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Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XXI. číslo 5 9. október 2019

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Tretia zmena vyrovnaného rozpočtu

Číslo 247 má uznesenie, ktoré schválili
siedmi prítomní poslanci na zasadnutí 19.
septembra 2019. Mestské zastupiteľstvo:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.
l Plnenie finančného rozpočtu mesta k 30. 6.
2019. l Nakladanie s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi – správa za I. polrok 2019.
l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z
kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru na mestskom úrade. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2018. l
Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt detí v materskej škole, na čiastočnú
úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti centra voľného času, školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v školských jedálňach. l
Navýšenie dotácie pre MŠ vo výške 700 € na nákup mrazničky. l V súlade s ods. 2 písmenom a),
b) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 3/2019: a)
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 147 680,65 €. b) Presun

rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny
príjmov a výdavkov upravených v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške: 		
6 326 119,48 €
Výdavky vo výške		
6 326 119,48 €
Príjmy:
Bežný rozpočet
4 175 549,65 €
Kapitálový rozpočet		
1 228 532,83 €
Finančné operácie
922 037,00 €
Rozpočet mesta 		
6 326 119,48 €
Výdavky:
Bežný rozpočet
3 984 817,65 €
Kapitálový rozpočet		
2 236 643,83 €
Finančné operácie		
104 658,00 €
Rozpočet mesta		
6 326 119,48 €.
l Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemku registra C p. č. 465/2 výmera 5 m² z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.
9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku
obcí, za cenu prenájmu 1 euro ročne na dobu neurčitú pre Jana Štupáková, Družstevná 1470/13,
066 01 Humenné. l Zverejnenie zámeru na
prenájom/predĺženie prenájmu nehnuteľnosti
mesta Mestská jedáleň, nachádzajúcej sa na
ul. Obchodnej v Strážskom, súpisné číslo 258,
stavba postavená na p. č. 523/2, okres Michalovce, obec Strážske v k. ú. Strážske z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku

obcí, za cenu prenájmu 1150,00 eur mesačne,
na dobu určitú do 31. 12. 2024 pre Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske IČO:
44805641.
Ruší: l Bod D/8 Uznesenia č. 245/2019, ktorým bol prenajatý pozemok p. č. 116/1 o výmere
28 m² pre Annu Vilkovskú Cambera.
Ukladá: l Vypracovať Dodatok č. 1 k VZN
1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Strážske. T: 15. 10.
2019. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na prenájom
časti pozemku registra C p. č. 465/2 o výmere
5 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Janu Štupákovú, Družstevná 1470/13, 066 01
Humenné. T: 26. 9. 2019. Z: MsÚ. l Zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti mesta Mestská
jedáleň, nachádzajúcej sa na ul. Obchodnej v
Strážskom, súpisné číslo 258, stavba postavená
na p. č. 523/2, okres Michalovce, obec Strážske
v k. ú. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Martina Hajdučka, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske IČO: 44805641. T: 30. 9. 2019. Z: MsÚ.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Podujatia mesta
16. 10. 2019 Mesiac úcty k starším
viacúčelová sála – 15.30 hod.
10. 11. 2019 Beh oslobodenia
štart a cieľ na Námestí A. Dubčeka.
5. 12. 2019 Mikuláš – Námestie A. Dubčeka
– 15.30 hod.
17. 12. 2019 Vianočný galaprogram,
mestská kultúrna sála – 15.30 hod.
V doobedňajších hodinách vystúpenie
pre ZŠ.
31. 12. 2019 Silvester – Námestie A. Dubčeka.
-bad-

Nový prednosta
1. septembra 2019 vymenoval primátor
mesta Ing. Vladimír Dunajčák do funkcie prednostu MsÚ v Strážskom Ing. Dušana Cacaru,
predtým dlhoročného poslanca a funkcionára
MsZ.
-redÚčastníčky aranžovania kvetov s názvom Kytica vďaky 2019.

Snímka: P. K.

Text: red.

