Noviny občanov mesta Strážske

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Dotácie pre organizácie a cirkvi

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 24. apríla 2015, na ktorom sa zúčastnilo 10
poslancov, jeden sa ospravedlnil. Rokovanie viedol primátor mesta. Privítal prítomných a po
prerokovaní 12 bodového programu zasadnutie ukončil.
red.)
Mestské zastupiteľstvo po schválení uzne−
senia:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Sprá−
vu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
daňových príjmov − EK 133006 Daň za ubytovanie
za rok 2014.
Schvaľuje: l Spolufinancovanie výstavby mul−
tifunkčného ihriska z vlastných zdrojov žiadateľa
vo výške najmenej 5 % z celkových nákladov pro−
jektu. l Dotácie pre spoločenské organizácie:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske 1 100 eur.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, filiálka
Krivošťany 1 600 eur. Pravoslávna cirkevná obec
Strážske 300 eur. Miestny spolok Slovenský Čer−
vený kríž 300 eur. OV Slovenský zväz chovateľov
200 eur. Naša voľba, o. z. 100 eur. l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Rudačkovú Ingrid vo výške 100
eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre Pukyovú
Janu vo výške 50 eur. l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Hrubovčákovú Katarínu vo výške 50
eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre Dzurka
Vladimíra vo výške 50 eur. l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Vašatkovú Annu vo výške 50 eur. l
Jednorazovú sociálnu dávku pre Rjabušina Ma−

Chvályhodná účasť
Pri príležitosti osláv 70. výročia víťazstva nad
fašizmom sa 7. mája uskutočnil pietny akt kladenia
vencov k pamätníku na námestí.
K prítomným sa prihovoril Ing. V. Dunajčák, pri−
mátor mesta, ktorý neskôr Jánovi Sivčovi a Jozefovi
Makarovi odovzdal vyznamenanie Ruskej federácie
pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej voj−
ny. Súčasťou programu boli piesne speváckeho
zboru Rozkvet a prednes básne žiačky ZŠ.
Vence položili predstavitelia mesta, ZO SZPB,
ďalší predstavitelia a občania, ktorí takto vyjadrili
úctu a vďaku obetiam vojny. Chvályhodná bola
účasť občanov, ale najmä prítomnosť niekoľko de−
siatok žiakov ZŠ a ŠK s vytvoreným živým špa−
lierom.
−lco−

Vyznamenanie Ruskej federácie z rúk primátora
mesta prevzali (sprava) J. Makar a J. Sivčo.
Snímka: P. Kičinka.
Text: red.

riána vo výške 50 eur. l Prenájom nebytových
priestorov pre Profipizza, s.r.o., Osadná 2, 831 03
Bratislava v zastúpení konateľom Marošom Čor−
naničom v OD Laborec o výmere 113,57 m2 za
účelom zriadenia rýchleho občerstvenia za cenu
na základe uskutočnenej verejnej obchodnej súťa−
že. l Prenájom Bufetu a časť priestorov Kolkárne
pre Jozefa Janoka, Pod hradom 419/33 Strážske,
počas letnej sezóny za cenu na základe usku−
točnenej obchodnej verejnej súťaže. l Prenájom
nebytového priestoru pre Jakuba Kaňucha, 072 22
Strážske v Požiarnej zbrojnici o výmere 48 m2 (tri
miestnosti) za účelom zriadenia skladu staveb−
ného náradia a vykonávanie drobnej stavebnej čin−
nosti (zváranie, rezanie, vŕtanie a natieranie) za
cenu podľa platného VZN. l Prenájom nebytového
priestoru pre MUDr. Miroslavu Korekáčovú, 093 01
Vranov nad Topľou v budove U2 na prízemí o vý−
mere 43 m2 za účelom prevádzkovania neurolo−
gickej ambulancie za cenu podľa platného VZN. l
Podmienky obchodnej verejnej súťaže A clubu. A
club o výmere 237 m2 je umiestnený v kultúrno−
spoločenskom objekte v Strážskom, súpisné číslo
510, nachádza sa na ul. Obchodnej, je postavený
na pozemku parcela číslo 395, zapísaný na Liste
vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti ve−
denej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny
odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, kata−
strálne územie Strážske. Nebytové priestory je
možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe
písomnej žiadosti. Kritériom pre výber uchádzača
je najvyššia cenová ponuka za prenájom a účel
využitia. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na
www.strazske.sk a na úradnej tabuli. Kontaktná
osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476.
l Podmienky obchodnej verejnej súťaže Pohostin−
stvo na futbalovom štadióne. Objekt je umiestnený
v Strážskom, má súpisné číslo 11, nachádza sa na
ul. Mládeže a je postavený na pozemku parcelné
číslo 43/2, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236
v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úra−
dom Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Micha−
lovce, obec Strážske, katastrálne územie Stráž−
ske. Nehnuteľnosť je možné dať do nájmu uchá−
dzačovi len na základe písomnej žiadosti. Pred−
metom nájmu nie je pozemok, na ktorom je posta−
vená nehnuteľnosť Podrobnejšie informácie sú na
www.strazske.sk a na úradnej tabuli. Kontaktná
osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476.
l Predĺženie nájomnej zmluvy: a) Ul. Laborecká
280/29 a 281/27, Piskor Roman do 31.12.2015,
Hrnčiarová Monika do 31.12.2015. b) Obytný dom
U−3 − Dančišin Erik do 31.12.2015.
Ukladá: l Vypracovať správu o pripravenosti
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pô−
sobnosti mesta Strážske v školskom roku
2015/2016 (presne rozpísať mzdy, odvody, osobné
a riadiace príplatky, odmeny, tovary a služby, počty
pracovníkov, ich úväzky, počet elokovaných pra−
covísk a žiakov, (Pokračovanie na 2. strane.)
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Máte slovo, pán primátor
Na okraji severovýchodnej časti mesta po ľavej
strane smerom od Humenného pribudne nový
moderný potravinársky obchod. Investorom je
LEMON MARKET, s.r.o., Humenné, ktorá dňa 11.
4. 2014 požiadala
mesto o odkúpe−
nie pozemku na
p. č. 2085/9 a
194/11 vo vlast−
níctve mesta za
účelom predaja
domácich výrob−
kov zameraných
hlavne na zeleni−
nu, mäso a mäso−
vých
výrokov,
mliečnych a pe−
kárenských pro−
duktov, prevádzky
cukrárne a palacinkárne. Ako mesto postupovalo
ďalej?
Následne bol prerokovaný investičný zámer na
komisii výstavby, územného plánu a správy infra−
štruktúry a tiež za účasti konateľov spoločnosti pre−
zentovaný aj na zasadnutí mestského zastupiteľ−
stva dňa 22. 5. 2014, kde tento investičný zámer
bol jednomyseľne podporený všetkými prítomnými
poslancami (uznesenie MsZ č. 207/2014, bod
B/14). Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa
26. 6. 2014 bolo schválené zverejniť zámer prena−
jať za cenu 3,31 eur/m2 a následne odpredať po−
zemok p. č. 2085/9 o výmere 2917 m2 k. ú. Stráž−
ske ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§9a ods.8 písm. e) a ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. v platnom znení za cenu určenú znaleckým
posudkom č.65/2014 vo výške 22 500 eur (uzne−
senie MsZ č. 208/2014, bod B/5). Predmetný zá−
mer bol zverejnený na úradnej tabuli a na web
stránke mesta dňa 27. 6. 2014. Dňa 15. 7. 2014 na
zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený
prenájom a následný odpredaj predmetného po−
zemku podľa zverejneného zámeru podľa §9a
ods.8 písm. e) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení (uznesenie MsZ č. 209/2014, bod
A/1). Dňa 22. 7. 2014 bola podpísaná medzi Mes−
tom Strážske a LEMON MARKET s.r.o., Humenné
zmluva č. 23/2014 MÚS o nájme predmetného
pozemku (http://www.strazske.sk/sk/DATA/zmluvy
/234/385.pdf) (Pokračovanie na 2. strane.)

