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Z rokovania mestského zastupiteľstva

VZN o ochrane ovzdušia

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 10.11.
2011 po prerokovaní:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení l Riešenie pripo−
mienok zo zasadnutí MsZ l Rozbor hospodárenia
MsPS mesta Strážske od 01.01.2011 do 30.09.
2011 l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole aktuálnosti všeobecne záväzných
nariadení l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole evidencie majetku a evidencie
stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ l Informáciu o
činnosti MAS DUŠA o. z. l Splnenie úlohy z uzne−
senia č. 184/2011: prejednať s riaditeľkou CVČ
úpravu prevádzkových hodín l Informácie zo za−
sadnutí komisií.
Schvaľuje:
l III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým
opatrením č. 3/2011
a/ zníženie výdavkov pri znížení príjmov a to o
1 065 598,95 eur
b/ presun rozpočtových prostriedkov na podpo−
ložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez celko−
vej zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a/
Príjmy:
Bežný rozpočet
2 673 064,61 eur
Kapitálový rozpočet
1 551 387,00 eur
Finančné operácie
532 190,46 eur
Príjmová časť po zmene vo výške 4 756 642,07 eur

Výdavky:
Bežný rozpočet
2 668 160,61 eur
Kapitálový rozpočet
2 001 422,46 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške 4 756 642,07 eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 4 756 642,07 eur.
l III. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2011 pre Mestský podnik služieb mesta Stráž−
ske
a/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 206 616,48 eur
b/ presun rozpočtovaných prostriedkov na podpo−
ložkách v programoch rozpočtu uvedených v prílo−
he bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upra−
vených v bode a/.
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovna−
ný vo výške 882 465,48 eur.
l VZN mesta Strážske č. 6/2011 o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami l Správy o
výchovno−vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v zria−
ďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske v škol−
skom roku 2010/2012 l Poriadok pre výber riadi−
teľa Mestského podniku služieb mesta Strážske l
Dotáciu pre FreeStyle Karate Academy Košice na
zabezpečenie účasti na Majstrovstvách sveta v
karate v Taliansku
(pokračovanie na 2. strane)

NA VÝMENNEJ NÁVŠTEVE V POĽSKU

Pláž uprostred mesta
Na základe pozvania vedenia mesta Nieporet sa v dňoch 30.9. − 3.10.2011 zúčastnil primátor nášho
mesta Ing. V. Dunajčák a dvaja poslanci MsZ Mgr. E. Lacová, Mgr. K. Hajdučko na výmennom
partnerskom pobyte s bohatým kultúrnym a spoločenským programom. Tentoraz to bolo pri príležitosti
dožiniek Sviatku zemiaka.
Program bol bohatý a pestrý, pozornosť hostiteľov veľká. Ukázali nám všetky svoje uspechy, napr.
zrealizované projekty v rámci mesta, z ktorých nás najviac zaujali detské ihriská a športoviská, bazén so
saunou a unikátnym tobogánom pri gymnáziu, vybudovanie novej základnej školy. Mesto nás zaujalo
mimoriadnou čistotou a tiež veľkým jazerom a krásne upravenou plážou, ktoré všetci obyvatelia i náv−
števníci mesta využívajú na oddych a vodné športy. Navštívili sme aj Varšavu, vzdialenú iba 15 km od
Nieporetu. V nej sme mali možnosť
− pri zaujímavom rozprávaní − pozo−
rovať hviezdnu oblohu v planetáriu
a večer obdivovať spievajúce fontá−
ny s laserovými projekciami.
Hlavný program stretnutia sa
uskutočnil v nedeľu 2. októbra − boli
to samotné dožinky, príprave kto−
rých organizátori venovali maxi−
málnu pozornosť a dômysel. Do−
žinky začínali svätou omšou, po nej
jednotlivé delegácie okolitých obcí
prinášali ukážky svojej úrody v bo−
hato zdobených košoch. Po tejto
ceremónii, ktorá sa konala na veľ−
kej trávnatej ploche, sme sa presu−
nuli k pripravenému ohnisku, kde
ho všetci zúčastnení hostia postup−
ne rozpaľovali. Primátor mesta Slawomír Macej Mazur privítal všetkých vzácnych hostí a nás osobne
predstavil ako družobných partnerov (na snímke P. Kičinku). Súčasťou dožinkových slávností boli aj rôzne
súťaže, aktivity, kultúrne vystúpenia a dokonca aj korunovácia kráľa a kráľovnej zemiaka, ktorou sa vďaka
šikovnosti oboch súťažiacich (primátora a poslankyne) pri výrobe zemiakových panáčikov stala Mgr. E.
Lacová. Záver patril extra prekvapeniu, ktoré nikto nečakal − vypúšťali sa lampióny šťastia.
Celá cesta a pobyt v Nieporete boli pre nás inšpiráciou a výzvou k realizovaniu podobných aktivít v
našom meste a v neposlednej miere prispeli k výmene skúseností, prehĺbeniu vzájomných vzťahov a
spolupráce medzi mestami a krajinami.
Mgr. E. Lacová
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Deti pozor!
5. decembra zavíta do nášho mesta
Mikuláš. Privítajme ho spolu na
Námestí A. Dubèeka o 14.30 hod!

Posviacka pomníka

Pomník padlým v 1. svetovej vojne sa nachádza
na cintoríne na Ulici osloboditeľov. Je originálom
kópie, ktorá sa nachádza na Nám. A. Dubčeka.
Pomník je zaradený do zoznamu kultúrnych pa−
miatok. Na tomto pomníku bola zrealizovaná rekon−
štrukcia.
Dňa 1.11.2011, na Sviatok všetkých svätých,
kedy je cintorín naplnení ľuďmi, ktorí sa zhro−
mažďujú okolo hrobov svojich blízkych, sa usku−
točnila posviacka spomínaného pomníka. Za prí−
tomnosti primátora Ing. Vladimíra Dunajčáka,
poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a širokej verej−
nosti posvätili pomník rímskokatolícky kňaz Jozef
Hermanovský a gréckokatolícky kňaz Marek Paľo.
Posviacky bol účastný aj správca pravoslávnej
cirkevnej obce v Strážskom Michal Džugan (na
snímke J. Románovej).
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa posviacky
zúčastnili, v neposlednom rade aj predstaviteľom
cirkvi v našom meste, ktorí posviacku zrealizovali.
− DS −

