Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XX./ číslo 2

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prebytok rozpočtu z roku 2017 do rezervného fondu
Všetkých 11 poslancov sa zúčastnilo na zasadnutí zastupiteľstva 19. apríla 2018. Po prerokovaní schválili toto uznesenie  MsZ.
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzneseštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. l
ní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Informácie zo zasadnutí komisií. l Časový harInformáciu o hospodárení Mesta Strážske v zamonogram, plán príprav letného kúpaliska na
stúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby
letnú sezónu.
Michalovce za 1-12/2017. l Informáciu o stave
Schvaľuje: l Celoročné hospodárenie Mestepelného hospodárstva v meste Strážske a záta Strážske za rok 2017 s výhradami. l Použimeroch na jeho modernizáciu – KOOR Východ
tie prebytku rozpočtu za rok 2017 vo výške 174
s. r. o. Košice. l Informáciu o hospodárení MsPS
941,90 € na tvorbu rezervného fondu. l Použimesta Strážske za rok 2017. l Zmenu rozpočtie zostatku finančných operácií vo výške 173
tu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 pre MsPS
129,15 € na tvorbu rezervného fondu. l Zapramesta Strážske: a) povolené prekročenie výcovať do 2. zmeny rozpočtu mesta náklady na
davkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 131
realizáciu rozvodov plynu na ul. Za záhradami
140,76 €, b) presun rozpočtových prostriedkov
vo výške 10 500 €. l Zapracovať do 2. zmeny
na podpoložkách v programoch rozpočtu uverozpočtu mesta náklady na revitalizáciu medzidených v prílohe, bez celkovej zmeny príjmov
blokového priestoru ul. Mierová 630 a ul. Komena výdavkov upravený v bode a). l Rozpočet po
ského 668 do výšky 10 000 €. l Zhotovovanie
navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške:
videozáznamu z rokovaní MsZ, zverejňovanie na
				
681 935,76 €.
webovom sídle mesta a zapracovanie nákladov
Príjmy: Bežný rozpočet
569 158,20 €
vo výške 2450 € do 2. zmeny rozpočtu mesta. l
Kapitálový rozpočet spolu
112 777,56 €
V súlade s ods. 2 písmenom a), b) § 14 ZákoRozpočet spolu		
681 935,76 €
na č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách
Výdavky: Bežný rozpočet
569 158,20 €
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
Kapitálový rozpočet		
112 777,56 €
niektorých zákonov 2. zmenu rozpočtu mesta
Rozpočet spolu		
681 935,76 €
Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2018: a)
l Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
závierky Mesta Strážske k 31.12.2017 Strážske.
vyšších príjmov a to o 312 888,00 €.
l Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesRozpočet po navrhovanej zmene ako prebytta Strážske k návrhu záverečného účtu za rok
kový vo výške prebytku 18 600,00 €.
2017. l Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017 vo
Príjmy vo výške:		
3 993 764,35 €
výške 174 941,90 €. l Správu o nakladaní s koVýdavky vo výške:		
3 975 164,35 €
munálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za
Bežný rozpočet		
3 161 944,95 €
rok 2017. l Správu o činnosti MsP za rok 2017.
Kapitálový rozpočet 		
537 339,40 €
l Zmenu nájomcu v nájomnej zmluve 247/2007
Finančné operácie 		
294 480,00 €
zo dňa 22.11.2007 z pôvodného nájomcu Ing.
Rozpočet mesta		
3 393 764,35 €
Jozefa Švancaru, Strážske, na nového nájomcu
Výdavky: Bežný rozpočet
3 029 894,95 €
Vasilková Želmíra, Humenné, na základe doKapitálový rozpočet 		
813 161,40 €
hody o prevode činnosti spoločnosti Fortuna sk
Finančné operácie		
132 108,00 €
a. s. l Prenájom garáže č. 8 o výmere 23,6 m²,
Rozpočet mesta		
3 975 164,35 €.
zapísanej na liste vlastníctva č. 1691, parcelné
l Zapojenie mesta do Národného projektu Podčíslo 523/3 v bytovom dome, ulica Obchodná,
pora opatrovateľskej služby pri 10 % spoluúčasti.
katastrálne územie Strážske, súpisné číslo 253
l Dodatok č. 1 k Zásadám pre poskytovanie fiza cenu 20,00 Eur za m² ročne pre Harmoniu
nančného ... (Pokračovanie na 2. strane.)
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov na
základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. l Správy
hlavného kontrolóra mesta
Strážske: o kontrolnej činnosti
za rok 2017, z kontroly zúčtovania a použitia vybraných dotácií
poskytnutých z rozpočtu mesta
v roku 2017, z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok
2017, z kontroly dodržiavania
VZN č. 5/2011 o určení výšky
príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých
Stavanie mája pri peknom počasí sa uskutočnilo podľa starodávza pobyt v materských školách,
nych zvyklostí na Námestí A. Dubčeka. Na zábere P. K. je o. i.
na čiastočnú úhradu nákladov
vystupujúcich sú dievčatá FS Strážčan. Primátor mesta Ing. V.
na štúdium... l Informáciu o
Dunajčák „dovoľil še mladim aj povešeľic a zatancovac“.
projekte SFZ Podpora rekon-
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Máte slovo,
pán primátor
Masmédiá uverejňujú každoročne výsledky hospodárenia
miest a obcí, ktoré vypracováva INEKO (Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy).
Mesto Strážske je
medzi najlepšími. Na
akom mieste? Koľko
úsilia si vyžaduje udržanie takej pozície
aj za predchádzajúce roky? Čitateľov bude     
zaujímať aj systém hodnotenia.               -red.INEKO poskytuje širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce, mesta a
VÚC od roku 2006. Na jeho portáli sú prezentované údaje o všetkých 2930 slovenských obciach (vrátane miest a mestských častí) a o 8 VÚC
za roky 2006 – 2016. Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC.
Ako zdroj pre všetkých 17 vstupných finančných
ukazovateľov slúži Datacentrum, ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií
SR. Údaje do Datacentra každoročne vkladajú
obce štatistickými výkazmi. Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou 17 vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer
- napr. „dlh na obyvateľa“ alebo „záväzky aspoň
60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom“ - sú
medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a
možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Finančné zdravie nahrádza 15 indikátorov
finančnej stability jedným číslom a je postavené na piatich týchto indikátoroch – celkový dlh,
dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky
po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po
splatnosti.
Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC
vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie
udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo
VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v
intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), počítané
na základe údajov za 4 po sebe idúce roky ako
kombinácia uvedených 5-tich vybraných indikátorov finančnej stability. Celkové skóre finančného zdravia sa počíta ako vážený priemer zo
skóre, ktoré dosiahla každá z jeho 5-tich zložiek.
Na úvod sú to trošku obsiahlejšie informácie z
portálu INEKO, pretože v novinách Naše mesto
posledná informácia bola v roku 2014.
V roku 2014 boli uverejnené výsledky mesta Strážske v celkovom rebríčku hodnotenia
finančného zdravia miest a obcí Slovenska za
roky 2011 – 2013. Len zopakujem: Rok 2011 – 7.
miesto na Slovensku, rok 2012 – 3. miesto na
Slovensku, rok 2013 – 2. miesto na Slovensku.
Od roku 2014 je umiestnenie mesta Strážske nasledovné: Rok 2014 – 2. miesto na Slovensku,
celkové finančné zdravie + 5,8, rok 2015 – 2.
miesto na Slovensku, celkové finančné zdravie
+ 5,9, ... (Pokračovanie na 2. strane.)
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(Dokončenie z 1 strany.) ... príspevku na stravovanie dôchodcov. l Podanie žiadosti o dotáciu
na zakúpenie elektromobilu pri 5% spoluúčasti
mesta. l Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske. l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nasledovnej časti nehnuteľnosti: Bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne v Strážskom,
súpisné číslo 255, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku parcelné číslo
543/3, zapísanej na LV č. 1236, vedenej okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor,
okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne
územie Strážske. Podmienky OVS sú prílohou
uznesenia. l Prenájom časti pozemku registra C,
parcelné č. 106/4, katastrálne územie Strážske o
výmere 22 m², pre Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Strážske z dôvodu hodného osobitného
zreteľa: predmetný pozemok je priľahlý pozemok
k objektu prevádzkovej budovy požiarnej zbrojnice č. s. 283 na pozemku registra C p. č. 106/3 k.
ú. Strážske a susedí s priestormi v tomto objekte,
ktoré sú v nájme Jakuba Kaňucha. l Zverejnenie
zámeru na prenájom časti pozemku registra C
parcelné č. 1910/115, katastrálne územie Strážske o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša, Malý
Lipník - z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za účelom zriadenia sviečkomatu. l Zverejnenie
zámeru na prenájom časti pozemku registra C,
parcelné č. 465/2, katastrálne územie Strážske
o výmere 20 m², pre DAMI KEBAB Erik Ciganoc,
Strážske, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za účelom zriadenia terasy. l Prevod pozemku
parcela č. 438/5 o výmere 15 m², ul. Družstevná, Strážske, pre Cyrila Geregáča, Strážske
za cenu 510,00 eur na základe vyhodnotenia
priameho predaja. l Odpredaj pozemkov p. č.
1397 o výmere 197 m2 (vlastník RD č.8 a 21),
p. č. 1398 o výmere 54 m2 (vlastník RD č.7), p.
č. 1399 o výmere 32 m2 (vlastník RD č.7 a vlastník RD č.6), p. č. 1400 o výmere 52 m2 (vlastník
RD č.6), p. č. 1401 o výmere 149 m2 (vlastník
záhradnej chaty č.5), p. č. 1402 o výmere 88 m2
(vlastník RD č.4) podľa geometrického plánu č.
14296985-14/2017 na ul. Mierovej, p. č. 1354 o
výmere 116 m2 (vlastník RD č.237), p. č. 1355 o
výmere 101 m2 (vlastník RD č.238), p. č. 1356 o
výmere 118 m2 (vlastník RD č.285), p. č. 1357 o
výmere 187 m2 (vlastník RD č.239), p. č. 1358 o
výmere 161 m2 (vlastník RD č.240), p. č. 1359 o
výmere 64 m2 (vlastník RD č.241), p. č. 1360 o
výmere 78 m2 (vlastník RD č.241 a vlastník RD
č.242), p. č. 1361 o výmere 73 m2 (vlastník RD
č.242), p. č. 1362 o výmere 87 m2 (vlastník RD
č.244), p. č. 1363 o výmere 52 m2 (vlastník RD
č.244), p. č. 1364 o výmere 85 m2 (vlastník RD
č.244), p. č. 1365 o výmere 193 m² (vlastník RD
č.245) podľa geometrického plánu č. 1429698522/2017 na ul. Mierovej a p. č. 1525/2 o výmere
34 m2 (vlastník RD č.334) podľa geometrického
plánu č. 14296985-39/2017 na ul. Krivošťanskej,
katastrálne územie Strážske za cenu 2,00 €/m²
+ náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a
alikvotnú časť ceny za vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku (na základe
zverejneného zámeru o prevode majetku mesta,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 8.
2. 2018 na úradnej a web stránke mesta). l Zverenie majetku mesta (Verejný vodovod v meste
Strážske, ul. Za záhradami) do správy pre VVS,
a. s. s obstarávacou cenou 47 845,57 € s DPH.
l Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku
mesta do správy VVS, a. s. (Verejný vodovod v
meste Strážske, ul. Za záhradami). l Zverenie
majetku mesta (Rozšírenie verejnej kanalizácie
v meste Strážske, ul. Za záhradami) do správy
pre VVS, a. s. s obstarávacou cenou 119 198,28
€ s DPH. l Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy VVS, a. s. (Verejná
kanalizácia v meste Strážske, ul. Za záhradami).
l Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena v prospech VVS, a. s., z dôvodu, že cez
nehnuteľnosti pozemok registra KNE, parcela
číslo 376, druh pozemku orná pôda vo výmere

