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Mestské zastupiteľstvo po prero−
kovaní zobralo na vedomie: plnenie
úloh z uznesení, pripomienky zo
zasadnutí MsZ, smernicu primátora č.
1/2007 pre vykonanie inventarizácie
majetku a záväzkov mesta Strážske,
príkazy primátora na vykonanie riad−
nej inventarizácie, harmonogram prác
na vykonanie riadnej inventarizácie,
čerpanie príspevku Mestského pod−
niku služieb mesta Strážske k 31.08.
2007, návrh investičných akcií na roky
2008 – 2010.

Poslanci po prerokovaní schválili:
l Navýšenie príspevku pre Mestský
podnik služieb mesta Strážske v su−
me 1 045 tis. Sk. l Návrh na I. zmenu
rozpočtu mesta Strážske na rok 2007:
a) zvýšenie príjmov vo výške 3 559
tis. Sk, b) zvýšenie výdavkov vo výške
3 559 tis. Sk.   

Príjmy: bežný rozpočet 76 542 tis.
Sk, kapitálový rozpočet 24 259 tis.
Sk, finančné operácie 3 444 tis. Sk,
príjmová časť po zmene vo výške 104
245 tis. Sk. Výdavky: bežný rozpočet
67 128 tis. Sk, kapitálový rozpočet 35
917 tis. Sk, finančné operácie 1 200
tis. Sk, výdavková časť po zmene vo
výške 104 245 tis. Sk, rozpočet po
navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo
výške 104 245 tis. Sk.
c) použitie prostriedkov rezervného
fondu v celkovej výške 1 444 tis. Sk
na dofinancovanie: 

− kapitálových výdavkov (nákup
nábytku − Dom kultúry) 631 tis. Sk,

− bežných výdavkov (dofinancova−
nie MsPS – navýšenie príspevku) 813
tis. Sk. l Návrh dodatku č. 2 k vnú−
tornému predpisu č. 5/2005 – Organi−
začný poriadok Mestského úradu v

Bude výročieBude výročie
V budúcom roku oslávi naše

mesto 40. výročie udelenia štatútu
mesta v roku 1968. Pri mestskom
úrade bol vytvorený realizačný team,
ktorý navrhne a pripraví dôstojný
program týchto osláv. Vedúcou teamu
je Mgr. Z. Pleceníková, sociálna
pracovníčka MsÚ.                  − olc − 

BEH OSLOBODENIA
V nedeľu 4.11.2007 sa v

našom meste uskutočnil 38.
ročník Behu oslobodenia na
počesť 63. výročia oslobodenia
mesta.

V úvode organizačný výbor a
športovci vykonali pietny akt polo−
ženia venca pri pamätníku 2. sve−
tovej vojny, odkiaľ sa premiestnili na
tribúnu. Po štátnej hymne a básni v
podaní žiačky ZŠ Pauly Mihókovej,
k mikrofónu pristúpil predseda or−
ganizačného výboru Ing. Vladimír
Dunajčák, primátor mesta, ktorý
privítal všetkých zúčastnených a
zaželal súťažiacim veľa šťastia, aby
v zdraví dosiahli čo najlepšie vý−
sledky. O organizačných pokynoch
a priebehu preteku informoval ria−
diteľ preteku Mgr. Michal Polák, ria−
diteľ ZŠ Strážske. Súťaž moderoval
Viktor Fotul. (Priebeh a výsledky
súťaže sú na inom mieste).   − KO −

Iba predbežne
V auguste oslovilo mesto firmu

Eurovia, a.s. Košice na vypracovanie
predbežného rozpočtu na rekonštruk−
ciu chodníkov a miestnych komuni−
kácií podľa jednotlivých ulíc. 

Predpokladané náklady predsta−
vujú 37 miliónov korún. Záležitosť nie
je uzavretá, pretože je potrebné roz−
hodnúť o realizácii rekonštrukcie po−
stupne alebo naraz, preveriť možnosti
o úhrade splátkami a zistiť aké budú
konkrétne podmienky. Najväčším
problémom budú financie.         − gr − 

K riešeniu dopravy
Pri riešení pripomienok zo zasad−

nutí MsZ prednosta MsÚ Ing. M. Ka−
čur vysvetlil projekt dopravného zna−
čenia na Družstevnej ulici. Na nutnosť
riešenia upozornila listom Prvá hasič−
ská spoločnosť Chemko Strážske v
súvislosti s problémami, ktoré vznikli
pri cvičnom požiarnom poplachu v
tejto časti mesta. Návrhy a pripo−
mienky poslancov, ktoré na zasadnutí
odzneli, budú prekonzultované s pro−
jektantom.

V súvislosti s bezpečnosťou na
komunikáciách ešte jedna informácia:
projekt na realizáciu priechodu pre
chodcov na Vihorlatskej ulici je už
vypracovaný.                        − olc −

Premiestnenie sôch
Komisia pre rozvoj vzdelávania,

kultúry a športu pri MsZ sa zaoberala
návrhom na premiestnenie sochy s
motívom figurálnej hudby od V. Löf−
lera a "tancujúce dievčatá" pred vy−
novený dom kultúry. 

Ďalšie Löflerove súsošie Rodina –
mimoriadne kvalitné, nadčasové, na
ktoré je mesto právom hrdé – zostane
na pôvodnom mieste po úprave
drevín v jeho tesnej blízkosti.   − rm −

OZNAMOZNAM
Mesto Strážske oznamuje obča−

nom, že v priebehu mesiaca no−
vember a december budú kontrolné
skupiny menované primátorom
mesta vykonávať preventívne proti−
požiarne kontroly zamerané na do−
držiavanie ustanovení zákona o
ochrane pred požiarmi v rodinných
domoch, okrem bytov a v iných
stavbách vo vlastníctve fyzických
osôb, napr. na povalách, v pivnič−
ných priestoroch rodinných do−
mov, v hospodárskych budovách,
garážach, dielňach a pod.

Podľa zákona o ochrane pred
požiarmi je občan povinný umožniť
kontrolným skupinám vykonávať
túto kontrolu a odstrániť zistené
nedostatky.                      − MsÚ − 

Mestské zastupiteľstvo malo svoje zasadnutie dňa 18. októbra 2007.
Jeho priebeh podľa schváleného 15−bodového programu riadil primátor
mesta za účasti 8 poslancov a vedúcich pracovníkov mestského úradu.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zmena rozpočtu a investičné akcie 2008−2010
Strážskom. l Dodatok č. 1 k Zása−
dám prenájmu mestských nájomných
bytov v meste Strážske. l Pridelenie
bytov: Barančo Rastislav U−3/C−2 na 3
roky, Rusová  Anna U−3/A−1 na 3 ro−
ky, Besterci Ján CH−A/18 na 3 me−
siace. l Predĺženie nájomných zmlúv:
Pacola Ján CH−A/8 do 31.12.2007,
Hudec Jozef CH−A/12 do 31.12.2007,
Podbehlý Dušan CH−A/1 do 31.12.
2007, Čurma Slavomír CH−A/20 do
31.12.2007, Kapura Viliam CH−A/34
do 31.12.2007, Ing. Vojtek Slavomír
CH−A/38 do 31.01.2008. l Prenájom
nebytového priestoru pre Ing. J. Švan−
caru v OD Laborec po kuchynke za
účelom zriadenia stávkovej kancelárie
a využitia alternatívnej medicíny v
zadnej časti priestoru. l Prenájom ne−
bytového priestoru pre Júliusa Vargu,
Komenského 668, Strážske v OD
Laborec po kvetinárstve Verde za
účelom rozšírenia predajne. l Žiadosť
Niké, s.r.o., Ilkovičova 34, Bratislava
uzatvoriť nájomnú zmluvu od 01.10.
2007. l Žiadosť Evy Minichovej, Ná−
bytok Bytex o opätovné poskytnutie
úľavy na nájomnom, ktorého doba 5
rokov uplynula. l Zrušenie členstva v
komisii výstavby a ÚP Ing. Miroslava
Kačura a Ondreja Gadža  na vlastnú
žiadosť. l Členov komisie výstavby a
ÚP Ing. Jána Rohaľa a Sergeja Skou−
pila. l Výšku príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov za starostlivosť poskytovanú
žiakovi v Centre voľného času Dúha
Strážske takto: Deti a mládež do 26
rokov: a ) poplatok za jeden záujmový
útvar 50 Sk mesačne (s možnosťou
platby polročne 200 Sk, resp. 400 Sk
/šk. rok), b) zníženie poplatkov na
čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou v centre voľného času : 