PROGRAM 71. výročia SNP

28. august
Mestský úrad − veľká zasadačka
12.00 Súťaž v aranžovaní kvetov
− kytica vďaky
13.45 Pásmo krúžku poézie
Zrkadlenie a speváckej skupiny
Rozmarín
14.00 Vyhodnotenie súťaže
Námestie Alexandra Dubčeka
14.30 Pietny akt kladenia vencov
Spevácky zbor Rozkvet
Štátna hymna SR
Báseň
Prejav
Spevácky zbor Rozkvet
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany.) počty cudzích detí,
ktoré navštevujú CVČ v Strážskom, počty exter−
ných zamestnancov, počet záujmových krúžkov a
priemerný počet žiakov na jedného externého za−
mestnanca a ďalšie). T: 30.09.2015. Z: referent
školstva. l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
prenájom A clubu o výmere 237 m2, ktorý je
umiestnený v kultúrno−spoločenskom objekte v
Strážskom, súpisné číslo 510, nachádza sa na ul.
Obchodnej, je postavený na pozemku parcela číslo
395, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evi−
dencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom
Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce,
obec Stráž−ske, katastrálne územie Strážske. T: do
31.05. 2015. Z: MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž na prenájom nehnuteľnosti Pohostinstvo na
FŠ o výmere 96 m2 a terasa o výmere 56 m2,
ktorá je umiestnená v Strážskom, má súpisné číslo
11, nachádza sa na ul. Mládeže a je postavená na
pozemku parcelné číslo 43/2, zapísaná na Liste
vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti ve−
denej Okresným úradom Michalovce, Katastrálny
odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, kata−

strálne územie Strážske. T: do 31.05.2015. Z:
MsÚ. l Pripraviť VZN o zrušení VZN č. 4/2007 o
nočnom kľude. T: 31.05.2015. Z: MsÚ.
Ruší: l Bod C/1 Uznesenia č. 213/2015 zo dňa
05.03.2015 − Vypracovať správu o pripravenosti
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pô−
sobnosti mesta Strážske v školskom roku
2014/2015 (presne rozpísať mzdy, odvody, osobné
a riadiace príplatky, odmeny, tovary a služby, počty
pracovníkov, ich úväzky, počet elokovaných pra−
covísk a žiakov, počty cudzích detí, ktoré navšte−
vujú CVČ v Strážskom, počty externých zamest−
nancov, počet záujmových krúžkov a priemerný
počet žiakov na jedného externého zamestnanca a
ďalšie). l Bod B/11 Uznesenia č. 213/2015 zo dňa
05.03.2015 − Prenájom nebytového priestoru v
objekte Zimného štadióna na prízemí vstupnej haly
(šatne) o výmere 58,48 m2 pre MUDr. Miroslavu
Korekáčovú, 093 01 Vranov nad Topľou za účelom
prevádzkovania neurologickej ambulancie.
Vyhovuje: l Protestu prokurátora proti VZN
mesta Strážske č. 4/2007 o nočnom kľude.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Veselá zábava i nákupy
Námestie A. Dubčeka ožilo v piatok 22.mája nebývalým ruchom, pretože sa konal 19. Strážčanský
jarmok, na ktorý prišli nielen domáci, ale aj ľudia z okolia. Otvorenie urobil primátor mesta Ing. Vladimír
Dunajčák. O zaujímavý a kvalitný program sa postarala základná škola, základná umelecká škola, ktoré
predstavili svoje hudobné, spevácke či tanečné talenty. Na profesionálnej úrovni predviedli spevácke
vystúpenie manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Vranova nad Topľou.
V piatok sa predsta−
vil domáci spevácky
zbor Rozkvet a Zem−
plínski heligonkári. V
detskom bloku vystúpili
žiaci všetkých našich
škôl. Vystúpenie žiakov
sa stretlo s veľkým ohla−
som a úspechom. Na−
sledovalo zábavné a
netradičné predstavenie
divadla Kľud. Folklór v
programe reprezentoval
FS Železiar. Úplná zme−
na žánru nastala vystú−
Na snímke z otvorenia jarmoku sú hostia z družobného Zväzu obcí Dra−
pením orientálnej skupi−
hanská vrchovina. Snímka: P. Kičinka
Text: Red.
ny Bellies. Večer vystú−
pila úsmevno−zábavná skupina Traky z Čane. V technických prestávkach sa predstavil šaško Fjodor, ktorý
zabával najmä deti. Päťčlenná folk−rocková skupina Hrdza vystúpením vytvorila neopakovateľnú atmosféru.
O jarmočnú tanečnú zábavu sa postarala skupina Gerock a Dj. Napriek chladnej noci ľudia zotrvali až do
neskorých nočných hodín.
V sobotnom jarmočnom programe vystúpila domáca spevácka skupina Rozmarín spolu s mužskou spe−
váckou skupinou Starjani. Spevácka skupina Gaštanka zaujala svojím prejavom a radosťou zo spevu. Vo
folklórnom pásme sa ďalej predstavili spevácka skupina Tarnavčan a skupina Pacerki. Detská tombola po−
tešila mnohé deti, ktoré mali šťastie a vyhrali pekné a hodnotné ceny.
K tradíciám jarmoku už niekoľko rokov patria sprievodné akcie − výstavy drobných zvierat, Zóna umenia
− ZUŠ, športový turnaj v kolkoch a vo volejbale.
PhDr. D. Sabadošová

