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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Aj o vylepovaní plagátov
Predposledné rokovanie MsZ pred komunálnymi voľbami sa uskučnilo
30.októbra 2006. Jeho rokovanie viedol primátor mesta J. Tejgi.
Mestské zastupiteľstvo po prero− mesta Strážske l Prenájom nebyto−
kovaní –
vého priestoru Nočný bar M a M asi
ZOBRALO NA VEDOMIE: l Plne− 154 m2 pre Milana Gnoru, Vihorlatská
nie úloh z uznesení l Pripomienky zo 625, Strážske za účelom zriadenia
zasadnutí MsZ l Pripomienkovanie − reštaurácie s barom od 1.12.2006 l
navrhovanie zmien k návrhu VZN na Návrh zmeny vo VZN č. 29 v Dodatku
rok 2007 o miestnych daniach a o
č. 1 § 4 odsek 1 písm. ch – diskotéky
miestnom poplatku za komunálne a
a iné zábavné podujatia z 02.00 na
drobné stavebné odpady l Pripo− 04.00 hod. l Prenájom nebytového
mienkovanie – navrhovanie zmien k priestoru v OD Laborec na prízemí
návrhu rozpočtu mesta Strážske na
(rohový priestor) pre spoločnosť LEN−
rok 2007−2009 l Správu hlavného DY, s.r.o., Košice za účelom zriadenia
kontrolóra mesta o kontrole vybavo− autorizovanej predajne spoločnosť T−
vania sťažností l Mesto Strážske ne− Mobile l Prenájom nebytového prie−
má žiadne záväzky po dobe platnosti
storu pre Štefana Brečku, Trebišov v
na základe prehlásenia vedúcej fi−
OD Laborec (na poschodí po bývalej
nančného odboru.
herni) za účelom zriadenia prevádzky
SCHVÁLILO: l VZN č. 2/2006 o domáci majster a výroba kľúčov l
výlepných miestach na vylepovanie Prenájom nebytového priestoru v OD
plagátov počas volebnej kampane do Laborec na poschodí (priestor pri vý−
orgánov samosprávy miest l Pride− ťahu) pre Antona Čurmu ako sklado−
lenie 3 bytov v U−3 a predĺženie 9
vacieho priestoru l Sociálnu výpomoc
nájomných zmlúv v Chemiku A v – pre Renátu Adamovú 1000 Sk na
rôznych termínoch l Finančný príspe−
vok 5000 Sk pre Pravoslávnu cirkevnú
obec v Strážskom pre potreby cirkev−
ného klubu a 10 000 Sk na stavbu
chrámu l Finančný príspevok 25 000
Sk pre Gréckokatolícku cirkev v
Strážskom na výmenu krovu a streš−
nej krytiny l Započítať účelne vynalo−
žené náklady vo výške 681 660 Sk do
platby pre nájomcu Broadway clubu
Mgr. Kamila Hajdučka, v súlade s NZ
č. 220/2006 a v zmysle platných
zásad hospodárenia s majetkom

ošatenie pre deti, pre Matúša Rohaľa
2500 Sk na opravu domu, pre Jána
Besterciho 2000 Sk vyplatenie dlhu na
nájomnom l Bezplatné využívanie
priestorov a zariadení mesta pre
športové a spoločenské akcie organi−
zované Klubom dôchodcov v Stráž−
skom l Použitie kapitálových výdav−
kov vo výške 86 024 Sk na realizáciu
rozvojového programu mesta na
prefinancovanie v zmysle zmluvy o
poskytnutí finančných prostriedkov č.
07/2004/487. Názov rozvojového pro−
gramu: Stavebné úpravy – Kultúrno−
spoločenský objekt (NN prípojka).
Predpokladaný objem kapitálového
výdavku 86 024 Sk. Predpokladaný
termín čerpania I. štvrťrok 2007.
ULOŽILO: Vyhodnotiť ekonomický
prínos separovaného zberu do 30.9.
2006 a zapracovať schválenú zmenu
otváracích hodín pre diskotéky do
VZN č. 29 (termín úloh do 15.11.
2006).
Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ

na prenájom nebytové priestory v
centre mesta:
Dvojúčelové zariadenie slúžiace aj
ako kryt CO
Podlahová plocha – suterén o výme−
re 420 m2
Podlahová plocha – vrchné podlažie
255 m2 aj po častiach
Nebytové priestory v OD Laborec
Na pochodí o výmere 69 m2
Na poschodí o výmere 39 m2
Ponuky zasielajte do konca roka
2006 na kontaktnú adresu: Mestský
úrad, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22
Strážske
Tel.: 056/64 91 431, fax: 056/64 77
275, e−mail: strazske@strazske.sk

SEPAROVANÝ ZBER

Upozornenie

Mestský podnik služieb mesta
Strážske oznamuje občanom, že
kovové obaly (kovové obaly od
konzerv, kompótov, piva...) môžu
ukladať do zelených kontajnerov
určených na zber skla alebo kon−
tajnerových komôr označených
SKLO. Podnik služieb zbiera
TETRAPAKY (škatule od mlieka,
džúsov a iné s hliníkovou fóliou),
ktoré je potrebné dávať do žltých
kontajnerov určených na zber plas−
tov alebo kontajnerových komôr
označených PLASTY. Občania, kto−
rí separujú odpad do vriec, dávajú
kovové obaly do vreca so sklom a
tetrapaky do vreca na zber plastov.

Deň obetí Dukly

Karpatsko – dukelskou operáciou
sa začalo priame oslobodzovanie na−
šej vlasti od nemeckých okupantov.
Kyticou vďaky sme si pripomenuli
urputné boje o vstup na rodnú zem,
ktoré prebiehali od 29.9.1944 do
6.10.1944. Zo základnej organizácie
SZPB sa tejto pietnej spomienky na
Dukle a vo Svidníku dňa 6.10.2006
zúčastnili Ján Sivčo, Emil Tkáč, Mária
Mrvová, Helena Nemcová a Anna
Zabloudilová. Každá vojna je neľud−
ská, ničí ľudí i materiálne hodnoty.
Našim prianím je už nikdy viac fašiz−
mus, už nikdy viac nesmieme dopus−
tiť, aby zlovôľa v akejkoľvek podobe
získala moc.
Dňa 13.10.2006 sa Oblastná orga−
nizácia SZPB z Michaloviec zúčast−
nila v Stráži pod Ralskem a v Českej
Lípe memoriálu hrdinu ZSSR genmjr.
Antonína Sochora. Našu základnú or−
ganizáciu prezentovala A. Zabloudi−
lová, predsedníčka SZPB. K pamät−
níku A. Sochora sme položili veniec,
na ktorý prispelo mesto.
− AZ −

Pozvánka
2. decembra − komunálne voľ−
by (podrobnejšie na str. 3 a 4)

Na počesť výročia oslobodenia mesta
Dňa 5. novembra 2006 sa v Strážskom uskutočnil už
37. ročník Behu oslobodenia na počesť 62. výročia oslo−
bodenia mesta Strážske. Oslavy oslobodenia sa začali
príležitostnými veršami, po ktorých sa k prítomným pri−
hovoril primátor mesta J. Tejgi. Po štartových výstreloch
sa do boja o čo najlepšie umiestnenie vydali postupne de−
ti od predškolského veku až po hlavnú kategóriu dospe−
lých. Organizátori − mestský úrad, mestský bežecký od−
diel, CVČ Dúha a ZŠ Strážske pripravili športové popo−
ludnie pre vyznávačov behu a sympatizantov atletiky.
Pastvou pre oči boli súboje detí, mládeže a dospelých a
ich zápolenia na trati. Najlepší v kategóriách dospelých a
dorastu dostali finančné odmeny a žiacke kategórie vec−
né ceny. V hlavnej kategórii zvíťazil ukrajinský pretekár

Anatolij Maliy pred ďalším Ukrajincom Orestom Babjakom
a Poliakom Pawlom Zimom. Z našich pretekárov sa naj−
lepšie umiestnil Vladislav Lipovský na nepopulárnom 4.
mieste, v ženskej kategórii jasne zvíťazila Katarzyna
Cubská z Poľska. Treba pripomenúť dobre zvládnutie ce−
lého priebehu pretekov zo strany organizátorov, vyzdvih−
núť snahu všetkých zúčastnených. V nepriaznivom a
chladnom počasí nelenili doma pred televízormi a počí−
tačmi, ale prišli si zašportovať. Po skončení preteku
nasledovalo ocenenie tých najlepších a bohatá tombola
pre divákov s hlavnou cenou horským bicyklom. Verím,
že všetci sa dostatočne odreagovali od každodenných
starostí a o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tohoto
podujatia.
Text: V. Lipovský, snímka: J. Romanová

6. decembra − Mikuláš v Stráž−
skom a iné podujatia mesta a
CVČ (podrobnejšie na 5. stra−
ne).
−r−

Prejavy úcty v KD
Mesiac úcty k starším si pripome−
nuli členovia miestneho klubu dô−
chodcov vo VÚS 23. 1O. 2006. Prí−
jemné stretnutie sa začalo vlastným
kultúrnym programom speváckej sku−
piny KD Rozmarín a recitátoriek, ku
ktorým sa pridala M. Sabová. Vedenie
KD srdečne blahoželalo jubilujúcim
členom. K okrúhlym narodeninám vin−
šom a kyticami kvetov pozdravili M.
Kalapošovú, O. Maceňkovú, F. Bon−
kalu a L. Hordoša. Všetkých prítom−
ných pekným príhovorom potešil V.
Duraník.
− ika −

