
Noviny občanov mesta Strážske 

Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Rozpočet mesta na rok 2014 schválený 
Rokovanie poslancov mestského zastupi

teľstva sa uskutočnilo 6. 3. 2014 a riadil ho pri
mátor mesta. 

Zastupiteľstvo po prerokovaní: 
Berie na vedomie: • Plnenie úloh z uznesení. 

• Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. • Roz
počet Mesta Strážske na roky 2015 - 2016 ako vy
rovnaný v prijmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo 
výške: Rok 2015 2 658 457,00 eur 
Bežný rozpočet 
Príjmová časl rozpočtu 
Výdavková časl rozpočtu 
Prebytok bežného rozpočtu 
Kapitálový rozpočet 

Príjmová časl rozpočtu 

2 658 457,00 eur 
2 571 398,00 eur 

87 059,00 eur 

Výdavková časf rozpočtu 
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 
Finančné operácie 

0,00 eur 
0,00 eur 
0,00 eur 

Príjmová časf rozpočtu 
Výdavková časf rozpočtu 
Schodok finančné operácie 
Rok 2016 
Bežný rozpočet 
Prijmová časf rozpočtu 
Výdavková časl rozpočtu 
Prebytok bežného rozpočtu 
Kapitálový rozpočet 
Prijmová časf rozpočtu 

0,00 eur 
87 059,00 eur 

- 87 059,00 eur 
2 647 918,00 eur 

2 647 918,00 eur 
2 560 859,00 eur 

87 059,00 eur 

Výdavková časf rozpočtu 
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 
Finančné operácie 

0,00 eur 
0,00 eur 
0,00 eur 

Prijmová časf rozpočtu 0,00 eur 
Výdavková časl rozpočtu 87 059,00 eur 
Schodok finančné operácie - 87 059,00 eur 
• Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske 
k návrhu rozpočtu mesta na rok 2014, viacročného 
rozpočtu na roky 2014 - 2016 a k návrhu progra
mového rozpočtu . • Nakladanie s komunálnymi a 
drobnými stavebnými odpadmi - Správa za rok 
2013. • Rozbor hospodárenia Domspráv, s.r.o., za 
rok 2013. • Správu o výsledkoch inventarizácie 
majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 
mesta Strážske k 31.12. 2013. • Správu hlavného 
kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov z 
podnikateľskej činnosti na MsPS. • Správy hlav
ného kontrolóra mesta Strážske: o kontrole vybra-

ných pokladničných operácií v ZŠ, o kontrole vyba
vovania sťažností a petícií za rok 2013, o kontrole 
plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ uskutočnených 
v 1. polroku 2013, o kontrolnej činnosti za rok 2013. 

Schvaľuje: • Rozpočet mesta Strážske na rok 
2014 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 
vo výške 2 873 656,00 eur, vrátane jeho progra
mov v členení podľa funkčnej a ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej 
štruktúry: 
Bežný rozpočet 
Prijmová časl rozpočtu 
Výdavková časl rozpočtu 
Prebytok bežného rozpočtu 
Kapitálový rozpočet 
Príjmová časl rozpočtu 
Výdavková časf rozpočtu 
Schodok kapitálového rozpočtu 
Finančné operácie 

2 740 656,00 eur 
2 653 597,00 eur 

87 059,00 eur 

0,00 eur 
133 000,00 eur 

- 133 000,00 eur 

Príjmová časf rozpočtu 133 000,00 eur 
Výdavková časl rozpočtu 87 059,00 eur 
Prebytok finančné operácie 45 941 ,00 eur 
• Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych 
kontrol za rok 2013. • Plán preventívnych proti
požiarnych kontrol na rok 2014. • Rozpočet MsPS 
mesta Strážske na rok 2014. • VZN č . 1/2014 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diefa 
a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Strážske. • VZN č . 2/2014 o vylepo
vaní plagátov na verejných priestranstvách a 
objektov na území mesta Strážske. • Dodatok č. 2 
k VZN č . 5/2011 o určení výšky príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za 
pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu 
nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, 
na činnosti v centre voľného času, školských 
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej 
činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a pod
mienok úhrady v školských jedálňach a výdajných 
školských jedálňach. • Podmienky verejnej ob
chodnej súlaže na predaj nehnuteľnosti - objekt 
Kolkáreň . 

1. Nehnuteľnosť je možné predal uchádzačovi 
len na základe písomnej žiadosti. Predmetom pre
daja je aj pozemok, na ktorom je postavená ne
hnuteľnosf. (Pokračovanie na 2. strane.) 

Mesto vyhlásilo súťaž 
Mesto Strážske v roku 2013 vyhlásilo výtvarnú súfaž s 

názvom Logo môjho mesta. Do súlaže sa zapojili žiaci Základ
nej školy v Strážskom, ktorí vy1vorili mnoho nádherných 
kresieb. V januári 2014 boli následne ocenené najoriginálnej
šia práce. Výtvarné práce zobrazovali prevažne gaštanový 
list, pomník 1. svetovej vojny, rímskokatolícky kostol , ale aj . 
erb nášho mesta. ,,Pôvodne sme plánovali ocenil tri najlepšie 
práce, ale práce boli také krásne, že sme ocenili 6-tich žiakov 
ZŠ", zdôvodnil výber primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. 

Medzi ocenených žiakov patrí: Ninka Dušková, Katarína Cehu
lová, Miroslav Patlevič, Karolína Kozárová, Nora Pristašová a Daniel 
Demeter. Týmto žiakom boli odovzdané zaujímavé knižné ceny. Cieľom súlaže bolo prostredníctvom 
výtvarnej tvorby podnietil záujem detí o mesto a pestoval ich občiansku príslušnosf. O.S. 

Voľba prezidenta SR • 15. 3. 2014 
Počet oprávnených voličov zapísaných do zo

znamu oprávnených voličov : 3567. Počet opráv
nených voličov, ktorým boli vydané obálky: 1252. 
Počet odovzdaných obálok: 1252. Počet platných 
hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 
1248. Výsledky: 
p . č. meno počet hlasov 
1. Bádros Gyula 2 
2. Behýl Jozef, Mgr. 3 
3. Čarnogurský Ján, JUDr. 15 
4. Fico Robert, doc. JUDr., CSc. 543 
5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS 2 
6. Hrušovský Pavol, JUDr. 52 
7. Jurišta Ján, PhDr. 12 
8. Kiska Andrej, Ing. 261 
9. Kňažko Milan 84 
1 O. Martinčko Stanislav 4 
11 . Melník Milan, prof. RNDr. , DrSc. 9 
12. Mezenská Helena, Mgr. 39 
13. Procházka Radoslav, JUDr. , PhD. 220 
14. Šimko Jozef, JUDr. 2 

Počet neplatných hlasov: 4. Účasl na voľbe 
prezidenta: 35,09 %. 

Druhé kolo volieb: 29. 3. 2014 (sobota) od 
7.00 do 22.00 hod. Kandidáti: Fico Robert a Kiska 
Andrej . 

Svojmu kandidátovi na prezidenta dali svoj hlas 
M. Mafašová a Ing. O. Drutár. 

Snímka a text: G. G. 

Otázka a odpoveď 
Naša čltateľka Anna U. chce vedlef, kde má 

daf použité klasické žiarovky. O odpoveď sme 
požiadali Martu Bočkovú, referentku životného 
prostredia mestského úradu. 

