Noviny

občanov

mesta Strážske

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Aj o novom markete
Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí
24.3.2014 zobralo na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca MsZ Ing. Ľ. Vaľka ako aj skutočnosf,
že prvý náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý získal najvyšší počet hlasov a nebol
zvolený za poslanca vo voľbách v roku 201 O, je
Danka Baánová. Konštatovalo, že Danka Baánová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva. Vyhlásilo nastúpenie
náhradníka Danky Baánovej za poslanca MsZ v
súlade so Zákonom č. 346/1 990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov - § 51 ods. 1,2.
Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo 22.5.2014.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:
Berie na vedomie:• Plnenie úloh z uznesení.
• Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. • Správu audítora o výsledku overenia správnosti a
úplnosti riadnej účtovnej závierky, spracovanej
účtovnou jednotkou Mesto Strážske so sídlom v
Strážskom k 31 .12.2013. • List audítora zastupiteľ
stvu mesta Strážske ako súčasf auditu účtovnej
závierky zostavenej účtovnou jednotkou - Mesto
Strážske za účtovné obdobie končiace 31 .12.
2013. • Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
mesta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok
2013. • Rozbor hospodárenia MsPS mesta
Strážske k 31.12.2013. • Návrh VZN o trhových
miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov, trhový poriadok trhoviska. • Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok
2013. • Správy hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole: použitia a zúčtovania vybranej dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v roku 2013 •
zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ •
prvotnej evidencie áut v MsPS • vykonávania inventarizácie cenín a finančných prostriedkov v hotovosti v centre volného času . • Rozpis prijmov a
výdavkov U3 za rok 2013. • Investičný zámer
LEMON MARKET, s.r.o. , Humenné na výstavbu
marketu v Strážskom. • Informácie zo zasadnutí
komisií.
Schvafuie: • Celoročné hospodárenie mesta
Strážske za rok 2013 bez výhrad.• Usporiadanie
schodku rozpočtu mesta vo výške 167 771,82 eur schodok rozpočtu sa vykryje finančnými prostried-

Vífazstva nad fašizmom
Jeho 69. výročie sme oslávili v meste 7. mája
pri pamätníku na námestí. Okrem štátnej hymny zazneli piesne speváckeho zboru Rozkvet, báseň
žiačky ZŠ. úvodný pnnovor predniesol Ing. V. Dunajčák, primátor mesta (na snímke P.K. pri kladení
venca) . Prihovorila sa tiež A. Zabloudilová, predsednfčka ZO SZPB. Organizátori - mesto Strážske
a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov - spolu so zástupcami organizácií - ZŠ, MŠ s
občanmi položili k pamätníku vence. K nim pribudli
vetvičky orgovánu žiakov zo ŠkD pri ZŠ, ktorými v
úvode vytvorili špalier pre sprievod. Bol to milý záver osláv a symbolizoval vítanie našich osloboditeľov v máji roku 1945.
-gg-

kami z rezervného fondu vo výške 167 771,82 eur
• Zostatok finančných operácií vo výške
251 350,48 eur a usporiadanie zostatku finanč
ných operácií nasledovne:
a) úhrada schodku vo výške 167 771 ,82 eur
b) v zmysle § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy sa na účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané
účelovo určené prostriedky. Mesto tieto prostriedky
usporiada zo zostatku finančných operácií takto:
nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené:
- účelovo určené prostriedky (vzdelávacie poukazy
a doprava žiakov ZŠ) - 281 ,05 eur
- účelovo určené prostriedky (CVČ) - 1 587.40 eur
- účelovo určené prostriedky nájom z bytov a s tým
spojene služby U3 - 7 579,00 eur
- účelovo určené prostriedky nájom z bytov a s tým
spojene služby Laborecká - 5 000,00 eur
Spolu: 14 447,45 eur
Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo
výške 69 131 ,21 eur bude rozdelený do fondov
nasledovne:
- do rezervného fondu sa pridelí 68 131 ,21 eur
- do sociálneho fondu sa pridelí 1 000,00 eur. •
Hospodárenie príspevkovej organizácie
a) Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie z hlavnej činnosti
Zostatok finančných prostriedkov vo výške:
- krytie kapitálových výdavkov MsPS v roku 2014
24 373.40 eur
- krytie bežných výdavkov MsPS 16 834,92 eur
Zúčtovanie kladného HV počas účtovného obdobia
na úhradu straty minulých rokov
- zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia
Mestského podniku služieb za účtovné obdobie
2013 zisk vo výške 41 390,39 eur na farchu účtu
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom
konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých období.
b) Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie z podnikateľskej činnosti
Zostatok finančných zdrojov vo výške:
- tvorba fondu rezerv vo výške 1 656,83 eur. •
VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd . (Pokračovanie na 2. strane)

Výsledky volieb
do Európskeho parlamentu 24.05.2014
v meste Strážske za okrsky 1,2,3,4.
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov :
3598
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
310
Počet odovzdaných obálok:
310
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:
302
Neplatné hlasy:
8
% účasti na voľbách :
8,61 %
Najviac hlasov (123) získal Smer - SD, nasleduje KDH (42) a SNS (21). Ďalšie získali 1 až 16
hlasov, sedem nezískalo žiadny hlas.

Medzi voličmi bola aj Tatiana Krochmalová,
ktorá pri voľbách pracovala ako členka volebnej
komisie. Snímka a text: G. G.

Na

slovičko,

pán primátor

Jedna z najhorších križovatiek Slovenska je
v Strážskom. Svedčia o tom smrtefné úrazy a
dopravné nehody, ktoré sa stali na tomto
frekventovanom mieste. Poviete nám o Vašich
Iniciatívach na vyriešenie tohto problému?
Mesto v mojom zastúpení v minulosti i súčas
nosti niekoľkokrát iniciovalo výstavbu kruhového
objazdu. Po mojich rokovaniach na Ministerstve
dopravy SR a Slovenskej správy ciest SR bol daný
prísľub na jeho výstavbu. V úsilí sme nepoľavili ani
po predčasných voľbách a na výjazdovom zasadnutí vlády v Michalovciach sa kruhový objazd v
Strážskom stal jednou zo 6-tich hlavných úloh vlády v jej funkčnom období s termínom - rok 2015.
Dúfam, že priorita mesta bude ma! úspešný
záver. Podotýkam, že hlavným problémom je, že
spomínaná križovatka je štátna cesta 1. triedy,
mesto nie je vlastníkom a nemôže zo zákona vkladaf finančné prostriedky do cudzieho majetku. Pretože, ak by to bola mestská komunikácia, objazd
by bol vybudovaný aj za cenu veľkého úveru
mesta. Stále je to jedna z najdôležitejších priorít
mesta. Svedčí o tom aj štúdia kruhového objazdu,
ktorú dalo mesto vypracovaf a pomôže pri presadzovaní nášho zámeru.
V súvislosti s výstavbou Minioceliarne - SSM,
a.s., sme zaznamenali nárast dopravy, ktorý sa
však rieši obchvatom Strážskeho, čo iniciuje v spolupráci s mestom SSM, a.s., ale tento obchvat nerieši problém križovatky. Výstavbou Minioceliarne
sa v~ak výrazne znížila nezamestnanosf v regióne.
Dakujem Ing. V. Dunajčákovi za odpoveď! -gá-
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Z rokovania mestského
(Dokončenie