Vzor národného zjednotenia

V   stredu 28. augusta 2019 sme si pripomenuli   75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré je stále vzorom národného zjednotenia. Organizátorom bolo Mesto
Strážske a ZO SZPB Strážske.
Program osláv začal o 10. hodine na mestskom úrade, kde prebiehala súťaž v aranžovaní kvetov.
O 13. hodine v zasadačke MsÚ vystúpil krúžok Zrkadlenie s hudobno-recitačným pásmom Od minulosti po dnešok, ktorý pripravila G. Grmolcová, a spevácka skupina Rozmarín z KD s príležitostnými
piesňami. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže Kytica vďaky a ocenené boli O. Tokarčíková, A. Ščurová,
A. Mochťáková, M. Jenčíková, G. Grmolcová, M. Kudelčíková. Cenu poroty za tematickú kyticu získala
M. Tejgiová.
Program v tento deň pokračoval tradične, keď o 14.00 hod. začal pietny akt kladenia vencov
a kytíc pri pamätníku J. Begényho. Pietneho aktu sa zúčastnili členovia ČsOL z Českej Lípy a ČSBS
Nový Bor za podpory Libereckého kraje Egerman s.r.o., Oblastný výbor SZPB Michalovce pod vedením predsedu Miroslava Pregu, tajomníka Mariána Lukáča a člena Andreja Gramatu. Pamätná plaketa
pri príležitosti 75. výročia SNP bola udelená Anne Zabloudilovej a Jozefovi Kormaníkovi. V programe
na úvod báseň predniesla Ružena Gaffová zo Zrkadlenia, slávnostné príhovory mali primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák a predsedníčka ZO SZPB Anna Zabloudilová. Program obohatil Spevácky zbor
Rozkvet pod vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD.
-bad-

Mesto Strážske v popredí
INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy – uverejnil informácie o vyhodnotení
miest na Slovensku a dal odpoveď na otázku,
ako hospodária primátori a samosprávy s našimi peniazmi.
Odborníci INEKO hodnotili sociálne zdravie
všetkých 140 miest za rok 2018. Je to novinka
pokiaľ ide o počet, pretože doteraz hodnotil iba
50 miest a v roku 2018 za rok 2017 bolo mesto
Strážske najlepšie. Teraz zvíťazilo mesto Svätý Jur so 6000 obyvateľmi, s dlhom na obyvateľa 0 eur, skóre finančného zdravia plus 6
bodov. Nový úspech dosiahlo Mesto Strážske,
ktoré s ďalšími mestami obsadilo 2. miesto a
dosiahlo skóre finančného zdravia plus 5,9 bodov. INEKO hodnotil mestá od 0 do 6 bodov
a išlo o celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu
bežného účtu...
-red-
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Naše mesto

Čo hovorí zhrnutie

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Distribúcia záhradných kompostérov

Mesto Strážske, v súlade so zákonom o odpadoch, na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečilo pre každú domácnosť v rodinných domoch a každú záhradku v záhradkárskej osade SIHOŤ kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti a záhradkári kompostovať nimi
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
kých službách s odporúčaním prísť autom alebo
Občania sú povinní zapojiť sa do systému
ručným vozíkom, pri preberaní sa preukážte obzberu v obci a preto mesto žiadalo občanov,
čianskym preukazom.
aby si prišli bezplatne vyzdvihnúť kompostovací
Táto informácia sa týka len majiteľov rodinzásobník do areálu technických služieb MsPS v
ných domov, pozemkov a záhradiek na Sihoti.
priebehu mesiaca september. Pre tých, ktorí tak
Vydanie kompostérov je bezplatné!
neurobili, je táto informácia: v pondelok alebo v
stredu, v čase od 8.00 do 13,00 hod., v technic-

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

WiFi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré
poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Strážske k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na
uvedených miestach: 1. Námestie mesta. 2. Priestor pred domom kultúry. 3. Priestranstvo autobusovej
stanice. 4. Priestranstvo pri amfiteátri. 5. Pokrytie verejných priestorov a vestibulu mestského úradu...
Schválený NFP: 14 000 €, spolufinancovanie mesta: 700 €.
Ing. Lucia Harmanová