256 m2 a pozemok registra KNE, parcela číslo
1432/1, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 4742 m2, zapísané na LV č.1765, ul. Krivošťanská, katastrálne územie Strážske, bude prechádzať verejný vodovod vybudovaný v rámci
stavby Strážske, Krivošťany - Staré – prepojenie
vodovodu. l Pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu (ul. Laborecká 281): Žaneta Balogová do 31.12.2018. l Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu Nájomné byty – Nižší
štandard (ul. Laborecká 281): Monika Hrnčiarová
do 30.6.2018. l Opakované uzatvorenie zmluvy
o nájme bytu Nájomné byty – Nižší štandard (ul.
Laborecká 281): Iveta Ridajová a Gejza Ridaj do
31.12.2018.
Ukladá: l Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 344
123,67 € v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu
431 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. T: 31.12.2018. Z: vedúca ekonomického oddelenia. l Zúčtovať kladný výsledok
hospodárenia Mestského podniku služieb mesta
Strážske za účtovné obdobie 2017 vo výške 53
127,12 € na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých období. T: 31.12.2018. Z: riaditeľ MsPS.
l Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu
akceptovať náležitosti ustanovené v § 16 bod
5 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. T: trvalý. Z: MsÚ.
l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom
časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne (bufet a
súvisiace priestory), ktoré sú umiestnené v objekte Kolkárne v Strážskom, súpisné číslo 255,
nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej, postavenej
na pozemku parcelné číslo 543/3, zapísanej na
LV č. 1236, vedenej Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske. T: 25.
4. 2018. Z: MsÚ. l Pripraviť informáciu o vývoji
(splácaní) dlhov nájomníkov na U3 za obdobie
2015, 2016 2017, 2018. T: 15. 6. 2018. Z: MsÚ.
l Predložiť koncepciu modernizácie tepelného
hospodárstva mesta Strážske s plánovanými
termínmi realizácie (vecný a časový harmonogram). T: september 2018. Z: MsÚ. l Pripraviť
dodatok k zmluve so spoločnosťou REZA v zmysle súdno-znaleckého posudku. T: 30. 4. 2018.
Z: MsPS. l Vypracovať projektovú dokumentáciu na revitalizáciu medziblokového priestoru ul.
Mierová a Komenského s nákladmi do výšky 10
000 €. T:15. 6. 2018. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer
na prenájom časti pozemku registra C, parcelné
č. 1910/115, katastrálne územie Strážske o výmere 1 m², pre Ing. Jozefa Mikluša, Malý Lipník,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom
zriadenia sviečkomatu. T: 30. 4. 2018. Z: MsÚ.
l Zverejniť zámer na prenájom časti pozemku
registra C, parcelné č. 465/2, katastrálne územie
Strážske o výmere 20 m², pre DAMI KEBAB Erik
Ciganoc, Strážske z dôvodu, hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia terasy. T: 30. 4.
2018. Z: MsÚ.
Poveruje: l Primátora mesta k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s úspešným uchádzačom
uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne –
Bufet a súvisiace priestory.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Poznámka redakcie: Na rokovanie MsZ prišli
zástupcovia Ulice Za záhradami, ktorí sa poďakovali Mestu Strážske a MsZ za vybudovanie
inžinierskych sietí - kanalizácie a vodovodu - v
novej časti spomínanej ulice.

