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firmy l Prenájom nebytových priestorov a pozem−
kov pre poľovnícke združenie DIANA Strážske,
Družstevná 505 v zastúpení p. Ladislava Mešťana
za cenu 1 Euro / rok l Prenájom nebytových
priestorov pre Občianske združenie oddiel kultu−
ristiky a silového trojboja Strážske v budove U2
za cenu 1 Euro / rok

C / ROZHODLO:
l V súlade s ustanovením § 7a ods. 2 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov o prebytočnosti
majetku
Správa katastra Michalovce, LV č. 1236,
katastrálne územie: Strážske, obec: Strážske,
stavbu na adrese Mierová 304, Strážske, súpisné
číslo: 304, na parcele č.: 85, popis stavby: budova
dielní a garáži, druh pozemku: zastavané plochy  a
nádvoria          
Kód druhu stavby: 610 – Budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum
pozemky:
1) KN−C parcelné číslo: 85, výmera: 1258 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria 
2) KN−C parcelné číslo: 86, výmera: 5326 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

D / UKLADÁ:
l V prílohách k zmluve o správe majetku mesta
doplniť čísla parciel k nehnuteľnostiam potrebné
na zápis do katastra nehnuteľnosti, T: do 30.04
.2009, Z: prednosta MsÚ l Vypracovať návrh VZN
o vylepných miestach v meste Strážske, T: do
najbližšieho zasadnutia MsZ, Z: prednosta MsÚ l

Zabezpečiť účtovný audit Mestského podniku slu−
žieb mesta Strážske, T: do 15.06.2009, Z: pred−
nosta MsÚ, hlavný kontrolór l Predložiť rozpočet
na stavebné úpravy nebytových priestorov v bu−
dove U 2 pre Občianske združenie oddiel kultu−
ristiky a silového trojboja Strážske, T: do 23.04.
2009, Z: prednosta MsÚ l Vyžiadať stanovisko
právnika k problematike domu č. 90 na parc. č.
1029 p. Cyrila Cvejkuša, T: do 30.03.2009, Z:
prednosta MsÚ l Riešiť problém určenia správcu a
vlastníka kanalizačnej vetvy AE na ul. Mierovej, T:
do 20.04.2009, Z: prednosta MsÚ

E / ZRUŠUJE
l Bod B/16 uznesenia č. 160/2008 zo dňa
04.12.2008 l Bod B/18 uznesenia č. 160/2008 zo
dňa 04.12.2008                                     − red −

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasadalo
dňa 26.02.2009. Po prerokovaní:

A / BERIE NA VEDOMIE:
l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Riešenie pripo−
mienok zo zasadnutí MsZ l Správu o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi za
rok 2008 l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2008 l

Zhodnotenie priebehu výstavby sociálneho zaria−
denia a tribúny na futbalovom štadióne l Pred−
pokladaný plán zasadnutí MsZ v Strážskom na I.
polrok 2009 l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole všetkých pokladní v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti mesta Strážske vo vzťahu k
prechodu na euro l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole plnenia plánu mesta na
zavedenie eura l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole vymáhania nedoplatku
za miestny poplatok za komunálne odpady a drob−
né stavebné odpady

B / SCHVAĽUJE:
l Dodatok č. 2 k VZN č. 13 o stanovení mini−
málnych cien za prenájom nebytových priestorov a
pozemkov l Dodatok č. 2 k VZN č. 24/1999 o
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach l Dodatok č. 1 k
VZN č. 25 Trhový poriadok l Dodatok č. 3 k VZN
č. 29 o náležitostiach obchodných a podnikateľ−
ských aktivít na území mesta Strážske l Dodatok
č. 1 k VZN č. 30 o vjazde do pešej zóny a iných
lokalít vozidlami zásobovania, obslužných činností
a podmienkach zásobovania týmito vozidlami l

Dodatok č. 1 k VZN č. 38 Požiarny poriadok mesta
Strážske l Dodatok č. 2 k VZN č. 40 o ochrane
životného prostredia l Dodatok č. 2 k VZN č. 41 o
chove a držaní zvierat l Dodatok č. 5 k VZN č. 42
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami l

Dodatok č. 6 k VZN č. 43 o nakladaní s komu−
nálnymi a drobnými stavebnými odpadmi l Do−
datok č. 1 k VZN č. 45 o dočasnom parkovaní vo−
zidiel na vyhradenom priestore v meste Strážske
l Dodatok č. 1 k VZN č. 46 o úhrade za opatro−
vateľskú službu a spôsobe určenia úhrady za
opatrovateľskú službu l Dodatok č. 1 k VZN č.
2/2006 o vylepných miestach na vylepovanie vo−
lebných plagátov počas volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávy l Dodatok č. 1 k
VZN č. 1/2007 o odchyte voľne  pohybujúcich sa
zvierat v meste Strážske a ich umiestnení do
mestskej karanténnej stanice l Dodatok č. 1 k
VZN č. 4/2007 o nočnom kľude l Dodatok č. 1 k
VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových so−
ciálnych dávok mestom Strážske l Dodatok č. 1
vnútorný predpis č. 7/2005 zásady hospodárenia s
majetkom mesta Strážske l Prílohu knižničného a
výpožičného poriadku – Cenník služieb a poplat−
kov l Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2006 o prevádzko−
vaní pohrebísk a domu smútku s úpravou ceny 66
Eur za podstavec pod pomník l Zmluvu o správe
majetku mesta Strážske uzatvorenú podľa § 6 ods.
1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov medzi Mestom Stráž−
ske ako vlastníkom a Mestským podnikom služieb
mesta Strážske ako správcom l Vyhodnotenie
preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2008
l Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na
rok 2009 l Práce naviac na stavbe Sociálne zaria−
denie, tribúna futbalového štadióna Strážske v
celkovej čiastke  14 800,00 Eur bez DPH l Predaj

