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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Návrh rozpočtu mesta na roky 2012−2014
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 15.12.2011

a po prerokovaní:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ l Návrh rozpočtu mesta
na roky 2012 − 2014 l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole prvotnej evidencie
prevádzky áut na MsÚ l Správu hlavného kontro−
lóra mesta Strážske o výsledku kontroly daňových
príjmov − 13306 daň za ubytovanie za rok 2010 l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z kontrol
1/2011 a 5/2011 vykonaných v MsPS v 1. polroku
2011 l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole nakladania s finančnými prostried−
kami v MsK a ďalšej činnosti v súlade so Zákonom
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach l Informácie zo
zasadnutí komisií. 

Schvaľuje:
l Hospodárenie mesta podľa rozpočtového

provizória v súlade s § 11 Zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na obdobie od 01.01.2012
do schválenia rozpočtu na rok 2012 l V súlade s
ods. 2 písm. a), b) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov IV. zmenu rozpočtu rozpoč−
tovým opatrením č. 4/2011:

a) zníženie výdavkov pri znížení príjmov a to o 389
147,54 eur�
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a).
Príjmy:
Bežný rozpočet                        2 691 464,33 eur
Kapitálový rozpočet 1 319 634,00 eur
Finančné operácie                       356 396,20 eur
Príjmová časť po zmene vo výške 4 367 494,53 eur
Výdavky:
Bežný rozpočet                        2 657 567,38 eur
Kapitálový rozpočet 1 622 868,15 eur
Finančné operácie 87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške 4 367 494,53 eur.
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 4 367 494,53 eur�l Dočasné použitie
rezervného fondu na vyrovnanie časového nesú−
ladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu do
30.04.2012 v súlade s § 15 ods. 3 Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov l IV. zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011 pre
Mestský podnik služieb mesta Strážske
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 16 756,80 eur�
b) presun rozpočtovaných prostriedkov na podpo−
ložkách v programoch rozpočtu uvedených v prílo−
he bez celkovej...         (Pokračovanie na 2. strane)

Na slovíčko, pán primátor
Aký bol pre mesto Strážske a vôbec pre

celú samosprávu
uplynulý rok 2011?

Pre mesto Stráž−
ske bol rok 2011 ná−
ročný, rýchly, plný
práce, rozhodnutí a
zmien. No musím
povedať, že aj výni−
močný tým, že to bol
najúspešnejší rok od
vzniku samosprávy
v roku 1990. Podari−
lo sa nám rekordné
množstvo investič−
ných akcií financo−
vaných z európskych fondov, ako aj z iných dotač−
ných zdrojov. Okrem toho sme investovali aj z
vlastných zdrojov, hoci išlo o rok, keď sa v ne−
prospech samosprávy opäť nenaplnila prognóza
podielových daní − výpadok takmer 1,2 mil. Sk − a
výpadok 2,4 mil. Sk bol aj v položke − poplatok za
uloženie odpadu. Preto sme museli veľmi šetriť.

Pokiaľ ide o eurofondy, začali sme a ukončili
projekty: Hala Strážske − separovaný zber odpa−
dov a Zlepšenie kvality ovzdušia (čistiaca technika
5 účelových áut). Ďalej sme začali a prebiehajú
práce v dvoch projektoch: Strážske − modernizácia
verejného osvetlenia a Rozšírenie stokovej siete.
Realizujeme aj projekt  Podpora sociálnej práce v
Strážskom. 

Z iných dotačných zdrojov sme získali finančné
prostriedky na 4 projekty: Viacúčelová sála (hlavne
výmena okien, dverí), Kamerový systém, Rekon−
štrukcia pomníka na cintoríne, Knihy do knižnice.

Z vlastných zdrojov to boli predovšetkým: Re−
konštrukcia MŠ, Autobusové zastávky, Nové prvky
na detskom ihrisku.

Pre mňa osobne bol tento rok významný aj
tým, že ma regionálne združenie miest a obcí
Zemplín znovu zvolilo za prvého podpredsedu, tým
som sa stal aj členom celoslovenskej rady ZMOS.
Určite ma nepotešil návrat ekonomickej recesie,
ktorý nedáva spávať nielen mnohým investorom po
celom svete, ale týka sa nás všetkých, nielen ako
investorov, ale aj ako občanov, podnikateľov, či
zamestnancov. Rovnako nepomohol tejto situácii
pád vlády a s tým spojený čas ďalšej neistoty.
Začiatok nového roka bol poznamenaný problé−
mami pri spúšťaní veľmi náročnej akcie „Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov“. Do toho prišiel celý
rad v tom čase nahromadených problémov, ktoré
vznikli následne po parlamentných voľbách. ZMOS
v dialógu s kompetentnými postupne riešil vznik−
nuté problémy. V letných mesiacoch prebiehali ro−
kovania a diskusie o návrhu MF SR na zmenu fi−
nancovania miest a obcí prechodom na mix daní.
Táto téma bola predmetom mimoriadneho snemu.
Nepotešila ma novelizácia zákona o miestnych
daniach, ktorá je smerovaná proti občanom, teda
ich viac zaťaží. Mesto navrhovalo postupné zaťažo−
vanie, avšak poslanci neschválili VZN o daniach  a
je zrejmé, že občanov záťaž − možno aj výrazná −
zastihne až v roku 2013. Rozhodnú o tom poslanci
novým VZN. V závere konštatujem, že samo−
správa a mesto Strážske rok 2011 napokon zvládli.

Ďakujem za odpovede!                       − red −

Dôvod na radosť
História hovorí, že oslava Silvestra, respektíve

príchodu nového roku pochádza z Mezopotámie z
roku 2000 pred naším letopočtom. V našom meste
sa pri tejto príležitosti schádzame už tradične na Ná−
mestí A. Dubčeka pred MsÚ. 

My Slováci, máme v tento deň aj iný dôvod na
radosť. Uplynulo už 19 rokov od naplnenia odvekej
túžby nášho národa mať svoje vlastné "hniezdo",
svoj vlastný štát. Aj tejto významnej udalosti sa
venoval v svojom príhovore primátor mesta Ing.
Vladimír Dunajčák. Matúš Mazár vo svojom vystú−
pení − za hudobného doprovodu učiteľky Základnej
umeleckej školy v Humennom Márie Beréšovej −
okrem iných piesní zaspieval  Najkrajší kút v šírom

svete a V slovenských dolinách. V programe ďalej vystúpilo rodinné duo z Vranova nad Topľou, hudobná
skupina MAX, súrodenci Michaela a Marek Pinkošovci, ktorí

hrali a spievali na ľudo−
vú, rockovú aj disco nô−
tu. Nechýbalo preva−
rené vínko, kapustnica,
darček a ohňostroj. Jedlo
a občerstvenie ponúkal
J. Kozár. Rozlúčili sme
sa so spoločným želaním
spomínať len na tie prí−
jemné chvíle s vierou, že
rok bude určite lepší, ako
ten predošlý.   

