
Všetkých 11 poslancov rokovalo na zasadnutí MsZ dňa 27. 4. 2017. Po prerokovaní schválilo
mestské zastupiteľstvo toto uznesenie:

Noviny občanov mesta Strážske ROČNÍK XIX./ číslo 2−3          12. máj 2017

Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Hospodárenie mesta za rok 2016 schválené bez výhrad

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l

Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi za rok 2016. l Informáciu o
hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2016. l

Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v za−
stúpení Domspráv, s. r. o., byty, teplo a iné služby
Michalovce za 1−12/2016. l Správu nezávislého
audítora pre štatutárny orgán Mesta Strážske a
Mestské zastupiteľstvo Mesta Strážske. l Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k
návrhu záverečného účtu za rok 2016. l Mestské
garáže − informácia. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru v Zá−
kladnej škole a v Centre voľného času. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnu−
tých z rozpočtu mesta v roku 2016. l Informácie zo
zasadnutí komisií.

Schvaľuje: l Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. l

Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok
2016 bez výhrad. l Rozdelenie prebytku rozpočtu
za rok 2016 po usporiadaní vo výške 178 633,32
eur takto:
a) do rezervného fondu 177 633,32 eur
b) do sociálneho fondu 1 000 eur. l Odvedenie

zostatku finančných operácií vo výške 14 115,73
eur do rezervného fondu. l V súlade s ods. 2
písmenom  a), b)  § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu
rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením
č. 1/2017:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 503 181,95 eur. 
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 3 653 196,79 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet              2 965 373,74 eur
Kapitálový rozpočet 434 339,40 eur
Finančné operácie 253 483,65 eur
Rozpočet mesta 3 653 196,79 eur
Výdavky: Bežný rozpočet           2 843 265,74 eur
Kapitálový rozpočet 732 481,05 eur
Finančné operácie 77 450,00 eur
Rozpočet mesta                    3 653 196,79 eur.
l Zásady pre poskytovanie finančného príspevku
na stravovanie dôchodcov so zmenou. l Jednora−
zovú sociálnu dávku pre Martu Michalíkovú vo
výške 50 eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre
Gabrielu Pirščovú vo výške 50 eur. l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Annu Lazorovú vo výške 50
eur. l Dotáciu pre Rodičovské združenie pri MŠ v
Strážskom vo výške 600 eur na projekt Po stopách
škôlkára − celoškolská akadémia pri príležitosti 50.
výročia vzniku MŠ. l Dotácie pre športové kluby
na rok 2017: Volejbalový klub 1 550 eur, Športový
kolkársky klub 850 eur, Klub slovenských turistov

1 250 eur, Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1
050 eur, Športový klub Strážske − futbalový oddiel
12 250 eur, Mestský bežecký oddiel 1 650 eur,
Tanečný aerobik 500 eur, Tenisový klub 200 eur, 
Občianske združenie kolkárov 300 eur, MMA−
CROSSFIT, o. z. 400 eur. l Podmienky obchodnej
verejnej súťaže na prenájom nasledovnej časti
nehnuteľnosti: Bufet a súvisiace priestory v objekte
Kolkárne v Strážskom, súpisné číslo 255, nachá−
dzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na po−
zemku parcelné číslo 543/3, zapísanej na LV č.
1236, vedenej Okresným úradom Michalovce, ka−
tastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. Podmienky OVS sú
prílohou uznesenia. l Prenájom nebytového prie−
storu v Požiarnej zbrojnici pre Jakuba Kaňucha−
KaňuchStav, 072 22 Strážske, o výmere 10,6 m2
za účelom uskladnenia náradia a stavebného ma−
teriálu za cenu 6,63 eur/ za 1m2/rok v súlade VZN
č. 13. l Prenájom nebytových priestorov po bý−
valom A−clube o výmere 237 m2 pre MMA−
CROSSFIT, o. z., Strážske, Mierová 196/44, 072
22 Strážske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za účelom zriadenia posilňovne za cenu 1 euro/rok
(viacnásobná neúspešná OVS na prenájom prie−
storu, absencia posilňovne pre občanov mesta). l

Prenájom pozemku parc. č. 461/2 katastrálne
územie Strážske o výmere 31,8 m2 pod predajným
montovaným stánkom pre Valériu Ščobíkovú, 072
22 Strážske za cenu 6,63 eur za 1m2/rok v súlade
s VZN č. 13. l Prenájom nebytového priestoru v
OD Laborec na poschodí pre Ján Horňák −
REKLAMS, 072 22 Strážske o výmere 20 m2 za
účelom zriadenia kancelárie pre reklamnú agen−
túru a redakcie novín za cenu 48,13 eur za
1m2/rok v súlade s VZN č. 13. l Na základe
predloženej žiadosti Východoslovenská distribučná
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena za úhradu na pozemku registra E KN
parcelné číslo 1697/2, ostatné plochy, katastrálne
územie Strážske, z dôvodu zriadenia podzemného
elektrického vedenia a nadzemného elektrického
vedenia − úprava VN prípojky pre existujúcu trafo−
stanicu TS0454 − 0012 Strážske na ul. Agátovej
(elektro − energetické zariadenia a jeho príslušen−
stvo), podľa priloženej grafickej dokumentácie.
Vecné bremeno sa zriadi za dohodnutú jednora−
zovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníc−
keho práva vo výške určenej plochou v m2 za−
sahujúcou na slúžiaci pozemok, vypočítanú podľa
dĺžky podzemného elektrického vedenia a šírky
ochranného pásma 1 meter kolmo na každú stranu
vedenia, pri cene 6 eur/m2. Vecné bremeno sa
zriadi za dohodnutú jednorazovú náhradu a ná−
hradu za obmedzenie vlastníckeho práva vo výške
určenej počtom podperných bodov, pri cene 50
eur/podperný bod. l Pridelenie nájomného bytu −
Obytný dom  U−3 (ul. Obchodná): Jarmila Sabo−
lová do 31.12.2017.     (Pokračovanie na 2. strane)

XXI. Strážčanský jarmok
26. a 27. 5. 2017 
Námestie A. Dubčeka

Oživenie tradície 
Posledný aprílový deň už tradične na našom

území patrí stavaniu májov. A aby táto milá tradícia
v očiach našej mládeže neupadala do zabudnutia,
mesto Strážske, tak ako aj iné mestá a obce Slo−
venska, sa snaží tento zvyk udržať. V súčasnosti sa
stavia spoločný máj na námestí. Spoločný máj sym−
bolizuje zdravie pre všetky ženy a dievčatá v
meste, oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života. 

Pripravený máj ozdobili krojované dievčatá a
zaspievali niekoľko krásnych májových piesní. Pri−
mátor povolil máj postaviť a tiež sa pri ňom "po−
vešeľic". Po primátorskom tanci nasledoval kultúrny
program, kde vystúpili s originálnymi tancami deti z
materskej školy. V programe ďalej vystúpili spe−
vácka skupina Gaštanka, klienti z Domova sociál−
nych služieb Lidwina a detský folklórny súbor Straž−
čanik, ktorý zatancoval Ľapkanú a karičku. Žiaci zá−
kladnej školy si pripravili pásmo piesní a básni ku
Dňu Zeme a predviedli sa v zaujímavom tanci so
stuhami. Základná umelecká škola (literárno−dra−
matický odbor) "vysielal naživo" v televízii Bez náz−
vu. Folklórny súbor Strážčan pri ľudovej hudbe za−
tancoval tanec z dolného Zemplína. 

Stavanie mája zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske. Spoločnosť Envi−pack ve−
novala najmladším deťom edukačný materiál − ma−
ľovanky, pexexo, a náramky, ktoré sú zamerané na
správne triedenie odpadov.                          −bad−

OZNAM − Jubilanti
Mesto Strážske oznamuje občanom, že v prí−

pade záujmu o blahoželanie v rozhlase, je potreb−
né o to požiadať na referáte kultúry a športu MsÚ
minimálne dva dni vopred.

Podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov Mestský úrad Strážske získané
osobné údaje môže používať výlučne na vyme−
dzený alebo stanovený účel. Používať údaje pod
zámienkou iného spracovania − napríklad hrať ju−
bilantom v mestskom rozhlasu bez ich súhlasu
nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov.

Blahoželanie v rozhlase je zadarmo pre jubi−
lantov 70., 80., 90., a viacročných. Vysielanie v
rozhlase: v čase od 10. hod. a od 13.30. hod. (mi−
mo dôležitých oznamov).                                MsÚ

Stavaniu mája predchádza jeho zdobenie
"pantľičkami". Na lipu ich viazali krojované diev−
čatá so spevom pri harmonike P. Schudicha.

Snímka: −in− Text: red.
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Spomíname
Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto ťa mal rád, nemôže
zabudnúť. S tichou spomien−
kou k tvojmu hrobu kvety polo−
žíme a pri plamienku sviečky sa
vrúcne pomodlíme. Milovaní...
nikdy nezabudneme ...

24. marca uplynul rok od smrti
nášho drahého manžela, otca, dedka, svokra
Michala Slepáka. Venujme mu tichú spomienku. 
Manželka Marta, syn Pavol a Stanislav s rodinou.

k  k  k  k  k  k  k

Pred dvoma rokmi nás náhle
navždy opustil 
Ing. Jozef Dvorščák.
Ticho spomínajte a modlite sa
s nami!
Manželka s rodinou

Poïakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná−
mym a bývalým spolupracovníkom z Chemka za
účasť na poslednej rozlúčke dňa 20. apríla s
OTTOM BERMANOM, ako aj za vyjadrenie
sústrasti a kvety. Poďakovanie vyslovujeme za
rozlúčkový príhovor Ing. V. Dunajčákovi, primá−
torovi mesta, tiež ZPOZ a Domu nádeje v Stráž−
skom.            Smútiaca manželka Edita s rodinou 

XXI. Strážčanský jarmok
26. a 27. 5. 2017

26.5.2017 − piatok
9.30 hod. Stretnutie pozvaných hostí 

na mestskom úrade
10.00 hod. Slávnostné otvorenie jarmoku 

primátorom mesta Strážske
14.00 hod. Spevácky zbor Rozkvet 
14.15 hod. Spevácky zbor Nieporet (Poľsko)
14.45 hod. Folklórny súbor Strážčan
14.55 hod. Detská tanečná párty − ZUŠ, MŠ, ZŠ,

DSS Lidwina, CVČ
16.20 hod. Ľudová hudba Stana Baláža
17.35 hod. Hip hop tance − D. S. Studio Košice
18.30 hod. Folklórny súbor Šiňava
19.50 hod. Slovak Tango
21.00 hod. Mužský spevácky súbor Rusinija        
21.45 hod. Zábavná skupina Bravo
23.00 hod. Jarmočná zábava s DJ 
27.5.2017 − sobota
Vybrané detské atrakcie od 15. hod. do 18. hod.
zadarmo!
15.00 hod. DFS Stražčanik              

DEŇ DETÍ
Strýko Baltazár a kúzelník

16.00 hod. Detská tombola I
Spevácka skupina  Gaštanka            
ZUŠ − divadelný odbor                    

17.00 hod. Detská tombola II
Diskotéka pre deti

l Niečo pre mladých l koncerty pre mládež 
a dospelých
18.00 hod. S Hudbou Vesmírnou
19.30 hod. Adam Ďurica
21.00 hod. Laserová show a DJ
22.00 hod. DJ 
SPRIEVODNÉ AKCIE:
26. 5. 2017 − piatok
Propagačná výstava drobných zvierat ZO SZCH 

− Nám. A. Dubčeka.
Zóna umenia − ZUŠ Strážske.
Prezentácia pri príležitosti 65. výročia spoločnosti

Chemko − veľká zasadačka MsÚ.
27. 5. 2017 − sobota
9.00 hod. Turnaj o putovný pohár primátora 

mesta − kolkáreň
9.00 hod. Medzinárodný volejbalový turnaj  

žiakov (Nieporet, Strážske) v ZŠ.
13.00 hod. Volejbalový turnaj mužov v ZŠ.
Organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny
programu v odôvodnených prípadoch.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Z verejného zhromaždenia
Dňa 24. marca sa v VÚS uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov mesta s poslancami MsZ k

investičnému zámeru mesta prestavby bývalých kasární na nájomné byty.
Zhromaždenie viedla PhDr. L. Bušaničová, zástupkyňa primátora. Po privítaní prítomných vysvetlila účel

zhromaždenia a odovzdala slovo Ing. V. Dunajčá−
kovi, primátorovi mesta, ktorý podrobne vysvetlil
zámer. V diskusii pripomienkami, návrhmi a stano−
viskami vystúpili P. Malík, M. Knap, Ing. S. Demko
Ľ. Hrinko, Ing. M. Kačur, P. Magdoško, M. Koneč−
ný, J. Vargovič, Mgr. M. Tejgi, MUDr. M. Maškulík,
H. Balintová, J. Meňovčík a ďalší. Odpovedal im V.
Dunajčák, niektorí poslanci, investor projektu a L.
Bušaničová, ktorá v závere poďakovala občanom
za aktívnu účasť s tým, že poslanci sa s uvedenými
pripomienkami budú zaoberať na rokovaní zastupi−
teľstva. Stalo sa tak na jeho najbližšom zasadnutí
dňa 27. apríla a zámer − aj na základe negatívnych
vyjadrení občanov na zhromaždení − poslanci
neschválili.  −grm−

Slávik a program k MD�
Piateho marca sa v Mestskej kultúrnej sále v Strážskom za početnej účasti divákov a účinkujúcich

uskutočnil 19. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Strážčanský slávik. Najviac ocenených "zlatých
slávikov" získala materská škola v zastúpení: Adam Danko, Ema Bodnárová, Juraj Sabo, Nina Turbáková,
Olívia Tkáčová, Jakub Haluška, Peter Štefan a Kristína Sitárová. V kategórii ZŠ − I. stupeň udelila porota 1.
miesto Dorote Demeterovej, 2. miesto Loren Hordošovej, 3. miesto Zare Zamboryovej. V kategórii ZŠ − II.
stupeň získala 1. miesto Nina Hakošová, 2. miesto Aneta Žužová a 3. miesto obsadila Adriána Voznyová.
V kategórii mládež získala zlatého slávika Mária Horváthová. V  kategórii dospelých udelila porota 1. miesto
Alžbete Ščurovej z DSS Harmonia. Súťaž
konferovali žiačky základnej školy − talentované
moderátorky Tímea Babjaková a Júlia Maskaľová.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa
prihovoril primátor Ing. Vladimír Dunajčák. V prího−
vore poďakoval bývalej vedúcej klubu dôchodcov
Márii Peťkovej za dlhoročnú prácu a obetavosť. V
kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ, ZŠ a
CVČ. Detičky z materskej školy venovali mamičkám
darček, ktorý vytvorili vlastným úsilím a šikovnosťou.
V úvode a na záver zaspieval Ján Ivan, ktorý záro−
veň sprevádzal všetkých účinkujúcich.           −bad−

(Dokončenie z 1. strany) l Opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu − Obytný dom U−3 (ul. Ob−
chodná): Jana Semancová do 31.12.2017.

