Noviny občanov mesta Strážske

Pozvania
Mesto Strážske a organizátori vás
pozývajú na podujatia:
15. október − Mesiac úcty k starším
− ocenenie jubilantov vo VÚS, hrá
skupina Progres, začiatok o 16.30 hod.
13. november − Beh oslobodenia
mesta Strážske
18. november − 40. výročie ZUŠ v
Strážskom − koncert v MKS
5. december − Mikuláš v meste
15. december − Vianočný galapro−
gram v MKS
31. december − Silvester v meste

Nech plamene pokoja...
25. augusta si mesto Strážske pripomenulo 72.
výročie Slovenského národného povstania. Na
spomienkovom podujatí sa zúčastnili občania,
zástupcovia mesta, SZPB, politických strán a
vzácni hostia − priami účastníci odboja z nášho
mesta a okresu, z Českej lipy a Užhorodskej
mestskej organizácie veteránov vojny. Pietnym
aktom kladenia vencov k pamätníku na Námestí A.
Dubčeka si prítomní uctili pamiatku tých, ktorí
bojovali a položili životy za našu slobodu.
Po pietnom akte a úvodnej piesni SZ Rozkvet
zaznela štátna hymna, báseň v podaní Gabriely
Grmolcovej, výstižné príhovory a posolstvá primá−
tora Ing. Vladimíra Dunajčáka a predsedníčky ZO
SZPB Anny Zabloudilovej. Predseda oblastného
výboru SZPB v Michalovciach Ing. Miroslav Prega
pri príležitosti životného jubilea odovzdal niekoľ−
kým aktívnym členom SZPB v Strážskom ďakovné
listy. Po záverečnej piesni SZ Rozkvet, ktorý diri−
govala Mgr. A. Makuchová a na akordeóne dopre−
vádzal G. Uličný, oficiálnu časť ukončila PhDr.
Alena Jurečková poďakovaním za organizáciu,
účinkovanie a všetkým za účasť. Primátor mesta
pozval milých hostí na malé posedenie a pre−
hliadku MsÚ. O sprievodných akciách v inom
článku.
A.Z.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Za účasti všetkých poslancov sa 22. sep−
tembra uskutočnilo zasadnutie mestského
zastupiteľstva, ktoré po prerokovaní schválilo
uznesenie.
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Čer−
panie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30. 6.
2016. l Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok
MsPS mesta Strážske k 30. 6. 2016. l Plnenie fi−
nančného rozpočtu mesta Strážske k 30. 6. 2016.
l Nakladanie s komunálnymi a drobnými staveb−
nými odpadmi − Správa za I. polrok 2016. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole vykonávania základnej finančnej kontroly
v RO a PO. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole plnenia opatrení z kontrol
vykonaných v II. polroku 2015. l Informácie zo za−
sadnutí komisií.
Schvaľuje: l Prenájom nebytového priestoru v
OD Laborec na prízemí o rozlohe 113,7 m2 za
cenu 300 eur mesačne 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). l Prenájom
ďalšieho nebytového priestoru v Požiarnej zbrojnici
pre Jakuba Kaňucha − KaňuchStav, 072 22 Stráž−
ske o výmere 52 m2 za účelom uskladnenia pra−
covného, stavebného náradia a vykonávania drob−
nej činnosti, ako je zváranie, rezanie, vŕtanie a na−
tieranie. l Zverejnenie zámeru priameho predaja
majetku, ktorého predmetom je: pozemok parcela
č. 607/1 o výmere 18,00 m2, nachádzajúci sa na
Ul. lipovej za minimálnu kúpnu cenu vo výške
272,00 eur podľa znaleckého posudku číslo
88/2016 zo dňa 3. 8. 2016. l Podmienky obchod−
nej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v kultúrno−spoločenskom objekte (po
Broadway clube): Nebytové priestory je možné dať
do nájmu uchádzačovi len na základe písomnej

