Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XV./ číslo 5

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Schválili druhú zmenu rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo malo svoje zasad−
nutie 9. 10. 2013. Jeho rokovanie viedol Ing. V.
Dunajčák, primátor mesta. Zastupiteľstvo po
prerokovaní:
Berie na vedomie: l Správu hlavného kontro−
lóra o kontrole aktuálnosti vnútorných predpisov na
mestskom úrade. l Výsledok verejnej − obchodnej
súťaže na prenájom nehnuteľnosti − pohostinstvo
na FŠ v Strážskom.
Prerokovalo bez pripomienok: l Návrh zmlu−
vy o výkone správy majetku mesta s Východo−
slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. Koši−
ce.
Schvaľuje: l Zverenie majetku mesta do sprá−
vy VVS, a. s., Košice v účtovnej hodnote 1 319
136,71 eur a podstatné náležitosti zmluvy. l II.
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2013:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 105 286 eur, b) presun roz−
počtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu
uvedených v prílohách predloženého materiálu bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v
bode a). Rozpočet po navrhovanej zmene ako
vyrovnaný vo výške 3 819 482 eur. l Predloženie
žiadosti o podpory formou dotácie na rok 2014 z
Environmentálneho fondu: a) Názov projektu: Roz−
šírenie stokovej siete západnej časti mesta Stráž−
ske (SO 03 Stoka A − 3. etapa. b) Výšku celkových
nákladov projektu: 278 833,42 eur. c) Výšku spolu−
financovania projektu žiadateľom z vlastných zdro−
jov: 13 943,42 eur. l Prenájom pozemku pre reali−
záciu vstupu do prevádzky pre Mariannu Chorcho−

ličovú, Oreské 164 o výmere 7,83 m2 za cenu 30
eur/m2/rok.
Ruší: l V časti bodu B/19 uznesenia č.
200/2013 zo dňa 28. 6. 2013 prenájom pozemku
pre realizáciu vstupu do prevádzky pre Romana
Lenárta, o výmere 7,83 m2 za cenu 30 eur/m2/
rok.
Ukladá: l Vyhlásiť verejno−obchodnú súťaž na
prenájom nehnuteľnosti − pohostinstvo na FŠ v
Strážskom za rovnakých podmienok, t.j. podľa bo−
du B/1 uznesenia č. 201/2013 zo dňa 05.09.2013.
(Termín: 15. 10. 2013, zodpovedný: MsÚ).
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Našim jubilantom
Mesiac október je každoročne venovaný úcte
k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby
sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň

vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby
urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim
otcom, mamám, prarodičom. Ku všetkým, ktorí si
zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké...
Mesto Strážske si každoročne uctieva jubi−
lantov aj prostredníctvom kultúrneho programu.
Tohtoročný program sa uskutočnil 10. 10. 2013
vo viacúčelovej sále. V úvode sa prihovoril pri−
mátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý po prí−
hovore osobne odovzdával jubilantom darček i
kvet (na snímke P. Kičinku). Jubilantom prajeme
veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, lásky a
vzájomného porozumenia. Program otvorila
svojím prednesom Anna Valová, zatancoval DFS
Stražčanik, zaspieval SZ Rozkvet a deti zo spe−
váckej skupiny Laborec. Hlavnými hosťami pro−
gramu bol rodák Matúš Mazár a známa speváč−
ka ľudových i náboženských piesní Hanka Ser−
vická. Bohatá účasť, bohatý program a určite bo−
haté zážitky. Účinkujúci sa postarali o neopísateľ−
nú atmosféru, zožali veľký úspech a postarali sa
o usmievavé tváre všetkých zúčastnených. Pri−
spela k tomu i spolupráca pri výzdobe z DSS
Harmonia.
V závere slávnosti primátor mesta zabezpečil
pre všetkých prítomných malé občerstvenie.
− D.S. −
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Volilo 534 občanov
V sobotu 9. novembra sa uskutočnili voľby
do orgánov samosprávnych krajov.
V meste Strážske v 4 okrskoch bolo zapísa−
ných spolu 3610 voličov. Volieb sa zúčastnilo 534
občanov, čo predstavuje 14,79%. Počet zapísa−
ných voličov 3610. Počet platných odovzdaných
hlasov na predsedu KSK 493. Počet platných
odovzdaných hlasov na poslancov KSK 525.
Z kandidátov na poslancov KSK najviac hla−
sov získali: Ing. V. Dunajčák (267), Ing. E. Ďurov−
čík (228), V. Záhorčák (188). Z kandidátov na
predsedu KSK najviac hlasov získali: JUDr. Z.
Trebuľa (288) a RNDr. R. Bauer, PhD. (103). V
druhom kole volieb na predsedu získal R. Bauer
108 hlasov a Z. Trebuľa 220 hlasov.
− M.D. −