Nepravdivo obvinil mesto
Nájomca BIPP, s.r.o., ktorý prevádzkoval Cukráreň−pizzéria v Obchodnom dome Laborec,
vyvesil oznam, v ktorom nepravdivo obvinil mesto Strážske a poslancov MsZ z neústretovosti pri
riešení svojich požiadaviek.
V auguste 2014 nájomca požiadal mesto o zria−
denie terasy pred cukrárňou. Ing. M. Venceľ, ob−
chodný zástupca BIPP, s.r.o., s pracovníčkou
mesta sa osobne stretli a dohodli umiestnenie
terasy. Napokon BIPP, s.r.o., stavanie terasy od−
mietol. Dňa 18.07.2014 nájomca požiadal o výme−
nu okien a vonkajších dverí s cenovou ponukou 3
139,01 eur a o zápočet v zmysle zásad hospodá−
renia s majetkom mesta. Mesto odpovedalo listom,
že žiadosť bude predložená na prerokovanie do
príslušných komisií a následne na prerokovanie do
MsZ. Po jej schválení bude zabezpečené výberové
konanie a môže sa pristúpiť k realizácii. Na pred−
metnú zákazku bolo urobené výberové konanie a
úspešnou sa stala ich cenová ponuka. Aj napriek
tomu výmenu okien a vonkajších dverí nájomca
neuskutočnil a ani mestu nič neoznámil. Dňa 25.07.
2014 nájomca oznámil listom zmenu konateľa spo−
ločnosti. Novým konateľom spoločnosti sa stala Ing.

Ľuboslava Suchá. Ale ani po tejto výmene v ich
spoločnosti sa nič nezmenilo. Naďalej mesačné ná−
jomné neplatili a ani rekonštrukciu nezačali. Mesto
Strážske im maximálne vychádzalo v ústrety. Vý−
sledok bol taký, že nájomca BIPP, s.r.o., Cukráreň−
pizzéria neprávom obvinil mesto, len zabudol v liste
uviesť, aký dlh majú voči mestu. Nájomca BIPP,
s.r.o., aj po niekoľkých písomných výzvach, telefo−
nátoch aj osobnom stretnutí, neplatil mesačné ná−
jomné za prenajaté priestory, čím mu vznikol dlh vo
výške 6 057,55 eur, preto mesto Strážske vypove−
dalo nájomnú zmluvu s výpovednou trojmesačnou
dobou. Nájomca ani do skončenia výpovednej doby
nevysporiadal svoje záväzky, preto mesto pristúpilo
k riešeniu vymáhania záväzku právnou cestou. Ok−
resným súdom v Michalovciach bol vydaný návrh
na vydanie platobného rozkazu a 18.03.2015 Exe−
kútorským úradom v Michalovciach bolo vydané upo−
vedomenie o začatí exekúcie. Ing. Emília Kmecová

Máte slovo, pán primátor
(Dokončenie z 1. strany.) V zmysle schvále−
ného plánu mesta z roku 2004 je v danej lokalite
navrhované funkčné využitie "zmiešané územie vý−
roby a vybavenosti".
Projektovú dokumentáciu vypracoval ROHARCH
− Ing. arch. Petrom Roháčom, Orechová 69, Hu−
menné. Účastníkom územného a stavebného ko−
nania okrem Mesta Strážske je aj Slovenský po−
zemkový fond v Bratislave ako vlastník susednej
nehnuteľnosti pozemku p. č. 392/11 k. ú. Strážske
(pozemok, na ktorom má byť SO 03 komunikácia).
Stavba je členená do stavebných objektov: SO 01
Predajňa LEMON MARKET, SO 02 Spevnené plo−
chy a parkoviská, SO 03 Komunikácia, SO 04 Za−
olejovaná komunikácia a ORL, SO 05 Splášková a
dažďová kanalizácia, SO 06 Vodovodná prípojka,
SO 07 NN prípojka, SO 08 Plynová STL prípojka,
SO 09 Vonkajšie osvetlenie spevnených plôch, SO
10 Oplotenie.
Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané
tunajším stavebným úradom dňa 24. 11. 2014, prá−
voplatnosť bola vyznačená 16. 2. 2015. V územ−
nom rozhodnutí stavebný úrad podľa § 39 ods. 4
stavebného zákona upustil od povolenia terénnych
úprav.
Stavebné povolenie na stavebné objekty SO
01, SO 02, SO 06 až SO 10 bolo vydané tunajším
stavebným úradom dňa 9. 4. 2015, právoplatnosť
bola vyznačená 10. 4. 2015.
Na stavebný objekt SO 03 je príslušným sta−
vebným úradom Okresný úrad v Košiciach, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na sta−
vebné objekty SO 04 Zaolejovaná komunikácia a
ORL a SO 05 Splášková a dažďová kanalizácia je
príslušným stavebným úradom Okresný úrad život−
ného prostredia v Michalovciach, odbor starostli−
vosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej
správy.
Na vydanie povolenia na výrub drevín je prí−
slušný povoľujúci úrad Mesto Strážske, ako orgán
štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Ide o vý−
rub 23 stromov, ktoré rastú na parcele registra "C"
KN č. 2085/10, ktorá vznikla odčlenením z parcely
"E" KN č. 392/11 (pozemok, na ktorom má byť SO
03 komunikácia).
Predpokladaný termín dokončenia stavby je do
šiestich mesiacov, t. j. do 11/2015.
Redakcia ďakuje za odpoveď a vysvetlenie!

Poïakovanie
Dňa 17. 3. 2015
nás tragicky opustil
manžel, brat a príbuzný
Michal KUŠEJ.
Ďakujeme pracovní−
kom DSS Harmonia
Strážske, členom ZO −
c h o v a t e ľ o v ,
pracovníkom Chemka,
a.s., Slovakia, všetkým
priateľom, susedom a
známym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť, a tak
zmiernili náš veľký nečakaný žiaľ.
Smútiaca rodina Kušejova a Frátrikova
Dňa 19. 4. 2015
nás nečakane a navždy
opustil náš drahý man−
žel, otec, dedko Ing.
Jozef
DVORŠČÁK.
Ďakujeme všetkým za
účasť na poslednej roz−
lúčke a kvetinové dary.
Smútiaca manželka
s rodinou
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Mamine teplé dlane

V Rumunsku s folklórom v srdci

"Z celého srdca ďakujeme za spríjemnenie
kalužského slávnostného popoludnia venovaného
mamám, otcom a spomienke na PhDr. Máriu
Stojákovú s názvom − Láskavé slovo. Pohladenie.
Úsmev. Ďakujeme za vaše milé slová a príjemnú
spoločnosť. Do ďalšej činnosti želáme veľa
úspechov a Božej milosti. Vďační Kalužania a
starosta obce Ing. Ján Čuchran."
A ďalšie slová v kronike Zrkadlenia: "Aj takto sa
koná dobro a kliesni sa mu cesta medzi ľudí. Sme
vďační, lebo pohladenie na duši lieči všetky
trápenia. S úctou Mirka Bugriová" − dcéra M. Stojá−
kovej, ktorá za klávesmi hudobne sprevádzala vy−
stúpenie Zrkadlenie v Kaluži 17. mája. V pásme
Mamine teplé dlane recitovali Ing. E. Búciová, G.
Grmolcová, A. Mochťáková. Na podujatí sa zú−
častnila aj J. Románová.
−rj−