žiadosti. Kritériom pre výber uchádzača je naj−
vyššia cenová ponuka za prenájom a účel využitia.
Zmluva o nájme nebytových priestorov je k na−
hliadnutiu na sekretariáte primátora mesta v
úradných hodinách. Kontaktná osoba: Ing. Emília
Kmecová. č. tel. 056−3812476. l Predĺženie ná−
jomnej zmluvy s Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné
služby Michalovce o prenájme energetických za−
riadení mesta Strážske na dobu 1 roka do 31. 12.
2017. l Prenájom pozemku pre Sabo−Gas, s. r. o.,
094 21 Kladzany pre čerpaciu Stanicu LPG/plyn
PHM parc. č. 821/2 o výmere 738 m2 za 2,60
eur/m2/rok od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2018 a za 3,31
eur/m2 od 1. 7. 2018 podľa VZN č.13. l Prenájom
pozemku pre Štefana Ivana parc. č. 76/1 podľa
VZN č. 13 vo výške 6,63 eur/m2/rok od 1. 11.
2016. l Odpredaj pozemku parcela registra KNC
číslo 1819/2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvorie vo výmere 25 m2 podľa vypracovaného
geometrického plánu č. 36208914−4/2016 (poze−
mok odčlenený z pôvodného pozemku parcela re−
gistra KNC číslo 1819, druh pozemku zastavané
plochy a nádvorie vo výmere 4013 m2 na Ul. Kri−
vošťanskej zapísaný na LV č.1236) pre Raymond
Kopka a manž. Friderika, 951 01 Nitrianske Hrn−
čiarovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za
cenu 295,00 eur na základe znaleckého posudku
č.86/2016 a náklady, ktoré sú spojené s prevodom
nehnuteľnosti do katastra (odôvodnenie: pred−
metný pozemok je súčasťou areálu reštaurácie
Baffone Family Restaurant).
Ukladá: l Zverejniť zámer priameho predaja
pozemku parc. č. 607/1 o výmere 18,00 m2, na−
chádzajúci sa na Ul. lipovej. T: 30. 9. 2016. Z:
MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na pre−
nájom nebytových priestorov v kultúrno−spoločen−
skom objekte (po Broadway clube) o výmere
511,41 m2, 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 vedenej Okresným úradom
Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce,
obec Strážske, katastrálne územie Strážske. T: 30.
9. 2016. Z: MsÚ.
Ruší: l Bod B/7 Uznesenia č. 177/2010 zo dňa
1. 7. 2010: 7. Prenájom pozemku pre Sabo−Gas, s.
r. o., 094 21 Kladzany pre čerpaciu Stanicu
LPG/plyn PHM parc. č. 821/2 o výmere 738 m2 za
min. 1,80 eur/m2 od 1. 5. 2010. l Bod C/6 Uzne−
senia č. 89/2002 zo dňa 25. 4. 2002: 6. Prenájom
parcely č. 76/1 pre Štefana Ivana na účely pesto−
vania zeleniny v cene 0,50 Sk/m2/rok.
Volí: l Prísediacich Okresného súdu Micha−
lovce pre volebné obdobie 2017 − 2020 Jozefa Ča−
báka, Strážske, Máriu Söčovú, Strážske, MVDr.
Ladislava Búciho, Strážske.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Beh oslobodenia
Sprievod účastníkov podujatia k pamätníku na námestí. Snímka: P. Kičinka, text: red.

Pozývame vás podporiť účasťou a po−
tleskom športovcov na Behu oslobodenia.
Uskutoční sa v nedeľu 13. novembra od 12,45
hod. Štart a cieľ je na Námestí A. Dubčeka.
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Keď škola volá...

Kvety, vďaka, spev a vatra
Sú symboly, ktoré boli hlavnými motívmi sprievodných akcií tohtoročných spomienkových
osláv 72. výročia SNP v Strážskom.
Tradičnej súťaže v aranžovaní kvetov pod
názvom Kytica vďaky sa zúčastnila desiatka žien.
Napriek nedostatku kvetov v dôsledku horúceho
leta, vytvorila množstvo pekných prác, z ktorých
bolo 8 ocenených. Dve prvé miesta získali nád−
herné kytice A. Ščurovej a M. Tejgiovej a ďalšie
súťažiace, bez ohľadu na použité aranžérske
techniky, boli ocenené v poradí: 2. E. Jurečková, 3.
Ing. D. Dobisová, 4. a 6. G. Grmolcová, 5. A.
Mochťáková, 7. Alena Majerčaková. Vecné ceny
obdržali z rúk primátora mesta Ing. V. Dunajčáka.
V prestávke súťaže odznelo pôsobivé pásmo
krúžku poézie žien Zrkadlenie pod názvom Nech
plamene pokoja nikdy nevyhasnú, pripravené vo
výbere a réžii G. Grmolcovej, ktoré vysoko hod−
notili aj hostia z Českej Lipy a Užhorodu. Účinko−

