Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XVIII./ číslo 2−3

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Plán investičných akcií 2016 − 2018
Poslanci zasadali tretieho mája podľa 18−
bodového programu. Zastupiteľstvo po prero−
kovaní:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Na−
kladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi − správa za rok 2015. l Informáciu o
hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2015. l
Správu o plnení cieľov − Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Strážske 2008 − 2015.
l Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta
Strážske k návrhu Záverečného účtu za rok 2015.
l List audítora ako súčasť auditu účtovnej závierky
zostavenej účtovnou jednotkou Mesta Strážske za
účtovné obdobie končiace 31. 12. 2015. l Rozbor
hospodárenia Domspráv s. r. o. za rok 2015. l
Informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR a Príkazný
list primátora mesta Strážske č. 1/2015 vo veci od−
stránenia nedostatkov zistených kontrolou plnenia
príjmovej časti rozpočtu vybraných ukazovateľov
daňových a nedaňových príjmov v meste Strážske
vykonanou NKÚ SR na základe protokolu č. Z−
011437/2015/1090/BJB. l Prehľad o príjmoch z
reklamy za roky 2013 − 2015 a predpoklad na rok
2016. l Plán investičných akcií na rok 2016 − 2018.
l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole stavu finančných prostriedkov na banko−
vých účtoch v rozpočtových organizáciách. l Sprá−
vu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
vykonania inventarizácie v ZŠ k 31. 12. 2015. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole vykonania inventarizácie v MŠ k 31. 12.

2015. l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole úhrad od opatrovancov. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskyt−
nutých z rozpočtu mesta v roku 2015. l Informá−
ciu spoločnosti Energia Plus s. r. o. o možnosti
výstavby nájomných bytov v meste Strážske. l
Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l Celoročné hospodárenie mesta
Strážske za rok 2015 bez výhrad. l Prebytok roz−
počtu vo výške 5 652,91 eur. l Usporiadanie pre−
bytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6 Zákona č.
583/2004 Z. z. − vylúčenie účelovo určených fi−
nančných prostriedkov t rodinné prídavky ŠR
−117,61 eur t transfer od subjektov VS (obce pre
CVČ) − 117,00 eur t účelovo určené prostriedky
bytov (médiá U3) − 6 143,63 eur t účelovo určené
prostriedky bytov (médiá 20 BJ) − 5 734,12 eur.
Spolu: − 12 112,36 eur. t usporiadanie prebytku −
z prebytku 5 652,91 eur t zo zostatku finančných
operácií 6 459,45 eur. l Odvod zostatku finanč−
ných operácií vo výške 113 560,39 eur do fondu
rezerv. l VZN č. 2/2016 o nakladaní s komu−
nálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. l Pod−
mienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nasledovnej časti nehnuteľnosti: Bufet a súvisiace
priestory v objekte Kolkárne v Strážskom, súpisné
číslo 255, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej,
postavenej na pozemku parcelné číslo 543/3, za−
písanej na LV č. 1236, vedenej Okresným úradom
Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce,
obec Strážske,...
(Pokračovanie na 2. strane)

Pozvaní učitelia
Dňa 30. marca 2016 sme vo veľkej zasadačke MsÚ privítali − pri príležitosti sviatku Dňa
učiteľov − vybraných učiteľov za rok 2015 v Strážskom. Vo svojom príhovore ocenil ich prácu a
prínos pre spoločnosť primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák.
Medzi ocenenými boli: zo základnej školy Lenka Kunčová, RNDr. Dana Savková, RNDr. Anna
Hudáková, Mgr. František Müller, z CVČ Alica Fedáková, z MŠ Bc. Svetlana Lazorová, zo ZUŠ Mgr.
Art. Peter Králik a zo SOŠ Ing. Mária Onuferová na snímke P. Kičinku.
Kultúrny program pre učiteľov pripravili žiaci Základnej umeleckej školy v Strážskom pod vedením
svojich učiteliek Márie Uličnej a Nadeždy Biľovej.
A. J.

20. máj 2016

Postavili máj
Dňa 29. 4. 2016 sa v meste uskutoč−
nilo tradičné podujatie stavanie mája. V
programe vystúpili deti ZŠ, detský sú−
bor CVČ Stražčanik, FS Stražčan, klien−
ti DSS Lidwina, súbor Gaštanka. Máj
postavili šikovní zamestnanci MsPs
Strážske. Účinkujúci si v sychravom
počasí pochutili na sladkostiach. −jur−