pozemku nachádzajúceho sa na ul. Družstevnej,
parc. č. 405/19 druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 50 m 2 v zmysle geometrického plánu č.
3497628−64/2008 odčlenený od parc. č. 405/1,
druh pozemku ostatná plocha pre p. Magdalénu
Bartkovú, Družstevná 495, 072 22 Strážske za
cenu 248,50 vrátane 50% nákladov na základe
dodávateľskej faktúry č. 02/2009 na vypracovanie
geometrického plánu. Náklady na vklad kúpnej
zmluvy do katastra znáša kupujúci. Predaj po−
zemku nachádzajúceho sa na ul. Družstevnej,
parc. č. 405/20 druh pozemku ostatná plocha vo
výmere 66 m 2 v zmysle geometrického plánu č.
3497628−64/2008 odčlenený od parc. č. 405/1,
druh pozemku ostatná plocha pre p. Mgr. Ivetu
Hudákovú, Družstevná 496, 072 22 Strážske za
cenu 299,64 � vrátane 50 % nákladov na základe
dodávateľskej faktúry č. 02/2009 na vypracovanie
geometrického plánu. Náklady na vklad kúpnej
zmluvy do katastra znáša kupujúci l Odkúpenie
pozemku nachádzajúceho sa na ul. 1. Mája, parc.
č. 1150/1 druh pozemku zastavané plochy a ná−
dvoria o výmere 1206 m2 a parc. č. 1418/3 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
202 m2 od Ministerstva hospodárstva SR, Mierová
19, 827 15 Bratislava 212 za kúpnu cenu 3 412,00
Eur (102 798,− Sk) l Stretnutie poslancov s oby−
vateľmi mesta v termínoch 15.04.2009 a 14.10.
2009 l Na základe  čl. 6 ods. 3 VZN č. 1/2008
jednorazovú sociálnu dávku pre p. Krámovú Da−
nielu vo výške 100 Eur�l Predĺženie NZ pre:
Pacola Ján CH−A/8 do 30.06.2009
Mikeľová Marta CH−A/9 do 30.06.2009
Hudec Jozef CH−A/12 do 30.06.2009
Kapura Viliam CH−A/14 do 30.06.2009
Podbehlý Dušan CH−A/17 do 30.06.2009
Čurma Slavomír CH−A/20 do 30.06.2009
Miško Marcel U−3/A/2 do 31.03.2011
Semancová Jana U−3/A/7 do 31.03.2011
Kolibabová Mária U−3/B/2 do 31.03.2011
Kosť Peter U−3/B/5 do 31.03.2011
Makara Viliam U−3/C/1 do 31.03.2011
Turok−Meceňová Jana U−3/C/4 do 31.03.2011
Smaržíková Silvia U−3/C/6 do 31.03.2011
Benkoová Ľubica U−3/C/7 do 31.03.2011
l Rozpis rozpočtu pre športové oddiely na rok
2009 v sume 18 589 Eur:
Futbalový oddiel 10 183 Eur�
Volejbalový oddiel                              1 663 Eur�
Turistický oddiel                               1 553 Eur�
Bežecký oddiel 1 553 Eur�
Kolkársky oddiel 1 883 Eur�
Cykloturistický oddiel                             301 Eur�
Kulturistický oddiel                             1 453 Eur�
l Prenájom nebytových priestorov pre spolo−
čenské organizácie mesta Strážske – Červený kríž,
Zväz protifašistických bojovníkov, Zväz civilizač−
ných chorôb, Zväz turistov a Únia žien v budove
U2 za cenu 1 Euro / rok l Započítanie účelne vy−
naložených nákladov pre p. Mareka Michloviča na
rekonštrukciu prevádzky  Bar Kocka, Mierová 226
/Kryt CO/ vo výške 867 770,20 Sk bez DPH do
platby nájomného l Prenájom garáže na ul. Pod
hradom o rozlohe cca 20 m2 pre p. Alenu Škriva−
nekovú, Komenského 669, 072 22 Strážske l Pre−
nájom nebytového priestoru o rozlohe  cca 20 m2
+ 10 m2 v budove U 2  pre EKV − Montáže, s.r.o.,
Kasárenská 738, 072 22 Strážske, za účelom zria−
denia kancelárie pre personálne a účtovné činnosti

Voľba prezidenta SR
Ako sme volili v Strážskom

Počet oprávnených voličov zapísaných do
zoznamu oprávnených voličov:                        3538

Počet zúčastnených oprávnených voličov na
voľbách:                                                            1291

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. Bollová Dagmara, PaedDr.                              13
2. Gašparovič Ivan, doc.,JUDr., CSc.                 777
3. Martináková Zuzana                                        98
4. Melník Milan, prof.,RNDr., DrSc.                      53
5. Mikloško František, RNDr.                                58
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.                 250
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.                                   30

Počet neplatných hlasov:                                12
Na voľbách sa zúčastnilo 36,48 % oprávnených
voličov.

Druhé kolo voľby prezidenta SR sa uskutoční 4.
apríla 2009. V meste Strážske občania prídu k
urnám v 4. volebných okrskoch, tak ako v prvom
kole. 



Európa v škole
Dňa 16.2.2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie

okresného kola literárnej súťaže Európa v škole.
Každoročne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci
našej základnej školy. Do okresného kola sme
poslali 10 literárnych prác.

Vyhodnotenie. 1. kategória − poézia: L. Dan−
ková 5.a − 3. miesto. 2.kategória − próza: K. Dan−
kaninová 5.c − 3. miesto. 3. kategória − poézia: Z.
Kovaľová 9.d − čestné uznanie.

Základná škola v Strážskom získala diplom za
kolekciu literárnych prác.       Mgr. Milina Miklošová

Ako keď zamiešaš pre nové kolo karty, stretáš
ich v krásnej hre: Márie, Magdy, Marty, Zuzanky,
Júlie, Jolanky, Alžbety, čarovné lupienky na jednom
okvetí. Všetky sú rovnaké a predsa každá iná:
Renáta, Agáta, Olinka, Katarína ...

Aj takéto verše odzneli v hudobno−slovnom
pásme krúžku poézie žien „Zrkadlenie“ na veľmi
príjemnom stretnutí, ktoré pre svoje členky a
priaznivcov pripravila pri príležitosti MDŽ  Klubová
rada strany Smer−SD v Strážkom a konalo sa v
nedeľu  8. marca 2009 v preplnenej viacúčelovej
sále Domu kultúry.

Ženám k sviatku zablahoželali dvaja členovia

okresnej rady strany Smer−SD v Michalovciach
MUDr. Jozef Makohus (je aj poslancom košického
VÚC) a Ing. Ľubomír Vaľko a v závere aj podpred−
sedníčka OR RSDr. Agnesa Repovská, ktorá  oce−
nila vysokú úroveň kultúrneho programu, páčilo sa
jej vystúpenie krúžku poézie, ktorý svojím výberom
vyzdvihol a ospieval ženu v každej životnej situácii,
ale zároveň ocenila aj vysokú úroveň a pripra−
venosť celej akcie.

