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Poslanci počas mimoriadneho rokovania v januári neschválili hlavný bod
programu, a to návrh na schválenie podania žiadosti o dotáciu na prestavbu
atletickej dráhy na futbalovom štadióne.
Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo koncom
februára. Poslanci sa zhodli na zrušení
uznesenia a prijatí nového k projektu s
názvom Výstavba kompostoviska v meste Strážske.

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Mierová 1
Strážske na školský rok 2022/2023 sa
koná od 4. apríla do 13. apríla 2022.
Nakoľko pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s ochorením COVID-19,
zápis sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí.

Štart zimnej prípravy bol ohrozený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na chod „A“ mužstva pre rok 2022.
Napokon sa však futbaloví nadšenci
môžu tešiť aj na ďalšie zápasy v jarnej
časti pod taktovkou nového trénera.

Rokovania mestského zastupiteľstva
Tohtoročné zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák prostredníctvom mimoriadneho rokovania vo štvrtok 20. januára.
Poslanci mali na programe jeden dôležitý bod, a to návrh na schválenie
podania žiadosti o dotáciu na prestavbu atletickej dráhy na futbalovom štadióne. Cieľom projektu bola obnova tartanovej 400 m atletickej dvojdráhy
so štvordráhovou rovinkou a doskočisko do diaľky s rozbehovou dráhou. Finančný príspevok by pokryl 60% nákladov a zvyšok by hradila samospráva.
Spoluúčasť mesta predstavovala sumu 86 313 eur. Poslanci napokon návrh
neschválili a usúdili, že financie by mali byť využité do opráv mesta. Ďalšie
rokovanie sa uskutočnilo vo štvrtok 24. februára, pričom poslanci prediskutovali viacero bodov. Jedným z dôležitých bolo zrušenie uznesenia a prijatie
nového k projektu s názvom Výstavba kompostoviska v meste Strážske.
Návrh napokon cez mestské zastupiteľstvo prešiel. Podľa slov primátora
Ing. Vladimíra Dunajčáka je súčasný projekt o skoro 100 tisíc lacnejší a
rovnako spoluúčasť mesta je o 5 000 menej. Celkové náklady sú vyššie

ako 558 tisíc eur, pričom spolufinancovanie našej samosprávy predstavuje
takmer 28 tisíc eur. Poslanci prijali aj návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Súčasťou všeobecne záväzného
nariadenia je aj povinnosť nahlásiť podujatie najneskôr sedem dní vopred,
aby mal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach priestor
na zabezpečenie kompetentnej osoby na meranie hluku. Miestni podnikatelia, ktorí realizujú akcie s hudobnou produkciou sa zaviazali, že budú mať
počas podujatia uzavreté priestory a podľa možností tiež okná a dvere. Po
dvadsiatej druhej hodine prisľúbili znížiť decibely o tretinu. Viac informácií
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Strážskom sa dozviete na stránke
mesta www.strazske.sk.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Vojna na Ukrajine nie je ľahostajná ani mestu Strážske

V pondelok 28. februára sa konala pracovná porada mesta Strážske k situácii na Ukrajine. Členovia krízového štábu mesta boli kontaktovaní a
informovaní, pričom v prípade potreby bude zvolaný krízový štáb.
Mesto Strážske momentálne neorganizuje finančnú zbierku pre vojnou zmietanú Ukrajinu,
no ak sa chcú občania zapojiť do humanitárnej
pomoci, môžu tak urobiť prostredníctvom pe-