Volebná komisia a volič Michal Vaľo vo VÚS
9. 11. 2013. Snímka a text: G.G.
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Spoločenská rubrika

Deň červených makov
Kvet vlčieho maku sa stal symbolom ako
obraz krviprelievania na bojiskách, kde z rána
vial jemný východný vietor a červené divé
maky, akoby sa medzi hrobmi vlnili.
11. novembra 1918 o 11. hod. a 11. minúte
zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Com−
piégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1. sveto−
vá vojna. Tento deň je vyhlásený za Deň vojnových
veteránov. Členovia ZO SZPB v Strážskom a obča−
nia mesta sa stretli pri pamätníku 1. svetovej vojny

na námestí A. Dubčeka, aby si pietnou spomienkou
uctili obete vojen. O 11. hod. za zvonenia zvonov
na kostoloch duchovný otec Mgr. Ladislav Praščák
vykonal krátku bohoslužbu za zomrelých panychídu,
za čo mu patrí vďaka. K pamätníku padlých v l.
svetovej vojne sme položili veniec z červených ma−
kov a zapálili sviečky. Priali sme si, aby ani jeden
plamienok nesvietil len na pamiatku padlých, ale aj
nám živým na cestu mieru a porozumeniu medzi
národmi.
Snímka: G. Grmolcová −AZ−

Lidwina má 40 rokov

September, október 2013
Narodili sa: 2 dievčatká, 3 chlapci
Sobáše: Manželstvo uzavrelo 5 snúbenec−
kých párov
Jubilanti: September: Ivan Beň, Ľubomír
Mráz, Magdaléna Bertová, Miroslav Slepák,
Darina Gradošová, Zdenka Duraníková, Angela
Nazadová, Helena Ivanová, Rudolf Tóth, Valéria
Mitrová, Vlasta Adamová, Jozef Štafura, Mária
Slivková, Mária Voroňáková, Ružena Ferenčíko−
vá, Anna Behunová, Božena Besedičová, Ján
Grmolec, Jozef Jakubik, Leonard Kočerha, Anna
Vilkovská, Mária Polačiková, Antónia Jeseňková,
Berta Špirňaková.
Október: Oto Bodnár, Mgr. Milan Kolesár,
Tomáš Kaščák, Michal Legdan, Jana Perháčová,
Mária Slišková, Mária Sabová, Ing. Vladimír
Uhrin, Eduard Drugda, František Sabo, Ľubomír
Ihnát, Mária Gažová, Margita Bočková, Magda−
léna Tomková, Eva Vargová, František Kostelník,
Ján Tkáč, Ladislav Stach, Štefan Miško, Eduard
Tokár, Dušan Laščinský, Milan Holej, Irena
Maľudyová, Ing. Alexander Klein, Otília Matisová,
Anna Tokárová, Mikuláš Suchitra, Anna Fedoro−
vá, Ing. Viktor Kraus.
Dievčatkám, chlapcom a manželským párom
želáme veľa šťastia a zdravia. Srdečne
blahoželáme!
Zomreli: V septembri: Michal Mulik.
V októbri: Albína Sabanošová, Anna Mundirová.
Venujte im tichú spomienku!
Mgr. M. Danková

Kultúrne podujatia
5.12.2013 o 14.30 hod. na Nám. A. Dubčeka −
Mikuláš v meste.
18.12.2013 o 15. hod. vo viacúčelovej sále −
Vianočný galaprogram. Účinkujú: MŠ, ZŠ,
CVČ, ZUŠ
21.12.2013 − Iné Vianoce − viacúčelová sála
31.12.2013 − Silvester
18.00 − Silvestrovský program pre deti
a dospelých na Nám. A. Dubčeka (v prípade
nepriaznivého počasia vo viacúčelovej sále) −
Cirkus jedného klauna − Detská tombola −
Hudobná skupina Bankovič band.
Polnočný ohňostroj a zábava so skupinou Banko−
vič band.