Máte slovo, pán primátor
Do redakcie sme dostali otázku k infor−
mačnej tabuli "Súkromný pozemok vstup na
vlastnú zodpovednosť" na oplotení pri vstupe
do parku od La−
borca (Krivošťa−
ny). Môžete to
vysvetliť?
Je to v po−
slednom
čase
dosť častá otázka.
Aj keď je odpo−
veď jednoduchá,
myslím si, že je to
potrebné vysvetliť,
pretože občania
vnímajú park ako
vlastníctvo mesta
a nemajú informá−
ciu, čo sa udialo v roku 2005.
Uvedené tabule tam boli umiestnené vlastníkom
pozemku a tým je Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Strážske na základe zámennej zmluvy z uvede−
ného roku 2005. Touto zmluvou sa zamenili po−
zemky, a to takto: Areál futbalového štadióna a po−
zemky pod miestnymi komunikáciami na ul. Gašta−
novej, Lipovej, Brezovej a Mierovej prešli z rímsko−
katolíckej cirkvi na mesto Strážske. Časť parku a
pozemky pri kostole prešli z vlastníctva mesta
Strážske na Rímskokatolícku cirkev, farnosť Stráž−
ske.
Túto skutočnosť je potrebné doplniť aj informá−
ciou, že súčasne so zámennou zmluvou bola pod−
písaná aj zmluva o zriadení vecného bremena.
Účastníci tejto zmluvy mesto Strážske − ako opráv−
nený z vecného bremena a Rímskokatolícka cir−
kev, farnosť Strážske − ako povinný z vecného bre−
mena sa dohodli na zriadení vecného bremena
spočívajúceho v práve prechodu pre obyvateľov
mesta Strážske ako aj širšiu verejnosť, a to peším
prechodom cez parcelu číslo 1393/1 v celom roz−
sahu, t. j. časti parku, ktorá prešla do vlastníctva
rímskokatolíckej cirkvi.
Po tomto krátkom a vecnom vysvetlení v zá−
vere uvediem svoj názor, a to, že je potrebné pri−
praviť a podpísať dohodu, aby mesto, resp. MsPS
mesta Strážske sa starali bezodplatne aj o časť
parku, ktorá je vo vlastníctve rímskokatolíckej
cirkvi, pretože aj túto časť parku využívajú na
oddych, prechádzky občania a návštevníci nášho
mesta.
Redakcia ďakuje za odpoveď!
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Z rokovania
mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) ...katastrálne územie
Strážske. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová,
č. tel. 056−3812476. Podrobnejšie informácie sú na
webovom sídle mesta. l Prenájom nebytového
priestoru č. 11 o výmere 24 m2 v OD Laborec na
poschodí pre Ing. Máriu Tatarkovú, Sedliská − za
účelom prevádzkovania PSS, a. s., od 1. 3. 2016 v
zmysle VZN č. 13. l Prenájom nebytového prie−
storu miestnosť č. 11 o výmere 24 m2 v OD La−
borec na poschodí pre Ing. Mareka Daridu, Vra−
nov nad Topľou − za účelom prevádzkovania PSS,
a. s., od 1. 4. 2016 v zmysle VZN č. 13. l Prená−
jom nebytového priestoru o výmere 57,09 m2 v OD
Laborec na prízemí pre Martinu Demčákovú, Staré
− za účelom prevádzkovania kvetinárstva od 4. 5.
2016 v zmysle VZN č. 13. l Na základe predlo−
ženej žiadosti Východoslovenská distribučná a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice uzatvorenie zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bez−
odplatne na pozemku registra E KN parc. číslo
1697/2, ostatné plochy, katastrálne územie Stráž−
ske, z dôvodu zriadenia podzemného elektrického
vedenia − úprava VN prípojky pre existujúcu trafo−
stanicu TS0454 − 0012 Strážske na ul. Agátovej
(elektro − energetické zariadenia a jeho príslu−
šenstvo), podľa priloženej grafickej dokumentácie.
l Dotácie pre spoločenské organizácie: Pravosláv−
na cirkev Strážske 800 eur, Gréckokatolícka cirkev
Strážske 1 000 eur, Rímskokatolícka cirkev Stráž−
ske 1 100 eur, OV SZCH 300 eur, OV SZPB 100
eur, Naša voľba, o. z. 300 eur. l Predĺženia nájom−
ných zmlúv − Obytný dom U − 3: Angela Seman−
cová do 31. 12. 2016, Erik Dančišin do 30. 6. 2016,
Anna Pilniková do 31. 12. 2016. l Pridelenie nízko−
štandardných nájomných bytov − ul. Laborecká
280/29 a 281/27: Lucia Tolvajová do 31. 12. 2016,
Štefan Hrnčiar, st. do 31. 12. 2016.
Ukladá: l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne (bu−
fet a súvisiace priestory), ktoré sú umiestnené v
objekte Kolkárne v Strážskom, súpisné číslo 255,
nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na
pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej na LV č.
1236, vedenej Okresným úradom Michalovce, ka−
tastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. Doba prenájmu je do
31. 8. 2016. T: 5. 5. 2016. Z: MsÚ. l Zúčtovať
záporný výsledok hospodárenia za účtovné obdo−
bie 2015 vo výške 10 210,65 eur na ťarchu účtu
428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom ko−
naní a v prospech účtu 431 Nevysporiadaný výsle−
dok hospodárenia minulých období. T: do 31. 12.
2016. Z: vedúca ekonomického oddelenia. l Vy−
pracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu
materskej školy. T: 30. 6. 2016. Z: MsÚ. l Prijať
opatrenia na zlepšenie (zvýšenie) separácie v
meste Strážske. T: 31. 5. 2016. Z: MsPS.
Poslanci mali zasadnutie aj 14. marca.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:
Schvaľuje: l Predloženie žiadosti o nenávrat−
ný finančný príspevok na SO. Názov projektu:
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mests−
kého úradu v Strážskom, stavebné úpravy a za−
teplenie objektu. Maximálne celkové spolufinan−
covanie projektu zo strany žiadateľa je vo výške
5%, t.j. 23 437,96 eur z celkových oprávnených
výdavkov. Kód výzvy OPKZP−PO4−SC431−2015−6.
l Predĺženie platnosti rozvoja dokumentu "Prog−
ram hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Strážske" do doby schválenia "Programu hospo−
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta Strážske na
roky 2016 − 2022.
Ukladá: Pripraviť podrobné informácie k pro−
jektu "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu
mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a
zateplenie objektu". T: do najbližšieho zasadnutia
MsZ. Z: MsÚ.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
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Naše mesto

Vyrubujeme gaštany − prečo?
Mesto v spolupráci so správcom verejnej zelene, ktorým je Mestský podnik služieb mesta Strážske,
prehodnotilo zdravotný stav gaštanov v gaštanovej aleji na Mierovej ulici. Bolo vybraných 30 kusov drevín,
ktoré boli v zlom zdravotnom stave a boli poškodené. Pri nárazových vetroch dochádzalo k odlamovaniu aj
veľmi hrubých konárov a ohrozovaniu bezpečnosti premávky na ceste I. triedy, ako aj osôb pohybujúcich
sa po chodníkoch v meste. K prehodnoteniu stavu gaštanov mesto pristúpilo na základe podnetov občanov
a skúseností Hasičského a záchranného zboru Michalovce.
O výrube drevín rozhodol Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie. Na miest−
nom šetrení bol prítomný aj zástupca štátnej ochrany prírody, Správa chránenej krajinnej oblasti Vihorlat
Michalovce − ako odborný pracovník. Každý navrho−
vaný strom bol posudzovaný individuálne. Na výrub
boli označené stromy, ktoré majú silno poškodené
kmene vnútornou hnilobou oslabujúcou stabilitu
stromu, ako aj tie, u ktorých dochádza k presy−
chaniu korún, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb pohy−
bujúcich sa po chodníkoch a bezpečnosť na ceste.
Výrub bude pokračovať v jeseni tohto roku.
V tomto roku bude v aleji vysadených 46 kusov
nových stromčekov, ktoré má povinnosť vysadiť spo−
ločnosť LEMON MARKET, s. r. o., Humenné a v bu−
dúcom roku vysadí mesto ešte 10 nových stromče−
kov. Pri povoľovaní výrubu bola mestu určená ná−
hradná výsadba, ktorú budeme realizovať v aleji,
tiež na detskom ihrisku a pri bytových domoch po
pravej strane cesty Vranov − Michalovce.
Marta Bočková