Foto: Prot. Mgr. Michal Džugan, duchovný
správca PCO v Strážskom

ňažnej, potravinovej a materiálnej pomoci cez
Gréckokatolícku, Rímskokatolícku i Pravoslávnu cirkev v Strážskom. Rímskokatolícka farnosť
realizuje zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb, plienok či kočíkov. Taktiež sa zaujímajú o ubytovacie kapacity pre Ukrajincov, ktorí
by mohli zavítať do nášho mesta. Gréckokatolícka farnosť spolupracuje s mestom i starostami
okolitých obcí na zriadení núdzového bývania v
mestskej telocvični a obecných úradoch. Vyhlásili tiež zbierku lôžok a ostatných vecí, ktorými
zariadia tieto priestory. Rovnako pre Ukrajincov
zbierajú trvanlivé potraviny, hygienické potreby i
cukrovinky pre deti. Na pomoc zriadili účet, kde
môžu veriaci v prípade záujmu prispieť. Pravoslávna cirkevná obec sa zapojila do zbierky potravinovej a materiálnej pomoci, pričom prijímajú
okrem základných potravín a voľne dostupných
liekov tiež oblečenie i nepremokavú obuv. Dary
do zbierky je možné priniesť do chrámu na ulici
Mierová 274 každý deň v čase od 8:00 do 12:00
predpoludním, prípadne po dohode na telefónnom čísle 0915 958 321. Do zbierky sa môžete
zapojiť aj finančným darom na účet Filantropie
Michalovsko-košickej eparchie.
Pre núdzové ubytovanie máme pre Ukrajincov
pripravené priestory v mestskej telocvični s kapacitou 30 lôžok. V prípade potreby môže mesto
využiť aj Kultúrny dom v Krivošťanoch. Košický
samosprávny kraj má pre krízové ubytovanie v
Strážskom k dispozícii telocvičňu na Strednej
odbornej škole.
(Pokračovanie na 2. strane)

Zbierka pre Ukrajincov od ZŠ Mierová 1 Strážske
Foto: Mgr. Andrea Schmidtová, učiteľka ZŠ
Strážske
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Vojna na Ukrajine nie je ľahostajná ani mestu Strážske
(Pokračovanie z 1. strany) Do pomoci sa zapojili aj miestni podnikatelia. Majiteľ firmy Plastymat,
s.r.o. na Kasárenskej ulici prispôsobil tri kancelárie vo svojich firemných priestoroch na ubytovanie
matky s deťmi. Ľuboš Roman, vlastník bývalej materskej školy, dokáže poskytnúť ubytovanie pre
desať osôb s možnosťou upraviť aj ďalšie miestnosti do kapacity maximálne 30 ukrajinských odídencov. Ľuboš Zambor taktiež ponúka ubytovanie pre matky s deťmi v rodinnom dome. Momentálne sú
už niekoľkí ubytovaní.
Pomocnú ruku podávajú aj miestne školy
Základná škola sa zapojila do humanitárnej
pomoci pod hlavičkou Slovenského Červeného
kríža spolku Michalovce a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Rodičia mohli prispieť finančne i materiálne na základe zoznamu
potrebných vecí. Deti sa rozhodli, že sa vzdajú
svojho školského mlieka za mesiac február v
prospech ich rovesníkov z Ukrajiny, a tak do susedného štátu poputuje aj viac ako 7 000 krabičiek. Niektorí zamestnanci školy sa rozhodli
darovať to najcennejšie, a to svoju krv.

Chceme sa úprimne poďakovať tým z Vás, ktorí
ste sa zúčastnili anonymného prieskumu mesta
– vyplnením dotazníka pre obyvateľov v mesiacoch december 2021 a január 2022.
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu je zverejnené na web stránke mesta: www.strazske.sk