vali v ňom gitaristka a speváčka D. Mihalčinová,
Ing. E. Búciová, M. Karkošiaková, J. Románová, A.
Zabloudilová, A. Mochťáková a G. Grmolcová (na
snímke P.K.).
Z podnetu Klubu strany Smer−SD v Strážskom
bola vo večerných hodinách v mestskom parku
zapálená symbolická "partizánska vatra", pri ktorej
sa na úvod prihovorila predsedníčka ZO SZPB A.
Zabloudilová a na heligónke zahrala Ľ. Dančišino−
vá. Potom sa k nej pridal na akordeóne G. Uličný
a pod taktovkou Mgr. A. Makuchovej mohutne celý
SZ Rozkvet a všetci prítomní. V závere sa poďa−
kovala E. Búciová všetkým účastníkom, no najmä
obetavosti a ústretovosti členom a vedeniu SZ
Rozkvet, bez ktorého si už nevieme predstaviť
žiadne významné podujatie v meste.
Ing. Eva Búciova

Triedenie a recyklácia odpadov
V prvom polroku 2016 bolo v meste vyprodukovaných a na skládke Pláne zneškodnených
celkovo (zaokrúhlene) 488 ton zmesového komunálneho odpadu, čo je o 52 ton viac ako v I. polroku
2015. Okrem zmesového komunálneho odpadu bol na skládke Pláne zneškodnený aj iný odpad v
množstve 157 ton.
Náklady za uloženie odpadu, vyprodukovaného v meste Strážske, na skládku odpadov Pláne predsta−
vovali sumu 16 781,92 eur bez DPH, (s DPH 20 138,30 eur) a zákonný poplatok sumu 3 441,93 eur.
Spoločnosť Ekologické služby, s.r.o. zneškodnila na skládke Pláne celkom 19 554 ton odpadov a pre
mesto odviedla sumu 68 336 eur − zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke v katastri mesta. V
porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je to o 5 676 ton a o 12 714 eur viac.
Za predaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu získal MsPS sumu 7 778 eur; z toho za vytriedený
papier a obaly z papiera 2 567 eur, za plasty a
obaly z plastov 4 137 eur, obaly zo skla 457 eur,
obaly z kovu 50 eur a za elektroodpad 566 eur.
V septembri sa občania mesta zapojili do
Mesto, na základe zmluvy s ENVI−PAK, a.s.
zbierky obnoseného šatstva, ktorá bola zorga−
Bratislava (oprávnená organizácia, ktorá zastupuje
nizovaná v spolupráci s Diakoniou Broumov, te−
povinné osoby uvádzajúce na trh obaly a obalový
rénnymi sociálnymi pracovníčkami mesta a miest−
materiál), získalo v I. polroku 2016 za triedenie a
nym spolkom Slovenského Červeného kríža. Do
recykláciu odpadov z obalov − za odpady z obalov
zbierky sa zapojili aj občania priľahlých obcí. Bolo
vytriedené v II. až IV. štvrťroku 2015 sumu 1 509,98
vyzbieraných vyše 200 vriec nepotrebného textilu
eur.
Marta Bočková
a obuvi z domácností. Vyzbierané odevy sa trie−
dia a následne expedujú sociálne slabým obča−
nom v zariadeniach sociálnych služieb − do azy−
lových centier, jednotlivcom a rodinám.
Mestská polícia: 0908 082 828
Všetci si zaslúžia naše uznanie, pretože pri−
Náčelník mestskej polície: 0908 090 600
speli tak najzraniteľnejším skupinám zo sociál−
Sekretariát MsÚ: 056 6491 431
neho prostredia. Vďaka patrí M. Kudelčíkovej a
Riaditeľ mestského podniku služieb: 0907 903 601
M. Kočanovej z MS SČK za pomoc pri charitatív−
Primátor mesta: 0905 645 009
nej akcii.
Mgr. Martina Kužmová

Vyše dvesto vriec

Telefónne čísla

Ej, šumna ja dzivočka
V titulku je uvedený názov CD nosiča, ktorý patrí speváckemu súboru Gaštanka. Pracuje
pri referáte kultúry mestského úradu a vedú ho Anna a Peter Schudichovci.
Mestská kultúrna sála (bývalé kino Chemik) sa v septembri stala dejiskom kultúrneho
podujatia. CD − Ej, šumna ja dzivočka − do života uviedli Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
nmesta a Patrik Magdoško. K slávnostnej atmosfére prispeli vystúpenia speváckych skupín
Tarnavčan, Hrušovčan a, samozrejme, Gaštanky. Dievčatá pod vedením akordeónu P. Schu−
dicha zaspievali piesne zo svojho repertoáru.
Pretože Gaštanka nedávno požiadala o vlastnú miestnosť, ktorú im MsZ schválilo, navštívili
sme potom ich klubovňu. Pred skúškou nám v U2 mladá "gaštanka" na otázku "čo najradšej
spievate?" bez rozmýšľania povedala − Dunaju, Dunaju. Bola to jedna z piesní na CD nosiči,
ktorá spolu s Keľo raz ja idzem, Povedal mi milý a ďalšími, odznela aj na uvedení CD do
života... Nech sa aj naďalej Gaštanke darí − rozdávajte piesňami veľa radosti.
G. Grmolcová