Ďakovný list Danke

Dňa 25. 9. 2013 oslavovala Lidwina − Domov sociálnych slu−
žieb v Strážskom 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti v
spolupráci so Základnou umeleckou školou Strážske zorgani−
zovali pracovníci zariadenia slávnostnú akadémiu, na ktorú pri−
jalo pozvanie viacero významných hostí. Atmosféru pomáhali
kultúrnym programom dotvoriť klienti domova a svojou porciou talentu k slávnostnej chvíli prispeli aj žiaci
základnej umeleckej školy. Oslavy 40. výročia založenia Lidwiny − Domova sociálnych služieb pokračovali
pre pracovníkov zariadenia v popoludňajších hodinách v priestoroch reštaurácie Aztéka.
Do nastávajúcich rokov želáme Lidwine mnoho spokojných klientov a zamestnancov. Na snímke
vystúpenie žiakov ZUŠ a riaditeľka Lidwiny − DSS PhDr. L. Bušaničová pri otvorení slávnosti.
−VH−

U v jeseni ivota
Tak ako každoročne, aj tento rok sa mesiac október niesol v duchu úcty k starším, tým skôr narodeným.
Je to čas poďakovať sa im za ich lásku, múdrosť a celoživotnú podporu. Nielen jeseň v prírode vyniká svojou
krásou, farebnosťou a rôznorodosťou, ale aj jeseň života môže byť krásnym obdobím v živote človeka.
Niekto známy raz povedal, že so zlou náladou sa starne rýchlejšie. S cieľom vytvorenia dobrej nálady
prišli aj tento rok našich seniorov v Harmonii rozveseliť a potešiť deti z MŠ, ZŠ a CVČ v Strážskom. Svojou
roztomilosťou sa im podarilo vyčariť úsmev na ich tvárach, no nechýbali však ani slzy dojatia. V kultúrnom
programe nesmeli chýbať ani tí skôr narodení, ktorí pravidelne prichádzajú do nášho zariadenia a svojím
elánom a chuťou do života dokazujú, že staroba nemusí byť spojená len so smútkom a samotou. To vo
svojich vystúpeniach dokázali členovia speváckeho zboru Rozkvet a Rozmarín zo Strážskeho a spevácka
skupina Senior − Vánok a Starši chlopi z Michaloviec. Srdečne im ďakujeme za ich povzbudivé slová a
krásne piesne, ktoré aspoň na chvíľu preniesli našich seniorov do ich mladosti. Tešíme sa na ďalšie vystú−
penia a spoluprácu.
Mgr. B. Danková

Dlhoročná členka krúžku poézie Zrkadlenie,
ktorý pracuje pri referáte kultúry MsÚ, oslávila ne−
dávno okrúhle narodeniny. Danke Mihalčinovej bla−
hoželali nielen členky krúžku, ale sprostredkovane
kyticou ruží a darčekom aj Ing. V. Dunajčák, primá−
tor mesta. V ďakovnom liste ocenil jej dlhoročnú
prácu v kultúrnej oblasti mesta Strážske, lebo jej
spev s gitarou patrí neodmysliteľne k vystúpeniam
Zrkadlenia. Spolupráca je o to cennejšia, že na
skúšky a vystúpenia dochádza z Čakľova, kde
býva. Potešila ju pozornosť predstaviteľa mesta,
ako aj častuškový pozdrav Zrkadlenia, keď recitá−
torky sa ujali jej funkcie a spievali... Ešte raz
blahoželáme!
− grm −

POZVÁNKA

Mesto Strážske a Centrum voľného času
Strážske pozývajú deti na STRETNUTIE S
MIKULÁŠOM dňa 5. decembra o 14.30 hod. na
Námestí A. Dubčeka v Strážskom. V programe
vystúpia deti z CVČ, MŠ a ZŠ Strážske. Ne−
bude chýbať vozenie na mikulášskom koči,
zdobenie perníkov, mikulášsky punč pre deti
a ešte jedno velikánske prekvapenie.