Deň študentstva

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demo−
kraciu − Dňa študenstva sa 16. novembra v
priestoroch MsÚ uskutočnila príležitostná sláv−
nosť. Prítomní boli študenti SOŠ v Strážskom, z
ktorých 8 ocenilo mesto a škola.
Po príhovore primátora mesta a zástupcu ria−
diteľa školy prevzali ocenenie najaktívnejší štu−
denti: Ľ. Bujko, N. Kebová, J. Matiová, D. Mundi−
rová, D. Matolčík, N. Tóthová, M. Uhľár a J. Var−
gová. Všetci sa zapísali do pamätnej knihy mesta.
V peknom kultúrnom programe vystúpili uči−
teľky a žiaci ZUŠ v Strážskom.
− olc −
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(dokončenie z 1. strany) pre Petra Ivana vo výške
500 eur l Dotáciu pre Futbalový klub Strážske vo
výške 4 265 eur z rezervy primátora mesta l
Jedno−razovú sociálnu dávku pre Miroslava
Duranika vo výške 49,79 eur l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Sylviu Fujakovú vo výške 49,79
eur l Nákup (obstaranie) referentského vozidla vo
výške do 10 000 eur bez DPH z rezervného fondu
l Predaj motorových vozidiel mesta Hyundai a
Škoda Octavia l Zvýšenie ročných poplatkov v
mestskej knižnici pre deti na 1 euro a dospelých na
2 eurá l Predĺženie termínu úlohy z uznesenia č.
182/2011 − C/1 (predsedom komisií pripraviť návrh
kompetencií svojich komisií) do decembrového
zasadnutia MsZ l Prenájom pozemku pre IlaS
Market s.r.o., Prof. Hlaváča 1885/9 Michalovce o
výmere 14,7 m2 pod schodiskom do predajne
Večierka Ilas Strážske l Prenájom nebytového
priestoru pre Máriu Kobulnickú, Staré 220 v OD
Laborec na poschodí o výmere 24 m2 za účelom
prevádzkovania Prvej stavebnej sporiteľne l
Prenájom garáže č. 6 na Chemiku II pre Vincenta
Nazada, Okružná 479 Strážske l Prenájom
garáže č. 7 na Chemiku II pre Milana Paulika,
Obchodná 252 Strážske l Prenájom garáže č. 8
na Chemiku II pre Martina Semanca, Obchodná
440 Strážske l Pridelenie nízkoštandardného bytu
pre: Štefan Hrnčiar, ml. do 30.11.2012 l
Predĺženie nájomných zmlúv pre: Miško Marcel na
3 roky, Schmidt Valér na 3 roky l Predĺženie
nájomných zmlúv do 30.11.2012 pre: Ridajová
Beáta, Dudičová Gabriela, Tokár Gabriel,
Adamová Margita, Adamová Renáta, Tolvaj Jozef
ml., Goroľ Karol, Adam Emil, Šmaťová Eva, Janičo
Roman, Hrnčiarová Monika, Kapura Ján, Daňo
Roman, Kapura Viliam, Tokárová Iveta, Sabolová

Jarmila, Šmaťová Anna, Tokárová Magdaléna.
Ukladá:
l Vyčísliť predpokladané finančné náklady na
prevádzkovanie kolkárne bez bufetu v období od
01.11.2011 do 31.03.2012. (Z: S. Kováčová, pove−
rená riadením MsPS, T: do decembrového zasad−
nutia MsZ) l Pripraviť návrh na zmenu rozpočtu po
nákupe referentského vozidla a predaji motoro−
vých vozidiel Hyundai a Škoda Octavia (Z: vedúca
ekonomického oddelenia) l Zverejňovať zoznam
daňových dlžníkov k 31.12. do 31.01. nasledujú−
ceho roka. (Z: vedúca ekonomického oddelenia) l
Predložiť informáciu o stave a čerpaní rezervného
fondu. (Z: vedúca ekonomického oddelenia, T: do
najbližšieho zasadnutia MsZ) l Preveriť aktuálny
stav meračov spotreby tepla v bytovom dome U3
(Z: Ing. Ján Rohaľ, T: do najbližšieho zasadnutia
MsZ).
Volí:
Ing. Jána Rohaľa za zapisovateľa komisie vý−
stavby ÚP a správy infraštruktúry.
Odvoláva:
Zapisovateľa komisie výstavby ÚP a správy
infraštruktúry Michala Zásadného.
Ruší:
l Bod B/9 uznesenia č. 146/2007 zo dňa
23.05.2007 − prenájom nebytového priestoru pre
Ing. Miloša Tocika, Hviezdna 3569/5 Trebišov v
OD Laborec za účelom prevádzkovania PSS a.s. −
Poradenstvo v oblasti stavebného sporenia od
01.06.2007 l Bod B/19 uznesenia č. 91/2002 zo
dňa 04.07.2002 − prenájom pozemku časť parcely
č. 464/2 vo výmere 6 m2 pre účely vybudovania
schodiska do podnikovej predajne pekáreň Ilas,
pre C.S.I. − FEST a.s. Herľanská 547, 093 03 Vra−
nov nad Topľou za 500,− Sk/m2.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Proti chudobe

V prospech občanov

Každý rok sa 17. október pripomína ako
Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. V tento
deň sa konajú rôzne charitatívne podujatia. Jednou
z takýchto akcií bola aj v našom meste charitatívna
zbierka obnoseného šatstva, ktorú zorganizovali
terénni sociálni pracovníci mesta Strážske v spolu−
práci s neziskovou organizáciou Pokojný anjel. Do
zbierky sa zapojilo približne 180 miestnych obča−
nov, ktorí prinášali nepotrebné šatstvo, posteľné
obliečky zabalené v igelitových vreciach. Spolu sa
vyzbieralo až neuveriteľné množstvo obnosených
odevov (asi 500 vriec), ktoré po naložení zaplnili
vari celý kamión. Vyzbierané veci poputujú deťom
odkázaným na náhradnú výchovu do detských
domovov a do zariadení pre seniorov. Aj takýmto
malým činom sme prispeli k zlepšeniu životnej
situácie obidvoch cieľových skupín vďaka obča−
nom, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky a Mest−
ského podniku služieb pri poskytnutí priestorov
mestskej telocvične.
Bc. Martina Kužmová, sociálny pracovník

Každému je známa zlá situácia v zdravotníctve.
Jej dôsledkom je enormné šetrenie, ktoré v koneč−
nom dôsledku znáša pacient. Finančné škrty
realizujú poisťovne, najviac Všeobecná zdravotná
poisťovňa, čo vedie k zrušeniu nielen oddelení
nemocníc, ale aj odborných ambulancií.
Jednou z ambulancií, ktoré mali byť zrušené, je
aj očná ambulancia v Strážskom. Táto ambulancia
vykonáva diagnostiku a liečbu obyvateľov Stráž−
skeho a okolia už vyše 20 rokov k všeobecnej spo−
kojnosti pacientov. Jedná sa najmä o pacientov
vyššieho veku s ochorením oka, poklesom zraku
podmienenom vekom. Na tieto okolnosti vedenie
poisťovne nebralo ohľad a rozhodlo o zrušení tejto
ambulancie.
Iniciatívou a vyjednávaním vedenia mesta, naj−
mä primátora Ing. V. Dunajčáka osobne, bolo toto
negatívne rozhodnutie Všeobecnej zdravotnej po−
isťovne zrušené a očná ambulancia poskytuje pot−
rebné služby v prospech občanov Strážskeho
naďalej.
− ová −