Upozornenie

pre obyvateľov bytových domov

Foto: Ing. Viera Venglarčíková, zástupkyňa
SOŠ DaS Strážske

Zhodnotenie separovania za rok 2021

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych, drobných stavebných odpadov či
elektroodpadu, ktoré vznikli na území mesta Strážske v roku 2021, zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske. V roku 2021 bola skládka Pláne mimo prevádzky. V meste bolo vyprodukovaných a na skládke Myslina - Lúčky Humenné spoločnosti REMKO Sirník, s.r.o. Košice zneškodnených
takmer 933 ton zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2020 je to o 32 ton viac.
Okrem zmesového komunálneho odpadu bol na skládke v Humennom zneškodnený aj iný odpad. Z
celkového množstva 1 350,29 t odpadu, vyvezeného z mesta Strážske a z areálu Chemko na skládku
odpadov, tvorí zmesový komunálny odpad viac ako 932 ton, čo je 69,1%. Objemný odpad tvorí 23,1%,
drobný stavebný odpad 7% a odpad z cintorínov 0,8%. V porovnaní s rokom 2020 je celkové množstvo
odpadov, ktoré na skládke zneškodnili, vyššie o skoro 117 ton. Mesto tiež vytriedilo o 29 ton odpadu
viac ako v roku 2020. V minulom roku začalo mesto so zberom kuchynského biologicky rozložiteľného
odpadu z domácností v bytových domoch. Celkom bolo vyzbieraných 14,2 ton.
Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2021 je 37,57 %. Pozitívne ju ovplyvnil výkup kovového odpadu od
fyzických osôb v okolitých výkupniach. Výška poplatku za uloženie komunálneho odpadu na skládke
odpadov od 1. marca 2022 klesla z 27 eur za tonu na 22 eur za tonu.
Každý občan mesta vlani vyprodukoval približne 295 kg komunálneho odpadu, viac ako 22 kg drobného stavebného odpadu a vyše 191 kg z komunálneho odpadu vytriedil.
Text: Marta Bočková, referentka pre životné prostredie MsÚ

Do kedy ešte?

Text a foto: Ing. Ondrej Drutár, predseda
Finančnej komisie

Výmena svetiel
v telocvični
V rámci podpory najmenej rozvinutých okresov
dostala Stredná odborná škola dopravy a služieb v Strážskom príspevok na výmenu svietidiel v školskej telocvični. Účelom je zvýšenie
kvality vyučovania telesnej a športovej prípravy a predpokladaný nárast počtu užívateľov
podporenej školskej infraštruktúry SOŠ. Výška
príspevku bola 29 390,- eur. Osvetlenie v telocvični je moderné, úsporné a bude slúžiť na
skvalitnenie fyzickej kondície našich študentov
i zamestnancov.
Text: Ing. Viera Venglarčíková, zástupkyňa
SOŠ DaS Strážske

Naše mesto

25. marec 2022
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Poďakovanie

Text: Mesto Strážske

Stredná odborná škola obchodu a služieb v
Strážskom organizuje vo svojich priestoroch zbierku na pomoc odídencom z Ukrajiny. Žiaci a pracovníci školy sa môžu zapojiť finančne a materiálne.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Počas pravidelných prechádzok po našom
meste mi často padá zrak na obrovské množstvo odpadov vyhodených nielen na voľnom
priestranstve, ale aj v blízkosti kontajnerov. Vždy
mi pritom napadnú dve otázky. Prečo to urobili? Všade sú predsa dostupné informácie ako s
jednotlivými zložkami odpadu v meste nakladať
a v akých termínoch prebieha vývoz veľkoobjemového odpadu. Do kedy bude pracovníkov
Mestského podniku služieb v Strážskom a dobrovoľníkov ešte baviť zbierať odpad po iných?
To skutočne nevieme. Pri kontajneroch nájdeme
všetko možné od elektroniky, záchodových mís,
cez kartóny, ktoré sa v prípade zlého počasia
rozmočia a znehodnotia, až po stavebný odpad
a šatstvo. Do kedy budeme my občania voči práci iných ľahostajní? Veď je predsa jasné, že čím
viac času musia stráviť zbieraním voľne vyhodeného odpadu, tým menej priestoru im zostane
na ďalšie činnosti súvisiace s údržbou v meste.
Odzrkadľuje sa to na stave verejných priestranstiev, preto sa často stáva, že upozorňujeme na
nepokosené, či neupratané úseky. Myslím si, že
miestni poznajú zberný dvor, kde majú možnosť
mnohé z týchto odpadov odviezť. Zároveň však
vidím, že často je jednoduchšie zbaviť sa stavebného odpadu tak, že ho odvezieme na chodník
v smere do Brekova. Sme až natoľko pohodlní
a ľahostajní? Verím, že informácií je dostatok,
ak nie Mestský podnik služieb v Strážskom ich
poskytne. Hlavne sa nenechajme zasypať odpadom. Ak vidíme, že niekto nesprávne nakladá s
odpadom, skúsme ho napomenúť a pomôcť mu
správne ho separovať.