MsZ bude 28. júna
Plánované zasadnutie MsZ sa uskutoční
28. júna 2018 (štvrtok) o 13. hod. Zasadnutia
sú verejné. Môže sa na nich zúčastniť každý
občan mesta.

Naše mesto

Máte slovo, pán primátor
(Dokončenie z 1 strany.) ... rok 2016 – 4. miesto
na Slovensku, celkové finančné zdravie + 5,9,
rok 2017 – výsledok budeme vedieť v závere
tohto roka 2018.
Všetky obce, mestá a VÚC, ktoré majú vyššie
skóre ako + 5 sú označované ako mestá, obce a
VÚC s veľmi dobrou finančnou stabilitou a prideľuje sa im známka „Výborné finančné zdravie“.
Záver je jednoznačný - mesto Strážske patrí
do skupiny miest a obcí s výborným finančným
zdravím. Sú to vynikajúce výsledky, ktoré nepotrebujú žiadny ďalší komentár.
Plnohodnotné výsledky sme dosiahli každodennou prácou so základným nástrojom hospodárenia a riadenia rozvoja mesta a jeho zložiek
– rozpočtom. Jednoducho povedané - neustále
sledovanie príjmových častí a následné uvoľňovanie finančných prostriedkov vo výdavkovej
časti pri zohľadnení nevyhnutných a prioritných
výdavkov. Jednotlivé položky si sledujú správcovia položiek – pracovníci MsÚ. A teda aj im patrí
uznanie za dosiahnuté výsledky.
Všetko uvedené hodnotí udržateľnosť hospodárenia. Účelnosť a priority v rozpočte schvaľujú poslanci MsZ. Primátor je iba najvyšším výkonným orgánom mesta, t. j. pohybuje sa iba v
hraniciach schválených MsZ. Pri schvaľovaní
nehlasuje, t. j. nemá žiadny hlas, čo je v súlade
so zákonom. Podrobnejšie o rozpočte, o problémoch pri jeho tvorbe a čerpaní a veciach s nimi
súvisiacich snáď inokedy, nakoľko si to vyžaduje
viac priestoru.
Ing. Vladimír Dunajčák

Berú kopu...
... peňazí. Slovíčko, ktoré rozpúta mnoho
vášní medzi nepriateľmi, ale taktiež medzi priateľmi. Koľko je to kopa? V matematike je to 60
jednotiek, ak hovoríme o peniazoch je to 60,0
€. Je to málo, alebo veľa? Pre niekoho je málo
veľa, pre iného opačne - je veľa málo. Ľudia sú
rôzni.
Strávil som jedno príjemné popoludnie s dobrými priateľmi pri šálke čaju. Rozhovor, odrazu
ako hrom z jasného neba, pretne jednoduché
konštatovanie. Ty si poslanec. A vo chvíli je tu
téma, ktorá asi trápi mnohých občanov mesta.
Som konfrontovaný s konštatovaním, že poslanci
berú kopu peňazí. Samozrejme, bol som kompetentný odpovedať ihneď a bez rozpakov, avšak
najprv som sa spýtal, koľko je to kopa peňazí.
Odpoveď bola rýchla a priama: 200 € mesačne.
To je predstava o kope peňazí. Keďže sme priatelia a o nakladaní s verejnými financiami mesta sa má verejnosť právo dozvedieť, nezaváhal
som ani sekundu. Poslanec MsZ dostáva na účet
42,09 €, ak je aj predseda komisie pri MsZ je to
54,02 € mesačne, a možno aj koncoročnú odmenu. Napätie z tvárí spolu sediacich náhle opadlo.
Určite to nie je až taká veľká kopa peňazí, ako
si ľudia šepkajú. Ale majú pravdu, je to vlastne
kopa, v hrubom.
Ale rozumiem ľuďom, majú právo na šuškandu, keďže o veciach verejných, ako je odmeňovanie poslancov MsZ, sa nemajú možnosť dozvedieť z verejne prístupnej web stránky mesta.
Pre nepatrnú väčšinu poslancov MsZ to nie je
možné na webe zverejniť, asi je to tajné.
Ako náhradu vám odporúčam, vážení občania, pozrite si odmeny poslancov obecných zastupiteľstiev tam, kde to tajnosť nie je: v Jovsi,
Trhovišti, Zemplínskom jastrabí, Tovarnom, Očovej, ... Nebudem pokračovať, lebo to nedopíšem.
Stanislav Demko, poslanec MsZ

Ďakujeme

Spolu so svojimi kolegami poslancami
chcem vyjadriť verejnú vďaku všetkým 420-tim
občanom Strážskeho, ktorí svojím občianskym
postojom a podpismi na žiadosti podporili našu
snahu o zhotovovanie videozáznamov z rokovaní MsZ.
Podarilo sa to! Spolu dokážeme viac. Veľká
vďaka.
Stanislav Demko, poslanec MsZ
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DEŇ REDAKCIE V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

