo
tento odpad vyložte na stanovištia kontajnerov v
ktorýkoľvek piatok (okrem sviatkov) ráno. Pracov−
níci ho odvezú spolu s veľkorozmerným odpadom,
zbieraným v tento deň.
− MsPS −

SČK má dôveru
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
zhodnotil svoju činnosť za minulý rok 21. februára.
Hosťami rokovania boli Mgr. M. Pavlučíková a
MUDr. P. Potocký z ÚzS SČK Michalovce.
MS SČK spolupracoval so sociálnymi pracov−
níčkami MsÚ pri charitatívnom zbere šatstva,
odovzdaní šatstva, v jeseni venovali aj ovocie z
vlastných záhrad sociálnym rodinám na Laboreckej
ulici. Krúžok mladých zdravotníkov v ZŠ po I.
Miklošovej úspešne vedie Mgr. I. Mišková. Na ge−
riatrickom oddelení nemocnice v Michalovciach
dobrovoľne vypomáhala M. Kudelčíková. Zdra−
votno−sociálna komisia, mestské zastupiteľstvo a
primátor mesta podporili stretnutie držiteľov zlatých
a diamantových plakiet za dobrovoľné darcovstvo
krvi. Schválená dotácia bola rozdelená darcom. Od
minulého roka sú Ľubomír Hujdič a Jozef Čatloš −
za viac ako 100 bezpríspevkových odberov krvi −
držiteľmi medaily MUDr. Jána Kňazovického. V
meste máme spolu 63 držiteľov plakiet MUDr. J.
Janskeho.
Na zhromaždení − po odstúpení doterajšej pred−
sedníčky D. Poprendovej − zvolili za novú pred−
sedníčku MS SČK v Strážskom M. Kudelčíkovú.
Slovenský Červený kríž patrí k humanitným
organizáciám, má dôveru verejnosti a pomoc je
vítaná.
− grm −

Budeme mať Tesco
Na Mierovej ulici č. 271 hneď vedľa pneuservisu
a detského ihriska v súčasnosti prebiehajú prípravy
pre otvorenie predajne Tesco Expres. Zákazníkom
v nej Tesco ponúkne široký sortiment výrobkov
každodennej potreby. Okrem čerstvých potravín s
dôrazom na zeleninu a ovocie budú v ponuke aj
nápoje, mrazené výrobky, mliečne výrobky, drogé−
riový tovar, potrava pre zvieratá, ale aj denná tlač,
či rezané kvety. Čas predaja bude od 6. do 22.
hodiny sedem dní v týždni. Predbežne je otvorenie
Tesco Expresu naplánované na koniec mája.
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Oslavovali

sviatok žien
Viacúčelová sála Domu kultúry patrila 8. marca
ženám, matkám a babičkám, členkám, alebo sym−
patizantkám strany Smer−SD, ktoré pozvalo ve−
denie klubu tejto strany na oslavu medzinárodného
dňa žien. Všetky boli privítané a obdarené tom−
bolovým lístkom a červeným karafiátom. Na
slávnosť prišla aj predsedníčka OR strany Smer−SD
v Michalovciach a poslankyňa NR SR PhDr. Ľ.
Rošková a ďalší hostia z Michaloviec a Strážskeho.
Prítomným sa prihovorila Ľ. Rošková a po nej
primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Okrem pripo−
menutia historických udalostí k MDŽ zazneli bla−
hoželania, pozdravy priateľov, úprimné vyznania a
morálne ocenenie práce a prínosu žien nielen v
rodinách, ale aj vo všetkých oblastiach spoločen−
ského života.
V kultúrnom programe zatancovali deti mater−
skej školy, v podaní A. Válovej zaznelo pekné
poetické slovo o žene a dušu rozveselili ľudové
piesne členov speváckej skupiny Tarnavčan, v
ktorej hosťoval aj M. Mazár, jeho sestra Kristínka a
N. Pirníková. Po úžasnom sólovom vystúpení si
Matúš spoločne zaspieval so sestrou a s P. Schu−
dichom, ktorý doprevádzal na akordeóne všetkých
spevákov. Z hodnotnej tomboly sa potešilo 10 žien
aj vďaka prajným sponzorom. Prvé dve ceny −
obra−zy − osobne venovala Ľ. Rošková.
Potom predsedníčka M. Fischerová poďako−
vala hosťom za podporu a aktívnu účasť na podujatí
a všetkých pozvala k spoločnému posedeniu s ob−
čerstvením.
Ing. E. Búciová

