Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XIX./ číslo 4−5

14. júl 2017

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Program osláv výročia SNP

Na programe plynová kotolňa mesta

24.8.2017 o 18.00 hod. v galérii MsÚ
aranžovanie kvetín − Kytica vďaky
25.8.2017 o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke
MsÚ − výstava kvetín a kytíc,
vyhodnotenie a odovzdanie cien
primátorom mesta
9.30 hod. − vystúpenie krúžku poézie
Zrkadlenie
10.00 hod. − na Námestí A. Dubčeka pietny
akt kladenia vencov za účasti čestnej
stráže Armády SR. V programe vystúpi
SZ Rozkvet a Zrkadlenie.
−MsÚ−

Poslanci si zišli 29. júna. Na rokovaní mest−
ské zastupiteľstvo schválilo toto uznesenie:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Sta−
novisko Domspráv s. r. o. Michalovce k úlohe vy−
pracovať výročnú správu za rok 2016 pre bytové
domy Mesta Strážske v správe DOMSPRÁV s. r.
o. Michalovce. l Materiál − Zhodnotenie energe−
tického auditu od firmy Xenon s. r. o. Čičarovce a
obsah energetického auditu vypracovaného spo−
ločnosťou Ecoten s. r. o. v mesiaci jún 2017. l
Projekt Zníženie energetickej náročnosti prevádz−
kovej budovy MsPS č. p. 543/3 − odhadované ná−
klady. l Projekt Zníženie energetickej náročnosti
prevádzkovej budovy Kolkáreň Strážske č. p.
543/2 − odhadované náklady. l Harmonogram
prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2018 −
2020. l Finančnú analýzu nákladov na prevádzku
nájomných bytov. l Materiál − Náklady na Straž−
čanský jarmok 2017. l Predpokladané termíny za−
sadnutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na II.
polrok 2017. l Materiál − Riešenie triedenia zložiek
komunálneho odpadu s časovými krokmi. l Správy
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole:
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru v MsPS, ZUŠ a MŠ, vykonávania inven−
tarizácie k 31. 12. 2016 na MsÚ, použitia finanč−
ných prostriedkov na tovary a služby za rok 2016
v MŠ, vybavovania sťažností a petícií za rok 2016
v RO a PO. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l Spôsob prenechania nehnuteľ−
ného majetku mesta Strážske, objekt Plynová
kotolňa súp. č. 507, parc. č. 411/1 o výmere 903
m2 vrátane technologických zariadení slúžiacich
na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody a primár−
nych a sekundárnych rozvodov tepla vo vlastníctve
mesta Strážske prostredníctvom nájomnej zmluvy,

a to formou obchodnej verejnej súťaže. l Pod−
mienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:
nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitú 15
rokov, záujemca sa zaviaže najmenej do dvoch
rokov odo dňa prevzatia tepelného hospodárstva
preinvestovať v ňom minimálne 600 000 eur (slo−
vom šesťstotisíc eur) bez DPH, záujemca vlastní
majetok v hodnote minimálne 2 000 000 eur (slo−
vom dva milióny eur), minimálna cena prenájmu sa
stanovuje na 3 310 eur (tritisíc tristodesať eur)
ročne. l Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ Mierová 1 Strážske realizovaného v
rámci výzvy IROP−PO2−SC222−2016−13, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta; za−
bezpečenie realizácie projektu v súlade s pod−
mienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie fi−
nančných prostriedkov na spolufinancovanie rea−
lizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
teda vo výške 5 019,46 eur, zabezpečenie financo−
vania prípadných neoprávnených výdavkov z roz−
počtu mesta. l Spolufinancovanie multifunkčného
ihriska z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 43
200 eur. l V súlade s ods. 2 § 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. 2/2017: a) povolené prekročenie
výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 178
078 eur, b) presun rozpočtových prostriedkov na
podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 3 831 274,79 eur.
(Pokračovanie na 2. strane)

Výročie víťazstva
Mesto Strážske si 5. mája na Námestí A. Dubčeka pripomenulo 72. výročie víťazstva nad fašizmom. Na
oslavách výročia sa zúčastnil primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, predstavitelia jednotlivých politických
strán, tajomník, predseda a členovia oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB), vojenský útvar č.1102 Michalovce, pracovníci mestského úradu, žiaci základnej školy a občania
nášho mesta.
Oficiálna časť osláv výročia
sa začala o 14. hodine kladením
vencov k pomníku a pokračovala
slávnostným programom. Zazne−
la štátna hymna Slovenskej re−
publiky, báseň v podaní Gabriely
Grmolcovej a žiačky Daniely
Štofejovej. Prítomným sa priho−
voril primátor mesta a Anna Za−
bloudilová, predsedníčka ZO
SZPB. Potom Ing. M. Prega a
Ing. M. Lukáč, predseda a ta−
jomník OV SZPB, odovzdali pa−
mätnú medailu Anne Zabloudilo−
vej a Helene Nemcovej, pamätný
Vojaci z Michaloviec niesli ako prvý veniec v mene mesta
list odovzdali Emerychovi Me−
Strážske. Špalier k pamätníku vytvorili žiaci ZŠ.
ňovčíkovi. V kultúrnom programe
Snímka: P. Kičinka Text: red.
účinkoval SZ Rozkvet.
−bad−

Na slovíčko, pán primátor
V novinách
často informuje−
me o rôznych
projektoch
spolufinancova−
ných z fondov
EÚ. Takým je
projekt, ktorý sa
týka
objektu
mestského
úradu. Aké sú
podrobnejšie
informácie?
"Mesto ešte
minulého roku po−
dalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finan−
čného príspevku na projekt Zvyšovanie energe−
tickej účinnosti objektu Mestského úradu v Stráž−
skom, stavebné úpravy a zateplenie objektu.
Koncom decembra sme dostali rozhodnutie od
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v
Bratislave (koná v zastúpení Ministerstva životné−
ho prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Ope−
račný program Kvalita životného prostredia) o
schválení žiadosti s výškou nenávratného finan−
čného príspevku maximálne do výšky 429 430 eur,
pričom celkové výdavky projektu boli schválené vo
výške 452 032 eur. Spolufinancovanie mesta bude
vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov pro−
jektu. Projekt stavby rieši zateplenie mestského
úradu. Ide o zateplenie strechy, výmenu okien a
vstupných dverí, kompletnú obnovu obvodovej ste−
ny zateplením a následne aplikovaním novej tenko
vrstvovej silikátovej omietky, zateplenie sokla, vý−
menu odkvapového chodníka, zastrešenie vstu−
pov, výmenu starých svietidiel za nové úsporné
svietidlá, ako aj výmenu nadzemnej časti blesko−
zvodu."
−red.−

Oznam
Mesto Strážske, mestský úrad oznamuje
občanom, že v dňoch 1. júla až 31. augusta
2017 je upravená pracovná doba na mest−
skom úrade denne od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Matričný úrad, sekretariát a pokladňa pracuje
v nezmenených stránkových hodinách.
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Ak dôjde k požiaru
Mesto Strážske oznamuje občanom, že má
uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Prvá hasič−
ská, a.s. Strážske o poskytovaní služieb pre za−
bezpečenie činnosti súvisiacich s požiarnou
ochranou. Podľa nej závodný hasičský útvar spo−
ločnosti zabezpečuje pre mesto plnenie úloh v
oblasti ochrany pred požiarmi, t. j. prvý výjazd k
požiaru alebo mimoriadnej udalosti.
Ak dôjde k požiaru alebo mimoriadnej
udalosti, volajte na nepretržitú ohlasovňu
požiarov telefónne číslo 056/681 4333 alebo
056/64 91 131.
−MsÚ−

Zaplnené námestie pri otváracom príhovore Ing. Vladimíra Dunajčáka, primátora mesta.
Snímka:−kp− Text: red.