−2−
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NA ZABEZPEČENIE VYKUROVACEJ SEZÓNY

Protipoiarne opatrenia
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov. Tento čas si vyžaduje zvýšenú
opatrnosť a dodržiavanie stanovených požiarno bezpečnostných zásad.
Zo štatistiky Okresného riaditeľ−
stva hasičského a záchranného zboru
v Michalovciach vyplýva, že na území
okresov Michalovce a Sobrance v
roku 2005 bolo v priamej súvislosti s
vykurovaním likvidovaných 15 požia−
rov, pri ktorých vznikla škoda viac ako
1 milión korún. Najčastejšími príčinami
požiarov je zlý stav a nesprávna

Neštandardne

Mnohých z vás pri návšteve
miestnych cintorínov v Strážskom
koncom októbra pred sviatkom Všet−
kých svätých nemilo prekvapilo, keď
zamestnanci MsP vás oslovovali a
vyberali poplatky za hrobové miesta a
služby. Nebol to štandardný spôsob.
Veď máme rozhlas, mestské noviny,
doručovanie poštových zásielok − to
mohlo byť využité na splnenie si
občianskej povinnosti. Poplatky sa
vyberajú v súlade so zákonom a
VZN schváleným mestským zastupi−
teľstvom. Spomínaný spôsob vybera−
nia bol nedôstojný a neetický v čase
sviatku, kedy občania mali určité fi−
nančné náklady na úpravu, údržbu a
skrášlenie hrobov.
Ospravedlňujem sa občanom
mesta. S uvedenou akciou vedenie
mesta nemá nič spoločné a nebolo
ani o nej informované. Bola to záleži−
tosť riaditeľa MsPS.
Ján Tejgi, primátor mesta

GRANTOVÝ

obsluha vykurovacích telies, zlý stav
komínov, predovšetkým netesnosti
dymovej cesty a komínových dvierok,
ukladanie horľavých látok do nebez−
pečnej blízkosti vykurovacích telies.
Hasiči upozorňujú občanov na
povinnosť pravidelného čistenia a
kontroly komínov a odporúčajú ju
zverejniť odborníkom s požadovanou
kvalifikáciou. Napríklad pre komín s
vložkou a kotol na plynné palivo s
výkonom do 50 kW, čo je v rodinných
domoch asi najčastejší prípad, je táto
lehota najmenej raz za 12 mesiacov.
Ak je na komín pripojený palivový
spotrebič na tuhé palivo, lehota sa
skracuje na štyri mesiace.
Zvyšovanie cien zemného plynu
núti mnohé domácnosti vrátiť sa ku
klasickému druhu paliva – drevu. V
poslednom období sa rozšírilo použí−
vanie kozubov a ústredného vykuro−
vania na drevo. Napájanie spotrebičov
s rôznym druhom paliva (napríklad
drevo, plyn) na ten istý komínový
prieduch predpisy o ochrane pred
požiarmi nedovoľujú.
Predísť požiarom od vykurovania
možno len udržiavaním dobrého
technického stavu spotrebičov, dymo−
vodov a komínov a starostlivým do−
hľadom nad nimi. Malo by byť záuj−
mom nás všetkých, aby bolo takýchto
požiarov čo najmenej.
Oddelenie výstavby
a životného prostredia

PROGRAM

OPORA

Našli sme rodinu
Začiatkom septembra zorganizo−
val Domov sociálnych služieb v
Strážskom trojdňové podujatie pod
názvom Srdce srdcu. Uskutočniť sa
mohlo vďaka finančnej podpore Nadá−

cie SPP a jeho grantového programu
Opora. V rekreačnej oblasti MH By−
strá neďaleko Humenného sa stretlo
celkovo 50 účastníkov z piatich zaria−
dení poskytujúcich svojim postihnutým
klientom celoročnú starostlivosť. Hlav−
nou myšlienkou podujatia, ako už sa−
motný názov napovedá, bola snaha o
nadviazanie a obnovenie súrodenec−
kých vzťahov klientov, ktorí boli z
objektívnych príčin umiestnení v rôz−

nych zariadeniach podobného typu.
Stretnutia sa zúčastnili aj bývalí klienti
nášho domova.
Biologická rodina je pre kvalitný
život človeka to najdôležitejšie a DSS

Strážske preto ľuďom s narušenými
rodinnými väzbami pomáha uľahčovať
ich náročnú životnú situáciu aj takouto
formou. Množstvo spoločenských,
športových a kultúrnych aktivít im
dalo možnosť lepšie sa spoznať a
nadviazať trvalé vzťahy. Súrodenci si
darovali nielen svoje srdce, ale aj sľub
skorého stretnutia. A raz možno...
Mgr. Viliam Hakve
Sociálny pracovník DSS

Naše mesto

Spoločenská rubrika
V septembri a októbri 2006 sa narodili dve dievčatká, manželstvo uzavreli
dva snúbenecké páry.
Jubilanti: Eva Bučková, Ľudmila Bužová, Angela Kadlicová, Ľubomír Loy,
Jozef Hlaváč, Ivan Fratrik, Štefan Terebeššy, Vladimír Kolibab, Michal Gradoš;
Viera Bačiková, Anna Hrinková, Jozefa Šurmaneková, Mária Tothová, Peter
Kaňuch, Ondrej Kačmar, Ladislav Mikovčík, Václav Bodnár, Milan Štefančík;
Milan Mazúr, Ján Tejgi, Gabriel Bán, Ján Zambory, Martin Rešovský; Jolana
Švihurová, Blažena Grigeľová, Milan Šľepák, Jozef Kišš; Oľga Tkáčová, Oľga
Macejková, Anna Tkáčová, Michal Grigeľ, Pavel Guba, Ladislav Hordoš, Fran−
tišek Paľo; Anna Sóková, Mária Konečná; Viktor Rohaľ, Etela Neveriová, Anna
Tušajová; Helena Rohaľová, Michal Špirňak.
Novorodencom, manželským párom a jubilantom želáme veľa šťastia, zdra−
via a pohody v živote. Srdečne blahoželáme!
Zomreli: Helena Maceňková, Daniel Ciganoc, Terézia Zásadná, Vasiľ Žolna.
Venujme im tichú spomienku!
− dag −

Do ďalších rokov iba to najlepšie
„Sú chvíle a okamihy, pri ktorých na chvíľu postojíme a zamýšľame sa,
aký kus cesty sme ubehli v radostných i vo všedných dňoch nášho života.“
To sú slová z príhovoru PhDr. Lýdie Bušaničovej k Jánovi Tejgimu −
primátorovi mesta, ktorý 15. septembra 2006 oslávil 60. narodeniny a Zbor
pre občianske záležitosti pri MsÚ v Strážskom mu pripravil oslavu v obradnej
miestnosti. A bolo na čo spomínať. Jeho život je spätý s mestom. Tu sa
narodil, prežil svoje detstvo, školské roky, prvé lásky. Tu nastúpil po prvýkrát
do práce v bývalom národnom podniku Chemko Strážske. V roku 2000
vyhral konkurz na vedúceho Technických služieb mesta Strážske, kde
zotrval 2 roky a v decembri 2002 bol v komunálnych voľbách zvolený za
primátora mesta. Počas svojej práce bol ocenený medailou za príkladnú
prácu a vyznamenaním vzorného pracovníka civilnej obrany. Aj keď voľného
času má príliš málo, predsa si nájde čas na svoje záľuby, na rybárčenie a
maľovanie obrazov. Práve v deň svojho životného jubilea oslávil aj 35.
výročie sobáša, čo je koralová svadba. Kolektív ZPOZ, ktorého je
predsedom, mu podľa jeho slov pripravil prekvapivú a dojímavú oslavu.
Všetci mu popriali do ďalších rokov iba to najlepšie, zdravie, šťastie a
rodinnú pohodu. K blahoželaniu sa neskôr pridali starostovia, priatelia a celá
rozvetvená rodina. Jubilant vyslovuje srdečnú vďaku nielen priateľom a
občanom, ktorí prijali jeho pozvanie na spoločenské posedenie, ale „najmä
zamestnancom MsÚ, celému ZPOZ−u za dojímavý a srdečný program, v
ktorom nechýbali slová uznania a vďaky za vykonanú prácu pre naše
mesto,“ napísal J. Tejgi.
„Na život zdvihnime poháre, pripime rokom čo prešli, i tým čo prídu, lebo
život je dar, čriepky šťasia malé, treba si ho vážiť a ľúbiť neskonale. Treba
zdvihnúť plnú čašu, na slávu života, na radosť Vašu…“
Dňa 30.9.2006 členovia ZPOZ privítali v obradnej sieni ďalšieho jubilanta
60 −tnika Jána Zamboryho. Oslava životného jubilea bola pre jubilanta
prekvapením, a bola zorganizovaná na prianie príbuzných. Jubilantovi
zablahoželali všetko najlepšie manželka, deti, vnúčatá, súrodenci …
M. Danková, matrikárka