− pomoc v hmotnej núdzi – po
predložení rozhodnutia o hmotnej nú−
dzi sa výška mesačného poplatku zni−
žuje na 5 Sk mesačne (40 Sk/šk. rok)

− klientom Domova sociálnych slu−
žieb v Strážskom, ktorým je súdom
nariadená ústavná starostlivosť a sú
držiteľmi preukazu ŤZP, sa výška
mesačného poplatku znižuje na 5 Sk
mesačne (40 Sk/šk. rok)

− poplatok sa znižuje deťom nav−
števujúcim viac záujmových útvarov
nasledovne :
a)  dva ZÚ 150 Sk/polrok  (300 Sk/šk.
rok), b) tri ZÚ a viac 100 Sk/polrok
(200 Sk/šk. rok). 

(Pokračovanie na 2. strane)

Dom kultúry otvorený
Streda 31.10.2007 bola pre činnosť kultúry v našom meste o čosi

slávnostnejšia  ako  po iné dni. 
O 10.00 hodine primátor mesta Ing. V. Dunajčák pred vstupom do zre−

konštruovanej budovy Domu kultúry v Strážskom (na snímke Ing. J. Rohaľa),
privítal pozvaných hostí: Michala Lukša − poslanca NR SR (Smer), Ing. Emila

Ďurovčíka − podpredsedu KSK, JUDr. Alexeja Ivanka − bývalého poslanca NR
SR,  poslancov mestského zastupiteľstva, dodávateľa stavby Ing. Jána Sabola
− konateľa spoločnosti, Ing. Rastislava Havrilu − projektanta, Ing. Michala Diniča
− stavebného dozoru, riaditeľov škôl a inštitúcii mesta Strážske .

Po krátkom kultúrnom programe v podaní žiakov ZUŠ Strážske, primátor
mesta Ing. Dunajčák  spoločne s Ing. Ďurovčíkom, slávnostne prestrihli pásku
zrekonštruovaného Domu kultúry. Nasledoval zápis do pamätnej knihy a ob−
hliadka budovy s výkladom.

V koncertnej sále ZUŠ, primátor mesta v príhovore  oboznámil prítomných s
celou genézou tejto stavby, ktorej rekonštrukcia stála 32 mil. Sk. V objekte bude
základná umelecká škola, centrum voľného času Dúha, mestská knižnica a
referát kultúry MsÚ. Vyzdvihol podiel Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja  SR  za poskytnutie finančných prostriedkov z fondu Európskej únie a
aktívnu pomoc pozvaných hostí, predovšetkým JUDr. Alexeja Ivanka a všetkých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tejto stavby. V závere
príhovoru zaželal učiteľom, vedúcim krúžkov, pracovníkom kultúry, ale hlavne
deťom a mládeži veľa chuti, elánu v ich činnosti, ale aj pocitu zodpovednosti a
šetrnosti pri užívaní tohto nového moderného stánku kultúry v našom meste.
Potom nasledoval kultúrny program učiteľov ZUŠ a recepcia.                 − ko −
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V septembri sa narodili dve dievčatká, traja chlapci a manželstvo uzavreli
štyri snúbenecké páry.

Jubilanti: Mária Fúziková, Ladislav Žofčák, Miloš Marko, Karol Balog; Anton
Vaľko, Milan Uhrin, Milan Kinčovský, Ladislav Dančišin, Mária Mentová, Mária
Kaňuchová, Ľubomíra Dančišinová, Anna Dančišinová; Ladislav Hordoš, Justína
Hamašová, Mária Smoligová, Marta Gerová; Ondrej Revák, Paulína Rohaľová,
Mária Duraníková, Anna Mitrová; Jolana Gujdová, Oľga Goroľová, Hedviga
Debrová, Alžbeta Kendziorová; Michal Lazor, Albína Malejčíková, Gabriela Sle−
páková; Helena Molnárová; Mária Marušaková; Oľga Sisáková.

Zomreli: Karol Kontúr, Ján Suk, Mária Virbovská, Vladimír Kolibab.
V októbri sa narodili dvaja chlapci, manželstvo uzavreli tri snúbenecké páry.
Jubilanti: Emil Tirpák, Štefan Bojko, Marta Bočková, Mária Rešovská, Juraj

Košuda, Ján Besterci, Milan Mikolaj, Libuša Gulová, Mária Švancarová; Michal
Kridla, Michal Dančišin, Juraj Kusý, Eva Sabová, Dorota Tkáčová, Ružena Jan−
dová; Marta Miciková, Mária Sabolová, Mária Besterciová; Demeter Dzubák,
Ján Kondáš, Ján Ohradzanský, Katarína Vaľovčíková, Anna Manová; Magda−
léna Bartková; Emil Polačik, Mária Lukčová; Helena Mitrová; Michal Šimaľ.

Zomreli: Mária Toroľová, Anna Michalivová, Jozef Vasiľ, Anna Vaľová.
Maličkým občanom mesta, manželským párom a jubilantom blahoželáme a

posielame vinš: veľa šťastia, dobré zdravie, pokoj a pohoda.
Tým, ktorí nás navždy opustili, venujme tichú spomienku!               − dag −

Spoločenská rubrika
Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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PoïakovaniePoïakovanie
3. novembra 2007 sme sa naposledy rozlúčili s manželom, otcom a

dedkom Ladislavom JUREČKOM, ktorý nás navždy opustil 1. novembra.
Úprimne ďakujeme kolektívu MsPS a MsÚ za pomoc pri organizovaní

pohrebu, speváckemu zboru Rozkvet, rodine a známym za účasť na posled−
nej rozlúčke, prejavy sústrasti a kvety.              Smútiaca manželka s rodinou

Je nám smutnoJe nám smutno
V uplynulých dňoch naše rady opustil člen SZPB Jozef VASIĽ, priamy

účastník SNP, veterán vojny. Dlhé roky pracoval vo výbore ZO SZPB v
Strážskom. Bol držiteľom rôznych vyznamenaní za účasť v 2. svetovej vojne
i v SNP. Naša organizácia stratila ďalšieho výnimočného človeka.

Česť jeho pamiatke!                                   Členovia výboru ZO SZPB

Jubilujúci dôchodcoviaJubilujúci dôchodcovia

(Dokončenie z 1. strany) 
Ostatní záujemcovia nad 26 rokov:
poplatok za záujmový útvar 50 – 200
Sk mesačne – vzhľadom na náklady,
ktoré školské zariadenia vynaloží v
súvislosti so záujmovými útvarmi.
Schválili tiež voľnočasové otvorené
kluby pre členov záujmových útvarov,
ako aj voľnočasové otvorené kluby
pre nečlenov záujmových útvarov:
Infoklub 10 Sk/hodina, herne 10
Sk/hodina. l Príspevok pre Rímsko−
katolícku cirkev v Strážskom vo výške
45 tis. Sk na prípravu projektu opravy
strechy farskej budovy. 