Aj o bezohľadnosti občanov
Cestou k Technickým službám mesta Strážske ma míňali ich autá. Išli za prácou v meste a v Nacinej Vsi, kde bol práve zber tuhého komunálneho odpadu. V iné dni to budú Petrovce, Pusté Čemerné,
Lesné, Kusín – presne podľa harmonogramu, aj v Strážskom. Dvor TS bol poloprázdny, vozidlá a
pracovníci v teréne. Zástupcu riaditeľa MsPS, kam TS patria, Martina Šuľaka, som našla v kancelárii,
kde prichádza denne už o 5. hodine, aby pripravil rozvrh prác na celý deň pre 33 zamestnancov a pre
aktivačných pracovníkov.
Zdá sa počet pracovníkov vysoký? Nie – ak
aspoň vymenujeme, o čo sa služby starajú: športové a rekreačné zariadenia mesta – telocvičňa,
futbalový štadión, kúpalisko, malé ihrisko, kolkáreň, pohrebníctvo, zimná a letná údržba ulíc
a priestranstiev. Riadia sa počasím a dennými
okolnosťami. No ani počasie nič nezmení na
skutočnosti, že plánovaný zber TKO a separovaného odpadu musia dodržať. Tu zaznejú aj nepríjemné slová o občanoch, ktorí odpad netriedia,
Na snímke autorky je Martin Šuľak s pracovktorí do separovaného zberu (veľké kontajnery s
níkmi TS pri rannom rozdeľovaní prác pre
komorami vyznačenými na druh odpadu) hádžu
obsluhu vozidiel.
použité a špinavé hygienické potreby, hadičky
či striekačky, pred pár dňami dokonca potkana.
také prípady zaznamenáva a prechádzajú do rieZnehodnotia odpad a treba ľutovať pracovníčky
šenia mestskej polície.
na triediacej linke v hale, ktoré prídu s týmto do
Do areálu TS sa vracali zamestnanci z práce
styku. Aký ohľad berú na druhých?
vonku, druhí zase odchádzali. Lebo okrem iných
Na stavebný odpad, napríklad z prerábania
prác v meste, museli zvládnuť aj havarijnú oprabytov, je v TS vytvorený priestor na jeho uloževu kanalizácie v budove MsÚ. Pár dní predtým
nie. Občan ho neprivezie, väčšina ho hádže do
zase po pracovnom čase opravovala pohotonádoby na TKO, čím váhou poškodzuje smetiarvostná skupina veľmi poškodené dvere v budoske vozidlo a ročne sa tak znehodnotí 5-6 konve v správe mesta. Aj technické zabezpečovanie
tajnerov. Veľkoobjemový odpad (gauč, skrine) je
priestorov a tribún pre mestské podujatia, čistepotrebné vyložiť v piatok ráno, pretože o 7. hod.
nie týchto priestorov patria k povinnostiam. V prízačína zber odpadu. Mesto vytvorilo aj zberné
hodnom čase kosili trávu. Nedajú sa vymenovať
miesta pre biologicky rozložiteľný odpad. Lenže
všetky práce TS, ale občania by boli nápomocní
odpad tam vozia aj cudzí, respektíve je tam neaspoň v príkladnom separovaní a ukladaní odpanáležitý odpad – plasty a iné. Kamerový systém
dov na určené miesta.
Gabriela Grmolcová

Primátor sa poďakoval ženám
Dňa 11. marca 2018 sa v Mestskej kultúrnej sále v Strážskom - za početnej účasti divákov a účinkujúcich - uskutočnil 20. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Strážčanský slávik.
V úvodnom kvalitnom speváckom vystúpení sa predstavil Janko Ivan, ktorý zároveň sprevádzal
všetkých súťažiacich, Barbora Ivanová a Mgr. Tomáš Župík, členovia poroty.
V prvej nesúťažnej kategórii - materská škola - sa predstavili sestry Ninka a Julka Mackove, Matej
Korený, Ema Bodnárová, Michaela Rovňáková, Nina Turbáková, Natália Paradičová a
Lara Sidorová. V kategórii ZŠ – I. stupeň:
udelila porota 1. miesto Elene Patlevičovej,
2. miesto Dorote Demeterovej, 3. miesto
Kristíne Sitárovej. V II. stupni: 1. Hana Hakošová, 2. Aneta Žužová a 3. Adriána Voznyová. V kategórii dospelých udelila porota
1. miesto Alžbete Ščurovej z DSS Harmonia.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
sa prihovoril primátor Ing. Vladimír Dunajčák. Všetkým ženám sa poďakoval za ich
Účastníci súťaže Strážčanský slávik po udelení cien.
obetavosť a nezastupiteľnú úlohu v našej
Snímka: P. K. Text:- red.spoločnosti. Poďakovanie patrilo aj dobrovoľníčkam, ktoré dlhé roky pracujú v našom meste. Vďaka nim ožívajú ľudové i občianske tradície,
ktoré prezentujú aj naše mesto. Z rúk primátora si prevzali ďakovný list a knižnú cenu: Jarmila Daubnerová, Anna Zabloudilová, Mária Reiserová, Mária Kudelčíková, Ing. Eva Búciová, Gabriela Grmolcová a Mgr. Anna Makuchová. V kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ, ZŠ a CVČ.
-bad-

Poďakovanie

Dňa 6. 3. 2018 naposledy dotĺklo srdce
milovaného manžela, otca, deda a pradeda
LEONARDA KOČERHU.
Ďakujeme všetkým za povzbudivé slová,
kvetinové dary a účasť na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

S hlbokým smútkom a
žiaľom oznamujeme, že
dňa 11. 3. 2018 nás navždy opustil vo veku 78
rokov manžel, otec starý
otec, pradedo a svokor
LEONARD MITRO.
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke a za kvety.
Smútiaca rodina

-3XXII. Strážčanský jarmok
25. a 26. 5. 2018
25.5.2018 – piatok
10.00 hod. - Slávnostné otvorenie jarmoku
			
primátorom mesta Strážske
Program
14.00 hod. - Spevácky zbor Rozkvet
			
a spevácka skupinaTovarňanka
14.25 hod. - Spevácka skupina Gaštanka
14.45 hod. - ZUŠ, FS Strážčan
15.05 hod. - MŠ, ZŠ, DSS LIDWINA, CVČ
16.15 hod. - Dychová hudba Vychodňare
17.00 hod. - Matúš Mazár
17.45 hod. - Ľudová hudba RENDOŠOVCI
			
a Jožko Jožka
19.30 hod. - LUKÁŠ ADAMEC
21.00 hod. - MERLIN dance show
22.00 hod. - DJ
26.5.2018 – sobota
Vybrané detské atrakcie od 14.00 d 16.00 hod.
ZADARMO!
13.30 hod. - Vo voľnom čase s folklórom
			
v srdci – galaprogram pri príleži			
tosti 10. výročia novodobej
			
histórie DFS Stražčanik
16.00 hod. - DEŇ DETÍ - VÍLA ELLA
17.00 hod. - Detská tombola
18.00 hod. - Folklórny súbor JUROŠÍK
19.30 hod. - Dano Heriban trio
21.00 hod. - The Revivals band
SPRIEVODNÉ AKCIE:
25.5.2018
Propagačná výstava drobných zvierat
			
ZO SZCH – Nám. A. Dubčeka
Zóna umenia – ZUŠ Strážske
26.5.2018
9.00 hod. - Turnaj o putovný pohár primátora
			
mesta – kolkáreň
10.00 hod. - Volejbalový turnaj mužov v ZŠ
Organizátor si vyhradzuje právo možnosti zmeny
programu v odôvodnených prípadoch.

PONUKA NA PRENÁJOM
POČAS LETNEJ SEZÓNY
Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného
zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti Bufet
a súvisiace priestory v objekte Kolkárne, súpisné číslo 255 na ul. Obchodnej v Strážskom.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke mesta Strážske www.strazske.sk, na úradnej tabuli mesta,
resp. si ich uchádzač môže vyzdvihnúť osobne
v sídle mestského úradu. Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Voľanská, t. č. 056/381 24 76.

