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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Tretia zmena rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 30.11.
2012. Po prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Rozbor hospodárenia MsPS mesta Strážske k 30.
09. 2012. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole nedaňových príjmov − 212003
príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov za
rok 2011. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole výdavkovej položky 633 016 −
reprezentačné (jarmok, Dni mesta). l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňo−
vých príjmov − 133 002 daň za užívanie verejného
priestranstva. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole zákaziek s nízkou hodnotou. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole nedaňových príjmov − 221 004 ostatné po−
platky (výherné prístroje).

Schvaľuje: l VZN č. 5/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. l VZN č.
6/2012 o miestnom referende. l III. zmenu roz−
počtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 72 328,88 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                        2 748 241,22 eur
Kapitálový rozpočet                   1 593 818,68 eur
Finančné operácie                       299 747,36 eur
Príjmová časť po zmene vo výške  4 641 807,26 eur
Výdavky:
Bežný rozpočet                        2 676 638,47 eur
Kapitálový rozpočet                   1 878 109,79 eur
Finančné operácie                         87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene vo výške  4 641 807,26 eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 4 641 807,26 eur. l Zmenu rozpočtu roz−
počtovým opatrením č. 3/2012 pre MsPS mesta
Strážske: 

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 24 438,64 eur,
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpo−
ložkách v programoch rozpočtu uvedených v prí−
lohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov
upravený v bode a). Rozpočet po navrhovanej
zmene ako vyrovnaný vo výške 524 275,80 eur. l
Štatút mestskej knižnice v Strážskom. l Správy o
výchovno−vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom
roku 2011/2012. l Jednorazovú sociálnu dávku
pre Milenu Hubaľovú vo výške 100 eur. l Jedno−
razovú sociálnu dávku pre Vladimíru Ferkovú vo
výške 100 eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre
Janu Bišťanovú vo výške 33,19 eur. l Jednora−
zovú sociálnu dávku pre Darinu Heribanovú vo
výške 33,19 eur. l Jednorazovú sociálnu dávku
pre Eduarda Hudáka vo výške 33,19 eur. l Jed−
norazovú sociálnu dávku pre Zuzanu Rybárovú vo
výške 33,19 eur. l Jednorazovú sociálnu dávku
pre Marcelu Čurmovú vo výške 100 eur. l Dotáciu
pre oddiel kulturistiky a silového trojboja vo výške
600 eur. l Podmienky obchodnej verejnej súťaže
na predaj nehnuteľnosti Kolkáreň. Objekt je
umiestnený v Strážskom, má súpisné číslo 255,
nachádza sa na Obchodnej ul. a je postavený na
pozemku parcelné číslo 543/3, v katastrálnom
území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce,
nehnuteľnosť je vedená Katastrálnym úradom
Košice, Správa katastra Michalovce na Liste
vlastníctva LV č. 1236. (Sú uverejnené na webo−
vom sídle mesta a na úradnej tabuli. Minimálna
cena za odpredaj je 115 000 eur podľa znaleckého
posudku.) l V súlade so zásadami odmeňovania
poslancov mimoriadnu odmenu pre poslanca vo
výške 300 eur. l Prenájom nebytových priestorov
pre ZOMBI, s.r.o., Mierová 630, 072 22 Strážske,
zastúpená Bc. Ľubošom Zamborom, konateľom
spoločnosti, v budove U2 na prízemí o výmere
159,46 m2, za účelom zriadenia realitných kan−
celárií za cenu podľa (Pokračovanie na str.2.)

Stretnutie s Mikulášom
Ulice Strážskeho 5. decembra 2012 ožili. Nie−

len deti ale i dospelí sa iste potešili príchodu Mi−
kuláša. 

Tento rok to bolo ozaj rozprávkové. Z vyzdobe−
ného koča zdravil všetkých okoloidúcich. Mikuláš v
sprievode anjela, čerta a primátora Ing. Vladimíra
Dunajčáka, ani tento rok neporušil tradíciu a s
plným kočom darčekov najprv zavítal do DSS Har−
monia a Lidwina. Pre klientov DSS to veľmi veľa
znamená a tak sa na príchod Mikuláša vždy
starostlivo pripravia. Aj tento rok prekvapili pek−
ným programom.

Na námestí už vládla pravá mikulášska atmo−
sféra. Čertovský tanec v podaní členov ZÚ CVČ
naberal na obrátkach, keď tu zrazu pri strome
zastavil koč a z neho vystúpil Mikuláš. Primátor
mesta privítal vzácneho hosťa a prezradil deťom
veľké prekvapenie − sám Mikuláš ich prevezie vo
svojom peknom koči. 