Ukladá: l Zúčtovať kladný výsledok hospodá−
renia za účtovné obdobie 2016 vo výške 86 230,23
eur v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 Ne−
vysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období. T: 31.12.2017. Z: vedúca ekonomického
oddelenia. l Zúčtovať kladný výsledok hospodá−
renia Mestského podniku služieb mesta Strážske
za účtovné obdobie 2016 vo výške 48 046,37 eur
na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schva−
ľovacom konaní a v prospech účtu 428 Nevy−
sporiadaný výsledok hospodárenia minulých ob−
dobí. T: 31.12.2017. Z: riaditeľ MsPS. l Vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti nehnu−
teľnosti objektu Kolkárne (bufet a súvisiace prie−
story), 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, katastrálny odbor,
okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne
územie Strážske. Doba prenájmu je do 31.08.2017.
T: 03.05.2017. Z: MsÚ. l Vypracovať strategický
plán riešenia triedenia zložiek komunálneho odpa−
du s časovými krokmi. T: do najbližšieho zasad−
nutia MsZ.  Z: MsÚ, MsPS. l Správcovi bytov vy−
pracovať výročnú správu za rok 2016 pre bytové
domy Mesta Strážske v správe DOMSPRÁV s. r. o.
Michalovce. T: do najbližšieho zasadnutia MsZ. Z:
DOMSPRÁV s. r. o. Michalovce. l Spracovať fi−
nančnú analýzu nákladov na prevádzku nájomných
bytov. T: do najbližšieho zasadnutia MsZ. Z: MsÚ.
l Spracovať materiál − Náklady na Stražčanský
jarmok 2017. T: do najbližšieho zasadnutie MsZ. Z:
MsÚ. l Zverejniť na web sídle mesta zoznam vnú−
torných predpisov mesta a ním zriadených RO a
PO. T: do najbližšieho zasadnutia MsZ. Z: MsÚ. l

Z rokovania MsZ zhotovovať videozáznam a zve−

rejniť ho na webovom sídle mesta. T: do najbliž−
šieho zasadnutia MsZ. Z: MsÚ. 

Volí: l PhDr. Lidušku Bušaničovú za člena
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov (Zákon č. 357/2004
Z. z.). l PhDr. Lidušku Bušaničovú za pred−
sedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov (Zákon č.
357/2004 Z. z.).

Ruší: l Bod D/11 Uznesenia č. 227/2017 zo
dňa 27.01.2017: Dotácie pre športové kluby na rok
2017: Volejbalový klub 1 550 eur, Športový kolkár−
sky klub 850 eur, Klub slovenských turistov 1 250
eur, Oddiel kulturistiky a silového trojboja 1 050 eur,
Športový klub Strážske − futbalový oddiel 12 250
eur, Mestský bežecký oddiel 1 650 eur, Tanečný
aerobik 500 eur, Tenisový klub 200 eur, Občianske
združenie kolkárov 300 eur, Slovenský hortingový
zväz − MMA 400 eur. l Bod D/7 Uznesenia č.
227/2017 zo dňa 27.01.2017 Prenájom nebytového
priestoru v kryte CO (pri Milk Agro)  o výmere 32
m2 pre Silviu Pavlišinovú − SP CAFFÉ, s. r. o.,
Voľa, za účelom zriadenia kancelársko−skladového
priestoru internetového obchodu tzv. Osobné
odberné miesto E−SHOPU za cenu podľa VZN
č.13. l Bod B/10 Uznesenia č. 223/2016 zo dňa
03.05.2016: Na základe predloženej žiadosti Vý−
chodoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042
91 Košice uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena bezodplatne na po−
zemku registra E KN parcelné číslo 1697/2, ostatné
plochy, katastrálne územie Strážske, z dôvodu
zriadenia podzemného elektrického vedenia − úpra−
va VN prípojky pre existujúcu trafostanicu TS0454 −
0012 Strážske na ul. Agátovej (elektro − energetické
zariadenia a jeho príslušenstvo), podľa priloženej
grafickej dokumentácie.

Zriaďuje: l Názvoslovnú komisiu v zložení: Ing.
Mgr. Martina Kundrátová, Gabriela Grmolcová,
PhDr. Daniela Sabadošová, Mgr. Eva Lacová,
PaedDr. Jana  Dzurillová.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

Pohľad na časť občanov mesta, ktorí sa zú−
častnili verejného zhromaždenia. 

Snímka a text: autorka

Takto si prevzali ocenenie najmladší zo súťa−
žiacich o spevavého slávika. 

Snímka: −ka, text: −grm−



DFS Stražčanik 
šíril radosť, tanec, spev aj v zahraničí 

V dňoch 19.4. − 24.4.2017 sa zúčastnil 14. medzinárodného detského folklórneho festivalu v
Bosne a Hercegovine. Otvorenie festivalu sa konalo v Dome umenia v Banja Luke za účasti DFS z
Macedónska, Chorvátska a niekoľkých domácich súborov. 

Počas vystúpení deti ukázali divákom, ako energicky tancujeme na východnom Slovensku. Krásu
slovenských krojov sme prezentovali v krojových sprievodoch v dedine Bronzani Majdan  a meste Mrkonjic
Grad, kde sme predstavili aj  tanečné choreografie a zožali veľký úspech, vrúcne prijatie a dlhý potlesk.
Diváci boli očarení rozmanitosťou slovenských tancov, krojov a piesní. 

Okrem folklóru sme spoznali aj kultúrne a historické pamiatky a zaujímavosti Republiky Srbskej −
Fortress Kastel, chrám Krista Spasiteľa, navštívili sme tiež dinopark. Zúčastnili sme sa Gastro Festu −
prestavenia tradičných jedál a starých remesiel. Zaujímavé boli aj workshopy zamerané na prípravu
tradičných jedál, maľovanie a zdobenie kraslíc, vyšívanie krížikovým stehom, maľovanie ľudového motívu a
škola tanca. Za najlepšiu tanečníčku školy tanca  bola vyhlásená naša tanečníčka − Ema Macková, za čo
dostala aj diplom. 

Zájazd bol náročný, ale malí aj veľkí tanečníci ho zvládli na výbornú. Patrí im veľký obdiv a vďaka, že
dokážu krásu nášho folklóru šíriť nielen na Slovensku, ale aj ďaleko za hranicami našej vlasti.  

Mgr. Marta Kordeľová
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Európa 
pre slovenské mestá a regióny

(II. časť)

Najmä v roku 2015 európske fondy významne
potiahli slovenskú ekonomiku. Slovensko vtedy v
čistom získalo 570 eur na jedného obyvateľa, a tak
sa v prepočte na obyvateľa stalo najväčším prijí−
mateľom z rozpočtu EÚ v roku 2015. Na regionálnu
politiku EÚ je tiež vyčlenená najväčšia časť roz−
počtu EÚ na roky 2014 − 2020. V tomto čase má
Slovensko celkovo k dispozícii až 18,3 miliárd eur z
európskych prostriedkov, čo je výrazne viac ako
plánované príjmy slovenského štátneho rozpočtu
na rok 2017. Verím, že slovenským regiónom vý−
razne pomôže aj Integrovaný regionálny operačný
program (IROP). Je naň pripravených 1,75 miliárd
eur. Peniaze pôjdu na bezpečnú a ekologickú
dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a
kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatív−
neho potenciálu v regiónoch a na zlepšenie kvality
života v regiónoch s prihliadnutím na životné pro−
stredie. Vďaka IROP bude zrekonštruovaných viac
než 150 km ciest, vytvorí sa 134 nových stredísk
zdravotnej starostlivosti, zvýši sa počet detí v ma−
terských školách v menej rozvinutých regiónoch,
vytvoria sa nové pracovné miesta a zlepší sa ener−
getická hospodárnosť v bytových domoch o takmer
50%. 

Symboly Európskej únie
Identitu EÚ tvorí viacero symbolov, ktoré sú

zároveň zakotvené v zakladajúcej zmluve. Každý
zo symbolov istým spôsobom pripomína hodnoty
Európskej únie a jej jednotu.

VLAJKA
Najznámejším a aj

najvýraznejším symbo−
lom európskej identity
z nich je vlajka. Tvorí
ju kruh zlatých hviezd
na modrom podklade.
Hviezdy symbolizujú
ideály jednoty, solida−
rity a harmónie medzi ľuďmi v Európe. Ich počet
nesúvisí s počtom členských štátov, kruh však vy−
jadruje ich jednotu, pripomína tiež počet mesiacov
v roku a dvanásť znamení zverokruhu. 