Jarmok v znamení noviniek a slneèného poèasia
Strážske má za sebou vydarený XXI. Strážčanský jarmok. Konal sa 26. a 27. mája a bol v znamení
noviniek, nadpriemernej návštevnosti, slnečného počasia a bol zároveň oslavou 680. výročia prvej
písomnej zmienky mesta a 65. výročia založenia spoločnosti Chemko. Jarmok sa začal otváracím
ceremoniálom za účasti pozvaných hostí a širokej verejnosti. V programe sa predstavila základná
umelecká škola, materská škola a základná škola.
Poobedňajší kultúrny program odštartoval do−
máci spevácky zbor Rozkvet, nasledovalo vystúpe−
nie speváckeho zboru z družobného mesta Niepo−
ret a premiérovým fľaškovým tancom sa predstavil
FS Strážčan. V ucelenom bloku sa predstavilo cen−
trum voľného času. Účinkujúci zaujali modernými
tancami a DFS Stražčanik predviedol vynikajúce
tanečné vystúpenie. Potom sa na pódiu vystriedali
všetky triedy MŠ a deti otvorili detskú tanečnú
party. Žiaci z hudobného odboru ZUŠ predviedli
svoj umelecký talent, tanečným krokom pokračoval
domov sociálnych služieb Lidwina a základná ško−
la. Vysoko kvalitné vystúpenie predviedli žiaci špe−
ciálnej triedy ZŠ, ktorí temperamentnými piesňami a
autentickým prevedením roztlieskali celé námestie.
Kultúrny program jarmoku bol pestrý svojimi vystú−
peniami, ktoré potešili oči i uši divákov. Ľudová
hudba Stana Baláža, hip hop tance D.S. Studio,
folklórny súbor Šiňava piesňami a tancami vytvorili
dobrú náladu. Netradičný žáner prinieslo zosku−
penie Slovak Tango. Mladí a talentovaní muzikanti
interpretovali slovenské populárne piesne 30. − 50.
rokov XX. storočia. Mužský spevácky súbor Rusi−
nija zaspieval známe i menej známe rusínske a
ukrajinské piesne a vytvoril neopakovateľnú atmo−
sféru. Zábavná skupina Bravo s humorom ukončila
prvý jarmočný deň.
Súčasťou jarmoku boli aj sprievodné akcie − v
rámci Zóny umenia, ktorú organizovalo mesto v
spolupráci so Základnou umeleckou školou v Stráž−
skom, boli vytvorené zaujímavé maľby na skrášle−
nie autobusovej stanice v meste. Na jarmoku mohli
návštevníci vidieť aj výstavu drobných zvierat, ktorú
pripravila ZO Slovenského zväzu chovateľov. Jedi−
nečnou sprievodnou akciou bola prezentácia
fotografií a filmov pri príležitosti 65. výročia spoloč−
nosti Chemko.
Druhý jarmočný deň bol iný ako po minulé roky
− patril deťom a mládeži. Program začal v poobed−
ňajších hodinách a otvoril ho DFS Stražčanik, ktorý
pracuje pri CVČ. Strýko Baltazár a kúzelník so
svojimi maskotmi pripravil pre deti zábavný inter−
aktívny program. Vtipným vystúpením sa predstavil
aj literárno−dramatický odbor ZUŠ. Hovorené slovo
či pohybová prezentácia žiakov ZUŠ rozosmiala a
roztlieskala divákov. V programe nechýbala ani
spevácka skupina Gaštanka, ktorá zaspievala zná−
me zemplínske ľudové piesne. Pre detského diváka
bolo najatraktívnejším programom druhého jarmoč−
ného dňa žrebovanie detskej tomboly.
Večer patril koncertom pre mládež. Pre mladšiu
generáciu organizátori pripravili koncert skupiny S
Hudbou Vesmírnou. Medzi hedlajnerov určite patril
populárny spevák, niekoľkonásobný víťaz OTO,
Adam Ďurica, ktorý zaplnil námestie všetkými veko−
vými kategóriami. Na koncerty pre mladých spon−
zorsky prispelo Chemko, a.s. Slovakia.
V sobotu sa konali ďalšie sprievodné akcie − tur−
naj o putovný pohár primátora mesta v kolkoch a

medzinárodný volejbalový turnaj žiakov a žiačok.
V celkovom hodnotení Strážčanský jarmok za−
nechal v ľuďoch pozitívny dojem. Deti si dosýta užili
kolotoče, v stánkoch s pestrou ponukou výrobkov a
tovarov si mohol nájsť každý niečo pre potešenie.
Jedla i pitia bol tiež dostatok a aj počasie prialo tak,
ako už dávno nie. A čo je hlavné, po roku sme mali
príležitosť stretnúť sa v uliciach s priateľmi a zná−
mymi, ktorých uvidíme možno zase až o rok.
−bad−

Upozornenie
Mestský úrad dostal oznámenie VSD, a.s., že
dňa 18. júla od 7.20 hod. do 17. 30 hod. bude v
časti mesta − celá Kasárenská ulica a Ulica
mierová č.d. 30, č.d. 32 − prerušená distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení
nízkeho napätia.

Poïakovanie
Ďakujeme priateľom, zná−
mym a všetkým, ktorí sa zú−
častnili 4. mája 2017 na po−
slednej rozlúčke a kvetinovými
darmi a kondolenciou sa snažili
zmierniť náš žiaľ z odchodu
matky, babky, prababky Ireny
Kušejovej vo veku 79 rokov.
Ďakujeme zamestnancom zariadenia DSS
Harmonia Strážske, ZO SZCH a všetkým, ktorí ju
poznali a mali radi.
Smútiaca rodina