Vážne riziko rieši štát

S informáciami o nebezpečnom odpade sa stretávame často v Strážskom. Ide o odpadové látky,
ktoré sa našli v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske v prevažne skorodovaných sudoch. Sú to stovky ton toxického odpadu so zvyškami nebezpečných látok PCB – polychlórovaných
byfenilov. Problému sa venovala vláda na výjazdových rokovaniach v Trebišove a Michalovciach. A
ako povedal premiér Peter Pellegrini „nebudeme už riešiť, kto je za stav zodpovedný, ale ide o krízovú situáciu a preto by mal štát a príslušní ministri – a ja to plne podporujem – vyhlásiť mimoriadnu
situáciu a táto environmentálna záťaž bude môcť byť odstránená na účet štátu“ (zo správy TASR).
Na rokovaní vlády v Michalovciach sa zúčastnil primátor Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý k problému
vystúpil a navrhol ďalší postup. Vo svojom vystúpení žiadal tiež riešiť problém so spúšťaním prevádzky minioceliarne SOMA, kde sú najväčším problémom pozemky.
-grm-

Rozšírte naše rady
Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov má za sebou bohatú
činnosť. V júli sme uskutočnili kultúrno-športové
stretnutie. V kvíze sme si overili vedomosti z 2.
svetovej vojny. Výsledky boli prekvapivé, nikto
sa nemusel hanbiť za svoje vedomosti. V športovom zápolení boli úspešní: J. Vajsová, G. Meňovčíková, T. Ihnátová, J. Kormaník, S. Magura, P.
Malík, A. Sklárová, J. Megelová, Ľ. Dančišinová,
M. Kočerha. Kvietkom sme obdarovali jubilantov
narodených v tomto mesiaci. O chutný guľáš sa
postarali J. Dupaľ, J. Stach a J. Kormaník.
Mesiac august sa niesol v znamení 75. výročia SNP. Šesť členov sa zúčastnilo osláv SNP
s partizánskou vatrou v Porube pod Vihorlatom.
Oslavy pokračovali v rôznych obciach michalovského regiónu a v Strážskom. 29. augusta sa
21 členov zúčastnilo osláv v Banskej Bystrici,
navštívili sme Kremničku a zastavili sme sa na
Dargove.
Pri príležitosti jubilea 85 rokov P. Mlynarčíka sme boli na návšteve v DSS Harmonia. V septembri
sa 17 členov zúčastnilo výletu, ktorý usporiadal Zväz vojakov SR, KD Michalovce s návštevou Červeného Kláštora – splav Dunajca, Starej Ľubovne – hrad a Bardejova.
Činnosť našej ZO SZPB je rozmanitá a boli sme radi, keby sa našli ďalší záujemcovia, ktorí by
rozšírili naše rady. Vstupom nových členov sa posilní naše snaženie o hodnoty boja za národné oslobodenie, boja proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu starostlivosť.
Anna Zabloudilová

Priestory pre MO JDS
Začiatkom leta Mestské zastupiteľstvo v Strážskom odsúhlasilo pre MO JDS Strážske priestory
na Obchodnej ulici č.439. Členovia JDS podľa vlastných možností priestory vyčistili, vymaľovali a
zabezpečili dostupným nábytkom. Všetko robili svojpomocne, aby boli priestory pripravené a mohli
ich doplniť ďalším nábytkom. Sme povďační Mgr. Zuzane Voľanskej z MsÚ za pomocné rady, ústretovosť a spracovanie administratívnych záležitostí.
Mgr. Eva Kovalová