Naše mesto

Hnedé kontajnery pri bytových domoch slúžia
výhradne na kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad. Vyhadzujte ho v kompostovateľných
vreckách, ktoré ste dostali od bytových dôverníkov. Na odpad nepoužívajte igelitky ani iné
plastové vrecká. Z takých obalov ho radšej vysypte priamo do kontajnera.
Keď sa Vám vrecká minú kontaktujte svojho
bytového dôverníka, resp. Mgr. Danišovú na
MsPS na telefónnom čísle 0911 916 921.
Text: Marta Bočková, referentka pre životné
prostredie MsÚ

Poďakovanie

Ďakujeme úprimne všetkým za tichú spomienku
na manžela, otca, dedka, pradedka a blízkeho
príbuzného Jána Copka, ktorý nás dňa 14.
2. 2022 opustil vo veku
88 rokov. Odpočívaj v
pokoji.
Dcéra Mária s rodinou

Dňa 27. októbra 2021 nás vo veku 65 rokov
navždy opustila naša drahá manželka, mamka, babka, sestra Galina
Bačová. Ďakujeme za
modlitby, za slová útechy, prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktoré ste
jej priniesli na znak úcty
a lásky k nej.
Bola si skromná v živote... veľká v láske a dobrote...
Smútiaca rodina

Spomienka

Dňa 27. februára 2022
uplynul jeden rok od
smrti našej drahej mami
Márie Čabákovej. Prosím venujte našej mamke tichú spomienku.
Dcéra Andrea a Gabriela

Dňa 11. februára 2022
uplynuli tri roky, čo nás
navždy opustil milovaný
manžel a otec Dušan
Dančišin.
„Neplačte, že som odišiel. Kľud a pokoj mi
prajte a v srdciach večnú spomienku na mňa
zachovajte.“
S úctou spomínajú
manželka a syn Marek

Základná škola pokračuje v národnom projekte
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu pre národný projekt
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
ll“ (ďalej POP II). Prijímateľom tohto národného
projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum
(MPC). Základná škola v Strážskom sa rozhodla
zapojiť sa do tohto projektu. V predošlých rokoch
(2018-2021) sme boli súčasťou národného projektu POP I. Samotná pedagogická prax ukázala, že asistenti učiteľa majú veľmi široké pole
uplatnenia v školskom prostredí a dopyt po ich
prítomnosti je veľký. Ak je škola otvorená počúvať každého žiaka, tak nachádza niekoľko možných ciest , ako poskytovať podporu.
V rámci národného projektu POP II Základná
škola Mierová 1 Strážske zamestnala od 1 septembra 2021 do 31 augusta 2022 päť pedagogických asistentiek na 100%-ný úväzok a jedného
školského špeciálneho pedagóga, tiež na 100%ný úväzok. Členovia inkluzívneho tímu úzko spolupracujú navzájom i s vyučujúcimi počas celého

školského roka. Po prechode z prezenčnej na
dištančnú formu sa prispôsobujú novým odporúčaniam vyučujúcich a pokračujú v individuálnej
práci so žiakmi. Zúčastňujú sa dištančných hodín podľa rozvrhu žiakov a stanovujú si konzultačné hodiny pre žiakov so ŠVVP, kde prostredníctvom rôznych aplikácií dovysvetľujú učivo
a skontrolujú tiež plnenia zadaných úloh. Žiaci
prichádzajú po dobe dištančného vzdelávania do
škôl v náročnej situácii z rodín, kde mohli zažiť
veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré
so sebou prináša súčasná pandemická situácia.
To pre nich predstavuje veľkú záťaž a tento stav
môže mať vplyv aj na správanie žiakov, na ich
pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch. Dôležitou úlohou inkluzívneho tímu je minimalizovať stresové
situácie žiakov a vytvoriť im v škole bezpečné
prostredie.
Projekt POP II sa realizuje vďaka prostriedkom
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Veľkým krokom
vpred by bolo, ak by si kompetentní v tomto štáte

