
	 Dňa	18.	novembra	2019	poslanci	MsZ	po	
otvorení,	 voľbe	 návrhovej	 komisie	 a	 ove-
rovateľov,	 schválení	 programu	 zasadnutia	
(bod	 č.	 1-3)	 rokovali	 o	 predložení	 žiados-
ti	 (bod	 č.	 4)	 a	 o	 spolufinancovaní	 projektu	
(bod	č.	5).
	 K	 bodu	 č.	 4:	 Návrh	 na	 schválenie	 podania	
žiadosti	o	nenávratný	finančný	príspevok	a	spo-
lufinancovania	 projektu	 „Nízkouhlíková	 straté-
gia	mesta	Strážske“.
	 Uznesením	 Mestského	 zastupiteľstva	 v	
Strážskom	 č.	 241/2018	 zo	 dňa	 14.12.2018	 už	
bola	 schválená	 žiadosť	 o	 nenávratný	 finančný	
príspevok	 a	 spolufinancovanie	 projektu	 „Níz-
kouhlíková	stratégia	mesta	Strážske.	
	 Povinnou	prílohou	k	žiadosti	 je	predloženie		
uznesenia	 	 o	 schválení	 nie	 staršie	 ako	 3	me-
siace	ku	dňu	podania	žiadosti	 (30.09.2019)	so	
zapracovaním	vyčíslených	celkových	oprávne-
ných	výdavkov	a	spolufinancovania.	Vzhľadom	
k	tomu	je	potrebné	najskôr	zrušiť	pôvodný	bod	
Uznesenia	č.	241/2018		a	následne	prijať	nové	
uznesenie.
	 K	 bodu	 č.	 5:	 Návrh	 na	 schválenie	 spolufi-
nancovania	projektu	„Zlepšenie	stavu	ovzdušia	
v	meste	Strážske“.	
	 Environmentálny	 fond	 vyhlásil	 výzvu	 na	
predkladanie	žiadostí	o	poskytnutie	dotácie	pre	
podporu	 projektov	 zameraných	 na	 zlepšenie	
kvality	 ovzdušia	 prostredníctvom	 adaptačných	
opatrení,	 najmä	 v	 oblastiach	 riadenia	 kvality	
ovzdušia.
	 Zámerom	 projektu	 je	 obstaranie	 komunál-
neho	 vozidla	 na	 čistenie	 pozemných	 komuni-
kácií,	 čím	 by	 mesto	 dobudovalo	 technickú	 in-
fraštruktúru	 a	 prispelo	 by	 k	 zlepšeniu	 zelenej	
infraštruktúry	mesta.	 Komunálne	 vozidlo	 bude	
mesto	využívať	na	zametanie	a	mokré	čistenie	
komunikácií	po	zimnom	posype,	čím	zabezpečí	
zber	posypového	materiálu	a	jeho	upcyklovanie	
a	prípadné	opätovné	využitie	v	ďalšej	sezóne.	
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Nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu
V	 letných	 mesiacoch	 bude	 mesto	 komunálne	
vozidlo	 využívať	na	kropenie	 komunikácií,	 čím	
sa	výrazne	zníži	prašnosť	v	prostredí	s	hustou	
dopravou	a	zlepší	sa	kvalita	ovzdušia.	Taktiež	
bude	využívané	aj	na	kropenie	a	zavlažovanie	
parkov	 a	 zelene	 vo	 verejných	 priestranstvách,	
aby	tak	zachovalo	aktívnu	a	prirodzenú	obnovu	
kyslíka,	ekologickú	stabilitu	a	biodiverzitu	pros-
tredia.
	 Mesto	 Strážske	 podalo	 žiadosť	 o	 dotáciu		
s	 názvom	 „Zlepšenie	 stavu	 ovzdušia	 v	meste	
Strážske“:	celkové	predpokladané	náklady	177	
000	€,	požadovaná	dotácia	168	150	€,	spolufi-
nancovanie	8	850	€.
	 Mestské	 zastupiteľstvo	 po	 prerokovaní	
schválilo	toto	uznesenie.
 Schvaľuje: 1.	Predloženie	žiadosti	o	nená-
vratný	finančný	príspevok	na	sprostredkovateľ-
ský	orgán	v	rámci	výzvy	nasledovne:	kód	výzvy	
OPKZP-PO4-SC441-2018-39;	 názov	 projektu:	
Nízkouhlíková	stratégia	mesta	Strážske;	výška	
maximálneho	celkového	spolufinancovania	pro-
jektu	zo	strany	žiadateľa	stanovená	z	celkových	
oprávnených	výdavkov	15	499,73	€	predstavuje	
čiastku	774,99	€;	financovanie	prípadných	neo-
právnených	výdavkov	projektu.	
 2.	 Spolufinancovanie	 projektu	 „Zlepšenie	
stavu	 ovzdušia	 v	meste	Strážske“	 z	 vlastných		
zdrojov	vo	výške	minimálne	5%	z	oprávnených	
nákladov	projektu.
 Ruší:	 Bod	 C/2	 Uznesenia	 č.	 241/2018	 zo	
dňa	14.12.2018.
	 										Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta

Rokovanie o rozpočte
	 Po	redakčnej	uzávierke	sa	uskutočnilo	plá-
nované	zasadanie	MsZ.	Najdôležitejším	bodom	
programu	bolo	rokovanie	o	rozpočte	mesta	na	
rok.	Uznesenie	nájdete	po	rokovaní,	ktoré		bolo	
dňa	12.	12.	2019,	na	webovom	sídle	mesta	a	v	
novinách	v	prvom	novoročnom	čísle.													-red.-
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Silvester
	 Námestie	A.	Dubčeka:	od	23.30	hod.	
do	01.00	hod.	reprodukovaná	hudba	DJ	
Dodo,	 o	 polnoci	 ohňostroj	 a	 príhovor	
primátora	 mesta	 s	 prípitkom.	 Bonus	 –	
darček	a	varené	víno.	Príďte	sa	zabaviť	
a	osláviť	prelom	rokov.