Deti z MŠ a ZŠ si pre Mikuláša pripravili pásmo
piesní, tancov a básničiek. Aj Mikuláš zaspieval o
svojich koníkoch. Potom už čarovnou palicou roz−
svietil vianočný strom a rozdával darčeky. Snáď
najväčším prekvapením bolo vozenie na koči, na
ktoré  budú deti  iste dlho spomínať. 

Obdarované deti odchádzali z rozsvieteného a
slávnostne vyzdobeného námestia  s rozžiarenými
očkami a plné nezabudnuteľných dojmov. Spokoj−
nosť zo stretnutia netajil ani primátor mesta slo−
vami − "Ja som veľmi rád, že toto stretnutie s Miku−
lášom deti potešilo." 

Takéto veľké podujatie vyžaduje spoluprácu
mnohých organizácii − MsÚ, MsPS, MŠ, ZŠ, ozvu−
čenie, dymové efekty Mgr. Kamil Hajdučko. Preto
CVČ, ako organizátor podujatia, vyjadruje veľké
uznanie všetkým, ktorí pomohli s prípravou a reali−
záciou podujatia.                         Mgr. M. Kordeľová

Na parádnom koči prišiel Mikuláš so svojím
sprievodom a primátorom mesta na slávnosť. 

Snímka a text: − gg −

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia, 

osobných a pracovných úspechov 
v novom roku

želá  

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta
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(Dokončenie zo str.1.) platného VZN. l Prenájom
nebytového priestoru pre Žanetu Tilešovú, Ko−
menského 669, 072 22 Strážske v OD Laborec na
poschodí o výmere 39 m2, miestnosť č. 5, za úče−
lom zriadenia predajne lacného textilu (second
hand) za cenu podľa platného VZN. l Prenájom
garáže č. 1 na Chemiku II. pre Martina Popika,
Obchodná 252, 072 22 Strážske za cenu podľa
platného VZN. l Prenájom garáže č. 3  na Chemiku
II. Pre Miroslava Nadanyiho, Obchodná 253, 072
22 Strážske za cenu podľa platného VZN. l Pre−
nájom pozemku parcela č. 106/4 o výmere 80 m2
pre Mareka Barláša, Osloboditeľov 627, 072 22
Strážske za účelom skladovania dreva a umiest−
nenia montovanej garáže. l Uzatvorenie zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v
prospech VSD, a.s. za podzemné inžinierske el.
siete a pozemok pod navrhovanou trafostanicou v
rámci stavby "Strážske, bytový dom Chemik − VN
prípojka, trafostanica a NN distribučné rozvody"  na
pozemkoch parc. č. CKN 438/1, 412/21, 459/2,
464/1, 1430, 465/1, 465/2, 465/5, 523/1, 523/2,
523/3, 523/6, 523/7, 523/11, 523/13 a 524, ul.
Obchodná, Námestie Alexandra Dubčeka, Mierová
ul., katastrálne územie Strážske. l Zverejnenie zá−
meru na odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa parc. č.438/9 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 na
Družstevnej ul. zapísaný na LV č.1236 pre Štefana
Romána, Okružná 449, Strážske, v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obci. l Odpredaj pozemku parcela číslo
C−KN číslo 1154/3 o výmere 275 m2 pre Michala
Pristaša a manž. Bertu Pristašovú rod. Paralovú,
bytom Strážske, Komenského 622 (pozemok pod
rodinným domom a okolo domu)  za cenu 1,00 eur.
Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti
do katastra hradí nadobúdateľ. Prevod je v súlade
s § 9a ods. 8 písm. b Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v platnom znení, nakoľko ide o poze−
mok zastavaný rodinným domom vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou. l Pristúpenie k zmluve o zriadení Spo−
ločného obecného úradu v Strážskom na prene−
sený výkon štátnej správy v oblasti stavebného

poriadku od 1. 1. 2013 s obcami Staré a Zbudza s
tým, aby finančné prostriedky na prenesený výkon
štátnej správy boli poukázané z Krajského sta−
vebného úradu v Košiciach na účet Spoločného
obecného úradu v Strážskom. l Predĺženie ná−
jomných zmlúv − U3: Angela Semancová do 30. 11.
2015, Anna Pilniková do 14.11.2015. l Predĺženie
nájomných zmlúv − Laborecká ul. do 30. 11. 2013:
Ridajová Beáta, Dudičová Gabriela, Tokár Gabriel,
Adamová Margita, Dudičová Renáta, Tolvaj Jozef,
ml., Goroľ Karol, Adam Emil, Šmaťová Eva, Janičo
Roman, Hrnčiarová Monika, Kapura Ján, Daňo Ro−
man, Kapura Viliam, Tolvaj Jozef st., Hrnčiar Šte−
fan ml., Ridajová Iveta, Sabolová Jarmila, Tokáro−
vá Magdaléna; Šmaťová Anna do 31.12.2012.