Sociálny poradca
Koncepcia rozvoja sociálnych sluieb
Koncepcia je základný programový dokument, ktorý stanovuje smerovanie
rezortnej oblasti sociálnych služieb na úrovni mesta. Analyzuje stav oblasti a z
neho vyplývajúce potreby zmien, vytyčuje želané ciele rozvoja, ako aj nástroje
a spôsoby ich dosiahnutia v časovej postupnosti jednotlivých krokov a ich
realizácie.
Sociálne služby musia byť otvorené a dostupné pre všetkých občanov
mesta, ktorí ich v danom čase potrebujú. V centre záujmu systému sociálnych
služieb by malo byť zabezpečenie základných životných podmienok a potrieb
občanov. Dôležité je stanoviť také pravidlá, aby každý občan mal rovnaké
podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb. Preto bude pre budúce obdobie
nevyhnutné uvažovať a zriadiť zariadenia sociálnych služieb, ktoré by
poskytovali kvalitné sociálne služby pre rôzne kategórie a cieľové skupiny
obyvateľov.
Projektovanie nových sociálnych služieb
Na základe monitorovania dopytu po nových sociálnych službách v meste
je potrebné zaoberať sa budúcim vývojom pri vytváraní podmienok pre budúcich
poskytovateľov sociálnych služieb. Tento proces úzko súvisí s decentralizáciou
sociálnych služieb. V rámci decentralizácie je potrebné zamerať sa na
l nové služby pre rodiny: ambulantné služby pre obete domáceho násilia,
podporné odľahčovacie služby rodinám so zdravotne postihnutým dieťaťom,
l nové služby pre občanov so zdravotným postihnutím: poskytnúť služby
osobnej asistencie, vytvoriť podporované zamestnávanie, odľahčovacie služby
pre rodinu so zameraním na zdravotne postihnutých,
l nové služby pre starších a chorých: tiesňové volania a nepravidelnú
opatrovateľskú službu, domáca, ambulantná a pobytová hospicová starost−
livosť.
Zmyslom koncepčného riešenia je vybudovať takú sieť a skvalitniť existujúce
sociálne služby v meste tak, aby zodpovedali skutočným potrebám občanov,
bude variabilná z hľadiska zariadení pobytového typu i poskytovania
ambulantných a terénnych služieb a čo je najdôležitejšie, pružne sa bude
prispôsobovať meniacim sa spoločenským potrebám.
Bc. Alena Hordošová, sociálny referent MsÚ

Naše mesto
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2. decembra sú voľby
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa uskutočnia 2. decembra 2006
od 7.do 20. hod. Miestom konania
volieb sú volebné miestnosti − konkrét−
nu miestnosť máte uvedenú na ozná−
mení o čase a mieste konania volieb.
Na hlasovacom lístku pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva
zakrúžkuje volič poradové čísla jed−
notlivých kandidátov, avšak najviac u
toľkých kandidátov, aký počet poslan−
cov má byť vo volebnom obvode zvo−
lený (teda 11).
Na hlasovacom lístku pre voľby
primátora mesta zakrúžkuje volič
poradové číslo len jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby
primátora a jeden hlasovací lístok pre
voľby poslancov mestského zastupi−
teľstva.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre telesnú vadu
alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlaso−
vacích lístkov iného voliča, nie však
člena okrskovej volebnej komisie, aby
za neho hlasovací lístok podľa jeho
pokynov upravil a vložil do obálky.

Kandidáti na primátora

l Beáta Barnová, 34 r., technik, nezávislý kandidát l Vladimír Dunajčák Ing., 48
r., prednosta MsÚ, Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie
l Jozef Dzurjaško, 43 r., technik, nezávislý kandidát l Lýdia Harmanová Ing., 55
r., ekonóm, nezávislý kandidát l Marián Konečný, 52 r., živnostník, nezávislý
kandidát l Eugen Kovaľ Ing., 61 r., chemický inžinier, nezávislý kandidát l Mária
Lecáková Bc., 46 r., vedúca ekonomického oddelenia MsÚ, nezávislý kandidát
l Miloš Marko Ing., 49 r., chemický inžinier, Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická strana l Ján Mihaľo, 59 r., technik, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Smer – sociálna demokracia l
Marián Tomko JUDr., 56 r., právnik, Úsvit

Kandidáti na poslancov MSZ

Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov
l Anna Babjaková Mgr., 51 r., učiteľka, Úsvit l Marek Barláš, 34 r., veliteľ ZHÚ,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Beáta
Barnová, 34 r., technik, nezávislý kandidát l Ján Bernát, 58 r., technik, Úsvit l
Margita Bočková, 48 r., zdravotná sestra, Úsvit l Liduška Bušaničová PhDr., 51
r., riaditeľka DSS, nezávislý kandidát l Dušan Cacara Ing., 45r., riaditeľ, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko l Zlatuša Ciganocová, 43 r.,
živnostníčka, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko l Ivan Cipka,
39 r., agronóm, Úsvit l Stanislav Demko Ing., 49 r., technik, nezávislý kandidát
l Jozef Dvorščák, Ing., 58 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie l Andrej
Gadžo, 55 r., hasič, Kresťanskodemokratické hnutie l Ján Goroľ, 67 r., robotník,
Úsvit l Matilda Goroľová, 64 r., robotníčka, Úsvit l Michal Grigeľ, 39 r., technik,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko l Kamil Hajdučko Mgr., 25
r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie l Lýdia Harmanová Ing., 55 r.,
ekonóm, nezávislý kandidát l Ján Hrinko, 56 r., výskumný pracovník, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Ľubomír Inhát, 48 r.,
vedúci ŠaRZ, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická stra−
na l Ján Ilčišin, 46 r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana l Vladimír Jančár Ing., 38 r., technik, Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko l Magdaléna Juhásová, 51 r., zdravotná
sestra, nezávislý kandidát l Dana Jurečková MUDr., 45 r., detská lekárka,
Slovenská národná strana l Marek Kačúr, 31 r., živnostník, Slovenská demo−
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Jozef Kičinka, 32 r., správ−
ca cintorína, Kresťanskodemokratické hnutie l Milan Kobza Ing., 44 r., vojak,
Úsvit l Anna Kocová, 40 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát l Ján Kol−
pák Mgr., 36 r., sociálny pracovník, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko l Marián Konečný, 52 r., živnostník, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko l Jozef Kunč, 41 r., chemik, Smer – sociálna demo−
kracia l Miroslav Kusý, 30 r., robotník, Kresťanskodemokratické hnutie l Jozef
Lipovský, 66 r., dôchodca, Smer – sociálna demokracia l Vladislav Lipovský, 37
r., živnostník, Smer – sociálna demokracia l Ľuboš Marek, 23 r., študent,
Kresťanskodemokratické hnutie l Miloš Marko Ing., 49 r., chemický inžinier,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Eva Matu−
chová, 46 r., odborný zamestnanec, nezávislý kandidát l Milan Mazar, 53 r.,
technik, Úsvit l Jozef Meňovčík, 42 r., vodič, Ľudová strana − Hnutie za demo−
kratické Slovensko l Ján Mihaľo, 59 r., technik, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko l Igor Michlovič, 46 r., živnostník, Úsvit l Zdenka Mol−
nárová, 52 r., ekonómka, nezávislý kandidát l Mária Mrvová, 52 r., robotníčka,
Komunistická strana Slovenska l Peter Műller Mgr., 30 r., pedagóg, Smer –
sociálna demokracia l Jaroslav Oravec, 52 r., vojak vo výslužbe, Komunistická
strana Slovenska l Anna Patlevičová Ing., 33 r., ekonómka, Smer – sociálna
demokracia l Igor Plitko Ing., 32 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie l
Miroslav Polomčák Ing., 46 r., technik, Úsvit l František Repovský, 60 r., tech−
nik,, Kresťanskodemokratické hnutie l Marek Ruščanský, 30 r., hasič, Sloven−
ská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Ján Schmid, 52
r., garážmajster, Komunistická strana Slovenska l Sergej Skoupil, 63 r., dôchod−
ca, Kresťanskodemokratické hnutie l Jozef Štafura, 58 r., administratívny
pracovník, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l
Vladislav Šul, 51 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia l Martin Šuľák, 53
r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie l Ján Tejgi, 60 r., technik, Kresťan−
skodemokratické hnutie l Maroš Tkáč, 36 r., invalidný dôchodca, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana l Eduard Tokár, 36 r.,
učiteľ hudby, Smer – sociálna demokracia l Peter Tomko, 26 r., živnostník, Úsvit
l Anton Vaľko Ing., 54 r., správca počítačovej siete, Slovenská národná strana
l Ľubomír Vaľko Ing., 33 r., riaditeľ, Smer – sociálna demokracia l Jana Vasil−
číková Ing., 37 r., finančný manažér, Hnutie za demokraciu l Viera
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Venglarčíková Ing., 38 r., pedagóg, Smer – sociálna demokracia l Ladislav
Zambor, 49 r., majster výroby, Smer – sociálna demokracia l Štefan Zúbek Ing.,
55 r., elektrotechnik, Smer – sociálna demokracia