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany)
Príjmy: Bežný rozpočet
3 061 851,74 eur
Kapitálový rozpočet
434 339,40 eur
Finančné operácie
335 083,65 eur
Rozpočet mesta
3 831 274,79 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 939 743,74 eur
Kapitálový rozpočet
814 081,05 eur
Finančné operácie
77 450,00 eur
Rozpočet mesta
3 831 274,79 eur.
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Strážske na II. polrok 2017 s doplnením o
kontrolu dodržiavania VZN č. 29. l Prenájom časti
nehnuteľnosti objektu Kolkáreň (bufet a súvisiace
priestory) pre Ľubomíra Sojku, Strážske, počas let−
nej sezóny za cenu 255 eur/mesiac na základe
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. l Jednora−
zovú sociálnu dávku pre Martinu Šmaťovú vo výš−
ke 50 eur. l Pridelenie nízko štandardného nájom−
ného bytu (na základe výmeny bytu) pre: Iveta Ri−
dajová do 31. 12. 2017.
Ukladá: l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
prenájom objektu Plynová kotolňa súp. č. 507, parc.
č. 411/1 o výmere 903 m2 vrátane techno−logických
zariadení slúžiacich na výrobu tepla a teplej
úžitkovej vody a primárnych a sekundárnych
rozvodov tepla vo vlastníctve mesta Strážske. T:
15.7.2017. Z: MsÚ. l Pripraviť podmienky na pria−
my prenájom nebytových priestorov v OD Laborec
na prízemí: Miestnosť č. 14 o výmere 8,68 m2
(hlavný vchod vpravo). Miestnosť č. 15 o výmere
12,5 m2 (hlavný vchod vľavo). Sklad o výmere 6
m2 (pod schodmi za miestnosťou č. 15). T: 18. 8.
2017. Z: MsÚ. l Vypracovať vnútorný predpis o ce−
nách za prenájom nebytových priestorov a pozem−
kov. T: 18. 8. 2017. Z: MsÚ. l Pripraviť návrh VZN
o zrušení VZN č. 13 o stanovení minimálnych cien
za prenájom nebytových priestorov a pozemkov. T:
31. 7. 2017. Z: MsÚ. l Materiál − Finančná analýza
nákladov na prevádzku nájomných bytov prepra−
covať v súlade s diskusiou na MsZ v štruktúre:
nájom, fond údržby a plnenia spojené s užívaním
bytu za 5 rokov. T: 20. 8. 2017. Z: MsÚ. l Zakúpiť
ležadlá na mestské kúpalisko v počte 50 ks a po−
skytovať ich návštevníkom kúpaliska bezplatne. T:
do 7. 7. 2017. Z: MsPS. l Vypracovať súdno−

znalecký posudok súdnym znalcom z odboru sta−
vebníctva po finalizácii diela na: − zhotovenie pred−
metu zmluvy o dielo č. 1/2016/INV medzi MsPS a
REZA Project spol. s r. o. Strážske z 19. 9. 2016 vo
vzťahu k cene za zhotovenie diela, − posúdenie
kvality zhotovenia predmetu zmluvy zhotoviteľom.
T: 15. 11. 2017. Z: MsPS. l Pre projekt Zníženie
energetickej náročnosti prevádzkovej budovy Kol−
káreň Strážske č. p. 543/2 3 predložiť: zadanie pro−
jektu, výberové konanie na projektanta, projektovú
dokumentáciu, stanoviská komisie výstavby a ÚP a
finančnej komisie. T: 20. 8. 2017. Z: MsÚ. l Pre
projekt Zníženie energetickej náročnosti prevádzko−
vej budovy MsPS č. p. 543/3 predložiť: zadanie pro−
jektu, výberové konanie na projektanta, projektovú
dokumentáciu, stanoviská komisie výstavby a ÚP a
finančnej komisie. T: 20. 8. 2017. Z: MsÚ. l Spra−
covať koncepciu parkovania v Strážskom na ob−
dobie 10 − 15 rokov. T: 30. 9. 2017. Z: MsÚ. l Zve−
rejniť na web sídle mesta návrh riešenia parko−
vacích miest na ul. Okružná (staré sídlisko). T: 15.
7. 2017. Z: MsÚ. l Vypracovať časový a finančný
plán výstavby parkovacích miest v meste Strážske
na obdobie rokov 2018 − 2020 a zahrnúť ho do
rozpočtu mesta. T: 15. 8. 2017. Z: MsÚ.
Poveruje: l Primátora mesta Strážske vyme−
novaním komisie na záverečné vyhodnotenie ob−
chodnej verejnej súťaže na prenájom tepelného
hospodárstva mesta Strážske. l Hlavného kontro−
lóra mesta Strážske na výkon kontrolnej činnosti od
1. 7. 2017 − 31. 12. 2017 v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Ruší: l Členstvo Mgr. Art Eduarda Tokára v ko−
misii kultúry, športu a školstva na základe vlastnej
žiadosti. l Členstvo Ing. Jána Fedorišina v komisii
výstavby a ÚP na základe vlastnej žiadosti.
Neschvaľuje: l Predĺženie nájmu nájomného
bytu − Obytný dom U−3 (ul. Obchodná 440) pre
Pavla Mikolaja.
Zriaďuje: l Dočasnú komisiu na riešenie sťaž−
nosti voči hlavnému kontrolórovi podanej občanom
Erikom Ciganocom v zložení: Ing. Stanislav Demko,
PaedDr. Jana Dzurillová, Mgr. Martin Tejgi, Štefan
Roman (zapisovateľ).
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Naše mesto
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O spolupráci mesta a fabriky
Po otvorení jarmoku Ing. V. Dunajčákom, primátorom mesta, pozvali na pódium Ing. Michala
Bočka, generálneho riaditeľa Chemko, a.s. Slovakia, ktorý sa k hosťom, občanom a chemkárom
prihovoril:
"Myšlienka, spojiť oslavy Chemka a mesta Strážske, vznikla spontánne. Ani chvíľu som nepochyboval,
či je táto myšlienka správna. Spolupráca mesta a fabriky je vždy prospešná pre obe strany.
Keď som v roku 1996 nastúpil do Chemka, patril podnik k najväčším zamestnávateľom v širokom okolí.
Odvtedy sme prešli ťažkým obdobím, a to, čo nás v tejto chvíli drží, je budúcnosť.
Pripravujeme projekty výstavby nových výrob. Naším cieľom je areál oživiť a vrátiť mu postavenie, ktoré
mal kedysi. Uvedomujem si, že život podniku je prepojený so životom mesta. Preto jednou z našich hlav−
ných priorít je ekológia. Obyvatelia mesta chcú mať zdravé životné prostredie, naši zamestnanci chcú pra−
covať vo vyhovujúcom prostredí. A, verte, že aj ja chcem chodiť do práce, kde mi nič nehrozí. Preto budeme
naďalej spolupracovať so zvolenými zástupcami mesta. Sme pripravení odpovedať na otázky, diskutovať,
vysvetľovať... Náš rozvoj bude znamenať aj väčšiu priamu podporu diania v meste. Budem veľmi rád, ak
pri ďalších spoločných oslavách budú naši zamestnanci hrdí na to, že pracujú v priemyselnom areáli v
meste Strážske a občania budú radi, že tu majú Chemko."
V závere poďakoval primátorovi mesta za podporu myšlienky spoločných osláv, usporiadateľskému tímu
za odvedenú prácu a všetkým poprial pekné zážitky z jarmoku.
−red.−