Galaprogram
	 Vianočný	 galaprogram	 v	 mestskej	
kultúrnej	sále	sa	uskutoční	17.	decembra	
o	 15.30	 hod.	 Účinkujú:	materská	 škola,	
základná	 škola,	 centrum	 voľného	 času,	
základná	 umelecká	 škola,	 SZ	 Rozkvet,	
DSS	Harmonia,	DSS	Lidwina.

Mikuláš na námestí
	 Sviatok	 sv.	 Mikuláša	 obľubujú	 najmä	 deti,	
pretože	 sú	 v	 tento	 deň	 obdarované	 malými	
drobnosťami.	 Námestie	Alexandra	 Dubčeka	 sa	
vo	 štvrtok	5.	 decembra	 zaplnilo	 deťmi	 i	 dospe-
lými,	ktorí	netrpezlivo	čakali	na	Mikuláša	a	jeho	
pomocníkov	 (na	 snímke	 P.K.).	 Herci	 z	 divadla	
Cililing	 si	 pripravili	 pre	 deti	 rozprávku	 o	Napra-
venom	čertovi	a	nasledoval	dlho	očakávaný	prí-
chod	Mikuláša,	ktorého	zvolávalo	plné	námestie	
detí.	Pieseň	„Mikulášku,	dobrý	strýčku“	spievalo	
azda	každé	dieťa,	čo	vytvorilo	neopísateľnú	at-
mosféru.	 Nechýbalo	 rozsvietenie	 vianočného	
stromčeka	a	rozdávanie	mikulášskych	balíčkov.	
Predvianočná	nálada	teda	dorazila	aj	do	nášho	
mesta	a	v	 rámci	kultúrneho	programu	vyvrcholí	
17.	decembra	v	mestskej	kultúrnej	sále	Vianoč-
ným	galaprogramom.	
	 Mikuláš	ani	tento	rok	nezabudol	na	obyvate-
ľov	 Domova	 sociálnych	 služieb	 Lidwina	 a	 oby-
vateľov	 Domova	 sociálnych	 služieb	 Harmonia.	
Mikuláša	 s	 čertom	 a	 anjelom	 vrúcne	 privítali	 a	
prekvapili	pekným	programom.																								-bad-

Výročie Nežnej revolúcie
	 Od	novembra	1989	ubehlo	30	 rokov.	Mesto	
Strážske	si	pripomenulo	výročie	Nežnej	 revolú-
cie	programom,	ktorý	sa	konal	v	nedeľu	17.	no-
vembra	v	mestskej	kultúrnej	sále.	
	 Po	zaznení	štátnej	hymny	Slovenskej	republi-
ky	sa	k	prítomným	prihovoril	primátor	mesta	Ing.	
Vladimír	 Dunajčák.	 Oslavné	 piesne	 zaspieval	
Spevácky	 zbor	 Rozkvet.	 Žiaci	 základnej	 školy	
si	pripomenuli	udalosti	novembra	´89	v	krátkom	
dialógu	a	zhotovením	plagátov	o	Nežnej	revolú-
cii.	Na	záver	vystúpila	Ľudová	hudba	Šarišanci.	
																																																																				-bad-
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Spomienka
 Neúprosný	 osud	 to	
najdrahšie	 nám	 vzal,	
len	 bolesť	 v	 srdciach,	
smútok,	 prázdny	 domov	
a	spomienky	nám	pone-
chal.	 Kto	 ťa	 poznal,	 ten	
pozná	 našu	 bolesť,	 ten	
vie	 čo	 sme	 v	Tebe	 stra-
tili.	 V	 našom	 srdci	 žiješ	
večne	 ďalej,	 spi	 sladko,	
veď	 sa	 opäť	 stretneme.	
Spomienka	do	neba,	s	láskou	na	Teba.
	 Dňa	25.	11.	2019	uplynul	rok,	čo	nás	na-
vždy	 opustil	milovaný	manžel,	 otec	 a	 dedko	
Cyril	 KÁKOŠ.	 Vy,	 čo	 ste	 ho	 poznali	 a	mali	
radi,	venujte	mu	svoju	spomienku.
					Smútiaca	manželka,	dcéry	a	syn	s	rodinami

K aktuálnemu stavu mosta v Krivošťanoch
	 Dňa	14.	10.	2019	v	dopoludňajších	hodinách	došlo	k	havárii	časti	nosnej	konštrukcie	mos-
ta	cez	rieku	Laborec	v	Krivošťanoch.	Operatívne	hneď	v	daný	deň	bol	zvolaný	krízový	štáb	
pre	 riešenie	 tejto	 situácie.	 Na	 zasadnutie	 boli	 prizvaní	 zástupcovia	 Správy	 ciest	 Košického	
samosprávneho	kraja,	ktorý	je	majiteľom	daného	mosta,	ako	aj	zástupcovia	SVP,	š.	p.,	Správa	
povodia	Laborca,	majiteľa	a	správcov	vodnej	stavby	Hať	Strážske.
	 Na	 zasadnutí	 krízového	 štábu	 bolo	 konšta-
tované,	že	došlo	ku	kolapsu	–	zrúteniu	nosníka	
mosta	do	toku	rieky	Laborec.	S	najväčšou	prav-
depodobnosťou	 došlo	 k	 náhlemu	 pretrhnutiu	
predpätého	lana	v	nosníku	a	následne	ku	kreh-
kému	 lomu	krajného	nosníka.	Podľa	vyjadrenia	
správcu	 mosta	 predpäte	 mostov	 tohto	 typu	 sú	
náchylné	na	tento	typ	porúch.	Most	bol	s	okam-
žitou	 platnosťou	 uzavretý	 pre	 všetku	 dopravu	
s	výnimkou	peších	chodcov	s	 tým,	že	KSK	za-
bezpečí	diagnostiku	nosnej	konštrukcie	mosta	a	
statický	posudok,	ktorý	bude		rozhodujúcim	fak-
torom	pre	rozhodnutie	o	ďalšej	prevádzke	mosta.	
	 Zo	strany	SVP,	š.	p.,	Správa	povodia	Laborca	
bolo	konštatované,	že	v	dôsledku	zrútenia	nos-
níka	došlo	k	tak	závažnému	poškodeniu	hate,	že	
v	danom	čase	bola	vodná	stavba	neovládateľná.	
Následne	správca	vodnej	stavby	v	snahe	o	zní-
ženie	 povodňového	 rizika	 vykonal	 mimoriadnu	
manipuláciu	otvorením	krajných	haťových	polí.
	 Keďže	na	moste	došlo	k	obmedzeniu	dopra-
vy	v	spolupráci	s	autobusovými	dopravcami	bola	
zabezpečená	prímestská	autobusová	doprava	s	
„peším“	prechodom	cez	most.
	 Dňa	4.	12.	2019		nám	bol	doručený	list	Košic-
kého	samosprávneho	kraja,	ktorého	súčasťou	sú	
aj	Výsledky	a	závery	Statického	posudku	mosta	
M158	cez	 rieku	Laborec,	 z	 ktorých	 vyplýva,	 že	
aktuálny	stavebnotechnický	stav	mosta	na	zákla-
de	výsledkov	statického	posúdenia	neumožňuje	
aktuálne	 využívať	 	 predmetný	most	 a	 je	 nevy-
hnutná	rekonštrukcia	nosnej		konštrukcie	mosta.	
Keďže	 nie	 je	 možné	 využívať	 predmetný	most	
ani	pre	osobnú	dopravu	(vozidlá	do	3,5	t),	tak	do	
času	vykonania	rekonštrukcie	mosta	je	riešením	
len	dočasné	premostenie	mostným	provizóriom.	

