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Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Súhlasili s prenájmom pre mäsiarstvo

Máte slovo, pán primátor
Pán primátor,

uplynul už neja−
ký čas po na−
šom poslednom
rozhovore o rie−
šení hlavnej kri−
žovatky v Stráž−
skom. Povedzte
nám, ako tento
problém vnímate
v súčasnosti.

Od času, keď
som sa zmienil v
novinách Naše
mesto o tomto
probléme, uplynuli dva roky. Treba povedať, že aj
napriek môjmu maximálnemu úsiliu a snahe
niektorých jednotlivcov, prísľub vlády, že v roku
2015 sa začne s riešením križovatky vybudovaním
kruhového objazdu, sa nesplnil. 

Znovu chcem pripomenúť dôležitú skutočnosť,
že križovatka je na štátnej ceste I. triedy to zna−
mená, že mesto nie je vlastníkom tejto cesty a zo
zákona nemôže vkladať finančné prostriedky do
cudzieho majetku. Ak by to bola mestská komu−
nikácia, mesto by ju riešilo aj za cenu úveru, lebo
podľa môjho názoru, názoru poslancov, ide o bez−
pečnosť našich občanov. Veď stali sa tam už aj
smrteľné úrazy a životy sa nedajú už nikdy ničím
nahradiť.

To, že je to kľúčový problém mesta, nie je len
môj názor, ale aj väčšiny občanov nášho mesta.
Svedčí o tom aj skutočnosť, že pri prieskume
občanov, ktorý sa uskutočnil pri tvorbe plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 72 %
respondentov prieskumu považuje za naj−
nebezpečnejšie miesto v meste práve hlavnú kri−
žovatku na trase Michalovce − Humenné − Vranov
nad Topľou. Vychádzajúc aj z uvedenej skutoč−
nosti, hneď po voľbách do NR SR, som začal
vyvíjať iniciatívu a na stretnutiach s predstaviteľmi
strán vládnej koalície neustále pripomínam naj−
väčší problém mesta Strážske, ktorý nemôže zo
zákona riešiť samospráva, teda orgány mesta. Aby
som bol konkrétny, tento problém som prerokoval
s Patrikom Magdoškom, predsedom Klubu Siete v
Strážskom (jeho článok na inom mieste týchto
novín) a Ing. Evou Búciovou, predsedníčkou Klubu
Smer−SD v Strážskom, ktorá uvedený problém
predniesla na okresnom sneme v Michalovciach a
je v úlohách v uznesení z tohto snemu. Pripravu−
jem aj stretnutia s ostatnými členmi vládnej koalície
s jasným zámerom − presvedčiť o nevyhnutnosti
riešenia hlavnej križovatky v Strážskom, lebo bez
politického rozhodnutia to pôjde asi len veľmi
ťažko.

Verím a urobím všetko preto, aby okružná kri−
žovatka v meste Strážske sa stala realitou v čo
najkratšom možnom čase.

Mestské zastupiteľstvo malo zasadnutie 7.
7. 2016. Viedol ho primátor mesta a zúčastnili
sa na ňom všetci poslanci. Po prerokovaní
schválili uznesenie, v ktorom MsZ:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Pred−
pokladané termíny zasadnutí a plánovaný program
MsZ na II. polrok 2016. l Harmonogram prípravy
rozpočtu mesta Strážske na roky 2017 − 2019. l

Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok
2015. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole výdavkových pokladničných
operácií v MsPS. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole vykonávania základnej
finančnej kontroly v MsÚ. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybavovania
sťažností a petícií za rok 2015. l Informácie zo za−
sadnutí komisií.

Schvaľuje: l V súlade s ods. 2 písmenom § 14
Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pra−
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mesta
Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2016: a)
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 335 241,30 eur, b) presun
rozpočtových prostriedkov na podpoložkách roz−
počtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny
príjmov a výdavkov upravený v bode a). Rozpočet
po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške
3 113 272,30 eur. 
Príjmy: Bežný rozpočet              2 999 272,30 eur 
Kapitálový rozpočet                         6 000,00 eur 
Finančné operácie                       108 000,00 eur
Rozpočet mesta 3 113 272,30 eur 
Výdavky: Bežný rozpočet           2 836 664,30 eur

Kapitálový rozpočet                      199 158,00 eur
Finančné operácie 77 450,00 eur
Rozpočet mesta 3 113 272,30 eur
l V súlade s ods. 2 písmenom § 14 Zákona č.
583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá−
konov zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočto−
vým opatrením č. 1/2016 pre MsPS mesta Stráž−
ske: a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiah−
nutí vyšších príjmov, a to o 59 363,06 eur, b) pre−
sun finančných prostriedkov na podpoložkách v
programoch rozpočtu uvedených v prílohe bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v
bode a). Rozpočet po navrhovanej zmene ako vy−
rovnaný vo výške 575 063,06 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet                515 700,00 eur
Kapitálový rozpočet 44 335,13 eur
Finančné operácie 15 027,93 eur
Rozpočet MsPS 575 063,06 eur
Výdavky: Bežný rozpočet             530 727,93 eur
Kapitálový rozpočet                       44 335,13 eur
Rozpočet MsPS 575 063,06 eur.
l Usporiadanie kladného výsledku hospodárenia
MsPS mesta Strážske: a) rozdelenie kladného vý−
sledku hospodárenia z HČ vo výške 23 028,87 eur
na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minu−
lých období z PČ, b) rozdelenie kladného výsledku
hospodárenia vo výške 6 431,61 eur: odvod do re−
zervného fondu. l Investičné akcie mesta Strážske
na roky 2016 − 2018. l Prenájom časti nehnuteľ−
nosti objektu Kolkáreň (bufet a súvisiace priestory)
pre Ľubomíra Sojku, Strážske počas letnej sezóny
za cenu 711 eur/mesiac na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže. l Zmluvu o zrušení
vecného bremena...     (pokračovanie na 2. strane)

Oznam
Mesto Strážske, mestský úrad oznamuje

občanom, že v dňoch 1. júla až 31. augusta
2016 je upravená pracovná doba na mest−
skom úrade denne od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Matričný úrad, sekretariát a pokladnica pra−
cuje v nezmenených stránkových hodinách. 

Výrub prehnitých gaštanov
Mestský podnik služieb mesta Strážske bude v októbri t. r. pokračovať vo výrube gaštanov na

Ulici mierovej. V jarných mesiacoch bolo vyrúbaných sedem kusov z povolených tridsiatich. Znovu
oznamujeme, že o výrube drevín rozhodol Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné
prostredie. Na miestnom šetrení bol prítomný aj zástupca štátnej ochrany prírody, Správa chráne−
nej krajinnej oblasti Vihorlat Michalovce − ako odborný pracovník. Každý navrhovaný strom bol
posudzovaný individuálne. Na výrub boli vybrané stro−
my, ktoré majú silno poškodené kmene vnútornou hni−
lobou oslabujúcou stabilitu stromu a tiež tie, u ktorých
dochádza k presychaniu korún, ktoré ohrozujú bez−
pečnosť osôb pohybujúcich sa po chodníkoch a bez−
pečnosť na ceste. 