Ukladá: l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj nehnuteľnosti Kolkáreň, ktorá je umiest−
nená v Strážskom, súpisné číslo 255, nachádza sa
na Obchodnej ul. a je postavená na pozemku
parcelné číslo 543/3, v katastrálnom území Stráž−
ske, obec Strážske, okres Michalovce, nehnuteľ−
nosť je vedená Katastrálnym úradom Košice,
Správa katastra Michalovce na Liste vlastníctva LV
č. 1236. T: do 15. 12. 2012. Z: MsÚ. l Zverejniť
zámer na odpredaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa parc. č.438/9 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 na
Družstevnej ul. zapísaný na LV č.1236 pre Štefana
Romána, Okružná 449, Strážske, v súlade s § 9a
ods. 8 písm. e) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o
majetku obci. T: 30.11.2012. Z: MsÚ. l Vypracovať
vnútorný predpis o určení podmienok na prenájom
plôch na umiestnenie informačných zariadení. T: do
31. 01. 2013. Z: MsÚ.

Ruší: l Bod B/5 uznesenia č. 192/2012 zo dňa
02. 05. 2012 − prenájom časti pozemku pre Mareka
Barláša za účelom skladovania dreva a umiestne−
nia montovanej garáže.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Blahoželáme
V minulých dňoch oslávil okrúhle životné

jubileum Mudr. Viliam Knocik, ktorý už 18 rokov
vykonáva funkciu praktického lekára v OZS
Strážske. Pri príležitosti jubilea mu srdečne
blahoželáme a vinšujeme zdravie, šťastie a
radosť z vykonanej práce. K blahoželaniu sa
pripája celý kolektív lekárov, zdravotných sestier
a jeho pacienti.                        OZS Strážske

Prežil 100 rokov
"V živote človeka sú okamihy, keď si

uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života."
Týmito slovami začala svoj príhovor Mgr. E.
Lacová, poslankyňa MsZ k jubilantovi Michalovi
Šimaľovi. Pri príležitosti 100. narodenín v obrad−
nej sieni MsÚ − 11. októbra presne v deň výročia
− jubilanta sprevádzali pracovníci a klienti DSS
Harmonia,  blízki i príbuzní z okolia. V programe
vystúpili členky ZPOZ. Mesto si jubilanta uctilo
kyticou kvetov, darom, veľkou tortou, s prípitkom
pohárom vína. K blahoželaniu sa pripojila riadi−
teľka DSS Harmonia Ing. M. Dunajová.  V závere
slávnosti vnuk jubilanta vyslovil potešenie za milé
podujatie pre dedka.

Neskôr sme dostali smutnú správu, že jubilant
19. novembra zomrel. Nech odpočíva v pokoji.

− grm −

Z rokovania mestského zastupiteľstva Spoločenská rubrika
Október, november 2012 
Narodili sa: 4 dievčatká, 7 chlapcov
Sobáše: manželstvo uzavreli 3 snúbenecké

páry
Jubilanti
Október: Marián Hoľák, Dušan Moroz, Sta−

nislav Ďurko, Ján Cehula, Marián Tomkovič, Pe−
ter Ihnát, Jana Slepáková, Katarína Hujdičová,
Emil Tirpák, Štefan Bojko, Marta Bočková, Mária
Rešovská, Juraj Košuda, Ján Besterci, Milan
Mikolaj, Libuša Gulová, Mária Švancarová, Ing.
Michal Kridla, Michal Dančišin, Juraj Kusý, Eva
Sabová, Dorota Tkáčová, Ružena Jandová,
Marta Miciková, Mária Sabolová, Mária Bester−
ciová, Demeter Dzubák,  Katarína Vaľovčíková,
Anna Manová, Magdaléna Bartková, Mária
Lukčová, Michal Šimaľ, Ing. Viktor Kraus, Andrej
Marko.

November: Vladimír Grigeľ, Emília Hýbelová,
Janka Žinčáková, Stanislav Geľatko, Jozef Tolvaj,
Miroslav Macejko. Anton Gera, Edita Demetero−
vá, Jolana Karchňaková, Michal Kočerha, Ondrej
Magdoško, Ľudmila Serenčová, Juliana Goroľo−
vá, Ing. Valéria Lipovská, Vladimír Sabo, Ján Ber−
nát, Terézia Bočeková, Michal Čajka, Alžbeta Vo−
ľanská, Emil Sabanoš, Michal Knap.

Jubilantom, manželom, deťom a rodičom
srdečne blahoželáme!

Zomreli v októbri: Apolónia Bičíková, Viera
Lipovská, Helena Cvejkušová st.