Každoročný problém
Upozorňujeme občanov na protiprávne konanie
v súvislosti s každoročným problémom vypaľovania
suchých porastov, čím porušujú zákon o ochrane
prírody a krajiny. Vyplýva z neho, že každý − pri
vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť
alebo zničiť rastliny, živočíchy, alebo ich biotopy − je
povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
Preto upozorňujeme, že v prípade vypaľovania
trávy sa tak môžete dopustiť priestupku na úseku
ochrany prírody a krajiny, čím môže byť uložená
pokuta do výšky 3319,39 eur.
− MsÚ −

OZNÁMENIE
Dňa 18.3.2013 o 3:55 hod. došlo v dôsledku
technickej poruchy na varovacom a vyrozumie−
vacom systéme k aktivácii vyhlásenia čpavko−
vého poplachu na sirénach umiestnených v
areáli Chemko, ktoré však bolo počuteľné aj v
priľahlej časti mesta Strážske. Ospravedlňujeme
sa týmto občanom mesta Strážske za spôso−
bené obťažovanie. Prijaté technické a organi−
začné opatrenia majú zabrániť opakovaniu po−
dobnej situácie a zabezpečiť, aby bol systém
použitý iba v skutočne mimoriadnej situácii.
Ing. Peter Laca, Prvá hasičská, a.s. Strážske

INZERCIA
Predám 5−izbový rodinný dom v Strážskom,
2 garáže, 1 skleník, 1 hospodárska budova.
T.č.: 0911 360 972
Kúpim 2−izbový byt (nie na Chemiku)
T.č.: 0917 174 841
Predám zemiaky na sadenie Colette, 0,40€/kg
T.č.: 0907 997 819
Predám garáž, Lipová ul. (el. prípojka
380/220 V, montáž. jama, pivnica, regály).
Tel. č. 0907 958 065, 0948 194 807.
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CVČ − podujatia − apríl
17.4.2013 − streda o 13.00 hod. − Ako si nájsť
vhodného kamaráta − beseda pre deti
v spolupráci so ZOS Michalovce.
22.4.2013 − pondelok 13.00 hod. − Zachráňme našu
matku Zem − aktivity ku Dňu Zeme.
30.4.2013 − utorok 15.00 hod. − Stavanie mája −
vystúpenie členov DFS na celomestskom
podujatí.
Podujatia sú uvedené len od aktuálnosti novín.

Vesmír očami detí
Členovia záujmových krúžkov Centra voľného
času každoročne sa zapájajú do regionálneho kola
výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v tomto roku
sa im darilo. Pekné 2. miesto v kategórii 1.−4. roč−
níkov ZŠ získala Timea Babjáková, medzi ocene−
nými prácami s postupom priamo do celosloven−
ského kola bola aj práca ďalšieho nášho člena
Marka Antonyho. Do súťaže bolo zaslaných celkovo
19 prác, ktoré vytvorili deti pod vedením E. Rudin−
covej a Bc. V. Hluškovej. Súťaže sa zúčastnilo
celkovo 43 škôl s celkovým počtom prác 445.
Členom našich krúžkov blahoželáme a tešíme sa z
ich výsledkov. Najlepšie práce boli vystavené od
11. do 22. marca v Zemplínskom múzeu v Micha−
lovciach.
Mgr. Marta Kordeľová

19. apríl 2013
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Boli jarné prázdniny
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj
záujmov detí a mládeže, utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických
zručností. Cieľom záujmového vzdelávania je na−
učiť účastníkov aktívne a zmysluplne využívať svoj
voľný čas, rozvíjať svoju obľúbenú aktivitu i talent,
získavať nové poznatky, skúsenosti, schopnosti,
zručnosti a návyky, realizovať sa v kolektíve.
Počas jarných prázdnin zamestnanci zariadenia
pripravili bohatú ponuku podujatí pre deti nášho
mesta i okolia. Každý deň boli realizované zaují−
mavé aktivity. Dopoludnia sa tvorilo, popoludní sa
športovalo.
Deti mali možnosť paličkovať, vyrobiť obrázok
servítkovou technikou i technikou encaustica. Veľký
záujem bol aj o modelovanie z hliny a točenie na
kruhu, kde si deti vlastnoručne vytočili výrobky z
hliny... Chlapci súťažili v stolnotenisovom turnaji,
zahrali si zápas vo florbale v mestskej telocvični. A
aké by to boli prázdniny bez výletu? Navštívili sme
Hvezdáreň v Michalovciach, vypočuli si prednášku
Orientácia v teréne − práca s buzolou. Deti sa
oboznámili s kupolou a potom hurá do Dráčika.
Veľký záujem bol o naše herne, internetovú miestnosť, X box kinetic, playstatison, vzdušný hokej,
stolový futbal i stolný tenis. Počas celého týždňa bolo v našom centre stále rušno, veselo a deti odchádzali
domov spokojné a plné zážitkov.
A.F.