O opodstatnenosti výrubu gaštanov svedčí aj ten,
ktorý koncom júna za vetra spadol na hlavnú cestu
blízko prechodu pre chodcov pri Hostinci po gašta−
nom. Aj keď z vonkajšieho pohľadu vyzeral zdravý (a
nebol ani vybraný na výrub), vo vnútri bol celkom pre−
hnitý a vietor ho zlomil. 

Gaštanová aleja je neodmysliteľnou súčasťou náš−
ho mesta. Dreviny v nej vysadené už majú úctyhodný
vek. Robotníci vtedajšieho veľkostatku ju vysadili ešte
pred príchodom mladomanželov Sečéniových do kaš−
tieľa − a tí prišli v roku 1908. Mesto ju chce zachovať aj
pre ďalšie generácie. A preto bude mestský podnik
služieb v jesenných mesiacoch nielen rúbať, ale aj vy−
sádzať nové sadenice.                            Marta Bočková
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(Dokončenie z 1. strany) ...− predkupného práva
(medzi Mestom Strážske a manželmi Ing. Stanisla−
vom Juhasom, CSc. a Magdalénou Juhasovou v
Kúpnej zmluve č. 3/1993 sa dohodli, že na pôvod−
ný pozemok − parcela reg. "C" č. 545/11, druh po−
zemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 600
m2, zapísanú na LV č. 1284 pre katastrálne úze−
mie: Strážske, obec: Strážske, okres: Michalovce
bude zriadené vecné bremeno, ktorého obsahom
bolo zriadenie predkupného práva k uvedenej par−
cele v prospech Mesta Strážske za cenu uvedenú
v tejto kúpnej zmluve. Predkupné právo pre Mesto
Strážske bolo zapísané pod č. j. V 53/93 − VZ
57/93) pôvodne dojednaného v prospech Mesta
Strážske k pozemkom zapísaným na LV č. 1284
pre katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske,
okres: Michalovce: a) Parcela registra "C" parcelné
číslo 545/11, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, výmera 448 m2, b) Parcela  registra "C"
parcelné číslo 545/19, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, výmera 152 m. Nakoľko bol
naplnený pôvodný účel Kúpnej zmluvy č. 3/1993, t.
j. výstavba rodinného domu, Mesto Strážske nemá
záujem predkupné právo využiť. l Predĺženia ná−
jomných zmlúv − Obytný dom U−3: Erik Dančišin do
31. 12. 2016. l Pridelenie nájomných bytov: A)
Obchodná ul. 440 − Dušana Bevilaguová do 31.
12. 2016. B) Laborecká ul. 281/27 − Miroslava
Goroľová do 31. 12. 2016. l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Emila Adama vo výške 100 eur. l Jed−
norazovú sociálnu dávku pre Albínu Tolvajovú vo
výške 100 eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre
Martu Kačurovú vo výške 100 eur. l Plán kontrol−
nej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na
II. polrok 2016.

Súhlasí: l S prenájmom nebytového priestoru
v OD Laborec na prízemí o rozlohe 113,57 m2 pre
TAURIS Cassovia, s. r. o., Potravinárska 6, 979 01
Rimavská Sobota za účelom zriadenia prevádzky
mäsa a mäsových výrobkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, (viacnásobná neúspešná OVS,
potreba predajne mäsa a mäsových výrobkov v
meste).

Ukladá: l Pripraviť podmienky pre obchodnú
verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v
kultúrno−spoločenskom objekte (po Brodway clu−
be). T: 31. 8. 2016.Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na
prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v OD Laborec na prízemí o
rozlohe 113,57 m2 v súlade s 9a ods. 8 písm. e)
Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci. T: 8.
7. 2016. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na odpredaj
pozemku parcela číslo 1819/2 druh pozemku za−
stavané plochy a nádvorie vo výmere 25 m2 podľa
vypracovaného geometrického plánu č.36208914−
4/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
súlade s 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obci. T: 15. 8. 2016. Z:
MsÚ. l Pripraviť podmienky na predaj pozemku
parc. č.607/1 na ul. Lipovej o výmere 18,0 m2. T:
31. 7. 2016 Z: MsÚ.

Ruší: l Členstvo Vladimíra Škurku v komisii
životného prostredia na vlastnú žiadosť. l Členstvo
Vladimíra Šula vo finančnej komisii z dôvodu dlho−
dobej neprítomnosti na zasadnutiach komisie. 

Volí: l Za člena komisie životného prostredia
Ing. Evu Búciovú. l Za člena finančnej komisie Ing.
Štefana Zúbeka. 

Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 1.
7. 2016 − 31. 12. 2016 v súlade s Plánom kontrol−
nej činnosti na II. polrok 2016.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

Z rokovania 
mestského zastupiteľstva Mesto ožilo 

jarmokom
V dňoch 27. − 28. 5. 2016 sa na Námestí

A. Dubčeka  konal  20. ročník Strážčanského
jarmoku. Tento rok na jarmok zavítali aj
hostia z družobných miest − zo zoskupenia
Drahanská vrchovina a poľského mesta
Gmina Nieporet. Všetkých hostí, účinkujú−
cich a návštevníkov privítal v úvodnom prí−
hovore Ing. V. Dunajčák, primátor mesta.

Program jarmoku bol bohatý. Po otvorení sa
predstavil DFS Stražčanik, FS Stražčan, žiaci
ZUŠ, mužská spevácka skupina Starjani a žen−
ská spevácka skupina Rozmarín. Popoludní
otvoril jarmok SZ Rozkvet, po ňom sa v detskom
bloku predstavili deti a žiaci MŠ a ZŠ. Na ľudovú
nôtu zaspievali Harčarki z Pozdišovec a zatan−
covali mladí tanečníci z FS Stropkovčan. V na−
šom nárečí sa prihovoril rodák z Michaloviec Ján
Pisančín − Ander z Košic. Večer zahrali Cigánski
diabli z Bra−tislavy a skupina Progres z Prievi−
dze. Sobotňajší úvod patril žiakom zo ZUŠ s
pásmom Zašpivajme sebe a deťom CVČ s pás−
mom Na jarmoku veselo. Potom sa predstavili −
dievčenská skupina Gaštanka a mužská spe−
vácka skupina Tarnavčan. V závere študenti
Strednej odbornej školy v Strážskom pripravili
veselý hudobný blok. 

Tradične k jarmok patria sprievodné akcie −
turnaj v kolkoch a volejbale o pohár primátora
mesta, výstava drobnochovateľov, zóna umenia
pri ZUŠ, prezentácia archívnych videofilmov  zo
života mesta a jazda zručnosti pre žiakov ZŠ v
SOŠ.                               PhDr. Alena Jurečková

Deň detí
Svoj sviatok oslávili deti 1. júna na det−

skom ihrisku spolu s divadlom Haliganda z
Košíc, kde predviedli predstavenie Teatrum
mysticum. Učiteľky z MŠ, ZŠ a CVČ vytvorili
stanovištia, kde si deti vyskúšali svoje fyzické
zručnosti. Odmenou boli sladkosti.