Oznam redakcie
Pre nedostatok miesta budú články o SOŠ,
futbale a volejbale uverejnené v budúcom
čísle.
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Srdce ako dar

Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých a Zemplínske osvetové stredisko Mi−
chalovce pripravili už 10. ročník súťažnej prehliadky
ZUČ zdravotne postihnutých Srdce ako dar. Za
Mesto Strážske 23. septembra sa tejto súťažnej pre−
hliadky zúčastnil spevácky zbor Rozkvet, krúžok pa−
ličkovanej čipky (na snímke), Anna Válová − prednes
o domovine, Marta Karkošiaková − prednes zo zbier−
ky Jak me hutoreľi a Ľudmila Dančišinová − hra na
heligónke. Prvé miesta, ktoré sme na súťažnej pre−
hliadke získali (5 diplomov a 5 pohárov), nás veľmi
tešia.
−AZ−

Pre relax a oddych
Vedenie DSS Harmonia sa snaží zlepšovať život svojich klientov. Snaha nevychádza nazmar.
6. novembra im splnilo ďalší sen. Tým
je multisenzorická miestnosť, ktorú
zriadili s podporou Košického samo−
správneho kraja a s pomocou sponzo−
rov SCA Hygiene Products Slovakia,
s.r.o., Hartman − Rico spol. s r.o. a Le−
káreň Don Bosco Strážske.
Za účasti vedúcich pracovníkov KSK,
sponzorov, správcov rímskokatolíckej
farnosti a zástupcov spolupracujúcich
organizácií miestnosť slávnostne otvorila
riaditeľka zariadenia Ing. M. Dunajová. V
prílohe zdôraznila, že túto miestnosť pred
namontovaním zariadení svojpomocne
pripravili zamestnanci Harmonie.
Multifunkčná miestnosť poskytuje
Sneozelen. Táto metóda sa realizuje vo veľmi príjemnom prostredí, pričom pomocou svetelných a
zvukových prvkov, vôní a hudby sú vyvolávané zmyslové pocity. Tie prispievajú k pohode, zlepšeniu
zdravia a relaxácii.
Snímky a text: G. Grmolcová
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Pri čaji
Miestny spolok SČK pri príležitosti mesiaca
úcty k starším pozval 29. októbra zaslúžilé členky
na posedenie pri čaji. Uvarili ho v CVČ a spolu s
čajom ponúkli sladkosť i adventné sviečky. V
úvode sa milými slovami prihovorila predsed−
níčka M. Kudelčíková, ktorú prednesom textu do−
plnila A. Válová. Pri šálke čaju sa v príjemnej
atmosfére rozvinula aj beseda prítomných. − lc −

Veselá nálada
Strana Smer − SD zorganizovala 18. októbra
slávnosť pre členov a sympatizantov pri príležitosti
mesiaca úcty k starším. Otvorila ju a program
uviedla M. Fischerová. Po recitácii A. Válovej vese−
lú náladu priniesol spevácky súbor Tarnavčan. K
príjemnej pohode prispelo aj občerstvenie a malý
darček. Prítomní medzi sebou privítali kandidátov
na poslancov do volieb VÚC.
− gr −

Jesenné prázdniny v CVČ
Školský rok je v plnom prúde, školáci už
poriadne zarezávajú a majú za sebou aj prvé
prázdniny − jesenné. Tieto boli v CVČ veru po−
riadne veselé. Prázdninové podujatia pre deti sa
začali už v utorok popoludní, kedy si za odbor−
nej asistencie Ing. Dominika Bartu zhotovili
vlastného šarkana, pripraveného na bližiacu sa
Šarkaniádu.
Prázdniny začali vyrezávaním a zdobením ma−
lých i veľkých tekvíc, rôznych tvarov i farieb. Najviac
práce bolo s maxitekvicou Timky Babjákovej. Vý−
sledok práce jej tímu bol fantastický. Všetkých 24
účastníkov tekvicovej show pracovalo so zaniete−
ním a pomáhali aj rodičia. Prázdninový deň pokra−
čoval obľúbenou Šarkaniádou. Hoci spočiatku popr−
chávalo, vietor priaznivo fúkal, do oblakov vzlietlo
hneď niekoľko lietajúcich krásavcov. Svojim rato−
lestiam prišli pomôcť aj zanietení rodičia. Štvrtkové
dopoludnie patrilo tvorivým aktivitám, výrobe stra−
šiačikov i hrám. Deti si počas prázdninových dní
zahrali rôzne spoločenské hry, stolný tenis, biliard,
vzdušný hokej. Záujem o pripravované aktivity bol
značný, veď svedčí o tom aj samotná účasť vyše
100 detí i rodičov.
−A.F−