Zber nefunkčných osvetľovacích zariadení (kla
sické žiarovky, lineárne žiarivky, kompaktné žia
rivky, vysokotlakové a nízkotlakové výbojky a LED 
svetelné zdroje) zabezpečuje Mestský podnik slu
žieb mesta Strážske. Občania ich môžu odovzdal 
na zbernom dvore technických služieb v pracov
ných dňoch od 6:00 do 14.00 hod. Tu sa ukladajú 
do špeciálnych kontajnerov a odovzdajú na ďalšie 
spracovanie. Tiež je ich možné odovzdať pri zbere 
elektronického odpadu, ktorý tohto roku vykonajú 
zamestnanci MsPS v dňoch 7. marca, 6. júna a 5. 
septembra. Redakcia ďakuje za odpoveď! 
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Separujeme jedlé oleje 
MsPS mesta Strážske oznamuje občanom, že je možné odovzdal na separáciu ďalší druh odpadu -

jedlé oleje. Ide o kuchynský odpad, použité rastlinné oleje (slnečnicový, ľanový , repkový a iné) z prípravy 
jedál vo vašich domácnostiach. Žiadame zlieva! použité jedlé oleje do starej fľaše od oleja prípadne do 
akejkoľvek čistej PET (umelohmotnej) fľaše , ktorá musí by! pevne uzatvorená. Obsah nečistôt a prímesí 
by nemal presiahnu! 10%. Olej nalievajte vychladnutý. Fľašu s olejom môžete priniesf na Zberný dvor 
Technických služieb mesta Strážske v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod. 

Obyvatelia rodinných domov naplnené uzavreté fľaše môžu vyložil spolu s ostatnými zložkami sepa
rovaného zberu (papier, plasty, sklo) pred dom v dňoch určených na zvoz separovaných zložiek. 

Obyvatelia bytových domov: v prípade spoločného nazhromaždenia fliaš oleja od viacerých rodín v 
bytovom dome, kvôli vyzdvihnutiu oleja priamo v bytovom dome, môže bytový dôverník kontaktoval 
MsPS. 

Prečo separovať pouiitý kuchynský olej: 
• Patrí medzi škodlivé a karcinogénne látky (v prípade skrmovania domácich zvierat). 
• Vylievanie kuchynských olejov do výlevky a následne ich cesta do kanalizácie alebo žumpy škodí 
odpadovému potrubiu, prípadne verejnej kanalizácii. 
• Vylievanie oleja do výlevky umývadla, do záchoda je nebezpečné , 1 del oleja dokáže znečistil niekoľko 
tisíc litrov vody!!! Trochu námahy preto stojí za jej ochranu. 
• V prípade čistiarne odpadových vôd poškodzujú oleje chod čistiarne , dochádza k zníženiu funkčnosti 
ČOV. 

Kde skončí váš olej? 
Modernou technológiou bude olej zbavený vody a nečistôt a pripravený na nové využitie: v 

agrosektore ako súčasť postrekov, alebo v odvetviach chemického priemyslu. Pri zbere a zhodnocovaní 
tohto druhu odpadu spolupracuje MsPS mesta Strážske s firmou INTA, s.r.o. Trenčín. 

Zapojil sa môže každá domácnosť, každý z nás má možnosf spravil niečo dobré pre naše životné 
prostredie. Ďakujeme. 

Mestský podnik služieb mesta Strážske, t.č.: 056 / 6491 561 , 689 49 42, 0911 916 921, e-mail: 
msps.strazske@stonline.sk MsPS 

(Dokončenie z 1. strany.) 
2. Uchádzači spolu s návrhom predložia aj 

návrh predpokladaného investičného zámeru . 
Podmienkou je aby sa investičný zámer zrealizoval 
do 2 (dvoch) rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy s 
uchádzačom . 

3. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia 
cenová ponuka za kúpu a najvhodnejší investičný 
zámer na nehnuteľnosti. Minimálna kúpna cena 
80 OOO eur. 

4. Kúpna zmluva sa uzatvorí s úspešným uchá
dzačom po 31. 8. 2014. 

Podrobné informácie nájdete na stránke 
www.strazske.sk a na úradnej tabuli. 
• Podmienky verejnej obchodnej sú!aže na prená
jom časti nehnuteľnosti objekt Kolkáreň (bufet a sú
visiace priestory). 

1. Nehnuteľnos! je možné dal do nájmu uchá
dzačovi len na základe písomnej žiadosti. Predme
tom nájmu nebude pozemok, na ktorom je posta
vená nehnuteľnosť. 

2. Kritériom pre výber uchádzača je najvyššia 
cenová ponuka za prenájom. 

3. Nájomná zmluva sa uzatvorí s úspešným 
uchádzačom na dobu určitú do 31 . 8.2014. 

4. Cena za nájom je určená podľa platného a 
účinného VZN vo výške minimálne 250,- eur me
sačne . 

Jednorazovú sociálnu dávku pre Annu Vašatkovú 
vo výške 50 eur. • Jednorazovú sociálnu dávku pre 
Milana Dubovského vo výške 50 eur. • Jednora
zovú sociálnu dávku pre Žanetu Lakatošovú vo 
výške 50 eur. • Jednorazovú sociálnu dávku pre 
Petru Borošovú vo výške 50 eur. • Pridelenie níz
koštandardného bytu na ul. Laborecká pre: Dana 
Piskorová, do 30.11.2014. Pridelenie bytu len s 
podmienkou zaradenia do inštitútu OsP mesta 
Strážske. • PredÍženie nájomnej zmluvy Obytný 
dom U-3: Ingrid Skoupilová, do 31.12.2014. • Dotá
cie pre športové oddiely v súlade s VZN č. 5/201 O: 
Športový klub Strážske - futbal. oddiel 12 200 eur 
Volejbalový klub 1 500 eur 
Športový kolkársky klub 1 500 eur 
Klub slovenských turistov 1 500 eur 
Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1 100 eur 
Mestský bežecký oddiel 1 500 eur 
Tanečný aerobik 700 eur 

Ukladá • Pozval zástupcu Domspráv, s. r. o., 
Michalovce na najbližšie zasadnutie MsZ. (T: naj
bližšie zasadnutie MsZ. Z: MsÚ). • Predložil po
drobný rozbor hospodárenia s komentárom Dom
správ, s.r.o. , Michalovce. (T: najbližšie zasadnutie 
MsZ. Z: Mesto Strážske v zastúpení Domspráv, 
s.r.o.). • Urobil prieskum názoru dotknutých obča
nov na ul. Okružnej ohľadom odstránenia retardé
rov a osadenia dopravnej značky zníženie rýchlosti. 
(T: 30.04.2014. Z: MsÚ). • Vyhlási! obchodnú ve
rejnú súfaž na prenájom časti nehnuteľnosti objektu 
Kolkáreň (bufet a súvisiace priestory). (T: 31 .03. 
2014. Z: MsÚ). 