Obraz Varšavy, hlavného mesta Poľska,
odovzdal S. M. Mazur z Gmina Nieporet pri−
mátorovi Ing. V. Dunajčákovi v úvode jarmoku
2016.                Snímka P. Kičinka, text redakcia

Slávnostný zápis
Dňa 12. mája sa v ZŠ uskutočnil slávnostný

zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa niesol v duchu
rozprávkového kráľovstva. Deti z MŠ spolu s ich
učiteľkami navštívili komnatu múdrych hláv, inter−
aktívnu komnatu, pohybovú komnatu, kde si pre
nich učiteľky 1. roč. pripravili rôzne aktivity. V zá−
vere boli deti z MŠ pasované PaedDr. J. Dzu−
rillovou, zástupkyňou riaditeľa, za budúcich prvá−
kov. Na realizácii zápisu sa podieľali: Mgr. M.
Čajková, Mgr. I. Hudáková, Mgr. Z. Šulová a vy−
chovávateľky ŠKD, ktoré pre budúcich prvákov
pripravili aj pekné darčeky.    Mgr. Marta Čajková

Na snímke P. Kičinku deti plnia úlohy v suťažiach k MDD.

Čo povedali hostia
Do Strážskeho na 20. ročník jarmoku prišli

pozvaní hostia z družobného mesta Gmina
Nieporet v Poľsku a z družobnej Drahanskej
vrchoviny z Moravy. V čase návštevy sme sa s
nimi porozprávali, spýtali sa na ich dojmy,
zážitky, pocity.

Vedúci delegácie z Poľska Slavomir Maciej
Mazur povedal: "Pobyt i program je pekný, sú tu
milí ľudia, máte pekný folklór, krásny dom kultúry.
U nás sú menšie, ale je ich viac. So mnou sú tu
ôsmi noví poslanci. Získavajú skúsenosti aj v
rozhovoroch s  poslancami. Vašim poslancom sa u
nás páči jazero a naši zas obdivujú vašu prírodu,
vinice pod Krivoštiankou, okolie Zemplína... K
dvadsiatke jarmoku sme mestu venovali obraz
Varšavy, ktorý prevzal váš primátor."

Za hostí z Moravy odpovedal starosta Ladislav
Koutný, ktorý konštatoval, že "Morava má blízko k
slovenskému východu a veľmi dobre si rozumieme.
Chodím tu 14 rokov, všetky dovolenky trávim na
Slovensku. Máme spoluprácu aj s regiónom,
vymieňame si skúsenosti, dvanásť rokov môjho
starostovania prináša starosti i radosti z výsledkov.
Oceňujeme pohostinstvo, dobrú pohodu, úprimnosť
ľudí, tešíme sa z priateľstva. Škoda, že sa zabúda
na históriu a najmä mladá generácia preferuje
fenomén západných krajín".

Obe skupiny hostí navštívili po rozhovore CVČ,
ZUŠ a ZŠ v meste.                             G. Grmolcová

Aj veľkolepý ohňostroj
Rada poľského mesta Gmina Nieporet, v rámci

družobného vzťahu s mestom Strážske, pozvala
našich zástupcov  na oslavu  mesta. Dňa 18. júna
sa osláv zúčastnili poslanci PhDr. Liduška Buša−
ničová, Michal Knap, Danka Baánová.

Hostitelia nás srdečne privítali a pripravili bo−
hatý program, ktorého súčasťou bola prehliadka
mesta Nieporet (nové zdravotné stredisko, školy,
požiarna zbrojnica), ale aj návšteva hlavného mes−
ta Varšavy. Program osláv bol poobede a v úvode
nás privítali a uviedli prítomným občanom. L. Buša−
ničová, zástupkyňa primátora, v mene nášho mesta
poďakovala za pozvanie. Kultúrny program bol pre−
zentovaný deťmi a mládežou. Najviac sa nám páčil
balet v detskom podaní. 

Medzi rôznymi atrakciami a stánkami malo
mesto vlastný stánok, v ktorom podávali tradičné
jedlá, ako aj výrobky propagujúce mesto. V závere
bol na vodnej ploche jazera veľkolepý ohňostroj. 

Bola to inšpiratívna družobná návšteva, z ktorej
poznatky využijeme pri organizovaní kultúrnych po−
dujatí v Strážskom.                            Michal Knap
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Duša mi krásnie
To je citát z tvorby Ing. Ladislava Ďaďovského,

ktorým sme nazvali hudobno−slovné pásmo Zrkad−
lenia pred besedou s ním. V zasadačke MsÚ ho
24. mája privítala B. Apjarová z mestskej knižnice.
Život hosťa v krátkosti uviedla R. Gaffová, iniciátor−
ka besedy. Nasledovalo pásmo Zrkadlenia: výber a
charakteristika jeho tvorby − G. Grmolcová,  recito−
vali Ing. E. Búciová, M. Karkošiaková, A. Mochťá−
ková, J. Románová, A. Zabloudilová. S gitarou
spievala D. Mihalčinová.

Hosť porozprával o svojich básnických zbier−
kach, inšpiráciách pri písaní poézie v próze, o živo−
te a práci, pretože v aktívnom, pracovnom veku pô−
sobil v rôznych riadiacich funkciách v okrese. Naj−
viac však hovoril o písaní a niektoré ukážky z tvor−
by predniesol. Aj beseda sa niesla v tomto tóne.
Odpovedal na otázky M. Reiserovej, A. Mochťáko−
vej, H. Nemcovej, M. Šalachovej a ďalších. J.
Daubnerová pekne "premostila" porovnanie jeho
vyjadrenia "z duše, do duše" nielen v poézii, ale aj
v piesňach speváckeho zboru Rozkvet, z ktorého
bolo na podujatí aj najviac účastníčok.

Autor venoval najnovšiu zbierku Jesenné rozjí−
manie klubu dôchodcov, dodatočne ju poslal mest−
skej knižnici a ďalšiu s venovaním "in memoriam
vzácnemu človekovi Miškovi Petrufovi a jeho dcé−
re". V závere B. Apjarová kyticou kvetov poďakova−
la hosťovi za jeho návštevu (na snímke g.g.). Bolo
to príjemné stretnutie s človekom, ktorý rád zdôraz−
ní, že navštevuje 88. ročník školy svojho života,
pretože sa narodil v roku 1928.                   −mol−

PREVÁDZKOVÉ HODINY ZBERNÝCH DVOROV
Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 19

ods. 4 VZN mesta Strážske č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
zverejňuje prevádzkové hodiny zberných dvorov
Mestského podniku služieb mesta Strážske:

Zberný dvor č. 1 − Stredisko technických
služieb na Obchodnej ulici č. 257
pondelok, utorok  6.00 − 14.00
streda 6.00 − 18.00
štvrtok, piatok 6.00 − 14.00
sobota 12.00 − 17.00

Občan mesta môže na tomto zbernom dvore
bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálne−
ho odpadu − elektroodpady z domácností, použité
prenosné batérie a akumulátory a automobilové
batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky z domác−
ností, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ne−
bezpečné odpady − odpadové motorové oleje, oba−
ly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a objem−

ný odpad.
Občan mesta môže na tomto zbernom dvore

odovzdať drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín v menších množstvách (vrece, ručný
vozík, prívesný vozík). Do drobného stavebného
odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi
betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a
pod. a nepatria izolačné materiály a stavebné
materiály obsahujúce azbest, resp. iné stavebné
odpady s obsahom škodlivín.
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového
zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drob−
ných stavebných odpadov určilo mesto vo VZN o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komu−
nálne odpady a drobné stavebné odpady na 0,031
eur za kilogram. 