Dňa 5. septembra v rytme dažďa kráčali
žiaci (najmenší v sprievode rodičov) po dvoj−
mesačnom oddychu v ústrety novému škol−
skému roku. Napriek nepriaznivému počasiu
sa chodby základnej školy zaplnili veselou
vravou a radosťou zo vzájomného stretnutia.
V porovnaní s minulým školským rokom sme
zaznamenali mierny nárast počtu žiakov. Súčas−
ný stav je 482 žiakov. 47 odišlých deviatakov
vystriedalo 56 prváčikov a 7 žiakov nultého roč−
níka. Vyučovanie bude prebiehať v 25 triedach,
pričom 10 tried je na primárnom stupni, 11 tried
na nižšom sekundárnom stupni, 3 špeciálne trie−
dy a novinkou je jedna trieda nultého ročníka.
Piatakov čaká 23. 11. 2016 (po druhýkrát)
celoslovenské testovanie T5 zo slovenského ja−
zyka a matematiky, deviataci budú testovaní z
tých istých predmetov 5. apríla 2017.
V školskom roku 2016/2017 čaká na našich
žiakov 188 školských dní, 24 dní školských
prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a
43 sobôt a nedieľ.
Prázdniny Termín
Jesenné
28. október 2016 − 31. október 2016
Vianočné
23. december 2016 − 5. január 2017
Polročné
3. február 2017 (piatok)
Jarné
6. marec 2017 − 10. marec 2017
Veľkonočné 13. apríl 2017 − 18. apríl 2017
Letné
3. júl 2017 − 31. august 2017
V závere príspevku si dovolím jeden prevzatý
vtipný odkaz pre kolegov učiteľov, ktorý je záro−
veň návodom na zvládanie všedných školských
dní: "Kým nepreberiete žiakov, nepreberiete ani
učivo."
−illo−

AJ O NEPRÍSTOJNOM CHOVANÍ MLADÝCH

Poslanec s obèanmi

Do viacúčelovej sály 21. septembra pozval
občanov Michal Knap, poslanec mestského za−
stupiteľstva za volebný obvod − Ulica okružná
(sídlisko).
V úvode informoval o činnosti v zastupiteľstve v
súvislosti s riešením pripomienok z ostatného
stretnutia s občanmi. Napriek nie veľkej účasti ob−
čanov bola nasledujúca diskusia veľmi bohatá a
každý z prítomných sa zapojil pripomienkami, ná−
vrhmi i kritikou. Občania pripomienkovali nepoču−
teľnosť mestského rozhlasu, retardéry, prejazd ná−
kladných áut, označenie ulice s číslami obytných
blokov, prekračovanie povolenej rýchlosti v obytnej
zóne a iné. Sťažnosť predniesli obyvatelia priľah−
lého obytného domu pri viacúčelovej sále mesta,
kde sa schádza mládež s neprístojným správaním
až do nočných hodín (v lete aj po polnoci). Z okolia
si urobila WC, zostávajú tam fľaše, odpadky, pa−
piere, ktoré rozfúkava vietor po okolí. Najhoršie je
večerné vyčíňanie spevom, hudbou, hrešením a
diali sa tam aj horšie veci... Vďaku si zaslúži ústre−
tovosť poslanca a pracovníka MsPS − TS M. Šuľa−
ka, ktorý zabezpečil ranné upratovanie v inkrimino−
vanom priestore. A ešte − vedľa je sídlo oddelenia
polície SR, mesto má svoju políciu − nemohli by sa
tam častejšie pozrieť? Zopakuje sa toto vyčíňanie aj
budúce leto? O tomto, ako aj ďalších pripomien−
kach, informoval M. Knap mestské zastupiteľstvo.
−olc−
Speváčky Gaštanky s vedúcimi A. a P. Schu−
dichovcami pred vystúpením.
Snímka: P. Kičinka, text: red.
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LETOM S TESCOM − hravo, športovo a zdravo