D. Chrenek, vedúci Zastúpenia EÚ na Slovensku

O PROBLEMATIKE KRUHOVEJ KRIŽOVATKY

Bolo to zahrievacie kolo
Na pozvanie Občianskej iniciatívy Zemplína (OIZ), ktorá vznikla v septembri 2016 v Michalovciach,

navštívili naše mesto Katarína Macháčková, poslankyňa NR SR a primátorka mesta Prievidza, Rastislav
Trnka, poslanec VÚC Košice. Patrik Magdoško s ďalšími z OIZ ich previedol naším mestom, navštívili tiež
skládku odpadu Pláne, otvorený kanál, odkiaľ zobrali vzorky na rozbor, osudnú križovatku.

V obedňajšej besede rezonovala problematika riešenia kruhovej križovatky s otázkou, či a ako bolo
riešenie výstavby urgované po čase od odovzdania žiadosti s náležitosťami. Spomínaná OIZ vyvíja snahu
prostredníctvom hostí posunúť riešenie k zdarnému koncu, pretože každá pomoc je vítaná. Reagovali
odpoveďou aj na otázku redakcie o forme pomoci v tom zmysle, že to bolo tzv. zahrievacie kolo, zoznámili
sa s problematikou, čas ukáže čo ďalej budú môcť v tom urobiť. Ing. Stanislava Demka, poslanca MsZ,
zaujímali najmä skúsenosti primátorky Prievidze s rokovaním zastupiteľstva. Napríklad − tak ako aj v
Strážskom − sa pred rokovaním MsZ stretáva na porade s poslancami. S. Demko poslankyni NR SR dal

dva návrhy, ktoré sa týkali Mečiarových amnestií a
predkupného práva obce na pozemok v určitých
súvislostiach.

Stretnutie ukončil P. Magdoško poďakovaním
za účasť, za diskusiu hostí a domácich k aktuálnej
problematike a práci zastupiteľstiev.  G. Grmolcová

Ocenili pedagógov
Na konci marca si pripomíname významnú prá−

cu učiteľov a ich ľudský prístup a odhodlanie
sprístupniť nové vedomosti. Aj tento rok mesto
Strážske pozvalo 29. marca do priestorov mest−
ského úradu riaditeľov škôl, školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pedagógov,
ktorých nominovali na ocenenie pri príležitosti Dňa
učiteľov. Boli to: Mgr. Viera Marková, Mgr. Eva La−
cová, Mgr. Mária Maskaľová, Bc. Anna Kidalová,
Mgr. Adriana Dzvoniková, Mgr. Vladimír Smaržík,
Mária Uličná, Mgr. Mária Litvinová, Bc. Peter Kiča.

Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák vo svo−
jom príhovore poďakoval pedagógom za ich dôle−
žitú, náročnú a tak potrebnú prácu, pretože práca
učiteľov a vychovávateľov vždy presahovala a bude
presahovať hranice školy. Vyzdvihol pedagogické
majstrovstvo ocenených. V príjemnej atmosfére,
ktorú vystúpeniami vypĺňali žiaci Základnej ume−
leckej školy v Strážskom, odovzdal primátor oce−
neným pedagógom ďakovný list spolu s darom. 

Aj takýmto spôsobom vyjadrujeme učiteľom as−
poň čiastočne vďaku za všetky tie roky, v ktorých
sa venujú mladej generácii, odovzdávajú jej svoje
vedomosti, zručnosti a prakticky formujú celú mladú
generáciu v našom meste. Nielen ocenení učitelia,
ale všetci pedagógovia v našom meste si zaslúžia
poďakovanie za roky práce, ktorú odvádzajú a jej
výsledky je aj vidieť.                                   −bad−

VYZNANIE DETÍ NA DEŇ UČITEĽOV

Pre pani učiteľku
Naša pani učiteľka je stále veľmi pekná. Nie−

kedy na nás pokričí, ale to len keď sme nepo−
slušní. No ona len nekričí, ale aj posranduje, a
preto ju celá trieda zbožňuje. No, už ideme do
piateho ročníka, bude nám za Vami veľmi smut−
no, pani učiteľka. Je to veľmi smutné, že nás už
nebudete učiť. Vy všetko naučíte. Veľmi pekne
Vám ďakujeme, že ste nám ako našou mamou a
vždy pri nás stojíte. Máme Vás veľmi radi.    

Zojka

Milá pani učiteľka, sme veľmi radi, že Vás má−
me. Ďakujeme Vám, že sa o nás staráte a pomá−
hate nám. Chceli by sme, aby ste nás učili ďalej.
Ste ako naša mama, ale nebývate s nami. Máme
Vás radi. Učíte ako profesionál. Nikdy ste sa
nepomýlili. Pomáhali pri skúškach. Skontrolujete
každú chybičku. Keď dakto dostane zlú známku,
hneď ho utešíte. Nikdy sme nemali lepšiu uči−
teľku.                                                             Radka

Poéziou 
reprezentovali mesto

Členky krúžku poézie Zrkadlenie G. Grmol−
cová, J. Romanová, M. Karkošiaková, R. Gaffo−
vá, A. Soročinová, E. Búciová, A. Mochťáková, B.
Apjárová (na snímke) si opäť po roku našli cestu
na jubilejný 50. ročník Vansovej Lomničky, ktorý
sa konal v mestskej knižnici vo februári. Vlastnou
tvorbou nás potešila M. Milá z Humenného. V
okresnom kole nás reprezentovali G. Grmolcová,
M. Karkošiaková a A. Soročinová, ktoré postúpili
na krajské kolo. 

Okrem pekných zážitkov si z Košíc odniesli
ocenenie − G. Grmolcová za 2. miesto a M. Kar−
košiaková za 3. miesto. Za dlhoročnú aktivitu pri
organizovaní súťaže Vansovej Lomnička ocenili
A. Zabloudilovú. Pozornosti sa tešili paličkované
veľkonočné vajíčka z krúžku paličkovanej čipky
zo Strážskeho. Zrkadlenky i šikovné ruky pekne
reprezentovali naše mesto aj v Košiciach podľa
odkazu M. Rúfusa, že "matka i báseň sú strážou
života".                                            AZ a RE

Usmievaví členovia DFS Stražčanik z CVČ po úspešnom vystúpení pred zahraničným publikom.
Snímka: archív CVČ, text: −gg−



Aj o pôstnej kvapke krvi
Miestny spolok SČK v Strážskom, ktorý činnosť za minulý rok hodnotil vo februári, sa má čím

pochváliť.
Pred dvoma rokmi začali spolupracovať na 1. farskej pôstnej kvapke krvi s rímskokatolíckou farnosťou v

meste a krv darovalo 20 darcov. Keď terénne sociálne pracovníčky MsÚ zorganizovali zber šatstva, členky
MS SČK sa pridali. Zo šatstva a obuvi sa potešili
sociálne slabšie rodiny a žiaci špeciálnej triedy v
ZŠ. Neziskovej organizácii občania doniesli nepo−
trebné šatstvo, posteľnú bielizeň hračky a knihy,
bolo toho 260 vriec. Z príležitosti 15. výročia Kauf−
landu bola poskytnutá potravinová pomoc 6 rodi−
nám v sociálnej núdzi a ÚzS SČK v Michalovciach
pomohol potravinami 10 rodinám v Strážskom.
Pomôž ľuďom v núdzi − to bol názov novembrovej
zbierky aj v Tescu Strážske. Potraviny pomohli
sociálne slabým rodinám v meste. Časť darovaných
potravín rozniesli aj farníci z rímskokatolíckej far−
nosti − spolu s vyzbieranými darmi v kostole − rodi−
nám v meste. V Tescu pri zbierke členkám SČK a
charite  pomáhalo 8 študentov SOŠ pod vedením

V. Venglarčíkovej. Študenti školy sa zúčastňovali aj Valentínskej kvapky krvi. Niektoré členky SČK sa
zapájajú do podujatí mesta a v októbri sa pravidelne stretávajú pri čaji v CVČ.