z 1. strany)• Materiál - Komisie mestského zastupiteľstva. • Jednorazovú sociálnu dávku pre lhnáta Eduarda vo výške 50 eur. • Dotáciu
pre Občianske združenie kolkárov vo výške 500
eur v súlade s VZN č. 5/201 O. • Dotáciu pre Slovenský hortingový zväz MMA vo výške 400 eur v
súlade s VZN č. 5/2010. • Dotáciu pre Petra
Tomka - Red Dragon vo výške 3 OOO eur v súlade
s VZN č. 5/2010 pri príležitosti 10. výročia vzniku.
• Prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkáreň
(bufet a súvisiace priestory) pre Ľubomíra Sojku,
Strážske. • Prenájom nebytového priestoru v OD
Laborec, miestnosť č. 5 na poschodí o výmere 39
m2 pre Lenku Gažovú, Stakčín, za účelom
zriadenia lacného tovaru (second hand) od
01 .06.2014. • Odpredaj prebytočného majetku
MsPS vysokozdvižnej plošiny Avia MP 13 pre firmu
Daniel Nutár - DANEX, Soľ, za cenu 1 500 eur. •
Zámer na realizáciu marketu na pozemku parcela
číslo 2085/9 o výmere 2917 m2. • Zámer na odpredaj časti pozemku parcela číslo 116/1 o výmere
cca 87 m2 pre Remzi Camberovitch za účelom
rozšírenia prevádzky zmrzliny (drevený prístrešok)
po vyhotovení geometrického plánu v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) Zákona SNR č . 138/1991 Zb. o
majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 20 eur/m2 a náklady, ktoré sú spojené s
prevodom nehnuteľnosti do katastra a vypracovaním geometrického plánu. • Kúpu časti pozemku
pare. č.1150/2 od Pravoslávnej cirkevnej obce pre
rozšírenie parkoviska pred Gréckokatolíckou
cirkvou po vyhotovení geometrického plánu za
cenu podľa znaleckého posudku. • Odpredaj trafostanice súpisné číslo 230 na parcele C KN číslo
115 a parcelu číslo C KN 115, zastavané plochy a
nádvoria, vo výmere 45 m2 a trafostanice súpisné
číslo 284 na parcele C KN číslo 438/3 a parcelu
číslo C KN 438/3, zastavané plochy a nádvoria, vo

Naše mesto
zastupiteľstva
-~-~-·-·-··

výmere 45 m2 v katastrálnom území Strážske
zapísané na LV číslo 1236 za cenu 22 700,00
eur podľa znaleckého posudku číslo 96/2013
vypracovaného Ing. Pavlom Daňkom, Košice, znalcom pre odbor stavebníctvo, odvetvia: Pozemné
stavby, Odhad hodnoty nehnuteľnosti: odpredaj VN
kábelový zemný prepoj TS0454-0005 MTR 5/029
na VN vzdušné vedenie č. 267, VN kábelový zemný prepoj medzi TS0454-0005 MTR 5/029 a
TS0454-0006 MTR 6/030, rozvodňa VN a rozvádzač NN - murovaná transformačná stanica TS
0454-0005 MTR 5/029 Strážske CO 1, transformátor, rozvodňa VN a rozvádzač NN - murovaná
transformačná stanica TS0454-0006 MTR 6/029
Strážske CO 2 za cenu 30 401,00 eur podľa znaleckého posudku číslo 198/2013 vypracovaného
Ing. Michalom Hricom, Prešov, znalcom pre odbor
Elektrotechnika a odvetvie Elektroenergetické stroje a zariadenia, Elektronika, Riadiaca technika, výpočtová technika (hardware), Odhad hodnoty
elektrotechnických zariadení a elektroniky, pre Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice. Náklady spojené s prevodom nehnuteľ
nosti do katastra hradí kupujúci.
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8 písm. b Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení. • PredÍženie nájomnej zmluvy - Obytný dom
U-3: Pavol Mikolaj, Peter Kos(, Anna Mazúrová,
Silvia Smaržiková, Milan Dubovský - všetci do
31.12.2014. • PredÍženie termínu bodu C/1
Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 06.03.2014. •
Dotácie pre spoločenské organizácie: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske 900 eur, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske 1 900 eur, Pravoslávna cirkevná obec Strážske 300 eur, ZO Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami 200 eur,
Miestny spolok Slovenský Červený kríž 300 eur.
Udelenie ceny mesta Strážske pre Ing. Ladislava

-

Búciho - pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov, ktorý sa významným spôsobom pričinil. o rozvoj mesta v oblasti ochrany životného
prostredia.
Súhlasí: Realizovať rekonštrukciu miestnych
komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta
Strážske formou PPP projektu.
~ • Vyhlásiť obchodnú verejnú súfaž na
odpredaj nehnuteľnosti objektu Kolkáreň. T: do
31.05.2014. Z: Msú. • Zúčtovať záporný výsledok
hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške
116 694,43 eur na farchu účtu 428 Výsledok
hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech
účtu 431 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých období. T: do 31.12.2014. Z: MsÚ. •
Zúčtovaf kladný hospodársky výsledok počas
účtovného obdobia na úhradu straty minulých
rokov Zúčtovanie kladného výsledku hospodárenia
Mestského podniku služieb za účtovné obdobie
2013 zisk vo výške 41 390,39 eur na farchu účtu
431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých období. T: do 31.12.2014.
Z: MsPS. • Vyhlásiť obchodnú verejnú súfaž na
odpredaj pozemku s parkoviskom parcela číslo
2085/9 o výmere 2917 m2 za účelom výstavby
marketu. T: do 30.06.2014. Z: Msú . • Hlavnému
kontrolórovi mesta Strážske preveriť postupy
Domsprávu, s.r.o., Michalovce v súlade s mandátnou zmluvou. T: do najbližšieho zasadnutia MsZ.
Odvoláva: Predsedu športovej komisie a komisie legislatívnej a ochrany verejného poriadku Ing.
Ľubomíra Vaľka.