Prednostovi MsÚ uložili: Doplniť
zmenu znenia vnútorného predpisu č.
2/2005 Zásady hospodárenia s finan−
čnými prostriedkami mesta Strážske
schválené uznesením MsZ č. 122/
2005 zo dňa 27.01.2005 nasledovne:
v § 10 Rozpočtové opatrenia v bode
č. 3 sa dopĺňa za slová vo výlučnej

právomoci do výšky 100 tis. Sk v sú−
lade so zákonom č. 334/2007 čl. III,
odstavec 1. Znenie § 10 Rozpočtové
opatrenia bod č. 3 po doplnení bude
nasledovné: Presuny rozpočtových
prostriedkov, povolené prekročenie li−
mitu výdavkov ako aj viazanie rozpoč−
tových prostriedkov môže za predpo−
kladu neprekročenia celkových výdav−
kov mestského rozpočtu realizovať
primátor mesta sám, vo výlučnej prá−
vomoci do výšky 100 tis. Sk v súlade
so zákonom č. 334/2007, článok III,
odstavec 1. 

Mestské zastupiteľstvo neschvá−
lilo: l Žiadosť Emílie Gadžovej, kve−
tinárstvo Verde o odpustenie nájom−
ného za 3 mesiace vo výške 12 tis.
Sk. l Prenájom nebytového priestoru
pre Svetlanu Šiveckú, Staré 185, v
OD Laborec po kvetinárstve Verde.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Rozhodujeme o budúcnosti mesta
V mesiaci jún 2007 boli prostredníctvom základnej a strednej školy v

Strážskom, taktiež ako príloha mestských novín Naše mesto, distribuované
dotazníky Poďte s nami rozhodnúť o budúcnosti mesta, v ktorých sme sa
spoluobčanov pýtali na názor, čo považujú za potrebné a dôležité v našom
meste riešiť, vykonať.  

Táto spolupráca bola v  procese spracovania programu rozvoja mesta, ako
rozvojového a záväzného dokumentu tvorby budúcnosti mesta, dôležitá najmä
z hľadiska určenia rozvojových priorít mesta na plánované obdobie, a zároveň
bola cennou spätnou väzbou pre prácu realizačného tímu. Sú v ňom experti v
oblasti plánovania, odborníci z rôznych rozvojových oblastí, zástupcovia
organizácií a inštitúcií pôsobiacich v meste, volení predstavitelia a pracovníci
mesta, zástupcovia podnikov, podnikateľov a mimovládneho sektora.

Vaše názory o budúcnosti nášho mesta sme teda získali aj prostredníctvom
dotazníka a ďakujeme vám, že ste mu venovali svoju pozornosť a obetovali
vzácny čas. Spolu s pripomienkami budú zapracované vo výslednom
dokumente, ktorým je plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky
2008 – 2015. Ing. Ján Harman, projektový referent mesta

Vyhodnotenie dotazníkov
Celkový počet vyplnených dotazníkov 266, celkový počet platných do−

tazníkov 255. Kategórie vyhodnotenia – podľa pohlavia: muži 114, ženy 141.
Podľa veku: do 35 rokov 140, 36−60 rokov 100, 61 rokov a viac 15. podľa
vzdelania: základné a stredné bez maturity 122, stredné s maturitou 108,
vysokoškolské 22. 

Zoznam identifikovaných problémov
l Malý trh práce
l Mesto doteraz nemá podmienky (pozemky, infraštruktúra...) pre etablovanie
nových investícií
l Zlá dopravná situácia v meste (predimenzovanosť dopravy, nevyriešená a
nebezpečná križovatka v centre mesta, chýbajúca vybavenosť hlavnej auto−
busovej zastávky, zlý technický stav komunikácií)
l Dlhodobo pretrvávajúci vplyv nebezpečných odpadov na životné prostredie a
zdravie obyvateľov
l Málo atraktívne mesto pre obyvateľa, návštevníka, podnikateľa, investora
(Nevyhovujúci stav zelene najmä z hľadiska kvality a funkcie zelene v intra−
viláne mesta. Znečisťovanie verejných priestranstiev...)
l Nedobudovaná kanalizácia a nevyhovujúci technický stav časti rozvodov
inžinierskych sieti (voda, kanalizácia, osvetlenie)
l Nevyhovujúca informačná a komunikačná infraštruktúra (mestský rozhlas,
mestská televízia, nedostatok verejne prístupných bodov na internet)
l Nedostatočné sociálne a zdravotnícke služby (poradenstvo, kapacita zaria−
dení, komunitné centrum, nedostatkové služby prvej pomoci a zdravotnej reha−
bilitácie)
l Nedostatočné podmienky pre realizáciu kultúry v meste (priestory – rekon−
štrukcia kina, rozvoj amatérskej kultúry, udržateľnosť kultúrnych telies, chýbajúci
lídri pre rozvoj kultúry, pokles záujmu občanov o kultúru v meste)
l Nevyhovujúci technický stav a nedostatočné služby a materiálové vybavenie
športovísk, športových a rekreačných zariadení (kúpalisko, zimný štadión, posil−
ňovňa, futbalový klub, cyklistika...)
l Slabá propagácia kultúry, športu a voľnočasových aktivít v rámci širšieho
regiónu
l Nárast majetkovej kriminality
l Neprispôsobivosť rómskej komunity
l Zlý stavebno−technický stav budov v správe mesta (základná škola, bytovka)

Názory, pripomienky občanov k rozvoju mesta
l výstavba čerpacej stanice l riešenie hlavnej križovatky – kruhový objazd,
signalizačné  zariadenie l lepšie služby (rýchlejší internet, väčší a rôznorodejší
sortiment tovarov l viac kultúrnych podujatí l zriadenie pohotovostnej zdravot−
nej/lekárskej služby l efektívne využívanie pozemkov mesta l rekonštrukcia
chodníka do Krivoštian  − CID −

V mesiaci október viac ako ino−
kedy vzdávame hold a úctu starším
spoluobčanom. Tak to bolo aj 17.
októbra 2007, kedy vo viacúčelovej
sále primátor mesta prijal našich jubi−

lujúcich dôchodcov − 65, 70, 75, 80 a
viac ročných (na snímkach G. Grmol−
covej).

Po úvodnej básni, ktorú recitoval
Juraj Andrejko, mal slávnostný prího−
vor primátor mesta Ing. Vladimír Du−
najčák. Poďakoval prítomným za
vykonanú prácu pre naše mesto a

svoje rodiny, a zaželal jubilantom do
ďalších rokov veľa zdravia, šťastia v
kruhu svojich blízkych. V kultúrnom
programe vystúpil spevácky zbor Roz−
kvet pod vedením Mgr. A. Makucho−

vej za hudobného doprovodu učiteľa
ZUŠ G. Uličného a žiaci Základnej
umeleckej školy Strážske E. Vargová,
V. Pirová, S. Jančárová (gitarové trio),
K. Majerníková (klavír), K. Fedáková
(flauta). Všetci jubilanti boli obdarení
kvetom a malým darčekom. Program
moderovala Marcela Danková.  − KO −



Päť kytícPäť kytíc
Vyše 50 členov klubu dôchodcov

prišlo do viacúčelovej sály na podu−
jatie pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším. Privítal ich člen výboru V.
Duraník. Po príhovore vedúcej KD M.
Peťkovej nasledoval kultúrny prog−
ram speváckej skupiny Rozmarín pri

KD, ktorej vedúca M. Smoligová (na
snímke J. Románovej) stála tentoraz
aj medzi jubilujúcimi členmi a potešila
sa z blahoželania Rozmarínu a
kytice kvetov. Ďalšie kytice patrili D.
Dzubákovi, A. Kasarovej, A. Manovej
a A. Zabloudilovej. Verše jubilantom
recitovala M. Gejdošová. Pri občer−
stvení a hudbe z magnetofónu povy−
krúcali v tanci najmä jubilujúcich dô−
chodcov.                           − grm −
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Informácie o projektoch
Mesto Strážske sa aj tento rok uchádzalo o finančnú podporu na realizáciu

svojich zámerov podávaním projektov z rozličných zdrojov. Rok 2007 sa však
niesol predovšetkým v duchu dokončovania rozbehnutých projektov ako bola
napr. rekonštrukcia kultúrneho domu, vypracovanie urbanistickej štúdie historic−
kého parku, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, internetizácia
mestskej knižnice. Zároveň to bolo obdobie prípravné na čerpanie prostriedkov
z fondov EÚ na roky 2007−2013 (takmer 11 mld. eur), kde sa aj my budeme
uchádzať o finančné prostriedky a snažiť sa vyťažiť čo najviac. Dúfame, že
prostredníctvom kvalitných projektov a zámerov aj vami definovaných v pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta prispejeme spoločnými silami k
lepšej budúcnosti nášho mesta.