DFS Stražčanik už od svojho vzniku mal množstvo príležitostí potešiť svojím programom divákov pri
rôznych príležitostiach. Spočiatku to boli vystúpenia v rámci mesta, kraja, neskôr − s pribúdajúcimi
skúsenosťami − prezentoval a šíril krásu slovenského folklóru aj v zahraničí.
Tento rok sme prijali pozvanie na Medzinárodný folklórny festival Baragan´s flower − XVIII. ročník
festivalu folklórnych piesní, tancov a zvykov, ktorý sa konal v rumunskom meste Slobozia a na ďalších
miestach v kraji Ialomita. Festival spadal pod organizáciu CIOFF − značku, ktorá je zárukou organizačnej
a umeleckej kvality. Okrem nás sa festi−
valu zúčastnili súbory z Bulharska, Chor−
vátska, Poľska, Macedónska a niekoľko
domácich súborov. Druhý deň festivalu
zástupcovia súborov na oficiálnom stret−
nutí v Kultúrnom centre Ionel Perlea Slo−
bozia prevzali známky festivalu Baragan
je Flower. Okrem vystúpenia a krojového
sprievodu v Slobozii náš súbor čakali
prehliadky tanca a hudby v dedinách
Sudiţi, Vladena a Căzăneşti. Všade pri−
vítanie starým slovanským zvykom chle−
bom a soľou, slávnostný príhovor staros−
tu, vystúpenia domácich, prezentácia na−
šich detí v doprovode ľudovej hudby Cifra
− búrlivý potlesk, radosť zo spoločnej vý−
učby tanca, srdečnosť, pohostinnosť,
ústretovosť − to všetko zanechalo v nás
hlboké dojmy a bolo skvelou skúsenos−
ťou. Voľný čas sme strávili relaxom vo
vodnom svete Modrej lagúny, pozná−
vaním historických pamiatok, pozorova−
ním krás nádhernej prírody. Hoci sme
neboli v Paríži, máme spoločnú fotografiu pod Eiffelovou vežou − 54 metrovou napodobeninou nachádza−
júcou sa blízko mesta Slobozia. Cestou späť sme navštívili čarovnú Transylvániu a Drakulov hrad Bran,
doplnili posledné suveníry a vydali sa na dlhú cestu domov.
A aké bolo hodnotenie našich vystúpení? Odpoveď možno nájdeme v oficiálnom liste Prof. dr Cristiana
Obrejana (riaditeľa krajského Centra pre ochranu a podporu tradičnej kultúry, Ialomita): "Umelecké vystú−
penia folklórneho súboru Stražčanik zo Strážskeho boli neobyčajné, repertoár a kroje boli nádherné a
ľuďom sa veľmi páčili. Myslíme si, že prostredníctvom vášho prejavu ste boli vynikajúcimi vyslancami vašej
krajiny a rodného mesta. Vaše aktivity oceňujeme ako gesto priateľstva a bratstva. Boli by sme radi, ak
by brány nášho mesta, rovnako ako brány našich sŕdc boli pre vás otvorené aj do budúcna."
Za takéto hodnotenie a vynikajúce výkony si naše deti zaslúžia pochvalu a uznanie, ktoré sme im
vyjadrili pri záverečnom stretnutí v tomto školskom roku. Nechýbala "stražčanikovska torta", domov si od−
niesli bulletin a magnetku súboru.
Veríme, že po prázdninách budeme opäť pokračovať v činnosti, prinášať radosť a prezentovať krásu
slovenského folklóru v ďalších nových krojoch, vďaka víťaznému projektu COOP Jednota − Nech sa nám
netúlajú, v ktorom CVČ Strážske opäť získalo finančnú podporu vo výške 1600 eur.
Mgr. Marta Kordeľová

Venované modrej planéte
V programe, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa
Zeme 22. apríla na Námestí A. Dubčeka, deti z
materskej školy, z triedy Lienok, zatancovali dy−
namický tanec Naša zem je guľatá a nápaditá
choreografia roztlieskala divákov. Základná škola

Snímka: P. K.
tento rok pripravila 20 minútový kvalitný program
aj s tematicky ladenými piesňami a vlastnými
textami. Tanečné vystúpenie Dúha získalo obrov−
ský potlesk a obdiv. Speváčky zo speváckej sku−
piny Gaštanka svojím vystúpením potvrdili, že ko−
lektív umelecky napreduje. Krúžky streetdance a
zumba, ktoré pracujú pri centre voľného času,
pripravili spoločný temperamentný tanec, ktorým
pôsobivo uzavreli kultúrny program.
−ds−

Dvojica deťom
Na Slovensku sa 1. júna konali oslavy ku Dňu
detí. V meste súťaže a hry pre deti pripravili
miestne organizácie − materská škola, základná
škola a centrum voľného času. Bolo aj obľúbené
maľovanie na tvár, ktoré sa nám podarilo zreali−
zovať vďaka sponzorom.
Veľkým potleskom privítali deti známu dvojicu
Smejka a Tanculienku, ktorá predviedla veselé
pesničkové vystúpenie. Pieseň Máme tu leto deti
roztancovala a bola zároveň rozlúčkou so Smejkom
a Tanculienkou.

Májová tradícia
30. apríla na Námestí A. Dubčeka pokračovala
tradícia stavania mája. V úvode sa k prítomným
prihovorila PhDr. Liduška Bušaničova, viceprimá−
torka mesta Strážske. Nasledoval kultúrny program,
kde sa predstavili žiaci materskej školy, základnej
školy, základnej umeleckej školy a deti centra
voľného času − DFS Stražčanik a obyvatelia DSS
Lidwina. Spevácka skupina Gaštanka zaspievala
niekoľko ľudových piesní. Záver programu patril FS
Strážčan, ktorý predviedol svoje premiérové vystú−
penie.
−bad−

Konkurz
Folklórny súbor Strážčan pozý−
va dievčatá a chlapcov od 15 rokov
na konkurz do tanečnej zložky,
ktorý sa bude konať 7.9.2015 v ča−
se od 17. hodiny v priestoroch
viacúčelovej sály v Strážskom.
Info: 056 6491 243; e−mail:
kultura@strazske.sk

Snímka: P. K.
Mesto Strážske aj teraz pripravilo zaujímavé
tombolové ceny, medzi nimi boli aj tri permanentky
na mestské letné kúpalisko, ktoré venoval mestský
podnik služieb. Prvou cenou bola darčeková po−
ukážka do značkovej predajne v Michalovciach v
hodnote 40 eur.
−sd−

Pozvanie
Ukončenie leta s programom sa
uskutoční 4. septembra o 15. hod.
na Námestí A. Dubčeka.