Spoločné potešenie
Občas sme ich zazreli na prechádzke mestom, či v parku. Málo sme vedeli o ich svete, o tom, aké majú
radosti a sny, čo dokážu. Chceli sme to zmeniť, spoznať ich a ponúknuť činnosť, ktorá by prispela k
aktivizácii ich vnútorného potenciálu, sebanaplneniu a sebarealizácii.
Pred viac ako šiestimi rokmi začala aktívna spolupráca Centra voľného čas Strážske s Domovom
sociálnych služieb Lidwina a Harmonia. Spočiatku to boli iba spoločné podujatia, neskôr sme pre klientov
zriadili záujmové útvary. Snažili sme sa získať ich dôveru pri práci v tvorivých dielňach, vytvoriť príjemné
pracovné prostredie, zamerať sa na primerané postupy, ktoré by zvládli a neustále rozvíjali možnosti,
kreativitu, aby bol čas strávený v CVČ pre ne stále zaujímavý.
Aj v tomto školskom roku pracujú klienti DSS v troch záujmových útvaroch Gumkáč, Šikulkovia a Tvorivé
dielne, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybových schopností, manuálnych zručností, kreatívneho myslenia
a tvorivosti. Radi pre ne vymýšľame nové voľnočasové aktivity a klienti DSS ich zasa radi realizujú.
Spoločne nás to teší a baví. Prejavujú veľkú radosť zo všetko, čo sa im vydarí a sú vďační za úsmev, či
pohladenie. S cieľom opäť raz rozžiariť úsmev na ich tvárach sprostredkovalo CVČ prekvapenie v podobe
obrovskej hallowenskej torty, ktorú vykúzlili pre klientov DSS Lidwina cukrárky v Michalovciach.
Pre klientov jednotlivých zariadení pripravujeme počas roka aj rôzne podujatia − Mesiac úcty k starším,
Deň matiek i vianočné vystúpenia. V decembri potešili členovia našich záujmových útvarov pekným blokom
vinšov, kolied a tancov klientov v obidvoch zariadeniach. V DSS Lidwina odovzdali deťom hračky vyzbierané
v burze hračiek a klientov v DSS Harmónia potešili vianočnými suvenírmi, ktoré zhotovili členovia ZÚ
Keramická dielnička.
V budúcnosti nás čaká ešte množstvo aktivít, ktorými chceme potešiť a spríjemniť voľný čas aj týmto
našim už "spoznaným" členom ZÚ.
Mgr. M. Kordeľová

Tanec pre radosť
Za zvieratkami
Mestská knižnica a Centrum voľného času
pripravili zaujímavé podujatie pre deti. Hosťom
bola redaktorka vydavateľstva THOVT Tatiana
Andrtová, korektorka knihy pre deti O Kvetuške a
fúzačovi. Zvedavým deťom pútavo a názorne
priblížila zrod knihy a vysvetlila dôležitosť čítania
literatúry. V druhej časti sa deti rozdelili do dvoch
skupín a začala motivačná čitateľská hra. Hráči
prvej skupiny sa plavili po knižnom mori a hráči
druhej skupiny si zahrali veselé čitateľské
pexeso. V závere besedy všetci účastníci získali
poďakovanie za účasť v motivačnej čitateľskej
hre Za zvieratkami do knižiek.
A.F.

Strážsky slávik
Dňa 12. 5. 2013 o 15. hod. vo viacúčelovej
sále DK sa uskutoční 16. ročník súťaže v inter−
pretácii ľudovej piesne Strážsky slávik. Mládež
a dospelí sa − v prípade záujmu o súťaž − môžu
prihlásiť na referáte kultúry a športu v Dome
kultúry najneskôr do 26. apríla 2013.