Marta Karkošiaková Snímky k článku: J. Románová
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(Pokračovanie na 2. strane) ...zmeny príjmov a vý−
davkov upravených v bode a) l Rozpočet po
navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 899
222,28 eur�l Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2012 l Pre−
nájom garáže č.1 pre Ivetu Koščovú, Obchodná
252 Strážske na Chemiku II l Prenájom nebytové−
ho priestoru pre Mgr. Zuzanu Čuchranovú, Sibírska
165/7 Michalovce v budove U2 na prízemí o výmere
25 m2 za účelom zriadenia jazykovej školy l Zápo−
čet oprávnených nákladov na výmenu okien do
platby nájomného v prenajatom objekte Aztéka
Strážske pre nájomníka Martina Hajdučka, Jahodná
518 Strážske vo výške 19 968,95 eur bez DPH v
zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta (§
20) l Predĺženie nájomných zmlúv na 3 roky pre:
Semancová Jana, Kolibabová Mária, Turok − Mece−
ňová Jana v U−3. l Vytvorenie pracovného miesta
na úseku odpadového hospodárstva − SZ v MsPS
v dôsledku realizácie projektu "Hala Strážske − se−
parovaný zber odpadov" na základe podpísanej
zmluvy č.038/4.1MP/2009 l V súlade s § 18 c ods.
5 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov odmenu hlavnému
kontrolórovi mesta Strážske vo výške 775 eur ako
10% súčtu mesačných platov za obdobie júl − de−
cember 2011 za kvalitné vykonávanie kontrolnej
činnosti.

Menuje na návrh primátora mesta:
l Mgr. Art. Petra Králika za riaditeľa Základnej

umeleckej školy v Strážskom.
Poveruje:
l Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej čin−

nosti na obdobie od 01.01. − 30.06.2012 v súlade s
Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012.

Volí:
l Michala Zásadného za člena Komisia výstav−

by ÚP a správy infraštruktúry. 
Odvoláva:
l Člena Komisie výstavby ÚP a infraštruktúry

Jána Ilčišina.
Ukladá:
l Vypracovať podnikateľský zámer pre objekt

Kolkáreň. (T: do 28. 2. 2012, Z: pracovník povere−
ný riadením MsPS). l Predložiť prehľad o čerpaní
rozpočtu mesta k 15.12.2011 a doručiť poslancom
do 20. 12. 2011. (T: v texte, Z: vedúca ekonomic−
kého oddelenia). l Zverejniť zámer predať časť
parciel p. č. 67/3 − 67/18 pre ZO SZZ Sihoť z dô−
vodu hodného osobitného zreteľa (pozemok medzi
starým a novým oplotením v parku). (T: do
31.12.2011, Z: referent stavebného úradu). l Vy−
hlásiť verejno−obchodnú súťaž na prenájom Kolkár−
ne. (T: do 31. 3. 2012, Z: mestský úrad).

Prvé tohoročné zasadnutie MsZ sa uskutoč−
nilo 18. januára. Zastupiteľstvo po prerokovaní:

Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ. l Rozpočet mesta
Strážske na roky 2013 − 2014 ako vyrovnaný v
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške
Rok 2013 2 591 878,00 eur
Rok 2014 2 613 483,00 eur. 
l Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta Strážske na rok 2012, viacročného
rozpočtu na roky 2012 − 2014 a k návrhu progra−
mového rozpočtu. l Predpokladané termíny zasad−
nutí a plánovaný program zasadnutí MsZ na I.
polrok 2012. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole postupu zadávania podpraho−
vých zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. l

Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena v prospech SPP − distribúcia,
a.s., Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Bratislava na po−
zemky parc. č.1409, 1193/1, 1155/7, 1686/31510/3
a 1511/5, k. ú. Strážske, z dôvodu realizácie ve−
rejnoprospešnej stavby "Obnova MP STL Strážske
IBV areál", t.j. uloženia zariadení plynovodu s prí−
slušenstvom, existenciu a následnú prevádzku
plynovodu, ako aj vykonávanie údržby, opráv, od−
borných prehliadok a rekonštrukciu týchto zaria−
dení. l Návrh VZN č. 1/2012 o chove a držaní zvie−
rat. 

Schvaľuje:
l Rozpočet mesta Strážske na rok 2012 po za−

pracovaní pozmeňujúcich návrhov ako vyrovnaný
vo výške 4 482 498,85 eur:
Bežný rozpočet: 
Príjmová časť rozpočtu                2 622 145,81 eur
Výdavková časť rozpočtu             2 539 193,06 eur
Prebytok bežného rozpočtu              82 952,75 eur
Kapitálový rozpočet: 
Príjmová časť rozpočtu 1 592 568,68 eur
Výdavková časť rozpočtu             1 856 246,79 eur
Schodok kapitálového rozpočtu      − 263 678,11 eur
Finančné operácie: 
Príjmová časť rozpočtu 267 784,36 eur
Výdavková časť rozpočtu                 87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie             180 725,36 eur
l Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2011. l Plán preventívnych protipo−
žiarnych kontrol na rok 2012. l Zápočet oprávne−
ných nákladov na realizáciu ústredného kúrenia do
platby nájomného v prenajatom objekte Brodway
club Strážske pre nájomníka Mgr. Kamila Hajdučka,
Jahodná 518 Strážske vo výške 4 001,08 eur bez
DPH v súlade s uznesením č. 171/2009 B/15 zo
dňa 26.11.2009 v zmysle vtedy platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta. l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Vašatkovú Annu vo výške 33,19
eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre Tolvaja
Jozefa vo výške 33,19 eur. l Kronikára mesta
Strážske Jána Popríka. l Uzatvorenie zmluvy o
zriadení vecného bremena v prospech SPP −
distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b. 825 11 Brati−
slava na pozemky parc.č.1409, 1193/1, 1155/7,
1686/31510/3 a 1511/5, k. ú. Strážske, z dôvodu
realizácie verejnoprospešnej stavby "Obnova MP
STL Strážske IBV areál", t. j. uloženia zariadení ply−
novodu s príslušenstvom, existenciu a následnú
prevádzku plynovodu, ako aj vykonávanie údržby,
opráv, odborných prehliadok a rekonštrukciu týchto
zariadení. l Odpredaj pozemkov parc. č. 67/3 až
67/18 podľa geometrického plánu č. 34974628−
22/2011pre Slovenský zväz záhradkárov, Zákl.
org.34−10 SIHOŤ 072 22 Strážske, z dôvodu hod−
ného osobitného zreteľa za cenu 1,00 euro a
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do ka−
tastra. l Odpredaj pozemku parc. č. 607/18 o vý−
mere 2 m2 (pozemok pod garážou) pre Mariána
Brehovského a Vieru Brehovskú r. Petrovajovú,
Mierová 628, Strážske za 2 eurá.