Ruší: • Bod B/19 Uznesenia č . 200/2013 zo 
dňa 20.06.2013 Prenájom pozemkov pre realizáciu 
vstupov do prevádzok pre Filber, s.r.o., Mgr. Aneš
ku Majorošovú, Romana Lenárta o výmere 7,83 m2 
pre každého za cenu 30 eur/m2/rok. • Bod C/5 
Uznesenia č . 202/2013 zo dňa 05.09.2013 Prená
jom pozemku pre realizáciu vstupu do prevádzky 
pre Mariannu Chorcholičovú , Oreské, o výmere 
7,83 m2 za cenu 30 eur/m2/rok. 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

Naše mesto) 

Petícia 
k protlhlukovym opatreniam 

Koncom roka 2013 sme oslovili našich spolu
občanov s petíciou proti posunutiu termínu reali
zácie protihlukových opatrení pre prevádzku Mini
oceliareň v Strážskom firmou SSM, a. s., Strážske 
z pôvodného termínu 31 . 12. 2013 na termín 31. 12. 
2017. 

Aj napriek krátkemu času petíciu podpísalo viac 
než 650 dospelých obyvateľov mesta. Zároveň sme 
sa prihlásili (Michal Knap, Viera Venglarčíková) ako 
účastníci konania vo veci zmeny IP (integrovaného 
povolenia) pre uvedenú prevádzku. Konanie sa 
uskutočnilo dňa 15. 1. 2014 v priestoroch Minioce
liarne. Okrem zástupcu Inšpektorátu ŽP z Košíc 
Ing. Beráka, predstaviteľov danej firmy: finančného 
riaditeľa Ing. lvanišina, RNDr. Špivákovej a Ing. 
Varmeďu , sa rokovania zúčastnila J. Humeníková z 
Regionálneho úradu VZ Michalovce a M. Bočková 
za mesto Strážske. Diskusia vôbec nebola jedno
duchá. Kým zástupcovia SSM, a. s., argumentovali 
niektorými výsledkami meraní ako aj všeobecným 
prínosom ich spoločnosti pre mesto, my sme po
ukazovali nielen na uskutočnené merania, ale aj 
osobné skúsenosti našich obyvateľov, hlavne z ulíc 
Pod Hradom a Okružnej, ktorým prevádzka taviacej 
pece (najvýraznejší zdroj hluku) najviac prekáža. 
Nakoniec, aj po interpelácii pracovníka Inšpektorátu 
ŽP, sme dospeli k vzájomnej dohode. Termín reali
zácie je posunutý do 31. 12. 2015 s požiadavkou 
na priebežné informovanie o postupe prác. Je nám 
jasné, že obyvatelia nášho mesta nebudú úplne 
spokojní. Ide však o kompromisné riešenie, ktoré je 
prijateľné pre obe strany s minimálnymi výhradami. 

Chceme sa poďakovať všetkým občanom , ktorí 
nás svojimi podpismi podporili a ukázali , že im na 
ich rodnom meste záleží. 

M. Knap a V. Venglarčíková 

Učiteľ, 
.na .. ~toréh!?~sa !!~, 

V minulom čísle sme uverejnili článok o tom, že 
v tomto roku vyhlásilo mesto Strážske anketu 
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Verejnosť mohla 
posiela! svoje návrhy na ocenených učiteľov na 
mestský úrad do 28. 2. 2014. Za každým návrhom 
sa skrývala milá výpoveď žiakov, alebo pekný prí
beh rodičov. 

Mesto Strážske, pri príležitosti osláv Dňa uči
teľov , organizuje slávnostné stretnutie pedagogic
kých zamestnancov škôl na území nášho mesta. 
Na tejto slávnosti ocení primátor mesta Ing. Vla
dimír Dunajčák najúspešnejších učiteľov, ktorých 
navrhujú riaditelia škôl. 

Súčasťou slávnosti bude aj ocenenie tých 
pedagógov, ktorí v živote svojich žiakov a ich zá
konných zástupcov zanechali hlbokú stopu. Učite
ľom, na ktorého sa nezabúda sa stala jednoznačne 
súčasná učiteľka základnej školy PaedDr. Andrea 
Kráľová. Z bývalých učiteľov pridelila verejnosť naj
viac hlasov učiteľke Mgr. Helene Cvejkušovej. Pre
stížne ocenenie pedagógov, ktorí sa nezmazateľne 
zapísali do sŕdc svojich žiakov a ich rodičov , si pre
vezmú 2. 4. 2014 na mestskom úrade. -bad-

Citát čísla 
Nemllovat knihy znamená nemllovat 

múdrost. Nemllovat múdrost 
vjak znamená stávat sa hlupákom. 

J. A. Komenský 

Podrobné informácie nájdete na stránke 
www.strazske.sk a na úradnej tabuli. • Text do 
kroniky mesta za rok 2011 s pozmeňujúcimi 

návrhmi. • Predaj pozemku parcela číslo 607/17 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o vý
mere 19 m2 podľa vypracovaného geometrického 
plánu č .35024780-72/2013 , katastrálne územie 
Strážske, (pozemok pod garážou), pre Kamila 
Oravca a manž. Júliu, Strážske, v zmysle§ 9a ods. 
8 písm. b) zákona SNR č . 138/1991 Zb. o majetku 
obci, za cenu 2,0 eur/m2 a náklady spojené s 
prevodom nehnuteľnosti do katastra. • Zámenu po
zemkov, na základe ktorej nadobudne do výluč
ného vlastníctva Martin Zeleňák, Strážske, z vlast
níctva Mesta Strážske pozemok KN-C parcela číslo 
84 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 484 m2, katastrálne územie Strážske, a na 
základe ktorej nadobudne do výlučného vlastníctva 
Mesto Strážske z výlučného vlastníctva Martina 
Zeleňáka , Strážske, pozemok KN-C parcela číslo 

89/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 460 m2, podľa geometrického plánu č. 

34974628-72/2010 na rozdelenie nehnuteľnosti p. 
č. 89, katastrálne územie Strážske. Zámena po
zemkov sa vykonáva bez finančného vyrovnania. • 

Monitorovanie skládok odpadov 
Mestský podnik služieb mesta Strážske, týmto oznamuje občanom, že zberné miesta biologic

kého rozložiteľného odpadu (BRKO) na ul. Za záhradami, pri Záhradkárskej osade Sihof a za ul. 
Pod hradom - Na povrazoch, sú monitorované kamerovým systémom (tzv. fotopasce). 

Žiadame preto občanov o dôsledné separovanie odpadu a na skládku BRKO umiestňovaf iba 
zelený rozložiteľný odpad. V opačnom prípade mestská polícia bude nedisciplinovaných občanov 
pokutovaf. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme! MsPS 



( Naše mesto 

rfJ oďakocranit: 
Dňa 21. januára 2014 sme sa navždy rozlúčili 

s našou mamkou, babkou a príbuznou, ktorá nás 
opustila vo veku 94 rokov, ANNOU GADŽO
VOU. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zú
častnili na poslednej rozlúčke. Zároveň ďakuje

me za vence, kvety a vyjadrenia sústrasti. 
Smútiaca rodina 

Zo srdca ďakujeme všetkým za účasf na 
poslednej rozlúčke s manželom, otcom a dedom 
JOZEFOM KUŽMOM, ktorý nás vo veku 84 rokov 
navždy opustil dňa 5. 2. 2014. Ďakujeme tiež za 
prejavenú sústrasť a kvetinové dary na pohrebe 
8.2.2014. Smútiaca rodina 

Aký bol rok v "í<o 
Uplynulý rok hodnotili členovia klubu dôchod

cov na výročnej členskej schôdzi 7. februára. 
Medzi sebou privítali Ing. V. Dunajčáka, pri
mátora mesta. Jeho vystúpenie sa odvíjalo od 
správy o činnosti, hospodárení, ako aj od plánu 
práce v novom roku. V druhej časti odpovedal 
na otázky, ktoré sa týkali kanalizácie a mest
ského rozhlasu na Ulici Krivoštianskej, spo
maľovačov a rozhlasu na Ulici okružnej. Dôchod
covia sa zaujímali tiež o osud ubytovne Chemik, 
čistenie kanalizácie pred obytnými domami na 
tzv. starom sídlisku, o možnosti brigád v parku ... 