Klienti z Domova sociálnych služieb Lidwina v Strážskom absolvovali od októbra 2012 kurz
spoločenského tanca, ktorý dňa 6. 2. 2013 vyvrcholil záverečným vstúpením a nazvali ho Venček. Podujatie
sa uskutočnilo v Centre voľného času v Strážskom.
Štyri tanečné páry v slávnostných šatách po úvodnej polonéze boli ocenené diplomom o absolvovaní
kurzu spoločenského tanca a následne
sa predviedli v 6 tancoch. Tlieskali im aj
pozvaní hostia z KSK a zariadení so−
ciálnych služieb Ondava − Rakovec nad
Ondavou, Anima − DSS Michalovce a
Harmonia − DSaDSS Strážske. Spoloč−
ne si zatancovali a zasúťažili pri baló−
novom tanci a nakoniec si zvolili a koru−
novali miss tanca.
Celé podujatie moderoval inštruktor
spoločenského tanca Ing. František Ber−
ta z Vranova nad Topľou, ktorý prvýkrát
vo svojej praxi pripravoval deti s
postihnutím a po ukončení akcie sa
vyjadril takto: "Mal som obavy keď ste
ma oslovili, ale dnes viem, že som sa
rozhodol správne. Bolo úžasné sledovať
svojich žiakov počas tých 5 mesiacov s
akým nadšením a radosťou sa učia a tancujú. Dovolím si tvrdiť, že prekonali všetky moje očakávania. Už
teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu."
Celý projekt Venčeka vypracovali a organizovali sociálni pracovníci zariadenia. Klienti zo zariadenia už
niekoľko rokov pod vedením sociálnych pracovníkov a vychovávateľov navštevujú CVČ v Strážskom a
zúčastňujú sa mnohých spoločných aktivít so zdravými deťmi, čo svedčí o tom, že integračným aktivitám je
v zariadení venovaná maximálna pozornosť. V budúcnosti môže priniesť kladné výsledky v procese
deinštitucionalizácie zariadenia.
PhDr. Lýdia Bušaničová

Naše mesto
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MÁ 55 ROKOV

Minulos• i súèasnos• SOŠ
SOŠ v Strážskom má bohatú minulosť. Bola založená v roku 1958 ako
Poľnohospodárska učňovská škola, neskoršie premenovaná na POU a v
roku 1982 sa mení jej názov na SOUP.
Zmenami prechádzali učebné aj študijné odbory. Tak vznikali v 90−tych ro−
koch následkom prechodu našej spoločnosti na trhový systém hospodárenia
tieto školy: DOŠ, SPŠD, SŠP a ŠJŠ.
Prezieravý postoj vedenia škôl orientuje školy tak, aby nestratili krok s
dynamickou dobou. Vďaka dobrej spolupráci s odborom školstva KSK sme
racionalizovali tieto školy a v roku 2009 vzniká terajšia SOŠ a Jazyková škola
pri SOŠ v Strážskom.
Za dobu svojho trvania vychovali tieto školy desiatky absolventov v oblasti
poľnohospodárstva, dopravy, ekonomiky a v oblasti podnikania. Vynikajúce
výsledky a trvalé popredné umiestnenia získavajú žiaci v športových súťažiach,
kde absolventom je aj volejbalový reprezentant Slovenska Milan Hriňak. Štu−
denti sa zapájajú do "SOČ−ky", ktorá má tento rok 35. výročie, kde náš študent
4. ročníka Cichý sa stal krajským víťazom v školskom roku 2011−12. So svojimi
podnikateľskými plánmi sa zapájajú do súťaže o cenu Michala Bosáka.
Okrem iného navštevujeme Centrum odborného vzdelávania na SOŠA v
Košiciach, ktoré je veľkým prínosom pre prax študentov. Naša škola má veľmi
dobrú cezhraničnú spoluprácu s SOUT v Choteboři v ČR, s ktorou naši študenti
uskutočňujú výmenné exkurzie. Taktiež máme dobrú spoluprácu s Kia − Motors
Žilina a PSA Trnava, kde naši študenti uskutočňujú exkurzie a podnik Kia −
Motors daroval našej škole osobné auto Kia Cied a príslušný agregát motora.
Počas štúdia študenti absolvujú dvojtýždennú prax v autoservisoch v
Humennom, Vranove n/T a Michalovciach. Zamestnanosť našej školy a jej
uplatnenie je nielen v regióne ale aj v okolitých regiónoch. V podnikateľskej
činnosti máme Autoškolu, kde študenti môžu získať vodičské oprávnenie
skupiny B. Jazyková škola pri SOŠ poskytuje jazykové vzdelávanie v jazyku
anglickom, nemeckom. Štátne jazykové skúšky vykonávame v spolupráci so
ŠJŠ v Košiciach. Štúdium je 3−ročné a končí štátnou jazykovou skúškou.
Vedeniu školy sa dlhodobo darilo držať krok s dobou a udržiavať čo najužší
kontakt so zamestnávateľmi v regióne. V 2008 roku sme získali certifikát kvality
podľa ISO 9001:2000, kde sú používané dokumenty pre výchovno−vzdelávací