Nezhasla túžba v nás

V sobotu 15. októbra patrilo popoludnie peknej akcii, ktorú pre svojich seniorov a sympatizantov
pripravila strana Smer−SD v Strážskom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Konala sa v čerstvo
zrekonštruovanej viacúčelovej sále.
Hosťami akcie boli členovia okresnej rady strany
Smer−SD v Michalovciach PhDr. Jana Cibereová,
RNDr. Lýdia Sidivárová a Ing. Vladimír Ratvaj na
čele s jej predsedníčkou a zároveň aj poslankyňou
NR SR PhDr. Ľubicou Roškovou, ako aj poslan−
kyne MsZ v Strážskom Mgr. Eva Lacová a Mag−
daléna Juhásová, ktorých srdečne privítala vedúca
klubu strany Smer−SD v Strážskom Marianna
Fischerová.
V úvodnom príhovore PhDr. Ľubica Rošková
povedala pár slov o vlastnom pohľade na význam a
poslanie Mesiaca úcty k starším: " Myslím si, že pri
ňom nejde len o to, prejaviť úctu vášmu veku, ale
predovšetkým oceneniť vašu múdrosť, bohaté
skúsenosti, bez ktorých sa nevieme zaobísť a
poďakovať za lásku, ktorú neustále rozdávate vo
svojich rodinách, v svojom okolí. Je to zároveň aj
príležitosť, vyznať sa zo svojej lásky k vám a
povedať, ako sa tešíme z vašej prítomnosti a z

každého spoločného stretnutia. Preto si do ďalších
rokov navzájom zaželajme veľa pevného zdravia."
V hodnotnom kultúrnom programe účinkovala
mužská spevácka skupina Tarnavčan a ženská
skupina Ľaľia z Trnavy pri Laborci pod umeleckým
vedením manželov Schudichových zo Strážskeho,
potom prítomných zaujala Anna Válová prednesom
vlastného výberu a nakoniec odznelo hudobno−
slovné pásmo krúžku poézie žien Zrkadlenie pod
názvom Nezhasla ešte túžba v nás v réžii Gabriely
Grmolcovej, v ktorom recitovali Anna Zabloudilová,
Marta Karkošiaková, Ing. Eva Búciová, Amália
Mochťáková, Gabriela Grmolcová a za vlastného
doprovodu na gitare spievala Danka Mihalčinová.
Záver patril voľnej zábave s bohatým občer−
stvením a tombolou. Podujatie bolo úspešné aj
vďaka sponzorom: IPROS − Ing. Eva Pavlíková,
Autoškola PERFEKT − Ing. Pavol Dlugoš a Obchod
MIX − Imrich Meňovčík.
Ing. Eva Búciová

Naše mesto

Spoločenská
rubrika
September, október 2011
Narodenia: 1 dievča, 3 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavrelo 8 snúbenec−
kých párov
Jubilanti
September: Dušan Sliško, Karol Šmaťo, Ma−
rián Geregáč, Ing. Ľuboš Bobik, Milan Besterci,
Jolana Lukačková, Ľubomír Loy, Ing. Jozef Hla−
váč, Ivan Fratrik, Štefan Terebeššy, Eva Buč−
ková, Peter Kaňuch, Ondrej Kačmár, Ladislav
Mikovčík, Viera Bačiková, Anna Hrinková, Jozefa
Šurmaneková, Milan Mazúr, Ján Tejgi, Gabriel
Bán, Ján Zambory, Milan Šlepák, Alica Cibul−
ková, Mária Stanková, Pavel Guba, Ladislav Hor−
doš, Oľga Tkáčová, Oľga Macejková, Viktor Ro−
haľ, Oľga Sisáková.
Október: Ing Marián Štefančík, Ján Miňov−
ský, Ladislav Maťaščík, Anastázia Vasiľková,
Ľubica Volčková, Michal Gradoš, Ľudmila Bužo−
vá, Angela Kadlicová, Václav Bodnár, Ing. Milan
Štefančík, Mária Tóthová, Martin Rešovský, Jozef
Kišš, Jolana Švihurová, František Paľo, Anna
Tkáčová, Mária Konečná, Anna Tušajová, Ing.
Viktor Kraus, Michal Šimaľ.
Narodeným deťom, manželským párom a
jubilantom srdečne blahoželáme. Do ďalších
rokov života želáme zdravie, šťastie a radosť!
Zomreli v septembri a októbri: Jozef Sabo,
Michal Ščerbovský. Venujme im tichú spomienku!
Bc. M. Danková

Spomíname
Už len kytičku kvetov
na hrob Ti môžem dať,
sviečku zapáliť a s láskou
spomínať. Dňa 18.11.2011
uplynulo 5 rokov od smrti
našej milovanej sestry
Margity Michalkovej.
S láskou spomína
smútiaca rodina.
Dňa 3.10.2011 uplynul
rok, čo nás náhle a
navždy opustil Milan
Balický.
S
láskou
naňho
spomína manželka s
deťmi, rodičia, sestra,
príbuzní a priatelia.
Ďakujeme všetkým,
ktorí spomínajú s nami!

Pätnásť ton pomoci
Potravinová pomoc v rámci Európskej únie v
meste Strážske bola poskytnutá 375 občanom,
ktorí splnili nasledovné podmienky: sú poberateľmi
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, sú
poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku
nepresahuje 305 eur (nepracujúci poberatelia sta−
robného, predčasného, invalidného dôchodku).
Uvedení žiadatelia boli zaradení do zoznamu a v
spolupráci s Pravoslávnou cirkevnou obcou v
Strážskom v zastúpení Mgr. Michalom Džuganom a
primátorom mesta Strážske Ing. Vladimírom Dunaj−
čákom bola schválená distribúcia tejto potravinovej
pomoci v meste. Výdaj potravinovej pomoci zabez−
pečovali terénni sociálni pracovníci mesta Strážske,
ktorí spolu rozdali 15 ton potravinovej pomoci
(maximálny limit pre jednu osobu bol 20 kg pše−
ničnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín, urče−
ných na osobnú spotrebu). Hlavným cieľom distri−
búcie základných potravín bolo pomôcť ľuďom v
hmotnej núdzi. Potravinová pomoc bola usku−
točnená na základe projektu spolufinancovaného
Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou SR.
Bc. Martina Kužmová