Akceptuje:
l Bezodplatný prevod  do vlastníctva mesta z

majetku SR uzatvorený podľa § 2d ods. 1 zákona
č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z. a
§ 2 ods. 2 vyhlášky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri
prevode majetku SR na iné osoby, ktorý je v správe
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného
majetku Slovenskej republiky:

a) pozemok na KN−E parcela číslo 1670/101,
ostatná plocha o výmere  116 m2, v k. ú. Strážske,
vedeného na liste vlastníctva č. 2041; v súlade s
vyhláškou č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku, podľa prílohy 3 časti E je hodnota
tohto majetku stanovená na sumu 3,32 eur/m2,
celkom 385,12 eur (slovom: tristoosemdesiatpäť eur
a dvanásť centov)

b) pozemky odčlenené podľa geometrického
plánu č. 34974628−30/2011 (GP úradne overený
Správou katastra Michalovce dňa 10. 8. 2011) od
KN−E parcely č. 1670/1 zapísaného pôvodne na
liste vlastníctva číslo 11, ostatná plocha o výmere
12130 m2 a označené ako KN−C parcely: u číslo
1334/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 681
m2 u číslo 1343/4, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 62 m2 u číslo 1343/5, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 1231 m2 u číslo 1344/3, zasta−
vaná plocha a nádvorie o výmere 748 m2 u číslo
1347/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 573
m2 u číslo 1388/2, ostatná plocha o výmere 967 m2
u číslo 1418/1, zastavaná plocha a nádvorie o vý−
mere 4772 m2 u číslo 1350, ostatná plocha o vý−
mere 622 m2 v súlade s vyhláškou č. 492/2004 Z.
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, podľa
prílohy 3 časti E je hodnota tohto majetku stano−
vená na sumu 3,32 eur/m2, celkom 32 057,92 eur

(slovom: tridsaťdvatisícpäťdesiatsedem eur a deväť−
desiatdva centov).

Poveruje:
l Primátora mesta, aby v súvislosti s even−

tuálnym predajom nehnuteľného majetku Mesta
Strážske predbežne rokoval so záujemcom o kúpu,
zabezpečil zameranie predmetných pozemkov
vrátane pozemkov súvisiacich, vyhotovenie znalec−
kého posudku na stanovenie hodnoty ako aj inú
potrebnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na: u parc.
433/2 a parc. 433/3 (pozemky pod COOP Jednota)
u pozemky pod objektmi murovaných transfor−
mačných staníc pri CO kryte I a CO kryte II ako aj
VN káblové trasy v úseku od trafostanice na ul.
Laboreckej po trafostanicu pri CO kryte I a v úseku
od trafostanice pri CO kryte I po trafostanicu pri CO
kryte II,  prípadne aj iné objekty (záujemca VSD,
a.s. Košice).

Ukladá:
l Vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové orga−

nizácie a príspevkové organizácie s určením zá−
väzných ukazovateľov. (T: 31.01.2012, Z: vedúca
ekonomického oddelenia) l Pripraviť podklady, pro−
jektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
znalecké posudky, zamerania, geometrické plány
pre postupný odpredaj elektrorozvodných zariadení
− stĺpové trafostanice, murované trafostanice, pod−
zemné VN a NN rozvody, pozemky pod murova−
nými trafostanicami vo vlastníctve mesta Strážske
pre VSD a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. (T: 31.12.2012, Z: MsÚ) l Po zabezpečení
podkladov k predaju elektrorozvodných zariadení
pre VSD a. s. Košice zverejniť zámer na odpredaj z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí... (T: v texte, Z: MsÚ)

Ruší:
l Bod B/13 uznesenia č. 185/2011 zo dňa

24.6.2011.  
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Podujatia mesta − február 
16.2. 2012 štvrtok o 15. hod. na Námestí

Alexandra Dubčeka − Posledný fašiang − tradičná
rozlúčka s fašiangami. V programe vystúpia deti
MŠ, ZŠ, DSS, CVČ.

17.2. 2012 piatok o 14.30. hod. v priestoroch
ZUŠ v Strážskom − Vansovej Lomnička  − 45. roč−
ník   súťaže v prednese poézie a prózy − okresná
súťaž. Organizuje mesto Strážske a ÚŽS − pod
záštitou Domu Matice slovenskej Michalovce.

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Spoločenská rubrika
December  2011
Narodenia: 2 dievčatká
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké

páry
Jubilanti: Matúš Meňovčík, Mária Olearni−

ková, Eva Terebeššyová, Marta Vozárová. Mária
Sabová, Jaroslav Drahokoupil, Marta Mullerová,
Berta Ptristášová. Agnesa Chytrová, Mikuláš
Lipovský, Ján Terovský, Ing. Pavol Kurajda, Berta
Voroňaková, Anna Vančíková, Alžbeta Štempá−
ková, Eva Jurečková, Mikuláš Mižák, Františka
Kucerová, Anna Kicová, Anna Rohaľová, Mária
Baranová.

Narodeným deťom, manželom a jubilantom
želáme v živote zdravie, lásku, pokoj a pohodu.
Blahoželáme!

Zomreli: Miroslav Senkulič, Helena Sabolová,
Eva Ihnátová, Anna Kondašová, Oľga Sisáková. 

Venujme im tichú spomienku!
Štatistika za rok 2011

Počet prihlásených k trvalému pobytu:  85
občanov
Počet odhlásených z trvalého pobytu: 94 občanov
Narodilo sa: 41 detí (22 chlapcov, 19 dievčat)
Zomrelo: 42 občanov (18 mužov a 24 žien)
Manželstvo uzavrelo 22 snúbeneckých párov
Z mien prevládajú tak u dievčat ako aj u chlapcov
skôr novodobejšie mená: Bianka, Lara, Laura, Ti−
mea, Elyse, Nikolas, Tobias, Denis, Teodor, ale
aj Martin, Miroslav a Juraj.            Bc. M. Danková



Pod názvom Vianoce v meste sa dňa
20.12.2011 vo viacúčelovej sále mesta uskutočnilo
kultúrno−spoločenské podujatie, ktorého hlavným
organizátorom bolo mesto a Materská škola Stráž−
ske. Veľký vianočný strom zabezpečil MsPS. 

Príjemnú predvianočnú atmosféru navodil svo−
jimi koledami spevácky zbor Rozkvet pod vedením
Mgr. Anny Makuchovej za hudobného doprovodu
učiteľa ZUŠ v Strážskom Gabriela Uličného a
úprimné zamyslenie o zmysle a čare Vianoc v prí−
hovore primátora Ing. Vladimíra Dunajčáka. 