proces. Certifikačný audit realizovala firma PQM, s.r.o so sídlom v Banskej
Bystrici. Získaný certifikát nás zaväzuje, že sme schopní mapu odbornej čin−
nosti školy a hlavne vzťah učiteľ − žiak − rodič nasmerovať na trvalé skvalitnenie
výchovno−vzdelávacieho procesu. Mrzí nás, že v poslednom období podľa
demografickej krivky počet žiakov v ZŠ je stále nižší a tým nastáva pokles
záujmu v počte žiakov o odborné vzdelávanie. V Strážskom bola v roku 2007
založená spoločnosť Slovakia Steel Mills, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou
holandskej firmy Steel Aseets Management B.V., s ktorou sme nadviazali
kontakty ohľadom výchovy mladých študentov a to v študijnom odbore Hut−
níctvo.
Napriek veľkej snahe vedenia školy a personálnej riaditeľky SSM, a.s., Ing.
Andrei Rebejovej, ktorá absolvovala Workshopy pre riaditeľov a výchovných
poradcov ZŠ, žiaci ZŠ a ich rodičia nejavia záujem o tento študijný odbor, ktorý
im dáva záruku odbornej praxe a zároveň zamestnať sa v podniku.
Dynamické zmeny na trhu práce a zmenené požiadavky nás vedú k špeci−
fikácii budúcich absolventov strednej školy v spolupráci so zamestnávateľským
zväzom, ktorý je významným faktorom pri určení optimálneho profilu absol−
venta. V tomto období sme hľadali možnosť takej spolupráce s podnikmi,
firmami a so zriaďovateľom. Na základe týchto podkladov sme požiadali
zriaďovateľa o zmenu siete MŠ SR a zaradenie do siete nový študijný odbor
Dopravná akadémia a zmenu názvu školy na Dopravnú akadémiu. Tento
študijný odbor a zmena názvu školy by mali byť zaradené do siete v ďalšom
školskom roku.
Súčasné študijné odbory: 3760 600 Prevádzka a ekonomika dopravy, 2235
600 Hutníctvo, 6341 600 Škola podnikania. K vybavenosti školy patrí telo−
cvičňa, fitnescentrum, športový areál, školská jedáleň, odborné učebne infor−
matiky, techniky jazdy, podnikania, cudzích jazykov.
Kvalita je charakteristikou výučby v našej škole, ktorú posudzujú zainte−
resovaní partneri − študenti, rodičia, zamestnávatelia, školská inšpekcia, zriaďo−
vateľ či ďalší partneri. Snažíme sa, aby výsledky kvality vyučovacieho procesu
boli závislé od výučby v triede a aby sa od toho odvíjala kvalita školy, kvalita
spokojnosti s dosahovania cieľov, ktoré určujú smerovanie študenta v jeho ži−
vote a práci.
PaedDr. Milan Kačur

Vansovej Lomnièka

Snímka: P. Kičinka

Čas radosti a zábavy
Mesiac február sa v našej materskej škole
niesol v znamení zvykov a tradícií. Fašiangy sú
obdobím plným zábav a radosti. Od 4. do 8.
februára sme si s deťmi pripravili veselý týždeň
fašiangových edukačných aktivít a činností.
Získavali v nich zaujímavé informácie, učili sa
piesne, básne, vyrábali škrabošky a masky... Vo
štvrtok 7. februára prišiel ten kúzelný deň, keď deti
ráno prichádzali s radosťou a v rukách si niesli
masky. Natešené sa poprezliekali a vyspevovali:
Fašiangy, Turíce...
Škôlka sa premenila na jednu zázračnú krajinu,
v ktorej sa striedali kráľovné s princeznami, klauni
s vojakmi a boli aj spidermani, piráti, kovboji, čaro−
dejnice a postavičky z rozprávok. V maskách boli
nielen deti, ale i učiteľky. Detský karneval pre−
behol vo veselej nálade. Bol to kúzelný deň, kde sa
všetci radovali, boli šťastní a veselí. Nezabudli sme
ani na pitný režim detí a občerstvenie pre všetkých
prítomných. Na stole boli tradičné kysnuté buchty a
koláče, o ktoré sa postarali naše kuchárky. Podu−
jatie sa vydarilo. Deti boli vytancované, šťastné,
usmiate a to svedčí o tom, že karneval ako aj celý
fašiangový týždeň v MŠ sa vydaril a naplnil oča−
kávania všetkých detí i nás, učiteliek.