Oslava Dňa matiek
Sponzorstvom mesta sa 12. mája uskutočnila
slávnosť Dňa matiek, ktorú zorganizoval klub dô−
chodcov v zariadení Aztéka. V mene ospravedlne−
ného primátora mesta prečítala jeho príhovor − s vy−
jadrením vďaky všetkým mamkám a ženám − Mgr.
Eva Lacová, poslankyňa MsZ. S blahoželaním odo−
vzdala kytice kvetov jubilantkám Ružene Ferkovej a
Marte Ľubiščákovej (na snímke G. G.) Do programu
prispeli speváčky Gaštanky s P. Schudichom a A.
Válová.
Klub dôchodcov predtým usporiadal ochutnávku
jedál, ktoré napiekli a uvarili ženy, muži sa postarali
o občerstvenie. Starodávne i súčasné jedlá poroz−
nášali k spoločnému stolu A. Kiššová a J. Mege−
lová. Pri káve prišli na rad vtipy a pesničky. −grm−
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Vyriešili hlavolam

Stretnutie s veľvyslancom

V júni sa žiaci z dejepisného krúžku našej zá−
kladnej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže v
Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Išlo
o Projekt CESA, v ktorom súťažia žiaci z rôznych
štátov bývalej Habsburskej monarchie (Rakúsko,
Maďarsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Chor−
vátsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko). Súťažné
otázky sa týkali vedcov z týchto štátov, rôznych
vynálezov a objavov a tiež praktických zručností
(rôzne labyrinty, stavby z rôznych materiálov,
hlavolamy). Iba 3 žiaci zo Slovenska vyriešili hla−
volam − Postaviť drevený most Leonarda da Vin−
ciho. Jedným z nich bol žiak zo Základnej školy
Strážske − Damián Voznyj z 8.A.
PaedDr. Andrea Kráľová

Svet rozprávok podnecuje detskú obrazotvornosť,
fantáziu, tvorivosť. S radosťou sme preto prijali možnosť
zapojiť sa do projektu vyhláseného Spoločnosťou Slo−
vensko−indického priateľstva pod názvom Krása ukrytá
v rozprávkach. Spoločne sme sa začítali do krásnych
indických príbehov o prírode a zvieratkách, prostred−
níctvom ktorých si deti rozšírili poznatky o kultúre inej
krajiny − Indie a jej obyvateľoch, dejinách a kultúre, ako
i o jej mieste v súčasnom svete. Po prečítaní rozprávok
končiacich ponaučením deti svoje vlastné pocity vyjad−
rili ľubovoľnou výtvarnou technikou.
A zážitkov bolo ešte viac − na základe pozvánky
Okresného úradu Prešov, odboru školstva, sme sa spo−
lu s deťmi zúčastnili vernisáže výstavy, ktorú slávnostne otvoril indický veľvyslanec, jeho excelencia Shri
Param Jit Mann. Sme radi, že aj práce členov záujmových útvarov Centra voľného času Strážske zdobili
priestory foayé Okresného úradu v Prešove. Po kultúrnom programe a odovzdaní cien si deti pochutnali
na indických sladkostiach.
Ďalšia výstava detských prác bude umiestnená v priestoroch Indického veľvyslanectva v Bratislave.
Záverečnou fázou projektu bude dvojjazyčné vydanie knihy s indickými poviedkami a vybranými výtvar−
nými prácami distribuovaná na Slovensku aj v Indii.
Mgr. Marta Kordeľová

Historické fotografie
Na webovej stránke www.strazske.6f.sk ktorá
bola zriadená na prezentáciu historických fotografií,
som zaznamenal asi 3 000 návštev. Podarilo sa mi
zohnať veľké množstvo fotografií z kroniky Chemka,
a.s., ktoré budem postupne zverejňovať na tomto
webe. Vedenie Chemka, a.s., bolo veľmi ústretové.
Okrem fotografií sú na stránke aj videozáznamy
rôznych spoločenských podujatí. Pripravujem vi−
deozáznam − 25. výročie Chemka na amfiteátri,
športový deň chemkárov, 1. máj v Michalovciach v
roku 1978, oslavy MDŽ v roku 1988, súbor Stráž−
čan, 20. výročie dychovky, výstup na Krivoštianku a
rôzne iné tituly.

K starým fotografiám patrí aj táto. Je z návštevy
odborárskych funkcionárov v rekreačnom zaria−
dení Chemka v Červenom Kláštore. Zdroj: archív
(Chemko),
Text: redakcia.
Ak by sa cítil niekto na zverejnených fotogra−
fiách dotknutý, tak nech ma kontaktuje na t. č. 0904
563 928, alebo osobne na adrese Milan Bodorík,
Sama Chalupku 9, Strážske a fotografiu stiahneme
z webu.
M. Bodorík

Pasovanie za prvákov
Nedávno sa budúci prváci spolu so svojimi
učiteľkami vybrali do základnej školy. Netrpezlivo
ich čakali učiteľky M. Hakošová, M. Maskaľová a
A. Schmidtová, ktoré si pre nich pripravili tri za−
ujímavé aktivity. V jednej z tried sa stretli s
HUPSom, ktorý v tomto školskom roku sprevá−
dzal prvákov celým šlabikárom. V školskej kniž−

nice si vypočuli rozprávku o zajkovi a odniesli si
čelenku so zajačími uškami. V posilňovni súťažili,
zahrali papierovú vojnu a spoločne tancovali.
Nakoniec sa všetci stretli v školskej jedálni, kde
boli zástupkyňou Dzurillovou slávnostne pasova−
ní za prvákov. Vychovávateľky im pripravili milé
darčeky, aby mali na tento deň malú spomienku.
Veríme, že sa našim budúcim prváčikom tento
deň páčil.
Andrea Schmidtová

So spisovateľom J. Banášom
Autorské stretnutie a prezentáciu najnovšieho ro−
mánu Velestúr s autorom Jozefom Banášom uspo−
riadala mestská knižnica 27. apríla v koncertnej sále
ZUŠ. Pred početným publikom ho privítala Božena
Apjarová, vedúca knižnice, ktorá mu v závere poďa−
kovala, odovzdala kyticu kvetov a darček.
J. Banáš nezostal nič dlžný svojej povesti úspešného
spisovateľa a cestovateľa, pretože zážitky často zakom−
ponuje do románov. Okrem 10 kníh napísal aj mnoho
menších literárnych útvarov, scenár k filmu Začiatok se−
zóny a štyri televízne inscenácie, prvá bola Nauč vtáka
lietať. Niektoré knihy žnú úspech v rôznych literárnych
súťažiach a vyšli aj v cudzích jazykoch. V posledných rokoch vydal knihu Sezóna potkanov − Časy sa
menia, potkany nie, Posledná nevera − Poviedky pre milujúcich a prezentovanú Velestúr − Román o hľa−
daní rozkoše. Tie si účastníci besedy pri autogramiáde najviac kupovali. V besede porozprával o inšpi−
ráciách pri písaní, o rodinnom zázemí, o láske a úcte k manželke, vďaka ktorej sa teší z dcér Adelky a
Márie s vnučkou Natali. Zaujali ma tiež jeho vyjadrenia v súvislosti s ochudobňovaním slovenského
jazyka preberaním anglických výrazov. O živote povedal: Všetko v živote je zákonité, nie náhodné... V
bolesti si radosť uvedomíme viac... Čo v živote dáš, to sa ti vráti (aj dobro, aj zlo). Za najkrajší román,
najúspešnejšiu knihu považuje Zónu nadšenia. Jeho romány vychádzajú v niekoľko desaťtisícových
nákladoch. V jeseni vyjde kniha Liečba smiechom. V besede odpovedal na otázky Marty Šalachovej,
Imricha Meňovčíka, Jarky Daubnerovej a ďalších nielen z profesionálnej oblasti, ale aj rodinného záze−
mia. Záver patril citátu, že "Všetko sa nakoniec na dobré obráti a keď sa neobráti, tak ešte nie je koniec."
Gabriela Grmolcová