Volí: Predsedov komisií: Športová komisia Mgr. Kamil Hajdučko . Legislatívna a ochrany verejného poriadku - Ing. Dušan Cacara.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Gospelový koncert
Takto príležitostne uviedli Via lucis - Cesta svetla pôvodného autora, ktorým je
salezián don S. Palumbieri z Ríma. Bolo to v rímskokatolíckom kostole 27. apríla.
Na slovenskom projekte Cesta svetla o.i. pracovali Jaroslav Fabian a dcéra
Antónia - hudba, Marián Čekovský - texty, ďalší sa podieľali v technickom zázemí.
V Ceste svetla odznelo štrnásť zastavení.
M. Čekovský so speváckym a hudobným zoskupením zožal veľký úspech a čas(
museli zopakoval (na snímke O.S.). Svojím vystúpením nám v piesňach, textoch a
hudbe ponúkli veľa myšlienok radosti, lásky a nádeje. Potešenie vyjadril nielen
dlhotrvajúci potlesk, ale aj darčekové sviečky od detí.
Cesta svetla sa uskutočnila vďaka sponzorstvu PharmDr. Ondreja Sukeľa lekáreň Don Bosco, ktorý pre noviny povedal, že Via lucis organizačne a finančne
zabezpečil pri príležitosti začatia činnosti ich lekárne v Strážskom. Dodal, že
"perspektívne plánujem
zorganizovať aspoň raz
ročne podobné zaujímavé kultúrne podujatie, keďže som presvedčený, že poskytovanie akýchkoľvek
rozlúčka
služieb v malom meste vytvára aj povinnosf spoločenskej zodpovednosti."
G. Grmolcová
Bolestivá rana v srdci sa nehojí, keď navždy
odíde človek. 23. apríla bol smutným dňom pre
spevácky zbor Rozkvet a všetkých, ktorí ho poznali.
VLADIMÍR KUNCA,
Rokom 2012 bola založená
dirigent a zakladateľ spetradícia oceňovania riaditeľov škôl
váckeho zboru Rozkvet,
cenou - Komenium Prix. Jej cieľom
v ktorom pôsobil viac ako
je ocenif mimoriadne a vynikajúce
20 rokov, dlhoročný uči
výsledky v oblasti moderného mateľ a riaditeľ ZUŠ v Strážnažovania školy. V kategórii Osobskom, navždy odišiel.
nosť roka komisia pod vedením
Rozkvet sa s sním rozHenriety Crkoňovej, generálnej rialúčil v jeho rodnej obci
diteľky Metodicko-pedagogického
Kladzany.
centra, vyhodnotila všetky získané
Život smrfou nekončí, v našich spomienkach
nominácie na túto cenu a po dôzostáva ďalej. Čes! jeho pamiatke!
kladnom zvážení dostupných podkladov navrhla na ocenenie v podkategórii materské školy - PaedDr.
Ivetu Grigeľovú, riaditeľku Materskej
školy v Strážskom za dlhoročnú a
S bolesťou v srdci sme si dňa 11. 5. 2014
kvalitnú prácu s defmi predškolpripomenuli smutné prvé výročie úmrtia nášho
ského veku . Cenu Komenium Prix v
manžela, otca a dedka Michala Raškovského.
kategórii Osobnosf roka za rok 2013 prevzala Iveta Grigeľová dňa 1. apríla 2014 v hoteli Atrium v Novom
S láskou spomínajú manželka a deti s
Smokovci v rámci galavečera kongresu riaditeľov škôl (na snímke z archívu MŠ). Srdečne blahoželáme!
rodinami.
Kolektív a deti MŠ

Posledná

Za vynikajúce výsledky

$~
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PREMENLIVÉ POČASIE NEODRADILO

Víkend zábavy. krásy a umenia
Laborec, spevácka skupina Tarnavčan, mužská
spevácka skupina Stariani a skupina Rozmarín .
Pekné zemplínske piesne a vtipnú scénku

Známy a už tradičný Strážčanský jarmok sa
15. a 16.mája za premenlivého
počasia. Otvárací ceremoniál zaujal nielen hostí
ale aj občanov. Súkromná základná umelecká
škola Talent-um Michalovce predviedla tanečné
umenie, s plnohodnotným umeleckým zážitkom.
Spevácka skupina Laborec nezaostávala a svojím
spevom rozospievala srdcia prítomných.
uskutočnil

Bodies, folklórny súbor Šarišan piesňami a
tancami vytvorili dobrú náladu, ktorá zahriala
namiesto skúpeho slnka. Skupina Aya, cimbalová
muzika Cifra, DJ a laserová show publikum
roztancovali.

Poobedňajší kultúrny program odštartovala
svojím vystúpením Základná umelecká škola v
Strážskom a detský folklórny súbor Stražčanik,
ktorý funguje pri Centre volného času v
Strážskom. Spevácky zbor Rusinija zaspieval
známe i menej známe rusínske piesne. Rodičia už
netrpezlivo čakali na vystúpenie tých najmenších z
materskej školy. Na pódiu sa vystriedali všetky
triedy - trieda Lienok, Mravčekov , Motýlikov a
Včeličiek, ktoré roztočili veselý kolotoč tanca.
Tanečným krokom pokračovala aj základná škola,
Domov sociálnych služieb Lidwina a centrum
volného času.

V rámci Zóny umenia, ktorú organizovalo
mesto v spolupráci so Základnou umeleckou
školou v Strážskom, boli vytvorené zaujímavé
maľby za účelom skrášlenia autobusovej stanice v
meste. Na jarmoku mohli návštevníci vidief aj
výstavu drobných zvierat, ktorú pripravila ZO
Slovenského zväzu chovateľov.
Druhý jarmočný deň patril speváckym
folklórnym skupinám. Program otvoril spevácky
zbor Rozkvet, zaspievala spevácka skupina

-.
Kultúrny program jarmoku bol pestrý svoJImI
vystúpeniami , ktoré potešili oči i uši divákov.
Zábavný program sólistu v Opere SND Ivana
Ožváta, ľudová hudba Kollárovci , tanečné divadlo