V závere schôdze schválili správu o čerpaní 
finančných prostriedkov z Msú za rok 2013, 
správu revíznej komisie o čerpaní finančných 
prostriedkov z pokladnice klubu, ich stave k 7. 2. 
2014 a plán práce na rok 2014. Činnosť KO -
podľa plánu práce - by mala by( taká úspešná, 
ako v roku predchádzajúcom. -grm-

"•"" 

V piatok 21. 2. 2014 sa konala v meste 
tradičná fašiangová zabijačka, už druhá v pora
dí. Mesto Strážske sa rozhodlo organizovať za
bijačku, aby sme si pripomenuli dávne zvyky a 
ukázali ako sa vyrábajú zabijačkové špeciality. 

Od rána bolo pred mestským úradom veľmi 
rušno. Pracovníci mestského úradu, mestského 
podniku služieb a ďalší pripravovali všetko tak, aby 
si návštevníci neskôr mohli pochutnať na zabí
jačkových dobrotách. V doobedňajších hodinách 
pozorne sledovali priebeh zabíjačky žiaci zo zá-
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Vansov~J]'L -, Í~Jta 2014 
Únia žien Slovenska a MO MS v spolupráci s referátom kultúry Msú usporiadali 10. februára v mestskej 

knižnici základné kolo Vansovej Lomničky . 

Umeleckým prednesom poézie a prózy sa prezentovali M. Gejdošová, A. Válová a všetky členky krúžku 
poézie žien Zrkadlenie - Ing. E. Búciová, Ľ. Dančišinová , G. Grmolcová, M. Karkošiaková, A. Mochfaková, 
J . Rauchová, J . Remanová a A. Zabloudilová (na snímke autorky}. Vecné ceny recitátorkám za pekné 
prednesy odovzdala PhDr. D. Sabadošová, pracovníčka referátu kultúry. 

Aj keď okresného kola sa mohli 
zúčastniť všetky súťažiace, nakoniec 
Strážske reprezentovali Ľ. Danči

šinová, A. Mochfaková, J. Raucho
vá. Odborná porota na krajské kolo 
odporučila A. Mochťakovú a J . Rau
chovú. Organizátori okresného kola 
27.2.2014 - Okresná organizácia 
ÚŽS a Dom Matice slovenskej v 
Michalovciach - venovali súťažiacim 
knihy od slovenských autoriek, 
pamätné listy Vansovej Lomničky a 
vecné ceny. Osobitné ocenenie 
získala A. Válová. 

V besede sa účastníčky dozve
deli tiež o otvorenej pamätnej izbe v 
Močaranoch, ktorá je venovaná 
zemplínskemu rodákovi Andrejovi Šándorovi - Gorazdovi Zvonickému. Po pozvaní na jej návštevu, odznelo 
aj ďalšie - na pripravované podujatia v rámci osláv storočnice Pavla Horova v v Bánovciach nad Ondavou, 
kde v jeho rodisku už niekoľkokrát vystúpil krúžok Zrkadlenie. Obe expozície - v Močaranoch a Bánovciach 
n/O - sú hodné návštevy a prejavenej pozornosti našim zemplínskym rodákom. Gabriela Grmolcová 

Na jednej zo skúšok v klubovni na U2 zhodnotili členky krúžku poézie Zrkadlenie minuloročnú činnosť. 
Ku Dňu matiek to bolo vystúpenie v Harmonii s pásmom Mama, ránam dávaš nehu, Zachraňujme 

holubicu bol názov pásma k 69. výročiu SNP, kedy s nami účinkovala aj spevácka skupina Rozmarín z KO, 
spoločné bolo tiež vystúpenie Katarínska povedačky vo viacúčelovej sále. S vianočno-novoročným pásmom 
sme cestovali do Humenného do ošetrovateľského centra. Zvláštne pásmo - šité na mieru - odznelo na 
oslavách narodenín D. Mihalčinovej . V lete tri členky krúžku "porotovali" na súťaži Slovenského zväzu 
sklerózy multiplex na Zemplínskej šírave. Zrkadlenky sa aktívne prednesom zapojili do Vansovej Lomničky 
v Strážskom, Michalovciach a na krajskom kole. Sólo prednesy zazneli aj v rámci iných podujatí. -gg-

kladnej a materskej školy. 
Chlieb s masťou a cibuľou, 

šišky boli pre nich ozajstnou 
hostinou. Počas celého dňa sa 
o príjemnú vôňu okorenenú 
hudbou postarala spevácka 
skupina Tarnavčan. 

Šikovné ruky majstrov - L. 
Panek a F. Laco, MUDr. M. 
Maškulík - pripravili na ochut
návku klobásky, jaternice, gu
ľáš, tlačenku a oškvarky. O 15. 
hodine sa začala ochutnávka 
zabíjačkových výrobkov. Každý mal možnosť 

ochutnať. Výrobky boli naozaj chutné, svedčili o tom 
prázdne stoly a pochvalné reči návštevníkov 
fašiangovej zabíjačky . 

Spolu s ochutnávkou výrobkov začal aj kultúrny 
program. úvodné tanečné číslo patrilo deťom z 
Centra voľného času v Strážskom, ktoré zatan
covali vo fašiangových maskách moderný tanec. 
Deti z materskej školy nás rozveselili roztomilým 
pohybom a tanečným prejavom. Bezprostrednosť 

nechýbala ani deťom zo speváckej skupiny Labo
rec, ktoré si "pobyt" na pódiu doslova užívali a 

piesňami rozospievali prítomných. Ľudový tanec a 
piesne predviedli aj žiaci základnej školy. Detský 
folklórny súbor Strazčanik z CVČ zaujal oživením 
tradície pochovávania basy. Absolútnu premiéru v 
našom meste mala spevácka skupina Pajtaše zo 
Sniny, ktorá "vybila" dych všetkým prítomným. Na
vodili atmosféru plnú emócií a spôsobili nám ne
opakovateľný hudobný zážitok. 

Mesto týmto podujatím pripomína, najmä mlad
šej generácii, fašiangové tradície spojené so za
bijačkami a zároveň v tejto rýchlej dobe navodiť 

príjemnú atmosféru pri stretnutí s priateľmi, pri ľu
dovej pesničke a ochutnávke. Snímky z podujatia 
urobil Peter Kičinka . O.S. 
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Striedali rôzne aktivity 
Jarné prázdniny - pre deti radosť, pre rodičov 

starosť. Počas prázdninových dní CVČ Strážske pri
pravilo množstvo zaujímavých podujatí. Smerované 
boli rôznym vekovým kategóriám od detí predškol
ského veku až po seniorov s vnúčatami. Vybrať si 
mohol každý. Tvorivé aktivity striedali športové, re
laxačné i náučné. Nechýbali vychádzky do prírody, 
poznávanie okolia. 