Talentovaná Lujza Lea Lavriková
uspela na Medzinárodnej olympiáde

Pätnásťročná Lujza Lea Lavriková zo Strážskeho je nadanou študentkou prvého ročníka
na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach
(GPH). Lujza sa zúčastnila Medzinárodnej
olympiády mladých vedcov IJSO, kde získala
striebornú medailu a diplomy.
Ešte ako žiačka Základnej školy Okružná 17 v
Michalovciach sa zúčastnila Medzinárodnej mládežníckej online vedeckej súťaže IRCYS 2020
- Indonézia. Vytvorila projekt s názvom Konfuciova teória vody v slovenskej prírode, v ktorom
sa venovala problematike vody a hospodárenia
s ňou. Za svoj projekt vyhrala špeciálnu cenu
WIIPA - Svetovej asociácie pre vynálezy a duševné vlastníctvo. Súčasťou ocenenia bola aj
účasť na prestížnej výstave Design EXPO na
Taiwane. Žiaľ, kvôli pandemickej situácii na ňu
nemohla vycestovať.
Koncom minulého roka sa Lujza zúčastnila Medzinárodnej olympiády mladých vedcov (fyzika,
chémia, biológia). Súťaž prebiehala v troch slovenských kolách. „Najprv som musela poslať
prihlášku s predošlými skúsenosťami z olympiád a korešpondenčných seminárov. Všetci sme
museli urobiť domáci experiment, na základe
ktorého nám boli pridelené body. Potom nás pozvali na prvé výberové sústredenie. Vybrali dvanástich a medzi nimi som bola aj ja. Na prvom
Lujza Lea Lavriková uspela na Medzinárodsústredení som sa umiestnila na treťom mieste,“
nej olympiáde.
priblížila Lujza Lea Lavriková, študentka GPH.
V septembri prebiehalo druhé výberové sústredenie, z ktorého porota vybrala šiestich najlepších
účastníkov zo Slovenska. Tu sa Lujza umiestnila na treťom mieste. V decembri ju čakalo medzinárodné kolo v Bratislave. „Bolo náročnejšie, ale zvládla som ho a získala striebro, čomu sa veľmi teším. Na
súťaž dohliadali dvaja slovenskí organizátori a online formou nás sledovali organizátori zo Spojených
arabských emirátov.“ povedala Lujza Lea.
Lujza Lea Lavriková sa chce v budúcnosti venovať prírodným vedám, najmä fyzike a jej popularizácii.
Medaila ju teší, ale aj zaväzuje k ďalšej práci. Už teraz vie o fyzike zaujímavo rozprávať.
Text: Mgr. Martina Králiková
Foto: Lujza Lea Lavriková

uvedomili, že práca pedagogického asistenta v
súčasnosti nie je nadštandard, ale základná súčasť podpory detí a žiakov.
Text: PaedDr. Jana Dzurillová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mierová 1 Strážske

Zápis detí
do 1. ročníka

Povinná školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Mierová 1
Strážske na školský rok 2022/2023 sa
koná od 4. apríla do 13. apríla 2022.
Nakoľko pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude
organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
Zápis prostredníctvom elektronického formulára
Základná škola Mierová 1 Strážske využíva
ako prihlášku formulár zo školského informačného systému, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy: zsstrazske.edupage.org
Zápis papierovou formou
Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže
si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa
školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia
s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických
opatrení.
Základná škola vyžaduje pri zápise:
osobné údaje o dieťati v rozsahu
l meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
l dátum a miesto narodenia,
l adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta,
kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
l rodné číslo,
l štátna príslušnosť,
l národnosť
osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu
l meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
l adresa miesta, kde sa zákonný zástupca
obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese
trvalého pobytu
l kontakt na účely komunikácie.
Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá
aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, vydané na základe
diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Text: Mgr. Michal Polák, riaditeľ ZŠ Mierová 1
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je po jesennej časti na 10. mieste