Zoznam projektov v roku 2007
1. január 2007 – Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v

obciach – Žiadosť na 1 komunitného sociálneho pracovníka a 2 asistentov
komunitného sociálneho pracovníka v meste. Suma 256 330 Sk, spoluúčasť
mesta 15 370 Sk, aktuálny stav: rok 2007 realizuje sa 1 KSP. 

5. január 2007 − Grantový program Detské ihriská − Nadacný fond Výcho−
doslovenská energetika a.s. – Nadácia Pontis, Miesto pre detské radovánky –
detské ihrisko v historickom parku v Strážskom. Suma 291 506 Sk/131 506
Sk, zamietnutý.

15. január 2007 – Ministerstvo kultúry SR – Grantový systém – Program č.
8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno−osvetová činnosť − Monografia mesta
Strážske – výskum a spracovanie príspevkov. Suma 212 000 Sk/64 000 Sk,
zamietnutý.

31. január 2007 − Úrad  splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity −
Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a spracovanie projektov na riešenie
problémov rómskej komunity a sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity −
Vybudovanie komunikácie do rómskej osady pre zvýšenie bezpečnosti pre−
mávky. Suma 847 540 Sk/229 734 Sk, zamietnutý.

14. február 2007 – MVRR SR − Dotácia na obstarávanie nájomných bytov
−  Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov − Strážske − 20
obecných nájomných bytov nižší štandard. Suma 10 430 Sk/2 461 291 Sk, za−
mietnutý.

14. február 2007 –  MVRR SR − Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti
−  Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej vybavenosti − Strážske
− 20 obecných nájomných bytov nižší štandard. Suma 5 118 115 Sk/1 535 434
Sk, zamietnutý.

30. marec 2007 – Ministerstvo financií – Žiadosť o poskytnutie dotácie na
individuálne potreby obce − Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Stráž−
ske. Suma 390 000 Sk/40 000 Sk, zamietnutý.

30. apríl 2007 – Krajský úrad v Košiciach − Žiadosť o poskytnutie príspevku
na zabezpečenie špeciálnej starostlivosti o vojnové hroby podľa § 4, ods. 2 –
Rekonštrukcia Pomníka padlým v prvej svetovej vojne (na námestí a cintoríne).
Suma 189 000 Sk/20 000 Sk, fáza hodnotenia. 

25. jún 2007 − Ministerstvo školstva SR − Žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na riešenie havarijnej situácie ZŠ v Strážskom − Riešenie hava−
rijného stavu strechy časť D – učebne, časť E – telocvičňa. Suma 2 114 130
Sk/10 %, fáza hodnotenia.

10. júl 2007 − Fond sociálneho rozvoja − SOP ĽZ – FSR – 2007 / 2.1 / 01 −
Priorita č. 2: Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu  práce −
Opatrenie č. 2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym
vylúčením −  Vybudovanie komunitného centra  v Strážskom. Suma 3 883 190
Sk/194 159 Sk  (5%), fáza hodnotenia.

31. október 2007 – Environmentálny fond – Rozšírenie stokovej siete
západnej časti mesta Strážske − SO 01 Stoka A I. etapa. Suma 9 747 000
Sk/488 000 Sk, fáza hodnotenia.

9. november 2007 – Nadácia Ekopolis – Program Zelené oázy 2008 –
Genius loci – Duch mesta Strážske – Vybudovanie originálneho detského ihris−
ka pripomínajúceho genius loci − ducha miesta s názvom Strážne pole so
symbolickými 7 „strážnymi vežičkami“ v historickom parku v Strážskom. Suma
275 000 Sk/95 000 Sk, fáza hodnotenia.

Ing. Ján Harman, referent pre projekty a granty

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Podporujeme sanáciu domáceho prostredia

Mesto Strážske v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
nadväznosti na § 75 a § 64 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydalo uznesením mestského zastupiteľstva 147/2007 zo dňa 28.06.2007
všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania
finančných príspevkov na dopravu, príspevkov na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, príspevkov
na tvorbu úspor dieťaťu podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Finančný príspevok na dopravu

Mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova rodičom
alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova.

Oprávneným žiadateľom príspevku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa
osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Strážske a súčasne dieťa musí  mať obvyklý pobyt
a zdržiavať sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do detského
domova,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových
pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o
životnom minime), nepresiahne hranicu životného minima stanoveného
zákonom,
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
o povolení a o doporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov,
ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky. 

Finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov

Oprávneným žiadateľom príspevku  sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa
osobne  stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Strážske a súčasne dieťa musí  mať obvyklý pobyt
a zdržiavať sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do detského
domova,
b) majú skutočný záujem a vynakladajú primerané úsilie na zachovanie vzťahov
medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa a na
úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o
životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom.

Príspevok na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych
pomerov sa poskytuje najmä na úhradu (jednotlivé položky, ale aj kombinácia
položiek):
a) kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, za ktoré je pova−
žovaná posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička,
práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu,
b) opravu strechy, fasády, vyčistenie a vylíčenie interiérov, opravy rozvodu
elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom ro−
dinného domu, ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie. V nájomných bytoch na
podobný účel, ak však odstránenie závad nie je povinnosťou prenajímateľa, 
c) úhradu nákladov spojených s rekvalifikáciou žiadateľa (napr. cestovné,
školné a pod.), 
d) úhradu nákladov spojených s liečbou závislostí od alkoholu a iných návyko−
vých látok (napr. cestovné, náklady za pobyt, príplatky za lieky a pod.), 
e) uhradenie nájomného za byt, 
f) úhradu poradensko–terapeutických služieb, 
g) úhradu hygienických opatrení. 

Finančný príspevok na tvorbu úspor

Mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor, ak sa do jedného roka
od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné
pomery dieťaťa ani použitím finančných príspevkov tak, aby rodičia alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa
alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia.

Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu  úspor je jedna dvanástina
z 10 % sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac
vo výške priemerných   bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou
priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch
a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými
orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za každý kalendárny
mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove. 

Cieľom zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a cieľom mesta je podporiť
sanáciu rodinného prostredia tak, aby rodina mohla naďalej plniť svoje primárne
funkcie. Inštitucionalizovaná forma výchovy do určitej miery zabezpečí dieťa
materiálne a pracovníci detských domovov sa snažia vytvárať deťom priateľské
prostredie, ale nikdy nedokážu plnohodnotne nahradiť vzťahy a väzby, ktoré sú
v rodine dané.                 Mgr. Zuzana Pleceníková, sociálna pracovníčka MsÚ 

Sociálny poradca



Ešte stále ozvenyEšte stále ozveny
(Dokončenie z minulého čísla).
Spestrením táborovej činnosti bola i návšteva policajtov ORPZ z Micha−

loviec, ktorí predviedli ukážky výcviku psov, návšteva keramikárky,  s pomocou
ktorej deti vytvorili prekrásne výrobky z hliny. Veľa zážitkov si deti odniesli i z
návštevy Zemplínskeho múzea v Michalovciach a hlavne z exotickej výstavy
najúžasnejších pavúkov planéty.