Prvýkrát oceňovali riaditeľov
Na mestskom úrade sa aj v tomto roku dňa 26. marca pri príležitosti Dňa učiteľov, konala malá
slávnosť, na ktorej primátor mesta odovzdal ďakovné listy vybraným pedagógom za ich dlhoročnú
prácu. Ocenenie od primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka si prevzalo 9 pedagógov z materskej,
základnej, strednej a základnej umeleckej školy: Nataša Pavúková, Mgr. Marianna Chorcholičová,
Mária Balogová, Mgr. Marta Čajková, Mgr. Nataša Dankaninová, Ing. Jarmila Marcinová, Ing. Danka
Citrjaková, Ing. Mária Onuferová a Katarína Čakurdová. Ocenení učitelia to vnímajú ako morálnu
podporu, pretože táto práca nie je vždy jednoduchá.
„Učitelia si za prácu, ktorú odvádzajú zaslúžia poďakovanie. Samozrejme, nevyberali sme ich náhodne, pomáhali nám s tým riaditelia jednotlivých školských zariadení, ktorí najlepšie poznajú tú mravenčiu každodennú prácu svojich pedagógov.“ povedal primátor vo svojom príhovore.
Primátor mesta pri príležitosti 50. výročia udelenia štatútu, ktoré si tento rok pripomíname, ocenil
aj súčasných dlhoročných riaditeľov škôl a školských zariadení a bývalých riaditeľov, ktorí si v súčasnosti užívajú dôchodok. Poďakovanie vyjadril vo forme sklenenej plakety za aktívnu dlhoročnú prácu
a osobný prínos pre rozvoj školstva v meste Strážske, ktorú si prevzal riaditeľ základnej školy Mgr.
Michal Polák, riaditeľka materskej školy PaedDr. Iveta Grigeľová a riaditeľka centra voľného času
Mgr. Marta Kordeľová. Z bývalých riaditeľov primátor ocenil Mgr. Františka Műllera, PaedDr. Michala
Parasku a Máriu Bašistovú.
Celá slávnosť sa niesla v príjemnej atmosfére, ktorú vystúpeniami vypĺňali žiaci a učitelia základnej
umeleckej školy a žiačky základnej školy.
-bad-
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Vzdelávanie bez hraníc

Mama
/úryvok/

Mama nás nosila pod srdcom,
mama nám život dala,
mama liečila naše rany,
mama vždy pri nás stála.
Mama nám dáva krížik na čelo,
mama žehná naše kroky –
keď sme ešte maličkí,
aj keď nám pribúdajú roky.
Mama čaká na slovíčko – prepáč,
mama čaká na naše – ďakujem.
Aj keď sa náš život ženie do záhuby,
mama je tá, čo nás vždy veľmi ľúbi.
F. Repovský

Kvapka krvi

Miestny spolok SČK zorganizoval 1. marca tretiu pôstnu kvapku krvi pri rímskokatolíckej farnosti. Darovať krv prišlo 12 darcov, po
vyšetrení krv darovalo 7 darcov pre Národnú
transfúznu službu SR v Košiciach. Boli to p.
kaplan Mgr. Pavol Bujňák, Zuzana Morozová,
Mgr. Ingrid Mišková, Filip Klajban, Ján Pirník,
Matúš Popčák, Ing. Dušan Sabanoš. Urobili
pekný skutok hodný nasledovania, povedala
nám Mária Kudelčíková, ktorá spolok vedie.
				
Grmolcová G.
Na snímke Jany Romanovej je Zuzana Morozová pri odbere krvi.

Máme nových členov
ZO SZPB hodnotila svoju činnosť na členskej
schôdzi. Pri prezentácii znela pieseň Petra Tomka pod názvom Karpatsko-Duklianska. Pokračoval krúžok poézie Zrkadlenie. Pod vedením G.
Grmolcovej vystúpili D. Mihalčinová, E. Búciová
a A. Mochťáková s pásmom z nového slovníka
našej rodáčky Pauly Sabolovej - Jelínkovej. Pozvanie prijal predseda Oblastného výboru SZPB
z Michaloviec Ing. Miroslav Prega, ktorý odovzdal jubilantke Julianne Perháčovej ďakovný
list za dlhoročnú činnosť v revíznej komisii.

Všetci členovia dostali plán práce na rok
2018 nielen na vlastné akcie, ale aj na akcie oblastného výboru. Nezabudli sme ani na ďalších
členov, ktorí oslávili narodeniny v januári. Ján
Sivčo, priamy účastník odboja, oslávil 92 rokov
a Anna Válová 88 rokov. Navštívili sme ich v
Slnečnom dome v Humennom... Privítali sme 10
nových členov a teší nás, že v našom meste je
záujem o pravdivú históriu a o súčasnosť.
AZ

Regionálna organizácia Spoločnosti pre predškolskú výchovu (ďalej RO SPV)  vznikla 20.
apríla 2010 v MŠ v Strážskom. Združuje učiteľov materských škôl, ktorých túžba po poznaní
viedla k dobrovoľnému členstvu. Aktuálne je zaregistrovaných 65 členov.
Už 8. rok pracuje organizácia tempom,
ktoré nás posúva dopredu. Chceme poukázať na náš odborný potenciál a prispieť
reálnymi skutkami k spoločným úspechom. Účasťou na odborných seminároch,
workshopoch a vzdelávacích aktivitách
posúvame svoje vedomosti na kvalitatívne
vyššiu úroveň a vieme ich aplikovať aj do
praxe. Všetky stretnutia, ktoré sme doposiaľ
organizovali, boli zamerané na rozširovanie
si vedomostí z rôznych oblastí predškolskej
pedagogiky, ale realizujeme aj aktivity pre
deti. Výtvarná nesúťažná prehliadka Dúhová
paleta si taktiež našla svoje tradičné miesto medzi aktivitami. Zúčastňujú sa jej deti z 12 materských
škôl. Práve v priestoroch MŠ zväčša organizujeme spoločné stretnutia. Sú však aktivity, o ktoré je väčší záujem a priestory MŠ nám nepostačujú. Vtedy sa musíme obrátiť na ľudí, ktorí nám vedia pomôcť.
Oceňujeme ústretovosť primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka za poskytnutie priestorov zasadačky MsÚ na 5-dňové aktualizačné kreditové vzdelávanie pre učiteľov MŠ a ochotu predsedníčky
tanečného aerobiku Janky Balickej za poskytnutie priestorov v OD Laborec za účelom vzdelávania.
Vzdelávanie si svojím charakterom vyžadovalo priestory na hudobno-pohybové aktivity. Učiteľky aj
lektorka vzdelávacej inštitúcie Pro Solutions Slávka Žoldáková vyjadrili spokojnosť s vytvorenými podmienkami pre spoločné stretnutie, ktoré im naše mesto poskytlo. Uznanie patrí aj členkám RO SPV,
ktoré svojou účasťou na aktivitách a záujmom o nové veci, pomáhajú organizácii fungovať. Prezentujeme tým nielen našu materskú školu, ale aj naše mesto. A to nás teší.
Mgr. Viera Marková