Obyčajné starosti obyčajných ľudí
Dňa 18. 3. 2016 som ako poslanec MsZ uskutočnil stretnutie s občanmi v mojom poslaneckom
obvode Krivošťany. Bolo to moje prvé stretnutie vzhľadom k mojej práceneschopnosti v minulom
roku. Aj napriek príprave a prežívaniu obdobia veľkonočných sviatkov občania na stretnutie prišli.
Svedčí to o ich záujme o veci verejné a potrebu podeliť sa o starosti, ktoré ich trápia, a zároveň
požiadať o nápravu.
V úvode som informoval občanov o aktuálnom dianí v samospráve, prerokovaných materiáloch na
zasadnutiach MsZ. Potom rozprávali občania. A bolo toho neúrekom. Každého trápi niečo iné, ale
spoločným menovateľom všetkých požiadaviek bol pocit Krivošťancov, že mesto Strážske končí na la−
boreckom moste. Veď posúďte sami: kedy bude
osvetlená Krivošťanská ulica smerom na záhrad−
kársku osadu, − je potrebné opraviť cestu k záhrad−
kárskej osade, − dokončiť asfaltovú cestu v smere
27. − 28. 5. 2016
na Krivoštianku, − odvodniť priestor pri rodinných
domoch v smere na Michalovce (za Baffone vpra−
Piatok − 1. časť
vo), − osvetlenie ulice od kostola hore je nedosta−
10.00 hod. − Slávnostné otvorenie
točné, poruchové, − nefunguje mestský rozhlas,
10.10 hod. − 10.25 hod. DFS Stražčanik
viac je ho počuť z mesta, − vyčistiť potôčik dole
ulicou, je zanesený, opraviť poškodené kamenné
"Na ľudovú nôtu"
koryto, − Laborecká ulica je často neosvetlená, je
10.25 hod. − 10.30 hod. Základná
tam porucha(?), škola: detské ihrisko samé blato,
umelecká škola "Veselé, ľudové..."
vyplanírovať, zatrávniť, − odkvapové rúry zvedené
10.30 hod. − 11.00 hod. Starjani
priamo pod základ budovy, odviesť vodu na cestu,
a Rozmarín
− chýbajú žalúzie na oknách, sú staré stoly, chýbajú
2. časť
sľúbené taniere a riady v kuchynke, − priestor ne−
14.30 hod. − 14.40 hod. SZ Rozkvet
spôsobilý na využitie, napr. krstiny, kar, oslava,
14.45 hod. − 15.00 hod. Starjani
stretnutia, − parkovisko treba vyasfaltovať, − dobu−
15.00 hod. − 15.30 hod. Materská škola
dovať zábradlie pri schodisku na vstupe. A ďalej −
15.30 hod. − 16.00 hod. Základná škola
pri kontajneri na separovaný zber pri Baffone je
16.00 hod. − 16.10 hod. FS Stražčan
stále neporiadok, premiestniť na druhú stranu cesty
16.15 hod. − 16.30 hod. Harčarki
od rodinných domov, − autobusová zastávka smer
z Pozdišovec
Michalovce bráni výhľadu pri výjazde áut z bočnej
16.30 hod. − 16.55 hod. FS Stropkovčan
cesty od vodohospodárov, nebezpečenstvo neho−
17.00 hod. − 17.25 hod. Ander z Košíc
dy.
17.30 hod. − 17.50 hod. Harčarki
Tak čo poviete, obyčajné starosti obyčajných
z Pozdišovec
ľudí. Bolo to príjemné stretnutie. Budeme spolu sle−
dovať, ako sa k nim postavia zodpovední mesta.
17.50 hod. − 18.15 hod. FS Stropkovčan
Stanislav Demko
18.15 hod. − 18.35 hod. Ander z Košíc

20. Strážčanský jarmok

Sociálne služby

Mesto Strážske začalo s procesom prípravy
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stráž−
ske. Cieľom je vytvoriť systém služieb na miestnej
úrovni, ktorý zodpovedá zisteným potrebám obča−
nov a napomáha, aby finančné prostriedky na so−
ciálne služby boli efektívne využívané.
Je pre nás dôležité poznať názory občanov a
zapojiť ich tak do toho procesu plánovania. Preto
mestský úrad pripravuje dotazník, prostredníctvom
ktorého dostane občan možnosť vysloviť svoj názor
na ďalší rozvoj mesta v sociálne oblasti.
Dotazník bude v najbližšom čase distribuovaný
do domácností v meste Strážske, zverejnený na
webovej stránke mesta a taktiež bude možné vy−
zdvihnúť si ho priamo na referáte sociálnych vecí a
rodiny, taktiež na sekretariáte mestského úradu.
−MsÚ−

19.15 hod. − 21.15 hod. PROGRES
− "Dnes Vám hrajeme"
21.30 hod. − 23.00 hod. CIGÁNSKI DIABLI
23.00 hod.
Disco

Sobota

10.00 hod. − 10.15 hod. Tarnavčan
10.20 hod. − 10.45 hod. Divadlo ZUŠ
− "Na jarmoku"
10.50 hod. − 11.10 hod. Gaštanka
− "Zašpivajme sebe"
11.10 hod. − 11.35 hod. Centrum voľného
času − "Na jarmoku veselo"
11.35 hod. − 11.40 hod. DSS Lidwina
− "Letná salsa"
11.50 hod. − 12.00 hod. Stredná odborná
škola − "Zabavte sa s nami"
12.00 hod. − 12.30 hod. Tarnavčan

Naše mesto

20. máj 2016

−3−

Ako sme volili v meste Strážske
Výsledky hlasovania v meste Strážske vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
5. 3. 2016:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 3530.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
1755. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa
§24 Zákona 180/2014 Z. z.: 1736. Počet voličov,
ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 18. Počet
platných odovzdaných hlasov: 1715. Počet plat−
ných hlasov odovzdaných pre každú politickú stra−
nu alebo koalíciu:
1. Strana TIP
10
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 2
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA
117
4. Demokrati Slovenska − Ľudo Kaník
0
5. ŠANCA
10
6. SME RODINA − Boris Kollár
153
7. Strana zelených Slovenska
11
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
0
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia −
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
0
10. VZDOR
3
11. MOST − HÍD
15
12. Slovenská národná strana
189
13. Odvaha − Veľká národná a proruská koalícia
7
14. Komunistická strana Slovenska
16
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia −
Demokratická strana
2
16. SMER − sociálna demokracia
680

17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba − Ľudová strana Naše Slovensko
20. #SIEŤ
21. Strana maďarskej komunity − Magyar
Közösség Pártja
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a Solidarita

107
6
135
125
0
4
123

Svoj hlas kandidátom na poslancov do NR
SR vo voľbách 5. marca dali manželia Jana Lu−
kačková a Ján Lukačko s dcérkou Leou.
Snímka a text: −grm−