Žiaci ZŠ Strážske opäť na lyžiach
V dňoch od 24. do 28. januára 2022 sa aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii podarilo zorganizovať základný lyžiarsky výcvik (ZLV) v Ždiarskej doline v lyžiarskom stredisku Strednica.
Účastníkmi ZLV boli žiaci 8. ročníka, ktorí neabsolvovali kurz minulý školský rok a žiaci 7. ročníka. Na
56 účastníkov kurzu čakali perfektné snehové podmienky a ubytovanie v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch. Všetci žiaci ZLV zvládli a naučili sa základy lyžovania. Počas výcviku sa
inštruktorom kurzu podarilo zorganizovať aj slalomové preteky v štyroch kategóriách. Okrem slalomových víťazov jednotlivých kategórií sme vyhodnotili aj iné disciplíny: bodovanie izieb, najväčší progres
vo výcviku i ochota pomôcť a spolupatričnosť. Inštruktormi ZLV boli Mgr. Peter Kokočák, Mgr. Vladimír
Smaržík, PeadDr. Monika Hakošová a Mgr. Martina Feňková. O zdravie všetkých účastníkov zájazdu
sa počas celého výcviku starala vždy usmiata MUDr. D. Maškulíková. Ceny na vyhodnotenie súťaží
zabezpečil predseda rady školy M. Patlevič.
Text a foto: Mgr. Peter Kokočák, učiteľ ZŠ Strážske

Odišiel som, neplačte, len si niekedy spomeňte
Prvá februárová sobota patrila v Strážskom hokeju. Na štadióne sa konal spomienkový zápas
Ľubomíra „Bubíka“ Ihnáta pri príležitosti jeho nedožitých 40. narodenín. Tie by oslávil 8. februára. V tento chladný februárový podvečer sa na našom štadióne zišlo približne 200 divákov, ktorí si
prišli uctiť pamiatku kamaráta, suseda, kolegu či známeho. Pred zápasom boli slávnostne odovzdané
pamätné dresy mame Márii Ihnátovej a sestre PhDr. Ivane Ďuríkovej, ktorú prišli podporiť manžel Paľo
a synovia. Po minúte ticha odštartovala športové stretnutie sestra Ivana, ktorá vhadzovala úvodné
buly. V zápase proti sebe čelili bývalí Ľubovi spoluhráči z HK Chemko Strážske a HK Dukla Ingema
Michalovce.

Oba tímy nastúpili v dresoch na ktorých nechýbala silueta ich bývalého spoluhráča a v prvom
rade kamaráta s číslom 16. Práve toto číslo totiž
nosil Bubík počas svojej hokejovej kariéry. Na
ľade sme mohli vidieť aj Jozefa Čatloša, ktorý s
ochotou a potešením prijal ponuku byť v tento
večer na ľade rozhodcom. Pozvanie prijali taktiež
bývalí tréneri, Ing. Peter Mulik, Vladimír Mulik a
František Kokoška. Tí Ľuba trénovali v najmladších kategóriách v Strážskom – prípravka, mladší
a starší žiaci. V doraste a juniorke Dukly Michalovce sa jeho kvalitám venoval tréner Ján Poľačko. V riadnom hracom čase skončilo stretnutie
remízou 9:9. Nasledovali samostatné nájazdy,
ktoré rozhodli o zápase 6:8. Najlepší priatelia
ďakujú rodine, že súhlasili s usporiadaním spomienkového zápasu. Bolo to krásne stretnutie a
ja verím že sa takto stretneme aj o rok a znova
si spolu zaspomíname na nášho kamaráta, ktorý
nás opustil vo veľmi mladom veku.
,,Mal som Vás všetkých rád a chcel som veľmi

žiť, ale prišla chvíľa, keď som do večnosti musel
ísť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo
súdené muselo sa stať.“
Text: Silvia Pavlišinová, referentka kultúry a
športu MsÚ
Foto: Peter Šimurda