Naše mesto
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Večer
v mestskej knižnici
Dňa 4. 11. 2011 sa v našej mestskej knižnici
uskutočnila akcia s názvom After halloween´s night,
čo v preklade znamená pohalloweenská noc. V
príjemnom prítmí lemovanom radom horiacich
sviečok sme prečítali ukážky z hororových, čiže
tematických kníh. Prvou bola báseň Havran od E.
A. Poa, zakladateľa hororového žánru. Nasledovala
ukážka od súčasnej autorky S. Meyer − Súmrak,
príbeh, ktorý oslovil nejednu nežnú romantickú
dušu. Čítanie bolo doprevádzané jemnou auten−
tickou hudbou. Po prečítaní ukážok nasledoval
krátky kvíz a udelenie cien. Akciu sme zakončili
vypustením lampiónov šťastia.
− ab −

Úcta a pozornosť
Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju
pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie
obohatené veľkými životnými múdrosťami.
vovláska, Nalej mi vína Malvína, a iné, potešil dušu
Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 28. októbra
i srdce nejedného staršieho poslucháča (na snímke
pripravilo mesto Strážske stretnutie pre našich
P. Kičinku). Dušan sa prezentoval nielen ako dobrý
občanov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje okrúhle
spevák, ale aj ako zabávač s veľkou zásobou
životné jubileá. V mene mesta Strážske sa oslá−
dobrých vtipov, s ktorými rozveseľoval celú sálu
vencom prihovoril primátor Ing. Vladimír Dunajčák.
prítomných divákov. Dušana Grúňa veľmi dobre
Všetkým poblahoželal a vyslovil poďakovanie za
doplnil spevák, producent a moderátor Martin Jaku−
ich prácu a do ďalších rokov poprial veľa zdravia,
bec, ktorý je pokračovateľom a tvorcom relácie Re−
lásky a spokojnosti.
pete návraty.
Po príhovore primátora nasledovalo vystúpenie
Veríme, že toto kultúrne popoludnie bolo prí−
žijúcej speváckej legendy Dušana Grúňa, ktorý svo−
jemným zážitkom a povzbudením pre našich star−
jimi nestarnúcimi hitmi pozdravil a uctil si našich
ších spoluobčanov.
− D.S. −
starších spoluobčanov. Zaspievanými evergreenmi
Butterfly, Starý rodný dom, Júlia, Ó Marianna, Pla−

Prejavili ľudskú lásku
Už Cicero poznamenal, že "ľahšie nesie bremeno staroby ten, ten kto cíti úctu a lásku od mladých". V
duchu tohto citátu sa niesol celý október, ktorý je každoročne venovaný úcte k starším aj v DSS Harmonia.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná, pretože staroba sa nás týka. Je
prirodzenou súčasťou nášho života, a práve október je tým mesiacom, v ktorom prejavujeme našim
seniorom viac pozornosti a ná−
klonnosti. Na pozdrav, ktorý je
najjednoduchším prejavom ľud−
skej lásky a radosti, tak ako
každoročne nezabudli deti zo
základnej školy, materskej školy,
centra voľného času a deti z
DSS Lidwina, ktorým sa podarilo
vyčariť úsmev na tvárach našich
seniorov. Nezabudli ich tiež ob−
darovať malým, ale vlastnoručne
vyrobeným darčekom, čo ich
nesmierne potešilo, ale aj dojalo
(na snímke G. Grmolcovej).
Stalo sa už peknou tradíciou,
že na oslave Mesiaca úcty k
starším v našom zariadení sa
pravidelne zúčastňujú aj tí skôr
narodení, ktorí sú ešte stále plní elánu a ich hlavným poslaním je rozdávať úsmevy. Sú to členovia
speváckeho zboru Rozkvet, speváckej skupiny Rozmarín a krúžku poézie Zrkadlenie zo Strážskeho. Z
Michaloviec nás prišli pozdraviť a spevom pohladiť našu dušu nefolklórna skupina Senior − Vánok.
Všetci naše srdcia veľmi potešili. Aj keď sa mesiac október už skončil, nájdime si na našich seniorov
čas, pekné slovo, alebo úsmev, pretože oni si to zaslúžia.
Mgr. Beáta Danková

Rómsky festival
Občianske združenie Strážčanský úsmev −
Asaben, ktorý vedie M. Goroľová, v spolupráci s
MsÚ v Strážskom zorganizovali 7. Rómsky festi−
val tancov a piesní, ktorý bol realizovaný s
finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v
programe Kultúra národnostných menšín.
Festival sa uskutočnil 22. októbra v zariadení
M. Mikuláškovej. V programe sa tancami pred−
stavili rómske kolektívy z Laškoviec, Vranov−
ského Čemerného, domáci Asaben (na snímke J.
Románovej) a v úvode DSS Lidwina. Hrala hu−
dobná skupina Gipsy Culy. Na harmonike zahral
a s J. Goroľom zaspieval E. Balko.
− grm −

Získali pohár
Mesiac úcty k starším si pripomenuli členovia
miestneho klubu dôchodcov 19. októbra. V klu−
bovni sa im prihovorila vedúca KD M. Peťková.
Program pripravila spevácka skupina Rozmarín,
ktorú na harmonike sprevádzal E. Balko. Verše i
pieseň zazneli pre jubilejúce členky klubu A. Cibul−
kovú, Ľ. Dančišinovú, A. Kiššovú, A. Riškovú a M.
Tothovú. Blahoželal a kytice im odovzdal Ing. D.
Cacara, zástupca primátora, ktorý bol spolu s Mgr.
Z. Voľanskou, pracovníčkou MsÚ, hosťom podu−
jatia.
Na čestnom mieste v klubovni stál pohár, ktorý
Rozmarín získal za 2. miesto na VIII. ročníku regio−
nálnej súťaže ZUČ zdravotne postihnutých Srdce
ako dar v Michalovciach.
− gá −

Povinnosti pri chove psov
V minulom čísle sme napísali, aké povinnosti má chovateľ pred chovom
psa. V tomto článku sa budeme zaoberať vodením psa mimo chovného
priestoru a podmienkami pre chovateľa vyplývajúcimi z VZN č. 41/2004 o chove
a držaní zvierat.
1. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes zaútočil, alebo ohrozoval človeka, alebo zvieratá a
zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí.
To znamená, že psa nesmie viesť osoba, ktorá nemôže zvládať jeho sprá−
vanie či reakcie na vonkajšie podnety.
2. Za psa a prípadné škody ním spôsobené zodpovedá majiteľ psa, alebo
osoba, ktorá ho vedie, prípadne nad ním vykonáva dohľad.
3. Psa možno mimo chovného priestoru viesť iba na vôdzke. To neplatí na
miestach, kde je voľný pohyb psa povolený. Mesto vymedzilo a viditeľne oz−

načilo priestory kde je povolený voľný pohyb psov.
Mestská polícia sa pomerne často zaoberá podnetmi od občanov, ktorí po−
žadujú, aby majitelia psov nasadzovali psom pri vodení mimo chovných
priestorov náhubky. VZN neprikazuje povinnosť nasadzovať náhubky psom pri
vodení mimo priestorov na chov. Jedinou povinnosťou je mať psa na vôdzke.
Výnimku tvorí iba "nebezpečný pes", ktorý pri vodení mimo chovného priestoru
musí byť vystrojený náhubkom. Nebezpečný pes je však kategória, ktorú je
potrebné podrobnejšie vysvetliť. Tento pojem sa dostal do nášho VZN na
základe zákona č. 282/2002, ktorý pojem „nebezpečný pes“ vymedzil takto:
Nebezpečným psom, je každý pes, ktorý pohrýzol, alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane, alebo v krajnej núdzi. Teda nie každý pes o ktorom sa domnievame,
že by mohol byť nebezpečný na základe veľkosti, výzoru, správania, rasy či
osobných pocitov. (Pokračovanie v budúcom čísle.)
Štefan Román, náčelník MsP
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PLÁN PODUJATÍ