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov, ktoré
vznikli na území mesta Strážske v I. polroku
2019, zabezpečoval Mestský podnik služieb
mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe
zmluvy o poskytovaní služieb.
V hodnotenom období bolo v meste vyprodukovaných a na skládke Pláne zneškodnených celkovo 421,20 ton zmesového komunálneho odpadu, čo je o 43,42 t menej ako v I.
polroku 2018.
Občania tvoria 86,30 % zmesového komunálneho odpadu a 13,70 % produkujú podnikatelia v meste a v areáli Chemko.
Pozornosť si zaslúži zhrnutie, pretože v I.
polroku 2019 bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zaznamenaný: pokles
produkcie zmesového komunálneho odpadu
o 43,42 t; pokles produkcie drobného stavebného odpadu od obyvateľov o 5,94 t; pokles
produkcie objemného odpadu od obyvateľov
o 2,01 t; pokles celkového množstva komunálneho odpadu vyvezeného na skládku Pláne o
49,98 t; nárast množstva vyzbieraných vytriedených odpadov o 25,93 t; % triedenia komodít
z komunálneho odpadu 16,7%; % uložených
odpadov na skládku 83,3 %; nárast množstva
odpadu z mechanického spracovania odpadov, t. j. odpad vytriedený z triedených zložiek
komunálneho odpadu v hale triedeného zberu
(mesto a okolité obce) o 15,09 t. M. Bočková

Objednajte si firmu
Na neplánovanom zasadnutí MsZ sa poslanci a pracovníci mesta venovali problematike, ktorá súvisí s rekonštrukciami domov a odstraňovaním strešných krytín.
Pri rekonštrukciách rodinných domov sa stáva, že občania svojpomocne odstraňujú zo stavieb azbestocementovú strešnú krytinu – eternit.
Pri neodbornej manipulácii s materiálom s
obsahom azbestu sa stáva závažným problémom hlavne možnosť uvoľňovania azbestových
vlákien do životného alebo pracovného prostredia. Azbest v podobe azbestových vlákien má
škodlivé účinky na zdravie ľudí, hlavne pri jeho
vdychovaní a preto je, podľa nariadenia vlády SR
č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci,
klasifikovaný ako karcinogén kategórie 1A – dokázaný karcinogén pre ľudí.
V záujme predchádzania riziku poškodenia
zdravia je preto potrebné, aby manipuláciu s
azbestom – teda strešnou krytinou eternit – vykonávala firma, ktorá má od Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnenie
na odstraňovanie azbestových materiálov zo
stavieb.
Odpady s obsahom azbestu sa nedajú zaradiť do skupiny drobných stavebných odpadov, aj
keď vznikajú pri stavebnej činnosti občana. Sú
to nebezpečné odpady, na nakladanie s nimi je
potrebný súhlas orgánu odpadového hospodárstva, ktorý má práve firma oprávnená na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb.
		
M. Bočková

Príďte na 50. ročník BO
V nedeľu 10. novembra 2019 sa uskutoční jubilejný 50. ročník Behu oslobodenia Strážskeho. Mesto Strážske,  
Mestský bežecký klub MBO Strážske,
Základná škola v Strážskom a CVČ v
Strážskom pozývajú na podujatie občanov, bežeckú verejnosť a sympatizantov
športu. Títo organizátori sa rozhodli aj
pre sprievodné akcie (tombola – hlavná
cena horský bicykel). Na štarte budú
všetci bežci domáceho bežeckého klubu.                                    
Vladislav Lipovský

Naše mesto

Spomienka

Stíchlo navždy srdce
zlaté, zhasol v Tvojich
očiach svit, ťažko sa nám
bude teraz bez Teba žiť.
Ďakujem
úprimne
všetkým za tichú spomienku na môjho manžela, otca a dedka Michala DANČIŠINA. 5.
októbra uplynul rok čo
tíško odišiel do večnosti.
Odpočívaj v pokoji!
Manželka s rodinou

Spomienka

Čas plynie a nevráti, čo vzal. Zostali len
spomienky a žiaľ.
Dňa 11. 10. 2019 uplynie 10 rokov, keď
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a
dedko Dušan VOJS.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú.
Manželka a deti s rodinami