Podľa	informácií	od	pracovníkov	SC	KSK	sú	dve	
alternatívy	 provizórneho	 premostenia.	 Prvou	 je	
uloženie	mostného	provizória	 typu	MS	od	 spo-
ločnosti	Swietelsky-Slovakia,	s.	r.	o.	„na	stavajúci	
poškodený	most“.	Druhou	 je	zapožičanie	provi-
zórneho	 mosta	 od	 Správy	 štátnych	 hmotných	
rezerv	 SR,	 ktorý	 by	 bol	 postavený	 (po	 dohode	
so	SVP,	š.	p.)	mimo	stavajúceho	mosta.	Správu	
o	tom,	ktorá	alternatíva	sa	bude	realizovať,	oča-
kávame	od	SC	KSK	v	najbližšom	čase.
	 Veľmi	nás	mrzí,	 že	 tento	stav	 trvá	 tak	dlho,	
ale	len	samotné	vypracovanie	statického	posud-
ku,	 ktorý	 externe	 zabezpečoval	 KSK,	 trvalo	 do	
konca	mesiaca	 novembra	 2019.	A	 ako	 už	 bolo	
aj	 vyššie	 spomínané,	 všetky	nasledujúce	 kroky	
vyplývajú	zo	záveru	statického	posudku.	Mesto	
Strážske	bude	maximálne	ústretové	Košickému	
samosprávnemu	kraju	pri	riešení	tejto	havarijnej	
situácie	mosta	a	vyvinie	maximálne	možné	úsilie	
pre	zmiernenie	nepriaznivých	vplyvov,	ktoré	táto	
havária	 mosta	 spôsobuje	 našim	 obyvateľom	 v	
Krivošťanoch.	
	 																			Ing.	Dušan	Cacara,	prednosta	MsÚ

„Tento	projekt	je	spolufinancovaný	Európskou	úniou“

Rekonštrukcia Školiaceho strediska (bývalej kolkárne) 
	 Cieľom	projektu	Zníženie	energetickej	náročnosti	budovy	Školiaceho	strediska	v	meste	Strážske	je	
znížiť	energetickú	náročnosť	a	prispieť	k	zlepšeniu	vplyvu	budovy	na	životné	prostredie	a	súčasne	tak	
k	ochrane	zdravia	ľudí.	Výsledným	efektom	je	sanácia	verejnej	budovy,	úspora	verejných	prostried-
kov	a	skvalitnenie	a	zlepšenie	podmienok	pre	verejnosť	a	pracovných	podmienok	pre	zamestnancov.	
Zateplením	sa	znížia	celkové	náklady	na	vykurovanie,	stavba	sa	ochráni	pred	nepriaznivými	účinkami	
pôsobenia	klimatických	vplyvov,	zároveň	dôjde	k	zvýšeniu	reprezentatívnosti	a	úžitkovej	hodnoty	stre-
diska.	
	 Návrh	opatrení	na	zníženie	spotreby	energií:	
1.	Opatrenia	stavebného	charakteru:	 -	Zateple-
nie	obvodového	plášťa,	vrátane	zateplenia	oste-
ní	a	nadpraží	výplní	otvorov.	Výmena	dverných	a	
okenných	výplní	otvorov.	Výmena	sklobetónovej	
výplne	 otvoru	 za	 presklenú	 výplň.	 Zateplenie	
strechy.	 Zateplenie	 základov	 obvodových	 stien	
pod	 terénom	do	hĺbky	 základových	 konštrukcií.	

2.	 Modernizácia	 vykurovacieho	 systému:	 Zdroj	
tepla	–	kondenzačný	kotol.	Hydraulické	vyregu-
lovanie	 vykurovacej	 sústavy.	Výmena	 rozvodov	
UK	 a	 radiátorov.	 Zavedenie	 zónovej	 regulácie.		
Inštalácia	termostatických	hlavíc	na	radiátoroch.	
3.	Modernizácia	systému	prípravy	teplej	vody.	4.	
Modernizácia	osvetlenia.	5.	Inštalácia	núteného	
vetrania	so	spätným	získavaním	tepla.