Jesenné
prázdniny

CVČ Strážske
1.12.−22.12.2011 − Predaj vianočných pohľadníc
UNICEF
5.12.2011, pondelok − Mikuláš v Strážskom
13.00 hod. − pre klientov DSS Harmonia
13.45 hod. − pre klientov DSS Lidwina
14.30 hod. − celomestské podujatie pre deti
6.12.2011, utorok 9.30 hod. − Drogy a iné závislosti
pohľadom psychológa − beseda
s psychologičkou pre deti
10.30 hod. − Obchodovanie s ľuďmi − beseda
s psychologičkou
8.12.2011, štvrtok 13.30 hod. − Vianočné dekorácie
− výroba ozdôb zo slaného cesta
9.12.2011 − 14.12.2011 − Vianočný bazár − zbierka
hračiek pre deti z DSS Lidwina
13.12.2011, utorok 10.00 hod. − Tradície Vianoc
na Zemplíne − náučné dopoludnie pre deti
15.12.2011, štvrtok 13.30 hod. − Vianočný pozdrav
nesieme Vám... − vianočné vystúpenie členov
ZÚ pre klientov DSS Harmonia a Lidwina

Priestory CVČ v čase
jesenných prázdnin patrili
deťom i mládeži mesta. Počas
piatkového popoludnia sme
spoločne s deťmi vyrezávali
halloweenské tekvice. Práca
to bola zaujímavá, trošku
náročná, ale výsledok stál za
to (na snímke z CVČ). Na vý−
stavke sa vynímali prekrásne
vyrezané a vyzdobené veľké
tekvice i malé tekvičky. Popo−
ludní sa uskutočnila Šarkaniáda. Bolo pekné slnečné počasie, ale bez veteríka. Aj napriek tomu nám
niekoľko šarkanov vzlietlo do oblakov na pár minút. Pondelok patril športu. Súťažilo sa vo vzdušnom
hokeji a futbale. Prítomní návštevníci si taktiež mohli zahrať stolný tenis, rôzne hry na počítačoch, ale aj
veľmi obľúbenú hru Kinetic X Box.
Počas dvoch prázdninových dní si deti aj mládež mesta v našich priestoroch využili volný čas podľa
svojich predstáv.
− A.F. −

Turistické
okienko

Vianočné prázdniny
27.12.2011, utorok 10.00 hod. − Vianočný šachový
turnaj pre mládež
28.12.2011, streda 10.00 hod. − Turnaj v hádzanej
chlapcov
29.12.2011, štvrtok o 10.00 hod. − Hráme kolky
− pre mládež
30.12.2011, piatok o 10.00 hod. − Zimná krása
− postavme si snehuliaka. Hry na snehu
pre deti
2.1.2012, pondelok o 10.00 hod. − Novoročný turnaj
v stolnom tenise pre deti a rodičov
3.1.2012, utorok 10.00 hod. − Rozprávame
o hviezdach − dopoludnie plné zaujímavostí
z astronómie
4.1.2012, streda 10.00 hod. − Skúste s nami Zumbu
− dopoludnie s novými tanečnými prvkami
pre dievčatá a chlapcov
5.1.2012, štvrtok 10.00 hod. − Novoročný turnaj
v biliarde pre deti

Ukončenie sezóny
Turisti ukončili turistickú sezónu v septembri
výstupom na Krivoštianku. Toto ukončenie bolo
výnimočné, lebo sa nám podarilo zrealizovať
dlhoročný sen postaviť prístrešok na Krivoštianke.
Tento prístrešok sme postavili za podpory Nadácie
Orange, ktorá nám schválila projekt. Otvorenie prišli
podporiť turisti z Michaloviec, Humenného a blíz−
keho okolia. Vďaka všetkým, ktorí sa pričinili o to,
že pri nepriaznivom počasí je možnosť sa skryť pod
prístrešok a po výstupe na Krivoštianku je kde si
oddýchnuť. Chceme veriť, že prístrešok bude slúžiť
turistom aj priateľom prírody. Bola by škoda, keby
náš sen a majetok všetkých zničili nepovolaní turisti
− vandali.
A. Zabloudilová

Kúpte si
Potešte svojich známych vianočnou pohľad−
nicou Uniceff a zároveň pomôžete deťom v roz−
vojových krajinách, aby mali prístup k bezpečnej
vode, základnému vzdelaniu, zdravotnej sta−
rostlivosti a zabezpečenú ochranu. Aj s vašou
pomocou sa budú môcť deti na svete smiať a hrať
sa, a nie plakať a báť. Pohľadnice si môžete
zakúpiť v CVČ.

Dobré námety
Pod názvom Babka, dedko, ukáž nám čo vieš!!!,
sa nedávno uskutočnilo stretnutie starianských ško−
lákov − budúcich žiakov ZŠ v Strážskom so svojimi
starými rodičmi. Pod ich šikovnými rukami ožili také
remeslá ako výroba úžitkových vecí z dreva,
dotváranie samorastov, vyšívanie či pletenie. Bolo
príjemné pozorovať ako spolupracujú deti so svojimi
starými rodičmi. K slovu sa dostalo aj neodmysli−
teľné spomínanie na staré časy. Deti prežili prí−
jemné popoludnie so svojimi starkými a zistili, že sa
od nich ešte majú čo učiť.
Mgr. Tatiana Dutková

Srdce ako dar
V septembri sa v Michalovciach konala regio−
nálna prehliadka ZUČ Srdce ako dar, ktorú orga−
nizovala Okresná rada Slovenského zväzu zdra−
votne postihnutých. Za krúžok paličkovania sa jej
zúčastnili M. Tóthová, A. Polomčáková, A. Gajdo−
šová, T. Ihnátová, Ing. M. Brezovská a A. Zablou−
dilová. Svojou účasťou prezentovali naše mesto aj
ako členky ÚŽS. Odniesli si aj ocenenie: ako
kolektív dostali pohár, jednotlivo diplomy.
A. Zabloudilová