Keď deti oslavujú
V sobotu 6. júna sa pri príležitosti MDD zaplnila farská záhrada pri rímsko−katolíckom kostole detským
smiechom, dobrou náladou a zábavou. Hostí vítal zajac Bugs − maskot tejto spoločenskej akcie.
Slnečné počasie vylákalo, na radosť organizátorov, nielen Strážanov, ale aj obyvateľov z Pustého
Čemerného, Brekova a Krivoštian. Už v dopoludňajších hodinách sa schádzali prihlásené družstvá, aby sa
"povarili" o najchutnejší guláš. Prvý farský deň bol otvorený svätou omšou, po ktorej nasledoval kovbojský
tanec tretiakov zo základnej školy. Po ňom čakali na deti súťaže, trampolína, jazda na koni, maľovanie na
tvár a tombola. Šikovné gazdinky napiekli múčniky, bublaniny, rolády, kysnuté koláče a ďalšie pochúťky. V
tropickom počasí dospelých určite osviežil zlatý mok vo výčape.

Za touto precízne pripravenou akciou stojí viacčlenný organizačný team na čele s cirkevnými predsta−
viteľmi. Deti si okrem medailí, sladkých či vecných tombolových cien, odniesli domov veselé zážitky. (olla)
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Spoločne je nám fajn

Cestovný poriadok ŽSR

V prírodnom prostredí jazdeckého klubu Wild West Western Strážske sa 4. júna uskutočnilo druhé
stretnutie v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalzácie a transformácie sys−
tému sociálnych služieb, ktoré organizovala Lidwina DSS Strážske. Medzi 60 účastníkmi boli aj Mgr.
E. Revajová a PhDr. JUDr. M. Netovická z KSK a lokálny konzultant Mgr. R. Jílek.
Všetkých privítala riaditeľka Lidwiny PhDr. L. Bušničová. Zdôraznila, že tieto podujatia organizujú preto,
aby sa zdravá populácia stretla s klientmi, aby sa mohli − a už sa začleňujú − do spoločnosti. Svedčia o tom
napríklad časté vystúpenia v
meste. Po tanci mladých nasle−
dovali športové súťaže, ktoré vy−
vrcholili futbalovým zápasom
klientov a mladých futbalistov
(žiakov) ŠK Strážske v zmieša−
ných družstvách. Rozhodoval P.
Magdoško, ktorý predtým v úvode
prakticky ukázal pravdivosť part−
nerstva medzi človekom a zviera−
ťom − koňom, čo si najmä klienti
vyskúšali. Ako spoluorganizátor
aj pri futbale videl vzájomnú po−
moc klientov a futbalistov, pričom
miešané družstvá mali svoje
opodstatnenie, aj keď zápas
Na snímke autorky časť
skončil 6:6. Povedal, že "klienti mi
účastníkov s koníkom
dávajú pozitívnu energiu a ja im
ju chcem vrátiť. Je to prvá spo−
ločná akcia, pri ktorej sa dokážeme spájať." Danka Tibenská z Vranova si dávnejšie na prvý pohľad obľúbila
Dadku, potom sa k nej pridala aj Erika. Berú si ich na návštevu domov. "Potešila som sa pozvaniu na pekné
podujatie, kde som videla veľkú radosť detí so stretnutia so zdravou populáciou", povedala s úsmevom. Mgr.
Martina Kužmová, terénna sociálna pracovníčka mesta, pre noviny dodala: "Dnes sa preukázala vzájomná
"spolupráca klientov s obyvateľmi a pre mňa to bude prínos do budúcej spolupráce." Klienti mi povedali, že
spoločne je nám fajn" a všetci vyzdvihli vysokú úroveň podujatia, ktoré skončilo spoločným tancom návštev−
níkov.
Gabriela Grmolcová

Návrhy a pripomienky na úpravu rámcových
cestovných poriadkov pre obdobie platnosti
2015/2016 adresujte na adresu:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu. Sekcia marketingu
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
a na e−mailovú adresu:
cestovny.poriadok@slovakrail.sk
alebo: miroslav.fazekas@vucke.sk
Informácie o osobnej železničnej doprave uverej−
ňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na
stránke www.slovakrail.sk
Písomne nebudeme odpovedať na pripomienky.

Pohár primátora do Sabinova

V sobotu 23. mája sa uskutočnil jubilejný 20.
ročník tradičného kolkárskeho turnaja O pohár
primátora mesta Strážske.
Súťažili 4 štvorčlenné družstvá, z ktorých boli tri
domáce a jedno tvorili kolkári KK SABI Sabinov. Tur−
naj mal pokojný priebeh a vysokú športovú úroveň.
Prvenstvo a putovný krištáľový pohár získalo
výborné družstvo KK Sabinov Dušan Dujava, Miro−
slav Skladaný, Peter Rokošný a Marián Tomčák so
ziskom 930 bodov pred dužstvom ŠKK Strážske A
Marián Konečný, Miroslav Štefan, Vladimír Šandor
a Jozef Janok, 917 bodov. Tretie miesto obsadilo s
912 bodmi B družstvo ŠKK Igor Grnáč, Ján Cibul−
ka, Jozef Vargovič a Pavol Meňovčík. Naše druž−
stvo žien Danka Baánová, Danka Cimprichová,
Zuzka Olšavová a Jarka Knapová so ziskom 849 b
skončilo na štvrtom mieste, ale ich výkony sú po−
rovnateľné s dosiahnutými výkonmi mužov. Z jed−
notlivcov bol najlepší Dušan Dujava (248 b), druhý
Igor Grnáč (243 b) a tretí Marián Tomčák (237 b).
Na záver boli odovzdané ceny a diplomy trom
najlepším družstvám a jednotlivcom. Družstvo žien
dostalo cenu útechy, ktorú sponzoroval družobný
partner mesta z Moravy. Po priateľskom príhovore
potom v mene primátora ceny slávnostne odovzdá−
val poslanec a predseda športovej komisie pri MsZ
Jozef Meňovčík.
Ing. Eva Búciová