Deň veteránov
	 11.	novembra	o	11.00	hod.	 sa	opäť	 stretli	
členovia	ZO	SZPB	a	občania	nášho	mesta	na	
Námestí	A.	Dubčeka,	aby	si	pietnou	spomien-
kou	 pri	 príležitosti	 101.	 výročia	 ukončenia	 1.	
svetovej	vojny,	uctili	padlých	v	svetových	voj-
nách	 (na	snímke	PK).	Milióny	mŕtvych	v	sve-
tových	vojnách	znásobené	obeťami	mnohých	
menších	konfliktov,	ale	aj	57	obetí	mierových	
misií	a	operácií	z	radov	slovenských	občanov,	
sú	výzvou	pre	hľadanie	mierových	riešení	všet-
kých	konfliktov.	Nedopustíme,	aby	sa	zabúdalo	
na	posolstvo,	ktoré	nám	zanechali.	Panychídu	
bohoslužbu	 za	 padlých	 odslúžili	 Mgr.	 Michal	
Džugan	a	Adrián	Kovaľ.							Anna	Zabloudilová

Program 
pre jubilantov

	 Vo	viacúčelovej	sále	sa	16.	októbra	uskutoč-
nila	 kultúrno-spoločenská	 akcia	 pri	 príležitosti	
Mesiaca	úcty	k	starším.	Na	úvod	sa	k	prítomným	
prihovoril	primátor	mesta	Ing.	Vladimír	Dunajčák,	
zablahoželal	jubilantom	a	podujatie	pokračovalo	
kultúrnym	programom.	Deti	z	materskej	školy	si	
pripravili	 pestrý	 program	 –	 nechýbali	 piesne	 a	
básne	pre	starých	rodičov	a	ľudový	tanec,	ktorým	
roztlieskali	celé	publikum.	Pokračoval	Spevácky	
zbor	Rozkvet,	ktorý	vedie	PhDr.	Slávka	Rudač-
ková,	PhD.	Zbor	vystúpil	v	dvoch	vstupoch	–	za-
spievali	 prevažne	 ľudové	 piesne	 s	 hudobným	
sprievodom,	 aj	 ako	 acapella.	 Zaslúžene	 si	 „vy-
spievali“	obrovský	aplauz.	Žiaci	základnej	školy	
nezaostávali	v	kvalite	predvedeného	programu.	
Zaspievala	Hanka	Hakošová,	žiaci	2.	 stupňa	si	
pripravili	zaujímavú	scénku,	žiačky	sa	tiež	pred-
viedli	v	gymnastickom	tanci	a	v	tanci	roztlieska-
vačiek.	Účinkujúci	opäť	navodili	neopakovateľnú	
atmosféru.	 Veríme,	 že	 pozvaní	 jubilanti	 zažili	
príjemné	popoludnie	a	že	si	domov	odniesli	 iba	
pekné	spomienky.

Na	snímke	P.	K.	blahoželá	primátor	jubilantke	
Márii	Bilikovej.																																									Text:	-red-Adventný večer

	 Marína	 –	 Klub	 žien	 pri	 SNS	 a	 MO	 SNS	
Strážske	 pozvali	 31.	 novembra	 verejnosť	 do	
mestskej	 kultúrnej	 sály	 na	 Adventný	 večer	 s	
predvianočným	pásmom	kolied	a	vinšov	v	na-
šom	regióne,	v	ktorom	vystúpil	kolektív	z	DSS	
Lidwina,	krúžok	Zrkadlenie,	spevácka	skupina	
Rozmarín,	DFs	Drelich,	O.Z.	Ciffra.	Spevácky	
zbor	Rozkvet	spieval	tiež	a	program	ukončil	Ti-
chou	nocou.	A	spievalo	aj	publikum.	Program	
moderovala	Edita	Jónyová,	ktorá	v	úvode	dala	
priestor	na	privítanie	predstaviteľom	organizá-
torov	Eve	Milučkej	za	Marínu	a	Petrovi	Malíko-
vi	za	MO	SNS.	Súčasťou	podujatia	boli	tvorivé	
dielne	krúžku	paličkovania	Pavučinka	a	dielne	
pre	rozvoj	pracovných	zručností	z	Lidwiny.																																																												
	 	 	 	 																							-grm-

Jasná hviezda
Tichá	noc	svätá	nad	Betlehemom,
na	nebi	jasná	hviezda	žiari.
Podivné	veci	v	tomto	kraji	
anjeli	pastierom	zvestovali.	

Za	mestom	v	maštali	svätá	Panna	
porodila	Spasiteľa	Krista	Pána.
Kráľa	Neba	i	Zeme	bez	trónu	a	slávy,	
jeho	príchod	na	svet	mudrci	zvestovali.

Prináša	nádej,	pokoj	a	lásku,	
akú	tento	svet	nevie	dať.
Nežiada	zlato,	ani	striebro,	
len	obetovať	sa,	odpúšťať	a	milovať.
																																																						F.	Repovský

Snímka	P.	K.



Majú najvyššie ocenenie
	 Miestny	spolok	Slovenského	Červeného	krí-
ža	usporiadal	v	októbri	dve	podujatia.	Na	prvom	
sa	stretli		dobrovoľní	darcovia	krvi	–	držitelia	oce-
není	–	Medaily	MUDr.	Jána	Kňazovického	(naj-
vyššie	ocenenie)	J.	Čatloš,	L.	Hujdič,	A.	Kopas,	
T.	Pázstor,	ako	aj	7	držiteľov	Diamantovej	a	32	
držiteľov	 Zlatej	 plakety	 MUDr.	 Jána	 Janského.	
Predsedníčka	MS	SČK	M.	Kudelčíková	spolu	s	
nimi	privítala	predstaviteľky	ÚzS	SČK	v	Micha-
lovciach	Mgr.	A.	Kniežovú	a	Ing.	A.	Raškovskú.	
Pri	občerstvení	bol	čas	na	spomienky	a	zážitky	z	
darovania	krvi	 i	potešene	z	kozmetických	balíč-
kov,	ktoré	venovalo	mesto.	