Gratulácia
k jubileu
24. septembra tohto roku sa dožila významného jubilea 80. narodenín zdravotná
sestra Anna Meňovčíková.
Pochádza z Vojnatiny, základnú školu absolvovala v Sobranciach, v roku 1954 nastúpila
na Strednú zdravotnú školu v Michalovciach so
zameraním detská sestra. Po strednej škole nastúpila pracovať do nemocnice v Sobranciach
na novorodenecké oddelenie, tam sa spoznala
s manželom, od roku 1959 nastúpila na detskú
ambulanciu v Strážskom ako terénna sestra, kde
ju prijal MUDr. R. Sóbel. Jej náplňou práce bola
návštevná služba detí do jedného roka. Toto jej
poslanie sa týkalo dvanástich okolitých dedín,
ktoré denne navštevovala peši a bicyklom. Takto
spoznala každé novonarodené dieťa v okolí.
Spolu s Dr. Sóbelom zriadili detské poradne v
Pustom Čemernom a Starom. V roku 1977 s Dr.
P. Klacikom pomáhala pri otvorení druhej detskej ambulancie, kde pracovala až do odchodu
do dôchodku. Počas profesie detskej zdravotnej
sestry spoznala niekoľko generácií stoviek detí a
ich príbuzných.
Ako najlepšia pracovníčka bola na Tabuli cti
Okresného ústavu národného zdravia v Michalovciach, pôsobila vo výbore Československého
Červeného kríža, tiež vo výbore Ťažko zdravotne
postihnutých. Aj v dôchodku, prakticky doteraz,
vypomáhala v zdravotnom stredisku, hlavne na
očnej a gynekologickej ambulancii.
Pracovníci zdravotného strediska v Strážskom Vám - pani sestrička - v ďalších rokoch
života prajú hlavne veľa zdravia, spokojnosti, pohody a optimizmu.
MUDr. Viliam Knocik

Čo robia rodáčky
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Multifunkčné ihrisko v ZŠ
„Zelená je tráva, futbal to je hra, ihrisko sa nové v škole otvára,“ spievala Hana Hakošová,
žiačka základnej školy na slávnostnom otvorení multifunkčného ihriska, ktoré sa uskutočnilo v
piatok 13. septembra v areáli základnej školy.
Otvorenie ihriska uviedol svojím príhovorom
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, v ktorom
poďakoval prítomným hosťom za účasť na ceremoniáli otvorenia ihriska a za podporu myšlienky
vybudovania ihriska pri Základnej škole Mierová
1. Primátor privítal vzácnych hostí z Úradu vlády
SR – pozvanie prijali Mgr. Dušan Galis, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport, poslanec NR SR, bývalý futbalista, majster Európy
a reprezentačný futbalový tréner, Tibor Gašaj z
Úradu vlády SR. Slova sa ujal Mgr. Dušan Galis, ktorý apeloval na naše deti, aby trávili menej
času na mobiloch a viac času trávili športovaním.
Prestrihnutie červenej pásky vykonal Mgr.
Dušan Galis, Tibor Gašaj, Ing. Vladimír Dunajčák a Mgr. Michal Polák. Slávnostný okamih
umocnili žiaci krátkym kultúrnym programom.
Po ukončení slávnostného aktu sa medzi žiakmi
školy odohral priateľský futbalový zápas.
Multifunkčné ihrisko bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok
2018 v sume 38 700 €, spoluúčasť mesta 46
048, 63 €, celkové náklady 84 748, 63 €.
Hlavným dôvodom výstavby multifunkčného
ihriska je podporiť rozvoj športu, aktívny pohyb a
Na snímkach P. K. slávnostné prestrihnutie
pásky a pohľad na vystúpenie žiačok v rámci
športové vyžitie detí a mládeže, hlavne u žiakov
programu.
Text: red.
ZŠ.
-bad-