Výročie i svadba
Spevácka skupina Gaštanka v spolupráci s mestom uskutočnila fašiangové stretnutie s programom, na ktorom si
pripomenula výročie vzniku. Práve preto súčasťou bolo aj vystúpenie bývalých
členiek skupiny, ktoré tiež sprevádzal s
harmonikou Peter Schudich (na snímke
autorky). Ako hosť vystúpili členky krúžku Zrkadlenie s novým ľudovým pásmom Jak me hutoreľi z pera Pauly Sabolovej-Jelínkovej s malým spevákom
Davidkom Andrejčinom zo Starého. Ani
po vystúpení sa speváci a speváčky Gaštanky nezapreli a zanôtili k dobrej nálade.
Dávnejšie sa táto skupina zúčastnila zvukovej nahrávky v Mestskej kultúrnej sále v Strážskom a
obrazovej nahrávky v časti skanzenovej časti humenského múzea pre reláciu Kapura RTVS Košice
– svadobný starodávny obrad v ľudovom poňatí, ktorý uvedie STV na dvojke. O scenár a kroje sa
postarali Peter a Anna Schudichovci.
G. Grmolcová

Milé stretnutie žien

Miestne kolo 51. ročníka súťaže prednesu
poézie a prózy žien - Vansovej Lomnička - sa
konalo 8. februára v mestskej knižnici. Je to milé
stretnutie žien s umeleckým cítením. Vlastnú
tvorbu prezentovali Magda Milá a Jarmila Trubíková. Do okresného kola postúpili Gabriela
Grmolcová, Eva Búciová, Ružena Gaffová, Eva
Vaľová, Amália Mochťáková, Jana Rauchová a
Dana Mihalčinová.
Priebeh okresnej súťaže obohatilo vystúpenie krúžku Zrkadlenie ukážkami z Jak me hutoreľi od Pauly Sabolovej-Jelínkovej pod vedením
G. Grmolcovej, výstavka vlastných prác krúžku
paličkovanej čipky Pavučinka pod vedením Anny
Gajdošovej, občerstvenie pre všetkých - vynikajúce šišky Heleny Nemcovej a organizačná
pomoc Jolany Megelovej, Jany Románovej,
Boženy Apjárovej a ZOS v Michalovciach. Do
krajského kola postúpili z prvého miesta Jana
Rauchová a Miriam Adamíková a z 2. miesta Eva
Búciová a Gabriela Grmolcová.
V krajskom kole súťaže v Košickej Belej, sa
Jana Rauchová umiestnila na druhom a Eva Búciová na treťom mieste. Gabriela Grmolcová sa
súťaže pre chorobu nezúčastnila.
V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo na
rôznych úrovniach Teší nás, že aj my sa svojou
troškou podieľame na tejto oslave.
AZ

Ponúkam do prenájmu nebytové
priestory vo výmere 144 m2,  Námestie A. Dubčeka – bývalý Dom
služieb. Kontakt: 0918 824 077.

Na Deň Zeme potešili prítomných pred
MsÚ deti z MŠ, CVČ, žiaci ZŠ, mládež z Lidwiny, speváčky z Gaštanky. Prekvapením boli
ukážky letu dravcov sokoliarskej skupiny z Košíc - na snímke P. K.

O Veľkej noci

V centre voľného času 23. marca sme sa
stretli so žiakmi ZŠ, aby sme priblížili Veľkú
noc kedysi a dnes. Anna Gajdošová, vedúca
krúžku paličkovanej čipky Pavučinka, porozprávala deťom, aké boli sviatky dávnejšie. Pripravili sme malú výstavku zameranú na sviatky
jari, kde bola krížová cesta. Na otázku, či vedia
čo je na výstavke, deti vedeli odpovedať. Každý si chcel vyskúšať techniku paličkovania. V
CVČ sa nielen paličkovalo, ale sa zdobili kraslice rôznou technikou, čo sa malým umelcom
veľmi páčilo.
AZ
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Rybári
s novým výborom
V sobotu 24. februára sa v priestoroch MsÚ
uskutočnila výročná členská schôdza Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
Strážske. V úvode predseda ObO SRZ Strážske
Ján Sisák privítal hostí, predsedu MsO SRZ v
Michalovciach Vladimíra Šaffu a hlavného rybárskeho hospodára MsO SRZ Rastislava Kačmarského.
Na schôdzi zhodnotili štvorročnú činnosť organizácie skonštatovali, že je minimálny záujem o rybárstvo hlavne u detí a mládeže. Uskutočnili sa nové voľby na obdobie 2018 - 2021.
Verejným hlasovaním bol zvolený nový výbor v
zložení: predseda Ján Sisák, tajomník Ing. Marián Štefančik, rybársky hospodár Milan Vaľo a
členovia Róbert Michalko a Marián Stričko. Výboru budú nápomocní náhradníci Pavel Kočiš a
Lukáš Švarbala. Títo členovia boli schválení za
delegátov na mestskú konferenciu v Michalovciach. Aktívni členovia obvodnej organizácie
prevzali ocenenia z rúk hostí a novozvoleného tajomníka ObO Ing. M. Štefančíka: diplom
za záslužnú a obetavú prácu v rybárstve dostal Miloš Danko, Ing. Ľubomír Lavrík, Jozef
Ovad. Odznakom III. stupňa boli ocenení Vladislav Šul, Milan Hrubovčak, Ladislav Stach
st., Pavol Stach a Róbert Michalko. V diskusii
sa členovia ObO Strážske podelili o svoje skúsenosti. Záver bol už tradične pod taktovkou nášho
maskota, priateľa a nadšenca Jožka Kozára, ktorý nás všetkých pohostil kvalitným guľášom.
AJ prostredníctvom novín pozývame všetkých priaznivcov rybolovu na XVIII. ročník Memoriálu Mareka Ohradzanského, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. mája na rieke Laborec, nad
mostom Krivošťany, ako súčasť osláv 50. výročia
vzniku mesta Strážske. Pre všetkých bude podané občerstvenie.
Ján Sisák
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Výtvarné práce do Macedónska
V marci boli v CVČ pre žiakov základnej školy uskutočnené besedy k Svetovému dňu vody a s
poľovníkom. Veľkonočné tvorivé dielne vyplnili spomienkami z detstva A. Gajdošová a A. Zabloudilová
o veľkonočných zvykoch. Malí účastníci si vyskúšali techniku paličkovania a ozdobili vajíčka. Stredajšie tvorivé dielne boli zamerané na výrobu dekorácií s veľkonočnou a jarnou tematikou. Na stretnutí
s kastelánom hradu Vinné Ing. Jaroslavom Gorasom sa žiaci SOŠ dozvedeli zaujímavé informácie o
histórii i rekonštrukcii hradu Vinné.
Talentované tanečnice z Academydance klub i Tanečné divadlo potešili divákov rytmickými choreografiami na Stražčanskom slávikovi. Pri príležitosti Dňa učiteľov vystúpili členovia DFS Stražčanik na
spoločnom stretnutí riaditeľov škôl vo Vinnom.
Deti si užívali aj prázdniny. Na tvorivých dielňach sa deti učili vyšívať, vyrábať voňavé mydielka,
papierové kvety, maľovali mandaly a technikou plstenia si vyrobili originálne darčeky. Mladí rybári
si zábavnou formou dopĺňali svoje vedomosti sledovaním odborných filmov. Deti herniach si užívali
voľný čas pri športových súťažiach, ako aj pri stolnom tenise i kolkoch.
Členovia  ZÚ Keramická dielnička a Šperk a keramická dielnička sa zapojili do dvoch výtvarných súťaží. Prvou bola Medzinárodná súťaž v Macedónsku, do ktorej pripravili kolekciu
prác rôznymi výtvarnými technikami. Do druhej - Vesmír očami detí - sme zaslali 11 prác a dvaja
členovia získali: Nikolas Popik 2. miesto v kategórii 1.-4. roč. a Miriam Zeleňáková 3. miesto v
kategórii 5.-9. ročník. Ocenenia si prevzali na vyhodnotení a ich práce postupujú do celoslovenskej súťaže v Hurbanove.
V miestnom parku sa pre žiakov druhých ročníkov uskutočnilo milé stretnutie s chovateľom a cvičiteľom psov Ladislavom Měštanom, ktorý priviedol aj štvornohého pomocníka fenku - tatranského duriča Cedru, a pútavo porozprával o výcviku
a chove psov. Mladá Cedra ukázala šikovnosť pri
plnení povelov. Nechýbalo ani milé pohladenie
psíka. Netradičnou formou deti získali potrebné
informácie, ako sa majú starať o štvornohých kamarátov.
A. Fedáková

