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Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zložili sľub, zriadili komisie a zvolili ich predsedov
Ustanovujúce zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 30. novembra 2018 za účasti novozvolených
a bývalých poslancov, pracovníkov MsÚ a občanov mesta, ktorých privítal a neskôr sa aj k nim
prihovoril Ing. V. Dunajčák, primátor mesta. Predsedníčka mestskej volebnej komisie Mária Sočová podrobne informovala o priebehu volieb, oznámila výsledky volieb do samosprávy a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva. Primátor a poslanci potom zložili predpísaný sľub. Primátor vo svojom
vystúpení poďakoval poslancom odchádzajúcim z poslaneckého zboru – PhDr. L. Bušaničovej,
Mgr. M. Tejgimu, Mgr. E. Lacovej, J. Meňovčíkovi a D. Baánovej – za ich prácu vynaloženú v
prospech rozvoja mesta a odovzdal im Plaketu mesta Strážske. L. Bušaničová vyjadrila vďaku
primátorovi a poslancom za dobrú spoluprácu v uplynulom období. Ako hodnotiteľka projektov
z eurofondov bude ďalej spolupracovať k prospechu mesta. Ďalší priebeh rokovania je zrejmý
z uznesenia.                                   
         Redakcia novín NM
Finančná komisia, Komisia bytová, obchodu a
MsZ - Berie na vedomie: l Výsledky volieb
podnikateľskej činnosti, Komisia sociálnej podo orgánov samosprávy mesta. l Vystúpenie nomoci a zdravotníctva, Komisia kultúry, školstva
vozvoleného primátora.
a mládeže, Športová komisia, Komisia ochrany
Konštatuje, že: l Novozvolený primátor
verejného poriadku, Vyraďovacia komisia, Komesta Ing. Vladimír Dunajčák zložil zákonom
misia na ochra-nu verejného záujmu pri výkone
predpísaný sľub primátora mesta. l Zvolení
funkcií verejných funkcionárov (ústavný zákon č.
poslanci mestského zastupiteľstva zložili záko357/2004 Z. z.).
nom predpísaný sľub poslanca mestského zaVolí: Predsedov komisií: Komisia výstavby
stupiteľstva: Ing. Stanislav Demko, Ing. Ondrej
a územného plánu a správy infraštruktúry - Ing.
Drutár, PaedDr. Jana Dzurillová, MUDr. Dana
Stanislav Demko. Komisia ochrany a tvorby žiJurečková, PhD., Michal Knap, Miroslav Kusý,
votného prostredia – Martin Šuľak. Finančná
Mgr. Ľuboš Marek, MUDr. Marián Maškulík, Makomisia – Ing. Ondrej Drutár. Komisia bytová,
rek Michlovič, Vladimír Šandor, Martin Šuľak.
obchodu a podnikateľskej činnosti – Michal
Poveruje: l Poslanca MUDr. Mariána MašKnap. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva
kulíka zvolávaním a vedením zasadnutí mest– MUDr. Dana Jurečková, PhD. Komisia kultúry,
ského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
školstva a mládeže – Mgr. Ľuboš Marek. Špor2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
tová komisia – Marek Michlovič. Ochrany vea ods. 6 tretia veta Zákona č. 369/1990 Zb. o
rejného poriadku – Miroslav Kusý. Vyraďovacia
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
komisia – Vladimír Šandor. Komisia na ochranu
l Sobášiacich Martina Šuľaka a PaedDr. Janu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
Dzurillovú.
funkcionárov – MUDr. Marián Maškulík. PredZriaďuje komisie: Komisia výstavby a
sedníčka redakčnej rady - PaedDr. Jana Dzurilúzemného plánu a správy infraštruktúry, Kolová.                                (Pokračovanie na 3. strane)
misia ochrany a tvorby životného prostredia,

Sľub poslanca na ustanovujúcom zasadnutí MsZ   30. novembra 2018 prečítal poslanec M.
Šuľak. Na snímke P. Kičinku sú poslanci (zľava): Mgr. M. Marek, M. Michlovič, MUDr. M. Maškulík,
Ing. A. Drutár, V. Šandor, MUDr. D. Jurečková, PhD., PaedDr. J. Dzurillová, M. Knap, Ing. S. Demko,
M. Kusý.                                                                                                                                       -red.-

Silvester

Mesto Strážske pozýva na rozlúčku so
starým rokom obyvateľov mesta a ich rodiny
31. decembra pri reprodukovanej hudbe na
Námestie A. Dubčeka. Prihovorí sa primátor
mesta, zaznie hymna SR, zvony, po prípitku
bude silvestrovský ohňostroj. Na účastníkov
čaká aj prekvapenie vo forme darčeka.    -red.-

Príhovor primátora mesta
Ing. Vladimíra Dunajčáka
Vážení občania, poslanci a spolupracovníci!
Máme za sebou komunálne voľby 2018. Vyslovujem vďaku okrskovým volebným komisiám, mestskej volebnej
komisii na čele s predsedami a zapisovateľmi za
dobre odvedenú prácu
počas volebného dňa.
Voľby boli neobvykle
kontrolované, o čom
svedčí aj najväčší počet
pozorovateľov nielen pri
sčítavaní hlasov, ale počas celého hlasovacieho času. Vzhľadom na niekoľkonásobnú kontrolu dnes nikto nepochybuje o
demokratickosti volieb a ich výsledku.
Aké však bolo uplynulé funkčné obdobie?
Aj keď sme zrealizovali viacero predovšetkým
menších investičných akcií, v celkovom objeme
preinvestovaných finančných prostriedkov je to
menej oproti najlepšiemu funkčnému obdobiu
2010 – 2014. Hlavným dôvodom je absencia
výziev z eurofondov na projekty, ktoré mesto
potrebuje. Až v závere funkčného obdobia prišli
výzvy na energetické úspory verejných budov.
Budova MsÚ je prakticky urobená. Školiace
stredisko (Kolkáreň) a administratívna budova
MsPS - už sú tu rozhodnutia o pridelení NFP.
Čakáme na dotačnú zmluvu. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na kompostery – tiež
eurofondy a opakované verejné obstarávanie na
multifunkčné ihrisko za ZŠ z úradu vlády. Čakáme na výsledok podaných žiadostí: - zberný
dvor, - kompostovisko. Prebiehajú rokovania pre
podanie žiadostí na: - nízkouhlíkovú stratégiu, vodozádržné opatrenia. Tieto skutočnosti svedčia o tom, že sme dobre pripravení na čerpanie
eurofondov už pri vstupe do nového funkčného
obdobia.
V uplynulom funkčnom období sa nám podarilo získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov – MK SR, prevencia kriminality – Ministerstvo
vnútra, Enviromentálny fond – Min. ŽP. Veľmi
dôležité boli finančné prostriedky z enviromentálneho fondu v spojení s financiami VVS a.s.
a vlastných zdrojov mesta pre odkanalizovanie
ulíc Lipová, Brezová, Gaštanová, Agátová. Pre
úplné odkanalizovanie mesta je potrebné už len
odkanalizovať časť ulice Mierovej od Hostinca
pod gaštanom po otvorený kanál Chemka. To
je veľmi v krátkosti to najdôležitejšie z minulého
funkčného obdobia.
V novozvolenom poslaneckom zbore nášho
mesta je 6 poslancov... (Pokračovanie na 2. strane)
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy 10. 11. 2018