ŠTYRI ROKY VO FUNKCII PRIMÁTORA

Čas hodnotiť a bilancovať
Uplynuli štyri roky volebného obdobia, štyri roky vo funkcii primátora. Je čas
hodnotiť a bilancovať. Hneď v úvode zbilancujem svoj volebný program za tieto
roky týmto celkovým prehľadom.
VEREJNÁ SLUŽBA – 1. Dôležité funkcie MsÚ a mesta obsadzovať formou
konkurzu resp. výberového konania. Plnenie: riaditeľ MsPS – výberové konanie,
vedúci TS – výberové konanie, prednosta MsÚ – právomoc primátora (na zákla−
de podaných žiadostí), referát ŽP – konkurz, referát SU – konkurz. 2. Prepra−
covanie organizačnej štruktúry v súvislosti s prechodom kompetencií – úloha
splnená a schválená MsZ. 3. Raz ročne uskutočňovať zhromaždenie s
občanmi mesta – úloha nesplnená z toho dôvodu, že právomoc zvolávať verej−
né zhromaždenia majú len poslanci (právomoc zo zákona o obecnom zriadení).
4. Zriadenie poslaneckej miestnosti pre styk s občanmi – samostatný priestor –
miestnosť nebola vytvorená. V prípade záujmu poslanca a občanov nebol
problém poskytnúť malú resp. veľkú zasadačku. 5. V čase, keď byty patrili
mestu, nebola konkrétna požiadavka (žiadosť – zmena) na MsZ to riešiť. Po
odpredaní bytov – zvyšok Chemik a U−3, nie je spravovanie z hľadiska financií
zaujímavé na zriadenie bytového podniku.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – 1. Zelené mesto, čisté mesto – záchrana gašta−
novej aleje – už ako vedúci TS som pravidelne plánoval postrek gaštanov, ktorý
sa realizuje aj naďalej, výsledok je vidieť – gaštany sú zachránené. 2. Projekt
záchrany mestského parku – máme odborné posudky a stanoviská na záchra−
nu parku, bola spracovaná štúdia a projekt, ďalej treba hľadať finančné
prostriedky na realizáciu inovácie parku. 3. Separovaný zber v meste – úloha
splnená, realizuje sa a je vidieť výsledok. Zabezpečuje sa separácia aj v oko−
litých obciach. Väčší dôraz a zodpovednosť je na občanoch. Mesto – vedenie
– predložilo návrh na zníženie poplatku za TKO. 4. Odkanalizovanie ulíc Nová
štvrť, Zámočnícka – úloha sa mala riešiť cez VVS, a.s., Košice a EF ako celok,
teda mesto a priľahlé obce smerom
na Michalovce. Bola spracovaná tech−
nická štúdia − náklady vyše miliardy
Sk. Aj napriek poradám a písomným
žiadostiam nebolo zo strany VVS, a.s.,
Košice prijaté zásadné stanovisko.
Mesto pristúpilo k riešeniu samostat−
ného projektu nielen na vyššie uve−
dené ulice, ale projekt sa rozšíril o uli−
ce S. Chalúpku, Za záhradami. Žia−
dosť s projektom (náklady 27 mil. Sk)
bola podaná na ministerstvo ŽP. V
prípade úspešného posúdenia sa s
realizáciou uvažuje v roku 2007. Mi−
mo volebného plánu bola urobená ka−
nalizácia, nová cesta a chodník na ulici
Pri parku (na snímke G. Grmolcovej).
5. VZN o chove psov – je spracované
a platné. Jeho dodržiavanie v praxi, čiže na verejnosti, sa nedodržuje. Chýbajú
výsledky a opatrenia MsP. Pre odchyt túlavých psov sa zriadil útulok v
priestoroch technických služieb.
VÝSTAVBA A INVESTIČNÝ ROZVOJ – 1. Rekonštrukcia verejného osvet−
lenia a rozhlasu – verejné osvetlenie je zhruba urobené. Je potrebné vymeniť
na niektorých úsekoch poškodené podzemné káble. Na jeho rekonštrukciu sme
dostali z ministerstva financií SR 300 tisíc korún. Mestský rozhlas je nutné
rekonštruovať a hľadať vhodné technické riešenie, aby kvalitne pokryl celé
mesto. Je nutné meniť amplióny, rozvody, ústredňu. Hľadať vlastné zdroje resp.
z grantov. 2. Realizovať spracovanie štúdie Dom smútku Krivošťany – úloha
nesplnená. V úlohách nezaradené do plánu počas celého obdobia. Poslanci za
volebný obvod Krivošťany nepresadili realizáciu na MsZ. 3. Výstavba nájomných
bytov resp. rekonštrukcia – Z dôvodov nízkej zamestnanosti občanov, zlej
ekonomickej situácie, odchod občanov mesta za prácou aj mimo republiky, ne−
bolo v danej situácii rozumné investovať do projektov a výstavby bytov. Mesto
aj teraz má prebytok bytov (Chemik), ktoré z hľadiska životného štandardu,
bezpečnosti, kvality sú pre občana nezaujímavé. Nájomníci bývajúci v Chemiku
I a II vytvorili dlh 4 milióny Sk. Mesto má záujem predať Chemik I a II. 4. Ohrev
vody na mestskom kúpalisku – Bol spracovaný projekt na modernizáciu celého
komplexu (kúpalisko, kolkáreň) s riešením ohrevu vody a skvalitnením ďalších
služieb. Projekt nebol schválený. Je potrebné ho znovu zopakovať. Celkové
náklady boli 23 miliónov Sk. 5. Skvalitniť život a prostredie v rómskej osade –
Spracovaný projekt na výstavbu bytov nižšieho štandardu, získané finančné
prostriedky na projekt vo výške 200 tisíc Sk. V ďalšom období žiadať finančné
prostriedky na výstavbu bytov. 6. Káblová televízia – Úloha nezrealizovaná pre
nezáujem občanov. Pri prieskume z 1400 rodín prejavilo záujem o káblovú
televíziu len 300 rodín.
Toto bolo hodnotenie môjho volebného programu. Čo bolo urobené naviac,
čiže mimo volebného programu, uvádzam v inej časti môjho príspevku.
KULTÚRA, VZDELANIE, ŠPORT
l Materiálne a priestorové podmienky pre činnosť kultúrnych telies. V meste
dlhodobo zápasíme s nedostatkom vyhovujúcich a reprezentačných priestorov.
Zdedené objekty od Chemka a VÚC Košice boli a sú v dosť schátralom stave.
V roku 2006 sme dostali na rekonštrukciu domu kultúry 23 miliónov korún.
Celkové náklady na projekt činia 33 miliónov korún. V roku 2007 bude objekt
skolaudovaný (júl). Bude to dôstojný stánok pre časť kultúrneho vyžitia hlavne
mladšej generácie. Pripravené sú ďalšie stavebné projekty na rekonštrukciu
bývalého kina, pivničných priestorov a viacúčelovej sály. Presunom zariadení z
bloku U 2 do nových priestorov v dome kultúry sa uvoľnia priestory pre činnosť
a spoločenských organizácií l Mládežnícky klub – Čo je teraz mládežnícky
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klub? O aký klub má súčasná mládež záujem? Boli poskytnuté priestory po
bývalom Caracase Mgr. K. Hajdučkovi, ktorý priestory zrekonštruoval a mládež
v súčasnosti sa má kde schádzať. Boli pridelené priestory M a M pre M. Gnoru,
ktorý svojím podnikateľským zámerom a investovaním 2,5 milióna korún, chce
zriadiť ďalší klub l Zvýšiť dotácie do športu v meste – V súčasnosti mesto v
rámci rozpočtu investuje vyše 0,5 milióna korún. Či tieto peniaze sú určené tak,
aby výsledok športových oddielov videli aj občania, je už otázne. Prehodnotenie
dotácií do športu v meste je na budúcom novozvolenom mestskom
zastupiteľstve l Prechod kompetencií a systém riadenia školstva – je to jedná
z kompetencií, ktoré prešli na mesto. ZŠ a MŠ sú metodicky riadené cez
spoločný školský úrad, ktorý sídli vo Vinnom, s vysunutým pracoviskom pre MŠ
v Strážskom. Školské zariadenia s právnou subjektivitou dostávajú financie od
štátu, časť hradí mesto z originálnych kompetencií. Predškolské zariadenia sú
dotované z rozpočtu mesta (MŠ, CVČ, ZUŠ). Keď chceme zachovať aspoň tieto
predškolské zariadenia mesto muselo a musí hľadať vo svojom rozpočte
náklady na ich prevádzku. Je tu mnoho problémov a je náročné udržiavať
zariadenia v prevádzke. Je nedostatok investičných prostriedkov na opravu
budov l Zachovať systém predškolskej výchovy – Nedostatok detí, veľké
náklady, štát bez dotácie na predškolské zariadenia je výsledok toho, že sa
zrušila jedna MŠ. Nebolo to len v našom meste, ale v celom štáte. Boli prípady,
kde neostala ani len jedna MŠ, CVČ l Vytvoriť internetovú stránku mesta –
Úloha splnená, rozšírená o novú počítačovú sieť, aktuálne programy. Na
internete sú zverejňované všetky aktuálne informácie zo života v meste, MsZ,
školských zariadení, kultúry, športu. Otázka je, či občania mesta sledujú www
stránku, chýbajú pripomienky, návrhy k obsahu.
STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV
Zo strany mesta je venovaná tejto oblasti značná pozornosť. Cez projekt a
SOCIU – nadácia, bolo v spolupráci s RVC v Michalovciach vyškolených 18
pracovníkov miest a obcí. Mesto má taktiež vyškoleného pracovníka, ktorý by
mal zastrešovať sociálnu starostlivosť v meste. Spolupracuje sa cez rôzne
združenia mesta, ktoré majú vo svojej náplni sociálnu oblasť, ale i zaria−
deniami...Prostredníctvom projektov sú na MsÚ zaradení aj občania rómskej
komunity, ktorí by mali napomôcť hlavne v riešení problémov Rómov.
Opatrovateľskú službu vykonáva mesto už tretí rok, odkedy prešli
kompetencie. Previerka okresnej prokuratúry potvrdila, že systém práce,
dodržiavanie zákonov a celý systém starostlivosti o občana je vykonávaný
veľmi dobre. V hodnotení miest a obcí okresu máme – podľa kontrolných
orgánov – prakticky najlepšie výsledky.
1. Zrealizovať ďalšiu lekáreň v meste – Úloha splnená v spolupráci s maji−
teľom objektu pánom Vargom, ktorý poskytol priestory a lekáreň poskytuje