...keď škola končí, my začíname...
Veľa zábavy, vždy iný a pestrý program, návštevy rôznych atrakcií, noví kamaráti... Takéto bolo
tohoročné leto v Centre voľného času Strážske. Počas letných prázdnin sa deti zabávali i na nasledujúcich aktivitách.
Disneyho majstrovstvá – I. turnus mestského denného tábora (MsDT).
Každý deň v tábore bol venovaný rozprávke od Disneyho. Deti sa preniesli do rozprávkového sveta
plného zaujímavých aktivít predovšetkým v prírode. Svoju zdatnosť a odvahu preukázali na prekážkovej dráhe Po stopách Tarzana. Odohral sa aj Veľký rozprávkový futbalový turnaj. Nechýbali zaujímavé
tvorivé aktivity Kreatíivko – výroba náramkov a Čary – máry... výroba farebnej peny, výsledkom ktorej
boli pestré farebné obrázky. Navštívili sme Vihorlatské múzeum v Humennom. Po prehliadke sakrálnej
časti nasledovali tvorivé dielne, na ktorých si deti zhotovili rôzne dekoračné materiály. Bláznivé aktivity
zažili v zábavnom centre Eiffelko. Veľkou rozlúčkovou párty spojenou s maľovaním na tvár, na ktorej
boli odovzdané ceny tímom i jednotlivcom, ukončil sa rozprávkový 1. turnus.
Mimoni na dorodružstve – II. turnus MsDT.
Z detí sa stali malí výskumníci, zažili výbuch cukríkovej sopky, banánovú show, veľkú mimoňovskú
olympiádu, zhotovili lapače snov, súťažili v netradičných disciplínach, riešili záhadu šifrovačky s QR
kódmi, navštívili Bricklandiu – výstavu a herňu lega v Košiciach, zašantili si na detskom interiérovom
ihrisku Steam Factory. V závere sa všetci vyšantili na tanečnom beatle.
Malí výmyselníci – odborné sústredenie.
Tvorivý týždeň pre dievčatá aj chlapcov plný experimentovania rôznymi výtvarnými technikami.
Vyrábali praktické maličkosti pre radosť – zvonkohru, darčekové krabičky, dekoratívne predmety z maľovaných kamienkov atď. To všetko s nami malo možnosť zabsolvovať 57 detí, ktoré sa rozhodli počas
prázdnin nenudiť. Veríme, že všetkým sa prázdninový program páčil a budú svoj voľný čas využívať v
našom CVČ aj v školskom roku 2019/2020.
Pre deti a mládež mesta i okolitých obcí sme opäť pripravili širokú paletu záujmových útvarov –
celkovo ponúkame 29.
V CVČ radi privítame aj mládež mesta, ktorej ponúkame priestory pre klubovú činnosť, spoločnými
nápadmi či projektmi chceme skvalitniť voľnočasové aktivity aj pre túto kategóriu. Každú stredu od
15.30 – 17.30 hod. ponúkame priaznivcom folklóru činnosť v novozriadenom folklórnom súbore Stražčanik (mládežnícka skupina). Už onedlno 12. 10. 2019 sa predstavia divákom na Medzinárodnom
gastrofestivale Margecanske fajnoty.
Viac o našej ponuke záujmových útvarov na: www.cvcstrazske.edupage.org
A ak ste u nás ešte neboli, ste srdečne vítaní a veríme, že u nás nájdete niečo, čo by vás bavilo
a čo by ste chceli vyskúšať. Ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať,
príďte nám to povedať!
					
Mgr. Marta Kordeľová

RTVS – stanica Devín – odvysielala v septembri premiéru rozhlasovej hry Cesta k prezidentovi z pera Pauly Sabolovej, našej rodáčky. Poslucháčsky večer pri sledovaní osudov niekoľkých ľudí, ktorým sa pokazil autobus a zostanú odkázaní na pomoc, pričom čas vyžijú na filtrovanie
svojich problémov, hodnotových rebríčkov až do záveru, bol veľmi príjemný. Po skončení Cesty
nasledovala repríza jej hry Ruská posteľ – tiež fajn zážitok.
Ďalšia rodáčka a autorka – Mária Hajičková – nezaháľa a k trom doterajším knihám čochvíľa
vydá ďalšiu. Spoločenský román Čiarka v súvetí (vyšiel v roku 2010) a román Sudeťáčka (2012) sú
z nášho prostredia. Jej nová kniha pripravená na vydanie obsahuje poviedky z minulého obdobia po
Nežnej revolúcii, ale venované sú aj týraniu žien, problematike homosexuality...
Obe naše Strážanky sa činia, tvoria, píšu a tešia sa zo súdržnosti svojich rodín a malých ratolestí.
Ak viete zaujímavosti o ďalších rodákoch – dajte redakcii vedieť. S potešením o nich napíšem tiež.
								