Občania triedia málo odpadu
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpa−
dov a elektroodpadu, ktoré vznikli na území mesta Strážske v roku 2015, zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
V roku 2015 bolo v meste vyprodukovaných a na Skládke Pláne zneškodnených 952 ton zmesového
komunálneho odpadu, čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o 17 ton.
Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo na Skládke Pláne zneškodnených 444 ton drobného
stavebného odpadu od obyvateľov, 20 ton stavebného odpadu od podnikateľov, 87 ton objemného odpadu
a 49 ton odpadu vytriedeného z kontajnerov a vriec na triedený zber v hale triedeného zberu. Celkovo bolo
zneškodnených 1 552 ton odpadu (takmer o 48 t viac ako v roku 2014).
Najvyšší nárast produkcie v roku 2015 bol opakovane zaznamenaný v drobnom stavebnom odpade od
obyvateľov. Na skládku bolo uložených celkom 444 ton tohto druhu odpadu, čo je viac o takmer 42 ton ako
v predchádzajúcom roku. Každým rokom rastie množstvo odpadu z mechanického spracovania odpadov,
t.j. odpad ručne vytriedený z triedených zložiek komunálneho odpadu v hale separovaného zberu. V minu−
lom roku bolo vytriedených viac ako 49 ton, čo predstavuje nárast o 9 ton oproti predošlému roku. Produkcia
objemného odpadu sa oproti roku 2014 zvýšila o viac ako 12 ton.
V meste už dvanásty rok pokračoval triedený zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. V prie−
behu roka bolo vyzbierané a odovzdané na zhodnotenie 64 ton papiera, 68 ton skla, 33 ton plastov, 1,4
tony obalov z kovu, 7,7 ton kompozitných obalov − tetrapakov a 1 tona opotrebovaných pneumatík. Celkom
bolo v sledovaných komoditách vyzbieraných a zhodnotených o takmer 1 tonu odpadu menej ako v roku
2014.
V areáli technických služieb boli zhromažďované aj odpady z domácností s obsahom škodlivín a na
zhodnotenie bolo odovzdaných 170 kg batérií a akumulátorov, 180 kg žiariviek, 180 kg odpadového oleja a
9,8 ton elektroodpadu.
Každý občan mesta v minulom roku vyprodukoval priemerne 201 kg komunálneho odpadu a 99 kg drob−
ného stavebného odpadu, ktoré boli uložené na skládku, a len necelých 33 kg zložiek z odpadu vytriedil na
zhodnotenie. Tieto čísla hovoria o tom, že triedime veľmi málo. Čo si myslíte, prečo? Vaše námety, rady a
postrehy radi privítame na referáte životného prostredia mestského úradu.
Marta Bočková

Čestné uznania jubilantom
ZO SZPB v Strážskom na členskej schôdzi hodnotila činnosť za rok 2015. Pozvanie prijal Ing. Marián
Lukáč, tajomník Oblastného výboru SZPB v Michalovciach. V úvode Marta Karkošiaková predniesla báseň
a dievčatá zo speváckej skupiny Gaštanka, ktorú vedie naša členka Anna Schudichová s manželom, za−
spievali niekoľko ľudových piesní.
Akcií za uplynulé obdobie bolo ne−
úrekom, spomeniem len tie, ktoré
sme uskutočnili v spolupráci s
mestom − Deň víťazstva nad fa−
šizmom 8. mája, v auguste výro−
čie SNP, kedy sa konala súťaž v
aranžovaní ikebán a kytíc, vystúpil
krúžok Zrkadlenie, Rozmarín a
Rozkvet. Na pôde mesta sme pri−
jali zahraničnú delegáciu z Čes−
kej Lipy a oblastného výboru z Mi−
chaloviec. Oblastný tajomník Ma−
rián Lukáč kladne zhodnotil prácu
našej ZO SZPB, našim jubilantom
Na snímke zľava pri Anne Zaboudilovej, predsedníčke ZO
− Ján Sivčo, František Ihnát, On−
SZPB, František Ihnát, Ondrej Cehula, prevzal syn, Imrich Me−
drej Cehula, Imrich Meňovčík −
ňovčík, prevzala príbuzná, Marián Lukáč z OV SZPB a Ján Sivčo.
odovzdal čestné uznanie.
AZ
Text a snímka: red.

Podpora
opatrovateľskej služby
Na základe žiadosti sme sa zapojili do Ná−
rodného projektu Podpora opatrovateľskej
služby a môžeme takto podať pomocnú ruku
občanom na území mesta, ktorí túto pomoc
potrebujú.
Už v roku 2014 − 2015 mesto realizovalo a
bolo zapojené do projektu v rámci programo−
vacieho obdobia 2007 − 2014, a tak pomáhalo
financovať služby spojené s opatrovaním. Tento
program, ktorý začal podpísaním zmluvy s Im−
plementačnou agentúrou Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR vo februári, má
oproti minulému obdobiu viaceré obmedzenia,
ktoré podľa zmluvy budú mať za následok ne−
vyplatenie oprávneného výdavku. Za základné
(je ich 15) na našej strane považujeme tie, ktoré
sú veľmi obmedzujúce. Za oprávnený výdavok
nemožno uznať najmä výdavok ak:
l medzi opatrovateľkou a opatrovaným je vzá−
jomná vyživovacia povinnosť v súlade s plat−
ným právnym poriadkom SR,
l opatrovateľka a opatrovaný bývajú spolu v
jednej domácnosti.
Realizácia aktivity − výkon opatrovateľ−
skej služby − bude prebiehať do 30. 4. 2018.
Občania mesta, ktorí majú záujem o túto
službu, sa môžu informovať na mestskom úrade
u referentky sociálnych vecí a rodiny.
(andrea.hudakova@strazske.sk). Tento projekt
sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regio−
nálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje. Viac na: www.esf.gov.sk
Ing. Anna Zamborová

Majú šikovné ruky

Peknú časť výzdoby na tvorivých dielňach vytvo−
rili učiteľky a deti materskej školy.
Snímka a text: −gg−
V dňoch 17. − 18. marca sa v priestoroch
viacúčelovej sály uskutočnili veľkonočné tvorivé
dielne, kde svoju šikovnosť predviedli deti a
učiteľky materskej školy, základnej školy, klienti
Domova sociálnych služieb Lidwina. Ako sa tvo−
ria krásne veľkonočné kraslice? To predviedla
Marta Tejgiová. Veľkým umením je aj paličkova−
nie, ktoré ukázali členky krúžku paličkovania.
Všetkým účastníkom tohto predveľkonočného
podujatia patrí uznanie, že nám ukázali trocha zo
svojho umenia a našim očiam pripravil krásny
zážitok v podobe vytvorených diel.
A.J.