služby už druhý rok. 2. Ponúkať priestory v meste – Prostredníctvom komisií a
MsZ, zverejnením v novinách a oznamovacích miestach mesto ponúka voľné
priestory pre podnikateľskú činnosť. Dlho trvajúcim problémom bol prenájom
priestorov CO krytu po bývalej Goude. Odchodom nájomcu (Goudy) nebol daný
objekt do pôvodného stavu a bol veľmi zdevastovaný. Ani súd, ani exekútor
nevymohli dlhy pre mesto. Vandalizmus mladistvých aj neznámych občanov
znehodnotil priestory natoľko, že za daných podmienok bol objekt neužívateľný.
Mesto sa rozhodlo zrekonštruovať elektrické zariadenie, opraviť strechu, bol
spracovaný projekt a tak objekt ponúkol na podnikateľské účely. Jedná sa len
o vrchnú časť. V súčasnosti majú o priestory záujem dvaja záujemcovia. 3.
Aktivita mesta pre zabezpečenie investorov – O týchto aktivitách sa zmieňujem
v samostatnej časti. 4. Vytvárať podmienky pre upokojovanie náboženských
slobôd a vierovyznaní. – Z mojej strany – ako primátora – som bol ústretový
bez výhrady ku všetkým vierovyznaniam v meste. Spoluprácu môžu hodnotiť
kompetentní. 5. Notárske služby – Tieto služby pracujú už niekoľko rokov. Som
presvedčený, že k spokojnosti občanov mesta, inštitúcií, ale aj okolitých obcí.
6. Udržiavať úroveň zdravotníckych služieb – Mrzí ma, že sa nám nepodarilo
nájsť konečné riešenie prevádzkovania LDCH. Je to v súčasnosti zložitý proces
cez VÚC Košice, prípadného záujemcu o prevádzku a zdravotníckych poisťov−
ní, ktoré v prevažnej miere preplácajú všetky úkony. Ani niekoľko stretnutí
mesto – VÚC Košice nepomohlo nájsť konečné riešenie.
ČO SA UROBILO MIMO MÔJHO VOLEBNÉHO PROGRAMU
Práca primátora nespočíva len v zameraní sa na volebný program, ale je
nutné reagovať aj na aktuálne granty, projekty a iné aktivity vyhlásené
príslušnými inštitúciami. Počas štyroch rokov sa spracoval celý rad projektov. O
nich ako aj o realizovaných sme v novinách informovali.
Ďalšie rozpracované úlohy: kultúrno−spoločenský objekt – stavebné úpravy
Krivošťany, realizácia propagačných tabúľ so symbolikou mesta, vstupy do
mesta, oplotenie autobusovej zastávky, stavebné úpravy MŠ, odkanalizovanie
ulíc Nová štvrť, Zámočnícka, Za záhradami, S. Chalúpku, verejný internet v
knižnici, monografia mesta Strážske, program ekonomického a sociálneho
rozvoja mesta Strážske, energetická koncepcia mesta. Spracované projekty:
štúdia revitalizácie mestského parku, zmena užívateľa haly drobnochovateľov
na separáciu TKO, energetická koncepcia mesta, chodník – Laborecká ulica,
územný plán zóny IBV, výstavba 20 obecných nájomných bytov nižšieho
štandardu (rómska osada), rozšírenie, alebo rekonštrukcie existujúcej stokovej
siete v meste a novej ČOV, geometrické plány, majetkové vysporiadanie
pozemkov a mestského majetku.
Je toho ešte pomerne veľa čo je potrebné v meste realizovať. Hlavne pri
majetkovom vysporiadaní sa urobilo pomerne dosť, ale treba pokračovať podľa
prehľadu, ktorý som pri nástupe spracoval.
Venoval som práci maximálny priestor, snažil som sa doniesť investície z
eurofondov, urobiť z tých málo peňazí, ktoré boli rozpočtované, akcie nutné pre
mesto.
Pýtam sa občanov mesta: Bolo nutné začať opravu chodníkov na Mierovej
ulici? Alebo mali ste aj naďalej chodiť po vode, snehu a ľade? Bolo potrebné
zrekonštruovať ulicu Pri parku (vodu, kanalizáciu, elektrinu, plyn) a v konečnej
fáze cestu a chodník? Teraz je to najkrajšia ulica v meste. Nebolo potrebné
začať s rekonštrukciou domu kultúry (na snímke G. Grmolcovej), a využiť finan−
čné prostriedky získané z eurofondov? Preto sa spýtajte tých poslancov, ktorí
sú najväčšími kritikmi mojej práce a práce zamestnancov mesta, ako napríklad
v týchto prípadoch pomohli.
V samospráve pracujem ako poslanec 16 rokov z toho 4 roky ako zástupca
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primátora a teraz ako primátor. Zažil som mnoho aj nepríjemných situácií,
kontrol, konfrontácií. Stále sa hľadalo riešenie k spokojnosti zainteresovaných
strán. No nie vždy a s každým – aj zamestnancom mesta či úradu – to vždy
tak bolo.
Problémom je aj prenos informácií z porád MsÚ a celkove z práce sa−
mosprávy medzi verejnosť. Mnohé z nich boli neobjektívne, zavádzajúce,
účelovo podané. Osobne som sa s takýmito prípadmi stretol, je mi ľúto voličov
– občanov – mesta, že „zaručenými informáciami“ od niektorých poslancov a
zamestnancov mesta zavádzali občanov a prácu zamestnancov mesta
interpretovali v nepravdivom svetle. Je potrebné voliť kandidátov, ktorí budú
zárukou objektívnosti, ktorí budú prenášať informácie medzi MsÚ a občanmi
pravdivo, v prospech mesta, ktorí pri práci poslanca nebudú zaťažení
politikárčením, intrigami...
PÝTATE SA – ODPOVEDÁME
Pýtajú sa občania, či je pravda, že mesto nepomáha príchodu investorov do
mesta.
Podmienkou je v prvom rade mať pozemok o rozlohe 6−8 hektárov, vy−
bavenosť infraštruktúrou, prístupom k hlavnej ceste. Výkup takýchto pozemkov
prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu stojí veľa finančných
prostriedkov. Samozrejme, je potrebné stanovisko MsZ. Na výkup pozemkov
nebola prijatá žiadna požiadavka. Nebol podaný ani návrh počas 4 rokov.
Do priestorov Chemka, a.s., má záujem vstúpiť zahraničný investor –
výstavba minioceliarne. Zúčastnili sme sa každého jednania, na ktoré sme boli
pozvaní. Akcionári boli niekoľkokrát aj na MsÚ, kde nám predložili svoj zámer a
stav rozpracovanosti projektu. Stanovisko mesta ku každej požiadavke investo−
rov resp. poskytnutia pomoci cez štátne orgány bolo vždy ústretové. Bol daný
prísľub pomôcť po každej stránke.
Upozorňovali sme investora, že získať finančné prostriedky od štátu na
každé vytvorené pracovné miesto, k tomu je potrebné, aby vlastníkom
pozemkov bolo mesto. Tak môžeme spoločne osloviť agentúru SARIO, s.r.o.,
vládne orgány o realizáciu priemyslového parku v meste. S týmto upozorne−
ním investor súhlasil. Nevieme výsledok jednania investora a majiteľa pozem−
kov Chemka, a.s. Má vôbec Chemko pomôcť mestu a okoliu, bude ochota
Chemka pozemky odstúpiť, odpredať mestu? Posledné jednanie v Bratislave na
SARIU, s.r.o. za prítomnosti zástupcu mesta a zástupcov investora len potvrdilo
moje slová – stanovisko vedenia SARIA, že podmienkou je vlastníctvo pozemku
mestom.
Informácie, že mesto odmietlo ďalšieho investora UNIMEDICAL sú zavá−
dzajúce a lživé. Nikdy zástupcovia tejto spoločnosti na úrade neboli, ani sme
neboli oslovení k jednaniu. Na každom MsZ som informoval o každom kroku
mesta v prípade čo i len náznaku záujmu investora. Práve opačne, vedenie
mesta robilo všetky ústretové kroky voči záujemcom o zriadenie priemyselného
parku zatiaľ len v areáli Chemka resp. Tesly.
Na MsÚ boli konatelia fy YAZAKI Michalovce, ktorí tiež hľadali priestory
(budovy, infraštruktúra...) na zriadenie priemyselného parku. Ukázali sme im
priestory (bývalá Tesla), ktorých majiteľom je spoločnosť LLEMI, s.r.o. Nakon−
taktovali sme ich na vedenie spoločnosti. O realizácii priemyselného parku sa
malo rozhodnúť v Nemecku. Stanovisko nám konatelia spoločnosti fy YAZAKI
neoznámili.
Všetky iné informácie kolujúce po meste sú nepravdivé, lživé, zavádzajúce
občanov, účelovo konané proti vedeniu mesta a primátorovi.
Vážení občania,
Blížia sa komunálne voľby. Som presvedčený, že si vyberiete primátora a ta−
kých poslancov MsZ, ktorí budú zárukou čestnej práce a za ktorých budú hovo−
riť výsledky.
Voľby nie sú o tom, že politická strana resp. hnutie prezentuje bombastickú
kampaň prostredníctvom rôznych známych hudobných skupín, veľkými sľubmi –
aj nemožnými a zavádzajúcimi – len aby sa dostali k moci. Za voľbami treba
vidieť aj budúce štyri roky a to, či kandidáti sú schopní program realizovať a
viesť mesto.
Chcem poďakovať tým poslancom, ktorí ma podporovali pri mojej a našej
spoločnej práci, poďakovať zamestnancom MsÚ, zamestnancom mesta –
MsPS, TS – za podporu a vykonanú prácu v meste, školským a predškolským
zariadeniam, funkcionárom spoločenských organizácií. Ďakujem všetkým
podnikateľským subjektom v meste – Plynmont s.r.o., MIX a ďalším.
Najväčšiu vďaku vyslovujem všetkým občanom, ktorí ma podporili pri voľ−
bách a v mojej práci vo funkcii primátora. Získal som bohaté pracovné skúse−
nosti, poznal ľudí a ich správanie v rôznych situáciách. Boli to štyri roky práce
príjemnej aj nepríjemnej, roky, počas ktorých som pre mesto niečo urobil.
Ostanú za mnou výsledky poctivej práce aj napriek problémom, cez ktoré som
sa musel prenášať.
Novému primátorovi želám veľa pracovných úspechov, poslancom MsZ
trpezlivosť, férovú komunikáciu a podporu vedeniu mesta.
Ján Tejgi, primátor mesta