	 Neskôr	 sa	 znovu	 v	 KD	 pri	 príležitosti	 Me-
siaca	úcty	k	starším	zišli	 členky	SČK.	Tradičné	
posedenie	 pri	 čaji	 spríjemnili	 svojím	 hudobným	
programom	učitelia	a	žiačka	ZUŠ.	Blahoželanie	
patrilo	jubilantkám	a	účastníčky	si	mohli	čaj	vypiť	
aj	z	darovaných	šálok.																																												-gg-

Úcta k starším
	 Týmto	heslom	sa	riadia	ľudia,	ktorí	počas	celého	roka	prichádzajú	do	zariadenia	sociálnych	slu-
žieb	Harmonia.	Nesklamali	a	prišli	aj	v	októbri	potešiť	a	najmä	svojím	programom	rozveseliť	našich	

starších	obyvateľov.	Patria	k	nim	krúžok	
Zrkadlenie,	 spevácka	skupina	 	Rozma-
rín,	deti	 z	MŠ,	ZŠ	a	CVČ	Strážske,	 za	
čo	im	patrí	úprimná	a	veľká	vďaka.	Veď	
obetujú	to,	čo	mnohým	z	nás	chýba,	a	to	
svoj	voľný	čas,	ktorý	potrebujú	na	nácvik	
programu	 a	 návštevu	 Harmonie.	 Naši	
seniori	si	to	veľmi	vážia	a	nesmierne	sa	
tešia	 na	 ďalšie	 vystúpenia	 a	 návštevy,	
ktoré	 im	 vždy	 vyčaria	 nielen	 úsmev	na	
tvári,	ale	neraz	im	vyhŕkne	aj	slza	šťastia	
a	dojatia.																				Mgr.	Beáta	Danková

	 Záber	zo	stretnutia	darcov	krvi.	Snímka	a	
text:	G.	Grmolcová

	 Na	snímke	ZSS	Harmonia	sú	deti	z	
MŠ	 pri	 vystúpení,	 ktoré	 seniorov	 veľmi	
potešilo.																																							Text:	red.
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Ce-ve-cečkové všeličo 
	 Otvorili	sa	dvere	do	CVČ	a	zmysluplne	vyu-
žívať	svoj	voľný	čas	v	šk.	 roku	2019/2020	sa	v	
našom	školskom	zariadení	 rozhodlo	233	detí	a	
mladých	ľudí	v	niektorom	z	21	zriadených	záuj-
mových	 útvarov.	 Okrem	 pravidelnej	 záujmovej	
činnosti	sme	uskutočnili	 rôznorodé	príležitostné	
aktivity.	Čím	sme	žili	v	uplynulých	mesiacoch?	
	 V	októbri:	Margecianske	dobroty	-	39	členov	
FS	 Stražčanik	 sa	 zúčastnilo	 Medzinárodného	
gastrofestivalu	v	Margecanoch.	Kyticu	z	 tancov	
uvitú		nesieme	Vám	-	vystúpenie	FS	Stražčanik	
pri	príležitosti	Mesiaca	úcty	k	starším	v	DSS	Har-
monia,	 toto	 podujatie	 z	 verejných	 zdrojov	 pod-
poril	Fond	na	podporu	umenia.	Mladí	 tanečníci	
vystúpením	potešili	tiež	seniorov	v	obci	Zbudza.	
Na	tému	ochrany	prírody	pre	žiakov	ZŠ	sme	pri-
pravili	 besedy	 -	Tajomné	zákutia	 lesa,	 Jesenná	
migrácia	spevavého	vtáctva	a	iné	zaujímavosti	v	
prírode.	V	spolupráci		s	OR	PZ	Michalovce	-	Ako	
sa	 stať	 kadetom	 policajného	 zboru	 -	 pre	 SOŠ	
Strážske,	Detská	policajná	akadémia	–	úvodná	
časť	projektu	pre	6.	roč.	ZŠ.	
	 V	novembri		jesenné	prázdniny	spestrila	de-
ťom	Šarkaniáda	a	iné	aktivity	-	súťažno-zábavné	
podujatie	 Milujem	 Slovensko,	 tvorivé	 dotyky	 s	
remeslom,	športom	proti	drogám.	
	 V	decembri	 žijeme	kultúrou	adventného	ob-
dobia:	 Mikulášske	 šantenie	 v	 Drobček	 klube,	
Mikulášsky	deň	v	CVČ,	radosť	a	darčeky	rozdá-
val	deťom	pediatrického	oddelenia	michalovskej	
nemocnice,	v	Hypermarkete	Tesco	Michalovce	a	
Strážske.	Vianoce	u	nás	–	beseda	a	tvorivé	ak-
tivity,	vyrábanie	vianočných	darčekov,	Vianočný	
jarmok	remesiel,	pečenie	perníkov,	Koledu	vám	
nesieme	 v	 DSS	Harmonia,	 Vianočné	 zvyky	 na	
Zemplíne	 -	 podujatie	 z	 verejných	 zdrojov	 pod-
poril	Fond	na	podporu	umenia.	V	rámci	preven-
tívnych	podujatí	pokračujeme	v	projekte	Detská	
policajná	 akadémia,	 besedami	 Šikanovanie	 a	
Kyberšikanovanie,	Bezpečná	manipulácia	s	pe-
tardami	pre	ZŠ	a	SOŠ.	
	 Počas	 vianočných	 prázdnin	 pripravuje-
me:	 Zvieratkám	 na	 Vianoce	 -	 vychádzky	 do	
prírody,	pre	rodičov	a	deti	Montessori	dielnič-
ky	a	dopoludnie	hier.	Ponúkame	tiež	tvorivé	
stretnutia	 –	 vyrábanie	 bábik,	 maľovanie	 na	
sklo,	tvorenie	z	prírodnín,	novoročný	stolno-
tenisový	turnaj.	Srdečne	Vás	pozývame	-	viac	
na	www.cvcstrazske.edupage.org.                  
	 																																											Mgr.	Marta	Kordeľová