Návšteva v Nieporete

Strážske

má kúpalisko "snov"
Letné kúpalisko v Strážskom je počas
prázdninových horúčav obľúbeným miestom
relaxu nielen pre tunajších obyvateľov, ale aj
pre rodiny z okolitých obcí. V uplynulej letnej
sezóne 2016 navštívilo kúpalisko viac ako 8 000
rekreantov napriek tomu, že areál letného kúpa−
liska má vyše 20 rokov a jeho rekonštrukcia je
nevyhnutná.
Riaditeľ MsPs v Strážskom, Ing. Jozef Fedorko,
uviedol 17. 5. 2016 pre nezávislý regionálny týž−
denník, že podlaha okolo bazénov je v nevyhovu−
júcom stave a bude si vyžadovať "vyspravky" celej
plochy i výmenu protišmykovej podlahy.
Osobne som sa veľmi tešila, že rekonštrukciou
získa kúpalisko nový outfit, ktorý mu pozitívne pro−
speje a návštevníci si budú môcť vychutnať chvíle
oddychu v príjemnom prostredí. Veľké očakávania
sa začali postupne rozplývať. Pri nedeľnej pre−
chádzke (28. 5. 2017) sa mi spoza brány kúpaliska
naskytol pohľad ako zo zlého sna: vysoká tráva do
polovice stehien, zarastené obrubníky, neopravené
pletivá na plotoch v okolí bazénov, burina vychá−
dzajúca spomedzi dlaždičiek zámkovej dlažby. Nič
nenasvedčovalo tomu, že o dva týždne sa začne
letná sezóna.
V utorok 20. 6. 2017 sa skupina piatich poslan−
cov MsZ vybrala na obhliadku kúpaliska, keďže se−
zóna na letnom kúpalisku bola už otvorená. Moje
obavy, že sa mi opätovne naskytne pohľad ako pri
nedávnej májovej prechádzke, sa potvrdili. Jediným
rozdielom bola pokosená tráva. Cielene som ne−
odolala, vyzula sa a urobila niekoľko krokov − boľa−
vých krokov. Ďalšie boľavé kroky sme absolvovali
pri bazénoch na novej podlahe z vymývaného be−
tónu, ktorú realizovala firma nemajúca skúsenosti s
technikou v takomto rozsahu (potvrdil konateľ firmy
na zasadnutí MsZ dňa 29. 6. 2017). Nerovný po−
vrch podlahy nie je nerovný, ale ako sme sa do−
zvedeli, je vyspádovaný, aby nikde okolo bazénov
nestála voda. (Nerovný povrch by si predsa určite
všimol stavebný dozor − pozn. autorky.).
Finále rekonštrukčných prác na letnom kúpa−
lisku sa uvádza až k dátumu 10. 10. 2017 napriek
tomu, že vymývaný betón bol nanesený na celú
plochu okolo bazénov do 25. 11. 2016. Plánovaná
laková vrstva na zjemnenie drsného povrchu sa
podľa slov riaditeľa MsPs v Strážskom od zimy až
do otvorenia kúpaliska "nestihla" aplikovať z dôvodu
poveternostných podmienok. V akom rozsahu sa
táto smutná skutočnosť podpíše pod bezpečnosť
rekreantov (hlavne u detí) ukáže až koniec sezóny.
Pri obhliadke kúpaliska sa zúčastnení poslanci
opýtali návštevníkov kúpaliska (detí, mládeže aj do−
spelých) ako sú spokojní s novou podlahou pri ba−
zénoch. Žiaľ, ani jedna z odpovedí nebola pozitívna.
A tak nám neostáva nič iné, len počkať rok a dúfať,
že tento zlý sen sa skončí. Ako rodáčka mesta sa
nechcem stotožniť s nedávno započutým sloganom:
"V Strážskom to sa žije tak, jak v rozprávke Pat a
Mat."
Jana Dzurillová

Na základe pozvania vedenia mesta Nieporet sa v dňoch 10. 6. − 11. 6. 2017 zúčastnila Mgr. Eva
Lacová, poslankyňa MsZ, PaedDr. Iveta Grigeľová, riaditeľka MŠ a Mgr. Art. Peter Králik, riaditeľ ZUŠ
na výmennom partnerskom pobyte pri príležitosti Dní mesta Nieporet. Mesto nás zaujalo mimoriad−
nou čistotou a tiež veľkým jazerom s krásne upravenou plážou, ktoré obyvatelia i návštevníci využí−
vajú na oddych a vodné športy. Navštívili sme aj blízku Varšavu a jedinečné Múzeum dejín poľských
Židov.
Hlavný program stretnutia sa uskutočnil v sobo−
skom počas jarmočných dní v tomto roku. Čo keby
tu 13. mája. Primátor mesta Slawomír Macej Mazur
sme uvažovali nabudúce dať delegácii s poslan−
privítal všetkých vzácnych hostí. V mene našej de−
cami a zástupcami mesta príležitosť aj našim de−
legácie Mgr. E. Lacová v krátkom príhovore poďa−
ťom, mládeži a športovcom?
Mgr. Eva Lacová
kovala za prijatie, odovzdala pozdravy zo Stráž−
skeho. Potom sme v osobných rozhovoroch priblížili
aktivity v našom meste v rôznych oblastiach. Celý
ceremoniál sa koná vždy na tribúne uprostred veľ−
kej trávnatej plochy, doplnený vystúpením domá−
Päťdesiat rokov. Je to veľa alebo málo?
cich umeleckých telies, ale aj žiadaných zábavných
Dosť na to, aby sme si spoločne zaspomínali.
skupín. Extra prekvapením bol záverečný ohňostroj
Dlhých 50 rokov ubehlo od chvíle, keď sa po
na jazere.
prvýkrát otvorili dvere Materskej školy v
Náš pobyt bol, ako každoročne, príjemný a po−
Strážskom na Družstevnej ulici, aby privítali
učný. Inšpiráciou pre nás bol veľmi pozitívny ohlas
tých najmenších − deti zamestnancov vtedy š.
mnohopočetnej poľskej delegácie, ktorú tvorili deti,
p. Chemko Strážske.
mládež a športovci z Nieporetu, na pobyt v Stráž−
Z týchto detí sú už dospelí a teraz prichá−
dzajú do MŠ už so svojimi deťmi. Doba sa mení,
ale deti ostávajú vždy iba deťmi. Sú náročnejšie,
ROZPRÁVALI SME SA O JARMOKU
vnímavejšie, majú rady rozprávky, spev, pohyb a
potrebujú úprimnú lásku. Učiteľky sa snažia obo−
hacovať ich ranné detstvo tým, že ich učia žiť v
Okrem športovej skupiny z Poľska prišli aj
kolektíve, prispôsobovať sa, navzájom si pomá−
mladí speváci a speváčky. O pobyte celej sku−
hať, pripravovať ich pre vstup do základnej školy.
piny sme sa porozprávali s vedúcou výpravy,
Je to práca náročná, ktorej výsledky nevidieť
ktorou bola Mgr. Bogusława Oksza − Klossi,
zo dňa na deň. Treba na to vynaložiť veľa úsilia
riaditeľka kultúrnych zariadení v Nieporete.
a trpezlivosti. Bez veľkej lásky k deťom by to
Poliaci z družobného mesta Nieporet nielen
žiadna učiteľka nedokázala, lebo nie raz musí
spievali, športovali, ale využili aj možnosť oddycho−
nahradiť matku, pohladiť, pritúliť, utrieť slzičku,
vého programu, ktorý im domáci pripravili. Kde ste
pofúkať kolienko. Pritom im pomáhajú aj tety
boli, čo ste navštívili?
upratovačky a tety kuchárky.
Na jarmoku sme sledovali výkony slovenských
O tom, ako MŠ pred 50 rokmi začínala, či
umelcov, kúpili suveníry, prešli mestom Strážske,
aká je jej súčasnosť, sme sa mohli presvedčiť na
navštívili centrum voľného času, boli sme v špor−
slávnostnej akadémii. Najmladšie deti z triedy
tovom a rekreačnom parku v Košiciach. Hostitelia
lienok sa predstavili v tancoch zo 70. rokov −
usporiadali stretnutie pre integráciu mládeže Niepo−
Pochod pionierov, Pieseň šťastných detí a Kaza−
ret a Strážske.
čok. Trieda mravčekov sa prezentovala v tancoch z 80. rokov Holky z našej školky a Taliansky muzikál.
Aké sú dojmy zo Strážskeho a okolia?
Retrospektívne sa predviedli deti 3. triedy − triedy motýlikov − v spartakiáde z 90. rokov na hudbu Michala
Strážske je veľmi pekné a pokojné miesto. Bý−
Davida Poupatá. Deti 4. triedy − triedy včielok − sa ukázali v tancoch s výdobytkami modernej techniky s
vali sme v penzióne pri krásnom jazere Vinné.
notebookmi, telefónmi, tabletami, laptopmi. Tie vystriedal známy Adam Ďurica, Kristína a Ego s piesňou
Hostitelia urobili na nás veľký dojem svojou pohos−
Žijeme len raz. Vyvrcholením bol veľmi emotívny tanec dievčat 3. triedy a ich otcov − Říkej mi táto. V tej
tinnosťou a srdečnosťou. Postarali sa, aby po celý
chvíli neostalo ani jedno oko suché. Standing ovation a silný neutíchajúci potlesk celej kultúrnej sály
čas pobytu nám nič nechýbalo.
presvedčil všetkých o nezabudnuteľnom zážitku.
Mladí speváci zaujali peknými piesňami. Najviac
Prajem jubilantke MŠ v Strážskom − zdravé jadro − kolektív MŠ, ako aj úspechy, pokoj a pohodu do
nás potešili, samozrejme, slovenskou piesňou Bu−
ďalších rokov.
PaedDr. Iveta Grigeľová
de večer. Ako dlho ju nacvičovali? Mali nejaké