Naše mesto
Pred vyššími kolami sa v zasa−
dačke MsÚ konala okresná súťaž v
prednese poézie a prózy Vansovej
Lomnička. Referát kultúry MsÚ a
okresná organizácia Únie žien Slo−
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videli na výstavke v našom meste.
Z okresnej súťaže porota v zlo−
žení G. Grmolcová, Ing. E. Búciová,
M. Karkošiaková pod vedením Mgr.
V. Babjakovej vybrala do krajského

Recitátorský úspech na VL
venska v zastúpení jej predsedníčky
Anny Zabloudilovej ju venovali nosi−
teľkám ľubozvučného a nežného me−
na Mária, a PhDr. Márii Stojákovej,
stredoškolskej profesorke, vynikajú−
cej recitátorke, ktorá nás, žiaľ, pred
dvoma rokmi navždy opustila. Svetlé
stopy zanechala aj v podobe maľo−
vaných obrázkov drevených kostolí−
kov, ktoré na Slovensku obdivujú aj
hostia zo zahraničia a my sme ich

kola Mgr. A. Gadžovú, Ing. A. Vargo−
vičovú, V. Fedákovú, B. Burašovú a
I. Burašovú. Z celoslovenskej Van−
sovej Lomničky v Banskej Bystrici
sa s nezabudnuteľnými dojmami aj
zo stretnutia s J. Sarvašom vrátili
Mgr. A. Gadžová a I. Burašová, ktoré
skončili v zlatom pásme a Ing. A.
Vargovičová v striebornom pásme.
Všetky tri nás reprezentovali veľmi
úspešne.
M. Karkošiaková

Slávnostné pasovanie v CVÈ
Centrum voľného času Dúha v Strážskom je jedným z najvýznam−
nejších činiteľov realizácie štátnej politiky starostlivosti o deti a mládež
mesta Strážske a priľahlých obcí. Svojou činnosťou sa výrazne podieľa na
výchove vo voľnom čase, na výchove umenia tento čas užitočne a efek−
tívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.
Centrum voľného čau Dúha začalo
svoju činnosť netradičným spôsobom.
Viacúčelová sála sa premenila na
rozprávkové Dúhové kráľovstvo, v
ktorom takmer 110 detí základnej ško−
ly, materskej školy i detí z Domova
sociálnych služieb Strážske bolo sláv−
nostne pasovaných za členov krúžkov
CVČ. Po splnení nenáročných úloh za
účasti rodičov, interných a externých
zamestnancov centra voľného času i
pozvaných hostí, boli deti prijaté do
„cevečeckárskeho kráľovstva“, ktoré
pre ne v tomto školskom roku pripra−
vilo 24 záujmových krúžkov. Sláv−
nostnú chvíľu bude deťom iste pri−
pomínať medaila a suvenír, ktorý do−
stal každý žiak – člen záujmového
krúžku. Svoju šikovnosť, talent a
schopnosti predviedli deti v kultúrnom
programe, ktorý uviedli mažoretky
Bambíni, prítomných tiež potešili účin−
kujúci z mini playback show i spe−

váčky ľudových piesní. V závere sa
deti dohodli na termíne krúžkovej čin−
nosti a spoločne s kráľom, radcom,
šašom a princeznou sa ďalej zabávali.
Kostýmy na podujatie poskytla Marta
Lipovská, ceny do tomboly poisťovňa
Apollo, kvetinárstvo Verde, Mix – I.
Meňovčík.
CVČ i prostredníctvom novín oslo−
vuje deti, mládež i širokú verejnosť,
ponúka im prácu v záujmových krúž−
koch a pozýva na pripravované podu−
jatia v školskom roku 2006/2007.
Pre mládež mesta poskytneme
priestory pre klubovú činnosť, poradí−
me a pomôžeme pri príprave podujatí
– diskotéky, súťaže, besedy s odbor−
níkmi a ďalšie podľa požiadaviek mlá−
dežníkov. Taktiež ponúkame prístup
na internet. Informácie č.t. 6491107.
Sme tu pre vás v pracovných
dňoch od 10. hod. do 19. hod. v so−
boty a nedele podľa plánu podujatí.
− MK −
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Kultúrne podujatia mesta − december
29. novembra 2006 streda o 14. hod. v zasadačke MsÚ Akadémia 3. veku
− pokračovanie cyklu zo zdravovedy
6. decembra streda o 14.30 hodine Mikuláš v Strážskom − tradičné kultúrne
a spoločenské podujatie na námestí A. Dubčeka
15. decembra utorok o 15. hod. vo VÚS súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu
17. decembra nedeľa o 15. hod vo VÚS predvianočný galaprogram
ako celomestské kultúrno−spoločenské podujatie, v ktorom vystúpia
deti, mládež aj dospelí
19. decembra utorok o 16. hod. vo VÚS Spievajme s láskou ako slza čistou
− vianočný koncert SZ Rozkvet
20. decembra utorok o 15. hod. vo VÚS vianočný program detí MŠ
28. decembra štvrtok o 15. hod. vystúpenie krúžku poézie žien Zrkadlenie
s hudobno−slovným pásmom Pri jasličkách v zasadačke MsÚ
31. decembra nedeľa Silvestrovské tradičné polnočné stretnutie
na Námestí A. Dubčeka, privítanie Nového roka 2007