Obľúbené aktivity 
v školskom klube

	 Našou	 každoročnou	 tradíciou	 v	 škol-
skom	 klube	 na	 konci	 septembra	 je	 veľmi	
obľúbená	 rozlúčka	 s	 letom	 pri	 tanečnej	
zumbe	s	cvičiteľkou	Zuzkou.	Deti	sa	pri	tan-
ci	dokázali	uvoľniť,	zabaviť	a	roztancovať	aj	
prichádzajúcich	rodičov,	ktorí	si	s	nami	spo-
ločne	zatancovali.	Druhá	polovica	športovo	
zdatných	detí	si	svoje	sily	zmerala	so	star-
šími	 kamarátmi	 v	 zápase	 vo	 vybíjanej,	 na	
ktorý	spravodlivo	dohliadali	učitelia	telesnej	
výchovy	Mgr.	P.	Müller	a	Mgr.	P.	Kokočák.
	 Dňa	4.	októbra	vychovávateľky	ŠKD	zorganizovali	k	Svetovému	dňu	ochrany	zvierat	2.	ročník	
výstavy	svojho	domáceho	miláčika,	nakoľko	už	minulého	roku	u	detí	zožal	veľký	úspech.	Chovatelia	
predstavili	svoje	zvieratká,	ktoré	si	mohol	každý	pritúliť	a	pohladiť.	Deti	prežili	krásne	popoludnie,	z	
ktorého	si	odniesli	pekné	zážitky	a	dozvedeli	sa	veľa	zaujímavostí	o	zvieratkách.
 K	svetovému	dňu	výživy	a	jabĺčka	sa	v	každom	oddelení	uskutočnili	ochutnávky	ovocných	a	ze-
leninových	šalátov,	ktoré	sa	deti	naučili	aj	spoločne	pripravovať.	Celý	týždeň	sa	niesol	zdravou	výživou	
vo	forme	výstavky,	výtvarnou	súťažou,	náučnými	tajničkami,	pyramídkami	zdravia,	ktoré	si	samostatne	
vyrábali.	Aj	takto	môžeme	deťom	pripomínať	dôležitosť	správneho	stravovania	pre	ich	zdravý	vývin.
 Halloweenské	popoludnie	 sme	 si	 poriadne	 užili	 v	 pekne	 vyzdobenej	 telocvični	 pri	 zábavných	
hrách,	 súťažiach	 a	 tanci,	 ktorý	 im	 precvičovala	
Mgr.	Zuzka	Šulová.	Rozžiarené	očká	a	úsmevy	
naznačovali	spokojnosť	všetkých	prítomných	de
tí.																																											M.	Balogová

Posednie, kúpanie 
a petang dôchodcov
	 V	 novembrových	 daždivých	 dňoch	 prišlo	
vhod	 zábavné	 podujatie	 -	 Jesenné	 posedenie,	
ktoré	pripravil	výbor	MO	JDS.	
	 Žiaci	 ZŠ	 v	 Strážskom	 pod	 vedením	 svojich	
učiteliek	pripravili	kultúrny	program,	ktorý	svojím	
temperamentom	roztlieskal	dôchodcov.	Prítomní	
sa	pohostili	dobrotami	od	členiek	MO	JDS.	Kvíz	
Hádaj	 kto	 som	 v	 podobe	 televízneho	 Inkognita	
bol	veselou	vsuvkou	posedenia.	Jozef	Vargovič	
spevom	a	hrou	na	gitare	 všetkých	 rozospieval.	
Jubilantom	sme	podarovali	malú	pozornosť,	po-
priali	 všetko	 dobré.	 Veríme,	 že	 posedenie	 bolo	
pre	členov	príjemné.
	 Termálne	kúpalisko	Vrbov	pri	Kežmarku	bolo	
cieľom	spoločného	výletu	našej	ZO	JDS	s	orga-
nizáciou	vo	Vinnom.	Prvé	kroky	viedli	k	hradu	v	
Kežmarku.	Sprievodkyňa	nás	oboznámila	s	his-
tóriou,	obdivovali	sme	mnohé	expozície.	Potom	
sme	sa	v	termálnom	kúpalisku	vyhrievali,	zaplá-
vali	si	a	zregenerovali	fyzicky	aj		psychicky.	
	 Výbor	 MO	 JDS	 pripravil	 pre	 svojich	 členov	
prvýkrát	 Petangový	 deň	 seniorov	 v	 parku.	 Zo	
šiestich	družstiev	bolo	na	1.	mieste	družstvo	Ing.	
M.	 Brezovská,	 M.	 Kudelčíková,	 A.	 Raškovská,	
2.	M.	Drutarová,	M.	Sabová,	P.	Babjak,	3.	Mgr.	
E.	Kovalová,	J.	Dupaľ,	L.	Vojtko.	Rozhodovanie	
mali	na	starosti	Mgr.	A.	Babjaková	a	J.	Sabo.	Na	
akcii	sa	zúčastnili	aj	členovia,	ktorí	sa	dožili	pek-
ného	životného	jubilea.	Do	ďalších	rokov	sme	im	
popriali	pevné	zdravie,	šťastie	a	radosť	z	každé-
ho	dňa.																																													Eva	Kovalová	

Super vekový priemer
	 Všetkých	 v	 MO	 JDS	 potešila	 pozvánka	 zo	
Strednej	odbornej	školy	v	Strážskom	na	aktívne	
medzigeneračné	stretnutie	pri	príležitosti	Mesia-
ca	úcty	k	starším.	Prišli	a	privítali	ich	programom	
študentskej	kapely	a	speváčky,	potešili	aj	verša-
mi	v	podaní	 Ing.	Vierky	Venglarčíkovej,	zástup-
kyne	 riaditeľa,	 a	 uvítaním	 riaditeľa	 SOŠ	 Mgr.	
Jozefa	Kuzemku.
	 A	 potom	 to	 prepuklo.	Telocvičňa	 ožila	 súťa-
žiacimi	 družstvami	 zloženými	 zo	 študentov	 a	
dôchodcov.	 Super	 vekový	 priemer.	 Súťaže	 v	 5	
disciplínach	boli	pestré	–	športové	i	šikovnostné.	
Vyhodnotenie	pri	káve	a	sladkostiach	bolo	pote-
šením,	tiež	certifikát	pre	MO	JDS,	ktorý	hovorí	za	
všetko.	Ale	všetko	to	nebolo.	Odchádzali	s	anje-
likmi,	ktoré	vyrobili	študenti.	Eva	Kovalová,	pred-
sedníčka	MO	JDS,	pri	poďakovaní	prečítala	pár	
pekných	 myšlienok	 pre	 študentov	 od	 starších.	
Pri	odchode	prekvapili	nástenkou	s	fotografiami	
z	podujatia.	Super	vekový	priemer	v	názve	dopl-
níme	–	super	podujatie	dňa	23.	októbra.	
	 	 	 																								G.	Grmolcová

	 Na	snímke	ŠKD	podujatie	–	výživa	a	jabĺčko.

	 Snímka	autorky	zo	súťaže	v	šikovnosti.