Päť pohárov do CVČ

"Strážčanské" svište

Nedávno sa 45 žiakov našej ZŠ zúčastnilo školy v prírode. Volali sme sa "Strážčanské" svište a verte,
bolo nám fajn. Navštívili sme múzeum, botanickú záhradu, Spišský hrad i ZOO. Zdolali sme Hrebienok,
Rainerku, Bilikovu chatu, Štrbské pleso, Studenovodské vodopády, Skalnaté pleso. Po túrach sme sa aj
vykúpali v uránskom luxusnom wellnesscentre. Večerami sme boli veľmi unavení a zmordovali sme aj naše
učiteľky: Majku, Vlaďu, Ivetu, Marienku, ba i tetu
sestričku Marcelku. Vypočuli sme si aj krásnu a po−
učnú besedu s miestnou horolezkyňou a domov
nakúpili kopec suvenírov. Pobyt sme zavŕšili jazdou
Majstrovstvá Slovenska v beachvolejbale do
odvahy na bobovej dráhe.
18 a 20 rokov sa uskutočnili ako kvalifikačný
Toto všetko sme mohli absolvovať nielen vďaka
turnaj − oblasť východ.
rodičom, ale i sponzorom, ktorí nám finančne po−
Výsledky kvalifikácie: U 18 − kadetky: 1.
mohli: náš pán primátor, reštaurácia Aztéka a traja
Silvia Murínová − Tatiana Chymičová, 2. Simona
sponzori. COOP Jednota nás celý týždeň dopovala
Stravková − Kristina Rohaľová, 3. Miriama Capov−
sladkosťami. Vecné ceny nám ešte darovali:
čáková − Dominika Dzanová. U 20 − juniorky: 1.
obchod MIX, Goldex − Humenné, Agro potraviny a
Silvia Murínová − Claudia Mitrová, 2. Bianka Šim−
ďalších pätnásť súkromníkov.
ková − Zuzana Balintová, 3. Petra Tocíková −
"Strážčanské" svište
Viktória Pagačová.

Ukončenie činnosti rybársko−poľovníckeho krúž−
ku pri centre voľného času v školskom roku
2014/2015 bolo plné radosti z dosiahnutých
výsledkov. Oblasť poľovníctva − veľmi pozitívna a
úspešná od jesene až do leta, množstvo vychá−
dzok, pri ktorých deti dopĺňali zásypy, soľníky a
kŕmidlá pre spevavé vtáctvo, neskutočne veľa pre−
krásnych zážitkov z pozorovania živej prírody.
V oblasti rybárstva členovia krúžku skutočne
prekvapili, pretože na štyroch okresných rybárskych
súťažiach v love rýb udicou získali až päť pohá−
rových umiestnení. Tri druhé, dve tretie a veľa ďal−
ších umiestnení do desiateho miesta. Medzi naj−
úspešnejšie deti patrili M. Zápotočný, G. Zambory,
E. Kočerha, dobre sa darilo aj súrodencom Poľako−
vým a Baranovým. Pri praktickom rybolove dosiah−
nuté vedomosti preukázali aj J. Čabák a D. Sidor.

Tri kategórie

U 20 − juniori: 1. Šimon Matis − Daniel Haj−
duk, 2. Matej Micikaš − Martin Kopka, 3. Adrian
Červený − Marek Štefanik.
Celkovo sa kvalifikačného turnaja vo všetkých
kategóriách zúčastnilo 16 dvojíc.
Štefan Bočko

Myšlienka čísla
Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme
obetovať čas, aby sme si ich získali.
(Rousseau)

Teší nás aj skutočnosť, že prostredníctvom detí
sme dokázali "vtiahnuť" do voľnočasových aktivít aj
rodičov, či starých rodičov, ktorí s radosťou a pý−
chou asistovali pri dosahovaní výsledkov svojich
ratolestí. Činnosť krúžku pokračuje aj budúcom
školskom roku, radi privítame nových záujemcov.
J. Sisák
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W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
IV. Liga sk. Juh − dospelí
P. Družstvo

Z

1 FK Šaca
12 ŠK Strážske
16 OFK Poproč

30 22
30 8
30 2

V

R

P

Skóre

Body

4
4
7

4
18
21

78 : 16
32 : 71
22 : 87

70
28
13

Výsledky jarná časť 2014/2015 − 17. kolo Strážske
− Krompachy 0:1, 18. kolo V. Kapušany − Strážske
1:1 G: Karafa, 19. kolo Strážske − Rožňava 1:3 G:
Karafa, 20. kolo Kalša − Strážske 6:0, 21. kolo
Strážske − Sobrance 1:0 G: Lipovský, 22. kolo Sp.
Vlachy − Strážske 1:0, 23. kolo Strážske − Medzev
2:3 G: Široký, Hirjak, 24. kolo V. Folkmar − Strážske
3:0 25. kolo Strážske − Poproč 3:2 G: Široký 2,
Soltész, 26. kolo Michaľany − Strážske 0:1 G:
Široký, 27. kolo Strážske − Kr. Chlmec 4:0 G:
Lipovský, Soltész, Diňa, Hardik, 28. kolo Šaca −
Strážske 5:0, 29. kolo Strážske Čaňa 4:1 G:
Michaliv 2, Široký 2, 30. kolo Rudňany − Strážske
2:2 G: Michaliv, Široký.

III. Liga sk. Zemplínska − dorast
P. Družstvo

Z

1 MFK Čierna n T
10 ŠK Strážske
14 FK Sečovce

26 22
26 9
26 6

V

R

P

0
3
1

4 127 : 29 66
14 47 : 66 30
19 44 : 141 19(−9)

Skóre

Body

Výsledky jarná časť 2014/2015 − 15. kolo Micha−
ľany − Strážske 2:1 G: Hredzák 16. kolo Strážske −
Trhovište 1:2 G: Macejko, 17. kolo Plechotice −
Strážske 0:3 G: Macejko, Lipovský, Kaščák, 18.
kolo Strážske − Sobrance 3:0 Kont., 19. kolo Kr.
Chlmec − Strážske 1:1 G: Papinčák 20. kolo Stráž−
ske − Čierna n/T 0:3, 21. kolo Parchovany − Stráž−
ske 9:2 G: Macejko, Papinčák, 22. kolo Strážske −
Topoľany 4:0 G: Macejko 2, Papinčák 2, 23. kolo
Strážske − Z. Teplica 2:1 G: Porvažník, Grigeľ, 24.
kolo Vojčice − Strážske 1:2, G: Grigeľ, Lipovský, 25.
kolo Strážske − Vinné 2:4 G:Hredzák, Lipovský, 26.
kolo Sečovce − Strážske 2:6 G: Porvažník 2, Hre−
dzák 2, Macejko, Matuch.