Na schôdzi schválili delegátku na 6. územný snem SČK v Michalovciach Máriu Kudekčíkovú, ktorá vedie
miestny spolok dlhé roky. K prítomným sa prihovorila a kyticami kvetov odmenila − Jolanu Megelovú, Helenu
Kužmovú a Margitu Kočanovú za ich aktivitu v SČK − Mária Pavluvčáková, riaditeľka ÚzS SČK v Micha−
lovciach. V súvislosti s darcovstvom krvi apelovala najmä na seniorov, aby zdravé vnúčatá inšpirovali k
prvodarcovstvu krvi.

Učiteľka SZŠ v Michalovciach Anna Zlatovská mala v závere zaujímavú prednášku o chorobe diabetes,
ktorá v populácii veľmi stúpa najmä u detí. Povedala dobré rady a odporúčania, ako chorobe predchádzať,
resp. ako s ňou žiť. Po skončení zhromaždenia a malom občerstvení hovorili prítomní najmä o darcovstve
krvi a bohatej základni darcov v Strážskom, ako aj o pripravovaných podujatiach MS SČK v tomto roku.

Gabriela Grmolcová

K veľkonočnému ránu
Na Veľký piatok 14. apríla sa v dopoludňaj−

ších hodinách veriaci z farnosti Strážske zišli
pri farskom kostole Nanebovstúpenia Pána, aby
spoločne prežívali spomienku na krížovú cestu,
ktorou si pripomenuli utrpenie a smrť Ježiša
Krista. 

Počas štrnástich zastavení krížovej cesty za−
zneli pekné myšlienky a modlitby, nad ktorými zú−
častnení farníci v mnohopočetnom sprievode mohli
uvažovať prechádzajúc od kostola v Strážskom  cez
mestský park až do kostola v Krivošťanoch. Na
spočiatku sivej oblohe sa počas modlitieb krížovej
cesty nad hlavami detí, ich rodičov i starých rodičov
symbolicky ukázalo žiarivé slnko, ktoré v nás utvr−
dilo radosť zo zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Sme
obyčajní ľudia so svojimi trápeniami a bolesťami,
ktorí ale vedia, že veľkonočné ráno je víťazstvo Ži−
vota nad Smrťou, Svetla nad Tmou. 

Vďaka pánovi farárovi Mgr. A. Vaščákovi a ďal−
ším spoluorganizátorom sme mali možnosť prežiť
veľkopiatkovú krížovú cestu a mnohí z nás načerpa−
li novú silu do všedných dní.       Za veriacich: −olla−
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Obhájili známky
Polročný koncert  základnej umeleckej školy

je tradičným ukončením prvého polroku na ško−
le. Žiaci svojím verejným vystúpením krásne
obhájili známky za prvý polrok. 

My pedagógovia sme radi, že sa môžeme
venovať talentovaným žiakom, aby svoje zručnosti
predviedli na javisku a tým si zvykali na publikum.
Tvorbou a organizovaním takýchto kultúrnych po−
dujatí prispievame k celkovému rozvoju kultúry
meste, spríjemneniu skorých večerov hudbou a
pekným slovom.

Na koncerte účinkovali žiaci, ktorí sa venujú hre
na klavír, hre na zobcovú flautu, akordeón, husle či
gitaru. Mali sme možnosť vypočuť si aj hovorené
slovo − poéziu. Koncertom nás sprevádzali mladé
moderátorky, žiačky literárno dramatického odboru.

A.S.

Hra Bedári v ZUŠ
V profesionálnych divadelných skupinách je

to  tak, že režisér má scenár, vyhlási  konkurz a
hercov si vyberá do určitých úloh. 

U nás to bolo ale naopak. Hercov sme mali a
tých, na moje veľké prekvapenie, zaujímala klasika
Victor Hugo Bedári. Napadlo mi: kto to už len dnes
číta? Kto dnes číta? Táto voľba mladých žiakov ma
však nesmierne potešila. Čakala nás úloha − "ušiť"
scenár na mieru tak, aby sedel počet postáv s
reálnym stavom žiakov v skupine a upraviť text tak,
aby ho štrnásťroční umelci chápali a vedeli precítiť,
aby bol dej blízky ich chápaniu. Spolu sme
pracovali pri písaní textov, hľadaní charakteru
postáv tak, aby sme zvládli na javisku zahrať úlohu čo najdôveryhodnejšie. Záverečný dialóg napísali chlapci
dokonca sami. Teší ma, že sa stále nájdu mladí, ktorí majú záujem o umenie, ktorí čítajú. Veľmi si vážim,
že i napriek nemalým povinnostiam v škole (predstavenie sa pripravovalo práve v období prijímacích skúšok
na stredné školy) si našli čas, predstavenie skúšali
a bravúrne − temer na úrovni profesionálov − i za−
hrali. Vďaka a obdiv patrí mládeži: Ako slúžka −
Anna Makarová, ako biskupova sestra a opatro−
vateľka Coset − Diana Sabová, Coset − Bianka Duš−
ková, Inšpektor Javert − Patrik Barančo, Biskup −
Sebastián Kala. Všetko sú to žiaci literárno dra−
matického odboru. Jeana Valjeana zahral Stanislav
Dermek, žiak ZUŠ (hra na akordeón) a dobrovoľník
v našom predstavení.                     Anna Soročinová

Tvoja správna voľba
V dňoch 5.4. − 7.4.2017 Centrum voľného

času Strážske v spolupráci s Okresným riaditeľ−
stvom policajného zboru Michalovce uskutoč−
nilo pre žiakov ZŠ Strážske a ZŠ Staré sériu
interaktívnych tvorivých dielní s názvom Tvoja
správna voľba. 

Využívaním inovatívnych prístupov práce s deť−
mi v prevencii kriminality formou interaktívnej
tvorivej dielne sme sa snažili o elimináciu trestnej
činnosti pod vplyvom návykových látok a informo−
vanie detí o škodlivosti ich užívania so zameraním
na tabak, alkohol a marihuanu. Pod vedením prí−
slušníkov policajného zboru Ing. kpt. Z. Rozsypa−
lovej, prápr. M. Vargu, prápr. M. Zjana a stržm. P.
Tótha deti na štyroch stanovištiach zábavnou for−
mou získavali informácie o negatívnom vplyve alko−
holu na organizmus človeka, škodlivosti fajčenia a
užívania drog. Najväčší úspech mali špeciálne oku−
liare simulujúce videnie v stave opitosti a "krivé
zrkadlo" imitujúce stav opitosti. Súčasťou dielne bol
aj interaktívny koberec, kde si deti zahrali hru na
princípe hry Človeče nehnevaj sa, tiež pracovný
stôl, kde si overovali získané poznatky. Počas troch
dní sa podujatia zúčastnilo 94 detí. 

Mgr. Marta Kordeľová

Svet bez žien
"Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kve−

tov, ako nočná obloha bez hviezd, ako srdce bez
lásky ..."

Každá žena si nepochybne zaslúži pozornosť a
vďaku počas každého dňa, no špeciálne pri príle−
žitosti toho, ktorý je určený len jej, a to na celom
svete. 8. marec − Medzinárodný deň žien. Pri príle−
žitosti tohto sviatku sa zvyčajne organizujú rôzne
oslavy. Inak tomu nebolo ani v zariadení sociálnych
služieb Harmonia. O kultúrny program sa teraz  po−
starali muži zo zariadenia, a to hovoreným žartov−
ným slovom, piesňami a oslavnými básňami. Ne−
mohli, samozrejme, chýbať ani drobné darčeky, kto−
ré počas pracovnej terapie vyrábali s láskou. Ženy
sa im za ich snahu odmenili potleskom a vrúcnym
poďakovaním. Po programe si všetci posedeli pri
káve a koláčiku, nechýbali ani spomienky na oslavy
MDŽ v minulosti.                            Mgr. B. Danková

Moje Slovensko 
Stále snívam spoznať svet,

snívam sladký sen.
Láskou lány leknové,
lákajú labute láskavé.