Likvidovali indiánsky stan
Prvé dva prázdninové týždne rýchlo uplynuli, trochu smutní sme likvidovali

indiánsky stan a lúčili sa s deťmi, s ktorými sme v predošlé dni prežili veľa
zábavy. Tým však naša prázdninová činnosť nekončila. V pláne boli týždenné
odborné sústredenia. 

Leta s počítačom sa zúčastnilo 17 detí, ktoré počas školského roka navšte−
vovali naše záujmové krúžky. Oprášili si nadobudnuté vedomosti, súťažili v
počítačových a športových hrách. Aj keď nás poriadne potrápili horúčavy, v
dôsledku ktorých sme nemohli uskutočniť všetko čo sme si naplánovali, prežili
sme príjemný a zaujímavý týždeň.

Cieľom ďalšieho letného sústredenia Letś dance bolo rozvíjať u detí pohy−
bové nadanie, naučiť ich rôzne druhy tancov, základy spoločenského správania.
Účastníci zvládli základy tancov valčíka, polky, spoločne si zaspievali. Naj−
atraktívnejším tancom však bola čača.

Nočný lov kapra
Na svoje si prišli aj vyznávači rybolovu. Členovia rybárskeho krúžku sa

vydali na nočný lov kapra v Budkovciach. Sme radi, že sa tohto podujatia
zúčastnili aj rodičia, čim nepochybne prispeli k vytvoreniu nezabudnuteľných
chvíľ pre seba i svoje ratolesti.

Ruky rukaté bol názov ďalšieho sústredenia pre tých, ktorí radi tvoria.
Hravou formou sme sa snažili viesť deti k pracovnej aktivite, podporovať a
rozvíjať záujem o výtvarnú činnosť. Vytvoriť si morské dno, zaujímavú kompo−
zíciu vpichovaním do sadrovej hmoty, rozotieranie farebnej škvrny prstami,
vytvorenie dekoračnej látky odtlačkom šúľka kukurice, zhotovenie priestorových
kompozícií – to sú aktivity, ktoré deti najviac zaujali. Prejavili sa ako mimoriadne
aktívne, vnímavé so záujmom o čokoľvek nové. Výtvarné práce ešte i dnes
zdobia priestory CVČ.

Malá škola športu
Každý deň byť iným športovcom, alebo Malá škola športu – to bola výzva

prežiť týždeň plný športových aktivít. Deti prejavili záujem o  stolný tenis, futbal,
cvičenie na gymnastických loptách, stolový futbal, súťaže v behu, hod na cieľ.
Zaujímavá a odvážna bola jazda a súťaž na kolieskových korčuliach. Deti sa
prejavili ako odvážne a zdatné, s chuťou bojovať a zvíťaziť, naučili sa však aj
zdolávať prekážky, navzájom si pomáhať, prežiť nielen víťazstvo, ale aj prehru.

Celá letná činnosť CVČ bola pripravovaná pre deti vo veku 6−15 rokov,
motivovaná priateľstvom, znášanlivosťou, toleranciou a láskou k prírode. Teší
nás, že naša snaha nebola zbytočná a dokázali sme pripraviť program, ktorý
deti zaujal a vytvoril priateľské vzťahy. Veríme, že o rok sa opäť stretneme.

Mgr. Marta Kordeľová
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"Pesnička je kľúčik zlatý ňou sa
srdce otvára. Pesničkou sa krása
kráse, srdce srdcu privráva". Týmto
veršom otvorili pilotný ročník regio−
nálnej prehliadky detí v speve ľudo−
vých piesní Sláviček z MŠ.

V priestoroch kultúrneho domu
obce Vinné sa zišlo 32 detí z 24 ma−
terských škôl spoločných obecných
úradov (na snímke autorky aj deti zo
Strážskeho).

Cieľom tejto pilotnej akcie bolo vy−
volávať u detí pekné dojmy a citové
zážitky zo spevu ľudových piesní a
rozvíjať potrebu aktívne sa zúčastňo−

vať kultúrnych podujatí. Regionálnej
prehliadke predchádzali obvodné
kolá. 

Po otvorení prítomných pozdravili
krátkym ľudovým pásmom deti zo ZŠ
a MŠ Vinné a Gabika z MŠ Strážske,
piesňou Tancuj, tancuj vykrúcaj sa v
úvode predstavili malí slávici. Eva
Matuchová a Dr. Jana Dorčáková,

odborné zamestnankyne spoločných
obecných úradov Vinné a Trhovište,
v peknom zemplínskom kroji konfe−
rovali celý program a Dr. Anna Staš−
ková, riaditeľka ZUŠ Strážske, spre−
vádzala speváčikov na akordeóne.

Malí interpreti sa predstavili spe−
vom povinne určenej ľudovej piesne A
muj ocec, potom každý zaspieval
svoju ľubovoľnú ľudovú pieseň. 

Chýbajúcu vydanú energiu si
interpreti, ale aj búrlivé obecenstvo,
mohli načerpať na malom občerstvení
chutných ľudových pochúťok z domá−
cej kuchyne školských jedální. 

Slávnostné bolo ukončenie pre−
hliadky, vyhodnotenie a milé prekva−
penie: diplom, hodnotný balíček so
spevníčkom nových ľudových pesni−
čiek, CD s detskými ľudovými pes−
ničkami Kukulienka, pero s logom
prehliadky a sladký perníkový slávik.
Speváčikovia si to  za nádherný spev
zaslúžili.                     Eva Matuchová

Sláviček zSláviček z materskej školymaterskej školy
9. októbra CVČ Dúha už po dru−

hýkrát uskutočnilo podujatie pre deti a
mládež pod názvom Pasovanie za
člena krúžku. Konalo sa vo viacúče−
lovej sále a bol to slávnostný začiatok
krúžkovej činnosti. Celé podujatie sa
nieslo v znamení rozprávok.

Najprv deti privítala kráľovná víl a
radca, neskôr prišli ďalšie víly s krá−
ľom. Každá z víl sa najprv predstavila
a potom pri nej šikovné deti plnili
rôzne úlohy. Pri víle Múdrenke deti
odpovedali na zaujímavé hádanky. S
vílou Šikovnicou sa účastníci potrápili
so stavebnicami (na snímke G. Grmol−
covej). Víla Poetka sa uviedla básnič−
kou, pridali sa ďalší, najčastejšie reci−

tovali deti z materskej školy. Svojím
spevom upútala víla Zlatohláska – víla
spevu − a dve druháčky zo ZŠ s det−
skou pesničkou.

Potom nastala chvíľa, na ktorú
sme všetci čakali – pasovanie. Usku−
točnil ho kráľ so šabľou, kráľovná víl

udelila každému medailu a po podpise
do pamätnej knihy chutný perník v
tvare srdiečka, kvetu či chalúpky.

Na svoje si prišli aj tí, ktorí svoj
vzdelávací poukaz odovzdali do CVČ,
pretože pri žrebovaní vyhrali veľa pek−
ných vecí... Až potom kráľ Dúhovák s
kráľovnou víl a sprievodom slávnostne
odišli.

V. Bodoríková a M. Sabanošová

Kráľ nás slávnostne pasoval

Mesiac úcty k starším otvoril dve−
re pre tých, ktorí chceli potešiť starších
spoluobčanov. V rôznych termínoch
prišlo medzi klientov DD a DSS nie−
koľko kolektívov. Krúžok poézie
Zrkadlenie ich potešil ľudovým pás−

mom, spevácky zbor Rozkvet pri−
niesol náruč piesní a veršov. Školský
klub pri ZŠ a CVČ Dúha prišli so
spoločným programom mažoretiek
Bambíni, Stražčanika, žiaci spievali,
recitovali a členky klubu moderátorov
účinkujúcich predstavili.            − gr −

PozvaniePozvanie
Pravoslávna cirkevná obec v

Strážskom v spolupráci s oddele−
ním kultúry pri Mestskom úrade v
Strážskom, pod záštitou primátora
mesta srdečne pozýva na jubilejný
5. ročník Vianočného benefičného
koncertu duchovnej piesne, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 23.12.2007 vo
viacúčelovej sále MsÚ v Strážskom
so začiatkom o 16.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť a
podporu.