Čože je to päťdesiatka

Priatelia z Poľska

problémy s výslovnosťou, pochopením slov?
Na vystúpenie v Strážskom sa tím pripravoval
dva mesiace. Napriek našim obavám sa ukázalo,
že porozumenie textu nebol problém. K správnej
výslovnosti pomohol Bogusia Segiet, ktorý je stráž−
com umeleckého tímu.
V závere rozhovoru vyslovila vďaku hostiteľom
na čele s primátorom mesta Ing. V. Dunajčákom s
tým, že im bude potešením hostiť našu delegáciu v
Nieporete. Vďaku prejavila tiež PhDr L. Bušaničo−
vej a Mgr. M. Kužmovej, ktoré sprevádzali poľskú
skupinu.
−grm−

A je tu finále s úsmevmi detí a kolektívu MŠ po úspešnej akadémii.
Snímka: archív MŠ Text: red.
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Videozáznam z rokovania

Vymoženosť techniky, s ktorou sa všetci stretávame denne nespočetne krát a ani si neuvedo−
mujeme, o čo by sme prišli, ak by sme videozáznam nemali.
Azda najradšej ho majú "športovci" pri televíznych obrazovkách, ale napríklad aj všetci priaznivci You
Tube. Ponúka nám návody, zábavu, poučenie aj pohľad do prekrásnych zákutí sveta, kde sa možno väčšina
z nás nikdy nedostane. Pocit po zhliadnutí ale ostáva, ako by sme to prežili. A o to vlastne ide.
Jednou z mojich priorít počas pôsobenia ako poslanca MsZ je priblížiť občanom mesta Strážske
rokovanie poslancov MsZ. Mnohí sa na rokovanie, ktoré sa začína o 13.00 hod., ani nemajú šancu dostať
pre pracovné zaneprázdnenie, ktoré je v dnešnej dobe pochopiteľne na prvom mieste záujmu i potreby. Ale
pozrieť si rokovanie zvolených poslancov v pohodlí vlastnej obývačky v čase voľna, to by asi privítala
väčšina občanov, voličov. A tu sme pri koreni veci. Videozáznam zo zasadnutia poslancov samospráv v
malých obciach, mestečkách a, samozrejme, vo väčších mestách je bežnou vymoženosťou, v meste Stráž−
ske to možné nie je.
Môj prvý pokus o zhotovovanie záznamu z rokovania MsZ 11. 2. 2016 bol silou tsunami zmietnutý zo
stola. Spamätával som sa z toho dosť dlho, ale hlavne som nerozumel tomu, prečo sa občan nemôže
dozvedieť, ako pracujú jeho volení poslanci zo záznamu, keď sa osobne nemôže priamo zúčastniť
rokovania. Veci robím dôkladne, preto som iniciatívu zopakoval na rokovaní 27. 4. 2017 a úspešne, šesť
poslancov uvažovalo rovnako ako ja. Zdravý rozum zvíťazil, pomyslel som si. Ale. To je slovíčko, ktoré
zvykne pokaziť aj tú najúprimnejšiu radosť. Vytriezvenie prišlo ako uragán už na nasledujúcom rokovaní.
Náklad 600 eur na zhotovenie videozáznamu nie je v rozpočte mesta! Zľakol som sa, snáď som svojím
rozumným návrhom nerozvrátil rozpočet mesta, mimochodom vo výške 3,8 milióna eur. A čuduj sa svete,
nabúral som hospodárenie mesta Strážske natoľko, že "zodpovední" poslanci nesúhlasili s nákladom 600
eur na zhotovenie videozáznamu. Finito! Nebude! Čo teraz? Budem sa z toho spamätávať asi ešte dlhšie
ako v roku 2016.
Občania prepáčte, chcel som len to, aby ste ako ostatní v tomto štáte, mali možnosť nahliadnuť tam,
kde sa za normálnych okolností nemáte možnosť dostať. Nakoniec trochu optimizmu: občania, vezmite si
dovolenku a príďte si pozrieť rokovanie MsZ v Strážskom naživo.
Ing. Stanislav Demko

Buďte opatrní

Potešili mamky

Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria
počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným a
často navštevovaným rekreačným oblastiam.
Väčšina sem prichádza za oddychom a rekreá−
ciou, ale niekto takéto miesta vyhľadáva za úče−
lom páchania rôznej trestnej činnosti. Preto Ok−
resné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalov−
ciach vyzýva všetkých návštevníkov a rekrean−
tov k maximálnej opatrnosti a ostražitosti pri
ochrane svojho majetku, osobných dokladov, ve−
cí a cenností, ktoré by nemali byť ponechávané
bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. Pri od−
chode z chatiek, hotelov, či ubytovní skontrolujte
uzatvorenie okien a uzamknutie dverí, na parko−
vanie vozidiel využívajte osvetlené a podľa mož−
nosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a od−
ľahlé miesta. Predídete tak nepríjemným situá−
ciám.

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá
na všetky mamičky a slávi sa druhú májovú nedeľu.
Aj v zariadení sociálnych služieb Harmonia si
každoročne pripomíname tento sviatok vo forme
rôznych kultúrnych podujatí. Úctu a uznanie všet−
kým mamám prišli prejaviť nielen klienti formou
básní a darčekov, ktoré pre ne pripravili v rámci
krúžku varenia a pečenia, ale aj krúžok poézie
Zrkadlenie, žiaci zo základnej školy, deti z centra
voľného času a materskej školy. Pestrý program
ulahodil očiam a potešil srdiečka.
−bd−

Myšlienka èísla

Záhradkári separujú

Každý človek by chcel prežiť krásny
život, presne taký, aký si vo svojich snoch
predstavuje. Mnohým sa časť snov splní,
iným nie. To však neznamená rezignovať,
ale pokojne sa prispôsobiť danej skutoč−
nosti i zmenám, ktoré život prináša.