Medzi pozvanými hosťami bola aj ďalšia členka
OR RNDr. Lýdia Sidivárová a poslankyne MsZ v
Strážskom Mgr. Anna Babjaková a Magdaléna Ju−
hasová. 

V kultúrnom programe okrem krúžku poézie v
zložení: Danka Mihalčinová (gitara a spev), Anka
Zabloudilová, Amálka Mochťáková, Bc. Janka Rau−
chová, Marta Karkošiaková, Gabika Grmolcová a
Ing. Eva Búciová vystúpili s krásnymi a pôsobivými
operetnými áriami a pesničkami aj talentovaní spe−
váci: Matúš Mazár (študent košického konzer−
vatória − na klávesách doprevádzala Mgr. Mária
Bérešová, učiteľka ZUŠ Humenné), Natália Laza−
rová (žiačka ZŠ Staré) a Júlia Peyk (žiačka ZŠ
Strážske).

Marianna Fischerová (vedúca klubu Strážske) s
Máriou Širokou pri losovaní tomboly potešili pek−
nými a hodnotnými cenami 18 prítomných žien,
ale o spokojnosť všetkých sa okrem nich postarali
aj ďalší členovia klubu: Renáta Gorejová, Irena
Miklošová, no mimoriadne obetavo sa pri príprave
akcie prejavili muži: Jožko Štiber, Peter Junas. Da−
vid Spišák,  Emil Tkáč, Jánko Gebrián, Ľubo Vaľko
a Jožko Kunč, ktorý celú akciu aj moderoval. Všet−
kým dámam okrem sústavnej pozornosti rozdali
muži aj krásne karafiáty. 

Vďaka patrí aj sponzorom, napriek tomu, že ne−
chcú byť menovaní.                       Ing. Eva Búciová 

AKO SME OSLÁVILI MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
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Spoločenská
rubrika

Február 2009
Narodili sa: 2 dievčatká, 2 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavrel l snúbenecký pár
Jubilanti:
Jozef Mižik, Ján Ladika, Miroslav Poprenda, Anna
Hicová, Eva Štefanová
Ladislav Jurík, Jozef Karafa, Jozef Baán, Miroslav
Hudák, Anastázia Stachová, Anna Gajdošová
Juraj Sojka, Helena Hoholková, Margita
Bogdanová
Jozef Šalacha, Jozef Babjak,
Michal Vasiľko, Mária Valachová
Bartolomej Zajac, Jozef Meňovčík, Ľudmila
Dzurovčinová
Jozefína Macenková
Zomreli: Ján Knap, Etela Trecáková, Helena Mit−
rová, Jozef  Krám, Katarína Olejníková, Emil Pola−
čik, Emil Vasiľ, Jozef  Mitro, Júlia Pištová, Zuzana
Sotáková                                             − red −

V decembrovom čísle novín Naše mesto sme
Vám priniesli prehľad druhov a foriem sociálnych
služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál−
nych službách. Umiestneniu klienta do zariadení
podľa spomínaného zákona, predchádza konanie
o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré začína
podaním žiadosti na príslušnú obec alebo vyšší
územný celok (podľa miesta trvalého pobytu fyzic−
kej osoby, ktorá je v tomto konaní posudzovaná).  

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby,
ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej
narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne
občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byť
fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služ−
by v zariadení aj formu poskytovaných sociálnych
služieb v zariadení a potvrdenie poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravot−
nom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálny poradca

Na koho sa obrátiť?
Kedy podávať žiadosť obci?
Žiadosť obci je potrebné podať v prípade

posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu,
na prepravnú službu, na sociálnu službu v zaria−
dení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služ−
by a v dennom stacionári.

Kedy podávať žiadosť vyššiemu územ−
nému celku?

Žiadosť VÚC je potrebné podať v prípade, ak
ide o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v
zariadení podporovaného bývania, v rehabilitač−
nom stredisku, v domove sociálnych služieb a v
špecializovanom zariadení. 

Na základe podanej žiadosti a posudku o od−
kázanosti na sociálnu službu obec vydá rozhod−
nutie o odkázanosti na sociálnu službu a v roz−
sahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí
poskytovanie sociálnej služby. 

Mgr. Zuzana Pleceníková
Sociálny referent MsÚ

Pýtame sa kompetentných

Projekt: „Riešenie sídliskovej zelene – Strážske“
Mesto Strážske reagovalo na množiace sa a

opakované požiadavky občanov ulice Okružnej
(staré sídlisko) na výrub stromov v tejto časti
mesta. V decembri 2008 bol preto vypracovaný
projekt „Riešenie sídliskovej zelene – Strážske“.
Projekt vypracoval Ing. Ladislav Palkoci, ktorý sa
profesionálne venuje záhradnej architektúre.

Architekt, na základe posúdenia zdravotného
stavu drevín a vhodnosti ich výsadby, vypracoval
− ako prvú časť projektu − návrh na výrub a ošet−
renie drevín.

Úlohou druhej časti projektu bolo riešiť
problematiku zelene, teda náhradnú výsadbu
stromov a kríkov, ale zároveň aj zlepšenie stavu
vonkajšieho obytného priestoru. Architekt navrhol
riešenie stanovíšť kontajnerov, konštrukcií na prá−
šenie kobercov a na sušenie prádla, sedacie
múriky, odpočívadlá, posedenia na lavičkách, malé

detské ihriská.
V rámci náhradnej výsadby sú, na zmiernenie

negatívnych vplyvov dopravy popri cestách, navrh−
nuté stromoradia a strihaný živý plot. Výsadba
nových kríkov je navrhnutá v malých skupinách.
Na spestrenie sú plánované trvalkové záhony z
rôznych kvetín.

S projektom sa oboznámili aj členovia komisie
životného prostredia. Komisia po diskusii doporu−
čila vedeniu mesta realizovať náhradnú výsadbu
podľa predloženého projektu, pri navrhnutých sta−
vebných úpravách zvážiť výstavbu pieskovísk a do
realizácie zapojiť aj občanov žijúcich v bytových
domoch tejto časti mesta.