Primátorom je znovu Ing. V, Dunajčák
Počet volebných okrskov: 4. Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 3649.  Počet voličov,
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1731. Počet odovzdaných obálok: 1731. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby mestského zastupiteľstva: 1697. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby
primátora mesta: 1701. Počet poslancov, ktorí sa mali zvoliť: 11. Počet zvolených poslancov: 11.
Výsledky volieb primátora mesta Strážske (za menom sú získané hlasy v 1. až 4. okrsku, hlasy spolu):
1. Ing. Vladimír Dunajčák (270, 224, 248, 27, 769), 2. Raymond Kopka (228, 178, 178, 43, 627),
3. Ing. Stanislav Demko (77, 118, 67, 36, 298, 4. Michal  Knap (1, 6, -, -, 7).
Za primátora mesta Strážske bol zvolený Ing. Vladimír Dunajčák.
Výsledky volieb poslancov Mestského zastupiteľstva v Strážskom (v zátvorkách  je počet získaných hlasov v 1. až 4. okrsku, hlasy spolu).
1. MUDr. Marián Maškulík (196, 171, 178, 32, 577), 2. Ing. Ondrej Drutár (162, 207, 130, 40,
539), 3. PaedDr. Jana Dzurillová (188, 175, 143, 26, 532), 4. Marek Michlovič (186, 166, 147, 14,
513), 5. Mgr. Ľuboš Marek (165, 161, 161, 22, 509), 6. Michal Knap (131, 190, 145, 32, 498), 7. Miroslav Kusý (177, 143, 145, 20, 485), 8. Vladimír Šandor (152, 142, 137, 33, 464), 9. Ing. Stanislav
Demko (141, 158, 119, 43, 461), 10. MUDr. Dana Jurečková (164, 157, 106, 32, 459), 11. Martin
Šuľak (135, 151, 152, 20, 458).
Poradie kandidátov od 12. miesta: Jozef Meňovčík 439 hlasov, Danka Baánová 427, Ing. Peter
Pilch 422, Ondrej Cehula 410, Jaroslav Zambory 408, Milan Makara 393, Peter Malik 393, Vratislav
Lipovský 386, Mgr. Kamil Hajdučko 385, PaedDr. Eva Matuchová 377, Martin Hajdučko 374, Patrik
Magdoško 353, Ing. Marek Elek 320, Karel Bermann 317, Mgr. Ingrid Mišková 310, Jana Románová
296, Jozef Vargovič 293, Slávka Kováčová 291, Ing. Viliam Olbricht, PhD. 284, MVDr. Ladislav Búci
275, Ján Mano 271, Ing. Lýdia Harmanová 239, Bc. Peter Dunaj 216, Martin Zeleňak 194, Matúš
Kočerha 189, Miroslav Štefan 169, Ján Horňak 157, Ing. Dušan Hordoš 144, Jaroslav Fajčík 125,
Ladislav Vedra 97, Milan Andrejco 96, Ľubomír Sojka 93, Ladislav Oračko 59.                                  -red.-