Dňa 11. augusta 2016 sa dožila životného
jubilea 90 rokov Rozália Sivčová zo Strážskeho.
V zasadačke MsÚ na slávnostnom akte s rodinou
a známymi jej primátor mesta Ing. V. Dunajčák
odovzdal vecný dar a kyticu kvetov. Za dojímavé
spestrenie slávnosti vďačíme matrikárke MsÚ a
koordinátorke ZPOZ v Strážskom Mgr. M. Danko−
vej a členkám ZPOZ M. Karkošiakovej, M. Bere−
šovej a M. Mazárovej.
Rodina a známi

O archeológii
Už v prvý deň školského roka navštívili žiaci z
dejepisného krúžku základnej školy archeologickú
lokalitu z bronzovej doby v Nižnej Myšli. Žiaci si
pozreli osadu a pohrebisko, vyskúšali si náročnú
prácu archeológov, streľbu z luku a jazdu na koni.
Svoju kreativitu ukázali v tvorivých dielňach, kde si
vyrobili šperky, hlinené nádoby a železné zbrane.
Spolu s učiteľkou A. Kráľovou strávili peknú nedeľu
plnú zážitkov a dobrodružstva.
−ak−

Klub mladých
Centrum voľného času ponúka priestory pre
mladých (15 − 30 ročných), ktorí sa radi bavia,
majú radi neformálne priateľské stretnutia, chcú
sa podieľať na príprave vlastného programu i
podujatí organizovaných CVČ. Ponúkame moder−
né a útulné zariadenie, klubovú činnosť, kultivo−
vaný priestor pre stretávanie sa, moderné audio−
vizuálne vybavenie, prístup na internet, športové
vybavenie − stolnotenisové stoly, vzdušný hokej,
biliard, šípky, stolový futbal. Ponúkame tiež prie−
stor pre usporiadanie turnajov, súťaží, prednášok,
besied, diskoték, osláv a pod. Informácie osobne
v CVČ alebo na t. č. 0915 919652.
Mgr. Marta Kordeľová

Marcelove kresby

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po−
stihnutím pravidelne organizuje výtvarný salón. V
septembri sa konal už 21. ročník súťažnej pre−
hliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postih−
nutím.
Slávnostná vernisáž sa uskutočnila v Ponitrian−
skom múzeu v Nitre a nad naše očakávania sme
získali cenu pre jednotlivca za kolekciu prác. Do
súťaže sa zapojilo 93 účastníkov − DSS, špeciál−
nych materských, základných a praktických škôl,
miestnych združení a jednotlivcov z celého Slo−
venska. Celkovo prišlo 816 prác, ocenených bolo
31 a z tohto dve práce patrili Marcelovi J., klientovi
zariadenia Harmonia Strážske, ktorý sa kresbe ve−
nuje od mladosti, ale nikdy nemal šancu svoje diela
prezentovať širokej verejnosti.
V zariadení Harmonia máme zriadenú artetera−
peutickú dielňu, v ktorej sa za pomoci odborného
personálu sa klienti učia základom kresby a maľby.
Prostredníctvom svojich diel vyjadrujú svoje pocity
a túžby. Tvorba je hra a prináša radosť. Obzvlášť,
ak sú klienti ocenení a ich diela sú vystavené na
obdiv širokej verejnosti.
Mgr. Silvia Lipovská