Príďte sa oboznámiť s projektom. Vaše názo−
ry, námety a postrehy radi privítame na referáte ži−
votného prostredia mestského úradu.

Marta Bočková, referent pre životné prostredie

HODNOTENIE RIZÍK 
ZO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Dňa 26.februára 2009 sa na pôde MsÚ v Strážskom stretli odborníci z
oblasti výskumu a medicíny, aby informovali Ing. Vladimíra Dunajčáka, primá−
tora mesta Strážske o novom rámcovom projekte  EÚ  pod názvom „Hodnote−
nie rizík zo znečisťujúcich látok v životnom prostredí“. Projekt uviedla p. Alena
Bartoňová z Nórskeho Inštitútu /NILU/ Oslo − Nórsko, do odbornej diskusie sa
zapojili aj Radim Šrám z Inštitútu experimentálnej medicíny Praha − ČR,
p. Miranda Loh z Národného zdravotného inštitútu Kuopio – Fínsko, prof.
Tomáš Trnovec zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a MUDr.
Dana Jurečková, ktorá sa výskumom PCB zaoberá už dlhší čas a spolu−
pracuje na viacerých vedeckých výskumoch. Po návšteve MSÚ v Strážskom
sa celá skupina vedeckých pracovníkov išla pozrieť do akciovej spoločnosti
CHEMKO Strážske, ktoré v minulosti produkovalo veľké množstvo PCB. Po
obhliadke areálu Chemko a.s. Strážske nasledoval odborný seminár na Lekár−
skej Fakulte UPJŠ v Košiciach.                          Alena Jurečková, red. rada 



MESTO STRÁŽSKE, Námestie  A. Dubčeka  300,  072 22 Strážske

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší

návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v súlade s platnými Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Strážske a uznesením MsZ č. 152/2008 zo dňa 12.2.2008. a č.
162/2009, zo dňa 26.2.2009.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti: 

1) Ubytovňa Chemik 1 A, 1 B  ul. Obchodná č.s. 252
l budova súp. č. 252, postavená na parc. č. 524, druh stavby: Slobodáreň /Chemik I. A,B/
l budova súp. č. 252, postavená na parc. č. 523/4, druh stavby: spojovacia chodba, /stavba

bez zápisu v katastri/
l pozemok parc. č. 524, o výmere 665 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
l pozemok parc. č. 523/8, o výmere 305 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
l časť pozemku parc. č. 523/1, o celkovej výmere 10 991 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria /výmera sa upresní na základe geometrického plánu s delenia pozemkov/
l časť pozemku parc. č. 523/4, o celkovej výmere 1 058 m2, druh pozemku: zastavané plochy

a nádvoria /výmera sa upresní na základe geometrického plánu s delenia pozemkov/ 

2) Budova Dielní a garáži ul. Pri Parku 
l budova súp. č. 304, postavená na parc. č. 85, druh stavby: Budova dielní a garáži
l pozemok parc. č. 85, o výmere 1258 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
l pozemok parc. č. 86, o výmere 5326 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Podmienky obchodnej verejnej súťaže :
1. Nehnuteľnosť je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti.

2. Žiadatelia predložia v návrhoch využitie nehnuteľnosti.

3. Kritériom pre výber uchádzačov je navrhovaná kúpna cena, ktorá musí byť minimálne vo výške
určenej znaleckým posudkom. So znaleckým posudkom je možné zoznámiť sa u kontaktnej osoby.

4. Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie A.
Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 20.4.2008, do 14.00 hod. v zapečatenej  obálke. Na obálku
uvedú svoje meno a adresu a oznam "Kúpa nehnuteľnosti neotvárať". Došlé ponuky budú označené
dátumom podania a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania.

5. Otváranie obálok s návrhmi vykoná výberová komisia dňa  21.4.2009 o 14.30. hod. za účasti
žiadateľov, ktorí prejavia záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanovenom termíne  budú  prečítané
mená žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny. 

6. Komisiu vymenuje primátor mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta.

7. Podmienky účasti na obchodnej verejnej súťaži. V žiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaje:
− meno, priezvisko a adresa resp. obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO
− aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri mesiace
− spôsob úhrady kúpnej ceny

K žiadosti uchádzač priloží:
− aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list nie starší ako tri miesiace
− potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že uchádzač nemá daňový nedoplatok
− potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči Sociálnej
poisťovni

Zo súťaže budú vylúčení uchádzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, a ktorí majú nedoplatky voči
Daňovému úradu a Sociálnej poisťovni.

8. Návrh možno zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.

9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

10. Predložený návrh je možné odvolať do 17.04.2009. Návrh je možné dopĺňať len v lehote do
17.04.2008.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť všetky
predložené návrhy.

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž
zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená verejná obchodná súťaž.

13. Komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a predloží ho na schválenie MsZ Mesta
Strážske. Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené schválením predaja nehnuteľnosti MsZ Mesta
Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi rozhodnutie mestského zastupiteľstva a vyzve žiadateľa,
ktorému bol schválený odpredaj nehnuteľnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy a k zaplateniu kúpnej ceny.

14. Lehota na oznámenie vybraného návrhu je 30.04.2009, kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a
predkladateľom ponúk písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.

15. Ak žiadateľ odstúpi od kúpy nehnuteľnosti, alebo nezaplatí kúpnu cenu v lehote určenej
vyhlasovateľom, kúpna zmluva sa s týmto uchádzačom neuzatvorí. Táto nehnuteľnosť sa odpredá
ďalšiemu uchádzačovi v poradí určenom komisiou a po schválení MsZ.

16. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová č.tel. 056/6491 431, Michal Zásadný č.tel. 056/6491 431. 

Ing. Dunajčák Vladimír
primátor mesta

OZNAM
Oznamujeme občanom mesta, že v rámci XIII.

okresných dní vody budú 24. apríla 2009
vykonávané bezplatné analýzy vzoriek vody na
stanovenie obsahu dusičnanov z domových
studní. 

Vzorku vody o objeme približne 500 ml mô−
žete doručiť na Mestský úrad – referát životného
prostredia dňa 24. apríla do 8,30 hod. Mestský
úrad zabezpečí doručenie všetkých vzoriek do
laboratória v Michalovciach.

Bližšie informácie dostanete na referáte ži−
votného prostredia mestského úradu.