Modernizujeme tepelné hospodárstvo mesta

Od 1. januára 2018 sa prevádzkovateľom tepelného hospodárstva v meste Strážske stala
spoločnosť KOOR Východ, s.r.o. so sídlom v Košiciach, ktorá prevzala všetky technologické
zariadenia od spoločnosti DOMSPRÁV, s.r.o. Michalovce. Na základe zmluvy s Mestom Strážske, bude spoločnosť KOOR Východ, s.r.o. zabezpečovať výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody do 31.12.2032.
Stav tepelných strojov a zariadení po prevzatí nebol dobrý a výroba tepla bola  málo efektívna a
nekvalitná. Od roku 1997 neboli zo strany predchádzajúceho prevádzkovateľa investované žiadne
významné finančné prostriedky do modernizácie týchto zariadení. Spoločnosť KOOR Východ, s.r.o.
sa zaviazala v priebehu rokov 2018 – 2021 významne zainvestovať do tepelného hospodárstva mesta
tak, aby sa zmenilo na moderný systém s dobrou efektivitou, spoľahlivosťou prevádzky a vysokou
mierou komfortu pre odberateľov.
Rozsiahla kompletná výmena
Náš technických tím identifikoval technologické časti, ktoré vyžadovali okamžitú výmenu a  v jarných mesiacoch  začali projektanti a technológovia s prípravou na nevyhnutnú rozsiahlu modernizáciu. O pripravovaných zmenách sme
podrobne informovali poslancov dňa
19. apríla na zasadnutí   zastupiteľstva.
Po získaní potrebných stanovísk
a súhlasov sme od 10. júla začali s
prípravnými prácami pri obytných
domoch Chemik2 a U3. Všetky práce smerovali k vytvoreniu takých
podmienok, aby sa nám počas odstávky dodávky tepla (v zákonnej
lehota 14 dní) podarilo zrealizovať
kompletnú výmenu technologických
zariadení určených pre výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody.
Aj dva nové kotly
Na snímke autora
Dňom 6. augusta sa začala odje záber z kotolne v čase
stávka dodávky teplej úžitkovej vody
prác pri generálnej oprave.
a pracovníci dodávateľských firiem
zabezpečovali postupnú výmenu technologických celkov. Vďaka dobrej príprave sa podarilo zrealizovať veľký rozsah prác. Vybudovali sa nové technologické miestnosti pre OST v obytnom dome Chemik2 a pri obytnom dome U3, ktoré zlepšili parametre tepla a teplej vody pre obyvateľov. Kompletne
sme vymenili  technológiu v odovzdávacej stanici OST-3 na „novom sídlisku“. V kotolni na Družstevnej
ulici sme kompletne zrekonštruovali regulačnú stanica plynu, namontovali nové kondenzačné kotly  
s celkovým výkonom 2,5 MW, nový moderný kotol s celkovým výkonom 1,8 MW. Postavili sme konštrukciu pre dva nové komíny. Kompletne sme prepracovali technologickú architektúru kotolne v časti
rozvodov potrubia, regulácie a distribúcie tepla. Celú výrobu a distribúciu tepla riadi moderný digitálny
systém, ktorý môže byť obsluhovaný z dispečerského pracoviska alebo diaľkovým dohľadom cez internet.
Zrealizovanými opatreniami sa zvýšila účinnosť výroby tepla - čo znamená nižšiu spotrebu plynu,
lepšiu efektivitu výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov. Zvýšila sa kvalita a
spoľahlivosť poskytovaných služieb a zvýšil sa
komfort dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. V
ďalších rokoch budú postupne realizované práce
smerujúce k technologickej obmene a úplnej moMoju vďaku vyslovujem primátorovi mesta
dernizácii tepelného hospodárstva mesta StrážIng. V. Dunajčákovi za kladné vybavenie mojej
ske. Prioritou spoločnosti KOOR Východ, s.r.o.
žiadosti pre môjho chorého manžela Jána Huje, aby sme celé tepelné hospodárstvo zmenili
dáka, ako aj pracovníčkam MsÚ Mgr. M. Kužna moderný systém s vysokou účinnosťou, spomovej, Bc. A. Hudákovej, Mgr. Ľ. Sivákovej,
ľahlivosťou a vysokou mierou komfortu pre odbektoré mi tiež pomohli.               Jolana Hudáková
rateľov.            
                    Ing. Anton Staško, konateľ spoločnosti

Vyslovujem vďaku

Svoje občianske právo – voliť primátora a
poslancov mesta v komunálnych voľbách – využila aj rodina V. Lipovského.
                                                   Snímka a text: G. G.

Príhovor primátora mesta
(Dokončenie z 1. strany) ...z uplynulého volebného obdobia a 5 sú noví. To, že nám obyvatelia
opäť dali mandát spravovať a usmerňovať veci
verejné, nie je náhoda. Je najvyšším ocenením
zo strany občanov a vyjadrenie spokojnosti s našou doterajšou činnosťou.
Hospodárenie miest a obcí na Slovensku hodnotí mimovládna organizácia INEKO
z podkladov MF SR, čo je zároveň verejnou
kontrolou tzv. finančného zdravia miest a obcí.
Mesto Strážske sa umiestnilo takto: rok 2015 –
2. miesto, rok 2016 - 4. miesto, rok 2017 – 3.
miesto. Toto umiestnenie nepotrebuje ďalší komentár. Jednoducho mesto je hodnotené pozitívne ako dobre fungujúce, finančné prostriedky
sa využívajú efektívne a tak samospráva môže
byť právom hrdá. Často dochádza k nepochopeniu slov hospodáriť a šetriť. INEKO nemá medzi
hlavným kritériami – ukazovateľmi kritérium, kto
koľko našetril.
Keď zosumarizujem uplynulé volebné obdobie, musím konštatovať, že sme dobre hospodárili. A tak   ďakujem všetkým, ktorí sa o tieto
úspechy mesta pričinili: bývalým poslancom MsZ
a členom  komisií pri MsZ za ich aktivitu v uplynulých 4 rokoch, za prínos a rozvoj mesta,   za
čas, ktorý venovali veciam verejným a službe
svojim občanom. Vyjadrujem svoje poďakovanie
aj zamestnancom mesta, ktorí sú na svojich pozíciách vzhľadom na svoju odbornosť tiež veľmi
dôležití. Verím, že v novom funkčnom období
vytvoríme dobre fungujúci trojuholník: poslanci –
zamestnanci - občania.
Vyjadrujem presvedčenie a zároveň želanie,
aby sa nám všetkým podarilo zrealizovať čo
najviac dobrých projektov, aby sme svojimi aktivitami a komunikáciou s verejnosťou prispeli k
rozvoju nášho mesta a posunuli kvalitu života na
vyšší stupeň.

Blížia sa najkrajšie
sviatky roka – Vianoce.
Želám všetkým občanom
mesta a ich rodinám
pokojné prežitie sviatkov
a v novom roku 2019
hlavne veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti
a radosti.
           Ing. Vladimír Dunajčák,
             primátor mesta
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pohľad na účastníkov stretnutia ocenených
dobrovoľných darcov krvi a M. Kudelčíkovú,
vedúcu MsSSČK v Strážskom, pri otvorení
podujatia.                                Snímka a text: -gg-

Stretneme sa o rok

Miestny spolok SČK usporiadal stretnutie
držiteľov Medaily MUDr. J. Kňazoviského a držiteľov Diamantových a Zlatých plakiet MUDr.
J. Jánskeho. V úvode stretnutia som ich privítala spolu s riaditeľkou Územného spolku SČK
v Michalovciach Mgr. Alenou Kniežovou a Ing.
Annou Raškovskou. Z MsÚ prišla matrikárka
Mgr. Marcela Danková. Poprosila som ju, aby
tlmočila našu vďaku Ing. V. Dunajčákovi, primátorovi mesta, ako aj poslancom MsZ za schválené dotácie pre náš MsSSČK. Tak sme mohli
uskutočniť stretnutie so skromným pohostením a
oceniť darcov krvi kozmetickými balíčkami, lebo
sme hrdí na našich držiteľov medailí a plakiet.
Môžeme sa pochváliť so štyrmi držiteľmi Medaily
MUDr. J. Kňazovického za najmenej sto bezplatných odberov krvi. Sú to Jozef Čatloš, Ľubomír
Hujdič, Tibor Pásztor, Arpád Kopas. Diamantové
plakety MUDr. J. Jánskeho má 31 darcov. Spomeniem tiež, že medzi nami sú 4 manželské páry
a súrodenecký pár. Naše stretnutie sa nieslo vo
veľmi príjemnej, veselej atmosfére. Pri odchode
si väčšina darcov priala stretnutie o rok. Nech by
sa nám to podarilo.                    Mária Kudelčíková