Na snímke J.S.

Opäť na rybách
Apríl je venovaný ochrane prírody a naše
prostredie si zaslúži väčšiu opateru. Preto
žiaci základnej školy si v rámci aprílového vyučovania vyčistili nielen okolie školy, ale zašli
aj do neďalekého parku. Na fotografii Mgr. Ľ.
Mareka je zachytené množstvo odpadu, ktorý
vyzbierali žiaci 4.b triedy za 6 minút.

Vítanie jari

V rámci zachovania ľudových tradícii si
deti školského klubu pripomenuli jarné zvyky
nášho regiónu. Tento prastarý zvyk zorganizovali vychovávateľky so svojimi oddeleniami
dňa 23. marca tradičným zapálením a hodením Moreny, ktorú si vlastnoručne vyrobili a
vyniesli k rieke Laborec. Zimu sme zahnali a
už nás čakajú len teplé, slnkom zaliate jarné
dni.
Snímka a text: M.B.
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Klub žien Marína sa v apríli v základnej škole podieľal na akcii vítanie jari. V úvode odznela
báseň a ľudová pieseň žiačok ZŠ. Deti z DSS
Lidwina priblížili ukážkou vynášanie Moreny,
potom sa predviedli rôzne techniky ľudových
tradícií - maľovanie vajíčok, rôzne výrobky DSS
Lidwina, ukážky paličkovania s výstavou paličkovanej krížovej cesty, krásne pletené hračky. Pri
prehliadke školy sme videli učebné priestory, ich
vybavenie a odborné učebne. Vystúpila folklórna
skupina Škucirka z Pavloviec nad Uhom, ukázali
nám zvyky, tradície. Pochutili sme si na dobrom
guľáši a spolu zaspievali i zatancovali. Na tomto podujatí sa stretli ľudia dobrej vôle, zaujímaví
hostia, získali nadšenie a radosť zo života.
- AZ -

Členovia rybársko-poľovníckeho krúžku v
zime pomáhali zvieratkám - dopĺňali kŕmidlá, zásypy a krmelce. Až v apríli už druhýkrát kráčali
z CVČ k Laborcu. Sobotňajšie dopoludnie bolo
príjemné, v Laborci voda poklesla a vyčistila sa.
Vhodné lovné miesto nachádzame v malom jazierku. Prví nedočkavci hneď po zapísaní príchodu k vode (do povolenia na rybolov) netrpezlivo
nahadzujú udice, ale najprv musia ryby prikŕmiť.
Prvý úlovok zaznamená Zuzka a potom, akoby
sa s úlovkami roztrhlo vrece. A prečo zrazu ryby
tak dobre berú? Asi im zachutnalo krmivo. Nie
kúpené, ale vlastnoručne namiešané na krúžkovej činnosti. Základné zložky - strúhanka z
rožkov, kukuričný šrot, mleté ovsené vločky a
iné prímesi, ktoré však neprezradíme – sú totiž
tajomstvom nášho krúžku. Nepodarilo sa síce
uloviť väčšiu rybu, ale sme boli povďační za
množstvo bieličiek, malých jalcov a niekoľko plotíc. Je to veľmi potrebný tréning, pretože väčšina
členov rybárskeho krúžku už 1. mája chce uspieť
na rybárskej súťaži pre deti o pohár primátora
mesta Michalovce.
V máji nás čakajú ešte ďalšie tri detské
súťaže vo Vyšnej Rybnici, Budkovciach a na
Memoriáli M. Ohradzanského v Strážskom,
kde chceme obhájiť minuloročné prvenstvo.
Poslednou súťažou o hodnotné vecné ceny
bude záver krúžkovej činnosti na rieke Laborec pod hlavičkou CVČ a MsO SRZ Michalovce.
J. Sisák

Aktivity dôchodcov
Na hodnotiacej členskej schôdzi klubu dôchodcov sa zúčastnil primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý v diskusii odpovedal na
rôzne otázky, no najviac k príspevkom na stravovanie dôchodcov a okolnostiam denného stacionára. Ako súkromná osoba venoval klubu 100
eur na rozšírenie činnosti.
Neskôr sa v klube uskutočnila tradičná ochutnávka jedál k MDŽ, lebo varili a piekli ženy.
Nechýbali špenátové „hičkoše“ Ruženy Gaffovej
pre prítomných 39 mužov a žien, ktoré si zároveň pozreli výstavku starodávnych obrusov a
výšiviek vedúcej klubu.
- gg -

Snímka: P. Malík                                 Vítanie jari s programom

-6-

30. apríl 2018

Naše mesto

Absolútny víťaz
náš Patrik Varga

Snímka: P. K. – štart Laboreckej desiatky.