S fašiangovou atmosférou a dobrou náladou
sa deti MŠ stretli aj na oslavách v meste v piatok
8. februára na fašiangovej zabíjačke a popoludní v
pestrom kultúrnom programe. Deti 3. a 4. triedy sa
na pódiu predstavili básňou, piesňou a tanečný
krúžok tancom Diskotéka. Všetci si pochutnali na
fašiangových šiškách. Niektoré deti využili ponuku
a odviezli sa na povoze ťahanom koňmi.
Mgr. Eva Lacová

Vďaka dotácie z MsÚ
Každoročne klub dôchodcov vo februári hodnotí
svoju prácu a schvaľuje svoj plán činnosti na nový
rok. Na rokovaní KD sa zúčastnil primátor mesta
Ing. V. Dunajčák.
O jednotlivých aktivitách v roku 2012 sme pra−
videlne písali v novinách. Boli zorganizované vďaka
dotácie MsÚ v sume 1690 eur a použité na oslavy
Dňa matiek, na výlet do Maďarska, na posedenie v
októbri − Mesiac úcty a na predvianočné podujatie.
Financie z členských príspevkov poslúžili na úhradu
nákladov na športové súťaže, ochutnávku staro−
dávnych jedál, fotografie do kroniky a iné. Klub
dôchodcov má 98 členov.
− lc −

Dňa 19. februára ZO ÚŽS v spolupráci s
mestom Strážske prostredníctvom referátu kul−
túry, Mestskej knižnice a MO MS v Strážskom,
pokračovala v tradícii umeleckého prednesu v
poézii a próze žien 46. ročníkom Vansovej Lom−
ničky. V priestoroch mestskej knižnice sa stretli
ženy, ktoré majú vrúcny vzťah k poézii a próze.
Najlepšie to vystihla Mgr. Silvia Zubková, pred−
sedníčka poroty, ktorá to ohodnotila ako jedno
krásne ľudské odpoludnie.
Základného kola sa zúčastnilo 8 súťažiacich.
Mesto Strážske odmenilo súťažiace malým darče−
kom. Do okresného kola postúpili: Anna Válová,
Ing. Eva Búciová, Marta Karkošiaková a Amália
Mochťáková. V krajskej súťaži obsadila 3. miesto
Ing. E. Búciová.
A.Z.

Nech rozdáva...
Už je tu, ako včelí roj,
tento prekrásny deň,
keď prichádzam blahoželať na sviatok tvoj
i sviatok všetkých žien.
Nech žije žena v pokoji a mieri,
šťastná a veselá,
nech rozdáva deťom svoje nehy,
svojou láskou ich nadája.
Jozef Kozár

Proti líškam
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Michalovce oznamuje občanom, že v dňoch 8.4. až
22.4.2013 (posun je možný podľa vývoja počasia)
budú na území regiónu Michalovce a Sobrance
rozmiestnené vakcinačné návnady Lysvulpen.
Účelom leteckého pokladania vakcinácie je zní−
ženie výskytu besnoty líšok. Návnada je čierno−
hnedej farby, v guľovitom alebo hranatom tvare,
pevnej konzistencie. Vo vnútri je plastiková tobolka
s viacjazyčnou potlačou Pozor − vakcína proti bes−
note.