V programe okrem detí materskej školy účin−
kovali aj žiaci základnej školy, centra voľného
času, základnej umeleckej školy, deti Domova
sociálnych služieb Lidwina a obyvatelia DDaDSS
Harmonia. Mesto Strážske v závere podujatia od−
menilo všetky účinkujúce deti sladkosťami, primátor
mesta odovzdal kytičky kvetov riaditeľke materskej

školy PhDr. Ivete Grigeľovej, jej zástupkyni Nataši
Pavúkovej, Mgr. Eve Lacovej za scenár, réžiu a
prekrásnu výzdobu viacúčelovej sály, na ktorej sa
podieľal celý kolektív materskej školy. Vďaka nápa−
dom a nesmiernej trpezlivosti pedagógov i rodičov
na pôde nášho mesta sme v preplnenej sále opäť
obdivovali zhmotnenú radosť zo života. Naše deti
nám pripomenuli, že svet je naozaj krásne miesto,
kde sa oplatí narodiť a žiť.              M. Karkošiaková
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Svet - krásne miesto

Harmonogram 
zberu separovaného odpadu 

v meste Strážske v roku 2012
l 27. január l 24. február l 28. marec l 30. apríl
l 28. máj l 25. jún l 30. júl l 27. august l 28.
september l 29. október l 26. november l 28.
december.

Vrecia pripraviť na dostupné miesta nezatvo−
rené (nezviazané) v čase od: 7.00 hod. − 13.00
hod.

Nové vrecia budú vydané len v rovnakom
počte, ako budú odobraté s vytriedeným odpa−
dom.                                            − MsPS −

Oznam
V zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o ener−

getike v znení neskorších predpisov ozna−
mujeme, že pre odberné miesto Mesto Stráž−
ske Ul. 1. mája č. d. 43 až č. d. 83 bude v
termíne 

20. februára 2012 od 8.10 do 16.00 hod.
21. februára 2012 od 7.50 do 16.00 hod.
22. februára 2012 od 8.10 do 16.00 hod.
23. februára 2012 od 8.10 do 16.00 hod.
24. februára 2012 od 8.10 do 16.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plá−
novaných prác na zariadení nízkeho napätia.

− MsÚ −

Vďaka za spoluprácu
Riaditeľstvo SOŠ v Strážskom vyslovuje

vďaku Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v
Strážskom, ZUŠ, CVČ za spoluprácu pri organi−
zovaní mimoškolských aktivít v roku 2011, pri
organizovaní  prijatia družobnej školy SOUT z
Chotěboři z ČR, ocenení študentov pri príležitosti
MDŠ, pri organizovaní stužkových slávností.
Zvlášť oceňujeme prístup primátora mesta Ing. V.
Dunajčáka, M. Dankovej, G. Grmolcovej, M. Kar−
košiakovej, pedagogického kolektívu ZUŠ za
úspešnú spoluprácu v roku 2011.

Každý deň, každý rok je neopakovateľný. Že−
láme vám, aby nadchádzajúci rok  bol pre vás
priaznivý a priniesol úspechy, nádej, šťastie ale
aj pevné zdravie.

Ceníme si vašu priazeň a vzájomnú spolu−
prácu aj v ďalšom období.

PaedDr. Milan Kačur, riaditeľ SOŠ

Čo vinšujú
O polnoci na Silvestra pred MsÚ zazneli do

novín želania. Povedali ich občania mesta ako
odpoveď na otázku redakcie Čo vinšujete sebe
a iným?
Božena Kosťová: Veľa zdravia, lásky a Božie
požehnanie.
Jozef Meňovčík: Želám zdravie, porozumenie,
žiadnu závisť medzi ľuďmi, toleranciu a lásku v
každom veku.
Monika Špakovská: Želám si, aby sa každý mal
lepšie a aby sa nevyplnili obavy o konci sveta.
Ing. Vladimír Dunajčák: Šťastie, zdravie, úspechy
občanom, mestu, lásku, pohodu a všetkým pokoj v
rodine.
Eva Terebeššyová: Zdravie, šťastie, lásku, veľa
úspechov a porozumenia.
Anton a Helena Staruchoví: Zdravie a istotu v
novom roku, šťastíčko dopriať nielen sebe, krásne
susedské vzťahy nech pretrvávajú tak ako doteraz.

J. Románová

PATRÍ IM NAŠE UZNANIE A VĎAKA

Zlaté a diamantové
Také Janského plakety má 38 občanov mesta, ktorí darovali krv. Slávnosť nositeľov plakiet sa

uskutočnila už skôr v zasadacej miestnosti mestského úradu (na snímke P. Kičinku).
Nositelia Diamantovej Janského plakety: Jozef Čatloš, Ľubomír Hujdič, Ján Kudelčík, Mária

Kudelčíková, Arpád Kopas, Dušan Reiser, František Repovský, Jarmila Tejgiová.
Nositelia Zlatej Janského plakety: Ivan Beň, Stanislav Buk, Ondrej Cehuľa, Ján Demčák, Peter Dupaľ,

Mária Dupaľová, Jaroslav Fajčík, Martin Horňak, Martin Hredzák, Jozef Jakubík, Elemír Kasár, PhDr.
Dušan Kmec, Peter Kompiš, Viera Kompišová, Pavol Komenda, Mikuláš Lipovský, Slavomír Magura, La−
dislav Mešťan, Vladimír Mikula, Alexander Poprenda, Vladimír Raškovský, Eva Raškovská, Ladislav
Rohaľ, Igor Rudačko, František Sisák, Štefan Sovjak, Ladislav Stach, Anton Staruch, Juraj Varga, Štefan
Vaško.

K darcom krvi sa prihovo−
rila MUDr. D. Jurečková, pred−
sedníčka komisie sociálnej
pomoci a zdravotníctva. V pro−
grame sa predstavili účinkujúci
zo ZUŠ pod vedením Mgr. Art.
E. Tokára. Súčasťou slávnosti
boli podpisy ocenených dar−
cov krvi do pamätnej knihy
mesta, prevzatie peňažných
odmien a keramických darče−
kov.

Patrí im naše veľké uzna−
nie, obdiv a vďaka!       − olc −

Voľby do NR SR
Voľby do NR SR sa budú konať dňa 10.

marca 2012, v čase od 07.00 hod do 22.00 hod.
V meste Strážske sú zriadené 4 volebné okrsky: 
volebný okrsok č. 1 − Mestský úrad, Námestie
Alexandra Dubčeka 300, 
volebný okrsok  č. 2 −  Okružná ul., viacúče−
lová sála (doteraz Dom kultúry, Družstevná
ul. 509)
volebný krsok č. 3 − Stredná odborná škola,
Mierová ul. 727,
volebný okrsok č. 4 − bývalá škola,  Krivo−
šťanská ul. 392. 

Obec vedie stály zoznam voličov. Občan SR,
ktorý má na jej území trvalý pobyt a ktorý má
právo voliť, sa zapisuje do stáleho zoznamu
podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže
byť zapísaný len v jednom stálom zozname. 

Voličský preukaz
Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo voleb−

nom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vy−
dá obec na jeho žiadosť voličský preukaz a zo
zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o
vydaní voličského preukazu. Žiadosť podáva
volič osobne alebo prostredníctvom ním splno−
mocnenej osoby v dobe od 09.02.1012 do
08.03.2012. 

Spôsob voľby
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú

komisiu a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prí−
pustné. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do
obálky volič, môže zakrúžkovaním poradového
čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na
jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z
kandidátov dáva prednostný hlas. 