Príležitosť pestovania fyzickej kondície a v súvislosti s ňou i starostlivosť o zdravie, ponúkla deťom nášho
mesta i aktívna prázdninová činnosť podporená Nadáciou Tesco. Išlo už o druhý projekt tejto nadácie, ktorý
nám vytvoril priestor na to, aby sme naše osobné zanietenie obohatili a rozvinuli o aktivity, ktoré by bez
finančnej podpory neboli možné.
Ambíciou projektu bolo vytvoriť podmienky pre realizáciu netradičných športov a kreatívnej tvorby
prostredníctvom mestských letných denných táborov, naučiť deti zmysluplne organizovať svoj voľný prázd−
ninový čas.
Ako sa nám to podarilo?
Kus kúzelníckeho sveta z kníh a filmov o Harry Potterovi ožil aj v mestskom dennom tábore Strážske
pod názvom Harry Potter. Celý týždeň bol nabitý elektronizujúcou atmosférou. Prostredníctvom čarovného
klobúka boli deti teleportované do fakúlt Oxfordu. Nepochybne veľmi vzrušujúcou bola zážitková hra −
návšteva komnaty Harryho Pottera vo Vranove n/Topľou. Deti sa učili magickému remeslu − spoločne
čarovali, pripravovali netradičné športy. V závere týždňa navštívili prázdninujúce deti mestského denného
tábora zamestnanci Tesco Strážske − manažérka Jana Jevčičová a Bc. Patricie Kadlec Lukáčová. Bolo to
srdečné stretnutie, kde okrem odovzdania symbolického šeku na podporu letnej činnosti CVČ Strážske v
rámci projektu Letom s TESCOM, hravo, športovo a zdravo zúčastnili sa aj aktivít zameraných na zdravú
výživu, ako hodnotiaca porota, a vyhodnotenia celotýždenných aktivít. Deti im s radosťou predstavili aj nové
športové náčinie a hry, ktoré budú môcť využívať aj v nasledujúcom období.
V indiánskom duchu
Ďalší týždeň niesol sa v indiánskom duchu. Začala dobrodružná cesta po stopách indiánskych kmeňov.
Striedali sa rôzne aktivity zamerané na šport a telesnú zdatnosť, umenie ale aj lesnú múdrosť a zručnosť.
Deti denne súťažili v rôznych netradičných športových disciplínach i pravých indiánskych hrách. Vybrali sa
tiež do údolia Manitou. Cesta bola zaujímavá − z nástupnej stanice v Čermeli odviezli sa Detskou želez−
ničkou. Po príchode do údolia zážit−
kov a objavov hneď zazreli niekoľko
indiánskych stanov tee−pee. Pri tom
najväčšom zatancovali indiánsky ta−
nec, vyrábali, športovali (na snímke
autorky). Nasledovalo fotenie, obed v
reštaurácii Alpínka a spiatočná cesta
Detskou železničkou, sprevádzaná
neustálym pískaním našich nových
píšťaliek.
Počas týždňa deti vyrobili indián−
sku plachtu, ktorú v závere turnusu
spoločne odniesli a odovzdali v
TESCO Strážske, aby zdobila prie−
story nákupného centra.
Snažili sme sa deti presvedčiť, že každý pohyb je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny alebo populárny
šport. Hlavné je, aby deti pohyb, šport bavil a vykonávali ho s radosťou. V rámci zachovania kontinuity
projektu budeme aj naďalej pokračovať v ponuke netradičných športových aktivít, predstavovať ich deťom a
vytvárať priestor pre ich realizáciu.
Mgr. Marta Kordeľová

Keď seniori nezaháľajú
V mestskom parku sa v septembri pri športovom zápolení stretli seniori. Zmerali si sily v hode šípkami,
loptičkou na cieľ, krúžkami na cieľ a hod granátom. Najšikovnejší boli: šípky − 1. Jolana Megelová, 2. Ján
Tejgi, 3. Ružena Borošová, loptičky − 1. Ján Tejgi, 2. Anna Sklárová, 3. Ružena Borošová, krúžky − 1. Ruže−
na Borošová, 2. Anna Sklárová, 3. Mária Sidorová, granát − 1. Juraj Stach, 2. Gabriela Grmolcová, 3. Mária
Žaková. Pochutili sme si na opekanej klobáske, ktorú pripravil Radko Lipovský, nechýbali pesničky, veselá nálada.
Všetci prítomní prispeli malou zbierkou na zaplatenie hrobového miesta pre manželov Michalovičových
− klub dôchodcov zdedil obývaciu stenu, ktorú užívame v U 2.
Naše podujatie prišla pozdraviť krajská predsedníčka Únie žien Slovenska Košice Mária Huštátyová a
konštatovala, že aj seniori môžu športovať a spríjemniť si stereotypný voľný čas. Keďže bol týždeň dobro−
voľníctva, venovali sme svoj čas, chuť a energiu navzájom. O zdarný priebeh podujatia sa postarali Jolana
Megelová, Helena Nemcová a Jozef Kormaník.
Výbor KD

Posolstvo piesní Slovensku a svetu
Je to celoslovenské podujatie, ktorého sa na Brekovskom hrade zúčastnil spevácky zbor Rozkvet, ktorý
reprezentoval mesto Strážske, ZO ÚŽS, MO MS v Strážskom. Rozkvet prišli podporiť G. Grmolcová, M.
Karkošiakova, Ľ. Cisá−
rová, G. Meňovčíková,
S. Nemec, ženy z Bre−
kova, Humenného a
obyvatelia z okolia (na
snímke).
Podujatie bolo od−
štartované odbitím dva−
nástej hodiny. Posol−
stvo je kultúrne poduja−
tie otvorené pre všet−
kých ľudí, ktorým je
osobne spievaná pie−
seň zážitkom, potre−
bou, naplnením. Piesne
spievané v otvorenej
krajine, najmä nad ňou, majú osobitné čaro a moc, piesne sa menia v duchovnú silu, ktorá znásobuje
myšlienky textov a estetický účinok melódií.
Hlavným organizátorom bola obec Brekov a ZO ÚŽS Brekov. Starosta obce Ing. Peter Mihaľko bol veľmi
ústretový a menej mobilných spevákov vyviezol až pod hrad. Bola medzi nimi aj najstaršia účastníčka
Margita Kočanová. Brekovské ženy pripravili príjemné stretnutie s pohostením, kde sa v odpoludňajších
hodinách ozýval spev a dobrá nálada. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
AZ
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Prekvapenia Harmonie pri športe