Oce,iili

učiteľov

Slávnostné stretnutie pedagógov pri pr,1ežitosti Dňa učiteľov sa uskutočnilo 2. apr,1a na
mestskom úrade. Zúčastnili sa ho učitelia Základnej a Materskej školy v Strážskom, Strednej odbornej školy v Strážskom, Základnej umeleckej školy v Strážskom a vychovávatelky Centra vofného času v Strážskom.
Mesto Strážske ocenilo - na návrh riaditeľov
škôl - týchto pedagogických zamestnancov: Mgr.
Eva Lacová, učiteľka MŠ, Mgr. Viera Marková,
učiteľka MŠ, Mgr. Iveta Hudáková, učiteľka ZŠ,
Mgr. Ľuboš Marek, učiteľ ZŠ, PhDr. Martina Bošková, PhD., učiteľka ZŠ, Katarína Kakošová, vychovávateľka ŠkD, Alica Fedáková, vychovávateľka
CVČ, Mgr. Radovan Jaščúr, učiteľ SOŠ, Mgr. Anton Králik, učiteľ SOŠ, Mgr.art. Eduard Tokár, učiteľ
ZUŠ. Sklenenými plaketami boli ocenení vífazi ankety Učiteľ, na ktorého sa nezabúda: PaedDr.
Andrea Kráľová, učiteľka ZŠ, Helena Cvejkušová,
bývalá učiteľka ZŠ.
Žiaci a učitelia ZUŠ spestrili slávnostné oceňo
vanie učiteľov krátkym kultúrnym programom. Oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich
obetavú prácu.
-ds-
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detskej tomboly. Konal sa tiež turnaj o putovný
pohár primátora mesta a volejbalový turnaj mužov.
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predviedla folklórna skupina Mihalovske nevesty i
befare. Pre mnohých bolo najatraktívnejším
programom druhého jarmočného dňa žrebovanie
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Organizátori veria, že vďaka XVIII. Strážčan
skému jarmoku, prežili obyvatelia mesta i návštevníci víkend plný zábavy, krásy a umenia.
-badSnímky P. Kičinku v článku zachytávajú domáce - mestské kolektívy pri vystúpeniach.
Text: -red-

Slávik a program matkám
Dňa 11.mája sa vo viacúčelovej sále za početnej účasti divákov a úč i nkujúcich uskutočnil 17. ročník
súfaže v interpretácii ľudovej piesne Strážčanský slávik. Najviac ocenených zlatých slávikov získala
materská škola v zastúpení: Oliver Sabadoš, Šimon Karkošiak, Marek Bodnár, Martin Juhas. V kategórii ZŠ
- 1. stupeň udelila porota 1. miesto Hane Hakošovej, 2. miesto Nine Pirníkovej, 3. miesto Michalovi Džuganovi. V kategórii ZŠ - II. stupeň obhájila 1. miesto Viktória Pirníková, 2.
miesto Adriána Voznyjová a 3. miesto
obsadil Damián Voznyj . V kategórii
dospelých udelila porota 1. miesto
Alžbete Ščurovej z DSS Harmónia (na
snímke P.K.).
Pri príležitosti Dňa matiek sa prihovoril primátor Ing. Vladimír Dunajčák,
detičky venovali mamičkám darček,
ktorý vytvorili vlastným úsilím a šikovnosfou. V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ krásnym tancom . Na
záver zaspievala spevácka skupina če
merina z Pustého Čemerného .
-ds-
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Deň s Anderseno•

Maklér • Macher
Viacúčelová

sála privítala v marci ženy mesta
pri príležitosti osláv MDŽ. Po slávnostnom príhovore Ing. V. Dunajčáka, primátora mesta, v ktorom pripomenul prínos žien v boji za svoje práva
a postavenie v spoločnosti , sa k slovu dostali
aktéri Divadla Hotel Maria v situačnej komédii
Maklér - Macher. Úsmevne pobavili publikum, s
ktorým zároveň komunikovali a zapájali do hry.
Potlesk v závere bol zaslúžený.
-olc-

Priame Cery do neba
Titulok je názvom najnovšej knihy poviedok
našej rodáčky Pauly Sabolovej , ktorú nedávno v
Bratislave slávnostne uviedla do života. V komponovanom programe pre vyše 80 hostí účinkovali T .
Radeva a ďalšie
osobnosti z umeleckého a spisovateľského prostredia. Krstným
otcom bol M. Vladik.
"Príbehy odvija z nečakané
ho uhla pohľadu
a udržiava v čita
teľovi stále napätie. Jej obľúbe
ným námetom sú rodinné vzfahy, hľadanie lásky,
smútok smoliarov, bezohľadnosf dravých. Jazyk je
živý (to je silná stránka Pauly Sabolovej), so
slovami sa pohráva, slovník má svieži ako živá
voda. Dobre jej vychádzajú dialógy, ktoré sú prirodzené a svižné. Autorka vie zo súčasnej scenérie
vybraf svojrázny príbeh a podaf ho netuctovo."
Takto výstižne vydané poviedky charakterizovala
Pravda magazín pod značkou (hd).
Odporúčam pekné čítanie nielen pre oddych,
ale aj zamyslenie a poučenie s nenásilným humorom, sviežosfou - takou príznačnou jej peru.
Knihu Priame lety do neba ponúka predajňa kníh pri
Jalte v Michalovciach.
-mol-

Starianl spleval1-I matbdm
Klub dôchodcov usporiadal 13. mája ku Dňu
matiek spoločenské odpoludnie. Prišli do Aztéky, aby spoločne oslávili svoj sviatok. Ing. V.
Dunajčák, primátor mesta, ich pozdravil a v príhovore ocenil najmä starostlivosť o rodiny a výchovu detí. Záver patril blahoželaniu. Neskôr sa
v rukách žien objavili červené karafiáty.
So slovenskými a ľudovými piesňami pobavili
všetkých členovia speváckej skupiny Stariani zo
Starého, ktorí po svojom programe rozospievali
všetkých prítomných. Súčasfou slávnosti boli blahoželania jubilantom J. Megelovej a J. Babjakovi,
ktorým vinš predniesla M. Gejdošová, kytice
odovzdal primátor a M. Pefková. Spevácky vinš
pridali Stariani s osadenstvom klubu dôchodcov.
Odpoludnie sprijemnili slávnostne prestreté stoly a
dobré jedlo. Slávnosf sa uskutočnila vďaka dotácii
mesta.
V marci sa v klubovni uskutočnila ochutnávka
starodávnych jedál. Aj toto tradičné podujatie k
MDŽ sa vydarilo. Deň matiek sprijemnila spevácka
skupina Rozmarín osadenstvu v DSS Harmonia.
-olc-

v

V piatok 4. apríla sa konal na Slovensku 9.
medzinárodného podujatia Deň s Andersenom. Knižnica v Strážskom sa opäf pridala k
vyše 200 verejným a školským knižniciam vo
všetkých regiónech Slovenska, aby umožnila
defom bližšie spoznaf spisovateľa Hansa
Christiána Andersena a jeho tvorbu.
V tento deň deti absolvovali prehliadku
knižnice s knihovníčkou Boženou Apjárovou (na
snímke G.G.), po ktorej nasledovalo čítanie z
kníh Andersena. Deti dostali za úlohu zhotovif v
skupinkách plagáty s tématikou z Andersenových kníh , ktoré sa nachádzajú v priestoroch mestskej knižnice.
Za túto úlohu boli všetky deti odmenené sladkosfami. Deň s Andersenom bol úspešnou akciou a už teraz
sa tešíme na ďalší, ktorý sa uskutoční budúci rok.
Akcie sa zúčastnili deti MŠ, žiaci ŠD ZŠ, klienti Lidwina DSS a ZSS Harmonia. Sprievodnými podujatiami bol maratón v čítan í, výstava výtvarných a trojrozmerných prác, kreslenie na chodník.
-baročník