Poïakovanie
Dňa 25. 2. 2016 nás náhle opustil manžel,
otec, brat, strýko, švagor a kamarát Ján KOBZA.
Ďakujeme, že sa s ním prišli rozlúčiť a zmierniť
náš žiaľ susedia z bloku F2, Mierová 628, bývalí
spolupracovníci Diakolu − Chemko, kamaráti − ry−
bári, priatelia a známi.
Smútiaca rodina Kobzova
Dňa 11. 2. 2016 nás navždy opustila Milo−
slava DUPAĽOVÁ. Ďakujeme susedom, priate−
ľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaci manžel s rodinami dcéry a syna
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Daj mi lásku

DFS Stražčaník na cestách

Domov sociálnych služieb Harmonia pripravil
pre svoje klientky slávnostné dopoludnie. 8. 3. 2016
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozvalo
vedenie Harmonie krúžok poézie Zrkadlene, ktorý
ženy pozdravil hudobno−slovným pásmom Daj mi
lásku.
Po programe pokračovalo popoludnie posede−
ním pri sladkom občerstvení. Prítomné ženy sa
potešili darčekom, ktoré im vlastnoručne zhotovili a
s blahoželaním k sviatku žien odovzdali klienti.
Potešili sme sa im aj my, podobne i príjemnému
rozhovoru s P. Karchňakovou, ktorá si nás pamätá
nielen z mesta, ale aj z pôsobenia v podniku
Chemko. Spomínanie na Chemko bolo bohaté na
spoločné zážitky.
Z osláv MDŽ sme odchádzali s pocitom, že je
správne spríjemniť iným sviatok a byť súčasťou po−
dujatia, ktoré ochotný personál pripravil pre svoje
klientky.
g.g.

Členovia DFS Stražčanik opäť bohatší o skúsenosti z Medzinárodného stretnutia folklórnych
súborov v Poľsku (20.−25.4.2016). Je to už štvrtýkrát, čo prekročili hranice našej vlasti, aby prezento−
vali a šírili kultúrne dedičstvo nášho národa a zároveň objavovali inú kultúru.
mestnanci organizácie Ognisko Pracy Pozaszkol−
nej Zespół "PRZYGODA" − stredisko mimoškolskej
činnosti pod vedením riaditeľky Anity Geratowskej
a mnohí z účastníkov festivalu sa neubránili slzám.
Krásu slovenských krojov sme mohli prezen−
tovať vďaka finančnej podpore spoločnosti COOP
Jednota Slovensko, ktorá už druhýkrát vybrala náš
projekt v grantovom programe "Nech sa nám netú−
lajú. "Vo voľnom čase s folklórom v srdci" tak chce−
me i naďalej pokračovať v začatej činnosti.
Máme za sebou ďalšie medzinárodné vystú−
penie, pribúdajú nové diplomy, skúsenosti, spo−
mienky, ale i výzva ďalej na sebe pracovať, pod−
porovať a rozvíjať u detí lásku k folklóru a pod−
Záber z úspešného vystúpenia DFS Stražčanik
necovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti.
v Poľsku. Snímka: Janusz Rzymanek. Text: red.
Mgr. Marta Kordeľová
Každý z festivalov bol iný. Aj ten v Poľsku bol
pre deti veľkým prínosom. Hrdo niesli vlajku Slo−
venska a označenie Children´s Folklore Ensemble
Stražčanik, aby spolu s Čechmi, Srbmi, Poliakmi,
DSS Harmonia a CVČ Strážske sa zapojili
súborom čečenskej menšiny Bialystoku a litovskej
do grantového programu Nadácie Tesco "Vy
menšiny v Senjy predstavili folklór svojej krajiny.
rozhodujete, my pomáhame 2016". S projekt−
Okrem festivalových vystúpení sme navštívili aj
mi Športom k zdraviu a priateľstvám − Harmo−
základnú školu a gymnázium v Rybniku, kde v
nia, Letom s Tescom športovo a zdravo −
rámci edukačného procesu s patričným nábojom
CVČ, oba kolektívy postúpili do 2. kola, v kto−
radosti z tanca, umožnili mladým divákom spoznať
rom budú o podpore rozhodovať zákazníci. V
kultúru nášho regiónu.
termíne 11. 5. − 7. 6. 2016 za každý nákup v
Srdečné bolo tiež prijatie na radnici vicepri−
Tescu Strážske a Humenné získate jeden hla−
mátorom mesta Rybnik Wojciechom Šwierkoszom.
sovací žetón, ktorý vhodíte do boxu s ozna−
Nasledovali ďalšie vystúpenia a účasť na sprievod−
čením projektu, pre ktorý sa rozhodnete:
ných akciách.
CVČ resp. Harmonia.
Počas celého pobytu boli našimi hostiteľmi za−

Podporte ich

Blahoželáme
Najmladšia členka krúžku poézie Zrkadlenie
Johanka Románová oslávila nedávno okrúhle
výročie narodenín. K jubileu jej blahoželáme a do
ďalších rokov želáme veľa optimizmu, zdravia,
šťastia a pekné chvíle medzi nami.
Zrkadlenie

Potrebujete maturitu?
Od nového školského roku 2016/2017 Stred−
ná odborná škola v Strážskom ponúka možnosť
získať maturitné vysvedčenie v dvojročnom štu−
dijnom odbore Podnikanie v remeslách a služ−
bách.
Študijný odbor je určený pre absolventov troj−
ročných učebných odborov zameraných na služby.
Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vy−
svedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľ−
ko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre
získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zá−
roveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vy−
sokej škole. Absolvent je vo svojej špecializácii pri−
pravený na kvalifikované riadenie malého a stred−
ného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti
na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti,
resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia
podnikateľských cieľov organizácie. Dĺžka štúdia je
dva roky, externou alebo dennou formou. Termín
podávania prihlášok je do 31. mája 2016.
Prihlášku a kritériá prijatia nájdete na interne−
tovej stránke školy − http://sosstrazske.wbl.sk/ v
sekcii Nadstavbové štúdium, bližšie informácie radi
poskytneme osobne alebo na tel. čísle 056 64 77
252, 0915 962 764.

Nezabudnuteľné chvíle na VL
16. marca sa v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach uskutočnilo
okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička. Podujatie pripravili: ÚŽS OO Michalovce v spolupráci so
Zemplínskym osvetovým strediskom − kultúrne zariadenie KSK Michalovce a Domom Matice slo−
venskej Michalovce.
Do tohto kola postúpili Gab−
riela Grmolcová, Eva Búciová,
Marta Karkošiaková a Amália
Mochťáková. Podujatie malo
slávnostný charakter, otvoril ho
klavírnym prednesom Otakar
Krásenský. Prítomných privítala
predsedníčka OO ÚŽS Micha−
lovce Anna Zabloudilová.
Odborná porota okresného
kola súťaže sa kladne a po−
chvalne vyjadrila k prednesom,
zároveň ocenila záujem recitá−
toriek o umelecký prednes. Na
Súťažiace recitátorky a členky poroty na Vansovej
krajskom kole 2. apríla v Rož−
Lomničke v Michalovciach. Snímka A. Zabloudilová, text: red.
ňave sa zo Strážskeho zúčast−
nila Eva Búciová a obsadila 3. miesto. Krúžok paličkovanej čipky v Strážskom pripravil hodnotné palič−
kované darčeky pre všetky súťažiace a vrátane poroty ich bolo 27. Veľmi si cením ochotu a lásku, s ktorou
pristupujú členky krúžku k vyhotoveniu týchto darčekov bez nároku na odmenu už viac rokov.
Vansovej Lomnička je pekné podujatie a organizátorky musia vynaložiť veľa úsilia. Ženy, ktoré majú
blízky vzťah k poézii a próze, sa stretli a prežili spolu pekné nezabudnuteľné chvíle, za čo všetkým, čo sa
o to zaslúžili, patrí uznanie. Tešíme sa na 50. ročník Vansovej Lomničky, ktorý bude na budúci rok.
AZ

Opri sa o mňa

Na snímke DSS Harmonia sú účastníci podujatia v Prešove.