−6−
Priateľské kolkárske súťaženie
V sobotu 16. februára 2013 už po trinásty krát
zaplnili mestskú kolkáreň v Strážskom, na tradič−
nom kolkárskom turnaji, členovia a sympatizanti
strany Smer−SD okresu Michalovce. Bolo ich vyše
80. Do priamej súťaže sa zapojilo 12 štvorčlenných
družstiev. Podujatia sa zúčastnila okresná pred−
sedníčka a poslankyňa NR SR za Smer−SD PhDr.
Ľ. Rošková a ďalší hostia. S pozdravom sa v kol−
kárni zastavil aj primátor mesta Ing. V. Dunajčák.
Akcia má už dávno okrem športového i spoločen−
ský charakter. Aj na tejto bola príležitosť predisku−
tovať mnohé aktuálne témy.
Súťaž riadil Dr. J. Mikula, ktorému pomáhali
kolkári ŠKK Strážske, J. Cibulka st. a P. Meňovčík.
Vecnými cenami a diplomami boli odmenené 3 naj−
lepšie družstvá a traja z každej kategórie jednot−
livcov. Víťazné družstvo získalo na rok aj putovný
pohár. Za asistencie M. Fischerovej a J. Mikulu ce−
ny odovzdávala Ľ. Rošková, ktorá ani netušila, že
v kategórii žien bola svojím výkonom aj najlepšou
hráčkou turnaja. Zo žien bola 2. Mgr. E. Lacová, 3.
A. Berdáková. Ďalšie kategórie: muži − 1. P. Me−
ňovčík, 2. M. Vasilňak, 3. J. Cibulka ml., žiaci − 1.
V. Horňáková, 2. M. Macko, 3. S. Dermek, družstvá
− 1. Klub Strážske B, 2. Klub Strážske D, 3. Klub
MI−Stráňany. Po súťaži bolo podané chutné občer−
stvenie.
Ing. Eva Búciová

Rok v MBO Strážske
V roku 2012 sme sa zúčastnili na 41 pretekoch
na Slovensku v rámci Oblastnej bežeckej ligy
okresu Michalovce, Regionálnej veľkej ceny vytr−
valcov Košického a Prešovského regiónu a Slo−
venskej bežeckej ligy pre rok 2012. Hlavnou úlohou
bolo obhájiť alebo zlepšiť umiestnenie na majstrov−
stvách SR v maratóne družstiev, čo sa nám
podarilo. Naše družstvo skončilo na piatom mieste,
čo považujeme za úspech a zlepšenie oproti roku
2011 o štyri miesta. V družstve bodovali Ján Tom−
ko, Vladislav Lipovský a Ľubomír Lipovský. Po
dlhých rokoch sme štartovali aj na majstrovstvách
SR v polmaratóne, kde sme skončili v rámci maj−
strovstiev SR na deviatom mieste, na polmaratóne
bodovali Vladislav Lipovský, Jozef Vargovič a La−
dislav Rada. Pravidelne sme bodovali na pretekoch
zaradených v OBL, RVCV a SBL a naším hlavným
cieľom bolo zúčastňovať sa pretekov v našom
regióne, kde sa nám darilo. Výsledky všetkých spo−
mínaných súťaží sú uverejnené aj na klubovej
stránke www.mbo.estranky.cz.
Popri absolvovaní množstva pretekov sme veľký
význam pripisovali čo najlepšiemu usporiadaniu 7.
ročníka Laboreckej pätnástky. Veľkou snahou ce−
lého klubu, s prispením rozhodcov a ostatných
zúčastnených, sa nám pretek podarilo usporiadať
na profesionálnej úrovni. Odmenou bola najväčšia
účasť, spokojnosť a chvála nielen od pretekárov, ale
aj veľkého počtu divákov. Významnú snahu sme
venovali aj usporiadaniu 43. ročníka Behu oslo−
bodenia mesta Strážske v spolupráci s mestom,
základnou školou, CVČ a ostatnými mestskými
športovými klubmi.
Rok 2012 považujeme výsledkami za úspešný,
lebo boli splnené naše ciele zadané začiatkom roka
na členskej schôdzi, v niektorých prípadoch sme
výsledky zlepšili. V roku 2013 prechádzajú do star−
ších kategórií Jozef Vargovič a Ladislav Rada do
kategórie D a Ján Tomko do kategórie B. Pribudli k
nám dvaja noví pretekári, pán Mitník a pani Tom−
ková, v roku 2013 náš klub bude reprezentovať 18
členov klubu MBO Strážske. Za najlepšieho špor−
tovca nášho oddielu sme navrhli Ladislava Radu.
Jozef Lipovský
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Návraty mažoretiek
V živote máme veľa príjemných a obohacujúcich zážitkov
vzácnych ľudí, ktorí spoločne vytvárajú vzácne hodnoty.
V roku 1999 podchytila Ing. Karla Lehotská (Pecová) pohy−
bovo nadané dievčatá v našom meste, ktorým učarila mažoretská
palička a temperamentný športový tanec. Vzniknutý krúžok mažo−
retiek Flash Dance (Tanečné blesky) pri MsKS a krúžok mažore−
tiek Bambíny z CVČ, boli milým obohatením mnohých kultúrnych
podujatí v meste a blízkom okolí. Najaktívnejšou členkou krúžku
Flash Dance a obetavou pokračovateľkou pri výchove mažoretiek
bola Mgr. Janka Majerníková, ktorá teraz dosahuje reprezentačné
výsledky v oblasti fitnes. Organizátori − referát kultúry, športu a
školstva MsÚ, spolu so ZO ÚŽS − pozvali Janku na besedu a stret−
nutie s bývalými mažoretkami (na snímke G.G.). Janka si našla
čas a stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére aj vďaka peknej
výzdobe, reprodukovanej hudbe a premietaniu súkromného videa
zo súťaží (J. Konečný a P. Kičinka). Janke sme zaželali ešte veľa
úspechov pri plnení náročných plánov. Predsedníčka kultúrnej ko−
misie pri MsZ v Strážskom Mgr. E. Lacová jej pre šťastie odovzda−
la darček a kyticu kvetov.
M. Karkošiaková