Pre potešenie a úctuPre potešenie a úctu

Obyvateľov DDaDSS v októbri svojim programom pozdravilo niekoľko
kolektívov. Snímka a text: G. Grmolcová.

CestovaliCestovali
Spevácka skupina Rozmarín, kto−

rá rozvíja svoju činnosť v mestskom
klube dôchodcov, potešila svojím vy−
stúpením pracovníkov michalovskej
nemocnice pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším dňa 18. októbra. Vyda−
rené vystúpenie nasledovalo po ich
účinkovaní v spoločnom pásme Zr−
kadlenia Chráňme si rodnú zem pri
príležitosti osláv 63. výročia SNP.
Piesne nacvičuje a vyberá M. Smoli−
gová.                               − grm −



V sobotu 27.októbra 2007 sa v
preplnenom Broadway clube uskutoč−
nil 2. ročník súťaže o najlepšieho
interpreta populárnej hudby s názvom
– Mesto Strážske hľadá superhviezdu.

Úvod patril mažoretkám Flash
Dance v choreografii Janky Majerníko−
vej. Nesúťažné vystúpenie minuloroč−
nej víťazky Anky Šimčákovej bolo dô−
kazom o správnom výbere.

Tohto roku o priazeň poroty
(Mária Berešová – predsedníčka, Mgr.
Nataša Dankaninová, Eva Matuchová,
Mgr. Anna Babjáková, Alica Fedáko−
vá, Anna Šimčáková) bojovala finálo−
vá osmička s týmto výberom: Nikole−
ta Ivančíková (Spomaľ – Peha), Ta−
mara Kuzemková (Kráľovná bielych
tenisiek − Elán), Martin Ciganoc (Am−
nestia na neveru – Elán), Michaela
Barlášová (Nemožná – P.S.), Barbara

Lúčina na lúke 
Na vychádzku k hradu Brekov sa

členky klubu Lúčina pri referáte
kultúry, športu a školstva MsÚ vy−
brali v nedeľu 7. októbra. 

Neodradili nás mračná a naše
prosby, aby nespŕchlo, sa splnili.
Zasvietilo slniečko, ktoré nás – až do
západu – celý čas sprevádzalo. V
húštinách sme nazberali jedlé huby a
na pamiatku z veľkej rodiny sme si
priniesli neveľkú muchotrávku čer−
venú. Asi dvadsať ovečiek, ktoré sa
popásali na lúke, nám robili milú
spoločnosť a do ticha zneli ich
zvonce. Krásna prírodná idyla a ne−
deľné popoludnie "ako vyšité" až do
návratu vo večernom šere. Príďte s
nami nabudúce aj keď nie ste v klube
Lúčina.                                − olc −
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Mešťanová (Zhorí všetko čo mám –
Desmod), Simona Kačmárová (Chlap
z kríža – S. Tobias), Lucia Sabová
(Najkrajšia SMS−ka), Matúš Mazár (V
slovenských dolinách – Desmod) − na
snímke S. Romána. Učiteľka Mária
Berešová odkrojila poriadny kus zo
svojho voľného času, aby finalistov do
súťaže dôkladne pripravila. Nebolo
preto ľahké rozhodnúť. Nakoniec po−

rota udelila dve druhé miesta. Podelili
sa o ne Lucia Sabová a Martin Ciga−
noc. Tretie miesto získala Simona
Kačmárová. Superhviezdou mesta
Strážske sa stal Matúš Mazár s
piesňou V slovenských dolinách.
Ceny a diplomy víťazom aj všetkým
účinkujúcim odovzdal primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák. Podujatie sa
uskutočnilo za dobrej spolupráce s
vedením Broadway clubu. Okrem
mesta Strážske ho finančne podporila
firma Plynmont – Komp, spoločnosť
s r. o. a Ing. Dušan Cacara − Ener−
getika s.r.o.               M. Karkošiaková

Strážske má superhviezdu

Kultúrne podujatia mesta
6. decembra 2007 – streda o 14.15 hod. na Námestí A. Dubčeka – Mikuláš 

v Strážskom – tradičné kultúrno−spoločenské podujatie
13. decembra 2007 – štvrtok o 14. hod. vo VÚS – súťaž o najkrajšiu vianočnú

ikebanu
16. decembra 2007 – nedeľa o 15. hod. vo VÚS – predvianočné 

kultúrno−spoločenské podujatie – galaprogram – Svet lásku hľadá, 
v ktorom vystúpia deti, mládež aj dospelí

18. decembra 2007 – utorok o 16. hod. vo VÚS – vianočný koncert SZ Rozkvet
– Svätá noc betlemská vznáša sa svetom

19. decembra 2007 – streda o 14.30 hod. vo VÚS – predvianočný kultúrny 
program detí MŠ pre rodičov a priateľov školy

Plány do budúcnosti
Uplynulé obdobie bolo pre oddiel kulturistiky a silového trojboja zo súťaž−

ného pohľadu obdobím stagnácie. Jediným pozitívom bolo udržanie sa na
vedúcich pozíciách v rámci Slovenska pretekárky Eleny Šťastnej. Naša prete−
kárka prehrala v sezóne dvoje preteky, kde ju na M SR dokázala poraziť iba
majsterka sveta a účastníčka OH v Aténach Dana Matejová z Bardejova a
vychádzajúca hviezda svetového trojboja Júlia Kostúrová, taktiež z liahne talen−
tov z KSTaK Bardejov.

U mužov a juniorov potrebujeme viac času na prípravu, pretože stabilný
káder sa po súťažnej prestávke Ladislava Mikovčíka a juniorov Oleárnika s
Krochmalom obmenil. Títo pretekári mali byť základom pre terajší a nasledujúce
roky, kedy mali pre oddiel zúročiť dlhoročnú prípravu. Študijné a pracovné po−
vinnosti ich však zaviali do rôznych kútov sveta. Káder teraz pozostáva z mlad−
ších a starších cvičencov, ktorí ešte potrebujú jeden až dva roky na serióznu
prípravu.

Úroveň poznamenali aj úvahy o odchode oddielu z doterajších priestorov,
ktoré už budeme opúšťať po tretíkrát v priebehu niekoľkých rokov, čo taktiež
spôsobuje neistotu  z budúcnosti.

V budúcom roku počítame s presťahovaním sa do iných vhodnejších
priestorov, zmenou filozofie fungovania oddielu a s prechodom na masovejšie
sa zameranie posilňovne. To súvisí s rozšírením ponuky pre našich obyvateľov,
ktorým v športovo kultúrnej ponuke chýbajú súčasné fitness a vellnes trendy,
za ktorými musia dochádzať do okresných miest v okolí. A to je pre občanov
značná finančná a časová záťaž.

Súčasný oddiel bude reprezentovaný tak ako doteraz z najlepších jednot−
livcov, pre ktorých je OZ OKaST Strážske strešnou organizáciou. 