Spieval v Ríme
Rómsky festival
Dňa 27. septembra sa uskutočnil 9. ročník Rómskeho festivalu tancov a piesní, na ktorom vystúpili
rómske súbory z Pavloviec nad Uhom, Sečoviec, Trebišova a domáci Asaben (na snímke P. Kičinku).
Z Malčíc prišla hudobná skupina Kamaro.
Občianske združenie Strážčanský úsmev, ktorý vedie Marcela Goroľová, zorganizovalo festival za
podpory Ministerstva kul−
túry SR a Ing. V. Dunaj−
čáka, primátora mesta.
Vystupujúci
účastníci
festivalu ukázali časť
bohatstva rómskych pies−
ní, tancov a hudby, ktorá
je súčasťou aj našej kul−
túry a tradícií. Rómsky
festival prispieva k zlep−
šovaniu
vzájomných
vzťahov medzi obyvateľ−
stvom a rómskou komu−
nitou, povedala organizá−
torka M. Goroľová.
Program uvádzala M.
Karkošiaková.
− grm −

Nedávno sa v Ríme uskutočnil už 13. ročník
svetovej speváckej súťaže Musica Sacra. V roku
2011 na tejto súťaži dosiahol historický úspech P.
Kellner. Ako prvý Slovák získal 2. miesto.
V 13. ročníku Slovensko reprezentovali 2 spe−
váci a 2 speváčky. Konkurencia bola veľmi veľká.
Medzi 120 účastníkmi sa prebojovali až do finálovej
dvanástky. So sprievodom orchestra spieval aj náš
M. Mazár. Šťastný si prevzal cenu Giovane Pro−
messa. Je to cena pre najmladšieho účastníka sú−
ťaže. Matúš − srdečne blahoželáme!
− gr −

Najmenší kamaráti
Dňa 28.10.2013 navštívili našu MŠ v Starom
klienti z DSS Lidwina v Strážskom. Príjemné
chvíle sme si spestrili rozhovormi, spievaním
známych ľudových piesní a popri tom nám
Milanko urobil venček papierovým pletením.
Ďalší klienti z domova spolu s našimi najmenšími
vyrobili servítkovou technikou krásnu plechovú
vázičku, ktorá nám ostala ako pamiatka na toto
pekné stretnutie. Klienti z DSS prišli s prekva−
pením − vyrobili košíčky našim starkým. Odme−
nou im bolo posedenie pri čaji a sladkostiach v
našej jedálni. Veľmi sa im v škôlke páčilo, hlavne
malý nábytok a malé detičky. Nemáme takýchto
návštev veľa, ale aj tí naši najmenší sa dokázali
podeliť o radosť a šťastie s takto handicapova−
nými deťmi.
J. Románová
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Memoriál Mariána Baníka
Na 12. ročníku tradičného kolkárskeho turnaja,
ktorý sa konal v sobotu 28. septembra, sme si s
ľútosťou pripomenuli tragický odchod, ale aj tohto−
ročných nedožitých 60 rokov Mariána Baníka, no
zároveň s láskou a vďakou ohodnotili jeho športové
úspechy, bojovnosť, šľachetné srdce a úprimné
priateľstvo.
Úctu sme mu vzdali nielen venčekom z ruží a
zapálením sviečok na mieste jeho večného odpo−
činku, ale predovšetkým hodnotnými kolkárskymi
výkonmi v úžasnej športovej a priam rodinnej atmo−
sfére.
Do súťaže sa zapojilo štrnásť dospelých hráčov
v poradí ako prichádzali. Po skončení všetkých sú−
bojov sa vyžrebovaním vytvorilo sedem dvojčlen−
ných družstiev, v ktorých výkony jednotlivcov boli
spolu zrátané, a takto získaný súčet zvalených kol−
kov dvojice, rozhodol o jej umiestnení v tabuľke:
1. miesto: Šandor Vladimír (7) + Kucan Jozef (1)
485 ZK, 2. miesto: Grnáč Igor (13) + Cibulka Ján
(11) 464 ZK, 3. miesto: Meňovčík Pavol (10) +
Baánová Danka (9) 439 ZK, 4. miesto: Búci Ladi−
slav (8) + Konečný Marián (14) 428 ZK, 5. miesto:
Kucan Ján (2) + Lipovský Vratislav (3) 427 ZK, 6.
miesto: Knapová Jarka (6) + Lipovský Radoslav (4)
409 ZK, 7. miesto: Cimprich Miroslav (12) + Cimpri−
chová Danka (5) 406 ZK.
Na záver boli 3 najlepšie družstvá odmenené
diplomami a vecnými cenami a všetkým účastníkom
podané chutné občerstvenie. Vydarenej akcii prialo
aj krásne slnečné počasie.
Ing. Eva Búciová