V pondelok sa deti zahrali na malých kúzelní
kov. Z plastových fliaš vytvorili pestrofarebných mo
týľov . Nakukli k nim aj mamičky s ratolesťami z 
nášho Drobček klubu. Popoludní sa tu rozliehala 
hudba a tanec, pretože deti z DFS Stražčanik na
cvičovali novú tanečnú choreografiu na zahraničné 
účinkovanie v Rumunsku . V utorok sa chlapci z ry
bársko-poľovníckeho krúžku vybrali k rieke Laborec 
a zalovili si na "plávanú". Popoludní sme si vyskú
šali najstaršiu textilnú techniku - mokré plstenie, 
ktorá dnes zažíva znovuzrodenie. Táto zaujímavá 
technika všetkých prítomných priam očari la a nád
herné dekoračné predmety boli na svete. Z chumá
čikov ovčieho rúna si deti zhotovili krásne kvety, 
motýľov, chrobáčikov. Tvorenie pokračovalo aj v 
stredu dopoludnia. Nesmelými ťahmi malí umelci 
vyčarili obrázok z vosku s encaustickou žehličkou. 
Popoludní si priaznivci stolného tenisu odohrali svoj 
obľúbený jarný turnaj. Štvrtkové dopoludnie sme 
strávili vo Vihorlatskej hvezdárni, kde sme sa do
zvedeli mnoho zaujímavostí o telesách slnečnej sú
stavy i základných pohyboch Zeme. Nechýbala 
návšteva obľúbenej cukrárne. V piatok zakvitli v 
CVČ prvé jarné kvety - snežienky z papiera, popo
ludní si deti vyrobili malé srdiečka pre mamičku . V 
sobotu sme sa s deťmi vybrali do prebúdzajúcej sa 
prírody, pozorovali život zvierat a dopÍňali zásypy, 
solníky a kŕmne zariadenia pre raticovú zver. 

A. Fedáková 

Zimná prechádzka k zvieratkám 
Členovia znovu otvoreného rybársko-poľov

níckeho krúžku z CVČ dlho čakali za snehom, 
pretože iba na ňom môžeme dôkladne preskúma! 
stopy zvierat. V sobotu sme mohli zrealizovať vy
chádzku do prírody (na snímke autora) . Zvolili sme 
si severnú časť revíru pri Mlynici oproti motorestu. 
Už pri prvom zásype pre bažanty sme videli, že 
krmivo je dôkladne vyzbierané, ale nie bažantmi, 
ale srnčou a diviačou zverou. Naplníme ho a pri
dáme i suché kôrky chleba a niekoľko jabÍk. Oproti 
v solisku bolo soli dostatok, preto sa presúvame k 
chate. Cestou sme natrafili na dve čerstvé ranné 
stopy malých diviačikov. Jedinou zápalkou sme si 
zapálili oheň v murovanom ohnisku a zakrátko prvé 
špekáčiky už olizovali plamene ohníka. Dosýta sme 
sa najedli a pokračovali v prechádzke pri Laborci. 
Naplnili sme druhý zásyp a v blízkom solisku 
doplnili kamennú soľ, lebo jej už poriadne ubudlo. 
Deti pri rieke zbadali množstvo ohlodaných 
stromov. Väčšinou vŕby , ale skoro na spadnutie tam 
stála ohlodaná statná čerešňa. To je práca nie
koľkých rodín bobrov, ktorých za posledné roky 
značne pribudlo. Pred dvoma, troma rokmi tu žil iba 
jeden párik, ale dnes je ich tu vyše 20. Na hladine 
Laborca sa pohojdáva asi 50 divých kačíc a 
niekoľko kormoránov, tí však, keď nás zbadali , 
rýchlo odlietajú. V blízkej vodárni natrafíme na 
stopy zajacov, sŕn a nočného "žírovania" diviakov. 
Taký malý priestor a toľko života v ňom . 

Odchádzame plní dojmov a tešíme sa na ďalšie 
vychádzky spojené s prikrmovaním a pozorovaním 
života v prírode. Ján Sisák 
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§vetfeľko~ karneval~ 11ka~ šport 
Klientov z Harmónie v sprievode personálu vidím pri peknom počasí na vychádzke cez naše okná. 

Nedávno však ich kroky viedli do viacúčelovej sály, odkiaľ sa vracali s náručiami pekných, výstavných 
svojich výrobkov a výzdoby. Malo to súvis s workschopom v jednom z viacerých projektov. Chceli sme o 
tom vedieť viac, a tak sme sa dozvedeli , že v rámci zvyšovania kvality života obyvateľov zariadenia 
sociálnych služieb Harmonia Strážske sa deväť jeho zamestnancov zúčastnilo národného projektu KomPrax 
- Kompetencie pre prax, ktorý je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania. 

Po absolvovaní vzdelávania bolo schválených deväť malých projektových zámerov, ktoré boli a sú 
postupne realizované v mesiacoch február a marec 2014. Aby zvýšili záujem mladých ľudí so zdravotným 
znevýhodnením o šport, uskutočnili kolkársky turnaj. Zúčastnili sa ho štyri súfažné družstvá zo štyroch 
zariadení sociálnych služieb. Vo fašiangovom duchu realizovali ďa lší projekt, v rámci ktorého sa na spo
ločnom karnevale stretli mladí zdravotne znevýhodnení zo zariadenia Harmonia a mládež z Centra voľného 
času v Strážskom. Pod heslom Búranie bariér sa nieslo ďalšie podujatie vo viacúčelovej sále, na ktorom sa 
predstavil divadelný súbor Svetielko zo zariadenia Harmonia s predstavením Začarovaná Nela. Zároveň tam 
prijímatelia sociálnych služieb v rámci workshopov prezentovali techniky pletenie z papiera a zdobenie 
technikou patchwork pre žiakov zo ZŠ v Strážskom (na snímke z Harmonie). 

Všetky tieto podujatia boli zamerané najmä na integráciu mladých prij ímateľov sociálnych služieb medzi 
intaktnú spoločnosť a zvýšenie akceptácie ľudí so zdravotným znevýhodnením mládežou, čo sa im nadmieru 
podarilo splniť. Aj ďalšie projekty, ktoré sú priebežne realizované v tomto zariadení, sú zamerané na 
mladých, najmä na zvyšovanie ich manuálnych zručností a estetické cítenie prostredníctvom estetizácie 
interiéru zariadenia napríklad maľovanie stien a renovácia drevených postelí, ale aj exteriéru zariadenia 
vytvorením vonkajšej skalky. Zapojenie mládeže do výroby ergoterapeutickej tabule (bude slúžiť pri liečbe 
ľud í so zdravotným postihnutím), je priebežne realizovaný posledný projekt. Jeho cieľom je rozvijanie 
praktických zručností a taktiež spolupatričnosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Všetky tieto projekty sú 
podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre 
prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Gabriela Grmolcová 

V posledných desaťročiach sú ľudo
vé zvyky na ústupe. S cieľom priblížif 
význam, ako aj atmosféru tradičných 

fašiangov, uskutočnilo Centrum voľ

ného času Strážske niekoľko podujatí 
zameraných na oboznámenie sa detí s 
tradíciami našich predkov. Využívali 
sme rôzne dostupné a zaujímavé pod
nety, nápady a možnosti. 