Hlasovanie do prenosnej schránky
Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov

možno okrskovú volebnú  komisiu požiadať o to,
aby volič mohol hlasovať mimo volebnej miest−
nosti a to len v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená. V takom prípade okrsková volebná ko−
misia vyšle k voličovi aspoň dvoch svojich členov
s prenosnou schránkou, hlasovacími lístkami a
obálkou, vyslaní členovia okrskovej volebnej
komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť
hlasovania.

Obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb −
do 14.02.2012 zašle každému voličovi zapísa−
nému v zozname voličov oznámenie, v ktorom
uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a
miesto, kde môže volič voliť. 

Voličom, ktorí sú zapísaní v zozname voli−
čov v okrsku č. 2 oznamujeme, že volebná
miestnosť bude vo viacúčelovej sále (vchod z
ulice Okružnej za Domom kultúry).     − MsÚ −

Snímka: P. Kičinka



Smejko − Spoločným krokom
To sú názvy malých projektov, ktoré realizovali naši mládežníci. Vyskúšať si svoj nápad, pretaviť ho do

reality a naučiť pri tom niečo seba aj svojich rovesníkov sa podarilo Denise Mundírovej a Klaudii Goroľovej
− dvom zo štyroch dievčat, ktoré sa zapojili do projektu KomPrax. V jesenných mesiacoch minulého roka sa
zúčastnili prípravných víkendových školení na Zemplínskej šírave a následne v decembri a januári 2012
projekty realizovali. 

Národný projekt KomPrax podporený Slovenským inštitútom mládeže Iuventa prináša prostredníctvom
akreditovaných vzdelávacích programov mladým ľuďom zručnosti v oblasti projektového manažmentu, rie−

šenia problémov, kto−
ré vo svojom okolí vní−
majú, komunikácie,
prezentácie, finančnej
gramotnosti a tímovej
spolupráce. Projekt je
spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ. Dievčatá
svoje projekty založili
na myšlienke "Všetci
sme si rovní, nehľa−
diac na sociálne po−
mery a zdravotné pro−
blémy". 

Prvý z projektov
Smejko pripravila De−
nisa Mundírová a
uskutočnil sa 19.12.
2011 v SOŠ Strážske,
kde sa spolu stretli a
zabavili deti zo ZŠ,
DSS Lidwina a SOŠ
Strážske. Plnili rôzne

zaujímavé súťažné disciplíny − ruky na plátne, tanec, netradičné športové úlohy. Za svoje výkony boli na
záver odmenení medailami a sladkými balíčkami. 

Druhý projekt Spoločným krokom, ktorého autorkou bola Klaudia Goroľová, bol pripravený pre žiakov 9.
roč. ZŠ a špeciálnej triedy ZŠ Strážske. Uskutočnil sa 17.1.2012 v centre voľného času. Deti si spoločne
vyskúšali niekoľko tvo−
rivých a zábavných akti−
vít − maľovanie tričiek,
hlavolamy − skladanie
rómskej zástavy, spev,
tanec. V prestávkach na
deti čakalo občerstvenie
a balíčky sladkostí. 

Za uskutočnenie
projektov patrí dievča−
tám pochvala. Určite
získali mnoho praktic−
kých zručností − schop−
nosť stanoviť si cieľ, vy−
tvoriť plán ako ho na−
plniť, zabezpečiť prie−
story, organizovať prácu
v tíme, motivovať pria−
teľov k spolupráci, pri−
praviť program, pracovať
s peniazmi atď. Získali
predstavu o svojich
schopnostiach a zruč−
nostiach, ako pôsobiť na
iných v úlohe mladého
vedúceho. A presne o to v KomPraxe ide − získať praktické zručnosti, ktoré sa človeku zídu v budúcnosti,
aby bol schopnejší a šikovnejší.

Ak si vo veku 15 − 17 rokov, máš chuť a záujem
rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblasti tvorby
a realizácie projektov a využiť ich v prospech svojho
okolia, ak si dobrovoľník od 18 rokov vyššie, a chceš
sa vrhnúť do práce s mládežou, navštív naše CVC,
aj tebe poradíme, ako získať finančný príspevok 200
eur na realizáciu projektu.       Mgr. Marta Kordeľová

PLÁN PODUJATÍ 
CVČ Strážske
1.2.2012 − streda 17.00 hod. − Pripravujeme 

Rozprávkový ples.
2.2.2012 − štvrtok 16.00 hod. − Kúzelná krajina 

(podieľaj sa na tvorbe kúzelnej krajiny).
7.2.2012 − utorok 9.30 hod. − Fašiangy, Turíce.... 

(fašiangové zvyky na Zemplíne).
8.2.2012 − streda 12.30 hod. − Záškoláctvo čo s ním

− beseda s príslušníkom mestskej polície 
17.00 hod. − Pripravujeme Rozprávkový ples 
− generálna skúška.

9.2.2012 − štvrtok 16.00 hod. − Urob si svoju masku
(výroba karnevalových masiek).

12.2.2012 − nedeľa 13.30 hod. − Rozprávkový ples
pre členov záujmových útvarov.

14.2.2012 − utorok 13.30 hod. − Súboj o Valentínske
srdce − zábavné popoludnie pre deti.

16.2.2012 − štvrtok 15.00 hod. − Fašiangy v meste
− vystúpenie členov ZÚ.

21.2.2012 − utorok 9.30 hod. − Stop šikane medzi 
deťmi − Beseda s preventistkou ORPZ 
v Michalovciach.

23.2.2012 − štvrtok 16.00 hod. − Popoludnie s X 
− Boxom (zábava pri dynamickom pohybe).

Polročné prázdniny 3.2.2012
10.00 hod. − Moja karnevalová maska 
(vlastnoručná výroba karnevalových masiek). 
13.00 hod. − Batika známa − neznáma (základy
batikovania). 

Jarné prázdniny v CVČ
27.2.2012 − 10.00 hod. Šipkiáda − súťaž v šípkach.

13.00 hod. Súťažíme v kolkoch − športové  
popoludnie pre mládež.
13.00 hod. Mrazivé tvorenie − výtvarné aktivity 
pre deti.

28.2.2012 − 10.00 hod. Prvé jarné kvety − výroba 
jarných kvetov z papiera.
13.00 hod. Damiáda − hráme dámu.
14.00 hod. Florbalový turnaj − športové 
podujatie vo florbale.

29.02.201210.00 hod. − Scrabble show − hra 
so slovami.
13.00 hod. Puzzliáda − skladáme rôzne obrázky
s puzzle.
13.00 hod. Ľadové šantenie − návšteva klziska. 

1.3.2012 − Za poznaním − výlet pre deti 
do Trebišovského vlastivedného múzea. 

2.3.2012 − 10.00 hod. Karaoke show − súťaž 
v interpretácii populárnych piesní.
13.00 hod. Tvorivé dielničky pre naše detičky 
− pracujeme s netradičným materiálom.