Kolova hora
KST Strážskeva obec Pusté Čemerné uspo−
riadali 3. ročník turistického pochodu Kolovou ho−
rou. Za veľmi pekného počasia sme absolvovali
prechádzku chodníkom s prvou zastávkou pri roz−
hľadni s pekným výhľadom na okolitú krajinu.
Východoslovenské mohyly a strelnica s opekačkou
boli ďalšie.
Sprevádzali nás Michal Čopák a Emil Dančišin,
ktorí nás oboznámili s históriou obce a okolia
Kolovej hory. Prechádzka sa skončila v mini bare
pri vynikajúcej kapustnici.
KST
Mesto Strážske a členovia organizačného
výboru Memoriálu M. Nistora v stolnom tenise
zorganizovali jeho 12. ročník dňa 28. 9. 2013 v
stolnotenisovej herni za účasti 26 prítomných
s rodinou J. Nistorovej. Priestory ochotne pri−
pravil MsPS.
Po slávnostnom otvorení, chvíľke ticha za M.
Nistora, poďakovala prítomným za účasť a orga−
nizátorom za prípravu memoriálu J. Nistorová. Na
cintoríne organizátori s rodinou položili kytice kve−
tov a zapálili sviečky pri spomienke na M. Nistora
pri jeho hrobe.

Tričká s logom MMN
S prítomnými sa v priebehu turnaja zvítal Ing.
V. Dunajčák, primátor mesta, no ako už súkromná
osoba prišiel aj s príjemným veľkým prekvapením.
Turnaj riadil F. Bašista ml. Kategórie: muži,
ženy, miešaná štvorhra.
Výsledky: Muži − 1. E. Maskaľ, 2. A. Pavlotty,
3. J. Dzubák. Ženy − 1. Š. Ciganocová, 2. V. Kom−
pišová, 3. T. Krochmalová. Miešané štvorhry − 1.
Š. Ciganocová a J. Ovad, 2. Ľ. Balogová a L.
Kuruc (rád prišiel až z Čiech), 3. V. Kompišová a
I. Meňovčík. Ceny − poháre, medaily a tričká (tie
od E. Maskaľa a logom memoriálu S. Romána)
ako aj ďalšie ceny odovzdali najlepšie umiestne−
ným G. Grmolcová a E. Maskaľ, členovia organi−
začného výboru.
Putovné poháre prevzali E. Maskaľ a Š. Ciga−
nocová za víťazstvo v jednotlivcoch.
Bolo pekné počasie a tak vonku si účastníci
vychutnali guľáš, ktorý uvaril J. Schmidt. Každý
účastník dostal aj drobný darček vďaka sponzo−
rom E. Maskaľovi, I. Meňovčíkovi, Ing. J. Švanca−
rovi a M. Vasiľovi. V závere podujatia vyjadril vďa−
ku v mene rodiny P. Nistor s dcérou.
J. Románová
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Rekordná účasť
na Behu oslobodenia mesta Strážske
Dňa 10. novembra 2013 sa v našom meste
uskutočnil už 44. ročník Behu oslobodenia
mesta Strážske. Na štart sa postavilo rekord−
ných 124 pretekárov v kategórii dospelých a
rekordná bola aj účasť v mládežníckych kate−
góriách.
Na štart sa postavilo v 12 vekových kategóriách
211 pretekárov odhodlaných bojovať so súpermi. V
cieli hlavnej kategórie dominoval ukrajinský repre−
zentant Eduard Hapak, v kategórii žien dominovala
pretekárka, olympionička Katarína Berešová z
Obalservisu Košice v novom traťovom rekorde. Z
domácich pretekárov sa pri neúčasti Vlada Lipov−