Občas očkom obzriem óóó!
Obrie okná, otvory ozrutné.
Veľa veľkých vecí vítam,

veľkých vtákov vo vetre vídam.
Ešte experimentujem európskou estetikou,

ech extrémnou energetikou.
Naša neopísateľná nálada,

nech naše nádeje nikdy neopúšťa.
Slovensko stále stúpa, svitá,
silné slovo Slovákov silnie.

Keď každý kvapkou krvi ku komunite,
krídla krásnej krajiny krášlite.

Otvorme oči, ohromné okolie obzrime,
okúzľujúce oblasti okolo ohúrime.

(Michal Džugan, 6.b: práca postupujúca na
celoslovenské kolo v súťaži Prečo mám rád slo−
venčinu, Slovensko)

Na snímke pohľad na časť účastníkov vý−
ročného zhromaždenia Miestneho spolku SČK v
Strážskom.                      Snímka a text: autorka

Fotografický záber zachytáva mladých her−
cov ZUŠ v upravenej verzii hry Bedári.

Snímka a text: −grm−

V hre sú  − podľa článku − špeciálne okuliare.
Ďalšia skupinka vzadu rieši iný problém.

Snímka: archív CVČ   Text: −olc−

Pekný pozdrav pripravili klienti ženám k MDŽ
v DSS Harmonia.         Snímka: DSS  Text: red.



ZRUČNOSTI A SPOLUPRÁCA V CVČ

Jarné prázdniny
Otvorili sme ich herňou plnou detí. Drobčekovci

spolu s rodičmi šantili v herni a užívali si aj pri
tvorivých aktivitách. Popoludní nadšenci ručných
prác vyrábali srdiečko z nití na blížiaci sa sviatok
žien. Počas kreatívnej olympiády sa deti naučili nie−
čo o novovekých aj antických olympijských hrách.
Zapojili kreatívne myslenie pri súťažiach s umelec−
kým podtónom a taktiež svoje vedomosti pri kvíze.
Zručnosti a zmysel pre spoluprácu mohli preukázať
v rôznych športových disciplínach. Pre záujemcov o
prvý rybársky lístok sme pripravili úvodné školenie.
Po neformálnej besede, výmene názorov a rôznych
doplňujúcich otázkach, si deti preverili svoje vedo−
mosti krátkym testom mladých rybárov, ktorý absol−
vujú adepti na 1. rybársky lístok MsO SRZ Micha−
lovce. O tom, že deti boli pozorné a vnímavé, sved−
čili aj výsledky, pretože všetci obstáli na výbornú.
Po dlhej zime mali deti konečne možnosť nadýchať
sa čerstvého vzduchu na vychádzke. O svoje dojmy
sa vedúci a deti podelili s ostatnými: kroky sme−
rovali k rieke Laborec, kde  zisťovali, v akom stave
sa nachádza flóra a fauna. V dôsledku topiaceho sa
snehu na Poloninách hladina Laborca veľmi stúpla,
takzvaná ľadová voda sa väčšinou valila na Zem−
plínsku šíravu. V takejto vode sa život javí mini−
málne. Ryby sú málo aktívne, vodné vtáctvo je
utiahnuté a zvieratá ukryté. Až jarné slnko dokáže
zmeniť situáciu. Videli sme však niekoľko párov
divých kačíc, ktoré sú neklamným dôkazom jarného
prebúdzania. Pri ceste domov chlapci zbadali divú
jabloň, tzv. plánku, na plodoch ktorej si v jeseni
veľmi pochutnali. V korune stromu videli neveľkú
guľu parazitujúceho imela, od ktorej jabloň očistili. V
stredu popoludní si na svoje prišli priaznivci stol−
ného tenisu. Po odohraní vzájomných zápasov
sme vyhodnotili najlepších:  starší žiaci − 1. I. Gažo,
2. I. Boroš, 3. M. Antony a ďalší  − M. Kužma, M.
Remecký, D. Zambory a S. Mitro − si odniesli drob−
né vecné ceny. V kategórii mladších žiakov 1. mie−
sto D. Sabanoš, 2. P. Stach. Na tvorivých stretnu−
tiach si deti zhotovili pletené srdiečka či snežienky
z papiera, dekorácie z prútia, niektorí prvýkrát vy−
skúšali točenie na hrnčiarskom kruhu.

Mgr. Marta Kordeľová

Hľadajú pamätníkov lanovky do Chemka
Nadšenci horskej lanovkovej dopravy hľadajú

pamätníkov výstavby a prevádzky nákladnej
lanovkovej dráhy do závodu Chemko, n. p., Stráž−
ske. Andrej Bisták z Bratislavy a Ján Palinský z
Košíc sa vo voľnom čase venujú najmä histórii
lanovkových dráh − osobných i nákladných. Andrej
Bisták sa tejto oblasti venuje tiež profesionálne v
rámci PhD. štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bra−
tislave, kde sa zameriava na využitie vrtuľníkov pri
realizácii stavieb. 

Podľa doterajších zistení táto približne dva kilometre
dlhá lanová dráha výrobcu TRANSPORTA, n. p. Chru−
dim prepravovala štrk zo štrkoviska pri Laborci a lomo−
vý kameň z lomu na pravej strane Laborca na stave−
nisko závodu Chemko. Koncom roku 1957 bola demon−
tovaná a premiestnená do Čerhova v okrese Trebišov.
Podľa plánov mala byť v Čerhove uvedená do pre−
vádzky v máji 1958. K jej reálnemu využitiu nikdy ne−
došlo. Tamojší závod PREFA uprednostnil na prepravu
vyťaženého tufu, ktorý sa využíval na výrobu tufobetó−
nových stavebných prefabrikátov, v úseku medzi úprav−
ňou a výrobnou plochou kyvadlovú dopravu nákladnými
automobilmi.

Spomienky, dobové fotografie, informácie o stavbe
lanovky či jej technické parametre, by mohli doplniť obsah pripravovaných odborných textov i článkov o
lanovkách na východnom Slovensku. Lanovkári − nadšenci preto prosia, aby sa bývalí pracovníci s informá−
ciami o niekdajšej nákladnej lanovke ozvali na e−mail: jan.palinsky@gmail.com alebo na telefónnom čísle
0901 752 252 (postačí aj SMS správa).                                                                                 −jpa−

Zaujíma vás nedávna história?
Už dávnejšie sme v novinách spropagovali stránku www.strazske.6f.sk so zaujímavými staršími

fotografiami. Pred časom sme spolu s jej zakladateľom Milanom Bodoríkom navštívili v Chemku
Štefana Paľa, ktorý sa stará o archív bývalého podniku Chemko, pretože aj z týchto zdrojov vyberá
M. Bodorík fotografie, o ktorých sme sa s ním porozprávali. 

Aká je návštevnosť stránky a komentáre?
Doteraz som zaznamenal približne 8000 náv−

štev. Prvé mesiace po založení stránky návštevnosť
stúpala len pomaly, keďže o stránke veľa ľudí neve−
delo. Snažil som sa ju teda propagovať kde sa dalo
a som rád, že po zverejnení odkazu v mestských
novinách sa o nej dozvedela aj širšia verejnosť a
návštevnosť rýchlo vzrástla. 