(Dokončenie z 1. strany)
Členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Miroslav Kusý – KDH, MUDr. Marián Maškulík
– NEKA, Marek Michlovič – SMER SD, Vladimír
Šandor – SME RODINA-BORIS KOLLÁR.
Schvaľuje: l Vyplatenie náhrady platu primátorovi mesta za nevyčerpanú dovolenku v
rozsahu 20 dní za rok 2018 v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z. z.. l
Prenájom nebytového priestoru o výmere 3,76
m2 v administratívnej budove Mestského úradu Strážske pre Všeobecnú úverovú banku, a.
s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO:
31320155 na dobu 1. 12. 2018 – 31. 3. 2019 za
cenu 150,00 eur mesačne za nebytový priestor
pre umiestnenie bankomatu VÚB, a. s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa s odôvodnením:
predmetný nebytový priestor je priestorom, v
ktorom je v súčasnej dobe umiestnený bankomat

Všeobecnej úverovej banky so Všeobecnou úverovou bankou, a. s., bude na žiadosť nájomcu k
30. 11.  2018 ukončená zmluva o nájme nebytových priestorov č. 217/2005 zo dňa 29. 7. 2005,
to znamená, že banka ukončí svoju činnosť v
meste Strážske. Bankomat Všeobecnej úverovej
banky zostane umiestnený aj naďalej na pôvodnom mieste, z dôvodu poskytovania služieb občanom v meste Strážske do 31. 3. 2019.
Určuje: V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta  v súlade so Zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 2,41 násobku priemernej mzdy v
národom hospodárstve vyčísleného štatistickým
úradom za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 45 %.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Program jubilantom

Vo viacúčelovej sále sa 22. októbra uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka
nasledovalo odovzdanie Ceny primátora mesta
Strážske Františkovi Ihnátovi, ktorý bol predsedom MsNV v rokoch 1975 – 1989, ďakovné
listy odovzdal bývalému organizačnému vedeniu
speváckeho zboru Rozkvet Jarmile Daubnerovej
a  Gabrielovi Uličnému za dlhoročnú odbornú a
riadiacu činnosť v zbore. Primátor v úvode  zablahoželal jubilantom a podujatie pokračovalo
kultúrnym program v podaní ľudovej hudby Verbunk, ktorá svojimi hudobno-speváckymi číslami
vytvorila neopakovateľnú atmosféru. Ako hostí si
na svoje vystúpenie pozvala manželov Martinu a
Viktora Ťaskovcov.                                                          -bad-

Chrám pokoja
S obyvateľmi DSS Harmonia sa stretli členky krúžku poézie Zrkadlenie. V predvianočnom
čase im spríjemnili popoludnie hudobno-recitačným pásmom Chrám pokoja a radosť v srdci.
Spevácka skupina Rozmarín z klubu dôchodcov
ich pozdravila piesňami typickými pre toto obdobie.  
-olc-

Snímka: P. K.

Mikuláš rozdával balíčky
V predvečer sviatku Sv. Mikuláša mesto Strážske v spolupráci s materskou a základnou školou
pripravilo pre malých i veľkých mikulášsky program. V mestskej kultúrnej sále sa uskutočnila mikulášska párty so Zahrajkom, ktorý deti  rozospieval i roztancoval. Po predstavení deti spoločne privolali Mikuláša a zaspievali mu pieseň Mikulášku, dobrý strýčku. Záujem vzbudila aj nerozlučná dvojica
anjel a čert, ktorá deťom porozprávala   odkiaľ Sv. Mikuláš pochádza, aký mal život, kým sa stal
kňazom a neskôr biskupom. Mikuláš mal aj tento rok pre deti pripravené sladké balíčky.            -bad-

Deň červených makov

11. novembra o 11. hod. a 11. min.  ZO SZPB Strážske pripravila pietnu spomienku pri príležitosti  
Medzinárodného dňa vojnových veteránov. Panychídu - smútočný obrad - na počesť padlých mal
pravoslávny duchovný kňaz Michal Džugan. V tomto roku sme si pripomenuli  sté výročie ukončenia
prvej svetovej vojny. Bola to najkrvavejšia vojna, zahynulo 17 miliónov ľudí. Červené maky, ktoré
rástli na hroboch a medzi hrobmi  padlých vojakov, sa stali symbolom utrpenia a spomienok na hrôzy
vojny. Neustále si pripomínajme vojnové obete a majme úctu k vojnovým veteránom!                        -AZ-

Vianoce a zvedavý Miško
Čo sú to Vianoce, mamička?
To je čas, keď ti mráz sfarbí líčka.
Keď všade znejú vianočné koledy
a svet akoby naraz stratil dych.
A prečo zrazu to veľké ticho?
Pretože sa narodil Ježiško.
Tam ďaleko v judskej krajine,
za mestom v maštali krásnej mamine.
Povedz mi o ňom niečo, mamička,
aj ja chcem poznať Ježiška.
Spoznáš ho, všade visí na kríži,
to z lásky k nám sa takto ponížil.
                                                      F. Repovský

Snímka: -AZ-

- 4 -                                                    21. december 2018                                      Naše mesto