MESTO STRÁŽSKE
PONÚKA V CENTRE MESTA  

NA PRENÁJOM
NEBYTOVÉ PRIESTORY

NEBYTOVÉ PRIESTORY V OD LABOREC

na poschodí o výmere 69 m2
na poschodí o výmere 14 m2

Ponuky zasielajte do 6.4.2009 
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 

VANSOVEJ LOMNIČKA
Na počesť Terézie Vansovej sa koná

každoročne už od roku 1965 „Vansovej Lomnička“
– súťaž – festival pracujúcich žien a dievčat v
prednese poézie a prózy, ktorej organizátorkou je
Únia žien Slovenska. Dňa 2. marca 09 v
Strážskom sa konal už 3. ročník okresnej súťaže v
Dome kultúry v koncertnej sále v spolupráci s
referátom kultúry Mesta Strážske. S menom
Terézie Vansovej sú úzko späté začiatky
slovenského ženského hnutia, aktívne pracovala v
prvom spolku slovenských žien – Živena. 

Pozvanie na toto podujatie prijala zo
Zemplínskeho osvetového strediska Elena
Kuncová, profesorka Strednej odbornej školy v
Strážskom  Mgr. Sivia Zubková a Mgr. Vladislava
Babjaková zo Základnej školy v Strážskom.

Poďakovanie patrí Mgr. Otílii Semanovej, ktorá
pripravuje súťažiace, a Marte Karkošiakovej, ktorá
celú akciu moderovala. Aj v 3. ročníku Vansovej
Lomničky sme nezabudli si uctiť spomienkou na
stredoškolskú profesorku  slovenského jazyka
PhDr.  Máriu Stojákovú, ktorá sa zúčastňovala tejto
dlhoročnej súťaže. V porote vyberala
najúspešnejšie recitátorky a ochotne poradila
milým slovom a úsmevom všetkým čo sa
zúčastňovali na súťažiach v tomto žánri a žiaľ od
nás navždy odišla.

Do krajského kola postúpili Iveta Burášová a
Zuzana Behúnová.

Veľmi ma teší, že prišli aj ženy, ktoré slovo
básnika pohladí po srdci a prežijú s nami pekné
chvíle očakávania ale i príjemného oddychu.

Anna Zabloudilová, predsedníčka OO ÚŽS
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Výberové  konanie 
Mesto Strážske vypisuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:
1. Základnej školy v Strážskom, ul. Mierová 1
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru , podľa vyhlášky MŠ SR

č.41/l996,Z.z.. v znení neskorších predpisov , absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej
formy ,podľa vyhlášky MŠ SR 41/1996 Z. z., najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Ďalšie kritériá a
požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
− spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu 
− bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť

2. Základnej umeleckej školy v Strážskom, Družstevná 509
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: vysokoškolské resp. stredoškolské vzdelanie umeleckého

zamerania, prax v príslušnom odbore minimálne 5 rokov. Ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s
obsadzovanou funkciou:
− spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu 
− bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť

3. Materskej školy v Strážskom, Družstevná 506
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: ukončené vysokoškolské alebo úplné stredné vzdelanie

pedagogického smeru v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/l996,Z.z. v znení neskorších predpisov,
najmenej 5 rokov  pedagogickej praxe. Ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou
funkciou:
− spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu 
− bezúhonnosť
− zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov pre všetkých uchádzačov:
− prihláška do výberového konania
− profesijný životopis
− overené kópie dokladov o vzdelaní 
− doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi 
− písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú školu a školské zariadenie 
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

/podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov /
− dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní. 

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie a názov
školy“ je potrebné zaslať v termíne do  7.5.2009  na adresu: 
Mestský úrad Strážske, Námestie A. Dubčeka  300, 072 22 Strážske.

Vážení občania,
keďže sa v našom meste opakovane stretá−

vame s porušovaním ustanovení Všeobecne zá−
väzného nariadenia o odpadoch, ktoré je zdôvod−
ňované aj neinformovanosťou, chceme Vás aj
touto cestou opakovane informovať o správnom
nakladaní s jednotlivými druhmi odpadov. 

V rámci zberu komunálneho odpadu zabezpe−
čuje Mestský podnik služieb mesta Strážske aj
zber týchto separovaných zložiek komunálneho
odpadu: papier a lepenka, tetrapaky, sklo, plasty a
kovové obaly. Na uloženie vyseparovaných odpa−
dov pri bytových domoch slúžia viackomorové
kontajnery. Každá komora má farebne odlíšený
kryt a je označená nálepkou s určením druhu
odpadu, ktorý do komory patrí (ak ju medzitým
niekto nestrhol). 

Čo vhadzujeme do jednotlivých komôr:
Komora so žltým krytom na plastový

odpad a kovové obaly. 

Vhadzujte PET fľaše od nápojov, tégliky, fólie,
plastové obaly od domácej chémie (tekuté pracie
prostriedky, aviváž, šampón a pod.) a kovové
obaly − plechovky od konzerv a nápojov.

Nevhadzujte plastové obaly od olejov. 
Komora s modrým krytom slúži na

papierový odpad a tetrapakové obaly.

Vhadzujte čistý papier ako noviny, časopisy,
zošity, katalógy, knihy, kancelársky papier, kartó−
nové krabice (ale poskladané) alebo vlnitú lepenku
a tetrapakové obaly od džúsov a mlieka.

Nevhadzujte silne znečistený a mastný papier,
kopírovací a samoprepisovací papier, alobal,
plastové fólie, obaly od kávy a podobné obaly,
papierové plienky.

Do komory so zeleným krytom patrí

sklo.

Vhadzujte čisté biele a farebné sklo rôznej
veľkosti − fľaše od nápojov, poháre od zaváranín,
črepy a úlomky tabuľového skla.

Naopak nevhadzujte porcelán, zrkadlá, kame−
ninu, autosklo, žiarivky, žiarovky. 

Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádo−
be a mestský podnik služieb bude prevážať menej
vzduchu. Ušetríme všetci!

Vyzbierané odpady sa zvážajú do haly sepa−
rovaného zberu, kde sa ručne dotrieďujú. Uve−
domte si, že každý kus Vami vyhodeného odpadu
musí zobrať zamestnanec mestského podniku
služieb ešte raz do rúk. Zo sklenej fľaše odstrániť
kovové časti, plastové fľaše rozdeliť podľa farieb,
papier podeliť podľa druhov. V kontajneroch na
separované zložky nachádzame aj odpad, ktorý
tam nepatrí. Svedčí o tom aj to, že mesačne sa z
odpadu dovezeného do haly separovaného zberu
vyvezie aj jedna tona na skládku odpadov. 