A ohlasy? 
Vo všetkých prípadoch som dostal len pozitívne

ohlasy osobne, ale aj v komentároch priamo pod
fotografiami a v návštevnej knihe, ktorá na stránke
funguje už od začiatku. Každý návštevník tam môže
zanechať svoje názory alebo aj návrhy, ktoré mi
pomôžu stránku vylepšiť. Veľa ľudí píše, že ani len
netušili o tom, že existujú takéto fotografie z ich
mladosti a ich prezeraním si môžu na tieto časy
zaspomínať. Väčšina fotografií pochádza z môjho
súkromného archívu, nájdete tam aj množstvo foto−
grafií z archívu Chemka a asi v piatich prípadoch
som ich dostal osobne od darcov. Chcel by som
vyzvať aj ďalších ľudí, ktorí takýmito fotografiami
disponujú a sú ochotní sa o nich podeliť, môžu mi
ich odovzdať osobne, alebo poslať na mail
bodorikm@mail.t−com.sk.

Viete uviesť počet dokumentov a ich zdroje?
V súčasnosti je na stránke celkom 2404 foto−

grafií v 23 albumoch a 20 videozáznamov. Tieto
čísla sa budú určite zvyšovať. Predpokladám, že sa
v lete dostanem k ďalším dvom zdrojom − jeden z
nich je už dohodnutý a pomerne bohatý na rozma−
nitosť a počet fotografií, takže sa máte na čo tešiť.
Mám aj novinku − v digitálnej podobe videodoku−
menty, ktoré mám doma v pôvodnej podobe na 8
mm celuloidovom filmovom páse a postupne ich
prevádzam do takej podoby, aby ich bolo možné
zverejniť na internete. Zatiaľ sú na stránke video−
záznamy zo spartakiády z roku 1985, osláv 30.
výročia Chemka a z ďalších športových aj kultúr−
nych podujatí v meste. Vo videách nájdete aj vystú−
penia folklórneho súboru Strážčan v Strážskom, ale
aj ich návštevu Paríža v roku 1988. Postupne bu−
dem pridávať aj ďalšie videozáznamy z môjho ar−
chívu.                                                     −red.−

Piatky v parku
DEKIŇA, o.z., je iniciátorom

stretnutí mamičiek. Prvé stretnu−
tie sa konalo 31. marca v mest−
skom parku. Jeho náplňou bolo
zoznámenie sa, pohyb a vzdelá−
vanie na čerstvom vzduchu.
Počas prednášky lektorky E. Ja−
vorčíkovej o motivácii, dohliadala
na deti animátorka Megi. 

7. apríla sa v parku mamky s
deťmi stretli znova. Napriek
chladnému počasiu sa ich zišlo
viac ako minule. Niektoré mamky
využili možnosť osobnej well−
ness analýzy. Jej súčasťou bolo
aj niekoľko rád, ako vylepšiť svoju životosprávu. Deti sa zatiaľ vyšantili na kolotoči a hojdačkách.

Srdečne pozývame na nasledujúce stretnutia medzi nás i ďalšie mamky a tehuľky. Viac info na fb
stránke DEKIŇA.                                                                                                            −m.m.−
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Slovník v televízii
Ak pozeráte v televízii Chart show, tak vám iste

neuniklo jedno marcové vysielanie. Bolo zamerané
na východné Slovensko. Moderátorka A. Banášová
venovala vhodne k zameraniu jednému z glosáto−
rov − L. Latinákovi −  slovník P. Sabolovej Jak me
hutoreľi. Vydalo ho mesto Strážske v roku 2004.
Teraz pripravuje ďalšie rozšírenie vydanie s novými
slovíčkami, príbehmi, dobovými fotografiami.     −gg−

Ilustračná snímka − Ťahanovce

Veselo bolo žiakom v ZŠ na karnevale vo
fašiangovom období.  
Snímka: archív ŠKD                       Text: −olc−

Snímka M. Kolibábovej zachytáva cvičenie mamičiek v parku.
Čerstvý vzduch všetkým prospieva.                          Text: −red−

Pri veselej hudbe
Pred polročnými prázdninami vychováva−

teľky školského klubu pripravili pre žiakov 1. −
4. ročníka v telocvični ZŠ fašiangový karneval. 

Jeho celková príprava, organizácia a krásna
výzdoba  priestorov dala všetkým vychovávateľkám
zabrať, ale pri pohľade na rozžiarené, usmievavé a
šťastné tváre detí  sme si uvedomili, že to nebolo
zbytočné. Rozmanitosťou a nápadmi v podobe
krásnych kostýmov a masiek očarili aj deti. Na ta−
nečnom parkete sa vykrúcali, zabávali a súťažili
rôzne rozprávkové postavičky, vodníci, piráti, šašo−
via, princezné, ale aj snehuliak, kocka, perník či
bubli fuk. Celkovo sa zúčastnilo vyše 120 masiek,
ktoré boli formou tomboly odmenené aj vďaka ve−
deniu školy a sponzorom. 

S deťmi sme obdobie pred pôstom ukončili aj
fašiangami v ŠKD. Bola to slaninovo−klobásová
hostina pri veselej hudbe, zábave a súťažiach, pri
ktorých sa deti príjemne pobavili a oboznámili s
niektorými zvykmi a tradíciami tohto obdobia. 

Dúfame, že pri takej vynikajúcej atmosfére sa
spoločne s deťmi, rodičmi a ich súrodencami opäť
stretneme aj v budúcom roku.                          ŠKD
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Naši kolkári zvíťazili
17. ročník  tradičného okresného kolkárske−

ho turnaja strany Smer−SD sa uskutočnil v so−
botu 18. februára v Strážskom, za účasti vyše
60 členov a sympatizantov strany Smer−SD z
Michaloviec, Strážskeho a blízkeho okolia. Or−
ganizačne a technicky ho zabezpečil Klub stra−
ny Smer−SD v Strážskom. 

Hlavnou disciplínou bola súťaž štvorčlenných
družstiev ľubovoľného zloženia a na základe do−
siahnutých výsledkov v nich boli vyhodnotené aj
výkony jednotlivcov mužov, žien a žiakov. 

Súťažilo 7 štvorčlenných družstiev, z ktorých 1.
miesto obsadilo družstvo  Strážske − muži v zložení:
E. Tkáč, J. Cibulka ml., Vr. Lipovský a P. Meňovčík
s celkovým výkonom 358 bodov, na 2. mieste skon−
čilo družstvo Michalovce − Východ s výkonom 301
bodov a tretie bolo družstvo Strážske − ženy v zlo−
žení: H. Pleceníková, A. Zabloudilová, E. Lacová a
E. Matuchová s 288 bodmi.

V súťaži mužov najlepšie výkony dosiahli: 1. Pa−
vol Meňovčík − 102 b, 2. Vratislav Lipovský − 93 b,
obaja zo Strážskeho a 3. Maroš Lebeda st. − 89 b
z Michaloviec. V súťaži žien boli najlepšie: 1. Eva
Matuchová − 83 b, 2. Anna Zabloudilová − 80 b,
obidve zo Strážskeho a 3. Zlatuša Popaďaková −
70 b z Michaloviec.

Víťazné družstvá i najlepší jednotlivci v oboch
kategóriách boli odmenení diplomami, vecnými ce−
nami a víťazné družstvo zo Strážskeho získalo na
rok aj putovný pohár. Drobné darčeky dostali všetci
neocenení súťažiaci. Ceny spoločne odovzdávali
predseda okresnej organizácie Smer−SD v Micha−
lovciach Ing. Emil Ďurovčík a primátor mesta Stráž−
ske Ing.Vladimír Dunajčák. V slove na záver E.
Ďurovčík poďakoval všetkým prítomným, súťažia−
cim a organizátorom za vydarenú akciu.

Pre všetkých účastníkov bolo podávané teplé
občerstvenie, ale aj zákusky, ktoré upiekli členky
Smer−SD E. Matuchová, E. Lacová a M. Tejgiová,
na záver chutný guľáš. Prácu v pomyselnom bufete
ochotne a bravúrne zvládla A. Schudichová. 