Naše mesto

Kamarát mikrofón
Dňa 27. októbra popoludní ste nás mohli
počuť v mestskom rozhlase. Prišli sme spríjemniť
chvíle pri príležitosti októbra − Mesiaca úcty k
starším. Našu reláciu uviedla PhDr. D. Saba−
nošová, pracovníčka mestského úradu. Potom
sme sa pri mikrofóne všetci vystriedali (na
snímke G. Grmolcovej). Povedali sme pekné slo−
vá o starých rodičoch. Básňami sme vyjadrili
úctu a lásku k nim. Našu reláciu ukončili − Simo−
na, Viktória, Chiara, Matej želaním šťastia a po−
koja do ďalších dní.
Mladí moderátori − CVČ

O škodlivosti...
Dňa 29.9.2011 sa uskutočnili preventívne proti−
drogové prednášky s názvom Pravda o drogách v
Základnej škole v Strážskom pre žiakov druhého
stupňa.
Od prednášateľa Petra Rempera z občianskeho
združenia Slovensko bez drog, sa žiaci dozvedeli −
zrozumiteľnou a primeranou formou − dôležité infor−
mácie o škodlivosti a pôsobení drog, napr. o škod−
livosti alkoholu, tiež ako drogy pôsobia na ľudské
telo, ako mení človek svoje správanie vplyvom
drog, aký je účinok drog na ľudské emócie a mnohé
ďalšie.
Tieto preventívne protidrogové prednášky sa
uskutočnili v spolupráci občianskeho združenia
Slovensko bez drog a Nadácie Orange, s podporou
Hotelu Družba a Obchodného centra Zemplín v
Michalovciach. Na prednáške sa zúčastnil aj zá−
stupca Mestkej polície v Strážskom.
− pr −

Prechod Pieninami
Jesenná príroda bola k nám veľmi štedrá a
preto sme využili priaznivé počasie a vybrali sme sa
na potulky Pienapu a Dunajca. Z Červeného
Kláštora sme sa dostali cez Pieninskú lávku na
poľskú stranu k fascinujúcim Trom korunám na
vrchol Okraglica 982 m − kde je vyhliadka. Naj−
staršia účastníčka Jolana Megelová bola nadšená
všetkým, čo z vyhliadky videla a túru celkom dobre
zvládla. Dunajec sme splavili na pltiach do Lesnice
a pokračovali sme smerom do blízkeho poľského
mestečka Szczawnice. Navštívili sme poľskú prie−
hradu v Niedzici, kde sme na výletnej lodi po
priehrade videli rôzne historické pamiatky v okolí
priehrady. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v
Litmanovej a Ľubovnianskom múzeu − hrad v Starej
Ľubovni. Prechod Pieniským národným parkom
zabezpečoval J. Kormaník.
− az −

Navlas rovnaké
Dňa 20.10.2011 sa uskutočnil v telocvični ZŠ v
poradí už VII. ročník Memoriálu Michala Nistora v
stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 22 chlapcov a 6
dievčat. V kategórii chlapcov zvíťazil Patrik Šumila
z 8. c len tesne pred Dominikom Kislánom z 8. b.
Tretí skončil Tomáš Bereznanin. V kategórii dievčat
si delili poradie tri hráčky s rovnakým počtom
bodov. Nakoniec šťastie rozhodlo o tom, že poradie
je navlas rovnaké, ako pred rokom − prvá Andrea
Bočanová z 9. a, druhá Terézia Misárová a tretia
Simona Poláková obe zo 7. a.
Výkonom upútal a sympatie ostatných účast−
níkov turnaja si získal najmladší účastník Kristián
Müller z 2. b. Najlepší stolní tenisti budú repre−
zentovať ZŠ v okresnej súťaži.
− fm −

Naše mesto

30. november 2011

−5−

−6−

30. november 2011

Naše mesto

Naše mesto

30. november 2011

−7−

Rekordná účasť
na 42. ročníku BO

Dňa 6.novembra 2011 sa v našom meste usku−
točnil už 42.ročník Behu oslobodenia mesta Stráž−
ske. Na štart sa postavilo rekordných 113 preteká−
rov zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska v kategórii
dospelých. Veľmi potešiteľná bola účasť v mládež−
níckych kategóriách, na štart sa postavilo v 12 ve−
kových kategóriách 168 pretekárov. V cieli hlavnej
kategórie dominoval slovenský reprezentant Jaro−
slav Szabo z ATU Košice pred Ukrajincom Hapa−
kom a Poliakom Wydrom, v kategórii žien domino−
vala pretekárka Maliya z Ukrajiny pred Slovenkou
Stanovčakovou a Poľkou Wydrovou. Z domácich
pretekárov sa najlepšie darilo Vladislavovi Lipov−
skému v celkovom poradí na 11. mieste. Po vyhod−
notení najlepších pretekárov vecné a finančné ceny
odovzdávali Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ
a primátor mesta. Pretek sledovalo množstvo divá−
kov, k čomu prispelo aj pekné počasie. Po preteku
bola bohatá tombola. Uznanie patrí pracovníkom
MsÚ na čele s primátorom mesta Ing. Vladimírom
Dunajčákom, kolektívu CVČ, učiteľkám na prezen−
tácii preteku, hlavnému rozhodcovi preteku − riadite−
ľovi ZŠ Mgr. Michalovi Polákovi s kolektívom roz−
hodcov a organizátorov, mestskej a štátnej polícii
za kontrolu na cestách.
Vladislav Lipovský, tajomník MBO

Najvýznamnejší športovec mesta
Medzi najvýznamnejšie osobnosti športového života v Strážskom určite patrí 21−ročný Peter Ivan, ktorý
aj v tomto roku šíril dobré meno mesta, celého regiónu i Slovenska na mnohých domácich, európskych, ale
aj svetových súťažiach. Vďaka pravidelnému a náročnému
tréningu opäť získal umiestnenia na dôležitých súťažiach v ka−
rate freestyle s veľkou konkurenciou.
6.−8. augusta sa zúčastnil majstrovstiev Afriky, kde obsadil
prvé a jedno druhé miesto. Titul majstra Slovenska získal na
Majstrovstvách Slovenska v Bratislave 7. mája. V talianskom
San Maríne 21.−22. mája obhájil svoj najvýznamnejší titul − titul
majstra sveta. 21. septembra na Majstrovstvách Európy vo
Viedni získal dvojnásobné tretie miesto. Svoje úspešné
športové ťaženie zavŕšil v dňoch 27.−30. októbra v talianskom
Marine di Carrara, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 4500
súťažiacich z 50 krajín sveta. Vybojoval tretí titul majstra sveta,
dve strieborné a dve bronzové medaily.
Tieto úspechy sú o to cennejšie, že účasť na týchto
súťažiach je mimoriadne finančne náročná a Peter Ivan si ich
financuje prevažne z vlastného vrecka. Vďaka za čiastočnú
sponzorskú podporu patrí primátorovi mesta a firme Proservis.
Nádejného šampióna by potešilo, keby sa mu ozvali firmy,
ktoré by ho mohli v tejto činnosti ďalej podporovať.
"V utorok 18. októbra sa stretol so žiakmi ZŠ Staré.
Obdivovali jeho bojové umenia freestyle, jeho silu a obratnosť
a spoločnými pokrikmi ho povzbudzovali pri podaní čo
najlepšieho výkonu. V prestávkach medzi ukážkami sa do−
zvedeli o športovej minulosti Petra Ivana i mnohé zaujímavosti
z tejto oblasti športu, obzreli si jeho najcennejšie trofeje. Zaují−
mavé stretnutie ukončili drobné súťaže detí a tie zistili, že svoj
voľný čas nemusia tráviť len sedením pri počítačoch, ale aj
cvičením takého atraktívneho športu, akým karate freestyle
určite je.", napísala nám Mgr. Tatiana Dutková.
− red. −