Vytriedené odpady sa lisujú do balíkov a dodá−
vajú odberateľom na ďalšie spracovanie.

A na záver trochu čísel. V minulom roku sme
z celkového množstva vyprodukovaného komu−
nálneho odpadu vyseparovali 11%, v prepočte na
jedného občana 45 kg separovaných zložiek.

Zapojme sa všetci do systému separovaného
zberu odpadov v našom meste − prispejeme k
zlepšeniu životného prostredia, pomôžeme svojmu
mestu znížiť náklady na odpadové hospodárstvo a
v konečnom dôsledku pomôžeme sebe – neplatiť
na budúci rok za nakladanie s odpadmi viac.

Marta Bočková, referent životného prostredia

Ako správne separovať
komunálny odpad?

Pestrý karneval v DSS
Dňa 20.2.2009 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a mládež uskutočnil karneval. Dlho sme sa

naň pripravovali a veľmi sme sa tešili. Už od rána vládla v našom domove radostná nálada. Celé dni
sa deti venovali nacvičovaniu programu a zároveň príprave kostýmov. Ešte skúška, úprava a mohli sme
nastúpiť pred porotu. Naša jedáleň sa zmenila na rozprávkovú ríšu. Mohli ste tu stretnúť Meluzínu,
snehové vločky, vietor, lesné víly, vodníkov, zlých čertíkov a iné karnevalové masky. O pestrý program
sa postarali naše deti s divadelnou hrou Meluzína a samozrejme nesmel chýbať ani tanec. Najkrajšie
kostýmy dostali vecné ceny, ale ani ostatné masky neostali bez pochvaly a sladkej odmeny. Rozišli sme
sa v dobrej nálade a pevne veríme, že sa opäť o rok vyšantíme na takomto pestrom karnevale. 

Mgr. Marianna Plitková DSS
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Ako sa nestať obeťou...
V poslednom období sa zvyšuje kriminalita detí a mládeže, záškoláctvo, šikanovanie, obchodovanie s

ľuďmi ako aj iná protispoločenská činnosť. 
Práve na tieto pálčivé témy  sa   uskutočnili v uplynulých dňoch dve zaujímavé besedy. Hosťom bola

preventistka  KRPZ  Košice  JUDr. Jarmila Petrová. 
„Obchodovanie s ľuďmi“ bola  téma besedy pre študentov 4. roč. Strednej odbornej školy. Formou

prezentácie poukázala na nástrahy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vycestovaní za prácou do zahraničia, ale
aj  doma.  

Žiaci 8. ročníkov ZŠ boli oboznámení s trestnou činnosťou  mladistvých i maloletých  vo všetkých
druhoch kriminality − majetkovej, násilnej i mravnostnej trestnej činnosti.

Kriminalita detí a mládeže stúpa a tu je potrebná predovšetkým prevencia. Tá by mala pomôcť  našim
deťom a mládeži vystríhať sa pred konaním spoločensky nežiaducich javov.                             A. Fedáková 

Plán podujatí na mesiac apríl
1.4.2009 − streda o 10.00 hod. 

Vitaj jar − inštalácia výstavky s jarnou tematikou
v MJ

3.4.2009 − piatok o 14.00 hod.
Veľkonočné tvorivé dielne − ukážky maľovania
vajíčok  pre deti ZŠ 

6.4.2009 − pondelok o 13.00 hod.
Jarné všeličo – práca s odpadovým 
materiálom pre žiakov ZŠ

7.4.2009 − utorok o 10.30 hod.
Veľkonočné variácie – ukážky aranžovania 
pre 9. roč.

Veľkonočné prázdniny 
9.4.2009 − štvrtok o 10.00 hod.

Veľkonočné rodinné dopoludnie – veľkonočné 
rodinné aktivity Rodičia a deti

11.4.2009 − sobota 0 10.00 hod.
Vychádzka do prírody – južná časť. Vyčistenie
poľovníckeho chodníčka a označenie značkami

14.4.2009 − utorok  o 10.00 hod.
Klubovňa plná hier – zábavné hry a súťaže

15.4.2009 − streda  o 15.30 hod.
Spoločne to dokážeme – súťaž rodičia a deti

17.4.2009 − piatok  o 9.30 hod.
Kriminalita detí a šikana − beseda s policajnou
preventistkou pre žiakov 5. roč. ZŠ

piatok o 10.30 hod.
Obchodovanie s ľuďmi − beseda s policajnou 
preventistkou  pre žiakov 9.roč. ZŠ

piatok o 15.00 hod.
Stretnutie priateľov UNICEF                          

Aktivity ku Dňu Zeme  
V týždni od 20.4.2009 – 26.4.2009 sú pre deti 

a záujemcov pripravené denne tvorivé aktivity
ku Dňu Zeme v CVČ Dúha od 13.00 hod.

20.4.2009 − pondelok o 10.30 hod. a 11.30 hod.
Chráňme našu Zem − beseda pre žiakov 2. 
ročníkov a špec. triedu ZŠ

13.00 hod.
Môj najkrajší dar – tvorivé jarné aktivity ŠKD

21.4.2009 − utorok  o 9.30 a 10.30 hod.
Príroda chce svoje − beseda pre žiakov 9. roč.
a SŠ s pracovníkom CHKO v Michalovciach

22.4.2009 − streda o 13.00 hod. na Námestí A. 
Dubčeka: Naša Zem − maľovanie na chodník 

13.00 hod. Krásny svet – Deti Zeme, Môj strom, 
Kvety Zeme   

14.30hod. – vystúpenie krúžku Stražčanik
25.4. 2009 − sobota o 10.00 hod.