	 Na	snímke	redakcie	sprava:	1.	až	3.	dvoji-
ce	v	štvorhre.
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OKaST s titulmi z majstrovstiev Európy
	 Rok	2019	bol	pre	Oddiel	kulturistiky	a	silového	trojboja	Strážske	rokom	úspešným.	Začiat-
kom	roka	naše	rady	opustila	hviezda	svetového	formátu,	dlhoročná	členka	OKaST,	niekoľko-
násobná	majsterka	sveta,	majsterka	Európy,	mnohonásobná	majsterka	Slovenska,	držiteľka	
svetových,	európskych	a	slovenských	rekordov	Elena	Šťastná	Šímová.	Rozhodla	sa	pôsobiť	
vo	väčšom	a	bohatšom	klube		z	Bardejova,	ktorý	jej	dal	možnosť	účinkovať	aj	v	inej	oblasti	
nášho	športu.	
	 V	roku	2019	v	našom	klube	pô-
sobilo	 28	 cvičencov,	 z	 ktorých	 sa	
vyprofilovali	4	pretekári,	ktorí	sa	zú-
častnili	pretekov	s	takýmito	výsled-
kami:	
	 M	SR	 v	 benchpresse	 a	 deadli-
fte	2019	Liptovský	Hrádok	-	DL	T2	
Robert	Hrubý	1.	miesto,	160	kg,	DL	
JUN	Peter	Barna	4.	miesto,	220	kg,	
BP	T2	Robert	Hrubý	1.	miesto,	105	
kg,	BP	JUN	Peter	Barna,	1.	miesto,	
150	kg,	BP	Open	Mikovčík	Ladislav	
3.	miesto,	155	kg.		
	 Majstrovstvá	Európy	2019	Čad-
ca	–	BP	T2	Robert	Hrubý	1.	miesto,	
110	 kg,	 BP	 JUN	 Peter	 Barna	 1.	
miesto,	 160	 kg,	BP	Open	Ladislav	
Mikovčík	 4.	 miesto,	 170	 kg	 (na	
snímke	autora).	
	 International	BP	&	DL	cup	Bar-
dejov	24.8.2019	-	Teen	absolut	Patrik	Varga	1.	miesto,	80	kg,	Teen	absolut	Robert	Hrubý	2.	miesto,	
105	kg,	Open	absolut	Ladislav	Mikovčík	8.	miesto,	175	kg.	
	 Z	týchto	výsledkov	majú	najväčší	zvuk	2	tituly	majstrov	Európy	pre	dorastenca	Roba	Hrubého	a	
juniora	Petra	Barnu	a	tiež	4.	miesto	v	kategórii	open	Ladislava	Mikovčíka.	Podujatie	usporiadala	sveto-
vá	federácia	XPC	a	SP,	ktorá	ešte	v	Európe	nie	je	naplno	etablovaná,	čím	samotná	súťaž	výkonnostne	
utrpela.	Na	podujatí	sa	prezentovali	pretekári	7	krajín.	
	 Posledným	podujatím	v	sezóne	bude	Vianočná	RAW	súťaž	v	tlaku	na	lavičke	2019	v	Bratislave,	na	
ktorej	sa	predstavia	Robert	Hrubý,	Patrik	Varga	a	Peter	Barna.																																										Štefan	Roman

Päťdesiaty ročník 
Behu oslobodenia mesta 

	 Druhú	 novembrovú	 nedeľu	 mesto	 Strážske	
organizovalo	jubilejný	50.	ročník	Behu	oslobode-
nia	nášho	mesta.	Radi	sem	prichádzajú	športov-
ci	nielen	zo	Slovenska,	ale	aj	z	okolitých	štátov.	
Za	nepríjemného	daždivého	počasia	a	diváckej	
účasti	sa	na	tratiach	predstavilo	370	športovcov	
vo	všetkých	vekových	kategóriách	od	detí	pred-
školského	veku	po	kategóriu	dospelých.		
	 Na	 štart	 hlavných	 kategórií	 sa	 postavilo	 re-
kordných	 178	 pretekárov,	 kde	 nechýbali	 bežci	
nášho	bežeckého	klubu	MBO	Strážske,	z	ktorých	
sa	najlepšie	umiestnil	Jozef	Fencik	na	9.	mies-
te.	 Prvenstvo	 pre	 seba	 získal	 ukrajinský	 bežec	
Sergei	Raschupkin	pred	Jaroslavom	Szabom	z	
Obalservisu	 Košice	 a	 tretím	 Kornelom	 Biringe-
rom	z	Levoče.	Medzi	ženami	dominovala	Simo-
na	Čonková	z	Prešova	pred	Zuzanou	Stanovčá-
kovou	z	Vranova	nad	Topľou	a	treťou	Veronikou	
Grucovou	z	Prešova.	Najstarším	účastníkom	bol	
domáci	už	80	ročný	Jozef	Lipovský	(na	snímke	
P.	K.	mu	blahoželá	primátor	mesta).	Na	tratiach	

sme	mali	možnosť	sledovať	súboje	malých	detí,	
rivalitu,	radosť	z	víťazstiev	a	neraz	aj	nejakú	tú	
slzičku	 z	 neúspechu,	 no	 na	 námestí	 však	 pre-
vládal	dobrý	pocit	z	 tejto	každoročnej	športovej	
udalosti.	Prítomní	čakali	aj	na	žrebovanie	boha-
tej	 	 tomboly	s	hlavnou	cenou	horského	bicykla.	
Záverečné	slovo	primátora	mesta	Ing.	Vladimíra	
Dunajčáka,	 keď	 sa	 poďakoval	 všetkým	 organi-
zátorom	za	ich	prácu,	prítomným	športovcom	za	
výkony	a	divákom	za	povzbudzovanie,	ukončilo		
športové	popoludnie	s	pocitom,	že	o	rok	sa	všetci	
opäť	stretneme	na	51.	ročníku.	
	 Výsledky	-	1.,	2.	a	3.	miesto	v	kategóriách:		
D1	–	Z.	Jančovičová,	L.	Lukačková,	E.	Melková,	
CH1	–	L.	Hodor,	F.	Kosť,	T.	Hajdučko,	D2	–	S.	
Hodorová,	E.	Popčáková,	A.	Demeterová,	CH2	–	
L.	Müller,	A.	Sabadoš,	S.	Kram,	D3	–	L.	Schmal-
hofferová,	 V.	 John,	 L.	 Oravcová,	 CH3	 –	 T.	 C.	
John,	O.	Sabadoš,	T.	Savka,	D4	–	B.	Hlavatá,	E.	
Rohaľová,	N.	Dzurjaniková,	CH4	–	A.	Rohaľ,	M.	
Halás,	D.	Lelko,	D5	–	N.	Bobaľová,	J.	Mihaľko-
vá,	R.	Lipovská,	CH5	–	V.	Rácz,	V.	Dankanin,	R.	
Ruščanský,	D6	–	B.	Polovková,	D.	Bežovská,	D.	
Bežovská,	CH6	 -	D.	Andrejco,	L.	Terebessy,	M.	
Holinka,	D7	–	1.	D.	Bežovská,	2.	R.	Piskorová,	
CH7	–	J.	Jurko,	M.	Haľko,	A.	Kaššay.	
																																																				Vladislav	Lipovský