Klub slovenských turistov
V lone prírody
Dňa 24. februára sa konal oddielový zimný zraz KST na Krivoštianke (549 m.n.m.). Je to najvyšší bod
na hrebeni dlhom niekoľko kilometrov, nesúci názov podľa obce, ležiacej na jeho úpätí, ktorý patrí do
skupiny Humenských vrchov.
Keďže na Krivoštianku vedie niekoľko značených turistických trás, každý si vybral tú svoju podľa stupňa
obtiažnosti. Počasie v tento februárový deň
k nám nebolo až také kruté, čo sa odzrkad−
lilo aj na hojnom počte zúčastnených. Po
zapísaní sa do vrcholovej knihy nasledo−
vala tradičná opekačka, hoci nebolo jedno−
duché založiť oheň, keď ohnisko a lavičky
okolo neho sú ešte stále ukryté v snehu. V
zostupe sme pokračovali trasou popri Vý−
hliadke ku Grófkinmu krížu, ktorý bol ob−
novený len v nedávnom čase. Pôvodný kríž
dala postaviť z vďaky za prežitie grófka
Okoličaniová−Sirmajová. Stalo sa to po jej
nakazení v čase epidémie cholery v roku
1873−74.
Cestou popri rieke Laborec sme sa za−
stavili na chate J. Kozára. Kapustnica, kto−
rú pre nás pripravil, bola výborná a všetkým
chutila. Svojou účasťou na tejto zimnej akcii sme urobili niečo pozitívne pre svoje zdravie v lone našej
prírody, ktorá je krásna v každom ročnom období, čo potvrdzuje aj citát: "Všetky knihy zožltnú, ale kniha
prírody má každý rok nové vydanie...".
− MŠ −

Deti a farebné pásy
Profesionálne výcvikové centrum Red Dragon
ponúka tréningy bojového umenia Aikido deväť
rokov. Spolu s našimi kvalifikovanými trénermi sme
na našich taktických kurzoch vyškolili a preškolili
nemalý počet bodyguardov, príslušníkov policaj−
ného zboru, manažérov rôznych firiem, či záchra−
nárov.
Našou najobľúbenejšou tréningovou jednotkou
je výcvik a výučba Aikida pre deti. Tréning Aikida
Red Dragon je vždy postavený tak, aby pripomenul
deťom, aké dôležité je venovať sa športu −
akémukoľvek a že je dôležité zotrvať pri pohy−
bových činnostiach. Tréning pre deti teda nie je iba
o tom, ako hodiť útočníka na zem, ale je o rozvoji
fyzických a psychických schopností. Jeho výcviko−
vo−výchovným prínosom je okrem iného rozvoj
charakterových vlastností ako sebadôvera, odvaha,
sebaovládanie, alebo rozvoj pohotových reakcií −
postreh, iniciatíva, či rýchle rozhodovanie.
Aj v tomto školskom roku v Strážskom navšte−
vujú naše tréningy dievčatá a chlapci, ktorí od
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prvého momentu dali najavo, že to myslia vážne a
pri každom cvičení podávajú maximálny výkon.
Neraz sa ich cvičenie podobá na scény z filmov
nášho učiteľa a idola Stevena Seagala, držiteľa
siedmeho čierneho pásu v Aikide. Tak ako vždy v
závere školského roka, aj teraz čakajú deti skúšky
technickej vyspelosti na farebné pásy. Zároveň vy−
slovujem uznanie našim dvom dlhoročným študen−
tom, ktorí na tréningu pomáhajú mladším a menej
skúseným kamarátom a prirodzene sa tak posunuli
do úlohy "sempai" − asistent. Sú to chlapci zo Stráž−
skeho, Alex Kasarda a Radoslav Laškody.
Peter Tomko