Oliho príbeh
Dňa 17.1.2012 pripravilo CVČ pre žiakov 2. a 4.

ročníkov a žiakov špeciálnej triedy ZŠ Strážske
zaujímavé podujatia. Preventistka ORPZ v Micha−
lovciach Ing. kpt. Zuzana Rozsypalová ich obo−
známila s preventívnym policajným projektom pod
názvom Oliho príbeh, v ktorom sa deti dozvedeli o
možných nebezpečenstvách a nehodách, ktoré sa
stávajú na železnici.

Svoje rozprávanie doplnila animovaným príbe−
hom, v ktorom hlavný hrdina Oliver vyrozprával 4
príbehy svojich kamarátov, ako prišli o život na
železnici len preto, lebo nedodržiavali pravidlá
bezpečnosti. V besede taktiež upozornila deti na
prechádzanie cez koľajnice a zdôraznila, že želez−
ničné koľaje nie sú vhodným miestom, kde sa môžu
vo voľných chvíľach hrať. V závere podotkla, že len
dodržiavaním pravidiel bezpečnosti môžeme pre−
dísť a zabrániť možným nehodám.        A. Fedáková
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Návšteva Užhorodu
Na sklonku roka 2011 Oblastný výbor SZPB

v Michalovciach prijal pozvanie generálmajora
Kozlovského Mikolu Mikolajeviča, predsedu
Užhorodskej mestskej organizácie veteránov
vojny, navštíviť mesto Užhorod. Menovaný sa s
delegáciou  zúčastnil na oslavách SNP v našom
meste, kedy delegáciu prijal primátor mesta Ing.
Vladimír Dunajčák. Na Generálnom konzuláte
SR v Užhorode nás prijal generálny konzul
Marián Sládeček, ktorý zodpovedal na naše
otázky, ktoré sa týkali aj malého pohraničného
styku Slovenska s Ukrajinou. Potom nás prijal
primátor Užhorodu Viktor Pohorjelov. Oboznámil
nás s priemyslom, kultúrou, históriou, školstvom,
zdravotníctvom, zamestnanosťou mesta. Veľmi
sme si vážili, že si našiel čas, venoval sa nám a
odpovedal na naše otázky. Členka tejto dele−
gácie z nášho mesta A. Zabloudilová dostala od
primátora mesta ocenenie za dlhoročnú spo−
luprácu Oblastného výboru SZPB Michalovce a
Užhorodskej mestskej organizácie veteránov
vojny. Pietnym aktom na Cholme slávy (Pahorok
slávy) sme si uctili pamiatku padlých, položili
veniec a kytice.                               − SZPB −

Zahrali si
4. januára sa v priestoroch CVČ uskutočnil

novoročný turnaj v stolnom tenise. Po otvorení a
rozlosovaní začali hrať 12 chlapci. Rozhodca
Štefan Olšav spravodlivo zapisoval každý výsle−
dok zápasu, pretože chlapci hrali s plným na−
sadením. Výsledky: l. miesto Frederik Džado, 2.
miesto Matej Lipovský, 3. miesto Vladislav Li−
povský.

Víťazi, ale aj ďalší súťažiaci, boli odmenení
peknými cenami, ktoré im odovzdala riaditeľka
CVČ Mgr. Marta Kordeľová.                    − af −
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Pri spievaní vianočných kolied, sme chceli
navodiť nielen vianočnú náladu, ale hlavne vniesť
pokoj do našich duší. Koncert za referát kultúry
uviedla Alena Jurečková. Naše pozvanie prijala Ve−
léria Eľková, poslankyňa Košického samospráv−
neho kraja. Poďakovaním nám bol potlesk obe−
censtva. Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák
ocenil vo svojom záverečnom príhovore našu sna−
hu a vytrvalosť, s akou sa svojej záľube venujeme.
Koncert prišli pozdraviť svojim vystúpením aj hostia
z evanjelickej cirkvi z Michaloviec. Členky spevác−
keho zboru sa podieľali na príprave viacúčelovej
sály k vystúpeniu a materská škola veľmi pekne
sálu vyzdobila. Krúžok paličkovania pripravil veľmi
hodnotnú a peknú vianočnú výstavku. Spoločnými
silami sme pripravili viacúčelovú sálu k dôstojnému
priebehu vianočného koncertu, kultúrno−spoločen−
ského podujatia a vianočného koncertu duchovnej
piesne a kolied Pravoslávnej cirkevnej obce v
Strážskom. Rozkvet vystúpil aj na spomínaných
podujatiach, na ktoré sme boli pozvaní, a nie ako
dve dámy usúdili, že sa všade musíme "vopchať".

Je to naozaj smutné, že v čase Vianoc a na za−
čiatku nového roka, sa vždy niekto nájde, komu náš
spevokol prekáža. Nie je to nič príjemné, keď poču−
jete " počekajce, bo išce budú vistupovac toti stari".
Áno, je to pravda, že sme starí, ale prečo nás ne−
prídu vystriedať hlavne tí, ktorí takto hovoria, alebo
mladí? Spievame preto, že chceme potešiť tých, pre
ktorých s láskou pripravujeme program, zachová−
vame tradície našich predkov a hlavne, že nás to
baví. Sme vďační, že na koncert prijali pozvanie
zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej
cirkvi a pravoslávnej cirkvi, pracovníci zdravotníc−
kych zariadení, poslanci a naši verní priaznivci. 

Na pozvanie Ing. M. Dunajovej, riaditeľky Do−
mova sociálnych služieb Harmonia v Strážskom
sme boli svojím vianočným vystúpením kolied  sprí−
jemniť odpoludnie obyvateľom  zariadenia. Sme po−
vďační, že nás pravidelne prijímajú pri rôznych prí−
ležitostiach. Aj takto sme užitoční pri trávení voľné−
ho času seniorov a snažíme sa naším vystúpením
spríjemniť ich pobyt.                     Anna Zabloudilová

Spevácky zbor Rozkvet v predvianočnom období pripravil pre svojich priaznivcov koncert
Betlehemské nivy svetlom ožiarené, oznamuje anjel svätý dieťa narodené. Koledy sú už súčasťou
našej histórie a národného kultúrneho dedičstva, ktoré sa spievajú pri príležitosti veľkých cirkev−
ných sviatkov v období Vianoc. 

Betlehemské nivy svetlom ožiarené

Vianoèná rozprávka 
Vianoce − radostné, čarovné, bohaté  a láskyplné .... iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov. A

pretože nielen v duši, ale i všade okolo seba chceme mať "sviatočno", rozhodli sme sa v predvianočnom
čase spríjemniť atmosféru Vianoc aj deťom zo špeciálnych tried pri Základnej škole v Strážskom programom
Vianočná rozprávka. Svojské čaro Vianoc nám žiaci priblížili rómskymi vinšami, básňami a piesňami.
Rozprava o zvykoch
štedrovečerného stola v
rómskych domácnostiach
a tradíciách v rómskej
kultúre − aj to bolo sú−
časťou nášho stretnutia.
Na záver boli deti obda−
rované sladkosťami, kto−
ré boli zakúpené v spo−
lupráci s referátom kul−
túry.