Poplatok občanovi, ktorý vyprodukuje drobný
stavebný odpad, vyrubí správca poplatku rozhod−
nutím.

Zberný dvor č. 2 − Stredisko triedeného
zberu na Agátovej ulici č. 211 
pondelok až piatok 6.00 − 14.00 

Občan mesta môže na tomto zbernom dvore
bezplatne odovzdať vytriedené zložky komunálne−
ho odpadu − papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové
kombinované materiály (odpady z neobalových vý−
robkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov). 

−MsPS−

Fitcentrum 
pre seniorov

Mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie projektu Fitcent−
rum pre seniorov v Strážskom v oblasti prevencie
kriminality. Na tento projekt mu boli schválené fi−
nančné prostriedky vo výške 6000 eur. Mesto bude
z vlastných zdrojov spolufinancovať projekt aspoň
20% výdavkov z celkového rozpočtu projektu.

Predmetom projektu je vybudovať fitcentrum
hlavne pre seniorov, mamičky na materskej dovo−
lenke a pre občanov mesta od 15+, ktorí majú záu−
jem o pravidelný pohyb a starostlivosť o svoje telo.
Cieľom projektu je zlepšiť kondíciu a pohybové
zručnosti starších ľudí a zapojiť ich aj do diania vo
svojom okolí. Detské ihrisko, ktoré máme vybudo−
vané, sa otvorí aktívnemu oddychu starších ľudí, ale
aj ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhod−
nením, každému občanovi v meste, ktorý prejaví
záujem o nenáročné športovanie. Špecifickým cie−
ľom projektu je zvyšovanie kvality sociálnych vzťa−
hov a zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov
mesta. V meste vznikne fitcentrum priamo v mest−
skom detskom ihrisku. Na veľkom detskom ihrisku
budú tieto cvičebné náradia: masážne zariadenie,
šliapacie zariadenie, elipsovité zariadenie, surfova−
cie zariadenie, precvičovanie chôdze a rotoped.

V meste aktívne pôsobí aj občianske združenie
Tanečný aerobik, ktoré združuje rôzne generácie.
Pri otvorení fitcentra uskutočnia prednášku na tému
Aktívny pohyb v každom veku a pomôžu pri ukáž−
kach ako správne cvičiť. Zámerom a podstatou pro−
jektu je uskutočňovať prevenciu kriminality v zmysle
primárnej prevencie zameranej na šport. Projekt bol
finančne podporený Ministerstvom vnútra Sloven−
skej republiky.                   Ing. Anna Zamborová

Oslávili svoj sviatok
Členky klubu dôchodcov oslávili Deň matiek v

máji. Zišli sa v Aztéke a potešili sa z karaoke
programu mládeže a pracovníčok DSS Lidwina,
ako aj z piesní skupiny Rozmarín. Jubilantke Mar−
gite Kočanovej (na snímke g.g.) kyticou blahoželal
V. Duranik, člen výboru a príležitostnú vinšovnú
pieseň zaspievali všetci.

K MDŽ pripravil KD ochutnávku starodávnych
i súčasných jedál. Uskutočnila sa v klubovni za
účasti 30 členov a členiek, ktoré dokázali svoje
kulinárstvo.

Záujmu dôchodcov sa tešila aj vychádzka k
chate Diana pri Laborci v polovici júna s podob−
nou účasťou.                                          −olc−

Vôňa života
Vôňa života malo názov slávnostné popo−

ludnie v Kaluži 12. júna. Bolo venované dňom
matiek a otcov, ako aj spomienke na PhDr. M.
Stojákovú. Pozvanie do programu dostal krúžok
poézie Zrkadlenie. V hudobno−slovnom pásme
To bolo lásky vystúpili D. Mihalčinová, G. Grmol−
cová, M. Karkošiaková a A. Zabloudilová. Nedá
sa nespomenúť najdlhší potlesk, ktorý zaznel po
vystúpení Zrkadlenia. Šípovými ružami v závere
poďakoval Ing. J. Čuchran, starosta obce Kalu−
ža.                                            Jana Románová

Poïakovanie
Ďakujeme všetkým

príbuzným, priateľom, su−
sedom a známym, ktorí sa
5. apríla 2016 prišli na−
posledy rozlúčiť s našou
milovanou mamkou Zlati−
cou Chnupovou.

Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili
zmierniť náš veľký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí
zvláštne poďakovanie speváckemu zboru Roz−
kvet.                                       Smútiaca rodina 

Spomienka
Uplynul rok od chvíle, keď nás náhle navždy

opustil Ing. Jozef Dvorščák.
V tichej spomienke a modlitbe buďte s nami!

Manželka s rodinou

Riziková križovatka 
v meste

Dňa 20. 4. 2016 sa konalo zhromaždenie Miest−
neho centra Siete v Michalovciach. Ako predseda
Klubu Siete v Strážskom som sa ho zúčastnil aj ja.
Na zhromaždení boli určené priority a oblasti, v kto−
rých vieme napomôcť nášmu regiónu. Pretože Mini−
sterstvo dopravy SR vedie člen Siete Roman Bre−
cely, zamerali sme sa hlavne na tento rezort a dal
som návrh o priorite kruhového objazdu v Stráž−
skom. Oboznámil som ich s alarmujúcou situáciou
na križovatke dopravného uzlu medzi troma okres−
nými mestami, v blízkosti ktorého je kostol a zá−
kladná škola, kde sú vystavené riziku najmä deti a
starší občania, a je tu častá nehodovosť. 

Križovatku sme osobne skúmali s poslancom
NR SR Martinom Fedorom. Na základe týchto sku−
točností bol tento bod prijatý ako prioritný a sme−
rovaný na Ministerstvo dopravy SR, zároveň aj bod
− Vypracovanie konkrétneho plánu a štúdie cesty
prvej triedy pod správou Slovenskej správy ciest v
meste Strážske. Štúdiu chceme posunúť na roko−
vanie predsedníctva Siete a oboznámiť ňou
poslancov NR SR za stranu Sieť. Táto križovatka
nespadá pod možnosti a kompetencie mestskej
samosprávy a preto nemôže zasahovať do výstav−
by, rekonštrukcie. Je potrebná len politická vôľa, a
tú z našej strany máme. 

Predniesol som tiež návrh na uskutočnenie
stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva
pôdohospodárstva SR Ing. Jozefom Kamenickým,
nominantom Siete, s chovateľmi a pôdohospodármi
Zemplína. Zámerom je nájsť spoločné návrhy na
pomoc regiónu. Máme prísľub, že toto stretnutie sa
uskutoční v dohľadnom čase.         Patrik Magdoško
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Úsmevné chrobáky
Trinásty ročník festivalu dramatickej tvorivosti

klientov domovov sociálnych služieb Most úsmevov
sa uskutočnil dňa 26. mája 2016 v Mestskom di−
vadle Actores v Rožňave. 