Pestré podujatia v apríli
Blížiace sa sviatky jari sme v CVČ privítali
obnovením starého slovanského zvyku. Spoločne
s defmi sme v sprievode vyniesli Morenu a hodili ju
do rieky Laborec. Rozlúčil i sme sa so zimou a
privítali tak vytúžené teplo. Priestory zariadenia boli
sprístupnené defom aj počas veľkonočných prázdnin, počas ktorých sa uskutočnil i rôzne aktivity aranžovanie veľkonočných ikebán, súfaž v stolnom
tenise. Využité boli tiež aj naše herne a internetová
učebňa.

K oslavám Dňa Zeme boli zorganizované besedy zamerané na ochranu prírody s pracovníkom
LOZ Vlk Viliamom Bartušom. O ekologických problémoch v našom meste diskutovali deti s referentkou životného prostredia Msú Martou Bočkovou .
Vyvrcholili zaujímavou výstavou Natura Excelenta
uskutočnenou v spolupráci so ZOS v Michalovciach . Na 14 paneloch si návštevníci prezreli
zaujímavé prírodné klenoty z ríše rastlín i živočíchov , ktoré sa nachádzajú v Košickom kraji.
Nechýbala taktiež prezentácia členov našich
záujmových útvarov. Činnosf poľovníckeho krúžku
bola zdokumentovaná na krásnych fotografiách,
ktoré zachytili ukážky starostlivosti o prírodu i o
zvieratká. Ako vnímajú prírodu deti. V krúžkoch
Encaustica a Keramická dielnička prekvapili krás-

nymi obrázkami zhotovenými voskovou technikou i
nežné obrázky spracované z ovčieho rúna plstením. Mladí rybári na vychádzkach do prírody počas
mesiaca vyvesili búdky pre vtáčikov , dopÍňali zásypy a soliská.
V závere mesiaca medzi deti zavítal mladý
sympatický herecký pár Dominika Výrostek Misárová a Daniel Výrostek. Táto herecká a manželská
dvojica v súčasnosti pôsobí v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene . Pútavým rozprávaním zasvätili
malých účastníkov besedy do tajov hereckého
umenia. Aprílové podujatia ukončili členovia DFS
Stražčanik tradičným zvykom pri stavaní mája na
námestí.
Vo Hvezdárni v Michalovciach boli v marci vyhodnotené výtvarné práce regionálneho kola súfaže Vesmír očami detí 2014. Súfaže sa zúčastni lo
31 škôl s celkovým počtom prác 310. CVČ Strážske do súfaže zaslalo celkom 17 prác (kat. MŠ - 1,
kat. 1. - 4. roč . ZŠ - 12, kat. 5. - 9. roč . ZŠ - 4). Do
celoslovenského kola v Hurbanove postúpila aj
práca Kataríny Cehulovej (3. miesto v kategórii 1 . 4. roč. ZŠ). Prácu pripravovala pod vedením Bc. V.
Hluškovej na ZÚ encaustika. Srdečne blahoželáme!
-CVČ-

(....____U_s--=p_e_l_i_v_s_ú_ť_a_ž_ia_c_h____)
"Nie nestačím: mám jedny ruky len, i tie sa chvejú už, je fažké im i ľahké pero, ... • Týmito veršami z
básne Poďakovanie od P. O. Hviezdoslava sa začínal dňa 19. - 21. marca už 60. ročník súfaže Hviezdoslavov Kubín. Okresné a regionálne kolo okresov Michalovce a Sobrance v umeleckom prednese poézie
a prózy sa uskutočnilo v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach a zúčastnili sa ho aj žiaci našej
školy. Získali sme krásne miesta: 3. miesto N. Dušková, 3.A (/. kat. , poézia), 3. miesto T. Babjáková, 4.A
(II. kat., poézia), 3. miesto J. Džugan, 7.B (III. kat. , próza). Všetci žiaci získali pekné diplomy a ocenení aj
knihy.
V apr,1i sa uskutočnilo krajské kolo súfaže VSE. Do súfaže sa zapojilo 350 žiakov z Košického kraja a
postúpi( mohlo len 15 prác (zhotovenie kalendára) z ročníkov 1. - 4. a 15 prác (návrh poštovej známky) z
ročn/kov 5. - 9. Naša škola sa tak aj tento rok zapojila do súfaže a pozvali až 11 žiakov z našej školy: L.
Sabová, 2.B, L. Tóthová, 2.B, K. Cehu/ová, 3.B, T. Babjáková, 4.A, K. Kudelčíková, 7.B, S. Po/áková, 9.A,
D. Demeter, 9. B, M. Duncová, 9.B, D. Holejová, 9.B, A. Kováčová, 9.C, D. Sabová, 9.C. Atmosféra na
súfaži bola vynikajúca a umiestnenia stáli za to: z 1. - 4. roč.: získala 2. miesto: L. Sabová (tablet), 3. miesto
L. Tóthová (smartphone) a z roč. 5. - 9. D. Demeter získal 1. miesto (notebook) .
Žiaci súťažili aj vo vedomostnom kvíze a tu nás úspešne reprezentovali za 1. - 4. roč. T. Babjáková,
4.A, k1orá obsadila 2. miesto a pre školu získala odmenu 500 eur a za roč. 5. - 9 S. Po/áková, 9.A, k1orá
vyhrala 1. miesto a získala pre školu 670 eur. Spolu sme tak do školy priniesli 1170 eur a pekné ocenenia
i výhry pre jednotlivcov. Všetkým žiakom blahoželáme!
V. Babjáková

#

Co najviae lasky
Krúžok poézie Zrkadlenie vystúpil 18. mája v
Ka/uži na slávnostnom popoludní, k1orého časf tvorila spomienka na PhDr. Máriu Stojákovú. Desiate
výročie úmrtia sme pripomenuli recitačno-hudob
ným pásmom Skús čo najviac lásky daf. Lásky, tiež
ochoty a priateľstva, k1oré rozdávala plným priehrštím. Vystúpenie Zrkadlenia - D. Miha/činová
(spev a gitara), G. Grmolcová, M. Karkošiaková a
J. Románová (recitácie), - sa prítomným veľmi páčilo. V Humennom pozdravilo Zrkadlenie klientky
ošetrovacieho zariadenia ku Dňu matiek 10. mája.
-gr-