Kiežby to vianočné
svetlo porozumenia a
pokoja v nás zotrvalo čo
najdlhšie, prajeme si na−
ozaj všetci!

Bc. M. Kužmová

Tlieskali pesničkám
Tradičné predvianočné podujatie klubu dôchodcov sa uskutočnilo 14. decembra v reštauračnom zaria−

dení. Vyše 80 členov KD sa potešilo programu, v ktorom účinkovali Marián Kolibab − gitara a spev, Ľudka
Dančišinová − harmonika, spevácka skupina Rozmarín, ktorú na harmonike sprevádzal Emil Balko. Po veľ−
kom potlesku účinkujúcim odovzdala kvety členka výboru Helena Nemcová. Hosťami boli E. Hlodinková,
predsedníčka OR SZZP Michalovce a Mgr. Z. Voľanská z MsÚ Strážske. Sviatočné popoludnie sa uskutoč−
nilo s finančnou podporou mesta.

Jasličková pobožnosť v rímskokatolíckom kostole bola využitou príležitosťou na vystúpenie Rozmarínu,
ktorý zaspieval tri piesne a M. Kolibaba s gitarou a dvoma pesničkami.                                     − grm −

Povinnosti pri chove psov
(Pokračovanie z predchádzajúcich čísel) 

V predchádzajúcich číslach sme uverejňovali informácie o povinnostiach pri
chove psa. Tie posledné sa týkali najmä povinností vodenia psa mimo chov−
ného priestoru (body l, 2 a 3). Dnes túto časť dokončujeme.

Držiteľ, alebo ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten kto psa vedie je povinný oznámiť
osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno priezvisko a adresu držiteľa psa. Táto sku−
točnosť sa na základe oznámenia zaeviduje na evidenčnom liste psa, ktorý
vedie MsP Strážske. 

4. Psov je zakázané vodiť na detské ihriská, športoviská, mestský cintorín,
do priestorov kde je ich chov zakázaný (uverejnené v minulom čísle), na verej−
né, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 

5. Osobitnou kapitolou je znečisťovanie a čistenie verejných priestranstiev
od psích exkrementov.

V prípade znečistenia verejných priestranstiev exkrementami je ich povinný
ten kto psa vedie bezprostredne po vykonaní potreby odstrániť. Teda nie po−
tom, ale ihneď. Dodatok č.3 k VZN č.41 ustanovil povinnosť pre toho, kto psa
vedie, mať pri sebe lopatku a vrecko, alebo hygienickú rukavicu a vrecko na
odstránenie exkrementov. Porušenie týchto povinností môže mestská polícia
sankcionovať pokutou do výšky 33 eur.

Často kladenou otázkou je, či môže pes vykonávať potrebu na verejných
priestranstvách mimo priestoru na voľný pohyb psa a či sa smú exkrementy
uložiť do nádob na komunálny odpad. 

Tu si len ťažko možno predstaviť, že zviera počká s vykonaním potreby na
presne  určenom mieste. VZN preto neurčuje miesto vykonania potreby, ale len
povinnosť odstránenia exkrementov. Miesto uloženia odpadu tiež nie je striktne
vymedzené, čo znamená, že riadne zabalené exkrementy možno uložiť do
nádob na komunálny odpad.                             Štefan Román, náčelník MsP

Vianočný program vo viacúčelovej sále obohatili aj tieto dva kolektívy dievčat zo ZŠ. Snímka: P. Kičinka. 

Úsmevne 
z ambulancie

Otázka pre pacienta − psíčkara, ktorému sú od−
porúčané vychádzky: "Kto je váš najlepší štvornohý
priateľ?" Odpoveď: "No, žena, ňe?".

Pacientky v rámci preventívnej prehliadky odo−
sielame aj na gynekologické vyšetrenie. Na túto
poznámku som dostal odpoveď: "Hej, aj môj svokor
má prostatu!"

Otázka: "Fajčíte?". Odpoveď: "Áno, u nás fajčia
všetci okrem psa!".

Upozorňujem mladíka v čakárni. "Nemôžete sa
so slečnou verejne objímať v čakárni". Reakcia
osloveného. "To ňe ja, to vona!".

Pred vyšetrením kašľajúceho pacienta som sa
opýtal: "Ako intenzívne kašlete?". Nasledovala od−
poveď: "Kec mocno zakašľu, ta mi zubi vipadňu!".

"Aké máte potiaže?". "Nefungujem ako chlap!" −
odpovedá oslovený. Moja odpoveď v dobrom roz−
mare a pri vhodnom type pacienta: "To nič, to je
únava materiálu".

Pri plánovanej kontrole som na adresu pa−
cientky vyslovil kritiku: "Vy ste neschudli, ale na−
priek prísľubu ste ešte opäť pribrali!". Pacientka
skľúčene odpovedá: "Pán doktor, mne už ani diéta
nezaberá!".

Pred odchodom poučenie pacientky: "Prídete
na kontrolu o týždeň, dnes je utorok, kedy teda prí−
dete?". "Je mi to jasné, pán doktor, že v piatok!".

Pred vyšetrením boľavého hrdla slečny ju po−
chválim: "Máte pekný rolák". Odpoveď s úsme−
vom: "Pán doktor, ja mám aj nohavičky pekné!".

Konštatovanie: "Meškáte, objednali ste sa
skôr!". "Prebačce, zaspala mi jak kuň!".

Silno nahluchlá babka zo Starého pri meraní
tlaku so silným hlasom, ktorý počuť až do čakárne,
sa pýta sestričky: "Šestričko, ňeznace, ma pan
dochtor vajca?".

"Presvedčivé" konštatovanie dobre naladenej
dôchodkyne: "Pan dochtor, kec ňe mi babi, ta tu aňi
ňemušice buc!".

Pýtam sa: "Babka, čo vás trápi?". "Prosím, pán
doktor, čo ma trafí?!".  

Pacient z domova dôchodcov mi hovorí:
"Sestrička je toho roku zrelá na babičku".

MUDr. V. Knocik 



Taneèný aerobik
V minulom roku OZ Tanečný aerobik naďalej

rozvíjalo svoju činnosť a reprezentovalo mesto
športovými aktivitami. V rámci východného Slo−
venska sme sa zúčastnili viacerých športových
maratónov v aerobiku a zumbe, kde sme mali mož−
nosť otestovať svoju kondíciu a naučiť sa opäť nové
cviky a prvky. Získali sme cenné skúsenosti, kon−
takty, príjemné športové zážitky, o ktoré sme sa
pravidelne podelili aj s ostatnými členmi združenia.

Vďaka iniciatíve a vynaliezavosti predsedníčky
združenia, sa nám podarilo v lete tohto roku rozšíriť
a vynoviť priestory tak, aby slúžili pre väčší počet
členov.