Laborecká desiatka v rekordnom počte
Druhá marcová sobota patrila v našom meste oslave behu. Mesto Strážske a bežecký klub MBO
Strážske pozvali všetky vekové kategórie - od juniorov až po skoro osemdesiatnikov, - na 13. ročník
Laboreckej desiatky. Jej centrom bol krásny park v našom meste. Po prezentácii odštartoval náš bývalý reprezentant Slovenska v maratóne Vladislav Lipovský hlavné pole na 10 km trať, ktorá zaviedla
rekordný počet štartujúcich 248 mužov a žien na cestu cez Laborec za obec Staré a späť. Prvenstvo s
prehľadom vybojoval Ukrajinec Sergej Raščupkin pred Poliakom Leventem a naším domácim pretekárom Patrikom Vyšňovským. Zo žien bola najrýchlejšia Zuzana Iľovová z Prešova, druhá sa umiestnila
Andrea Hudáková z Košíc a tretia finišovala Danka Hanulová z Liptovských Sliačov.
Za povšimnutie stojí účasť 23 domácich vytrvalcov a vytrvalkýň. „Kondičnému behu sa aktívne
venuje čoraz viac Strážanov, vrátane dievčat a žien,“ prezradil predseda bežeckého klubu Vladislav
Lipovský, ktorý s manželkou Jankou viedol celý dobre pripravený tím organizátorov. Uznanie patrí
všetkým partnerom podujatia - základnej škole a mestskej polícii.
„Mám rád atmosféru tohto behu, ktorý sa opäť vydaril v rekordnom počte až 248 štartujúcich bežcov“, dodal moderátor behu Ján Sabo. Priazeň početných divákov sa ušla aj najstaršiemu účastníkovi
- nášmu bývalému primátorovi už 78 - ročnému Jozefovi Lipovskému.
Vladislav Lipovský

Športová hala v Sečovciach hostila v sobotu 24. februára 160 pretekárov ZO Slovenska, Čiech a Maďarska na Medzinárodných
majstrovstvách SR v mŕtvom ťahu. OKaST
Strážske nominoval na súťaž 5 pretekárov.
V kategórii dorast ženy sa predstavila mladučká Ema Mišovčíková, ktorá vybojovala titul
absolútnej šampiónky medzi dorastenkami, keď
sa jej podarilo poraziť aj vynikajúcu a mnohonásobnú reprezentantku SR Soňu Zbrehovú.
V spojenej kategórii dorasteniek a junioriek ju
dokázala poraziť len o 5 rokov staršia Maďarka
Rusznyák Dominika.
Príjemným šokom, nielen pre našu výpravu,
bolo vystúpenie 15-ročného Patrika Vargu, ktorý
okrem zisku zlatej medaily vo svojej kategórii,
vyhral aj titul absolútneho víťaza v kategórii dorastencov, kde mu sekundovalo 34 pretekárov,
z toho 9 Čechov a 5 Maďarov. Spolu s vecnými
cenami si odniesol aj prémiu 100 €. Jeho tréningový partner Robo Hrubý nemal konkurenciu v
kategórii, a tak získal 1. miesto. V absolútnom
hodnotení medzi všetkými dorastencami slušným výkonom 130 kg obsadil 25. miesto.
Junior Peter Barna sa špecializuje na tlak v
ľahu, a tak súťaž absolvoval ako prípravu na M
SR v silovom trojboji v apríli v Nových Zámkoch.
Výkon 205 kg mu stačil na 5. miesto v kategórii
do 82,5 kg.

Zvláštna expedícia
Jarné prázdniny mnohé rodiny s
deťmi využijú na aktívny odpočinok.
Dňa 27. februára sa podarilo zrealizovať výborný nápad – zorganizovať pre deti sánkovačku a lyžovačku
na Drienici.
Napriek arktickým teplotám (na
obed teplomer ukazoval -13 ˚C) sa
po rannej svätej omši vydali rodiny
s natešenými deťmi na zvláštnu expedíciu. Zasnežený kopec skúsili
na sánkach a klzákoch aj ockovia a
mamky, ktorí si tak zaspomínali na zimné radovánky z detských čias. Odvážnejší si trúfli aj na lyžiarsky
svah. Mrazom vyštípané líčka a hladné brušká neboli prekážkou, aby po chutnom obede v bufete,
energické deti opäť nenasadli na sane a nevyšantili sa do sýtosti.
Popoludní unavení a spokojní sme spoločne nasadli do autobusu a s peknými zážitkami (hlavne
bez úrazu) sa vrátili späť do Strážskeho. Uznanie vyslovujeme p. kaplánovi Mgr. P. Bujňákovi a p.
farárovi Mgr. A. Vaščákovi, ktorí si výlet užili spoločne s nami, za chvíle, ktoré sme mohli prežiť s deťmi
a priateľmi v zimnej prírode.
-allo-

Smeráci na kolkárskom turnaji

V sobotu 24. februára sa v mestskej kolkárni uskutočnil 18. ročník okresnej kolkárskej súťaže strany Smer-SD, ktorú opäť organizačne a technicky zabezpečil Klub strany Smer-SD v Strážskom. Pre
rozsiahle chrípkové ochorenia súťažili iba hráči z Michaloviec a Strážskeho.
Ing. Emil Ďurovčík, poslanec NR SR a predseda okresnej organizácie Smer-SD v Michalovciach,
Na stupni víťazov: 1. Varga, Strážske SVK,
obohatil súťaž svojou prítomnosťou, ako aj poskytnutím informácií z aktuálneho diania. Súťažilo 6
2. Minárik, Sečovce SVK, 3. Rajčányi, CZE.
štvorčlenných družstiev aj s hodnotením jednotlivcov. Hru kvalifikovane rozhodovali členovia ŠKK
		
Text a snímka: archív Š. R.
Strážske.
Medzi ženy sa po 2-ročnej prestávke postaviVýsledky: súťaž družstiev -1. Strážske A (J. Cibulka ml., J. Vargovič, M. Štefan  a P. Meňovla dvojnásobná európska šampiónka a majsterka
čík), 386 b, 2. Strážske B (Ing. J. Fedorišin, J. Matuch, MVDr. L. Búci a Vr. Lipovský), 333 b, 3.
sveta Elena Šťastná Šimová. V súboji o absolútStrážske – ženy I (PaedDr. E. Matuchová, A. Zabloudilová, Mgr. E. Lacová a H. Pleceníková) 324
nu víťazku medzi ženami ju o víťazstvo priprab. Muži – 1.  M. Štefan (116 b), 2. P. Meňovčík (107 b), 3. J. Cibulka ml. (95 b). Ženy – 1. D. Cimvila Češka Zemanová. Ďalšie pretekárky potom
prichová (97 b), 2. A. Zabloudilová (87 b), 3. M. Šalachová (84 b). Dievčatá – 1. Radka Lipovská
skončili s väčším odstupom za nimi.
(93 b), 2. Janka Dzurillová (69 b), 3. Bianka Cibulková (58 b).
Oddiel OKaST Strážske sa v hodnotení odV závere boli udelené diplomy, trom víťazným kolektívom a jednotlivcom v každej kategórii vecné
dielov dostal konečným 8. miestom do Top 10
ceny a prvé družstvo získalo aj putovný pohár. Ceny odovzdávali predsedníčka klubu Ing. Eva Búcioklubov šampionátu, keď sa presadil medzi 62
vá a členka OR Smer-SD PaedDr. Eva Matuchová za asistencie Mgr. Evy Lacovej a Danky Cimprichozúčastnenými oddielmi spomínaných krajín.
vej. Okrem členov klubovej rady sa na vzornom priebehu akcie podieľali: D. Cimprichová, M. Melková,
Štefan Román
M. Štefan, A. Schudichová, MVDr. L. Búci, Mgr. M. Tejgi a N. Lazarová. Pre všetkých účastníkov bolo
poskytnuté chutné občerstvenie a dobrý guľáš.
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