Pretekári R. Počurek a J. Mihok s predsedom
OK a ST v Strážskom Š. Románom.
Snímka: archív OKaST
Text: redakcia

Silní muži v Bardejove
Dňa 3. 9. 2016 mesto Bardejov usporiadalo
prestížnu pohárovú súťaž v tlaku na lavičke pre naj−
lepších benchpresserov Slovenska. Súťaže sa zú−
častnili mladí pretekári z celého Slovenska. Zápole−
nie ozdobili svojou prítomnosťou aj tí, ktorí si testo−
vali svoje schopnosti pred majstrovstvami sveta v
dňoch 17. až 24. 9. 2016 v srbskom meste Knja−
zevac.
Náš oddiel dal šancu mladým pretekárom Ri−
chardovi Počurekovi a Jánovi Mihokovi, ktorí ešte
ako dorastenci štartovali v kategórii juniorov bez
obmedzenia hmotnosti. Obaja sa snažili dosiahnuť
svoje maximá a získavať skúsenosti pre ďalší rast.
Richard Počurek trocha doplatil na prílišné zhadzo−
vanie hmotnosti pred súťažou, kedy za krátky čas
schudol 6 kg, čo sa prejavilo na jeho výkone. Ne−
naplnil tak vlastné predsavzatie a skončil na 10.
mieste. Richard je mladý ambiciózny pretekár s do−
statočnou disciplínou a skrýva v sebe potenciál na
to, aby mohol konkurovať najlepším.
Na opačnej strane sa ocitol Ján Mihok, ktorý si
to s Igorom Goleckým z Banskej Bystrice rozdal o
1. miesto. V našej výprave sa však prejavila neskú−
senosť v manažovaní pretekárov a tak Ján Mihok
skončil tesne o 4 body na druhom mieste. Reálne
však mal o 4 body vyhrať. Tretí pokus ukončil
svieži a ďaleko pred hranicou svojich schopností,
ktoré v danom momente nedokázal odhadnúť.
Domov síce odišiel čerstvý, ale s neoceniteľnou
skúsenosťou, ktorá mu príde vhod na majstrov−
ských súťažiach v roku 2017.
Š. Román

MEMORIÁL M. NISTORA

Stolný tenis − 14. ročník
Memoriál sa uskutočnil v sobotu 24. 9. 2016 v
stolno−tenisových priestoroch mesta v MsPS, ktorý
pripravil veľmi vhodné priestory. Niektorí účastníci
sa s J. Nistorovou a jej rodinou − s kyticou poklonili
pamiatke M. Nistora pri hrobe na cintoríne.
Zápasy riadil F. Bašista, ktorý vyhlásil v závere
poradie. V troch kategóriách boli ocenené prvé,
druhé a tretie miesta. Hráčom a všetkým prítomným
venovala ďakovné slová J. Nistorová, zvlášť orga−
nizátorom za ich snahu pri príprave a priebehu me−
moriálu, ktorého sa zúčastnilo vyše 20 prítomných.
Memoriál rôznymi spôsobmi podporili hráči − J. Me−
ňovčík, Ing. A. Pavlotty, M. Soos odovzdal pohár
G. Grmolcovej za dlhoročné organizovanie
podujatia v spolupráci s mestom Strážske.