Harmonia otvorila dvere
Dňa 13. novembra zariadenie sociálnych služieb Harmonia organizovalo Deň otvorených
dverí spojený s workshopom. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať zručnosti a talenty prijímateľov sociálnych služieb zariadenia Harmonia, ako aj jednotlivé kreatívne techniky, ktoré sú
pri práci s prijímateľmi aplikované.
ročnejších techník, ako je enkaustika, vypaľovaPrezentovali sme techniku vypaľovania do
nie do dreva, výroba kostýmov, vyšívanie. Tohto
dreva, enkaustiku, výrobu vianočných dekorároku sme sa zúčastnili v rámci projektu ZOS Micii, paličkovanie, vyšívanie a kreslenie. Našou
chalovce podporeného Ministerstvom kultúry SR
snahou bolo vyzdvihnúť a oceniť dobrovoľnícPrístupnosť a inklúzia kurzu výtvarného spracoku spoluprácu s krúžkom paličkovanej čipky v
vania diela a kurzu prezentačných zručností. VyStrážskom. Jeho vedúca Anna Gajdošová už
zdvihli sme zároveň našich - Marcela a Olinku,
piaty rok týždenne navštevuje zariadenie. Pod
ktorá sa denne venuje záľube v krížikovej výjej vedením si prijímatelia osvojujú základy pašivke. Jej diela zdobia nielen zariadenie Harmoličkovania a dokážu vyrobiť krásne výrobky, na
nia, ale aj mnoho výrobkov. Marcelov talent na
ktoré sme všetci hrdí.
kreslenie sa plne rozvinul až v našom zariadení.
Ocenili sme veľmi dobrú a dlhoročnú spoluKaždodenný pravidelný nácvik sa odzrkadľuje v
prácu so Zemplínskym osvetovým strediskom v
jeho výtvarných dielach. Tie žnú svoj úspech aj
Michalovciach. Prostredníctvom projektov vyprav celoslovenskej súťaži ZPMP Výtvarný salón už
covaných pracovníčkou ZOS PhDr. Mondokovou
tretí rok.                                     Mgr. Mária Štofejová
získavame materiálnu podporu na realizáciu ná-

Moja dedina

Spolok pre obnovu dediny pod
záštitou ZMOS vyhlásil výtvarnú
súťaž Moja dedina, ako ju vidím ja
2018.
Deti z CVČ kresbami prezentovali
miesta kde vyrastajú, kde sa chodia
hrávať, prečo je život na dedine zaujímavý, tajné zákutia, kam ich kroky
vedú na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Do
súťaže sme zaslali 8 výtvarných prác.
Spolu bolo prihlásených 778 prác z celého Slovenska. Člen nášho CVČ Rudko Rudinec získal 3. miesto vo svojej
kategórii 7 – 9 rokov. Srdečne blahoželáme!                    Mgr. Marta Kordeľová

Z činnosti Pavučinky

V krúžku paličkovanej čipky Pavučinka, ktorý vedie Anna Gajdošová, pracuje 12 nadšených a
pre čipku zanietených  žien.  Svoje práce vystavujú na rôznych podujatiach.
Tradícia Večera Márií – prezentácia práce života žien, vznikla pri spomienke na život a dielo
Márie Medveckej a Terézie Vansovej.  Na tomto podujatí v Košiciach sme mali výstavku paličkovanej čipky. Zúčastnili sme sa výstavy tvorby košických seniorov pod názvom Štvorlístok, kde sme
vystavovali svoje práce. Ďalej to bolo Srdce ako dar, ktorého sa pravidelne zúčastňujeme v Michalovciach, tiež  účasť na Abilympiáde - súťažnej prehliadke zameranej na prezentáciu remeselných
zručností.  Na medzinárodnom workshope v Rožňave sa stretávame s paličkovačkami z Maďarska,
Poľska, Česka a Slovenska, kde si navzájom vymieňame skúsenosti.  Nechýbame ani na rôznych
podujatiach v našom meste, na stretnutiach v DSS Harmonia, kde A. Gajdošová trpezlivo vedie záujemcov o paličkovanú čipku,  príležitostne aj v centre voľného času, kde  dievčatá a chlapcov učíme
paličkovať. Pravidelne sa stretávame v utorok a štvrtok, kde si poradíme a potešíme sa z našich
prác, ktoré nám skrášľujú náš domov.                   
                                -A.Z.-

Slávnostný okamih speváckeho súboru Gaštanka z uvedenia do života
CD nosiča Našo jes chodila.  Snímka: archív Gaštanky   Text: - red.-

Gaštanka má nové CD-čko

Folklórny spevácky súbor Gaštanka vydal nový CD nosič s názvom Našo jes chodila, ktorý
do života uviedli v októbri Dana Gaľová a  Ing. V. Dunajčák, primátor mesta, ktorý sa k prítomným prihovoril.
Slávnostný akt a program Gaštanky a malej
Sašky moderovali J. Romanová a G. Grmolcová
zo Zrkadlenia. Privítali prítomných a hostí, medzi nimi Mariána Gaľu, ktorý sa venuje indickej
gastronómii a Ing. Stanislava Nováka, ktorý sa
venuje pestovaniu a výrobe vína.
Spevácky súbor Gaštanka vznikol v roku
1988 pod vedením manželov Petra a Anny Schudichovcov. Vtedy  ho tvorilo 12 členov miestneho
klubu dôchodcov spolu s ešte pracujúcimi členmi. Zo zakladajúcich členov mohli teraz privítať
iba Margitu Kočanovú. Gaštanka bola veľmi populárna na východnom Slovensku. Slovenská
televízia natočila Zemplínsku svadbu (ako dokumentárny film)  a  20 minútový film Vinobranie.
V Slovenskom rozhlase v Prešove sa členovia predstavili v rozhlasových nahrávkach s
pásmami: Krstiny u najdúcha, Žniva a Vianoce.   
Z tohto štúdia sa éterom šírili jej zemplínske a
rusínske ľudové piesne. Časť členov súboru

vystupovala aj v USA pre komunitu Slovákov žijúcich v USA. Postupne sa kolektív omladzoval
a sedem rokov tu pôsobil Matúš Mazár, ktorý je
teraz operným spevákom a zároveň študuje v
zahraničí.
V súčasnosti súbor tvorí 8 členov a v takom
zložení pôsobí iba rok. Za tento krátky čas sa
úspešne predstavil na rôznych súťažiach speváckych kolektívov. V septembri bola odvysielaná v RTVS v Košiciach časť vinobrania natočená
vo vinici v Krivošťanoch, kde úlohu gazdu zahral
Stanislav Novák. Dávnejšie Gaštanka stihla vydať prvý CD nosič za sprievodu harmoniky a
bubna. Autorkou scenárov je A. Schudichová.
Gaštanka má v svojom repertoári zemplínske
a rusínske ľudové piesne. Vystupuje pri rôznych
príležitostiach ako sú plesy, fašiangy, MDŽ, Deň
matiek, Mesiac úcty k starším, Vianoce, na festivaloch, jarmokoch. Hudobným sprievodom je
harmonika, bubon a dobrá nálada.                      -olc-