V tvorivých dielňach prebiehala výroba 
masiek na karneval a fašiangových deko
rácií. Deti sa venovali nácviku piesní a 
tancov typických pre toto najveselšia obdo
bie roka. 

Ako vyzerali fašiangy na dedine priblížili 
deťom aj členky speváckej skupiny Rozma
rín, ktorá pracuje pri klube dôchodcov v Strážskom. M. Pefková, M. Gejdošová, A. Uchaľová , M Brejdová a 
A. Kiššová v spomienkach sa vrátili do mladých čias a priblížili deťom veselé obdobie fašiangov na dedine. 
Pekné príbehy doplnili veselými piesňami z repertoáru speváckej skupiny. 

Veľa voľného času venovali deti nácviku programu na druhú fašiangovú zabíjačku. Okrem otváracieho 
karnevalového tanca pripravovali program, ktorý mal znázorniť odloženie radosti a veselosti a nástup 
obdobia smútku, pôstu. Príprava nebola jednoduchá - výber masiek, nácvik tancov, piesní, výroba rekvizít 
- to všetko prinášalo deťom obrovskú radosť, ktorá vyvrcholi la samotným vystúpením. V deň konania druhej 
fašiangovej zabijačky pred domom kultúry netrpezlivo vyčkávali fašiangové masky a tanečníci DFS 
Stražčanik chystajúci sa oživif fašiangové tradície (na snímke P. Kičinku) . Sprievod mestom začal o 15. 
hodine. Basa pripravená na pochovanie a smrtka pobehujúca okolo vyvolávali úsmev na tvárach okolo
idúcich. Sprievod za spevu a hlasného trúbenia prešiel pešou zónou a zastavil sa pred tribúnou. Tu už 
regrút - bubeník nariadil "koniec roboty a začiatok zábavy". 

Po spevoch a tancoch DFS Stražčanik predstavil sa pásmom pochovávania basy, pri ktorom sa 
parodoval skutočný pohreb, takže na záver si všetci spoločne mohli so smiechom zaslzil. Príprava a 
vystúpenie boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Karnevalové 
masky bezodplatne požičala M. Lipovská z Humenného. Marta Kordeľová 
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Prečo sú ženy ... 
Prvé tohoročné vystúpenie absolvovali členky 

krúžku Zrkadlenie 19. marca v Dome ošetrovateľ
skej starostlivosti v Humennom. Bolo to druhé 
stretnutie s klientami a parsonálom, teraz k MDŽ. 
Zrkadlenky E. Búciová, D. Mihalčinová, G. Grmol
cová a A. Zabloudilová im poeticko-hudobným pás
mom Prečo sú ženy lepšie ako ... ? sprijemnili jeden 
z obyčajných dní. Po poézii zazneli i v1ipné myš
lienky o ženách. Gitaristka Danka spievala k nim 
príslušné pesničky. Podľa odozvy sa náš program 
páči l. V besede s účastníčkami sme sa porozprávali 
aj s vyše 90-ročnou babičkou, ktorá niekedy v 
Strážskom bývala a pamätá si na hlavnú ulicu bez 
činžiakov , s pôvodnými rodinnými domami, spome
nula tiež niektorých ľudí z mesta. -grm-

SOŠ v Strážskom 
Stredná odborná škola v Strážskom 

ponúka žiakom po skončení základnej školy 
štúdium v odboroch: 
• Dopravn6 and6mla • nový odbor 
• P„v,dzka a ekonomika dopravy 
• Škola podnikania 
• Hutníctvo 

Kľúčovým kritériom na prijímanie je 
prospech: 

Koncoročné vysvedčenie z 8. a 9. triedy a 
polročné vysvedčenie z 9. triedy. Priemer 
známok na stredné školy s maturitou do 2,75. 
Do priemeru sa nezapočítavajú známky z 
výchovných predmetov. 

Kontakt: Stredná odborná škola Strážske, 
Mierová 727, 072 22 Strážske. 

Tel.: 056 / 647 72 94, fax: 056 / 647 72 94, 
e-mail: kacur3@gmail.com, 

www.sosstrazske.wbl.sk 

Polročný koncert ZUŠ 
Koncom februára sa ľadové kráľovstvo mení, 

sneh sa roztápa, na zemi sa čoskoro začne jar 
a objavia prvé snežienky. 

No v našej škole už v tomto čase máme prvé 
plody našej polročnej práce, ktoré bol i prezento
vané na polročnom koncerte žiakov našej školy. 
Bolo možné na ňom počuf rozmanité zvuky 
hudobných nástrojov, predstavi li sa žiaci s hrou 
na klavíri , husliach, akordeóne, gitare i flaute vo 
výbere jednotlivých ročníkov. 

Úvod koncertu patril gitarovému súboru uči
te ľky M. Uličnej, koniec uzatváral sláčikový sú
bor učiteľa Mgr. Art. E. Tokára s fašiangovým 
motívom. Zároveň pred vchodom do budovy 
bolo možné vidiel najnovšie umelecké práce 
žiakov výtvarného odboru. Polročný koncert žia
kov našej školy každoročne predstavuje vý
sledky polročnej práce pedagóga a žiaka. 

Mgr. Art. Peter Králik 
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Začiatok ročníka 2013 sa niesol v znamení horúčkovitých príprav na vrcholné súfaže federácie 
GPC. V príprave boli už osvedčení pretekári Elena Šimová - Šfastná a Lukáš Sabol, ale aj mladý 
junior Arnold Gavaj, ktorý sa stihol zapísaf do povedomia trojbojárskej verejnosti a fanúšikov nášho 
športu skvelými výkonmi už v roku 2012. 

Prvou veľkou súfažou boli otvorené majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky, ktoré sa konali 6. - 7. 
4. 2013 v Podivíne v českej republike. Na túto súfaž sme nominovali Elenu Šimovú - Šfastnú, ktorá v 
kategórii RAW do 67,5 kg v silovom trojboji nedala žiadnu šancu svojim súperkám a kategóriu vyhrala s 
20kg náskokom pred druhou Monikou Bielou z 
Bardejova a tretou, reprezentantkou Českej 
republiky Katefinou Batelkovou z Varnsdodfu, 
čím sa stala majsterkou Českej a Slovenskej 
republiky. V súfaži šampióniek skončila na 
druhom mieste za reprezentantkou ČR Olgou 
Verbovou z oddielu Power Bfeclav. 

27. - 28. 4. 2013 sa v Košiciach konali 
Medzinárodné majstrovstvá SR v benchpresse. 
Na zisk titulu v kategórii RAW do 90 kg si robili 
zálusk obaja naši reprezentanti, ktorí prišli dobre 
pripravení. Kategóriu s prehľadom vyhral 
mladučký Arnold Gavaj výkonom 170 kg. Na 
trefom mieste sa umiestnil Lukáš Sabol. Medzi 
našich pretekárov sa dokázal v1esnaf iba Marek 
Namešpetra z Prešova, ktorý je známejší ako 
majster Slovenska v kulturistike a z TV reklám 
(boli vysielané pred Majstrovstvami sveta v 
ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach v roku 
2011). Pre zvýšenie prestíže a pobavenie divá
kov, si všetci traja pretekári nechali naložil 172,5 
kg, čím by pokorili rekord SR v tejto kategórii. 
Najbližšie k úspešnému pokusu mal Arnold 
Gavaj, ale ani jeden z pretekárov na dodat
kovom štvrtom pokuse neuspel. V absolútnom 
poradí šampiónov medzi juniormi dokázal 
Arnolda Gavaja prekonal iba Banko Norbert z 
Dunajskej Stredy, ktorý pretekal v kategórii do 
100 kg. V kategórii Open do 90 kg sa Lukáš 
Sabol umiestnil na 2. mieste. 