Festival každoročne organizuje odbor sociál−
nych vecí a zdravotníctva Košického samospráv−
neho kraja v spolupráci s domovmi sociálnych
služieb Jasamina a Subsidium Rožňava a Domko
Košice pod záštitou predsedu KSK Zdenka Tre−
buľu. 

Most úsmevov dokazuje, že aj ľudia s ťažkým
zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti,
talent, tvorivosť a iniciatívu. Divadelné kolektívy
predviedli rôzne žánre dramatickej tvorby − básnic−
kú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pan−
tomímu...

Zariadenie Harmonia sa tento rok predstavilo s
pantomímou v hre Návrat troch chrobákov. Námet
čerpali z klenotu československej televíznej tvorby
Traja chrobáci, ktorý doplnili pestrými kostýmami a
guliverovskými kulisami. Všetkých prítomných sa
podarilo nielen rozosmiať, ale najmä vrátiť o nie−
koľko desaťročí späť.                 Mgr. Beáta Danková

Úvodným podujatím bolo vystúpenie tanečníkov
DFS Stražčanik na otvorení XX. ročníka Strážčan−
ského jarmoku tanečným pásmom Na ľudovú nôtu.
Krásu nových ľudových krojov mohli prezentovať
vďaka finančnej podpore COOP Jednota Slovensko
v programe Nech sa nám netúlajú − S folklórom v
srdci a sponzorom: Ing. Anna Porvažníková, Michal
Knap, Radoslav Lipovský, Mgr. Kamil Hajdučko,
Ľubomír Sojka, Hoan Neo The. Druhý jarmočný deň
si Lojzo, Agnes a Gizela zaspomínali, ako to bolo
niekedy na jarmoku. V humorne ladenom bloku Na
jarmoku veselo sa predstavilo vyše 60 detí zo ZÚ
Streetdance, Tanečné divadlo a Dance klub. Ryt−
mické choreografie boli popretkávané humornými
vstupmi. Záver patril tanečníkom z DFS Stražčanik.
V nasledujúcom týždni sa hodnotilo, lúčilo i od−
meňovalo za celoročnú aktívnu činnosť.  

Na podujatí − Oci, mami zahrajte sa s nami −
malí drobčekovia so svojimi rodičmi v priestoroch
Park pubu absolvovali dopoludnie plné hier, zábavy
a súťaží. Netradičný grilovaný obedík urobil bodku
našich stretnutí Drobček klubu.

Popoludní hodnotili svoju činnosť tanečníci z
DFS Stražčanik. Riaditeľka CVČ Mgr. M. Kordeľová
s vedúcim DFS Ing. M. Ťaskom zhodnotili ich ce−
loročnú prácu i reprezentáciu CVČ na domácich i
zahraničných pódiách. Odmenou za ich prácu bola
krásna torta, ktorú venovala A. Makovská − cukrá−
reň Emily Strážske. 

Už takmer desať rokov prebieha aktívna spolu−
práca medzi CVČ a DSS Harmonia a Lidwina
Strážske. Ich klienti  si obľúbili pravidelnú záujmovú
činnosť v CVČ a s radosťou sa zúčastňujú i príleži−
tostných podujatí. Najviac sa vždy tešia, keď môžu
byť spolu. Nebolo tomu inak ani na súťažne−zá−
bavnom dopoludní Aj keď sme iní vieme sa za−
bávať. V zmiešaných družstvách spoločne súťažili v
športových disciplínach a zvládli prekážky aj na−
priek svojmu hendikepu. Pri lúčení sme si povedali,
že po prázdninách chceme byť opäť spolu. Týždeň
aktivít i pravidelnú záujmovú činnosť sme ukončili
rybačkou na rieke Laborec. 

Na letné prázdniny, sme pre deti pripravili za−
ujímavý program, ktorý budeme môcť realizovať aj
vďaka všetkým, ktorí podporili projekt CVČ Letom s
Tescom − hravo, športovo a zdravo v programe
Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame
2016, kde vďaka 18 863 hlasom sme sa stali regio−
nálnym víťazom 1. ročníka programu. 

Mgr. Marta Kordeľová

Zopakovaný úspech
VSE Košice aj v tomto školskom roku

organizovala súťaž, do ktorej sa zapojila aj
naša ZŠ. Z veľkého počtu prác do finálového
krajského kola postúpili: za 1. − 5. ročník: tvor−
ba pexesa − N. Gadžová, 1.C, L. Sabová, 4.B,
K. Cehulová, 5.B. Za 6. − 9. ročník: zhotovenie
obalu na LED žiarovku T. Babjáková, 6.B. 

Nelka Gadžová za svoju výtvarnú prácu
pexeso získala 2. miesto (tablet). Táto súťaž
má aj vedomostnú časť, kde školu môže re−
prezentovať jeden súťažiaci za každý stupeň a
získať finančnú odmenu pre školu. Darilo sa
nám skvelo a vo veľkej konkurencii dievčatá
uspeli takto: Lenka Sabová 2. miesto 1200 eur
pre školu a Tímea Babjáková 1. miesto, 1500
eur pre školu. Spolu tak získali 2700 eur pre
školu. Blahoželáme.             Mgr. V. Babjáková

Naša škola v prírode
Od 16. do 20. mája sme boli spolu so svojimi

spolužiakmi z 3.A, 4.A a 4.B v ŠvP na Zemplínskej
šírave. Páčilo sa nám tam, bolo nám veľmi dobre a
cítili sme sa príjemne. Súčasťou ŠvP bol plavecký
výcvik, na ktorý sme sa veľmi tešili. Učitelia nám
pripravili pestrý program spojený s rôznymi súťa−
žami. Nebolo ani jedného žiaka, ktorý by niečo ne−
vyhral. 

Chodili sme na prechádzky a obdivovali krásy
zemplínskej prírody. Aj vyučovanie sme hravo
zvládli. Každý večer sme mali prekvapenia. Tým
najväčším  bola súťaž v zumbe, ktorú nám pripravila
Mgr. Z. Šulová. Nezabudnuteľným zážitkom bol Za−
jac Uško, ktorý nás navštívil.

Uznanie patrí učiteľom, ktorí sa o nás vzorne a
svedomito starali. Prežili sme päť krásnych dní v
náručí prírody, na ktoré budeme dlho − dlho spomí−
nať.                               V. Lenártová a T. Hirjaková

Záber z vystúpenia na snímke DSS Harmonia.

Taktik −  Týždeň aktivít CVČ
Centrum voľného času Strážske, ako člen Asociácie CVČ v SR, sa aj tento rok zapojilo v dňoch

27. 5. − 4. 6. 2016 do celoslovenskej akcie Taktik − Týždeň aktivít CVČ s cieľom predstaviť odbornej
i laickej verejnosti množstvo zaujímavých, tradičných i netradičných aktivít, poukázať na rôznoro−
dosť a zmysluplnosť práce s deťmi a mládežou v čase mimo vyučovania.