Štefan Román

Ako bežali našiAko bežali naši
MBO OPARM Strážske: Vladislav Lipovský (1969) 21:59:00, Cyprián

Vaľko (1971) 23:45:00, Jozef Vargovič (1953) 24:35:00, Ľubomír Lipovský
(1966) 25:32:00, Dušan Reiser (1966) 26:01:00, Ján Demčák (1966)
27:03:00, Vratislav Lipovský (1965) 27:50:00, Rastislav Bezek (1984)
28:23:00, Ján Schnitzer (1967) 30:25:00.                                    − red −  

Beh oslobodenia mesta StrážskeBeh oslobodenia mesta Strážske
Dňa 4. novembra 2007 sa v Strážskom uskutočnil  XXXVIII. ročník Behu

oslobodenia na počesť 63. výročia oslobodenia mesta Strážske. Preteky sa za−
čali po prezentácii  bežcov jednotlivých kategórií. 

O 12:45 hod. zazneli štartové výstrely a do boja o čo najlepšie umiestnenie
sa vydali postupne deti od predškolského veku až po hlavnú kategóriu dospe−
lých so štartom o 14:00 hod. Organizátori − mestský úrad, mestský bežecký
oddiel, CVČ Dúha a ZŠ Strážske pripravili športové popoludnie pre vyznávačov
behu a sympatizantov atletiky, kde pastvou pre oči boli súboje detí, mládeže a
dospelých a ich zápolenia na trati (na snímkach G. Grmolcovej).  

Najlepším v kategóriách dospelých a dorastu boli odovzdané finančné od−
meny a v žiackych kategóriách vecné ceny. V hlavnej kategórii zvíťazil Bogdan
Dziuba z Poľska pred bežcom Obalservisu Košice Imrichom Pástorom a
Jaroslavom Szabom z AK TU Košice. Z našich pretekárov sa najlepšie umiest−
nil Vladislav Lipovský na 11. mieste, potešila však účasť až deviatich domácich
pretekárov mestského bežeckého klubu (MBO OPARM Strážske), ktorí nedávno
na majstrovstvách SR v maratóne získali bronzovú medailu. V ženskej kategórii
jasne zvíťazila Katarzyna Cubská z Poľska. 

Žiada sa pripomenúť dobre zvládnutie celého priebehu pretekov zo strany
organizátorov a vyzdvihnúť snahu všetkých zúčastnených vydržať aj v chlad−
nom počasí. Po skončení preteku nasledovalo ocenenie tých najlepších a tom−
bola pre divákov. Veríme, že všetci sa dostatočne odreagovali od každodenných
starostí a o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tohto podujatia.  

Jozef Lipovský

Zo slovníka rodáčky
"Jak me hutoreľi" − tak členky

Zrkadlenia porozprávali Bánovča−
nom v Literárnom múzeu P. Horo−
va, ktorého priečelie a neskôr zele−
ný trávnik "zakvitol" vyrezávanými
tekvicami, s horiacimi plamienkami
sviečok. Obec a materská škola
pripravili starodávne jesenné podu−
jatie so "straškami z dziňov". Po−
máhali rodičia, ktorí spolu s deťmi
a staršími občanmi oživili peknú
ľudovú tradíciu. Skôr než sa
zotmelo, odzneli ukážky nárečo−
vého slovníka P. Sabolovej−Jelín−
kovej Jak me hutoreľi v podaní
členiek Zrkadlenia, v réžii G. Gr−
molcovaj. Deti boli pozornými
poslucháčmi a neskôr sa k spevu
Danky Mihalčinovej pridali tiež a so
Zrkadlenkami zatancovali "koľeso".
Pekný  októbrový večer vyvrcholil
na trávniku, z ktorého do tmavej
noci zazerali na okoloidúcich cel−
kom sympatické "straški".      − ss −
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TTrretí retí roèníkoèník
V piatok 12.10.2007 sa v telo−

cvični ZŠ uskutočnil už tretí ročník
žiackej vetvy Memoriálu Michala
Nistora v stolnom tenise chlapcov.
Turnaj otvoril riaditeľ školy Mgr. Mi−
chal Polák za prítomností hostí – man−
želky J. Nistorovej a organizátorky
vetvy dospelých G. Grmolcovej.

Svoje sily si zmeralo 17 chlapcov
6.−9. ročníka ZŠ. Po zápasoch sa na−
koniec z víťazstva tešil Marián Soltész
zo 6.b, druhý skončil Dávid Kron z
8.a a tretí, minuloročný víťaz Matej
Holej zo 7.a. Štvrté miesto obsadil Ra−
dovan Pavlenko z 8.b.

Najlepší boli odmenení hodnotný−
mi vecnými cenami, víťaz sa stal na
rok držiteľom putovného pohára a
každému účastníkovi turnaja sa ušli
sladké dobroty. Finalisti budú o pár
týždňov reprezentovať ZŠ v okresnej
súťaži. Držíme im palce!          − FM −

S bielou loptièkou
Memoriál M. Nistora v stolnom tenise – 6. ročník – sa uskutočnil v špor−

tovom zariadení mesta dňa 29. septembra v spolupráci so športovou komisiou
pri MsZ. 

Po otvorení a minúte ticha v herni položili zástupcovia účastníkov a rodiny
kytice kvetov na jeho hrob, zapálili sviečky a vzdali úctu jeho pamiatke.

Priebeh turnaja, na ktorom bolo prítomných spolu 29 účastníkov, riadil F.
Bašista ml. Turnaj nemal žiadne rušivé momenty a jeho dobrý priebeh potvrdili
nielen finálové, ale aj všetky predchádzajúce zápasy v kategóriách mužov a
žien.

Najúspešnejším – l. J. Dzubák, 2. J. Ovad, 3. A. Pavlotty (muži), l. Š. Ciga−
nocová, 2. V. Kompišová, 3. G. Grmolcová (ženy) – boli odovzdané putovné
poháre a ceny (na snímke J. Románovej). Všetci účastníci sa potešili sponzor−
ským suvenírom, ktoré venovali  B.u.m. Michalovce – E. Maskaľ, Mix – I. Me−
ňovčík, Ing. A. Pavlotty, J. Nistorová. Medzi účastníkmi boli tiež bývalí spoluhráči
z blízkych okresov a L. Kuruc z Čiech.

K dobrému priebehu turnaja prispela finančná ústretovosť primátora mesta
Ing. V. Dunajčáka, Ľ. Ihnáta a V. Smoľaka na príprave priestorov.          − gg −

DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby

Štefánikova 44, 071 01 Michalovce 

BIOMASA  – Výzva pre producentov
pre pripravovaný investičný zámer: využitie biomasy 

pre výrobu tepla spaľovaním v Michalovciach a Strážskom.

Výzva na predkladanie ponúk 
na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve

Predmet ponuky: dlhodobá dodávka biomasy
(poľnohospodárska, lesná, iné...) 

Informácie na tel. číslach: 
0903 655 422  Metod MAREK – konateľ spoločnosti

0903 632 821  Ing. Roman MAREK – ekonóm výroby tepla

Veľký futbal
15.10.2007 sa vo Veľkých Kapu−

šanoch odohralo obvodové kolo vo
veľkom futbale žiakov 7.−9. ročníka za
účasti Veľkých Kapušian, VIII. ZŠ Mi−
chalovce a ZŠ Strážske. Po ťažkých
bojoch do okresného finále postúpilo
družstvo ZŠ Strážske.

Výsledky: 1. ZŠ Veľké Kapušany
– VIII. ZŠ 3:0  (1:0), 2. ZŠ Strážske –
VIII. ZŠ 6:0 (4:0), 3. ZŠ Strážske – ZŠ
Veľké Kapušany 2:2  (0:1).