G. Grmolcová

Na železnici bezpečne
V rámci Týždňa bezpečnosti na železnici pripravilo CVČ 5. septembra pre tretiakov preventívne prednášky zamerané na zníženie detskej
úrazovosti na železničných priecestiach a v blízkosti železničných tratí. Prostredníctvom štyroch
rozprávkových príbehov Ing. kpt. Zuzana Rozsypalová, preventistka ORPZ v Michalovciach,
oboznámila deti s nástrahami a rizikami, ktoré na
nich číhajú v blízkosti železníc.
A. F.
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Snímka z podujatia – M. Bodorik

Oslavy pri kríži
Grófkin kríž, ktorý takto nazvali Strážania, bol 29. augusta – deň 75. výročia SNP – miestom spomienkového stretnutia. Organizátor Jozef Kozár pozval na podujatie najmä športové kluby mesta, lebo
výstup ku krížu je dosť náročný. Prišli najmä členovia KST a MBO, pričom bežci aj pomáhali. Účastníci
pri sprievodnej harmonike Emila Balka a ozvučenej gitare Jozefa Vargoviča zaspievali príležitostné
piesne. V úvode všetci spievali slovenskú hymnu a vo vetríku viala vlajka SR a vlajočky mesta Strážske. Asi tretinu účastníkov tvorili deti, ktoré sa potešili cukríkom. Daroval ich Gabriel Kaňuch zo svojej
prelietajúcej helikoptéry. Z bezpečnostných dôvodov – bolo veľmi horúco – pripravenú vatru nezapálili,
postačili dymovnice. K 60 porciám guľášu z chatky J. Kozára sa všetci stiahli do tieňa lesíka. Každý
si odniesol magnetku s vyobrazením miesta, kríža a textom 75. výročie SNP. Pomocnú ruku podali aj
pracovníci MsPS-TS a štedrý sponzor, ktorý si neželá byť menovaný. Podobné podujatie uskutočnil organizátor aj 28. 10. 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. G. Grmolcová

Turnaje v plážovom volejbale

Volejbalový klub Strážske už tradične počas leta organizoval na kúpalisku turnaje v plážovom volejbale.
9. júna 2019 sa uskutočnil turnaj kadetov, kadetiek, juniorov, junioriek ako kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska – oblasť Východ. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 6 dvojíc dievčat a 10 dvojíc
chlapcov.
18. ročník turnaja Majstrovstiev Slovenska v beachvolejbale žien a mužov – séria A sa uskutočnil 6. júna - 7. júna. Na turnaji sa zúčastnilo 5 dvojíc žien a 15 dvojíc mužov. Víťazkami v kategórii
žien sa stali Eva Eleková a Kristína Harmanová V kategórii mužov zvíťazili Jakub Ihnát a Tomáš Patúc.
Do turnaja sa zapojili aj dvojice z nášho volejbalového klubu. Ľuboš Bajcura a Matúš Vetrecin obsadili
5.- 6. miesto. Jozef Sekera a Peter Staško obsadili 9. – 12. miesto.
Majstrovstvá mesta v plážovom volejbale sa uskutočnili 10. augusta. Hralo sa v dvoch kategóriách. V kategórii do 40 rokov bolo poradie na prvých troch miestach nasledovné: 1. J. Mižik – M. Beň,
2. M. Matúch – D. Belcak, 3. J. Dunca – M. Kmec. V kategórii nad 40 rokov bolo poradie nasledovné:
1. I. Boroš – Š. Bočko, 2. M. Račková – M. Varšo, 3. A. Patlevičová – D. Kovaľ.
Okrem uvedených podujatí sa členovia klubu zúčastnili aj turnajov v rámci regiónu: Košice séria  
B, M - SR - T. Sekera – Ľ. Bajcura 2. miesto, Košice séria  A, M - SR - T. Sekera – Ľ. Bajcura 1. miesto
Trebišov séria B, M - SR - D. Vaňko – M. Petráš 4. miesto.
Na turnaji v plážovom volejbale v Sobranciach sa na prvých troch miestach umiestnili členovia z
nášho klubu: 1. T. Sekera – Ľ.Bajcura, 2. J. Sekera – P. Staško, 3. D. Vaňko – M. Petráš.
Š. Bočko