Pod týmto názvom sa 3. 4. 2016 konal už 5. ročník benefičného koncertu
v Prešove, ktorý organizovalo občianske združenie Milan Štefánik a Oco,
mama a ja Prešov.
Zúčastnili sa ho aj klienti zariadenia sociálnych služieb Harmonia.
Program pozostával z vystúpení známych spevákov a skupín, ako Katarína
Knechtová, Peter Bič Project, Inside a folklórny súbor Dúbrava. Nechýbalo
ani množstvo sprievodných akcií vo forme workshopov, napríklad latinoa−
merické zumba tance, maľovanie na tvár, maľovanie na drevo a sklo, výroba
šperkov, orgiami. Najväčším zážitkom však bolo stretnutie s moderátorom
podujatia, zabávačom Jozefom Pročkom, ktorý ich zaujal najmä svojím hu−
morom a bezprostrednosťou. Počas celého podujatia bolo podávané občer−
stvenie. V sále vládla výborná atmosféra, všetci tancovali nielen počas ná−
cviku zumby, ale aj počas jednotlivých vystúpení. Domov sme odchádzali až
podvečer, síce unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov zo stretnutia
známych osobností.
B.D.
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Podujatia CVČ do júna
21. 5. 2016 sobota o 7.00 hod. − Memoriál
Mareka Ohradzanského − lov rýb udicou, účasť
členov rybársko − poľovníckeho krúžku
v sprievode rodičov.
27. 5. 2016 piatok o 10.40 hod. − Na ľudovú nôtu
− vystúpenie členov DFS Stražčanik na jarmoku.
28. 5. 2016 sobota o 10.30 hod. − Na jarmoku
veselo − pásmo piesní, tancov a humorných
scénok v podaní členov záujmových útvarov
CVČ Strážske.
30.5.2016 pondelok o 10.00 hod. − Oci, mami,
zahrajte sa s nami − dopoludnie plné zábavy
pre najmenších.
31. 5. 2016 utorok o 10.00 hod. − Prečo nefajčiť
− beseda pre deti k Svetovému dňu bez tabaku.
2. 6. 2016 štvrtok o 10.00 hod. − Aj keď sme iní,
vieme sa zabávať − súťažné a zábavné
dopoludnie pre klientov DSS.
4. 6. 2016 sobota o 7.00 hod. − Smer HABAKUKY
− výlet pre najlepších členov záujmových
útvarov do Dobšinského rozprávkového sveta.
4. 6. 2016 sobota o 10.00 hod. − O najdlhšiu rybu
− súťaž v love rýb udicou pre členov záujmových
útvarov CVČ.

LETNÉ PRÁZDNINY
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU
PRÍMESTSKÉ TÁBORY
Harry Potter − čarodejnícky týždeň − I. turnus
mestského denného tábora 4. 7. − 8. 7. 2016. Kus
kúzelníckeho sveta z kníh a filmov o Harry Potte−
rovi ožije aj v mestskom tábore Strážske − HARRY
POTTER − ČARODEJNÍCKY TÝŽDEŇ. Celý tábor
bude nabitý elektronizujúcou atmosférou... Za po−
moci Harryho Pottera naučia sa magické remeslo −
spoločne budú čarovať, pripravovať netradičné
športy − ogot, indiaca, ringo, intercross, vymýšľať im
pravidlá a hrať ich na rôzne spôsoby. Nebude chý−
bať obľúbený metlobalový turnaj, boj o prežitie v
temnom lese, hry športovanie, lúštenie tajných hla−
volamov. Poplatok 20 eur.
Indiánsky týždeň − II. turnus mestského den−
ného tábora 11. 7.−15. 7. 2016. V tábore striedame
rôzne aktivity zamerané na šport a telesnú zdat−
nosť, umenie ale aj lesnú múdrosť a zručnosť.
Okrem množstva tvorivých aktivít − výroba indián−
skych zbraní, kostýmov, čeleniek, náhrdelníkov,
masiek − indiánsky make up, maľovanie kameňov,
budeme denne súťažiť v rôznych netradičných
športových disciplínach i pravých indiánskych
hrách, zvládneme malý indiánky tanec, vytvoríme
skrýšu. Poplatok 25 eur.
Letné prímestské tábory sú určené deťom vo
veku 7 − 14 rokov. V cene sú zahrnuté náklady na
stravu (desiata, obed), základné poistenie, pitný re−
žim, materiál na činnosť, odmeny a ceny do súťaží,
prípadne cestovné a vstupné.
ODBORNÉ SÚSTREDENIA A KURZY
Tenisové leto 18. 7. − 22. 7. 2016. Tenisový
kurz pre záujemcov vo veku 9 − 15 rokov zameraný
na nácvik základov tenisu, pohybových hier a zdo−
konalenie kondičných schopností detí. Denná do−
chádzka v trvaní 3 hodiny podľa rozpisu. Možnosť
zapožičania rakiet, lôpt a športových pomôcok.
Strava z vlastných zdrojov. Poplatok: 5 eur. €
Ukáž čo v tebe je, aký máš talent 18. 7. − 22.
7. 2016. Deti počas týždňa získajú zručnosti v rôz−
nych kreatívnych umeleckých technikách zamera−
ných na prácu s prírodným i odpadovým materiá−
lom. Počas sústredenia sú pripravené zábavné a
pohybové aktivity spojené s vychádzkami do príro−
dy. Trvanie: 9.00 hod. − 12.00 hod. Poplatok: 7 eur.
Uvedené poplatky platia pre členov ZÚ, o po−
platkoch pre nečlenov informujte sa v CVČ.
Žiadosť o prijatie dieťaťa na letnú činnosť a
pokyny pre rodičov je potrebné vyzdvihnúť v CVČ
Strážske do 6. 6. 2016 a poplatok uhradiť do 10. 6.
2016!
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Rybár Kristián
V nedeľu 1. mája 2016 uskutočnil sa na vodnej nádrži Baňa Micha−
lovce v poradí už 10. ročník okresnej súťaže detí v love rýb udicou o
putovný pohár primátora mesta Michalovce. Z deviatich členov rybár−
sko−poľovníckeho krúžku nášho CVČ sa (v sprievode rodičov) zúčast−
nili traja: Kristián Kováč, Nikolas Poľak a Marek Zapotočný. Po trojho−
dinovom zápolení najlepšie sa umiestnil Kristián, ktorý obsadil veľmi
pekné 3. miesto v kategórii registrovaných. Celkovo súťažilo 140 detí.
Vecnú cenu, pohár a diplom prevzal z rúk primátora mesta Micha−
lovce.
Ján Sisák