Veteran Cup 2019
	 Dňa	16.11.2019	sa	v	telocvični	SOŠ	v	Stráž-
skom	konal	1.	ročník	Veteran	Cupu	o	pohár	pri-
mátora	 mesta	 Strážske	 hráčov	 nad	 40	 rokov.	
Turnaj	slávnostne	otvoril	a	všetkých	privítal	pri-
mátor	mesta	 Ing.	Vladimír	Dunajčák.	Následne	
sa	 začali	 jednotlivé	 zápasy	 turnaja,	 v	 ktorých	
bolo	 možné	 vidieť	 mnohých	 bývalých	 hráčov	
futbalového	klubu	Strážske,	ktorí	dokázali,	že	aj	
keď	rôčky	pribudli,	futbalové	umenie	sa	nezabú-
da.	Turnaj	 vyvrcholil	 finálovým	zápasom,	v	kto-
rom	hráči	TJ	Chemko	Strážske	porazili	družstvo	
ŠK	Strážske	až	na	strely	zo	značky	pokutového	
kopu.	 Všetky	 zápasy	 turnaja	 rozhodoval	 Milan	
Mazár.	Po	ukončení	turnaja	primátor	mesta	odo-
vzdal	ceny	za	jednotlivé	umiestnenia	a	nasledo-
valo	posedenie	v	reštaurácii	Aztéka.	
	 Výsledky	 turnaja:	 1.	 semifinále	 TJ	 Chemko	
Strážske	–	TJ	Pusté	Čemerné	4:2,	2.	semifiná-
le	ŠK	Strážske	–	Výber	mesta	Strážske	1:0,	3.	
miesto	Výber	mesta	Strážske	–	TJ	Pusté	Čemer-
né	6:2,	finále	TJ	Chemko	Strážske	–	ŠK	Stráž-
ske	3:3	(2:0	na	pokutové	kopy).
	 Konečné	 poradie:	 1.	 TJ	 Chemko	 Strážske,	
2.	ŠK	Strážske,	3.	Výber	mesta	Strážske,	4.	TJ	
Pusté	Čemerné.
	 TJ	 Chemko	 Strážske:	 Miloš	 Marko,	 Jozef	
Štafura,	Anatolij	Kosť,	Miroslav	Kovaľ,	Peter	Re-
genda,	Július	Surmin,	Peter	Geroč,	Jozef	Dzuril-
la,	Martin	Hajdučko.	ŠK	Strážske:	Miloš	Kižík,	
Peter	 Porvažník,	Martin	 Gajdoš,	Michal	 Tušek,	
Marek	Barláš,	 Jaroslav	 Zambory,	 Štefan	Šurin,	
Miloš	 Dzvoník.	Výber	 mesta	 Strážske:	 Maroš	
Mešťan,	Matúš	Mitro,	Tomáš	Babják,	Marek	Zá-
potočný,	Vladislav	Lipovský,	Ján	Rohaľ.	TJ	Pus-
té	 Čemerné:	 Erik	 Dančišin,	 Marián	 Dančišin,	
Peter	Holej,	Martin	Holej,	Richard	Hakoš,	Juraj	
Hricik,	Peter	Müller.																																	M.	Kižík

Dve	kytice	na	MMN
	 Mesto	 Strážske	 a	 organizačný	 výbor	 uspo-
riadali	dňa	28.	septembra	17.	ročník	Memoriálu	
Michala	Nistora	 v	 stolnom	 tenise.	Na	stretnutie	
pri	zelených	stoloch	prišli	aj	z	rodiny	M.	Nistora	-	
syn	Peter	a	dcéra	Gabika,	ktorá		sa	k	prítomným	
prihovorila.	 Chvíľa	 ticha	 bola	 venovaná	 aj	 zo-
snulej	dlhoročnej	spoluhráčke	Ľubici	Balogovej.	
Nasledovalo	 položenie	 kvetov	 na	 hroby	 oboch	
nebohých.	
	 Turnaj	riadil	František	Bašista	a	v	závere	vy-
hlásil	 výsledky.	Putovné	poháre	a	 tradičné	dar-
čeky	 odovzdala	 Gabriela	 Grmolcová	 a	 Imrich	
Meňovčík,	ktorý	podujatie	sponzorsky	podporil.
 Výsledky:	muži	–	1.	Eduard	Maskaľ,	2.	Im-
rich	Meňovčík,	3.	Jozef	Ovad,	ženy	–	1.	Štefánia	
Ciganocová,	2.	Tatiana	Krochmaľová,	3.	Gabrie-
la	Grmolcová,	zmiešané	štvorhry	–	1.	Gabriela	
Grmolcová	–	Vasil	Rac,	Johana	Romanová	–	Im-
rich	Meňovčík,	3.	Štefánia	Ciganocová	–	Andrej	
Lopata.																																																			J.	Románová

Snímka	P.	K.

Príďte na už VI. ročník  tradičného 
koncoročného stretnutia priateľov. 

Stretneme sa v sobotu 28. decembra 
2019 o 14. hod. na Ulici 1. mája pred 

domom Zamborových a Gaľových. 
Všetci ste srdečne vítaní!