Bilancovanie klubu ien Lúèina
Možno si spomeniete nám starším známeho ľudového rozprávača
„strýca Marcina“ ako v jednom monológu riešil problém, kde budú chlapi
tráviť voľný čas, keď ich ženy budú v krúžkoch pliesť a šiť. Chlapi to
bystro vyriešili s „bistrom“. My, ženy máme problém, čo robiť, ako tráviť
voľný čas, pokiaľ sa naši partneri venujú počítačom, autu či kamarátom.
Riešenie sme našli v rôznych
manom je paličkárka Hanka Polomčá−
krúžkoch, besedách a aj v stretnu− ková, z ktorej aj napriek dlhoročným
tiach v klube žien Lúčina. Na tento
zdravotným problémom vyžaruje po−
rok sme si v klube naplánovali pestrý koj, dobrota a zmysel pre humor. Na
a zábavný program. Ženy, ktorých
stretnutiach sa pretriasali nie len kle−
doménou sú šikovné ruky, fantázia a bety, ale aj množstvo receptov, spo−
trpezlivosť, sa schádzali pod vedením mienky na spolupracovníkov, rady ako
M. Tóthovej a venovali sa výrobe či− riešiť problémy so zdravím, v kuchy−
piek, háčkovaniu, zdobeniu kraslíc a
ni... Musím konštatovať, že v rozho−
ďalším aktivitám. Svoje výrobky vkus− voroch hrali prím „3K“ (Kinder, Kirche,
ne naaranžovali a pred Veľkou nocou
Kuche), na ktoré sme vraj boli pred−
pripravili výstavku, o ktorej boli články určené popri spolupodieľaní sa na ro−
aj v Zemplínskych novinách. Svojimi dinnom rozpočte.
prácami sa predviedli na úprave prie−
Program bol spestrený aj stretnu−
storov pri prezentácii mesta na Straś−
tím s kozmetičkou a vizážistkou. V
čanskom jurmarku. Výstavky videli závere roka nás čaká Katarínske po−
obyvatelia mesta a návštevníci z dru− sedenie a akcie spojené s vianoč−
žobných miest. Dynamickejšie členky nými sviatkami. Členky Lúčiny sa
Lúčiny sa stretávali na výletoch do aktívne zúčastňujú aj na iných podu−
okolia, či už to bolo posedenie pri
jatiach, ktoré poriada referát kultúry,
ohni, vychádzke za jarnými kvetmi a školstva a športu pri mestskom úrade.
pri zbere liečivých rastlín a plodín. Pri V našej činnosti plánujeme pokračo−
stretnutiach dominovala dobrá nálada, vať aj v budúcom roku a dúfame, že
žarty, ktorými nás najviac rozosmie− pripravovanými aktivitami oslovíme aj
vala Marienka Smoligová. Naším taliz− ďalšie ženy.
Vedúca klubu žien Lúčina – DD

PRE RÓMSKE ŽENY A DIEVČATÁ

Plán podujatí CVČ Dúha

Malá rodinná škola

1.12.2006 − piatok o 14.00 hod. − Blíži sa advent – výroba adventných
kalendárov
2.12.2006 − sobota o 9.00 hod. − Spoločná súťaž Košického a Prešovského
kraja v hádzanej žiačok, zápas s družstvom Prešov
V týždni od 4.12. do 11.12.2006 − Venuj hračku, s ktorou sa už nehráš – burza
hračiek pre deti DSS
5.12.2006 − utorok o 15.00 hod. − Mikulášske radovánky pre členov krúžkov
vo viacúčelovej sále
6.12.2006 − streda o 14.30 hod. − Mikuláš v meste – spoluúčasť na podujatí
7.12.2006 − štvrtok o 11.30 hod. − Nebezpečenstvo fajčenia a alkoholu
− beseda pre 2. ročníky ZŠ
9.12.2006 − sobota o 9.00 hod. − Spoločná súťaž Košického a Prešovského
kraja v hádzanej žiačok, zápas s družstvom Košice
11.12.2006 − pondelok − 15.00 hod. − Upečme si perníky − návody ako
postupovať pri pečení perníkov spojené s ukážkami – spoločenská
miestnosť CVČ
12.12.2006 − utorok − 10.30 hod. − Zhotovujeme vianočné ozdoby na stromček
− dopoludnie pre ŠZŠ
14.12.2006 − štvrtok o 15.00 hod. − Vianoce,Vianoce prichádzajú – zábavné
popoludnie pre deti krúžkov CVČ a deti DSS v Strážskom
15.12.2006 − piatok o 14.00 hod. − Vianočné drobnosti – príprava na Vianoce
16.12.2006 − sobota o 9.00 hod. − Spoločný zápas v hádzanej žiačok
s družstvami Michalovce A a Michalovce B
17.12.2006 − nedeľa o 15.00 hod. − Vianoce v meste – spoluúčasť
na celomestskom vystúpení
19.12.2006 − utorok o 10.30 hod. − Vianočný koncert pre žiakov ZŠ v spolupráci
so ZUŠ
20.12.2006 − streda o 14.00 hod − Vianočné stretnutie starých a osamelých ľudí
− vystúpenie v Domove Dôchodcov
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
23.12.2006 − sobota o 10.00 hod. − Deti zvieratkám − vychádzka do prírody
− vyloženie maškŕt pre spevavé vtáctvo
27.12.2006 − streda o 10.00 hod. − Dopoludnie s počítačom
28.12.2006 − štvrtok o 10.00 hod. − Postavíme si snehuliaka − hry a súťaže
na snehu
29.12.2006 − piatok o 10.00 hod. − Zážitky z Vianoc – výtvarná súťaž

Referát kultúry, školstva a športu pri MsÚ zameral svoju pozornosť aj
na naše spoluobčianky zo slabších sociálnych vrstiev. Pripravil pre ne (v
spolupráci so ZOS Michalovce a Občianskym združením Stražčanský
úsmev) cyklus prednášok a besied Malá rodinná škola. Boli to stretnutia
s gynekológom, pediatrom, psychológom a odborníkom na zdravú vý−
živu.
K týmto mladým ženám a dievča− skončení základnej školskej dochádz−
tám sa osveta dostáva ťažko, pretože
ky ostávajú bežne v domácnosti a
vedomosti, ktoré sa prirodzene získa− nezvyšujú svoju kvalifikáciu a zruč−
vajú v rodine, v základnej a strednej nosti, aby sa mohli začleniť do spoloč−
škole, sú pre ne nedostupné. Opakujú
nosti a byť finančne nezávislé. Naše
večný kolotoč života svojich rodičov,
mamy a staré mamy tiež až na vý−
ktorý je v tejto dobe sťažený nedostat− nimky nemali ani stredné školy, ale
kom práce a množstvom lákadiel,
boli spôsobilé vychovávať deti, ktoré
ktoré tento svet ponúka. Potom, sa− vysoké školy ukončili. Pre ne bolo sa−
mozrejme, pre deti a školu nie je mozrejme, že dieťa musí ísť do školy
dostatok prostriedkov a ani vôle pre− čisté, sýte a pripravené. Z toho vyplý−
svedčiť deti o dôležitosti vzdelávania va, že iný životný štýl je vec výchovy,
a tým zdravšieho a kultúrnejšieho
disciplíny a zodpovednosti.
životného štýlu. Je zahanbujúce pre
S výchovou nám pomohla MUDr.
dnešnú spoločnosť, pre ministerstvo
Žáková. Z praxe vie, ako sa k diev−
školstva, rómske iniciatívy a rôzne čatám priblížiť, čo je pre ne dôležité,
nadácie, že mladé a schopné dievča− ako im to podať, aby to akceptovali a
tá zo slabších sociálnych vrstiev po jej argumenty ich presvedčili. Má dô−
veru dievčat aj rómskych žien, pretože
veľa z nich bolo jej pacientkami a pa−
ni doktorka im vždy pomohla z cho−
rôb hoci aj nepríjemnou injekciou.
BURZA KORČULÍ sa usku−
Konkrétnymi receptami presvedčila
toční dňa 25.11.2006 – sobo−
dievčatá, že chutné a zdravé jedlo
ta o 9.00 hod. – v centre
nemusí byť drahé a pripravené len z
mäsa. Odborníčka na zdravú výživu
voľného času Dúha. Korčule
zo ZOS Michalovce medzitým pripra−
na odpredaj doneste do CVČ
vila ukážku šalátov a iných zdravých
dňa 24.11.2006 do 17. hod.
lahôdok, na ktorých sme si všetci po−
− MK −
chutnali.
− MK −
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VÝSLEDKY BEHU OSLOBODENIA
Predškolský vek: 1. Tomáš Lorinc – MŠ Trhovište, 2. Marek Čurma – MŠ
Strážske, 3. Viliam Lipovský – MŠ Humenné, 1. Erika Bodiová, 2. Gabika
Dzurilová, 3. Lenka Čurmová – všetky MŠ Strážske.
Žiaci 1.−2. ročník: 1. Jakub Macejko, 2. Maxim Hoprdoš, Matej Lipovský –
všetci ZŠ Strážske. Žiačky 1.−2. ročník: 1. Monika Štefaničinová – ZŠ
Breznica, 2. Sabina Dančišinová, 3. Karin Lacová – obe ZŠ Strážske.
Žiaci 3.−4. ročník: 1. Vladislav Lipovský – ZŠ Strážske, 2. Konrád Bil –
Poľsko, 3. Dominik Ferko – ZŠ Strážske. Žiačky 3.−4. ročník: 1. Juliana
Tokárová, 2. Kristína Fedáková, 3. Martina Cimprichová – všetky ZŠ Strážske.
Žiaci 5.−6. ročník: 1. Marián Šoltézs, 2. Matúš Besterci, 3. Adrián Grigeľ –
všetci ZŠ Strážske. Žiačky 5.−6. ročník: 1. Pavlína Mihoková – ZŠ Strážske,
2. Jana Simová – ZŠ Humenné, 3. Nikola Papinčáková – ZŠ Strážske.
Žiaci 7.−8. ročník: 1. Patrik Kažimír – Ošk Ruskov, 2. Stanislav Maskaľ –
ZŠ Strážske, 3. Jakub Boško – ZŠ Humenné. Žiačky 7.−8. ročník: 1. Dominika
Orendáčová – ZŠ Humenné, 2. Silvia Venglarčíková – ZŠ Strážske.
Dorastenci: 1. Tomáš Šitár – JM Demolex Bardejov, 2. Martin Janošov –
HAC Humenné, 3. Pavol Ducko – Humenné. Dorastenky: 1. Monika Kašperová
– ŠSK Junior Prešov, 2. Jana Mizercová – HAC Humenné, 3. Lucia Šarišská
– ŠSK Junior Prešov.
Výsledky dospelých sú v článku na 1. strane.
V. Lipovský

Pestrofarebné šarkany vznášajúce sa nad
mestom Strážske bolo možné pozorovať 21.
10.2006, kedy centrum voľného času Dúha pri−
pravilo pre deti a rodičov súťaž v púšťaní šarkanov. Zaujímavá bola aj prí−
prava na podujatie (v piatok popoludní), kedy prebiehala vlastnoručná výroba
– stavba šarkana. Keďže počasie bolo priaznivé, podarilo sa dostať do
povetria všetky zhotovené šarkany. Najväčšiu radosť mali tí najmenší – deti
predškolského veku, ale dojatie neskrývali ani deti školského veku, či rodičia.