Jarná brigáda pri úprave brehov Laborca pre 
členov krúžkov a ostatných záujemcov

24.4.2009 − piatok o 15.00 hod.
Generálna skúška Mini playback show

26.4.2009 − nedeľa o 14.30 hod. 
Finále 14. ročníka obľúbenej detskej súťaže 
Mini playback show vo viacúčelovej sále

27.4.2009 − pondelok o 13.00 hod.
Využitie plastu v bežnom živote − plastové 
kreácie pre ŠKD

30.4.2009 − štvrtok o 14.30 hod.
Stavanie mája − vystúpenie členov krúžku 
Stražčanik na námestí

Dominuje 
darcovstvo krvi

Za prítomnosti hostí MUDr. P. Potoc−
kého, predsedu Územného spolku SČK v
Michalovciach a Ing. V. Dunajčáka, pri−
mátora mesta, ktorí sa neskôr aj priho−
vorili, sa dňa 19.2.2009 uskutočnila vý−
ročná členská schôdza Miestneho spolku
SČK v Strážskom. 

Po správe o činnosti MS SČK, ktorú
predniesla M. Baánová a kde dominovali
najmä úspechy v darcovstve krvi, infor−
movala o hospodárení spolku H. Kužmová.
Potom predsedajúca schôdze S. Loyová
predniesla návrhy na voľby: delegáta na
územný snem MUDr. P. Potockého a M.
Poprendovú, na ocenenie H. Kužmovú,
kandidátku do Územnej rady SČK v
Michalovciach M. Kudelčíkovú.

MUDr. P. Potocký odovzdal písomné
poďakovanie za dlhoročnú obetavú dobro−
voľnú prácu v prospech rozvoja SČK člen−
kám spolku Mgr. E. Kovalovej, M. Koča−
novej, I. Miklošovej, Ing. V. Venglarčíkovej a
G. Grmolcovej. K blahoželaniu sa karafiátom
pridal primátor mesta.

V diskusii o.i. vystúpila Ing. M. Dunajová,
ktorá požiadala MS SČK najmä o dobro−
voľné formy útechy obyvateľom penziónu, čo
sa premietlo aj do plánu činnosti, podobne i
žiadané školenie prvej pomoci.   

G. Grmolcová

ZO ZPCCH
pozvala KD

Ako v úvode stretnutia povedala
predsedníčka ZO ZPCCH M. Reiserová, toto
čajové odpoludnie v KD so spoločenskými
hrami zorganizovali ako prejav vďaky za
veľmi dobrú spoluprácu s klubom dô−
chodcov, ktorý vedie M. Peťková. Do hier –
Človeče, nehnevaj sa, žolík, dáma, hádzanie
šípok do terča, nafukovanie balónov – sa
zapojilo spolu 22 členov. V príjemnom
odpoludní 2. marca sa členky ZO ZPCCH
ukázali ako šikovné kuchárky a hostiteľky.
Pekné bolo tiež to, že hrajúce družstvá sa
vytvorili z oboch organizácií, boli  zmiešané
a nebojovali proti sebe, ale pre zábavu a
relax.                                         − grm −



V klube dôchodcov oslávili MDŽ 10. marca pri stoloch so starodávnymi
jedlami, ktoré doma pripravili dôchodkyne.

Význam MDŽ v príhovore k ženám zdôraznil V. Duraník, ale aj hosť −
zástupkyňa primátora PhDr. L. Bušaničová a v prednese M. Gejdošová.
Symbolickú kyticu vedúcej klubu M. Peťkovej venoval V. Zabloudil. Príjemné
odpoludnie sa pretiahlo až do večerných hodín a vyše päťdesiatka dô−
chodcov prežila pekný
sviatok.                 

Text a snímka: 
G. Grmolcová

Výsledky prípravných zápasov
Dospelí:

Strážske − Vinné 3:2, G: Karafa, Kužma 2,
Strážske − Naciná Ves 6:3, G: Rohaľ, Karafa 2,
Hajdučko M. 3, Soľ − Strážske 4:3, G: Matta,
Karafa, Hajdučko M., Strážske − Radvaň 5:3, G:
Kužma, Karafa 3, Hajdučko M., Strážske − Vinné
2:1, G: Magyar, Stričko

Dorast: 
Strážske − Pusté Čemerné 3:4, G: Krpenský,
Maskaľ, Krivý, Strážske − Topoľany 5:1, G:
Krpenský 2, Michaliv, Pavúk, Magyar, Strážske −
Kr. Chlmec 4:4, G: Krpenský 2, Maskaľ, Michaliv  

Ing. Ján Roháľ

W FUTBAL W FUTBAL W
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OKRESNÝ KOLKÁRSKY TURNAJ NA SV. VALENTÍNA
8. ročník okresného kolkárskeho turnaja strany Smer − SD, ktorý sa uskutočnil v sobotu 14.

februára 2009 v mestskej kolkárni v Strážskom, zanechal u každého účastníka veľmi príjemný
pocit. A nielen preto, že bol sviatok sv. Valentína a že každého účastníka turnaja zdobilo na hrudi
žiarivé červené srdiečko – symbol tohto sviatku, ale predovšetkým to bolo spôsobené neskutočne
krásnou športovou a priateľskou atmosférou. Tu bolo namieste povedať: „Kto to nezažil, nepo−
chopí“. 

Od skorého rána disciplínovane do súťaže na−
stupovali štvorčlenné družstvá formované podľa
voľných kritérií: mohli byť rodinné, priateľské i ná−
hodne zostavené. Bolo ich rovných dvadsať a teda
80 súťažiacich z vyše stovky účastníkov turnaja.
Na takúto akciu si strážska kolkáreň nepamätá.
Súťaž bola veľmi dramatická, o víťazoch sa rozho−
dovalo do poslednej chvíle. Padlo v nej aj sedem
deviatok s ďatelinkou a podarilo sa to aj sedem−
ročnému Stankovi Dermekovi zo Starého. Pretekári
boli zastúpení z celého michalovského okresu od
Pavloviec nad Uhom až po Brekov a vekovo od
predškolákov až po pokročilých seniorov.

Zvíťazilo družstvo zo Strážskeho v zložení: Ši−
roká Simona, Janka, Mária a Zuzka Olšavová s
počtom 328 zvalených kolkov, pred družstvom z
Michaloviec (Ing. Vladimír Braník, MUDr. Pavol
Kuchta, MUDr. Jozef Makohus a Mgr. Ján Majer−
ník) s 301 zvalenými kolkami a tretím družstvom
zo Strážskeho (Irena a Adriana Miklošová, Marta
Tejgiová a Petr Grejtak), ktoré zvalilo 299 kolkov.
Pre porovnanie výkonov posledné dvadsiaté druž−
stvo zvalilo 213 kolkov, čo je na amatérov tiež
veľmi slušný výkon. 