Speváčky zo ZŠ
Dňa 8. júna sa v Zalužiciach uskutočnila

regionálna súťaž v speve ľudových piesní Ej
Zalužicki poľo, kde boli opäť naše speváčky
úspešné. V 1. kategórii sa Hanka Hakošová zo
4.A umiestnila na 1. mieste a v kategórii duetov
sa Hanka Hakošová a Adriána Voznyjová zo 7.A
umiestnili na 3. mieste. Žiačky pripravovala Mgr.
Marta Čajková, hudobne ich sprevádzal Michal
Čajka st.                                                     M.Č.

Rozprávkové Habakuky
Objaviť úžasný Dobšinského detský svet fantázie a zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok na

vlastnej koži mohli najlepší členovia záujmových útvarov CVČ. Ďalekú cestu, ako odmenu za celoročnú
aktívnu voľno−časovú činnosť, deťom  sponzorovali: Proservis s.r.o. − Miroslav Patlevič, Baffone − Široká
Simona, RADES − Ing. Popovič Radoslav, Kaňuchstav − Jakub Kaňuch, Strechstav − Martin Zeleňák,
Dudister − Dušan Tomek, LAVAZU − Zuzana Semková, Autoškola Perfekt − Ing. Pavol Dlugoš. Okrem
krásnych zážitkov si deti doniesli aj darček − náhrdelník s kamienkami, ktorý im venoval primátor mesta za
to, že počas celého roka vzorne reprezentovali CVČ i naše mesto.                            Text a snímka: M.K.

Polícia vyzýva
Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria v

lete k často navštevovaným rekreačným oblastiam.
Väčšina sem prichádza za oddychom a rekreáciou,
ale niekto takéto miesta vyhľadáva za účelom
páchania rôznej trestnej činnosti. 

Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Poli−
cajného zboru v Michalovciach vyzýva všetkých
návštevníkov a rekreantov Zemplínskej šíravy a Vi−
nianskeho jazera k maximálnej opatrnosti a ostra−
žitosti pri ochrane svojho majetku, osobných do−
kladov, vecí a cenností, ktoré by nemali byť pone−
chávané bez dozoru v autách, stanoch, na pláži.
Zároveň je dôležité pri odchode z chatiek, hotelov,
ubytovní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamk−
nutie dverí. Na parkovanie vozidiel treba využívať
osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská,
nikdy nie tmavé a odľahlé miesta. 

Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné
predísť rôznym situáciám, ktoré by mohli pobyt a
rekreáciu na Zemplínskej šírave a Vinianskom jaze−
re znepríjemniť." 
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Dopraváci SOŠ a cyklisti
Stredná odborná škola v našom meste sa v

rámci preventívnej činnosti a zodpovedného sprá−
vania sa predovšetkým mladých cyklistov v cestnej
premávke, zorganizovala dopravnú súťaž pre
žiakov 7. − 9. ročníkov základnej školy a pre žiakov
1. ročníka strednej školy. 27. mája v rámci jarmoku
sa asfaltové ihrisko pri SOŠ zaplnilo mladými
cyklistami, ktorí absolvovali jazdu zručnosti na
bicykli a prekonávali prekážky, s ktorými sa môžu
stretnúť aj v reálnej premávke. Všetko sa  dialo pod

dohľadom inštruktora autoškoly a komisárov z radov učiteľov strednej školy, ktorí sledovali správnosť
prejazdu jednotlivých prekážok a zároveň merali čas. Súťažili zvlášť žiaci SOŠ (na snímke) a zvlášť žiaci
ZŠ. Víťazi boli odmenení potleskom svojich kamarátov a symbolickými vecnými cenami. Táto akcia bola v
krátkom čase už druhou preventívnou aktivitou zameranou na mladých cyklistov. Už v apríli sa v priestoroch
SOŠ uskutočnila dopravno−bezpečnostná súťaž pre žiakov 4. − 6. ročníkov ZŠ s názvom Na bicykli bez−
pečne 2016.                                                       Ing. Slavomír Rada

Pomaranče sa minuli?
Túto žartovnú otázku položil policajtovi vodič

motorového vozidla, keď ho pri kontrole upozornil
na menšie nedostatky a žiak základnej školy mu na
znak mínusu odovzdával citrón. Dobrí vodiči boli
odmenení jablkom. K odmene patril aj výkres s
týmto ovocím (podľa zásluhy) a so znakmi organi−
zátorov kontroly. 

Akcia Citrón − Jablko sa uskutočnila 23. mája v
Strážskom. Pretože v ZŠ Dopravný inšpektorát Mi−
chalovce usporadúva prednášky o dopravnej bez−
pečnosti, mohli to žiaci priamo zažiť v praxi. Skupi−
nu tvorilo desať žiačok a žiakov, ktorí za krátky čas
rozdali 6 citrónov a 15 jabĺk. Videli aj dopravnú
nehodu, pri ktorej si to odniesli iba plechy. Na celú
akciu dozerali policajti a preventistka DI Micha−
lovce, pedagogický dozor školy a Ing. Mária Bre−
zovská,  ktorá akciu zorganizovala za poisťovňu
Generali.                                              −grm−

7. mája prišli do mesta dobrovoľní i profesionálni hasiči zo 7 okresov zemplínskeho regiónu, aby
oslávili sviatok sv. Floriána, patróna hasičov a zmerali sily na jubilejnom 25. ročníku v hasičskom
športe o Zemplínsky pohár, ktorý sa zapíše do 140 ročnej histórie hasičstva na Zemplíne zlatou
niťou. 

Počas 25 ročnej histórie hasičskej súťaže o Zemplínsky pohár sa do súťaže zapojilo vyše 5500 sú−
ťažiacich v jednotlivých kategóriách, vyše 600
rozhodcov. Súťaž podporilo a navštívilo vyše 1000
oficiálnych hostí a asi 8000 občanov − priaznivcov
hasičského športu.

Na pôde mesta všetkých privítal Ing. V. Dunaj−
čák, primátor mesta a zaželal im veľa športových
úspechov. Usporiadatelia za aktívny prístup a k roz−
voju tejto súťaže a ocenili kolektívy a jednotlivcov
pamätnými plaketami.

Víťazmi 25. ročníka súťaže hasičských družstiev
o Zemplínsky pohár sa stali: muži DHZ Staré −
14,96 sek., ženy DHZ Modra nad Cirochou − 21,27
sek., dorastenky DHZ Žbince − 26,15 sek., doras−
tenci: DHZ Merník − 21,20 sek. HaZZ: OR HaZZ
Vranov nad Topľou − 18,31 sek.     Mgr. Martin Tejgi

Mladí hasiči súťažili
V sobotu 25. júna sa víťazné kolektívy z ok−

resných kôl mladých hasičov zúčastnili krajskej
súťaže hry Plameň na futbalovom ihrisku v
Zemplínskej Teplici v okrese Trebišov, kde žiaci
našej školy obsadili  3. miesto. S nasadením a
zodpovednosťou plnili disciplíny, ktoré pozostá−
vali z požiarneho útoku CTIF, štafetového behu
na 400 metrov s prekážkami a požiarneho útoku
s vodou, ktorý je hodnotený ako samostatná
disciplína príslušným KV DPO.