MDD so slnkom v sieti
Od roku 2002 každoročne v rámci osláv Medzinárodného dňa detí Klub strany Smer−SD v Strážskom
organizuje na mestskom kúpalisku súťaž v plážovom volejbale detí do 15 rokov a 6. júna konal už jej 14.
ročník. Začal sa krátkym príhovorom zástupcu OR Smer−SD v Michalovciach Tomáša Doležala.
Predchádzala mu niekoľkodňová organizačná príprava zo strany Klubu Smer−SD, ale predovšetkým
obetavá pomoc vedenia a členov mestského volejbalového oddielu, ktorá od slávnostného nástupu (na
snímke G. G.) pokračovala počas celej súťaže až po výsledky od Š. Bočka.
Súťažilo 12 chlapcov a 8 dievčat takmer 5 hodín. Výkony všetkých súťažiacich boli odmenené
hodnotnými cenami, tri najlepšie družstvá v každej kategórii aj diplomami a prvé družstvo starších
chlapcov si odnieslo aj putovný pohár. Ceny víťazom odovzdával vedúci Klubu Smer−SD v Strážskom
Vladimír Škurka. Pre všetkých bol pripravený chutný guľáš.
Výsledky turnaja MDD
Dievčatá: 1. Anna Makarová − Chiara Polačiková, 2. Barbora Misárová − Erika Lazorová, 3. Veronika
Doničová − Marianna Tkačová, 4. Barbora Mareková − Jana Kalinová. Mladší chlapci: 1. Janík Goroľ −
Adria Cina, 2. Lukáš Boroš − Ivo Gažo, 3. Kristian Knap − Kristian Müller. Starší chlapci: 1. Frederik
Džado − Robert Koscelnik, 2. Matúš Matúch −
Lukáš Šalacha, 3. Erik Meňovčik − Filip Miško.
Ing. Eva Búciová
Na mestskom štadióne sa uskutočnil už XXVI.
ročník školskej športovej olympiády (ŠŠO) v atle−
tických disciplínach. Podujatie otvorili primátor
mesta Ing. V. Dunajčák a riaditeľ školy Mgr. M.
Už tretí rok po sebe sa držia mladí volej−
Polák.
balisti zo ZŠ Strážske v najsilnejšej trojke zú−
častnených družstiev majstrovstiev Slovenska.
Po predminuloročnom 3. mieste, minuloročnom
2. mieste si aj v tomto roku priniesli z Liptovského
Mikuláša, kde sa M − SR tentoraz konali v dňoch
21. − 22.4. 2015, opäť bronzové medaily. Cesta na
M − SR medzi osem najlepších družstiev z jednotli−
vých krajov viedla cez obvodové, okresné a krajské
kolá, kde chlapci v zápasoch nestratili ani set.

Školská športová olympiáda

Opäť s medailou

Finále behu na 60 metrov (zľava) M. Goroľ, 6. C,
K. Kopáč, 9. A, E. Meňovčík, 9. A. Snímka Ľ.
Marek

III. Liga starší žiaci
P. Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

1
3
5

16 14
16 8
16 2

1
1
1

1
7
13

87 : 19 43(−3)
39 : 51 25
16 : 60 7

MFK Sobrance
ŠK Strážske
OŠK Vinné

Body

Výsledky jarná časť 2014/2015 − 11. kolo Vinné −
Strážske 1:3 G: Meňovčík, Čurma J., Mundír M. 12.
kolo Sobrance − Strážske 15:1 G: Čurma M. 13.
kolo Strážske − Lastomír 2:0 G: Čurma J., Matúch
14. kolo voľno − Strážske, 15. kolo Strážske − Nac.
Ves 3:4 G: Meňovčík, Džugan, Matúch, 16. kolo
Strážske − Vinné 3:0 kont., 17. kolo Strážske − Sob−
rance 1:1 G: Meňovčík, 18. kolo Lastomír − Strážske
1:4 G: Meňovčík 3, Rokyta, 19. kolo Strážske −
voľno, 20. kolo Nacina Ves − Strážske 7:0

III. Liga mladší žiaci
P. Družstvo

Z

1
2
4

12 11
12 8
12 1

OŠK Zalužice
ŠK Strážske
OŠK Bracovce

V

R

P

Skóre

Body

0
0
0

1
4
11

94 : 7
74 : 22
8 : 102

33
24
3

Výsledky jarná časť 2014/2015 − 7. kolo Palín −
Strážske 0:15 G: Čurma J. 5, Koťo 3, Čurma D. 2,
Cina, Dunca, Rokyta, Kmec, Ruščanský D. 8. kolo
Strážske − Bracovce 10:1 G: Čurma J. 6, Rokyta 2,
Cina, Gadžo, 9. kolo Zalužice − Strážske 7:1 G:
Rokyta, 10. kolo Strážske − Palín 4:0 G: Čurma 2,
Gadžo, Cina, 11. kolo Bracovce − Strážske 1:4 G:
Čurma 3, Cina, 12.kolo Strážske − Zalužice 0:7
Ing. Ján Rohaľ

Umiestnenie mohlo byť ešte lepšie, nebyť nevy−
dareného zápasu s Revúcou, kde sme prehrali až
v tajbrejku napriek tomu, že v úvode sme už viedli
4:0. Revúca sa s mužstvami Strečna a Malaciek,
ktoré sme my suverénne nabili, dosť trápila a vy−
hrala ich najtesnejšími výsledkami v tajbrejkoch. My
sme si naopak vybrali slabšiu chvíľu práve v zápase
s nimi. Víťazom M − SR sa suverénne stalo družstvo
Svidníka, pred Revúcou, Strážskym, Púchovom,
Galantou, Strečnom, Malackami a Levicami. O ús−
pech sa pričinili: Džado, Koscelník, Sorokáč, Me−
ňovčík, Matuch, Kopáč, Holinka, Kovaľ, Miško a
Tkáč. Trénerom bol Mgr. František Müller a vedú−
cim družstva Mgr. Peter Majer.
Mgr. František Müller

Súťažilo sa v krátkych a dlhých behoch, v sko−
ku do diaľky a do výšky, v hode kriketovou loptič−
kou a štafetových behoch. V ročníkoch 1. − 4. zví−
ťazila trieda 2.a (triedna učiteľka PaedDr. S. Duš−
ková) pred triedou 2.b a 4.b. Medzi triedami 5. −
9. ročníka na 1. mieste sa umiestnila trieda 6.a
(triedna učiteľka Mgr. A. Dzvoníková) a za ňou
triedy 5.a a 9.a. V tomto ročníku ŠŠO padli tri
rekordy olympiády: žiačka R. Lipovská (2.b) beh
na 50 m s časom 8,9s, Janka Dzurillová (2.b)
skok do diaľky 320 cm, A. Pilník (4.b) beh na 50
m v čase 7,9s.
Do športového zápolenia sa zapojili skoro
všetci žiaci školy. Tí, ktorí zo zdravotných dôvo−
dov neštartovali, pomáhali ako rozhodcovia pri
jednotlivých disciplínach. Do rozhodovania a oce−
ňovania najlepších na stupňoch víťazov boli zapo−
jení všetci učitelia i vedenie školy. Najlepší traja
športovci v každej disciplíne boli odmenení me−
dailami, ďalší sladkosťami. Víťazné triedy získali
putovné poháre a tašky so sladkosťami.
Mrg. F. Müller
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