Naše mesto

V ľudovom tóne
V bohatom kultúrnom programe v prvý i
druhý jarmočný deň v ľudovom tóne vystúpili a
potlesk obecenstva zožali (na snímkach Petra
Kičinku):

Folklórny súbor Strážčan

Ľudová hudba základnej umeleckej školy

DFS Stražčanik z centra voľného času

Základná organizácia Slovenského zväzu zá−
hradkárov uskutočnila 25. júna výročnú členskú
schôdzu, ktorú viedol jej predseda Ing. Eugen
Kovaľ. Okrem hodnotenia činnosti hospodárenia
s finančnými prostriedkami, prerokovali na nej
formy a spôsob ďalšieho fungovania a existencie
organizácie ZO SZZ Sihoť. Pretože zo 122 členov
bolo prítomných 47 členov, inú formu existencie
nemohli schváliť.
V ďalšom období bude vypracovaný osadový
poriadok a doplnený výbor o nových členov. E.
Kovaľ informoval o.i. o parkovisku a separovaní
odpadu v osade Sihoť. S informáciami vystúpil
tiež Ing. Igor Mižák, predseda OV SZZ v Micha−
lovciach.
J. Románová

Deti z materskej školy

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku
nezmenšíme, nezošliapneme.
Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem. Pri
kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív,
nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a
neraz doň − v skutočnosti iba z polovice naplneného − už viac nevpraceme.
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma
vytriedeného papiera a zbavovania sa napríklad
škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a po−
dobne.
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravo−
vať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo
škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu,
polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že
položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa
kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmie−
šaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.
Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém
"vyriešia" zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom na−
plnených kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie? Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kon−
tajnera!
Autor: ENVI − PAK, a.s.

Žiaci špeciálnej triedy základnej školy

Rozmarín i Lidwina
Klub dôchodcov usporiadal slávnostné posede−
nie ku Dňu matiek. Otvorila ho vedúca klubu Mária
Žáková a privítala Ing. Vladimíra Dunajčáka, pri−
mátora mesta, ktorý sa k matkám a ženám milo
prihovoril a neskôr blahoželal jubilantkám Helene
Nemcovej, Anne Dzvonikovej, Eve Vaľovej.
V programe vystúpila mládež z DSS Lidwina,
ako aj spevácka skupina Rozmarín z KD.
Pri príležitosti MDŽ pripravil výbor KD tradičnú
ochutnávku starodávnych i súčasných jedál. V júni
to bol guľášový deň v Park Pube v miestnom parku.
Mária Peťková zorganizovala brigádu niekoľkých
členiek KD, ktoré okopali a vyčistili záhony pri
rímskokatolíckom kostole.
−grm−
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Most úsmevov 2017
Ukážky kreativity v podaní netradičných umel−
cov divákom v Košiciach ponúkol v poradí už 14.
ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov zaria−
dení sociálnych služieb Most úsmevov v stredu 31.
mája. Vystúpilo 16 kolektívov z 15 zariadení sociál−
nych služieb z dvoch samosprávnych krajov.
Divadelný súbor Svetielko zo zariadenia Har−
monia aj tento rok ostal verný tancu a pantomíme
v modernom spracovaní rozprávky o troch pra−
siatkach. Naši potešili a pobavili všetkých divákov v
sále a zožali za svoj výkon búrlivý potlesk. Všetko
bolo umocnené video podkladom, ktorý citlivo do−
plnil atmosféru netradičnej rozprávky.
Mgr. Beáta Danková

Mama pilota

DFS Stražčanik v Raslaviciach

pochádza zo Strážskeho

Keď našu skupinu viezol mladý muž na vystú−
penie rodinnej oslavy, podľa dojmu zo správania
som usúdila, že je to mladý pilot − vnuk, o ktorom
som vedela z počutia od manželov Jozefa a Márie
Daňovcov z nášho mesta. Ich dcéra Jana žije v
Moldave nad Bodvou, odkiaľ pochádza jej manžel
a ich spoločný 23−ročný syn Števo Lacko.
Sympatický mladý muž si splnil svoj sen, ktorý
si začal uskutočňovať ako 15 − ročný chlapec. K
prvému objednanému leteckému simulátoru pribudli neskôr ďalšie. Bola to prvá škola a po maturite na
moldavskom gymnáziu už vedel, že ďalšie vzdelávanie bude na Leteckej fakulte Technickej univerzity v
Košiciach a výcviku dopravného pilota v Prahe. Treba poznamenať, že už ako 15−ročný lietal na vetroňoch.
Od 18. roku lietal na malých motorových lietadlách. Veľmi rád prelietaval aj ponad Strážske, keď zobral aj
deda Jozefa, aby videl svoj rodný kraj z vtáčej perspektívy.
Števo teraz lieta pre írsku leteckú spoločnosť na Boeingu 737, ktorý má pre pasažierov 189 sedadiel.
Toto dvojmotorové prúdové dopravné lietadlo je americkej výroby a lieta do výšky vyše 12 kilometrov.
Neskôr by chcel "presedlať" na väčšie dopravné lietadlo, ktorým by mohol byť Boeing 767. Zatiaľ lieta na
linkách po celej Európe. Pristával a odlietal na letiskách v Taliansku, Španielsku, Poľsku, Chorvátsku,
Švédsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku, ale aj Izraeli. Z každej krajiny sa vracia na svoju základňu,
ktorú má momentálne vo Švédsku.
Boli sme zvedaví aj na nejaké "pikošky" z lie−
tadla. S úsmevom povedal, že to čo povie, je
úsmevné, ale aj vážne. Ak pilot musí navštíviť
toaletu, všetci cestujúci si musia znovu zapnúť bez−
pečnostné pásy. Je to kvôli tomu, aby nikto nevstá−
val zo sedadla a prípadne na pilota nezaútočil. S
takým upozornením sa cestujúci stretávali najmä
pri turbulenciách.
Pilot Števo nezabudol dodať, že jeho rodičia a
najbližšia rodina ho v štúdiu aj výcvikoch lietania
plne podporovali. Aj vďaka tejto podpore sa stal
pilotom. Odporúča mladým venovať sa štúdiu, sa−
moštúdiu a koníček sa stane cieľom a splneným
snom... K splnenému snu želáme najmladšiemu
Takto si obaja zalietali nad naším mestom.
pilotovi zo Slovenska veľa šťastných letov!
Snímka: Števo Lacko Text: red.
G. Grmolcová

Prehliadky ľudovej hudby, zvykov a ľudových remesiel − Šarišských slávností v Raslaviciach zúčastnil
sa aj DFS Stražčanik. Naši mladí tanečníci vystúpili v rozprávkovom pásme Janko Hraško na vandrufke,
kde ústrednými postavami boli "teta − rozprávačka" a Janko Hraško. Program mal pekný a zmysluplný dej,
ktorý do rozprávky vtiahol všetky zúčastnené súbory. DFS Stražčanik prezentoval detské hry a tance z
východného Slovenska − regrútsky tanec zo Strážskeho − Sárka, fľaškový tanec zo Zámutova, Šafov tanec,
Stonožka z obce Stanča, karička a čardáš z Budkoviec (na snímke CVČ).
K celkovému komplexnému zážitku prispeli aj sprievodné podujatia v areáli amfiteátra − tvorivé dielne,
Divadlo Drak, ulička remesiel a iné.
Mgr. Marta Kordeľová