Jana má zlato
Z VÝSLEDKOV BEHU OSLOBODENIA
l Predškolský vek − chlapci: 2. Chorcholič Martin,
MŠ Strážske l dievčatá: 2. Bačová Barborka, MŠ
Strážske l 1.−2. roč. − žiačky: 1. Dzurillová Gab−
riela, ZŠ Strážske, 2. Zápotočná Viktória, ZŠ Stráž−
ske, 3. Jakubíková Erika, ZŠ Strážske l 3.−4. roč.
− žiaci: 1. Lipovský Viliam, ZŠ J. Švermu Humenné
l žiačky: 1. Polačiková Chiara, ZŠ Strážske, Maka−
rová Anna, ZŠ Strážske l 5.−6. roč. žiačky: 3. Ro−
haľová Simona, ZŠ Strážske l 7.−8. roč. − žiaci: 2.
Demčák Martin, ZŠ Strážske, 3. Ciganoc Marek, 6.
ZŠ Michalovce l Muži G: 1. Lipovský Jozef, MBO
Strážske l Domáci: 1. Lipovský Vladislav, MBO
Strážske, 2. Reiser Dušan, MBO Strážske, 3. Rada
Ladislav, MBO Strážske. (Snímky z BO: Ľ. Marko,
P. Kičinka, G. Grmolcová)

Jana Majerníková zo Strážskeho, ktorá repre−
zentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta 2011
v kulturistike, fitness, body fitness a fitness bikiny
žien v Novom Sade, svoj debut na významnom
svetovom podujatí prežívala veľmi intenzívne. "Môj
priateľ Ákos Dobos, ktorý je zároveň aj mojím
trénerom a vďačím mu za veľmi veľa, ma trénuje
rok. Na podobnej súťaži som bola úplný nováčik.
Štartovala som v kategórii Fitness bikiny, vo
výškovej kategórii nad 163 cm. Zaujať rozhodcov a
prebojovať sa do semifinále spomedzi 23 súťa−
žiacich kočiek z celého sveta nebolo vôbec
jednoduché. Keď sa mi to podarilo, tak som veľmi
chcela postúpiť do finále medzi šesť najlepších.
Všetko ostatné už bolo nadplán − a druhé miesto na
MS bol pre mňa zázrak. Oči mi zaliali slzy a precitla
som až vtedy, keď mi na krk vešali striebornú
medailu."
Hneď nasledujúci víkend po Majstrovstvách
sveta sa konala prestížna súťaž v Českej republike
s názvom Grand Prix Pepa Opava 2011, kde Jana
opäť zabojovala medzi 13 súťažiacimi z rôznych
krajín. V kategórii Fitness bikiny jednoznačne
prekonala všetky súperky a s prehľadom zvíťazila.
"Na túto súťaž som šla s malou dušičkou a opäť
som len dúfala, že sa prebojujem aspoň do finále.
Nakoniec sa to skončilo nad moje očakávania, moja
drina vo fitku, pevná vôľa a veľa odriekania sa
vyplatila a domov som si doniesla zlato", živo
opísala Jana Majerníková svoje − zatiaľ najväčšie −
životné triumfy v krátkej športovej kariére.
−r−

−8−
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MEMORIÁL MICHALA NISTORA V STOLNOM TENISE

Športom uctievame
jeho pamiatku

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W

Výsledky jesennej èasti
I. trieda dorastenci

IV. LIGA sk. Juh − dospelí
záp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

V.Revištia
V.Folkmar
Medzev
Sobrance
Turňa
Kr.Chlmec
Poproč
Strážske
Čaňa
V.Kapušany
Rudňany
Rožňava
Štítnik
Smižany
Sp.Vlachy
Krompachy

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

v
14
11
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3

r
1
2
2
3
4
2
2
3
2
1
3
1
1
4
3
4

p skóre body
2
4
5
5
5
7
7
7
8
9
8
10
11
9
10
10

46:16
37:16
32:23
30:15
31:24
25:21
32:33
27:23
31:29
19:32
15:28
20:27
21:38
25:44
22:31
18:31

43
35
32
30
28
26
26
24
23
22
21
19
16
16
15
13

1. kolo Strážske − Medzev 1:1, G: Camberovitch, 2.
kolo V. Revištia − Strážske 4:1, G: Kandala, 3. kolo
Strážske − Turňa n/B 2:1, G: Kandala, Pavúk F., 4.
kolo Sobrance − Strážske 2:1 G:, Romanec, 5. kolo
Strážske − Čaňa 6:2, G: Kandala 3, Karafa 3, 6.
kolo Sp. Vlachy − Strážske 1:0, 7. kolo Strážske −
Poproč 1:0, G: Karafa, 8. kolo Krompachy −
Strážske 4:3, G: Kandala 3, 9. kolo Strážske − Kr.
Chlmec 2:0, G: Kandala, Romanec, 10. kolo
Smižany − Strážske 1:1, G: Hirjak, 11. kolo Strážske
− Štítník 4:1, G: Karafa, Camberovitch, Liška,
Kandala, 12. kolo Rožňava − Strážske 2:2, G: Hirjak
2, 13. kolo Strážske − V. Kapušany 1:0, G: Karafa,
14. kolo Strážske − Rudňany 2:0, G: Karafa, Kóc,
15. kolo V. Folkmar − Strážske 1:0, 16. kolo Medzev
− Strážske 2:0, 17. kolo Strážske − V. Revištia 0:1

I. trieda starší žiaci
záp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sobrance
Hatalov
Nacina Ves
Palín
Vinné
Veľké Revištia
Horňa
Zalužice
Strážske

8
8
8
8
8
8
8
8
8

v

6
5
5
5
3
2
2
2
1

r p

skóre body

2
1
0
0
1
2
2
1
1

28:3
30:8
15:10
16:17
14:15
10:25
5:21
13:16
9:25

0
2
3
3
4
4
4
5
6

20
16
15
15
10
8
8
7
4

1. kolo Nacina Ves − Strážske 4:1 G: Meňovčík,
2. kolo Zalužice − Strážske 3:0, 3. kolo Strážske −
voľno, 4. kolo Hatalov − Strážske 10:2 G: Mihaľo,
Vasiľ M., 5. kolo Strážske − Palín 1:2 G: Meňovčík
6. kolo Vinné − Strážske 2:0 7. kolo Strážske −
Horňa 3:0 G: Meňovčík, Ferko, Vasiľ L. 8. kolo V.
Revištia − Strážske 4:2 G: Ferko 2, 9. kolo Strážske
− Sobrance 0:0