Deti a ochrana prírody
Apríl − mesiac lesov sme dali do povedomia detí aj prostredníctvom besied pre 1. − 3. roč. ZŠ
Strážske v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Michalovce. O
krásach blízkeho okolia, množstve vzácnych drevín, rastlín, zveriny, rýb a vtáctva pútavo rozprával
Ján Sisák, člen osvetovej komisie SPZ.
Poukázal na krásu malého územia s množ−
zveri aj danielia a muflonia, v poslednom období
stvom rôznych druhov živočíchov pri rieke Laborec,
bol zaznamenaný aj výskyt šakala zlatého, psíka
ktorú nám môžu závidieť iné, oveľa väčšie regióny
medvedikovitého, vydry riečnej a bobra európske−
Slovenska. V blízkych lesoch žije okrem bežnej
ho. V zimnom období zatúla sa do lesa Krivoštian−
ky aj vlk a rys ostrovid. Vyzdvihol prácu poľovníc−
keho zväzu pri ochrane lesa i samotnej zveri. Po−
môcť môžu aj deti prikrmovaním hlavne v zimnom
období. Poukázal na vhodnosť výberu krmiva pri
extrémnych prírodných podmienkach. Vysvetlil de−
ťom základy správania sa v prírode, ako majú
správne reagovať pri nájdení mláďat, prípadne
poranených dospelých jedincov.
Pozornosť detí upriamil aj na pestrosť vodných
živočíchov. V súčasnosti prebieha neres rýb na rie−
ke Laborec. Obyvatelia Strážskeho a blízkeho oko−
lia môžu pod krivošťanským mostom vidieť množ−
stvo jalcov, podustiev, boleňov, mren a iných dru−
hov rýb, ktoré sa cez rybochod dostanú na nere−
siská "brekovské plytčiny".
V závere vyzval deti na možnosť rozvíjať svoje
poznanie o prírode prostredníctvom činnosti v
záujmovom rybársko−poľovníctvom krúžku pri CVČ,
ktorý sa venuje nielen ochrane zveri, ale aj prak−
tickému, športovému rybolovu.
Marta Kordeľová
Aktéri prvej úspešnej jarnej rybačky.
Snímka a text: CVČ

Naše aktivity v jari
V centre voľného času deti zhotovovali rôzne dekoračné ozdoby predovšetkým z prírodného materiálu.
Členky krúžku paličkovania Anna Gajdošová a Mária Tóthová ich zasvätili do tajov zdobenia vajíčok
voskovou technikou a zručnejšie dievčatá si zhotovili vajíčka z nití. Počas veľkonočných prázdnin si prišli
na svoje malí i tí starší. Na zábavno−náučnom dopoludní dievčatá "preleteli svetom" a rozprávali sa o
tradíciách v okolitých krajinách. Nadšenci ručných prác si vy−
robili dekoračné ozdoby na sviatočný stôl. Deťúrence z Drob−
ček klubu veselo zašantili v detskej herni a tanečníci z DFS
Stražčanik "dolaďovali" tanečné choreografie.
Krivošťanská hora pekná, vznešená,
Boli uskutočnené tiež zaujímavé besedy na tému Poruchy
stále nás pritúli do svojho lona.
prijímania potravy u detí a k Svetovému dňu vody. V rámci
Keď ja na ňu pôjdem skoro za rána,
aktivít prevencie sociálno−patologických javov deti na besede
ona sa poteší, veď mňa rada má.
diskutovali na tému patologické závislosti.
A.F.
A na tejto hore lúka zelená,
pri ohníku sedí parta veselá.
Všade naokolo vonia slanina,
strážčanskí turisti − veľká rodina.
Predám starší rodinný dom so záhradou
Pri západe slnka, keď sa zotmieva,
v Krivošťanoch, č. d. 328 (458 m2). Cena
na pekné zážitky každý spomína.
dohodou. T. č.: 0905 239 647.
Jozef Kozár

Krivoštianka

INZERCIA

Opäť úspešne

Úspešné speváčky zo základnej školy si vyspie−
vali v Michalovciach ocenenie i 3. miesto.
Snímka: archív ZŠ, text: red.

Dňa 3. 5. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo
Slávik Slovenska 2016 na 3. ZŠ v Michalov−
ciach. Opäť sa nám podarilo uspieť. Našu ško−
lu reprezentovali: I. kat. Elena Patlevičová
(žiačka 1.B), II. kat. Hana Hakošová (4.A), III.
kat. Adriana Voznyjová (7.A).
V silnej konkurencii sa podarilo uspieť naj−
mladšej speváčke Elenke Patlevičovej, ktorá
sa umiestnila na 3. mieste a Hanka Hakošová
bola ocenená cenou poroty. Žiačky na súťaž
pripravovala Mgr. M. Čajková.
Mgr. Marta Čajková
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S volejbalkou to vedia
Po víťaznom ťažení volejbalových družstiev
dievčat a chlapcov zo ZŠ Strážske v obvodových a
okresných kolách, kde nestratili so súpermi ani set,
sa dievčatá predstavili dňa 14. 4. 2016 na Majstrov−
stvách Košického kraja v Spišskej Novej Vsi za
účasti ôsmich družstiev. Po troch víťazstvách v
skupine sa im už vo finálovej časti tak nedarilo, kde

po prehre s Trebišovom obsadili pekné celkovo 3.
miesto za víťazom Spišskou Novou Vsou a Trebi−
šovom. Reprezentovali: V. Doničová, N. Džugano−
vá, T. Kňazíková, E. Lazorová, A. Makarová, B.
Misárová, Ch. Polaiíková, D. Sabová, T. Šumilová,
V. Tilešová, A. Turčíková a M. Demčáková. Druž−
stvá viedol Mgr. Peter Müller.