Úspech nášho oddielu podčiarkla svojím 
vystúpením Elena Šimová - Šfastná, ktorá na
priek tomu, že pretekala vo svojej najslabšej dis
ciplíne, obsadila 2. miesto a v absolútnom hod
notení žien jej patrila bronzová priečka za prvou 
Martinou Namešpetrovou a druhou Danou Bru
sovou z Prešova. 

Majsterku sveta E. Šimovú - Šťastnú predstavuje di
vákom hlavný rozhodca. Snímka - archív š. R., zdroj 
internet. 

Pred majstrovstvami sveta, na ktoré boli nominovaní Arnold Gavaj a Elena Šimová - Šfastná, si ešte 
odskočili zapretekaf do Bardejova na tradičné preteky o pohár primátora mesta Bardejov. Arnold Gavaj sa 
z plnej prípravy pustil do svojich súperov a svoju kategóriu vyhral so solídnymi 165 kg. Znovu sa pokúsil o 
prekonanie rekordu SR, avšak ani po druhýkrát v krátkom časovom slede mu to nevyšlo. Z druhého miesta 
sa mu na chrbát pozeral o 22,5 kg slabší Vysoký Milan z OSTSŠ Sečovce. Na tretom mieste skončil Antoš 
Dominik z MŠK Stropkov. 

Najväčšou udalosfou pre našich reprezentantov boli Majstrovstvá sveta federácií GPC a WPC v silovom 
trojboji a benchpresse, ktoré sa konali v Maďarsku 23. - 28. 9. 2013 v kongresovej sále nádherného hotela 
Eger Park. Obaja naši nominovaní pretekári prišli skvele pripravení. Arnold dokázal udržal telesnú hmotnosť 
na hranici 90 kg, keď navážil 89,6 kg. Naším cieľom bolo pokúsi! sa zdola! hmotnosť činky okolo 180 kg, 
čo by podľa tabuliek malo zabezpečif pre nášho pretekára a slovenskú výpravu umiestnenie medzi prvými 
tromi najlepšími juniormi. Medzi prvými 4 pretekármi sa rozpútalo nevídané divadlo, keď sa o rozdelení 
medailí rozhodovalo až v poslednom pokuse. Po druhom pokuse mali prví štyria pretekári zhodne po 170 
kg. O medailách tak rozhodoval nielen výsledný výkon, ale aj hmotnosf pretekára, pretože Arnold si ako 
najfažší pretekár kategórie musel naložil najväčšiu záfaž. Po nahlásení pokusov jeho súperov to vyzeralo 
tak, že po úspešne zvládnutom pokuse a chybe jeho súpera, môže skonči! na prvom mieste. Osud si s ním 
však nepekne zahral a Arnold, ktorý sa pri poslednom pokuse škaredo zranil , nakoniec skončil na štvrtom 

mieste. Rovnaký výkon mal aj druhý lstván Mester 
a tretí Zsolt Mák z Maďarska , ktorí však mali nižšiu 
telesnú hmotnosf o 1 kg. Maďarskí reprezentanti 
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nakoniec túto kategóriu a disciplínu ovládli , keď na 
prvom mieste skončil Márk Mészáros, ktorý v 
poslednom pokuse zvládol 180 kg. My sme sa však 
už tešili na druhý deň, keď mala v trojboji v 
kategórii RAW do 67,5 kg nastúpi! Elena. Naša 
skúsená pretekárka napokon dosiahla životný 
úspech, keď nedala žiadnu šancu druhej Domi
nique Thistlet z Veľkej Británie a tretej Ruske Marii 
Voronine. Titul majsterky sveta je pre túto skromnú 
pretekárku veľkým zadosfučinením za roky driny a 
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Gitarový súbor vystúpil na koncerte ako prvý. Snímka: archív ZUŠ. 

odriekania pri fažkých tréningoch a diétach. 
Posledným pretekom pre náš oddiel bol svetový 

pohár mládeže, ktorý sa tradične konal v Giral
tovciach. Arnold Gavaj zavŕšil úspešný ročník 1. 
miestom v kategórii do 90 kg, čím prispel k naj
úspešnejšiemu ročníku oddielu kulturistiky a silo
vého trojboja v doterajšej histórii. š. Román 
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Smeráci siílažili v lcollcoch 

V mestskej kolkárni v Strážskom sa v sobotu 
15. februára 2014 uskutočnil štrnásty okresný 
kolkársky turnaj strany Smer-SD. Prišlo vyše 
pätdesiat priaznivcov tohto športu z Michaloviec, 
Starého, Vinného, Lúčok, Vysokej n/U, Zemplín
skej Širokej a Strážskeho. Sútažilo 1 O štvor
členných družstiev bez rozdielu veku a pohlavia. 

Vyhodnotenie v ~BO 
v sezóne 2013 

V roku 201 3 oddiel a mesto reprezentovalo 
17 členov nášho klubu na cestných behoch na 
Slovensku, aj v zahranič í. Hlavným cieľom boli 
majstrovstvá SR v maratóne jednotlivcov a druž
stiev, majstrovstvá Európy veteránov v cestných 
behoch a popredné umiestnenie v Oblastnej 
bežeckej lige okresu Michalovce a v Regionálnej 
veľkej cene vytrvalcov Košického kraja pre rok 
2013. Naše maratónske družstvo v zložení 
Vladislav Lipovský, Ján Tomko, Jozef Vargovič , 
Ľubomír Lipovský a Gabriel Mitník na majstrov
stvách SR v maratóne družstiev v Košiciach pre 
naše mesto získalo 7. miesto. Najlepšie sa 
umiestnil Vladislav Lipovský na 12. mieste ča
som 2:51 :19 hod. 

V oblastnej bežeckej lige sme absolvovali 
všetky zaradené preteky a v nej celkovo zvífazil 
Vladislav Lipovský, ktorý zároveň zvítazil vo svo
jej B kategórii , Ján Tomko v kategórii B obsadil 
2. miesto, v kategórii D zvítazil Ladislav Rada a 
3. miesto obsadil Jozef Vargovič . V Regionalnej 
Veľkej cene vytrvalcov Košického kraja sa naj
lepšie umiestnil Vladislav Lipovský na celkovom 
9. mieste, v B kategórii na 4. mieste Ján Tomko 
a Ladislav Rada v D kategórii na 3. mieste. 