Uspeli v atletike
V Košiciach sa v septembri uskutočnili Majstrov−
stvá SR športovcov so zdravotným znevýhodnením
v atletike.
Na týchto majstrovstvách sa zúčastnili aj dvaja
z nášho zariadenia Harmonia. A. Kešeľ a I. Pacsay
bojovali v dvoch súťažných disciplínach − A. Kešeľ v
behu na 100 m a skoku do diaľky, I. Pacsay v behu
na 100 m a vo vrhu guľou, kde sa podarilo Ivanovi
získať striebornú medailu a to výkonom 8 m a 38
cm. Získať druhé miesto spomedzi približne 100
prihlásených športovcov z celého Slovenska je na−
ozaj veľkým úspechom. A. Kešeľ sa dostal v skoku
do diaľky do semifinále (8 najlepších) a v rozbehoch
v behu na 100 m sa obaja umiestnili na 3. mieste.
Z úspechu našich športovcov sa tešíme a aj naďa−
lej ich budeme podporovať.
−bd−

Najvyššia účasť žiakov
Skutočnosť, že stolnotenisový turnaj − Memoriál
Michala Nistora IX. ročník − sa uskutočnil prvýkrát v
jeho trvaní už od rána, sa prejavila aj na najvyššej
účasti v jeho doterajšej histórii. Štartovalo 25 star−
ších žiakov (7. − 9. roč.) 25 mladších žiakov (3. − 6.
roč.) a 12 dievčat − teda všetkých spolu 62 a boje
trvali vyše 5 hodín. Po tuhých bojoch sa vo finále
stretlo systémom každý s každým u chlapcov po 5
víťazov skupín a po 2 dievčatá z 3 skupín.
V kategórii ml. chlapcov bolo takéto poradie: 1.
miesto Jakub Čurma (5.a), 2. miesto Martin Kmec
(4.a), 3. miesto Šimon Dzura (6.a), 4. miesto Juraj
Roháľ (6.a), 5. miesto Kristián Müller (4.b).
V kategórii starších žiakov: 1. miesto Juraj Ha−
koš (7.a), 2. miesto Róbert Koscelník (8.a), 3. mies−
to Tomáš Bereznanin (9.a), 4. miesto Matúš Ma−
túch (7.a), 5. miesto − Lukáš Šalacha (8.b).
V kategórii dievčat: 1. miesto Lívia Široká(8.a),
2. miesto Simona Poláková(9.a), 3. miesto Terézia
Misárová (9.a), 4. miesto Veronika Doničová (6.a),
5. miesto Natália Barvířová (8.a).
Najlepší boli odmenení kvalitnými raketami, sa−
dami loptičiek a získali právo reprezentovať školu v
okresnom finále.
Mgr. F. Müller

Zachránili bociana
Pri dvore zdravotníckeho strediska som zazrela
skupinku žien v bielych plášťoch. Ukázali na zrane−
ného mladého bociana, ktorý nemohol vzlietnuť.
Boli horúce letné dni a tak sa vodou a potravou o
bociana starali tri týždne. Ochrannú ruku poskytla
predovšetkým MUDr. K. Žáková, detská lekárka.
Telefonáty na ornitológov neboli úspešné. Nako−
niec pre bociana prišli z Humenného. Zdravotnú
sestru Magdu najviac trápilo lúčenie rodiny bocia−
nov pri odlete do teplých krajín.
−olc−