Čertík Trapko
pod stromček
V Bratislave žije naša rodáčka a úspešná spisovateľka Paula Sabolová (Jelínková). Na knižných pultoch je jej najnovšia kniha pre deti Čertík
Trapko. Uviedla ju na besedách v rámci nášho
spoločného tvorivého pobytu v Dome spisovateľov Timrava. Zúčastnila som sa besied s tatranskými deťmi z materskej školy a žiakmi základnej
školy.
Paula to s deťmi vie a zapojila ich aj do čítania. Tie príbehy Čertíka Trapka rozveselili i
pobavili. Akoby aj nie, veď s Trapkom šijú všetci
čerti. Namiesto priučiť sa dačo na gazdovstve
– vyberie sa do šíreho sveta. A zažije tam veľa,
veľa dobrodružstiev. Napríklad - ako mu prirástlo ucho k plecu, ako so somárikom hľadali lepší
svet, ako sa mohol stať poštárom, ako sa učil
jesť klobásu...až ako sa Trapko vyučil za človeka. To všetko sa deti dozvedia v knihe Čertík
Trapko od Pauly Sabolovej, ktorú – možno – nájdu pod vianočným stromčekom.
V jedálni Timravy boli nečakané „dospelácke“
rozhovory o Čertíkovi Trapkovi, ale aj o slovníku
Jak me hutoreľi v straśčanskom nárečí. Obe knihy tam totiž kolovali a tešili sa veľkému záujmu.
V rozhovoroch potvrdili, že rozhlas a televízia v
rôznych súťažiach nárečových slov, citujú aj z
tohto slovníka.                       Gabriela Grmolcová
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Prešli sme sa farebnou prírodou
Počas jesenných prázdnin ponúklo CVČ Strážske viacero zaujímavých aktivít. Deň svetlonosa – prostredníctvom legendy sa deti dozvedeli o tradícii našich predkov. Vyrezávali tekvice,
do ktorých vkladali žeravé uhlíky a pomenovali ich svetlonos. Neskôr sa tekvice menili pod rukami detí  na rôzne strašidelné príšery. Popoludní si deti z rôznych prírodnín aranžovali jesenné  
dekorácie, ktoré  pridali k vyrezaným tekviciam.
Nadšenci športu si prišli na svoje v piatok, kedy sa uskutočnil turnaj v stolnom tenise. Vytúžené
víťazstvo získal M. Remecký. Zaujala tiež dynamická hra na novom vzdušnom hokeji, ktorý vďaka
projektu Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame pribodol v  našej herni.
Krásnu jesennú scenériu  by bola škoda nevyužiť. Vybrali sme sa teda do miestneho parku a k
rieke Laborec. Park bol plný starších pánov, ktorí sa snažili nájsť jesenné huby-podpňovky. Upútal
nás padnutý kmeň starého topoľa bieleho, ktorého vek sme mu odhadli na 250 rokov. Snažili  sme
sa spočítavať letokruhy, keď  náhle deti objavujú huby. Ľudia hľadajú neúspešne a my máme hneď
na prvýkrát plnú tašku. Ideme na krivoštiansky most, vidíme prekrásnu čistú vodu, v prúde pomerne
veľké množstvo rýb - nosále, jalce, plotice, ba mihla sa aj obrovská mrena severná. Presúvame sa do
chemkárskej vodárne, kde chlapci nechtiac vyplašili kŕdeľ divých kačíc. Pri rybníčku nás upútal ohlodaný strom, do zimy ho určite bobor „spustí“. Pri ďalšej vychádzke sa tu zastavíme, pri troche šťastia
snáď zbadáme aj stopu bobra. Presúvame sa do miestneho parku a narazíme na dve obrovské gule
húb, objavili sme nezbednú veveričku, nachádzame posledný trsť húb. Vychádzka ako  má byť, deti
sa vyšantili, objavili množstvo života – divé kačice, krkavca, ďatľa veľkého, veveričku, ale aj zakvitnuté
kvietky hluchavky purpurovej a nenápadný zvonček – na toto ročné obdobie nezvyklý jav. Vraciame  sa
plní dojmov z krásnej jesennej prírody – farebnej rozprávky.                             Mgr. Marta Kordeľová

O šarkanoch i záchrane
V sobotu 27. októbra sme uskutočnili jesenný rituál púšťania šarkanov pre malých i veľkých
- Šarkaniádu.
Aj dieťa môže zachrániť život. Úrazy a malé
Mladí modelári si tak mohli vyskúšať svoje
poranenia sa stávajú každému z nás a práve deti
modely, ktoré   trpezlivo pripravovali na pravisú skupinou, ktorá k úrazom prichádza veľmi
delných stretnutiach záujmového krúžku v načasto. Ako funguje defibrilátor, čo robiť v prípašom CVČ. Pridali sa k nim aj ďalší nadšenci v
de menších úrazov, odrenín, ale aj zlomenín,
sprievode   rodičov. Spočiatku sa papierovým  
ako rozpoznať vážnosť úrazu, správne zavolať
krásavcom veľmi nedarilo vzlietnuť, no kamarát
záchranku a mnoho užitočných rád, sa dozvevietor urobil svoje, všetky šarkany sa vznášali vo
deli deti štvrtého ročníka ZŠ a ŠPT Strážske na
vzduchu, deti pobehovali s klbkom špagátu, aby
podujatí s inštruktorkou ÚSČK Michalovce, ktoré
udržali svojho krásavca čo najdlhšie vo vzduchu.
pripravilo CVČ Strážske 16. novembra.
Kvapky dažďa však prerušili naše divadlo na ob                                                      Alica Fedáková
lohe, a tak  všetci utekali na vyhodnotenie a pre
odmenu.