V jesennej časti futbalovej sezóny 2021/2022 ŠK
Strážske reprezentovali 3 mládežnícke mužstvá,
a to prípravka U 11, starší žiaci U 15, dorast U
19 a nechýbalo tiež mužstvo dospelých. Prvé
dve najmladšie kategórie, pod vedením trénera
Mareka Michloviča, bojovali v okresných súťažiach Oblastného futbalového zväzu Michalovce. Mužstvo dorastu U19 ŠK Strážske, pod taktovkou trénera Mareka Zápotočného, štartovalo
v krajskej súťaži v 4. lige skupina východ, kde
je po jesennej časti na skvelom prvom mieste s
bilanciou 8 výhier a jedna prehra s vysoko aktívnym skóre 36:14. Najlepším strelcom mužstva
dorastu je so ziskom 21 gólov René Bača, ktorý
je zároveň najlepším strelcom súťaže. Mužstvo
dorastu má veľkú šancu postúpiť do 3. najvyššej
regionálnej súťaže, kde by mohlo hrávať proti
mužstvám a akadémiám ako napríklad MFK Vranov nad Topľou, Tesla Stropkov, Slavoj Trebišov,
Janočko Academy Košice a pod.
Po jesennej časti je naše mužstvo na 10.
mieste
„A“ mužstvo ŠK Strážske dlhodobo účinkuje v 4.
lige Juh Východoslovenského futbalového zväzu (VSFZ) a nie je tomu inak ani túto sezónu.
Začiatok jesennej časti zastihlo mužstvo trénera
Erika Makoá vo fantastickej forme, kde do 6. kola
sa hráči držali na 2. mieste s bilanciou 4 výhry a
2 remízy. Po 6. kole sa však futbalisti dostali do
hernej a aj výsledkovej krízy a nasledovalo 5 prehier v rade. Po poslednom 15. kole jesennej časti
je mužstvo ŠK Strážske na 10. mieste so ziskom
20 bodov a na svojom konte má 6 výhier, 2 remízy a 7 prehier. Najlepšími strelcami mužstva
sú šesťgóloví Matúš Ivanko a Tomáš Michaliv.
S celkovým umiestnením po jesennej časti však
nevládne spokojnosť.
„A“ mužstvo pokračuje v jarnej časti súťaže
Štart zimnej prípravy bol ohrozený z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov na chod „A“
mužstva pre rok 2022, kde je potrebné zabezpečiť na bezproblémový chod celého klubu približne 45 000 až 50 000 eur plus režijné náklady
spojené s údržbou štadióna. Mestská dotácia je
dlhodobo na úrovni približne 15 000 až 20 000
plus režijné náklady na údržbu. V meste dlhodobo chýbal generálny sponzor, ktorý by tieto
rozdiely vykryl. Po dlhých rokovaniach vedenia
mesta a manažéra klubu Mareka Michloviča,
ktoré sa začali 18. januára 2022, sa podarilo dohodnúť spoluprácu s firmou 1. Deliace Centrum,
ktorá sídli v areáli Chemka Strážske. Zimná príprava sa začala s mesačným oneskorením 9.
februára 2022 už pod vedením nového trénera.
Erik Makó totiž prijal ponuku 3. ligového mužstva
MŠK Tesla Stropkov. Aj touto cestou by som sa
chcel Erikovi poďakovať za jeho 3 roky strávene
v našom klube na poste brankára a trénera.
Text: Marek Michlovič, predseda Športovej komisie

Verejné korčuľovanie pod holým nebom
malo v Strážskom úspech
Mesto Strážske odštartovalo sezónu verejného korčuľovania koncom decembra minulého roka. Ľadovú plochu upravoval Mestský podnik služieb mesta Strážske ( MSPS) do 6. februára 2022. Počas
tohto obdobia navštívilo klzisko 2 000 platiacich návštevníkov a približne 1 000 detí do 6 rokov, ZŤP,
držiteľov Jánskeho plakety i detí zo základnej a umeleckej školy, ktoré mali vstup zadarmo. Naše
klzisko však zaujalo aj mladších či starších hokejistov, ktorí si tu zvykli zmerať svoje sily. Sezónu
napokon ukončili skôr z dôvodu vysokej energetickej náročnosti, ktorá súvisela jednak z vyššími
teplotami vonku a zvýšením cien elektrickej energie. Výhodou športoviska je jeho celoročné využitie
od inline korčuľovania, tenisu, volejbalu až po hokejbal či futbal.
Text: Mgr. Tamara Magyarová
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