Do TOP desiatky  jednotlivcov sa prebojovali: 1.
Miroslav Štefan (Strážske)−110 ZK, 2. Zuzana Ol−
šavová (Strážske)−106 ZK, 3. Ing. Vladimír Braník
(Michalovce)−96 ZK, 4. Ing. František Džupa (Mi−
chalovce)−95 ZK, 5. Vierka Pakanová (Michalovce)−
91 ZK, 6. MVDr. Ladislav Búci (Strážske)−90 ZK, 7.
Marta Tejgiová (Strážske)−86 ZK, 8. Ing. Ján Popík
(Strážske)−85 ZK, 9. Mgr. Viliam Pakán (Micha−
lovce)−84 ZK a 10. Jozef Béreš (Krasnovce)−82 ZK. 

Vecnými cenami a diplomami boli odmenené 3
najlepšie družstvá a z jednotlivcov traja muži a tri
ženy. Víťazné družstvo získalo aj putovný pohár.
Odmenený bol aj najmladší a najstarší účastník

turnaja (Stanko Dermek a Emil Tkáč) a v ďalších
súťažiach valentínskym srdiečkom Ing. Iveta Der−
meková, Ján Ivan (obaja zo Starého) a Dr. Ján
Mikula z Michaloviec. Ceny víťazom odovzdávali
Mgr. Jana Cibereová, asistentka neprítomnej po−
slankyne NR SR PhDr. Ľubice Roškovej a Ma−
rianna Fischerová, vedúca klubu strany Smer−SD v
Strážskom.

Účastníkov turnaja prišli pozdraviť podpred−
sedníčka OR strany Smer−SD v Michalovciach Dr.
Agnesa Repovská a primátor Michaloviec Viliam
Záhorčák, ktorý sa na tomto podujatí stretol aj s
primátorom Strážskeho Ing. Vladimírom Dunaj−
čákom.

Pre všetkých účastníkov bolo pripravené bo−
haté občerstvenie: varené vínko, káva, kofola, pivo
a neodmysliteľný guľáš. Nechýbali ani zákusky,
ktorými prekvapili Anička, Renátka, Klaudia a Ma−
rianka a všetkým výborne chutili. Ale veľká vďaka
patrí  hlavnému sponzorovi akcie Ing. Ľubomírovi
Vaľkovi a všetkým členom klubovej rady, ktorí sa
na organizovaní akcie podieľali. A za všetky žiarivé
srdiečka Aničke Berdákovej z Michaloviec.

Už dnes sa všetci tešia na ďalší ročník tohto
podujatia.                                    Ing. Eva Búciová 

Turnaj sa uskutočnil v posledný februárový deň
za účasti 6 družstiev. Bola sobota. Hralo sa v prí−
jemnej športovej a priateľskej atmosfére. O prípra−
vu občerstvenia pre všetkých účastníkov aj s tra−
dičným gulášom sa počas celého dňa vzorne sta−
rali Danka Cibulková a Milan Kozár. Rozhodoval
Ľuboš Hrehor.

Zvíťazilo družstvo KK Šemša pred ŠKK
Strážske „B“ a tretím KK Sabinov. Na 4.mieste sa
umiestnil Výber MsKL muži, na 5. mieste ŠKK
Strážske „A“ a na 6. mieste skončil Výber MsKL
ženy.

Z jednotlivcov bol najlepší Pavol Sopko z KK
Šemša (263 ZK), na druhom mieste skončil náš
Vlado Šandor (260 ZK) a ako tretí Vlado Mácha z
KK Sabinov (258 ZK).

Poradie ďalších našich hráčov: Peter Cibulka –

4.miesto, Jozef Janok – 5., Miro Štefan – 8., Miloš
Kozár – 9., Vlado Lipovský – 10., Ján Cibulka –
11., Jozej Kucan – 14., Igor Grnáč – 16., Marián
Konečný – 17., Pavol Meňovčík – 18., Katka Lipov−
ská – 19., Michal Knap st. – 20., Jarka Knapová –
21., Danka Baánová – 22., a Monika Marcinová –
23.miesto.

Priebeh turnaja zhodnotila predsedníčka ŠKK
Eva Búciová, ktorá zároveň ospravedlnila pre za−
neprázdnenosť neprítomného primátora a za asi−
stencie podpredsedu Janka Cibulku odovzdala od−
meny a diplomy víťazom. Víťazné družstvo KK
Šemša získalo navyše na 1 rok aj kryštálový putov−
ný pohár, ktorý jeho kapitán naplnil až po vrch
„šampusom“ a všetci prítomní pripili na ich úspech. 

Hodu zdar!                             Ing. Eva Búciová
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15. ročník kolkárskeho turnaja 
„O pohár primátora mesta Strážske“

FAŠIANGOVÝ
RÓMSKY KARNEVAL

V jeden všedný školský deň, 12. februára, si
rómske deti zo špeciálnej triedy pri Základnej škole
v Strážskom, v spolupráci s terénnymi sociálnymi
pracovníkmi a triednymi učiteľkami spríjemnili
predpoludnie fašiangovým karnevalom.

Pýtate sa prečo? Preto, lebo chlapcov a diev−
čatá nahradili princezné, zvieratká a iné rozpráv−
kové bytosti.

Každý bol v ten deň niekto iný, zaujímavý,
rozprávkový, no proste jedinečný. Deti sa pýšili
maskami, ktoré si na detský karneval pripravili v
škole na hodine výtvarnej výchovy. Do výroby
masiek zapojili svoje predstavy, túžby a fantáziu.
Po predstavení a vyhodnotení najkrajších masiek
sa začala neobyčajne dobrá zábava s hudbou,
piesňami a samozrejme nechýbal pri tom ani
rómsky tanec. Na doplnenie energie deti dostali
sladké odmeny, ktorých sponzorom bol „PLYN−
MONT komp s. r. o“ a touto cestou by sme sa im
v mene týchto rómskych detí chceli poďakovať.
Popoludní si každé dieťa odnieslo so sebou kopec
zaujímavých zážitkov. 

Odmenou pre nás všetkých bol krásne prežitý
deň v neobyčajných kostýmoch a úsmev na det−
ských tváričkách, pretože aj oni žijú medzi nami... 

Martina Kužmová a kolektív TSP pracovníkov