Šarkaniáda

Tohto školského roku som za−
čala pracovať v dejepisnom krúžku,
ktorý vedie PaedDr. A. Kráľová. Po−
čas krátkych jesenných prázdnin –
3. novembra 2006 – sme s pani
učiteľkou absolvovali exkurziu do
Košíc. Už samotná cesta vlakom
bola pre nás zaujímavá. Zo stanice

Exkurzia do Košíc
do centra mesta sme šli peši, veď
to bolo neďaleko. Boli sme nadšení
krásnou pešou zónou, no ešte viac
Dómom svätej Alžbety. Po jeho
prehliadke sme vystúpili na Urbano−
vu vežu. Podaktorí sme mali strach
z takej výšky a úzkeho priestran−
stva hore, odmenou však bol krás−
ny výhľad na mesto. Potom sme sa
vybrali do Domu voskových figurín.
Boli sme prekvapení pohľadom na
ne, pretože mnohé vyzerali ako
živé.
Naša exkurzia pokračovala na
košickom letisku, kde sme absolvo−
vali prehliadku lietadiel v leteckom
múzeu. Príjemný sprievodca nám
porozprával zaujímavosti o jednotli−
vých lietadlách, až nám bolo ľúto
odísť. No, sľúbili sme si, že sa sem
ešte niekedy vrátime. Cesta domov
ubehla veľmi rýchlo, pretože sme
„rozoberali“ svoje zážitky. A doma
sme sa o ne podelili s rodičmi.
Zuzana Džavanová
žiačka 6.a ZŠ
Predám Škodu Felícia, r.v. 1999,
35 000 km, garážovaná, bielej
farby. Kontakt: 0907 998 180,
056/6477529.

Plážový volejbal
Majstrovstvá mesta Strážske –
29.7.2006 – výsledky: 1.−2. Krivý, J.
Volčko / J. Sekera, Boroš, 3.−4. –
Varšo, Alexík / Dunajčák, P. Oleárnik
(muži), 1. Donič, Krivý, 2. Švihura,
Kanči, 3. Mach, Kunca (chlapci).
Majstrovstvá Slovenska, séria B,
Agrocentra Beach 24.−25.6.2006,
muži: 1. Varga, Šrámek, 2. R. Ondru−
šek, Rajduga, 3. Kimjan, Jány, ženy:
1. Přídalová, Pavličková, 2. Nestar−
cová, Michalovičová, 3. Tomanková,
Plavčanová.
MDD 1.6.2006 hralo 15 dvojíc
chlapcov a 12 dvojíc mužov: 1. Švi−
hura, Donič, 2. Kanči, Hirjak, 3. Koc,
J. Pavúk (chlapci), 1. T. Sekera, Bá−
lint, 2. M. Krivý, P. Oleárnik, 3. Kovaľ,
Műller (muži).
Majstrovstvá zemplínskeho re−
giónu 2006/2007 – súpiska hráčov:
Baláž, Bálint, Boroš, Dunajčák, Kovaľ,
Krivý, Műller, P. Oleárnik, M. Oleárnik,
M. Pandoščák, J. Sekera, T. Sekera,
Vaňko, Varšo, Venglarčík, J. Volčko,
T. Volčko.
− ŠV −

Kúpim 2−izbový alebo 1,5
izbový byt v Strážskom.
Tel. kontakt: 0914 123 171

Naše mesto

memoriál M. Nistora
Piaty ročník Memoriálu Michala
Nistora v stolnom tenise sa uskutoč−
nil v sobotu 29. septembra 2006. Po
slávnostnom otvorení (na snímke J.
Romanovej) a minúte ticha venova−
nej pamiatke M. Nistora sa účastníci
na štyroch autách zúčastnili pietnej

zdarnému priebehu podujatia prispeli
športové zariadenia mesta, Red Dra−
gon, OZ RKaŠ, obchod MIX, Jukos,
s.r.o., Bežovce. Manželka, dcéry a
syn M. Nistora v závere vyslovili veľ−
kú spokojnosť s organizáciou memo−
riálu.

spomienky na cintoríne. Stolní tenisti
položili kyticu kvetov, zapálili sviečky
spolu s rodinou zosnulého. Potom sa
začala súťaž v stolnom tenise mužov
a žien, ktorú viedol F. Bašista ml.
Na memoriáli sa zúčastnilo 31
účastníkov. Spomedzi 15 úspešných
hráčov si najlepšie počínali :1. J. Dzu−
bák, 2. A. Pavlotty, 3. L. Kuruc, (Če−
chy) (muži) 1. Š. Ciganocová, 2. V.
Kompišová, 3. T. Krochmaľová (že−
ny). Ceny odovzdal M. Konečný,
predseda športovej komisie pri MsZ,
putovné poháre G. Grmolcová. K

Na memoriál nezabudli ani v zák−
ladnej škole. Usporiadali ho 4. októb−
ra pre dievčatá a na druhý deň po−
kračovala súťaž 28 žiakov najprv v
ročníkových skupinách, potom finále o
celkové víťazstvo: 1. M. Holej 6.a, 2.
D. Kron 7.a, T. Gera 9.b,. Najviac
súťažiacich bolo zo 7. ročníka. Vý−
sledky dievčat: 1. V. Adamíková 9.a,
2. A. Hardiková 9.a, 3. V. Pirová 9.b.
Zápasy rozhodovali Mgr. A. Babja−
ková, Mgr. F. Műller, Mgr. P. Műller.
Najúspešnejší získali putovné poháre,
vecné ceny a nechýbali sladkosti.
− ika −

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
Výsledky II. ligy ml. žiakov
1. kolo: Strážske – voľno, 2.
kolo: Trebišov „B“ – Stráž−
ske 9:1, 3. kolo: Strážske –
Košická n/V 0:1, 4.kolo:
Strážske – Borša 3:0, 5. ko−
lo: V. Kapušany – Strážske
2:1, 6. kolo: Strážske – voľ−
no, 7. kolo: Košice „C“ –
Strážske 3:2, 8. kolo: Stráž−
ske – Michalovce „B“ 3:0,
9.kolo: 1.MFK Košice –
Strážske 3:0, 10. kolo:
Strážske – Sečovce 0:2,
11.kolo: Ben. Košice –
Strážske 1:0.
Výsledky II. ligy st. žiakov
1. kolo: Strážske – voľno, 2.
kolo: Trebišov „B“ – Stráž−
ske 0:0, 3. kolo: Strážske –
Košická n/V 0:6, 4.kolo:
Strážske – Borša 1:3, 5.
kolo: V. Kapušany – Stráž−
ske 2:2, 6. kolo: Strážske –
voľno, 7. kolo: Košice „C“ –
Strážske 5:1, 8. kolo: Stráž−
ske – Michalovce „B“ 1:2,
9.kolo: 1.MFK Košice –
Strážske 5:0, 10. kolo:
Strážske – Sečovce 0:1,
11. kolo: Ben. Košice –
Strážske 3:0.

V.liga sk. JV − muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Borša
Buzica
Zalužice
Michaľany
Medzev
Nacina Ves
Čičarovce
Tušice
Sokoľany
Strážske
Poproč
Cejkov
Čaňa
Vojčice

13 11 0
13 9 2
13 7 1
13 7 1
13 7 1
13 7 0
13 6 2
13 6 1
13 6 0
13 5 2
13 4 0
13 3 2
13 2 3
13 2 3

2
2
5
5
5
6
5
6
7
6
9
8
8
8

26:9
40:8
23:17
26:22
22:24
24:22
20:20
18:18
17:30
17:16
23:24
17:26
23:37
12:35

33
29
22
22
22
21
20
19
18
17
12
11
9
9

0
4
3
3
2
5
5
6
6
6
7
5
9
12

46:16
26:12
29:13
40:25
24:10
34:31
26:15
41:34
17:21
19:32
18:27
13:28
16:29
11:67

28
24
23
23
22
21
19
18
18
16
15
10
7
0

IV.liga sk. E – dorast
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kr. Chlmec
Čierna n/T
Strážske
Lastomír
Slivník
Micfaľany
V. Kapušany
Topoľany
Z. Teplica
Z. Hradište
Streda n/B
Porostov
Úpor
M. Horeš

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
7
6
7
6
6
6
5
5
3
2
0

4
0
2
2
4
0
1
0
0
1
0
1
1
0
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