Naše mesto )

Som žiačkou 4. ročníka Základnej školy
v Strážskom. Prostredníctvom našich učite
ľov sa zapájame do rôznych súfaží. Veľmi
rada maľujem, využívam encaustiku, ale aj
iné tvorivé techniky. Tento rok sa mi podarilo získa! 2. miesto v okresnej súfaži
Vesmír očami detí. Vďaka mojej pani uči
teľke, Mgr. M. Korpa-Janovej aj za to, že
som sa mohla zúčastnif otvorenia výstavy v
Zemplínskom múzeu.
Tfmea Babjáková
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JLOVENJKÝ VÝCHOD
Nový projekt - noviny Slovenský východ,
vychádza každý pondelok vo všetkých okresoch Zemplína a nadviazal na týždenník Pod
Vihorlatom, ktorý prinášal informácie z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
Noviny Slovenský východ nastúpili na jeho
miesto. Svoje informačné pole sme rozšírili o
okresy Vranov nad Topľou , Michalovce, Trebišov
a Sobrance. Prinášame objektívne informácie o
dianí v mestách a obciach Zemplína, články o
zaujímavých ľuďoch, o činnosti rôznych občian
skych združení, avíza na pripravované kultúrne a
spoločenské podujatia, oslavy v obci a kvalitné
športové spravodajstvo. Prostredníctvom týždenníka budú môcť spoznať čitatelia v regióne Zemplína vašu obec, jej obyvateľov, okolie, zaujímavosti, dianie v prítomnosti, ale aj zaujímavosti z
dôb minulých.
Ak máte záujem dozvedieť sa viac o novinkách Slovenský východ , archív novín je na internetovej stránke www.podvihorlatom.sk Viac
informácií získate na adrese:
redakcia@slovenskyvychod.sk alebo na telefónnom čísle redakcie 057 772 22 27.

Jedným zo sprievodných podujatí jarmoku
bola výstava drobných zvierat, ktorú pripravila základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov. Text a snímka: G.G.

Letné prázdniny v CVČ
Prímestské tábory:
Za zvieratami - 1. turnus 30. 6. 2014 • 4. 7.
2014 pre deti, ktoré ľúbia zvieratká. Poplatok 25
eur.
Pre každého niečo - II. turnus 7.7.2014 - 11.
7. 2014. Veselý týždeň s prekvapeniami. Poplatok
25 eur. Tábory sú určené defom vo veku 7 - 14 rokov. V cene sú zahrnuté náklady na stravu (desiata,
obed v ZŠ), základné poistenie, pitný režim, materiál na či nnosf, odmeny a ceny do súlaží, prípadne
cestovné a vstupné .
Odborné sústredenia a kurzy:
Nočný rybolov 4. 7. - 5. 7. 2014 pre členov
rybársko-poľovn íckeho krúžku v sprievode rodičov.
Miesto: VN Budkovce, poplatok 7 eur.
Tenisové leto 14. 7. - 18. 7. 2014 - kurz pre
záujemcov vo veku 9 - 15 rokov. Strava z vlastných
zdrojov. Poplatok 5 eur.
Tvorivý svet 14. 7. • 18. 7. 2014 - týždeň plný
zábavy a tvorivosti. Deti si domov odnesú aj vlastnoručne zhotovené suveníry. Trvanie: 9.00 hod. 12.00 hod. Poplatok 7 eur.
Malí výletníci • cestovateľský týždeň · jednodňové výlety na hrad Brekov, do múzea a skanzenu
v Humennom, Dinoparku v Košiciach i Planetária v
Prešove. Strava z vlastných zdrojov. Poplatok 25
eur.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na letnú činnosť a
po~ny pre rodičov je potrebné vyzdvihnúť v
CVC do 10. 6. 2014!
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Deň s býva'lými kolegami

[

)

Prijemnou správou pre bývalých učiteľov ZŠ v Strážskom, dnes už dôchodcov, bolo pozvanie na Deň
Už nás nie je veľa, naše rady s pribúdajúcimi rokmi rednú a každé stretnutie bývalých kolegov je
1:oraz vzácnejšie. O nič menej vzácne nie je vidieť bývalé pracovisko, ako sa mení, k lepšiemu. Nielen
kolektív, ale aj samotná budova sa zmenila. Rekonštrukcia budovy, ktorá prebehla v minulých rokoch, školu
zmenila. Krásne nové učebne s najnovšou modernou technikou ju zmenili na nepoznanie. Je to pýcha
mesta a určite nepreženiem ak poviem, že budúci učitelia (a možno nielen oni) by sem mali chodil na
exkurzie, aby videli, že aj v školstve sú atraktívne pracoviska. Riaditeľ Mgr. Michal Polák nás ochotne
previedol po celej škole. Najobdivovanejšie boli nové priestory, ktoré vznikli nadstavbou pri rekonštrukcii a
v nich moderné odborné učebne či už výpočtovej techniky, jazykov, ale aj ďalšie. Bývalí kolegovia sa veľm i
pochvalne vyjadrovali o podmienkach, ktoré vytvorilo vedenie školy pre učiteľov a ich žiakov. Myslím si, že
rodičia v Strážskom a okolí môžu byf spokojní s podmienkami, v ktorých sa na život pripravujú ich deti.
O kvalite školy svedčia aj úspechy žiakov a ich učiteľov. Dozvedeli sme sa o nich v debatách s bývalými
kolegami a máme aj možnosť ich sledovaf na webovej stránke školy. Nie je ich málo a sú naozaj pekné.
Vďaka patrí riaditeľovi Mgr. Michalovi Polákovi, ako aj celému vedeniu školy, kolektívu učiteľov, ale aj
kuchárkam a ich vedúcej za milé prijatie a pohostenie. Neboli sme pozvaní prvýkrát, ale v krásnych nových
priestoroch sme boli naozaj prvýkrát. Odniesli sme si krásny zážitok z bývalého pracoviska, ale najmä pocit,
že na nás nezabúdajú, a to si ceníme najviac. Prajeme našej bývalej škole veľa , veľa ďalších úspechov.
Za bývalých učiteľov - dôchodcov PhDr. J. Šamudovský, bývalý učiteľ
učiteľov.

Uličkami rumunského Sighetu cvendžali
zvuky ostrôh našich tanečníkov. Okoloidúci nespúštali oči najmä z tých na/menších. Dvadsať
tri členov DFS Stražčanik z CVČ oblečených v
tradičných slovenských krojoch, na čele so slovenskou a stražčanskou v/a/kou, tak nejako vyzerala slovenská čas( sprievodu (na snímke
CVČ).