... a ceny najlepším boli rozdané.
Výsledky: muži − 1. P. Landa, 2. A. Pavlotty,
3. J. Dzubák, ženy − 1. Š. Ciganocová, 2. P. Nisto−
rová, 3. J. Románová, mix − 1. G. Grmolcová a V.
Rac, 2. J. Románová a I. Meňovčík, 3. P. Nistorová
a M. Soos.
J. Románová

V mestskom parku v priestoroch Park Pubu 7. septembra zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb
Harmonia už V. ročník športových hier klientov 13 zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a hosťa z PSK − Centra sociálnych služieb Spišský Štvrtok. Podujatie otvorila riaditeľka zariadenia Harmonia
Ing. Mária Dunajová. A prišlo prvé
prekvapenie. Uviedla hosťa a mode−
rátora Joža Pročka, ktorý po sľube
športovcov to poriadne roztočil a po−
staral sa nielen o moderovanie, ale
aj poriadnu zábavu, ktorou prekypo−
val tiež pri mnohých foteniach.
Počas pekného dňa súťažili troj−
členné družstvá v siedmich disciplí−
nach. A neboli všetky ľahké: štafe−
tový beh, skladanie puzzle, hod do
koša, šípky, pozemný hokej, prekáž−
ková dráha, preťahovanie lanom.
Umiestnenie družstiev na stupňoch
víťazov: 1. ZSS Harmonia Strážske,
2. ZSS Idea Prakovce, 3. ZSS Sub−
sidium Rožňava (na snímke G.G.). Po chutnom guľáši sa všetci tešili na vyhodnotenie. Za veľkú snahu boli
odmenení nielen najlepší, ale všetci športovci, medzi nimi aj klienti DSS Lidwina zo Strážskeho.
Medzi sprievodné akcie patrilo maľovanie na tvár, stánok zdravia Strednej zdravotníckej školy v Micha−
lovciach, v úvode cvičenie zumby pod vedením Janky Balickej − čo bola tiež novinka, ako ďalšie prekvapenia
v závere jazda na koňoch, obdivovanie malého prasiatka a pohladenie veľkého operenca.
Kolektív Harmonie sa znova "vyšvihol" dobrou organizáciou, príjemným prostredím. Potešili ich úsmevy
a prejavy radosti všetkých súťažiacich.
G. Grmolcová

Na snímke G. Grmolcovej účastníci podujatia

Bol aj Anna bál
Aj v tomto roku sme v ZO SZPB pokračovali v športových zápoleniach, vedomostným kvízom z
2. svetovej vojny a SNP, a k tomu sme potom pridali Anna bál. Všetko sa odohrávalo v mestskom
parku v príjemnom prostredí, o podanie občerstvenia sa postaral Radoslav Lipovský.
Privítali sme hostí z Humenného aj z Micha−
loviec. Všetci zúčastnení sa zapojili do športovania
hod granátom, hod krúžkov na cieľ, hod loptičky
na cieľ, šípky. Vedomostný kvíz zasa preveril naše
vedomosti, nemusel sa nikto hanbiť, že niečo neve−
del, lebo sme si po vzájomnej diskusii niektoré veci
vyjasnili. Bolo to zábavné, ale hlavne poučné. Hod−

notné knihy pre víťazov kvízu venovala Božena
Apjárová, referentka mestskej knižnice. Na záver
celého podujatia sa konal Anna bál. Zatancovali
sme si, zaspievali, dobre sa zabavili. Potešilo nás,
že pozvanie prijali členovia a sympatizanti SZPB
nielen zo Strážskeho, ale aj okolia. Domov sme od−
chádzali s príjemným pocitom užitočne stráveného
odpoludnia.
AZ

Grecce už vidí a víťazí
Východoslovenská výstava koní (4. ročník) v Pavlovciach pri Prešove sa uskutočnila 4. septem−
bra. Navštívilo ju 1500 ľudí.
Naše mesto a klub Wild West Western Strážske reprezentovala kobylka Greece Fan Stal Skilenborch s
vodiacim prezentérom Roderikom Magdoškom. Kobylka minulý rok prekonala vážne ochorenie, a tak sa
nezúčastňovala výstav ani súťaží. Preto sme tŕpli, v akej kondícii a výstavnej pohode bude. Nesklamala nás
a predviedla sa vo vznikajúcej forme a kondícii. V kategórii málopočetné plemená zvíťazila (skóre 8,46) a
postúpila do boja s celkovými víťazmi všetkých plemien. Vo finálovom kole sa stretlo 8 víťazných koní zo
skupín, kde bola veľmi silná konkurencia a nádherné kone. Greece svojou krásou očarila najviac a stala sa
Grand Šampiónom výstavy. Jej návrat do súťaží bol famózny. Náš klub a mesto dostáva už do povedomia
širokej koniarskej verejnosti. Príbeh tejto kobylky je dôkazom, že nikdy sa netreba vzdávať. Po celkovej sle−
pote oboch očí mala maličkú nádej, že sa uzdraví. Dokázala to a opaterou lekárov kliniky v Košiciach a v
Pardubiciach, kde postúpila operáciu, sa podaril malý zázrak, znova vidí a súťaží.
P. Magdoško
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