TAKTIC − týždeň aktivít CVČ
Centrum voľného času Strážske aj tento rok
zapojilo sa do celoslovenskej akcie TAKTIC −
Týždeň aktivít CVČ, ktorého cieľom bolo ukázať
pestrosť činností CVČ na Slovensku.
Začali sme 26. 5. 2017 Jarmočnými pripovidka−
mi. Na Stražčanskom jarmoku v tanečnom bloku sa
predstavili dievčatá zo záujmových útvarov Ta−
nečné divadlo, Dance klub a Asaben. Nechýbali ani
tanečníci DFS Stražčanik, ktorí za sprievodu ľudo−
vej hudby zatancovali štyri tance. Publikum očarila
aj talentovaná speváčka Monika Garlathyová. So−
botňajší program jarmoku a osláv MDD otvorilo 40
detí DFS Stražčanik, prvýkrát sa obecenstvu pred−
stavili aj naši najmladší nádejní tanečníci. Pondelok
patril Drobčekovcom na hrách v príjemnom pro−
stredí areálu Park Pubu. Na škodlivosť fajčenia sme
poukázali besedou s pediatričkou MUDr. Kristínou
Žákovou − Nefajčiť je "in". Klienti DSS Harmonia a
Lidwina sa zabávali na spoločnom podujatí Spolu to
ide ľahšie. Pre deti a rodičov sme zorganizovali
rybársku súťaž o najdlhšiu rybu, kde bol najúspeš−
nejší Štefan Oláh.
Pre najlepších členov záujmových útvarov re−
prezentujúcich naše mesto i CVČ sme prichystali
odmenu − výlet do rozprávkového sveta v Starom
Smokovci a Kežmarku, odkiaľ sme si priniesli krás−
ne zážitky.
Centrum voľného času Strážske vyjadruje veľké
uznanie sponzorom, vďaka ktorým sme mohli tento
výlet pre deti uskutočniť: Proservis s.r.o. − Miroslav
Patlevič, Baffone − Simona Široká, Strechstav −
Martin Zeleňák, Dudister − Dušan Tomek, LAVAZU
− Zuzana Semková, Ázia Centrum − Hoan Ngo The,
Radoslav Lipovský, Reštaurácia Aztéka.
Mgr. Marta Kordeľová

Potlesk Nedvědovcom
Po vydarenom jarmočnom programe prišla
ďalšia lahôdka. Mestská kultúrna sála hostila
Frantu a Vojta Nedvědovcov s kapelou. Večerný
program tohto zoskupenia bol tiež veľmi pekný a
spievala aj celá sála.
−ika−

Aj práce
Základná umelecká škola usporiadala záve−
rečný koncert tohto školského roku. Žiaci sa pred−
stavili hrou na flautu, gitaru, akordeón, husle,
klavír. Osviežením bol aj spev. Koncert modero−
vali žiaci LDO odboru. Prítomní si prezreli aj vy−
stavené najnovšie práce žiakov výtvarného od−
boru.
−iel−

Úspešný memoriál M. Ohradzanského
V sobotu 20. mája 2017 sa na rieke Laborec nad mostom uskutočnil už XVII. ročník memoriálu
Mareka Ohradzanského v love rýb udicou. Touto akciou si skupina rybárov v Strážskom uctieva
pamiatku mladého rybára, ktorý po krátkej, zákernej chorobe vo veku 25 rokov zomrel.
V tejto súťaži lovia rybári v troch kategóriách (deti,
júcou rybacou polievkou.
registrovaní a dospelí). Uprednostnili sme deti, kto−
Organizátori sú vďační sponzorom: mestu
rých bolo 9, dospelých bolo 31, registrovaných 7.
Strážske, MsO SRZ Michalovce, rybárskym potre−
Deti lovili 3 hodiny, registrovaní 4 hodiny, do−
bám Peter a H plus H, firme Orim, rodine Ohra−
spelí o pol hodiny viac. Už po prvých nahodeniach
dzanskej a ďalším nemenovaným sponzorom, ako
bolo evidentné, kto vie loviť na rieke a kto sa to iba
aj členom SRZ, ktorí nám pomáhali.
Ján Sisák
učí. Ale každý si túto súťaž užíval. Úlovkov bolo
požehnane. Najprv boli vyhodnotené deti. Všetkých
9 detí rybu ulovilo, a tak organizátori udelili všetkým
vecný darček. Za finančnej podpory mesta Stráž−
ske to nebol problém. Zvíťazil Samko Zápotočný,
pred Luciou Ohradzanskou a Jánom Ohradzan−
ským ml. V kategórii registrovaní zvíťazil Rasťo
Duda (7140 bodov) pred Dušanom Šantom (5540)
a Peťom Vajdom (2900). V kategórii dospelí Imrich
Alezár (4740) porazil minuloročného víťaza Dušana
Burdzu (3920) a tretí skončil Tomáš Misár (3800),
štvrtý Marcel Budiš (3080) a piaty Peťo Štefan
(2820). Prví traja v každej kategórii získali okrem
vecných cien aj veľmi pekné poháre, ktoré do
súťaže každoročne venuje mesto Strážske. Ako
Ocenení pretekári v kategórii deti.
každý rok sa v závere prezentoval Jožko Kozár,
Text a snímka: J. Sisák
známy svojou povestnou kapustnicou a vynika−
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O pohár primátora mesta

Medzinárodný turnaj vo volejbale sa začal slávnostným nástupom
Snímka: K. P. Text: red.

Volejbalový turnaj
Sprievodnou akciou jarmoku bol aj volej−
balový turnaj medzi žiakmi Základnej školy
Strážske a žiakmi družobného mesta Nieporet
z Poľska, ktorý sa uskutočnil v telocvični ZŠ.
Poradie na turnaji bolo nasledovné. Dievčatá:
1. Nieporet A, 2. Strážske A, 3. Nieporet B, 4.
Strážske B. Chlapci: 1. Strážske A, 2. Strážske
B, 3. Nieporet.
Š. Bočko
V sobotu 6. mája 2017 sme sa ako členky
občianskeho združenia Tanečný aerobik zúčast−
nili v Košiciach − Steel Aréne veľkolepej športovej
akcie s názvom Fitness magic, organizovanej fit−
nesscentrom Neonka, na ktorej sme mali mož−
nosť naživo okúsiť to, čo už roky poznáme len zo
športového videa.