Vzhľadom na to, že na útok s vodou je potrebné
mať vlastnú techniku, na vykonanie tejto disciplíny
sa ho naši žiaci zúčastnili s požičanou technikou
nesúťažne, kde dosiahli veľmi pekný čas, s ktorým
by sa aj v tejto disciplíne umiestnili na poprednom
mieste.

Súťažné družstvo krajského kola Plameň repre−
zentovali žiaci našej ZŠ pod vedením vedúcej krúž−
ku mladých hasičov Márii Balogovej: Martin Bin−
dzar, Stanislav Dermek, Šimon Dzura, Patrik Var−
ga, Stanislav Belica, Adrián Ivan, Dávid Kňazík, Ta−
mara Kňazíková, Anna Makarová a Diana Sabová.  

V priebehu školského roka 2015/2016 sa žiaci
hasičského krúžku zúčastnili okresných kôl: v ok−
tóbri Dňa mladých hasičov vo Vinnom, kde družstvo
dievčat obsadilo 1. miesto, na Halových majstrov−
stvách mladých hasičov okresov Michalovce a Sob−
rance družstvo chlapcov 3. miesto, družstvo dievčat
1. miesto, zároveň  získali Putovný pohár primátora
mesta Michalovce ako celkový víťaz súťaže. Na
okresnom kole Plameň dievčatá 2. miesto a chlapci
1. miesto a postúpili do krajského kola, kde obsadili
3. miesto. Všetkým za ich výkony blahoželáme! 

M. Balogová

Zlatá niť hasičstva

Pohárová žatva
Vyvrcholením rybárskych súťaží pre deti v

michalovskom okrese je už tradične Memoriál
Mareka Ohradzanského v Strážskom. V sobotu 25.
mája sa na rieke Laborec uskutočnil v poradí už 16.
ročník tejto súťaže. Podujatie sa realizuje na pa−
miatku mladého rybára Mareka, ktorý podľahol zá−
kernej chorobe v čase, keď patril k najúspešnejším
rybárom michalovskej organizácie. 

Po trojhodinovom preteku v kategórii deti po
prvýkrát všetky pohárové umiestnenia obsadili čle−
novia Rybársko−poľovníckeho krúžku pri CVČ
Strážske: 1. Marek Zapotočný, 2. Michal Džugan a
3. Erik Kočerha (na snímke). Ostatní členovia krúž−
ku nesklamali a obsadili ďalšie poradia. Všetci súťa−
žiaci tejto kategórie získali vecné ceny, ktoré veno−
valo mesto. V závere bolo pre všetkých súťažiacich
a divákov podané občerstvenie − rybacia polievka a
známa kapustnica "majstra kuchára" J. Kozára. Po−
dujatie splnilo predstavu prilákať, čo najviac detí a
obyvateľov mesta na rybárske podujatia.  Ján Sisák

Plynári upozorňujú občanov
Spoločnosť SPP − distribúcia, a.s., je vlast−

níkom a prevádzkovateľom distribučnej siete
zemného plynu, ktorý distribuje do viac jako
1,5 milióna odberných miest.

Považuje za povinnost informovať vás o pre−
trvávajúcich prípadoch páchania trestnej činnosti,
kedy členovia organizovaných skupín za odplatu
ponúkajú odberateľom plynu "pretočenie" číselní−
ka meradla spotreby. SPP to dokáže odhaliť a
odberateľ plynu znáša okrem neoprávnene odo−
bratého plynu aj všetky náklady spojené s jeho
odhalením a odstránením.

Upozorňuje na zmenu legislatívy. Od 1. júla
2016 nadobúda účinnost novela Trestného zá−
kona, ktorá zavádza podľa §219a trestnú zodpo−
vednosť za neoprávnený zásah do meradla spot−
reby zemného plynu a falšovania plomb. V závis−
losti od závažnosti spáchania trestného činu a
veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť
trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. 

Pre zvýšenie ochrany odberateľov plynu od−
porúča, aby akékoľvek podozrenia alebo infor−
mácie o neoprávnenej manipulácii s meradlom
neodkladne oznámili spoločnosti SPP − distribúcia
na tel. čísle: 02/2040 2180, alebo e−mailom na
NOplyn@spp−distribucia.sk. Znížia tým riziko ha−
várie na plynovom zariadení a poškodenia ich
zdravia a majetku, ako aj ďalších osob v jeho blíz−
kosti.                                      Mgr. Milan Varga

MUŽSKÝ SPEVÁCKY SÚBOR 

Vás pozýva do konca novembra na 
„Jesenný VERBUNK CHLAPOV

do speváckej a hudobnej zložky“ 

Kto: muži vo veku 16 − 65 rokov 
Kedy: skúšky každú stredu − 18,30 hod. 
Kde: v budove autoservisu Autolanc 

Mierová 83, Humenné 

Dirigent: Srdan Stojiljković



Pohár primátora mesta
K sprievodným akciám jarmoku patrí aj

tradičný kolkársky turnaj O pohár primátora
mesta Strážske už niekoľko rokov a 21. ročník
tejto súťaže sa odohral v sobotu 28. mája 2016.

Súťažili domáce družstvá a hráči dosiahli veľmi
pekné výsledky. Súťažili 4 družstvá, z ktorých prvé
miesto obsadilo družstvo ŠKK A (946b), pred ŠKK
B (868b) a tretím družstvom žien (854b). Štvrté
miesto obsadil výber MsL. Z jednotlivcov bol naj−
lepší Miro Štefan (256b), na druhom mieste skončil
Vlado Lipovský (251b) a ako tretí Marián Konečný
(236b). Zo žien bola najlepšia Zuzka Olšavová
(232b), Jarka Knapová (218b) a Danka Baánová
(208b). V celkovom poradí obsadili 5., 7. a 9. mies−
to. Ceny víťazom, diplomy a putovný pohár víťazné−
mu družstvu odovzdával v mene primátora posla−
nec a predseda športovej komisie MsZ Jozef Me−
ňovčík.                                       Ing. Eva Búciová

Po krajských a oblastných ko−
lách vyvrcholili súboje najlepších
žiackych volejbalových družstiev
Slovenska finálovými turnajmi.
Mladší žiaci vedení Mgr. V. Smarží−
kom a Mgr. P. Müllerom na M−SR v
Trenčíne dňa 15. 6. 2016 obsadili
krásne 2. miesto v minicool volej−
bale, keď premožiteľa našli len v
majstrovi Slovenska − v družstve
Púchova. O úspech sa pričinili žiaci
Mitro, Kmec, Müller, Goroľ a Knap
(na snímke). 

Starší žiaci v minicool volejbale
vedení Mgr. F. Müllerom v zložení
Matuch, Sorokáč, Tkáč, Hakoš, Kovaľ a Kočerha, po víťazstve
v oblasti Východ na M − SR v Bratislave už toľko šťastia nemali.
Po dvoch prehratých tajbrejkoch, kde najmä ten proti Revúcej o
jeden bod (18:17), nás veľmi mrzel, nakoľko nás stál medailu,
sme obsadili štvrté miesto zo 16 zúčastnených družstiev. Nie je
to zlý výsledok, no ambície sme mali najvyššie. Víťazom sa sta−
lo družstvo Popradu.