Reprezentovali: Jaro Cina, Jozef
Mižík, Róbert Lokšík, Michal Polák,
Michal Meňovčík, Tomáš Mačuga,
Tomáš Varšo, Dávid Mano, Marián
Soltész, Stanislav Maskáľ, Štefan
Adamik, Dárius Vaňko, Matúš Meňov−
čík, Peter Stach, Dávid Cimprich, Ši−
mon Moroz.                         − PM −

Turisti v Pieninách
Klub slovenských turistov uskutočnil v dňoch 27.9.−30.9.2007 predposlednú

plánovanú akciu z turistického kalendára na rok  2007 – turistický pobyt v
Červenom Kláštore. Zúčastnilo sa ho štyridsať milovníkov turistiky. Výbor klubu
pripravil program na jednotlivé dni, ten však sa menil kvôli počasiu. Zo
Strážskeho sme vycestovali odpoludnia síce za pekného počasia, no do
Červeného Kláštora sme došli súčasne s búrkou a lejakom. V náhradnom
programe menšia skupinka sa predsa odhodlala na skrátenú túru cez kopce k
Dunajcu a popri ňom späť, ostatní využili deň na prechádzky a obhliadku obce,
na návštevu múzea a kláštora, ale najmä na novú vymoženosť Európskej únie
– voľný prechod po novej krásnej "lávke" cez Dunajec do susedného Poľska. V
sobotu bolo počasie ako na objednávku – krásne, slnečné, čistý vzduch,
výborná viditeľnosť, krásne výhľady. Po prechode cez "lávku" na poľskú stranu
a výstupe na Tri koruny (po vzorne upravených chodníkoch) boli v plnej
činnosti fotoaparáty i fotomobily. Každý chcel tú krásu, výhľady do Poľska, na
Vysoké Tatry i dole k Dunajcu zachytiť do obrazu. Malá časť výpravy sa odtiaľ
vrátila späť dole, no väčšina pokračovala náročnou túrou naprieč cez Pieninský
národný park s prudkými stúpaniami i klesaniami cez Zamkovú goru i Sokolicu
až dole k Dunajcu, cez ktorý sme sa previezli na "hajove" a cez hraničný
prechod prešli (niektorí aj "chramajúci") do Lesnice, odtiaľ autobusom do
Červeného Kláštora. Večer bola tradičná opekačka, tu spestrená TV prenosom
hokeja NHL cez videoprojektor na veľké plátno.

V nedeľu po odovzdaní izieb v známom staručkom hoteli Dunajec
nasledovala už len cesta domov.

Poslednou akciou KST v tomto roku bol jesenný výstup na Krivoštianku v
nedeľu 28.októbra.        J. Lipovský

FloorballFloorball
Dňa 22.10.2007 sa na VIII. Zá−

kladnej škole v Michalovciach usku−
točnilo okresné kolo vo floorballe za
účasti družstiev domácej základnej
školy, ZŠ Palín a ZŠ Strážske.

Zápasy: 1. ZŠ Strážske – ZŠ Palín
7:2  (3:1) Soltész 2, Tokár 5, 2. ZŠ
Strážske – VIII. ZŠ 12:6  (4:6) Tokár
6, Soltész 4, Šipoš 2, 3. VIII. ZŠ – ZŠ
Palín 10:4  (3:1). Umiestnenie: 1. ZŠ
Strážske (19:8) 4b, 2. VIII. ZŠ (16:16)
2b, 3. Palín (6:17) 0b.

Víťazné družstvo ZŠ Strážske
reprezentovalo okres Michalovce na
krajskom finále vo Valalikoch a skon−
čilo na 4. mieste.                   − mp −

Silná konkurencia
Dňa 27.9.2007 sa v Michalov−

ciach na Bielej hore uskutočnili tra−
dičné preteky v cezpoľnom behu.
Našu ZŠ reprezentovali traja chlapci a
tri dievčatá. V silnej konkurencii prete−
károv z celého okresu sa naši žiaci
umiestnili takto: chlapci: 4. miesto Pa−
vol Džado, 10. miesto Lukáš Kakoš,
16. miesto Erik Dančišin. Dievčatá:
11. miesto Lucia Lipovská, 12. miesto
Miroslava Kuncová, 19. miesto Kristí−
na Široká.                            − PM −

V. liga J−V muži:
1. kolo Borša − Strážske 3:0,
2. kolo Strážske – Čaňa 3:1,
G: Matta, Pavúk Karafa, 3.
kolo Michaľany − Strážske
4:2, G: Kútny 2, 4. kolo
Strážske – Sokoľany 1:1, G:
Feňuš, 5. kolo Zalužice –
Strážske 3:1, G: Guzej, 6.
kolo Strážske – Naciná Ves
4:0, G: Karafa, Piskor, Pa−
vúk, Camberovitch, 7. kolo
Plechotice – Strážske 1:4,
G: Rohaľ, Camberovitch 2,
Karafa, 8. kolo Strážske –
Vinné 2:1, G: Karafa, Matta, 9. kolo Cejkov – Strážske, G: Camberovitch, 10.
kolo Strážske – Tušice 4:0, G: Camberovitch 2, Kútny 2, 11. kolo Čičarovce –

Strážske 1:1, G: Matta, 12.
kolo Valaliky – Strážske 1:1,
G: Karafa, 13. kolo Strážske
– Medzev 4:1, G: Guzej 2,
Hrabek, Feňuš. 

III. liga – mladší žiaci
1. Poproč 21 b, 
2. Trebišov B 21 b, 
3. V. Kapušany 12 b, 
4. Strážske 3 b, 
5. Šaca 3 b. 

III. liga – starší žiaci 
1. Poproč 21 b, 
2. Strážske 14 b, 
3. Trebišov B 12 b, 
4. V. Kapušany 11 b, 
5. Šaca 0 b.

Dám do prenájmu garáž 
na Vihorlatskej ulici. 

Kontakt 0915 971 862.

Predám záhradku na Sihoti 
s murovanou podpivničenou

chatkou. Cena dohodou. 
Kontakt: 0908 850 151. 

Predám 4−árovú záhradu 
na Sihoti s murovanou chatkou.

Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 946 419

Novootvorená kancelária 
v meste na Námestí A. Dubčeka 

(OD Laborec), č. dv. 9
Obchodné zastúpenie spoločnosti

Avon cosmetics, PSS, a. s.,
Triangel lízing. Otvorené: 9. – 17.
hod. (pondelok, streda, piatok), 
11. – 15. hod. (utorok, štvrtok).

Informácie: 
č. t. 0915 899 509, 0904 583 667.

1 ČAŇA         13 9  2  2  29:16 13  29
2 MEDZEV         13  8  2  3  25:13 12  26
3 STRÁŽSKE      13  7  3  3  28:17 11  24
4 ČIČAROVCE    13  7  3  3  26:21 5 24
5 BORŠA           13  7  1  5  24:17   7  22
6 CEJKOV         13  7  1  5  22:16   6 22
7 MICHAĽANY    13  6  2  5  27:18   9  20
8 ZALUŽICE       13  5  2  6 19:19   0 17
9 SOKOĽANY     13  5  1  7 19:21  −2 16
10 VALALIKY      13  5  1  7 21:27  −6 16
11 VINNÉ           13  4  2  7 16:31 −15 14
12 NAC.VES       13  2  5  6 20:26  −6  11
13 TUŠICE         13  1  5  7 10:26 −16   8
14 PLECHOTICE 13  1  4  8 15:33 −18   7

IV. liga sk. E − dorast
1.  Topoľany 12 10 0 2 37:15 30
2.  Michalovce B 12 9 1 2 37:15 28
3.  Sobrance 12 8 2 2 30:14 26
4.  V. Kapušany 12 8 1 3 47:20 25
5.  Slivník 12 8 0 4 23:14 24
6.  Z. Teplica 12 5 3 4 19:15 18
7.  Strážske 12 5 1 6 28:25 16
8.  Kr. Chlmec 12 5 1 6 24:24 16
9.  Streda n/B 12 4 2 6 33:38 14
10. Čierna n/T 12 4 1 7 29:29 13
11. Lastomír 12 4 1 7 23:35 13
12. Parchovany 12 3 3 6 16:25 12
13. Z. Hradište 12 1 1 10 16:48 4
14. Michaľany 12 1 1 10 11:56 4
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