Členovia DFS neskrývajú svoje nadšenie a v
krojovanom sprievode mestom sa tešia spolu s
členmi 18 súborov z Českej republiky, Bulharska,
Poľska, Talianska, Montenegra, Ukrajiny, Srbska a
šiestich krajov Rumunska. Otvoreniu XVI. ročníka
medzinárodného detského folklórneho festivalu
predchádza/o kladenie vencov k pamätníku rumunského vojaka za prítomnosti domácich a zahranič
ných hostí pri prt1ežitosti osláv Dňa nezávislosti a
Dňa Európy. Prvý deň festivalu 9. mája začal
súťažnou prehliadkou v Centra/ Parku, ktorý sa premenil na obrovskú scénu kostýmov, piesní a zvykov v podaní súborov. Porota pozorne sledovala
výkon, choreografiu, originálne kroje a synchronizáciu tanečníkov. Druhý deň patril medzinárodnému sympóziu Folklór pre deti, kde účastníci prezentovali podrobnosti o krojoch, tradičných tancoch
danej krajiny a jarných zvykoch. Náš súbor čakalo
vystúpenie v rámci osláv školy a v dedine Vadu

lzei, odkiaľ sme si doniesli aj diplom za skvelé
vystúpenie. Na večernom galaprograme nás ča
kalo veľké prekvapenie - 1. miesto za tanec a 1
miesto za tradičné detské kroje.
I keď pre krátkosť času a množstvo vystúpení
nebolo možné navštívi( veľa kultúrnych pamiatok,
určite pri spomienke na Rumunsko nikto nezabudne na Cimitirul Vesel v preklade Veselý cintorín
svetovú raritu v pohraničnej ukrajinsko - rumunskej
obci Sapanta v regióne Maramures. Vďaka netradičnému vzhľadu náhrobných kameňov, ktoré sú
farebné a pokreslené veselými motívmi, stal sa turistickou atrakciou zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva Unesco.
Naše druhé zahraničné vystúpenie sa opäf vydarilo a už pri ceste domov sme plánovali, ktorá z
krajín to bude nabudúce. Vážime si ocenení, ktorých sa nám dostalo, tešíme sa z nových krojov,
ktoré sa páčili, a sme vďační za finančnú podporu
Ministerstvu kultúry SR, COOP Jednote Slovensko,
TESCO, a.s., nášmu zriaďovateľovi - Mestu Strážske, podpore rodičov i sponzorov TP 2, s.r.o.,
Strážske, Proservis Strážske, s.r.o., Ing. B. Bodnárová, P. čatloš - OSA Strážske, Reštaurácia a
pizzeria Aztéka Strážske za to, že sme mohli dôstojne reprezentovať Slovensko i naše mesto v zahraničí.
Mgr. Marta Kordeľová

Firma SBK, s.r.o., Vranov nad
Pivnica Strážske, Ulica Pri
parku 28, ponúka kvalitné autentické vína z krivoštianskych viníc
za výhodných podmienok:
Sudové vína - 1,5 - 2 eur/1 1
Fľašové o, 75 1 - biele - 2 eurá
- červené - 2,20 eur
Taktiež ponúka možnosf degustácie vína - 1 osoba - 10 eur.
Kontakt - 0904376639.

Topľou

Zemplín
Dňa 19. 5. 2014 sa v priestoroch jedálne ZŠ
integrované vyučovanie s názvom Ako
som objavil Zemplín, kde sme žiakom predstavili
iZemplín z pohľadu geografického, historického,
spoločenského a kultúrneho ale aj kulinárskeho. V
jedálni mohli vidiel artefakty, projekty, výtvarné a
literárne práce, ktoré vytvorili a zozbierali žiaci
našej školy pod vedením svojich pedagógov na
hodinách výchovy - výtvarnej, hudobnej, technickej,
cudzích jazykov, slovenského jazyka, geografie,
dejepisu a regionálnej výchovy. V kultúrnom
programe (na snímke ZŠ) vystúpili žiaci pod vedeuskutočnilo

ním B. Šenitkovej s asistentkou M. Dobrockou, 1.
Hudákovej, M. Boškovej. N. Dankaninovej, A.
Kráľovej, S. Murínovej, D. Savkovej, P. Charituna.
Spievala folklórna skupina Laborec pod vedením
manželov Schudichovcov. Technické zabezpeče
nie mal na starosti Ľ. Marek.
-bš-
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19. ročník tradičného kolkárskeho turnaja sa uskutočnil v sobotu 17.
mája 2014 ako sprievodná akcia jarmoku.
Súfažilo 5 štvorčlenných družstiev, z ktorých boli štyri domáce a jedno tvorili
kolkári KK SABI Sabinov. Aj napriek problémom s technickým zariadením
kolkárne, mal turnaj vysokú športovú úroveň, a to nielen vďaka vynikajúcim
výkonom všetkých hráčov, ale aj priateľskej podpore a povzbudeniu od
fanúšikov a primátora mesta Ing. V. Dunajčáka.
Prvenstvo získalo prekvapujúco B družstvo ŠKK Strážske v zložení: Vladislav Lipovský, Miroslav Štefan, Jozef Vargovič a Jozef Kucan so ziskom 951 b
pred dužstvom KK SABI Sabinov (913 b). Tretie miesto obsadilo družstvo žien
(Danka Baánová, Danka Cimprichová, Zuzka Olšavová a Jarka Knapová so
ziskom 906 b, na štvrtom mieste skončilo A družstvo ŠKK (904 b) a na piatom
Výber Msl Strážske (819 b).
Z jednotlivcov bol najlepší Vlado Lipovský z ŠKK B (252 b) a o 2. a 3.
miesto s rovnakým počtom bodov 244 sa podelili Peter Rokošný (SABI
Sabinov) a Jozef Vargovič (ŠKK B). Vífazi si odniesli diplomy, ceny a prvé
družstvo aj putovný krištáľový pohár.
Ing. Eva Búciová

Spoločný

,náj

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. A aby
táto milá tradícia v očiach našej mládeže neupadala do zabudnutia, mesto Strážske,
tak ako aj iné mestá a obce Slovenska, sa snaží tento zvyk udržaf pri živote. V
súčasnosti sa stavia spoločný máj na námestí obcí a miest, ktorý symbolizuje zdravie
pre všetky ženy a dievčatá v meste, oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.
Pripravený máj ozdobili krojované dievčatá a zaspievali niekoľko krásnych
májových piesní. Primátor povolil máj postavif a tiež sa pri ňom poveselif. Po primátorskom tanci nasledoval
kultúrny program, kde vystúpili s originálnymi tancami deti
z materskej školy. V programe ďalej vystúpili spevácka
skupina Laborec, základná
škola, základná umelecká
Už začiatkom tohto roka predstavilo Občianske
škola, detský folklórny súbor
združenie (OZ) Tanečný aerobik svojím členom noStražčanik z CVČ a Domov
vé logo, ktoré zvýrazňuje a podčiarkuje originalitu
sociálnych služieb Lidwina.
tohto druhu športu pre ženy, ale nielen pre ženy v
-badnašom meste. Jeho ambíciou je prezentovaf nehas-