22. − 24. 6. 2016 sa v Trnave konala olympiáda detí a
mládeže. Naši chlapci v zložení Matuch, Sorokáč, Tkáč, Hakoš,
Kovaľ, Kočerha, Berko, Holinka, Sovjak, Bereznanin, Zambory
a Voznyj v súboji o 3. miesto porazili chlapcov zo Žiliny a získali
bronzové medaily (na snímke). Aj tu nám chýbalo trochu športo−
vého šťastia, kde súboj neskoršieho majstra Slovenska družstva
Svidníka s našimi chlapcami bol vyhlásený za najlepší a najdra−
matickejší zápas turnaja. Duel s tvrdými smečmi a
kvalitnými blokmi nakoniec vyhrali Svidníčania, a to v
tajbreku 15:12. Družstvo poslednýkrát viedol Mgr. F.
Müller, vedúcim družstva bol Mgr. P. Majer. 

Pätnásť ročníkov na pláži
15. ročník turnaja v plážovom volejbale detí do 15 rokov k MDD, uskutočnený v nedeľu 12. júna

2016, organizoval Klub strany Smer−SD v Strážskom, ktorý sa rozhodol v tradícii pokračovať.  
Turnaj sa začal príhovorom podpredsedníčky OR stany Smer−SD v Michalovciach, RNDr. Lýdie Sidi−

várovej. Súťažilo 38 detí, t.j. 19
dvojíc, v troch kategóriách. Do sú−
ťaže ich pripravili učitelia Peter a
František Múllerovi. Zápasy rozho−
dovali členovia Mestského volejba−
lového oddielu Ing. M. Varšo, Š.
Bočko a Š. Vaňko, priebeh celej
súťaže skvele moderoval Ján Sa−
bo. Všetci sa mohli občerstviť dob−
rým guľášom a kofolou.

V závere boli ocenené výkony
všetkých hráčov vecnými cenami,
tri dvojice z každej kategórie diplo−
mami a víťazná dvojica starších
dievčat a starších chlapcov si od−
niesla aj putovný pohár. Ceny odo−
vzdávali Mgr. E. Lacová a Ing. E. Búciová. Sponzorsky prispeli: Specialtech a.s. a Proservis Strážske.

Výsledky: Staršie dievčatá − 1. (Anna Makarová, Chiara Polačiková), 2. (V. Doničová, M. Tkačová), 3.
(A. Turčiková, Z. Ivanová). Súťažilo 5 družstiev.  Starší chlapci − 1. (Šimon Sorokáč, Gregor Zambory), 2.
(K. Holinka, M. Matúch), 3. (L. Bereznanin, F. Tkáč). Súťažilo 7 družstiev. Mladší chlapci a dievčatá − 1.
(Kristán Knap, Martin Kmec), 2. (D. Kňazik, A. Pilník), 3. (K. Múller,A. Cina), 4. (L. Pappová, S. Berman−
nová). Súťažilo 7 družstiev.                 Ing. Eva Búciová
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INZERCIA
Predám dom v Krivošťanoch. Cena
dohodou. Kontakt: 0911 357 436.

Predám rodinný dom v Strážskom.
Cena dohodou. Kontakt: 0910 917 083 

Predám záhradku v osade Sihoť,
vhodná aj na relax a odpočinok.

Kontakt: 0907 998 180.

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W

26. kolo 15.05.2016 Michaľany − Strážske 1:0
27. kolo 22.05.2016 Strážske − Borša 3:2
28. kolo 29.05.2016 Krompachy − Strážske 3:0
29. kolo 05.06.2016 Strážske − Čaňa 4:2
30. kolo 12.06.2016 Rudňany − Strážske 4:2

Jar 2016 dospelí

19. kolo 14.05.2016 Parchovany − Strážske 2:1
20. kolo 21.05.2016 Strážske − Z.Jastrabie 0:3
21. kolo 28.05.2016 Topoľany − Strážske 8:0
22. kolo 04.06.2016 Strážske − Somotor 1:2

Jar 2016 dorast

17. kolo 13.05.2016 Strážske − Sobrance 0:7
18. kolo 20.05.2016 Vinné − Strážske 4:1
19. kolo 27.05.2016 Nacina Ves − Strážske 5:0
20. kolo 03.06.2016 Strážske − voľno 0:0

Jar 2016 starší žiaci

15. kolo 07.05.2016 Strážske − voľno 0:0
16. kolo 14.05.2016 Strážske − Zalužice 1:5
17. kolo 21.05.2016 Močarany − Strážske 3:4
18. kolo 28.05.2016 Strážske − Bracovce 8:0
19. kolo 04.06.2016 Strážske − Palín              10:1
20. kolo 11.06.2016 Strážske − voľno 0:0

Jar 2016 mladší žiaci

14. kolo 15.05.2016 Strážske − Stretava 3:1
15. kolo 22.05.2016 Lekárovce − Strážske 0:7
16. kolo 29.05.2016 Strážske − Jastrabie 6:0
17. kolo 05.06.2016 Sobrance − Strážske 3:6
18. kolo 12.06.2016 Strážske − Choňkovce     11:1

Jar 2016 dospelí "B"

Sviatok oslávili 
športovaním

1. júna sa pri príležitosti MDD na mestskom
štadióne konal už v poradí 27. ročník školskej
športovej olympiády v atletických disciplínach,
ktorý slávnostne otvoril primátor mesta Ing. V.
Dunajčák. Najviac bodov za popredné umiestne−
nia získali na 1. stupni ZŠ 4.A pred 2.A a 4.B
triedou, na 2. stupni ZŠ zvíťazila 6.A pred triedou
8.A a 5.A. 

Súťažiacim sa podarilo prekonať štyri rekordy
olympiády: A. Cina 6.A − v behu na 800 m − 2:38,9
l M. Demčáková 6.A − v skoku do výšky − 120 cm
l Cina, Kmec, Knap, Palovčák 6.A − štafeta 4x60
m − 37,7 s l Doničová, Makarová, Polačíková,
Šumilová 8.A − štafeta 4x60 m − 36,7 s.

Súčasťou hlavných disciplín, plne v súlade s
myšlienkou P. Coubertina, zakladateľa novodo−
bých OH − jednota tela i duše, bola aj súťaž v
literárnej a výtvarnej tvorbe s olympijskou temati−
kou. Nezaradení žiaci do športových kolektívov
tried si mohli zašportovať v nenáročných športo−
vých disciplínach − v streľbe na bránku, v hode
na basketbalový kôš a v počte preskokov cez
švihadlo za časový limit − a tak prispieť k bodo−
vému zisku svojej triedy. Počasie bolo výborné,
medaily a sladkosti sa rozdali najlepším a tak
nám neostáva iné, ako tešiť sa zasa o rok.   

Mgr. František Müller

Spoločná snímka pred začiatkom turnaja. Text a snímka: g.g.

St rážan ia  sa  nes t ra t i l i