Používajte reflexné oblečenie a doplnky
pri zníženej viditeľnosti
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach opätovne vyzýva občanov, aby dodržiavali
pravidlá cestnej premávky. A to nielen kvôli hroziacim sankciám za porušenie predpisov, ale hlavne v
záujme ochrany života a zdravia, nielen svojho, ale aj ostatných účastníkov na cestách. Predovšetkým
apeluje na nemotorových účastníkov cestnej premávky - chodcov a cyklistov, aby zvýšili opatrnosť
na cestách a aby sa správali zodpovedne. Aj oni, rovnako ako vodiči vozidiel, sú účastníkmi cestnej
premávky a aj pre nich platia pravidlá. Chodci a cyklisti, ktorí sa na cestách pohybujú pod vplyvom
alkoholu ohrozujú nielen seba, ale i ostatných. Zároveň upozorňuje chodcov a cyklistov na dôležitosť
používania reflexného oblečenia a doplnkov, ktoré môžu vodičom uľahčiť rozpoznávanie situácie počas nepriaznivého počasia alebo za tmy. Ak nie je v šatníku vhodné oblečenie s reflexnými prvkami,
dajú sa zakúpiť cenovo nenáročné reflexné a fluorescenčné pásky, nálepky alebo prívesky, ktoré je
možné jednoducho použiť. Chodec a cyklista je s použitím reflexného odevu alebo reflexného doplnku
viditeľný na vzdialenosť až 210 m, čo je v porovnaní s bielym oblečením viac ako dvojnásobná a s
tmavým oblečením sedemnásobná hodnota.
Dobré rady pre chodcov a cyklistov:
l použite reflexný odev a doplnky a to nie len za zníženej viditeľnosti, v tme, ale aj za svetla,
l reflexné nálepky, nášivky, prívesky, predmety umiestnite na svoj odev na konce rukávov, na nohavice v blízkosti kolien,
l deťom obstarajte školské aktovky, vaky,
tašky, obuv, ktoré sú vybavené reflexnými
materiálmi alebo tieto predmety doplňte
V letnej sezóne prebiehal na tenisových dvoro fluoreskujúce bezpečnostné prvky,
coch v Strážskom nultý ročník mestskej tenisovej
l cyklisti – reflexné nálepky umiestnite na rám
ligy za účasti 13 hráčov, ktorí boli rozdelení do
bicykla, ale aj na ochrannú prilbu,
dvoch skupín. V skupine sa hralo systémom kažl reflexné doplnky môžu zachrániť život Vám
dý s každým, po odohratí tejto časti súťaže poi Vašim blízkym!!!
stúpili prví štyria najlepší v skupinách do vylučovacích bojov. Tam sa najlepšie darilo Františkovi
Lukačkovi st., keď vo finále zdolal Ľuba Lavrika
2:0 na sety. Na 3. a 4.mieste sa spoločne umiestnili Ján Lukačko a René Kamberovič. Bol to vydarený projekt, ktorý výrazne oživil tento šport v
meste. Ohlasy boli skôr pozitívne, to nás utvrdilo
v tom, že by bola škoda neusporiadať ďalší ročník, a urobiť z toho pripadne tradíciu, aby sme
prilákali a zapojili do tejto súťaže čo najviac športovcov. Členovia organizačného výboru sú vďační všetkým účastníkom turnaja za férový prístup
v jednotlivých dueloch, ako aj všetkým tým, ktorí
sa podieľali na zdarnom priebehu súťaže.
                                                                       -ačko-

Bude tenisová liga?

Nudu v ŠKD
nepoznáme

Svetový deň zvierat je oslavou vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat. Život bez zvierat
si nevieme predstaviť. Dňa 4. októbra si deti
školského klubu pri ZŠ pripomenuli tento deň
ukážkou svojho domáceho miláčika, ktorého
si mohli doniesť a ukázať svojim kamarátom.
Videli sme  korytnačku, morča, zajačika, andulky, mačičku, agamu, chameleóna, rybičky a iné
zvieratká. Pre deti to bolo veľmi zaujímavé a
poučné popoludnie, z ktorého si odniesli nezabudnuteľné zážitky.   

Na príchod jesenných prázdnin sme sa poriadne strašidelne pripravili. Súťažné popoludnie sa neobišlo bez stríg, strašidiel a duchov
plných energie, ktorou naplnili tanečný parket v
našej pekne vyzdobenej telocvični.  

Október je mesiac, kedy by mal každý starší
človek vedieť, že je ľúbený a potrebný pre tento
svet. Deti aj teraz navštívili DSS Harmonia a
spríjemnili im popoludnie tancami a piesňami.
Obdarovali našich starkých nielen ručne vyrobenými pozdravmi, ale aj láskou a úsmevom.
Našich najstarších potešili najmladší.    
                                                            M. Balogová