Ten pravý "útok" na telo
Súčasťou športového podujatia bolo totiž cvi−
čenie s názvom Bodyattack, ktoré pravidelne cvi−
číme v našich priestoroch. Ide o druh športu,
ktorý je v našej športovej komunite obľúbený.
Naša kondícia a výdrž boli poriadne otestované,
keďže toto spomínané cvičenie sme cvičili naživo
prvýkrát. Nechýbalo potrebné občerstvenie na
získanie stratenej energie, predaj rozličného
športového oblečenia, fotenie v špeciálnom kúti−
ku. Chceme aj naďalej reprezentovať naše zdru−
ženie s radosťou z pohybu.
Mgr. Michaela Dobrocká

Kulturistika a silový trojboj
V mestskej športovej hale v Trnave sa v dňoch
29. − 30. apríla 2017 uskutočnili Medzinárodné maj−
strovstvá SR a ČR v tlaku na lavičke. Organizáto−
rom spoločných majstrovstiev bol AWPC Slovakia.
Súťaže sa zúčastnilo 240 pretekárov.
OKaST mal zastúpenie v divízii RAW (súťaž bez
špeciálnych dresov), kde v kategórii juniorov do 75
kg sme boli zastúpení dvomi pretekármi. Lepší z
dvojice Peter Barna obsadil 2. miesto a Peter Kočiš
uzavrel svoje vystúpenie na najvyššej českosloven−
skej súťaži štvrtou priečkou. V kategórii bez rozdielu
veku sa umiestnil Peter Barna na 4. priečke a Peter
Kočiš pri svojej premiére obsadil 9. miesto. Išlo o
otvorené majstrovstvá, a tak kategória mala pestré
národnostné zastúpenie. Štartovali v nej 4 Česi, 4
Slováci, 2 Rakúšania a maďarský pretekár.
Prezident SAST sa uznanlivo vyjadroval najmä
o Petrovi Barnovi, ktorému predpovedal skvelú ka−
riéru a možnú reprezentačnú budúcnosť.
Štefan Roman

Peter Barna pri svojom poslednom pokuse.
Snímka: archív OKaST. Text:Š. Roman

Školská športová olympiáda
V piatok 2. júna sa areálom futbalového šta−
dióna v Strážskom ozývalo veselé skandovanie
a hlasné povzbudzovanie žiakov základnej ško−
ly na 28. ročníku Školskej športovej olympiády
pri príležitosti osláv MDD.
Po slávnostnom ceremoniáli sa športovci, od−
hodlaní podať čo najlepšie športové výkony, vybrali
na stanovištia jednotlivých atletických disciplín, kde
pod spravodlivým okom rozhodcov bojovali o
trblietavé medaily. Tento ročník hodnotíme ako roč−
ník rekordov, keďže až siedmim jednotlivcom a jed−
nej štafete sa podarilo pokoriť doterajšie top vý−
kony. Rekordérmi 28. ročníka sú žiaci: A. Rohaľ,
2.a − beh na 200, 35,5 s, R. Lipovská, 4.b − beh na
400 m, 1:17,1 min., L. Packo, 4.a − beh na 50 m,
7,8 s, A. Slepáková, 5.a − beh na 60 m, 8,9 s, S.
Mitro, 8.a − beh na 60 m, 7,5 s, T. Šumilová, 9.a −
beh na 60 m, 8,5 s, J. Dzurillová, 4.b − skok do diaľ−
ky, 368 cm, V. Doničová, A. Makarová, Ch. Polá−
čiková, T. Šumilová, 9.a − štafeta 4x60 m, 36,5 s.
Radosť z výhry, sklamanie z neúspechu, zanie−
tenosť pre šport, spokojnosť víťazných tried − to
všetko prispelo k pravej olympijskej atmosfére.
−olla−

22. ročník tradičného kolkárskeho turnaja s
názvom O pohár primátora mesta Strážske sa
uskutočnil ako sprievodná akcia jarmoku v so−
botu 27. mája. Do súťaže sa zapojilo 6 štvor−
členných družstiev, hrali systémom 2x60 hodov
združených a celkove sa dosiahli veľmi pekné
výsledky. Pre všetkých bolo zabezpečené pri−
merané občerstvenie a dostatočný pitný režim.
Na prvom mieste sa s počtom bodov 936
umiestnilo družstvo A v zložení Igor Grnáč, Ján
Kopko, Ján Poprík a Vlado Šandor, na druhom
mieste s počtom bodov 916 skončilo družstvo B v
zložení Pavol Meňovčík, Jozef Kucan, Miro Štefan
a Ján Cibulka a ako tretie družstvo Ž v zložení
Jarka Knapová, Danka Cimprichová, Michal Knap a
Miro Cimprich. Umiestnenie jednotlivcov: 1. Igor Gr−
náč (242 b), 2. Ján Kopka (239 b), 3. Jozef Vargo−
vič (236 b), 4. Jozef Kucan a 5. Ján Cibulka (obaja
po 234 b).
Diplomy a ceny trom najlepším družstvám a jed−
notlivcom, ako aj putovný pohár primátora v jeho
mene pre víťazné družstvo A odovzdal predseda
športovej komisie MsZ Jozef Meňovčík.
Ing. Eva Búciová

Beh na Krivoštianku
Dňa 16.júla 2017 sa v našom meste uskutoční
druhý ročník Behu na Krivoštianku, ktorého uspo−
riadateľom je MBO Strážske v spolupráci s mestom
Strážske, KST Strážske a Baffone family restau−
rant. Štart je naplánovaný 16.7.2017 v nedeľu o
11:00 hod. pred reštauráciou Baffone family restau−
rant v Krivošťanoch, cieľ je na kóte vrcholu Krivo−
štianka. Rekreačných či aktívne športujúcich prete−
károv čaká trať dlhá 3,2 km po zelenej turistickej
značke s prevýšením 415 metrov. Srdečne pozýva−
me občanov mesta na toto športové podujatie za−
športovať si, po ktorom vám ponúkneme halaszlé
Jozefa Kozára v cieli na vrchole Krivoštianka a gu−
ľáš v reštaurácií Baffone family restaurant, kde sa
uskutoční aj vyhlásenie výsledkov, Pre najlepších
pretekárov sú prichystané finančné odmeny a krás−
ne poháre s nadpisom podujatia a pre každého v
cieli pamätná medaila.
−VL−

MDD oslávili športom
Tohtoročný 16. ročník v plá−
žovom volejbale, ktorý organi−
zuje Klub strany Smer−SD v
Strážskom, sa uskutočnil za
krásneho slnečného počasia v
sobotu 10. júna 2017. Do súťaže
sa prihlásilo 12 družstiev, t.j. 24
detí, v troch kategóriách: mladší
chlapci, starší chlapci a dievča−
tá. V mene okresnej organizácie
strany Smer−SD v Michalov−
ciach turnaj otvoril jej podpred−
seda, Viliam Záhorčák.
Za športové úsilie boli vecnými
Žiaci ZŠ − účastníci športového zápolenia v plážovom
volejbale pred sieťou.
Snímka a text: −olc−
cenami odmenení všetci súťažiaci,
diplomami osem najlepších druž−
stiev. Putovné poháre si na rok odniesla víťazná dvojica dievčat a starších chlapcov. Ceny víťazom za asis−
tencie členov KR Smer−SD Strážske odovzdávala PhDr. Janka Cibereová, podpredsedníčka OR Smer−SD.
Zásluhu na dobre pripravenej a úspešnej akcii, okrem členov KR Smer−SD Strážske, majú členovia
MsVO Strážske na čele so Š. Bočkom a Ing. M. Varšom, Mgr. P. Müller, MVDr. L. Búci, J. Sabo st., G.
Grmolcová, V. Sabo, MsPS a sponzori: OR Smer−SD, Proservis s.r.o. Strážske a Specialtech a.s. Košice.
Výsledky turnaja: dievčatá − 1. Veronika Doničová − Chiara Polačiková, 2. Diana Sabová − Anna
Makarová, 3. Alexandra Turčiková − Natália Džuganová, mladší chlapci − 1. Kristián Knap − David Kňazík,
2. Adrián Pilnik − Marko Antony, starší chlapci − 1. Jakub Čurma − Martin Kmec, 2. Sebastián Mitro − Jakub
Dunca, 3. Patrik Varga − Sebastián Kala.
Ing. Eva Búciová
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