Za náš doterajší najväčší úspech považujeme
usporiadanie prvého ročníka športového minimara−
tónu v aerobiku a zumbe, ktorý sa konal 27.11.2011
v priestoroch viacúčelovej sály. Pozitívne reakcie
po akcii nás utvrdzujú v tom, že ľudia majú záujem
o športové aktivity a nebránia sa vyskúšať v tejto

oblasti aj niečo nové. Dúfame, že spomínaná špor−
tová udalosť sa stane tradíciou a motivuje väčší
počet ľudí k športovým výkonom.

Aj v tomto roku nás môžete navštevovať − pri ne−
zmenených podmienkach − v priestoroch obchodné−
ho domu Laborec. Tešíme sa na vašu návštevu.  

Bc. Michaela Dobrocká
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Predám šteniatka čivavy
krátkosrstej − psíci, 3−mesačné 

so zdravot. preukazom. 
Č.t. 0904 254 045

Volejbalisti 
víťazi majstrovstiev
Činnosť volejbalového klubu v roku 2011 začala

pokračovaním súťaže Majstrovstiev zemplínskeho
regiónu − odvetnou časťou. Naše družstvo odohralo
24 zápasov, z toho 18 zápasov vyhralo a 6 prehralo
a stalo sa víťazom majstrovstiev v ročníku
2010/2011. 

V máji, v rámci Dní mesta Strážske, klub
usporiadal volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili
družstvá VK Strážske, VK Šaca, VK Veľké Kapu−
šany. Zvíťazilo družstvo VK Šaca. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, klub −
už tradične − organizačne zabezpečil turnaj v plážo−
vom volejbale chlapcov a dievčat. Turnaja sa zú−
častnilo 5 dvojíc chlapcov a 5 dvojíc dievčat. Ví−
ťazmi sa stali dvojice: M. Mačupa − M. Soltesz a K.
Varšová − K. Mazárová.

V júni sme usporiadali turnaj v plážovom volej−
bale kadetov a kadetiek − juniorov a junioriek, ako
kvalifikáciu na Majstrovstvá Slovenska − oblasť Vý−
chod. Celkovo sa turnaja zúčastnili 4 dvojice kade−
tiek a 6 dvojíc kadetov, 6 dvojíc junioriek a 5 dvojíc
juniorov. 

Najväčšou akciou klubu bol jubilejný 10. ročník
turnaja v plážovom volejbale mužov a žien
STRÁŽSKE BEACH 2011 organizovaný v júli. Tur−
naj bol zaradený do série A v rámci majstrovstiev
Slovenska. Zúčastnilo sa na ňom 9 ženských a 16
mužských dvojíc. Víťazkami v kategórii žien sa stali
L. Behúnová − Ľ. Šipošová. V mužskej kategórii
zvíťazili M. Hovorka − J. Nemešanský. Z domácich
hráčov sa najlepšie umiestnila dvojica T. Sekera a
Ľ. Bajcura, ktorí obsadili piate miesto.

Majstrovstvá mesta Strážske v plážovom
volejbale klub usporiadal v auguste. V kategórii do
40 rokov sa víťazmi stala dvojica J. Sekera − I.
Boroš. V kategórii nad 40 rokov zvíťazili D. Kovaľ −
M. Koval.

Počas leta sa členovia klubu, bratia Jozef a
Tomáš Sekerovci a Ľ. Bajcura, zúčastňovali turna−
jov v plážovom volejbale v rámci východného pohá−
ra a majstrovstiev Slovenska. Dvojica T. Sekera − Ľ
Bajcura sa stala víťazom východného pohára. 

V novembri sme začali nový súťažný ročník
Majstrovstiev Zemplínskeho regiónu. V jesennej
časti družstvo VK odohralo 12 zápasov, z toho 11
zápasov vyhralo a je po jesennej časti na čele
tabuľky.

V decembri bol organizovaný tradičný vianočný
turnaj za účasti štyroch družstiev. Víťazom sa stalo
družstvo v zložení: P. Műller, Ľ Bajcura, F. Müller,
M. Varšo, I. Boroš, Z. Balická, P. Majer. 

Štefan Bočko

Výsledná tabuľka:
1.  VK Strážske 24   18   6   63:29   42 
2.  VK Humenné 24   17    7   60:43   41
3.  1. VK Trebišov 24   16    8   56:36   40
4.  VK Odeta Michalovce 24   15    9   54:39   39
5.  VK Šaca 24   11  13  46:47  35
6.  Veľké Kapušany A   24   7    17  33:55  31
7.  Veľké Kapušany B   24   0    24   9:72  24

Volejbalový klub Strážske v sezóne roku 2011.

Maratón v aerobiku − Košice 2011 − časť účastníkov a medzi nimi J. Balická, I. Ondová, M. Dobrocká
zo Strážskeho.

Vianočný turnaj je už tradične kolkárskou súťa−
žou jednotlivcov, hádže sa 60 hodov združených a
vyhodnocujú sa traja najlepší, ktorí sú odmenení
vecnými cenami a diplomom. Oproti minulým
ročníkom sa na tomto turnaji súťažilo už v dvoch
kategóriách: muži a ženy, a tak sa aj počet odme−
nených zdvojnásobil.  

Zo žien bola najlepšia Danka Cimprichová,
ktorá zvalila 231 kolov, na druhom mieste skončila
Jarka Knapová (211 ZK) a tretiu priečku len s 1
kolovým rozdielom (210 ZK) obsadila Zdenka Du−
raníková. 

U mužov patrilo prvenstvo Mirovi Štefanovi
(240 ZK), druhým najlepším bol Vlado Šandor (231

ZK) a ako tretí skončil Marián Konečný s 229
zvalenými kolkami. 

K hodnotným výkonom u mužov patrili aj
ďalšie: Karol Tóth zo Šale zhodil 226 kolov, Jozef
Kucan 223, Ján Cibulka st. 222 a Igor Grnáč 220.  

Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná,
športová a sviatočná. Z podujatia mali radosť aj
deti, ktorým sa v závere umožnilo zahádzať si 5
súťažných hodov a symbolicky vyhodnotiť víťazov
(Marko Šandor, Kristián Knap a Adrián  Kaňuch).
V chladnejšej kolkárni, okrem teplého čaju a kávy,
všetkým dobre padla aj horúca pizza, ktorú sme v
priebehu akcie zabezpečili z neďalekej reštaurácie.

Ing. Eva Búciová

Vianočný turnaj
Príjemnou relaxačnou akciou medzi sviatkami v závere roka 2011 bol kolkársky vianočný turnaj,

ktorý sa uskutočnil 27. decembra. Do kolkárne prišlo okolo štyridsať priaznivcov tohto športu a dá
sa povedať, že zoširoka−ďaleka, zastúpenie mali Strážania žijúci v Anglicku (Lenka Cibulková s rodi−
nou), hostia zo Šale, Žalobína, aj z okolia Michaloviec.