ského najlepšie darilo Jánovi Tomkovi v celkovom
poradí na 28. mieste. Samotný pretek sledovalo
množstvo divákov, k čomu prispelo aj pekné
počasie a dobrá atmosféra, pretože diváci povzbu−
dzovali všetkých bežcov. Po preteku bola bohatá
tombola. Ako nám povedal nestor preteku Vladislav
Lipovský, vďaka patrí všetkým pracovníkom MsÚ v
Strážskom na čele s primátorom mesta Ing.
Vladimírom Dunajčákom, učiteľkám na prezentácií
preteku, pánovi Fotulovi za výborné moderovanie,
hlavnému rozhodcovi preteku, riaditeľovi ZŠ Mgr.
Michalovi Polákovi s kolektívom rozhodcov a
organizátorov, mestskej a štátnej polícií za kontrolu
na cestách, ako aj všetkým pri príprave úspešného
preteku.
Po vyhodnotení najlepších pretekárov, ktorí pre−
vzali vecné a finančné odmeny, nasledovala tom−
bola s atraktívnymi cenami. Po dobre zorganizova−
nej akcii sme odhodlaní pripraviť aj o rok jubilejný
45. ročník behu. Viac informácií a fotodokumentácie
o tomto podujatí si verejnosť nájde na
www.strazske.sk.
Vladislav Lipovský

Prichýlili 492 zvierat
Budova MsPS zimného štadióna bola dočas−
ným príbytkom pre 492 zvierat od 68 chovateľov
na XXVI. Zemplínskej výstave drobných zvierat
so špeciálkou Klubu plymutiek a Klubu zem−
plínskych králikov.
Základná organizácia Slovenského zväzu cho−
vateľov Strážske a okresného výboru Michalovce ju
uskutočnili 26.−27. 10. 2013. Návštevníci videli hydi−
nu (165 ks, 13 plemien), holuby (57 ks, 14 plemien)
a králiky ( 270 ks, 36 plemien).
Ako povedal riaditeľ výstavy M. Mikolaj a eko−
nóm výstavy Mgr. J. Sabo "príprava začala už v
lete svojpomocnou výrobou nových klietok s mate−
riálnou podporou primátora mesta Ing. V. Dunajčá−
ka ako aj dotáciou mesta Strážske, čo sme doku−
mentovali aj znakom mesta na šiltovkách". Najväč−
šia ťarcha príprav ležala na pleciach oboch me−
novaných, V. Kušeja, M. Urina a ďalších. V čase
výstavy sa o zvieratá starali určení garanti, ktorí
zabezpečovali kŕmenie a napájanie. Svoj podiel na
úspešnom priebehu výstavy mali sponzori: MsÚ
Strážske, Ing. V. Dunajčák, PD Voľa, Dona, s.r.o.,
V. Revištia − VOŠ Pláne, firmy LEMAN, Aztéka,
SIMOP − Ing. Ľ. Vaľko, Energys Hobby − kŕmne
zmesi pre zvieratá, Versele − Lage − európsky vý−
robca krmív pre hospodárske zvieratá, Pekáreň
Keltek Čierno pole, kŕmne zmesi Hrenko − De Haus
Michalovce, Slov − Vagon, a.s., Košice, TP 2, spol.
s.r.o., ZO SZCH Močarany Porostov.
Na výstave udelili 30 čestných cien a 6 cien pre
mladých chovateľov. Desať cien získali vystavova−
telia z nášho mesta, z nich 5 cien pohár primátora
mesta Strážske. Ocenenia: Klub zemplínskych krá−
likov − víťazná kolekcia chovateľa V. Kušeja, 383
bodov. Zemplínsky králik − chovateľ V. Kušej (96 b.)
a B. Venceľ (96 b.). Králiky − Francúzky baran cho−
vateľa M. Mikolaja (96 b.), − Slovenský sivomodrý
rex chovateľa J. Saba (95,5 b.), − Francúzky baran
železitý chovateľa M. Krivého (96 b.). Čestné ceny
mladých chovateľov získali: D. Koťo za Zemplínsky
pastelový a J. Hadžala za Zdrobnelý divoký.
Na výstave bolo vyše 400 návštevníkov, medzi
nimi i skupina z DSS Harmonia. Všetci mali zaují−
mavé zážitky z prehliadky výsledkov práce chovate−
ľov regiónu Zemplína.
G. Grmolcová
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