Vynikajúce sú výsledky Vladislava Lipovské
ho na majstrovstvách Európy veteránov a to 9. 
miesto v behu na 10 km a 10. miesto v pol
maratóne a hlavne strieborná medaila v druž
stve SVK v polmaratóne, 11 . miesto v IRON 
RUNE v Poľsku , keď v priebehu troch dní absol
voval 5 pretekov v celkovej dlžke 66 km, 6. 
miesto Nonstop prebehom Nízkych Tatier v be
hu na 49 km, 4. miesto na Plitvickom maratóne 
v Chorvátsku, 5. miesto na Podvihorlatskom 
maratóne a 11. miesto vo svojej kategórii na 
MMM v Košiciach. Samozrejme, treba spomenú! 
naše domáce bežecké vystúpenie na 44. roč

níku Behu oslobodenia mesta Strážske a 8. 
ročníku Laboreckej pätnástky v mestskom par
ku. Rok 2013 sme dobre reprezentovali naše 
mesto a výsledkami na už spomenutých podu
jatiach považujeme ho za úspešný. 

Jozef Lipovský 

Jedno sútažné družstvo vytvorili hostia - poslan
kyňa NR SR PhDr. Ľubica Rošková, podpredseda 
KÚC a predseda OR Smer-SD v Michalovciach 
Ing. Emil Ďurovčík , primátor Michaloviec Mgr. 
Viliam Záhorčák a predseda MSD Tomáš Doležal. 
Sútaž riadil RSDr. Ján Mikula z Michaloviec za 
asistencie našich osvedčených kolkárov Miroslava 

Na snfmke víťazné drut stvo zo Strátskeho a organi
zátori súfate. Snímka a text: G.G. 

Štefana a Pavla Meňovčíka . Čast sútaže sledoval 
aj primátor nášho mesta Ing. Vladimír Dunajčák. V 
priebehu turnaja bol čas aj na príjemné priateľské 
rozhovory, či už pri káve, chutnom gu ľáši alebo 
výborných koláčikoch Anky Mikulovej. 

Zvítazilo družstvo Klub Strážske 1. (P. Me
ňovčík, Vr. Lipovský, J. Cibulka ml., D. Spišák) -
369 b, pred družstvom Michalovce - Viňanka (P. 
Osif, A. Osifová, P. Kuchta, M. Vataha) - 334 b a 
tretím družstvom Klub Lúčky - Michalovce (M. 
Novák, Ľ. Nováková, T. Macková, A. Kušnírová) -
299 b. 

V každej kategórii boli vyhodnotení aj traja 
najlepší jednotlivci. U dorastencov na 1. mieste 
skončil Ján Cibulka ml. (Strážske) , na 2. mieste 
Matúš Serenčko (Vysoká n/U) a 3. miesto obsadil 
jeho brat Jaroslav. Zo žien bola najlepšia Anna 
Osifová (Michalovce), druhá Klaudia Serenčková 
(Vysoká n/U) a ako tretia skončila Ľubica Rošková. 
U mužov najlepší výkon dosiahol Pavol Meňovčík, 
druhý bol Vrafo Lipovský (obaja Strážske) a tretie 
miesto získal Miroslav Vataha (Michalovce). 

V závere podujatia Ľ . Rošková a Emil Ďurovčík 
odovzdali všetky ceny aj s putovným pohárom 
vítazom kolkárskej sútaže a 15 vecných cien 
štastným výhercom valentínskej tomboly. Vyslovili 
uznanie za dobrú prípravu akcie a za aktívnu účast 
všetkým prítomným. Ing. Eva Búciová 

Činnost' volejbalového klubu 
Činnosf volejbalového klubu v roku 2013 sa 

ačala pokračovaním v súfaži Majstrovstvá 
Zemplínskeho regiónu vo volejbale - odvetnou 
častou. Celkove družstvo odohralo 24 zápasov, z 
toho 18 vyhralo, 6 zápasov prehralo a stalo sa 
vífazom súfaže v ročníku 2012/2013. 

V rámci Dní mesta Strážske - sme 14. mája 
usporiadali turnaj vo volejbale. Zúčastnili sa ho tri 
tlružstvá: VK Strážske A, VK Strážske B, VK Šaca. 
Vífazom turnaja sa stalo družstvo VK Strážske A. 

Už tradične , pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí, klub organizačne zabezpečil turnaj v plážovom 
volejbale chlapcov a dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 
5 dvojíc chlapcov a 1 O dvojíc dievčat. Vífazmi sa 
stali chlapci Maroš Kmec a Samuel Hudák a 
dievčatá Kristína Varšová a Kristína Mazárová. 

16. júna to bol turnaj v plážovom volejbale 
juniorov - ako kvalifikácia na majstrovstvá Slo
venska - oblast Východ. Zúčastni lo sa ho osem 
dvojíc. Vífazom sa stala dvojica: Kamil Pavlinský -
Jakub Gondžur. 

12. ročník turnaja v plážovom volejbale mužov 
a žien Strážske Beach 2013 sme zorganizovali v 
dňoch 29. a 30. júna. Turnaj bol zaradený do série 
A v rámci Majstrovstiev Slovenska. Zúčastnilo sa 
na ňom 12 dvojíc žien a 15 mužských dvojíc. 
Vífazmi turnaja sa v kategórii žien stala dvojica 
Zuzana Šajmovičová - Monika Šmitálová. V muž
skej kategórii zvífazila dvojica Ján Namešanský a 
Michal Hovorka. Turnaja sa zúčastnili aj dvojice z 
nášho volejbalového klubu. Dvojica Tomáš Sekera 
a Matúš Vetrecin obsadila 3. miesto, Jozef Sekera 
ml. a Tomáš Varšo sa umiestnila na 7. - 8. mieste. 
Na finálovom turnaji Majstrovstiev Slovenska v plá-

žovom volejbale, ktorý sa v minulom roku konal 
Košiciach, dvojica Tomáš Sekera a Matúš Vetreci 
obsadila 9. - 12. miesto. 

Majstrovstvá mesta Strážske v plážovom vo
lejbale usporiadal klub 1 O. augusta, za účasti 6 
dvojíc v kategórii do 40 rokov a 6 dvojíc v kategórii 
nad 40 rokov. Poradie - do 40 rokov 1. D. Vaňko -
T. Varšo, 2. P. Olearnik - J. Olearnik, 3. M. Beň 
J. Mižik, nad 40 rokov 1. D. Kovar - M. Koval, 
2. M Varšo - A. Gardošová, 3. M. Oleksik - M. 
Račko. 

V októbri sa začal nový súfažný ročník 

2013/2014 Majstrovstiev Zemplínskeho regiónu vo 
volejbale mužov. V jesennej časti družstvo odo
hralo 10 zápasov, z toho 9 zápasov vyhralo a po 
jesennej časti je na čele tabuľky . 

30. decembra sme usporiadali tradičný vianoč
ný turnaj za účasti troch družstiev. Vítazom sa stalo 
družstvo v zložení: M. Beň , T. Sekera, R. Sovjak, 
J. Venglarčik , š. Bočko . Štefan Bočko 

Seagal plní sen 
Petrovi Tomkovi z aikido klubu Red Dragon 

sa podaril husársky kúsok a splní si sen. Na jeho 
pozvanie na neverejný tréning bojového umenia 
22. júna pri 1 o. výročí klubu príde do Strážskeho 
S. Seagal, ktorý má 7. dan aikida. Verejnosti je 
však známy ako akčný hrdina filmov s dobrým 
srdcom, režisér a spevák ... V meste to bude 
veľký športový sviatok. • grm -
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