S novým logom
kjumpingu

Dievčatá a chlapci

z DFS

Stražčanik

z

CVČ takto zdobili máj.
Snímka: P. Kičinka

V STRÁŽSKOM TO VEDIA!
Hovorí sa, že v živote nie je nič, alebo len
sa udeje, náhoda. Určite však náhoda nie je skutočnosť, že spod rúk dvoch
učiteľov telesnej výchovy a zároveň dvoch
zanietencov volejbalu, otca a syna Miillerovcov, vychádzajú zo Základnej školy v Strážskom, výborní volejbalisti.
Vyššie to zatiaľ vždy dotiahli najmä chlapci. V
šestkovom volejbale už dlhé roky bez prerušenia
kraľujú v Košickom kraji družstvá starších žiakov a
sú aj pravidelnými účastníkmi majstrovstiev Slovenska. Zatiaľ skončili najhoršie na 6. mieste, no
ich vitrínu trofejí najviac zdobia poháre a diplom zo
sezóny 2007/2008, kedy sa pod vedením Mgr.
Petra Míillera stali zaslúžene majstrami Slovenska.
V poslednej sezóne 2012/2013 sa v Skalici prebojovali pod vedením Mgr. Františka Míillera do
finálovej skupiny, kde skončili na peknom 3. mieste
za družstvami Svidníka a Nitry a tešili sa z bronzu.
Staršie dievčatá v krajskom kole obsadili 4. miesto.
Starší žiaci sú v porovnaní so žiakmi iných škôl
organizovaných v oddieloch a hrajúcimi pravidelné
súfaže hendikepovaní, keďže z finančných
dôvodov nie sú organizovaní v klube. Napriek tomu
sú pravidelne v slovenskej špičke žiackeho
volejbalu.
U mladších žiakov (5.-6. roč . ) sa tento hendikep
ešte neprejavuje, a práve tu chlapci od sezóny
2008/2009, keď sa začali organizovaf celoslovenské súfaže v minivolejbale (3 hráči) a v midivolejbale (4 hráči), dosiahli vynikajúce výsledky.
Za posledných 5 rokov, teda vo všetkých
doterajších ročníkoch, sa prebojovali do celoslovenského finále, kde v sezóne 2009/201 O v
Košiciach a v sezóne 2012/2013 v Trenčíne sa stali
majstrami Slovenska. Okrem toho vo vitríne sú
ceny za 3. a 6. miesta. Aj za týmito úspechmi stojí
tréner Mgr. F. Muller.
Riaditeľ školy Mgr. M. Polák vytvára obom menovaným výborné pracovné podmienky, športu sa
rozumie a podporuje ho. Posledných 5 rokov otvára vždy v 5. ročníku novú športovú triedu zameranú
na volejbal a futbal, kde žiaci majú okrem 2 pomáločo, čo

vinných hodín telesnej výchovy aj 3 hodiny športovej prípravy (v 5. roč. - štyri). Nejde síce o výber do
športových tried v pravom zmysle slova, nakoľko
sa netýka žiakov z iných škôl. A tí domáci sú delení
viac-menej na talentovanejšie a menej talentované
deti (testy) . Okrem toho obaja zanietenci venujú
svojim zverencom aj veľa svojho voľného času,
keď obaja pracujú v dvoch volejbalových krúžkoch
a vedú svojich zverencov v celoročnej súfaži mini
a midicool volley.
Škoda len, že ich zverenci z finančných dôvodov nemajú v Strážskom možnosf rastu v ďalších
mládežníckych kategóriách, a preto jednotlivci hrávajú v okolitých okresných mestách - najmä v Humennom a vo Vranove nad Topľou. Muži hrajú
Zemplínsku ligu, ktorú posledné dva roky po sebe
vyhrali. Aktívnym hráčom družstva mužov je vo
svojich 37. rokoch stále aj Mgr. Peter Míiller.
Okrem toho každoročne organizuje na miestnom
kúpalisku súfaže v plážovom volejbale žiakov,
mládeže i dospelých.
Výborné výsledky doteraz neunikli ani pozornosti vedeniu mesta Strážske. Primátor Ing.
Vladimír Dunajčák si vždy našiel čas a na Msú
slávnostne prijal úspešné volejbalové družstvá.
Príhovorom, pohostením a darčekmi ocenil hráčov
i trénerov za úspešnú reprezentáciu školy a mesta.
Tak tomu bolo i v júni minulého roka, keď prijal
mladších žiakov majstrov Slovenska v Mini cool
volejbal. Jedným slovom: "V Strážskom to s volejbalom vedia."
Gabriela Grmolcová

núcu športovú činnosf OZ počas štyroch rokov
svojej existencie. Vzhľad a motív loga je synonymom slobody, nezávislosti a ženskej vitálnosti. S
logom prichádzajú na rad aj iné nápady, ako
vylepšif činnosf Tanečného aerobiku. Pýtate sa, že
aké? Jedným z nich je to, že OZ pripravuje v tomto
roku zaradif do svojho cvičebného programu dlho
očakávaný - jumping, aspoň raz týždenne.
Jumping je originálne akreditované cvičenie v
oblasti fitness priemyslu. Rokmi preverený aeróbny
program na patentovaných trampolínach je určený
pre všetky generácie tak, aby vy1váral zábavnou
formou fyzickú a duševnú rovnováhu. Dynamické
aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s
riadidlami sprevádza motivujúca hudba. Podstatou
pozitívneho dopadu cvičenia jumping sú rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov,
dynamických šprintov, balančných a silových prvkov, a tiež strečingu . Jednotlivé cviky a ich následnosf sú starostlivo pripravené, majú svoj vlastný význam a poriadok. Je ideálnym športom pre
formovanie postavy a skrýva mnoho unikátnych
výhod. Zo zdravotného h ľadiska pôsobí blahodárne
prakticky na všetky systémy ľudského tela, vďaka
čomu sa zaraduje medzi veľmi účinné formy pohybových aktivít.
Príďte to vyskúšaf! Určite neoľutujete. Tešíme
sa na vašu účasf.
Bc. Michaela Dobrocká
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