Chlapci dňa 21. 4. 2016 vo vlastnej telocvični
Majstrovstvá Košického kraja za účasti siedmich
družstiev bez straty setu vyhrali, keď postupne
porazili ZŠ na Krosnianskej ulici Košice, ZŠ Leta−
novce, ZŠ na Tomášikovej ulici Košice, a vo finále
aj ZŠ Moldava nad Bodvou. Tým si vybojovali právo
účasti na Kalokagatii v Trnave v dňoch 22. − 24. 6.
2016, kde prebehnú Majstrovstvá Slovenska v jed−
notlivých športových odvetviach. Reprezentovali: M.
Matuch, J. Hakoš, E. Kočerha, Š. Sorokáč, O. Sov−
jak, F. Tkáč, Š. Kovaľ, M. Berko, L. Bereznanin, K.
Holinka, G. Zambory a D. Voznyj. Družstvo vedie:
Mgr. František Müller.
Mgr. František Müller

11. ROČNÍK
LABORECKEJ
DESIATKY
Bežecký klub MBO Strážske v spolupráci s
mestom Strážske a Park Pubom organizoval v
našom meste prvý z troch tohtoročných bežec−
kých podujatí konaných v našom meste.
Dňa 24. apríla sa na štart 11. ročníka Labo−
reckej desiatky postavilo 112 bežcov, odhodlaných
popasovať sa s desať kilometrovou trasou, chlad−
ným a extrémne veterným počasím. Najlepšie si
rozložil sily poľský bežec Konrad Mateusz Dziedzic,
ktorý finišoval na prvom mieste, pred Imrichom
Pástorom z Košíc a tretím Filipom Džubarom z
Vranova n/Topľou. Najlepší z domácich bežcov bol
celkovo štvrtý Patrik Vyšňovský, ktorý však deň
predtým zvíťazil na premiérovom behu Wizz AIR
Košice Runway Run na letisku v Košiciach. V kate−
górii žien finišovala ako prvá taktiež poľská vy−
trvalkyňa Marta Praizner pred Erikou Ondrijovou z
Vyšnej Šebastovej a Beátou Seligovou z Košíc.
Najlepšia domáca pretekárka Iveta Hudáková skon−
čila na peknom 5. mieste. Uznanie patrí všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a sa−
motnom priebehu preteku, rozhodcovi Petrovi Bu−
covi, moderátorom Jankovi Sabovi a Viktorovi Fo−
tulovi, základnej škole, ktorá poskytla šatne a spo−
ločný obed, MUDr. Mariánovi Maškulíkovi, mestskej
polícii, sponzorom a reklamným partnerom podu−
jatia. Po skončení behu a po spoločnom obede
nasledovalo vyhodnotenie a ocenenie najlepších vo
všetkých desiatich kategóriách, kde finančné odme−
ny umiestneným bežcom odovzdal primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák a predseda športovej komi−
sie, poslanec Jozef Meňovčík. Prvé bežecké podu−
jatie máme úspešne za sebou, ale už teraz pripra−
vujeme 1. ročník Behu na Krivoštianku, ktorý sa
uskutoční v lete 24. júla 2016. Vladislav Lipovský

Konečná tabuľka
P. Družstvo Z V
P Body
1.
2.
3.
4.

VK
VK
VK
VK

Strážske
Slávia Sobrance
Štart Odeta Michalovce
Veľké Kapušany

27
27
27
27

25
17
7
4

2
10
19
23

80
60
23
17
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Jar 2016 dospelí
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

13.03.2016
20.03.2016
27.03.2016
03.04.2016
10.04.2016
17.04.2016
24.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
15.05.2016
22.05.2016
29.05.2016
05.06.2016
12.06.2016

Strážske − Gelnica
V. Kapušany − Strážske
Strážske − Rožňava
Kalša − Strážske
Strážske − Geča
Sp.Vlachy − Strážske
Strážske − Medzev
V. Folkmar − Strážske
Strážske − Sobrance
Michaľany − Strážske
Strážske − Borša
Krompachy − Strážske
Strážske − Čaňa
Rudňany − Strážske

2:1
2:1
2:0
3:0
3:2
0:2
7:0
5:1
1:2

Sobrance − Strážske
Strážske − V. Kapušany
Kr. Chlmec − Strážske
Strážske − Z.Teplica
Čierna n/T − Strážske
Strážske − Michaľany
Parchovany − Strážske
Strážske − Z.Jastrabie
Topoľany − Strážske
Strážske − Somotor

4:0
3:5

Jar 2016 dorast
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo

03.04.2016
09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
07.05.2016
14.05.2016
21.05.2016
28.05.2016
04.06.2016

4:0
12:0
0:2

Jar 2016 starší žiaci
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

01.04.2016
08.04.2016
15.04.2016
22.04.2016
29.04.2016
06.05.2016
13.05.2016
20.05.2016
27.05.2016
03.06.2016

Strážske − Lastomír
Sobrance − Strážske
Strážske − Vinné
Strážske − Nacina Ves
Strážske − voľno
Lastomír − Strážske
Strážske − Sobrance
Vinné − Strážske
Nacina Ves − Strážske
Strážske − voľno

4:1
3:1
6:1
1:1
0:0
0:0

Jar 2016 mladší žiaci
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo

Volejbalisti majstri regiónu
Volejbalové družstvo mužov sa stalo víťazom
majstrovstiev Zemplínskeho regiónu v ročníku
2015/2016. O víťazstvo sa zaslúžilo družstvo v zlo−
žení: J. Sekera, T. Sekera, M. Gešperik, V. Dunaj−
čák ml., I. Boroš, R. Sovjak, L. Bajcura, R. Koscel−
nik, M. Beň, T. Bereznanin, D. Kovaľ, P. Oleárnik,
J. Mižik pod vedením trénera M. Varša. Domáce
stretnutia rozhodovali M. Varšo a Š. Vaňko.
Š. Bočko

Naše mesto

09.04.2016
16.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
07.05.2016
14.05.2016
21.05.2016
28.05.2016
04.06.2016
11.06.2016

Zalužice − Strážske
Strážske − Močarany
Bracovce − Strážske
Palín − Strážske
Strážske − voľno
Strážske − Zalužice
Močarany − Strážske
Strážske − Bracovce
Strážske − Palín
Strážske − voľno

3:5
7:4
4:3
1:8

Jar 2016 dospelí "B"
Bežeckí reprezentanti MBO Strážske majú
úspešne za sebou aj 11. ročník Laboreckej de−
siatky.
Snímka: P. Kičinka, text: red.

Oznam pre rybárov
Srdečne vás pozývame na XVI. ročník Me−
moriálu Mareka Ohradzanského, ktorý sa us−
kutoční dňa 21. 5. 2016 na rieke Laborec.
Výbor OO SRZ č.1 Strážske ďalej ozna−
muje svojim členom termíny brigád v roku
2016: 4. 6. 2016, 29. 10. 2016 od 8.00 do 14.00
hod. Zraz brigádnikov je pri krivošťanskom
moste. Potrebné je doniesť hrable, mačetu a
pracovné rukavice.
Ján Sisák

10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

17.04.2016
10.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
15.05.2016
22.05.2016
29.05.2016
05.06.2016
12.06.2016

Strážske − Horňa
Oborín − Strážske
Strážske − Ložín
Úbrež − Strážske
Strážske − Stretava
Lekárovce − Strážske
Strážske − Jastrabie
Sobrance − Strážske
Strážske − Choňkovce

3:1
2:1
1:0
0:2

INZERCIA
Predám záhradku v osade Sihoť,
vhodná aj na relax a odpočinok.
Kontakt: 0907 998 180.
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