Hrialo nás pri srdci
My - deti vieme, že aj starší si zaslúžia pomoc, a preto sme dňa 9. októbra prišli z našej
základnej školy navštíviť DSS Harmoniu – starších ľudí, babky a dedkov. Potešili sme ich krátkym a milým programom. Deti z prvého stupňa
si nacvičili krásny tanec a rozveseliť prišiel aj ľudový rozprávač. My - starší sme zasa zaspievali
a predniesli pár pekných veršíkov. Dôchodcom
sme pripomenuli ich mladosť a na záver sme im
rozdali pekné pozdravy, ktoré sme v škole vyrobili. Potešili sme ich aj košom plných sladkostí,
ktorých sme sa zriekli preto, aby sme dokázali
urobiť radosť iným.                 Viktor Dankanin, 6.a
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Dvaja naši za víťazným Hapakom
Mesto Strážske v spolupráci z bežeckým klubom MBO Strážske uskutočnilo 49. ročník Behu
oslobodenia mesta Strážske. Ani chladné počasie neodradilo 197 bežcov a bežkýň v mládežníckych kategóriách a 154 mužov a žien postaviť sa na štart a absolvovať svoje dĺžky trate.
V hlavnej kategórii mužov zvíťazil po tuhom boji Eduard Hapak z Ukrajiny pred domácim pretekárom Patrikom Vyšňovským, domácich teší aj tretie miesto nášho člena MBO Jozefa Fencíka. Medzi
ženami dominovala a minuloročné prvenstvo
obhájila Zuzana Iľovová z MARAS teamu pred
Slávkou Pavúkovou z Proču a Beátou Kopčákovou z Metropolu Košice. Veľmi pozitívny je nárast domácich bežcov z klubu MBO Strážske, čo
skonštatoval aj primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý oceňoval najrýchlejších v jednotlivých kategóriách a po behu odovzdal aj hlavnú
cenu v tombole, ktorou bol horský bicykel. Opäť
pekná a vydarená športová akcia v našom meste. Preto uznanie patrí všetkým kompetentným,
ktorí sa na príprave a priebehu podieľali. V budúcom roku nás čaká jubilejný 50. ročník.
Víťazi jednotlivých kategórií: Predškolský
vek CH1: Damián Ciganoc, MŠ Strážske, predškolský vek D1: Lea Lukačková, MŠ Strážske,
chlapci CH2: Richard Janok, ZŠ Strážske, dievčatá D2: Alexandra Horvatová, ZŠ Humenné,
chlapci CH3: Damián Lelko, ZŠ Brekov, dievčatá
Takto vbehol do cieľa niekoľkonásobný
D3: Letícia Schmalhofferová, ZŠ Michalovce,
víťaz Eduard Hapak z Ukrajiny a na otázky
chlapci CH4: Adam Rohaľ, ZŠ Vranov n/T, dievredakcie povedal: “Je to veľmi pekný beh,
čatá D4: Barbora Hlavatá, ZŠ Boliarov, chlapci
dobre organizovaný a rád sem chodím. Či sa
CH5: Samuel Balog, HBO Hermanovce n/T,
teším? Určite z víťazstva  najviac, ale i z odmedievčatá D5: Natália Bobaľová, 1. AK Humenné,
ny. Kríza? Ani nie, ale menšie problémy som
chlapci CH6: Šimon Rozkoš, HBO Hermanovce
prekonal.“ Podobné otázky sme dali aj najstarn/T, dievčatá D6: Nikola Vasiľová, ZŠ Strážske,
šiemu účastníkovi behu Jozefovi Lipovskému:
chlapci CH7: Ján Jurko, HBO Hermanovce n/T,
„Denne behám a také tempo som mal ak teraz,
muži A: Eduard Hapak, Ukrajina, muži B: Tomáš
nepretekám, bežím do cieľa. Mám 79 rokov, v
Kamas, TJ Tatran Sp. Nová Ves, muži C: Anton
budúcom roku chcem s aktívnym behom skonHudák, Falck, muži D: Juraj Čokina, Humenné,
čiť na 50. ročníku BO v Strážskom.“
muži E: Vincent Bašista, Ocu Demjata, ženy F:
                                         Snímka: P. K.   Text: -grmZuzana Iľovová, MARASteam, ženy G: Slávka
Pavúková, Proč, ženy H: Danica Božová, BK Poprad, domáci pretekári: Patrik Vyšňovský, MBO
Strážske, domáce pretekárky: Denisa Meňovčíková, MBO Strážske.                 Vladislav Lipovský

Volejbal
po jesennej časti
Volejbalové družstvo mužov  sa aj v ročníku
2018/2019 zapojilo do súťaže 2. ligy vo volejbale - oblasť východ. Družstvo hrá v zložení: V.
Dunajčák ml., J. Sekera, T. Sekera, M. Gešperik, Ľ. Bajcura, D. Vaňko. J. Tomovčík, P. Müller, J. Dunca, I. Boháč, M. Matuch. Po jesennej
časti je aktuálne na druhom mieste.
Tabuľka po jesennej časti
2. liga východ 2018/ 2019
por. družstvo
zápasy V P Sety Body
1. VK Slávia Sobrance
12 10 2 31:10 30
2. VK Strážske
12 8 4 29:14 25
3. VK Štart ODETA Michalovce 12 3 9 15:30 10
4. VK PU Prešov juniori
12 3 9 10:31 6
                                                                  Š. Bočko

Dajme spolu gól
V tomto školskom roku sa MŠ v Strážskom,
ako jedna zo štyroch materských škôl v okrese
Michalovce, zapojila do projektu Dajme spolu
gól. Je to projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je spopularizovať
futbal vo všetkých jeho úrovniach v súčasnej
populácii ľudí. Do projektu sa zapojilo 22 detí,
ktoré sa v októbri a novembri 2018 stretávali

Memoriál M. Nistora v ZŠ

Dňa 28. októbra sa uskutočnil v telocvični
ZŠ v poradí už 14.  Memoriálu Michala Nistora
v stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 22 chlapcov a 16 dievčat v dvoch kategóriách.
V kategórii žiakov zvíťazil Marko Antony z
8.a len tesne pred Kristianom Műllerom z 9.a.
Tretí skončil Martin Kmec z z 9.a. Štvrtý bol Jakub Demčák z 8.a. V kategórii dievčat si titul vybojovala Lenka Marcinová zo 7.a pred sestrou
Miškou zo 7.a. Tretie miesto obsadila Lenka
Čurmová z 9.a. Štvrtá - s právom reprezentovať
školu - skončila Gabriela Dzurillová z 9.a.
Najlepší stolní tenisti reprezentovali našu základnú školu v okresnej súťaži žiakov a žiačok,
ktorú v tomto roku organizovala ZŠ Strážske.
Družstvo dievčat obsadilo krásne 2. miesto a
družstvo chlapcov 3. miesto v okrese Michalovce.                                                  Mgr. Peter Műller

Víťazka v kategórii D4 Barborka Hlavatá zo
ZŠ Boliarov sa tešila z druhého tohoročného
úspechu spolu s dedkom a trénerom Františkom Kažimírom, ktorý sa tohto podujatia zúčastňoval aj so zaznamenaným víťazstvom.       
                          Snímka a text: G. Grmolcová

v pondelok v mestskej telocvični pod vedením
trénera Volodýmyra Moroza. Projekt bude pokračovať vo februári 2019. Zapojením sa do
projektu MŠ získala tréningové pomôcky v
hodnote 650 €: futbalové lopty, sieťku na lopty,
rozlišovacie tričko pre každé dieťa, označovacie méty, prekážky, set kužeľov, koordinačný
rebrík osemuholník, malé bránky prenosné,
vak na materiálne zabezpečenie, malé pumpy,
tričká pre trénerov. Verím, že nám tento projekt
pomôže rozširovať zdravý životný štýl, vzťahy v
komunitách a predovšetkým základňu futbalistov na Slovensku a v meste Strážske.                                       
                                      PaedDr. Iveta Grigeľová
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