V polovici augusta sa uskutočnil 15. ročník letného sústredenia Aikida s názvom Leto
Červeného Draka 2019.
Je to podujatie s vysokou intenzitou trénovania a zároveň možnosťou absolvovať skúšky
technickej vyspelosti na tzv. žiacky stupeň kyu,
ale aj na majstrovský stupeň dan (čierny pás).
Všetci adepti skúšky úspešne absolvovali,
jeden z najkrajších výkonov mal Alex Kasarda,
ktorý sa stal držiteľom 2. kyu (hnedý pás). Naše
sústredenia vždy pomáhajú zabezpečiť aj zamestnanci Mestského podniku služieb v Strážskom, za čo im patrí veľká vďaka.
P. Tomko

P. Tomko s cvičencom na tatami.
Snímka: archív P. T.

Dôchodcovia športovali
V septembri sa zástupcovia MO JDS Strážske prvýkrát zúčastnili Okresného športového
dňa seniorov. Príroda Vinianskeho jazera, pekné
počasie spríjemnili atmosféru, náladu a výkony
športovcov. Športového dňa sa zúčastnilo 26 organizácií okresu Michalovce a 104 športovcov –
dôchodcov. Naši – Mária Sabová v kope na bránku a Ján Sabo v petangu – v silnej konkurencii
vybojovali tretie miesta.
O stretnutia s bývalými Strážanmi, ktorí športovali za iné organizácie obcí v okrese, nebola
núdza a boli srdečné. Aj v tom je sila Jednoty
dôchodcov. Vďaka patrí primátorovi Ing. V. Dunajčákovi za reprezentačné tričká a štartovné.
Mgr. Eva Kovalová

Nedali sa zahanbiť

Kolektív Harmonie – zariadenia sociálnych služieb v Strážskom – zorganizoval 4. 9. 2019 v
areáli Park-Pubu 8. ročník športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Účastníci sa zohriali pri zumbe s Jankou Balickou z OZ Aerobik a po sľube o férovom športovaní
začali súťažiť v 7. disciplínach, ale dali si aj pomaľovať tvár, navštívili stánok zdravia SZŠ z Michaloviec a tešili sa aj na ukážku historického šermu zoskupenia zo Sniny, pričom najmä verbálne s nimi
spolupracovali. Naše 2 družstvá z Harmonie (Alexander, Rudolf, Zoltán) a Lidwiny (Dagmara, Mária,
Milan) sa v disciplínach veľmi snažili. Družstvo Harmonie vystúpilo na 3. stupeň víťazov a družstvo
z Lidwiny obsadilo pekné 9. miesto. Najlepší
dostali ocenenia a všetci súťažiaci boli tiež odmenení. Veď si to za výkony na športoviskách
zaslúžili. Niektorí boli veľmi dobrí v lukostreľbe,
prekážkovej dráhe, hode na cieľ, iní zase dobre
skákali z miesta, kopali loptu do bránky, skladali
puzzle s logom hier, bežali so štafetou. Nedali
sa zahanbiť a do výkonov dali všetky svoje sily.
Športové hry, ktorých priebeh moderovala
S. Lipovská, sa vydarili aj vďaka usilovnému kolektívu Harmonie a sponzorom, pričom ozvučovaciu techniku poskytol MsÚ.
G. Grmolcová

Naše mesto zastupovali dve družstvá a takto
sa v športe snažili.
Snímky a text: -gg-

Manželia Sabovci vybojovali tretie miesta.
Snímka a text: MO JDS

KD v parku
V priestoroch Park Pub sa členovia klubu
dôchodcov stretli pri športe. Súťažili v štyroch
disciplínach, v ktorých zvíťazili J. Dupaľ, A.
Škurka, P. Dančišin, M. Sidorová. Po športe
dobre padlo jedlo z grilu R. Lipovského. Zároveň blahoželali najstaršej členke KD a účastníčke M. Polačikovej. Vložné 35 účastníkov
bolo po 3 eurá. Prialo aj počasie a športový
deň sa vydaril.
-olc-
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