Predám garáž na Laboreckej ulici
v Strážskom. Cena 3000 eur.
Č.t. 0904 563 928

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vinné
Nacina Ves
Strážske
Kriš. Liesková
Petrovce n/L
Zalužice
Ptrukša
Moravany
Žbince
Veľ. Revištia
Čičarovce
Palín
Hatalov
Bracovce

záp.

v

r

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
12
9
9
7
7
6
6
5
4
4
2
1
0

1
0
1
1
3
2
1
0
0
1
0
2
1
1

p skóre body

0
1
3
3
3
4
6
7
8
8
9
9
11
12

51:10
66:7
60:15
57:20
36:20
49:24
40:48
51:46
42:39
35:47
17:87
18:55
9:74
13:52

37
36
28
28
24
23
19
18
15
13
12
8
4
1

1. kolo Strážske − V. Revištia 6:2 G: Šoltész 2,
Cimprich 2, Meňovčík, Mitro, 2. kolo Petrovce n/L
− Strážske 3:2, G: Cimprich, Mitro 3. kolo Strážske
− Palín 3:0 kont., 4. kolo Hatalov − Strážske 1:11, G:
Škarupa 3, Šoltész 2, Moroz 2, Cimprich 2,
Meňovčík, Kakoš 5. kolo Strážske − Čičarovce 12:0
G: Cimprich 4, Gavaj A. 3, Soltész 2, Mitro,
Škarupa, Rohaľ 6. kolo Vinné − Strážske 1:0, 7. kolo
Strážske − Moravany 7:0 G: Cimprich 2, Škarupa,
Gavaj A., Meňovčík, Soltész, Potuček 8. kolo
Žbince − Strážske 1:5 G: Škarupa 3, Meňovčík,
Šoltész 9. kolo Strážske − Kriš. Liesková 2:0 G:
Meňovčík, Mitro 10. kolo Bracovce − Strážske 2:2
G: Cimprich 2, 11. kolo Strážske − Zalužice 3:1 G:
Moroz Š., Soltész, Cimprich 12. kolo Strážske −
Ptrukša 7:1 G: Moroz Š. 2, Škarupa 2, Soltész,
Rohaľ, Porvažník 13. kolo Nacina Ves − Strážske
3:0
ŠTK po skončení súťaže odráta body takto:
Moravany 3.

I. trieda mladší žiaci
záp.

1.
2.
3.

Strážske
Sobrance
Zalužice

6
6
6

v

4
3
1

r p

skóre body

1
1
0

7:5
11:6
3:10

1
2
5

13
10
3

1. turnaj: Strážske − Zalužice 1:0 G: Meňovčík,
Sobrance − Strážske 1:1G: Meňovčík
2. turnaj: Sobrance − Strážske 1:2 G:Macejko 2,
Strážske − Zalužice 1:0 G: Vasiľ L.
3. turnaj: Strážske − Zalužice 2:0 G: Meňovčík,
Džado, Sobrance − Strážske 3:0

Memorál Michala Nistora v stolnom tenise − jeho
10. ročník − sa uskutočnil v sobotu 24.9.2011 v
športovom zariadení mesta Strážske. Začal sa
prednesom príležitostných veršov v podaní J.
Románovej, členky krúžku poézie Zrkadlenie.
V úvode sa k prítomným účastníkom spomien−
kami na vynikajúceho športovca, športového
funkcionára a najmä stolného tenistu prihovoril
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák (na snímke
autorky). Potom niektorí športovci s manželkou Jo−
lanou Nistorovou a rodinou položili na hrob M.
Nistora kvety a pri blikote sviečok − tak ako každý
rok − ticho spomínali.
K zeleným stolom postupne − podľa kategórií −
nastupovali ženy, muži a zmiešané štvorhry. Vý−
sledky: muži − 1. Anton Pavlotty, 2. Jaroslav Dzu−
bák, 3. Mikuláš Soós, ženy − 1. Števa Ciganocová,
2. Viera Kompišová, 3. Monika Špakovská, mix − 1.
Imrich Meňovčík, Viera Kompišová, 2. Alojz Škurka,
Števa Ciganocová, 3. Milan Vasiľ, Gabriela Grmol−
cová. Získali pamätné poháre od hlavného spon−
zora Eduarda Maskaľa a ceny venované Mestským
úradom Strážske, Milanom Vasiľom, I. Meňovčíkom
a Máriou Kunčovou.
Všetci sa potešili spomienkovým darčekom,
publikácii venovanej memoriálu a histórii tohto
športu v Strážskom. Napísala ju a fotografie
poskytla G. Grmolcová, grafickú úpravu urobil S.
Román, prepis textov J. Románová, tlač E. Maskaľ,
finančný príspevok poskytol MsÚ Strážske.
G. Grmolcová
S dojatím sme − ja a moja rodina − sledovali
priebeh slávnostného otvorenia memoriálu na
počesť môjho manžela, ako i pietnej spomienky pri
jeho hrobe. Potešila nás starostlivosť organizátorov
pod vedením Gabiky, tiež pekné verše Johanky a
krásne spomienky pána primátora na športové
aktivity manžela. Naozaj ho dobre poznal, lebo v
príhovore to vystihol. Sme veľmi vďační všetkým, aj
tým, ktorí prišli športovať. Tak, ako voľakedy...
Jolana Nistorová

MS v maratóne - MMM
Dňa 2.10.2012 sa v Košiciach uskutočnil už 88.
ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý bol
zároveň majstrovstvami SR v maratóne jednotlivcov
a družstiev. Medzi 6000 športovcami boli naši bežci
MBO Strážske. Maratón absolvovali siedmi čle−
novia klubu, polmaratón jeden a minimaratón dvaja.
Najlepším výsledkom sa môže pochváliť predseda
nášho klubu Jozef Lipovský, ktorý vo svojej
kategórii muži 70 − 80 rokov zvíťazil na svoj vek v
neuveriteľnom čase 2:54:43 hod. aj v rámci MMM,
a zároveň sa stal majstrom Slovenska vo svojej
kategórii. Úspešne si plnili klubové úlohy všetci
členovia a vzorne reprezentovali mesto. Maratón−
ske družstvo MBO A skončilo na 7. mieste a druž−
stvo MBO B na deviatom mieste.
− V.L. −

Ponúkam priestory na prenájom −
bývalý Dom služieb vedľa reštaurácie
Kotva − 17 m2. T.č. 0918 621 292
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