Ing. Eva Búciová

OCENILI NAŠICH RYBÁROV
Obvodná organizácia SRZ 

V nedeľu 12.2.2017 v zasadačke MsÚ sa
uskutočnila členská schôdza Obvodnej organi−
zácie Slovenského rybárskeho zväzu č. 1 Stráž−
ske. 

Predseda ObO SRZ č. 1 Ján Sisák privítal hostí,
predsedu MsO SRZ v Michalovciach Vladimíra
Šaffu a rybárskeho hospodára Rastislava Kačmar−
ského. V správe uviedol, že "činnosť rybárov sa
riadila podľa plánu práce a dosiahnuté výsledky sú
uspokojivé, ale nesmieme svoju činnosť spomaliť,
práve naopak − v každej oblasti očakávame zlep−
šenie". V roku 2017, konkrétne 21. mája, sa usku−
toční v poradí už XVII. ročník memoriálu Mareka
Ohradzanského na rieke Laborec, kde budú všetci
rybári, ako aj široká verejnosť, vítaní. Za aktívnu
prácu v SRZ bol diplomom ocenený Ján Bernát.
Odznakom III. stupňa Vincent Nazad, I. stupňa
JUDr. Marián Tomko a najvyšším rybárskym oce−
nením − pamätnou plaketou − Ján Sisák. Posledným
trom menovaným boli medaily odovzdané na kon−
ferencii v Michalovciach v marci. Po skončení schô−
dze bolo prítomným podané malé občerstvenie,
guľáš Jozefa Kozára, ktorý dostal aj ako "nerybár"
od predsedu MsO SRZ v Michalovciach čestné
uznanie za aktívnu výpomoc pri organizovaní rybár−
stva nielen v Strážskom, ale aj v celom okrese.

J. Sisák

Cestný beh Laborecká desiatka
Mestský bežecký klub MBO Strážske organizoval v spolupráci s Mestom Strážske a ZŠ Strážske už 12.

ročník medzinárodného cestného behu Laborecká desiatka, ktorý presunuli na marec. Bol to dobrý ťah,
odzrkadlilo sa to na účasti pretekárov, keď sa na štart postavilo 172 bežcov v desiatich kategóriách −
juniorov, junioriek a dospelých. Prekvapujúca bola účasť nežného pohlavia, keď desaťkilometrovú trať
absolvovalo až 39 žien. Na štarte nechýbali v hojnom počte domáci bežci. Pretek bol zaradený do Oblastnej
bežeckej ligy, do Regionálnej veľkej ceny vytrvalcov a zároveň bol Majstrovstvami Východoslovenského
atletického zväzu v behu na 10 km. 

Pretekárov potrápil silný severný vietor, ktorý dal všetkým zabrať hlavne od obrátky späť do cieľa, no aj
tak boli výsledné časy na kvalitnej úrovni. S traťou a vetrom si najlepšie poradil víťaz Imrich Pastor zo Slávie
TU Košice pred Mariánom Zimermannom z Kluknavy a Filipom Džubarom z Obalservisu Košice. Príjemné
je štvrté miesto domáceho bežca z nášho klubu Patrika Vyšňovského, u ktorého sa preukazuje dobrá
spolupráca s trénerom Vladislavom Lipovským, ktorý pomaly prechádza z pretekárskej kariéry na trénerskú.
Najrýchlejšou ženou bola Alena Farkašová z AC Michalovce pred Erikou Ondrijovou z MTC Vyšná Šeba−
stová a Barborou Nemcovou zo Slávie TU Košice. Najrýchlejším juniorom bol Martin Bendík z Obalservisu
Košice a najrýchlejšia juniorka Lucia Linkeschová zo Slavie TU Košice.

Po spoločnom obede boli ocenení pohármi a finančnými cenami najlepší pretekári vo všetkých vekových
kategóriách za prítomnosti predsedu športovej komisie pri MsÚ Jozefa Meňovčíka. Vďaka patrí všetkým

sponzorom a partnerom podujatia, mestskej a štát−
nej polícii za dozor na trati, základnej škole za
poskytnutie šatní a chutného obeda, Park Pubu za
poskytnuté priestory na zorganizovanie tohto behu. 

Podujatie prebehlo v duchu fair−play v príjemnej
priateľskej atmosfére, k čomu prispela dobrá orga−
nizácia nášho bežeckého klubu pod taktovkou
Janka Saba, Jany Lipovskej a rozhodcu Petra
Buca. Všetci sa opäť stretneme v marci budúceho
roku na 13. ročníku Laboreckej desiatky. 

Vladislav Lipovský

Peter Tomko 
vo Washingtone
Senseiovi Petrovi Tomkovi bol vo Washing−

ton D.C., USA, udelený majstrovský stupeň 6.
Dan Aikida a tiež 2. Dan Aiki jitsu Asociáciou
Aikido − Aiki jistu − Ju jitsu USA a Asociáciou
Zen Budhizmus USA. 

A ako sa píše na oficiálnom dokumente je to:
"For the harmony he created through his training
among people and Nations and for his progress in
techniques in Aikido ano Aiki jitsu." Je to pre nás
obrovská česť a rovnako obrovská zodpovednosť.
Zároveň to vnímame, skutočne skromne a pokorne,
ako odraz všetkej práce a nasadenia Senseia Petra
Tomka, za jeho neutíchajúce nadšenie a vieru v to,
čo robí − že ako profesionálny tréner dokázal so
svojím konceptom praktickej sebaobrany AIKIDO
RED DRAGON skutočne spojiť stovky ľudí na Slo−
vensku i v zahraničí. A ako vraví on sám: "Každý
vedúci klubu, každý sensei by bol bez cvičencov
nikto. Kým majú ľudia záujem o Aikido, má to zmy−
sel. Ďakujem preto všetkým cvičencom, členom
Red Dragon." P. Tomko o svojej športovej práci a
ďalšej záľube besedoval nedávno so žiakmi ZŠ. 

−red.−

Volejbalisti sú majstri
Volejbalové družstvo mužov sa stalo víťazom

majstrovstiev Zemplínskeho regiónu v ročníku
2016/2017. O víťazstvo sa zaslúžilo družstvo v
zložení: J. Sekera, T. Sekera, M. Gešperik, V.
Dunajčák ml., I. Boroš, R. Sovjak, L. Bajcura, D.
Vaňko, J. Tomovčík, P. Olearnik pod vedením
trénera M. Varša. Domáce stretnutia rozhodovali
M. Varšo a Š. Vaňko.                                       Š.B.

Konečná tabuľka Z V P  Body  
1.  VK Strážske  24  19  5  59
2.  VK Slávia Sobrance  24  15  9  45
3.  VK Mirad PU Prešov B  24   9   15  24
4.  VK Štart Odeta Michlovce  24   5  19  16

Plavecké preteky
Potešilo nás milé pozvanie pre našich

klientov zúčastniť sa už IV. ročníka plavec−
kých pretekov pre ľudí zo zdravotným zne−
výhodnením. Akciu už tradične zorganizoval
Domko − DSS 26. apríla na košickej krytej
mestskej plavárni. 

Za zariadenie Harmonia boli prihlásení dvaja
prijímatelia, ktorí súťažili v plaveckej disciplíne
prsia. Plávanie zvládli na jednotku, hoci tréma
bola veľká a konkurencia veľmi silná. Zistili sme,
že je potrebné ešte následné zdokonaľovanie
kondície, plaveckých zručností a zdatností, a to
pravidelnou tréningovou prípravou hravou for−
mou. Podujatie nebolo len o športe, ale i stret−
nutiach s kamarátmi a rodinou. Dopomohlo prijí−
mateľom integrovať sa, zvýšiť sebavedomie, zvi−
diteľniť sa a podnecovať v oblasti športu. Prežili
sme spolu jeden pekný športový deň.                

Mgr. S. Lipovská

Bežci sú pripravení na štart Laboreckej desiatky.                     Snímka: archív MBO  Text: −gg−