Zomreli v novembri: Karol Frátrik, Michal
Šimaľ, Alexander Jančušek, Jozef Žužo. Venujme
im tichú spomienku!                            − M.D. −

Prevzal pamätnú medailu
6. októbra 2012 pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku československých vojakov na Dukle a

Svidníku si stovky ľudí pripomenuli 68. výročie Karpatsko−duklianskej operácie. Na spomienkovej slávnosti
sa zúčastnil prezident SR I.
Gašparovič a minister obrany
M. Glváč a mnoho význam−
ných osobností SR  i hostia zo
zahraničia. 

Boli tam aj členovia ZO
SZPB nášho mesta J. Sivčo,
J. Megelová, G. Meňovčíková,
D. Cibuľková, M. Šalachová,
A. Zabloudilová. Ján Sivčo
dostal vyznamenanie od
SZPB za významnú činnosť v
odboji, za spoluprácu a po−
moc pri presadzovaní pokro−
kových demokratických a hu−
manistických tradícií odkazu
boja za slobodu proti fašizmu.
Pamätnú medailu M. R. Štefá−
nika 3. stupňa prevzal z rúk
ministra obrany a prezidenta
SR, ktorý povedal: "To čo sa
dialo na území Slovenska
počas 2. svetovej vojny je veľ−
kým mementom pre nás všet−
kých. Vybojovaná sloboda
nás stála mnoho stratených
ľudských životov". Zároveň
však pripomenul, že je našou
povinnosťou, aby sme naše
deti a vnúčatá zasväcovali do dejín slovenského národa, pretože bez vedomia o sebe, stávame sa len
konzumentmi života bez hodnôt a zábran. Našou účasťou sme vyjadrili úctu a obdiv tým, ktorí svoje životy
obetovali. Zároveň blahoželáme J. Sivčovi − priamemu účastníkovi odboja − k vyznamenaniu.            A. Z.

Vianoèné zvony
Vianočné zvony do ticha znejú,
polnočnej omše už je čas.
K božiemu stolu volá nás všetkých
Ježiškov tichý, detský hlas.

V betlemskej maštaľke zrodil sa život.
Spasiteľ sveta prišiel k nám.
Radostná novina nesie sa svetom,
že Boh sa znížil k hriešnym nám.

Sláva na nebi, pokoj na zemi
nech vládne všade v tento čas.
Toto je radostné posolstvo Vianoc,
to je ten Boží hlas v nás.

F. Repovský

Oznam redakcie
Redakcia sa z dôvodu dodržania rozpočto−

vých pravidiel ospravedlňuje dopisovateľom za
neuverejnenie ďalších článkov. Budú uverejnené
v budúcom čísle.



Dňa 26.10.2012 z pozície zriaďovateľa pozdravil primátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák 122
účastníkov prvej regionálnej  odbornej konferencie z rôznych kútov Slovenska − Prešov, Košice, Lučenec,
Snina, Michalovce, Humenné, Trebišov, Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Strážske a Bardejov.
Dvojdňová konferencia sa niesla pod názvom Didaktické aspekty tvorivosti učiteľa v materskej škole.
Pozvanie na konferenciu prijali − Mgr. Juliana Pregová (referent školstva Michalovce), Mgr. Alena Jurečková
(referent školstva Strážske), Mgr. Marta Kordeľová (riad. CVČ), Mgr. Marta Karafová (zástupca riaditeľa pre
ZŠ) a Mgr. Peter Králik (riad. ZUŠ).
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Prvá regionálna odborná konferencia v našom meste

Nikdy neopakova�!
V dňoch 19. a 20. októbra uskutočnila KO ÚŽS

poznávací zájazd Vielička − Krakov − Osvienčim,
ktorého sa zúčastnili G. Grmolcová, M. Tóthová a
A. Zabloudilová. Dotácia ÚŽS bola uznaním za
dlhoročnú dobrovoľnícku prácu v ÚŽS so želaním, aby sa nám naďalej darilo spoločne pracovať pre
zlepšenie postavenia žien. 

Navštívili sme 700−ročné soľné bane vo Vieličke patriace medzi prírodné dedičstvo Unesco, v ktorých
sme videli nádherné v soli vytesané kaplnky, sochy, fresky ale aj podzemné soľné jazerá. Mesto Krakov
je jedným z najdôležitejších poľských turistických centier s cennými pamiatkami, architektúrou, zámkom
Wawel, najcennejším gotickým oltárom v Európe v kostole nanebovzatia Najsvätejšej Panny Márie. 

V Osvienčime sme sa dozvedeli o krutých tajomstvách najznámejšieho poľského nacistického
koncentračného tábora Osvienčim − Auschwitz I − Auschwitz II − Birkenau (na snímke G. G. pamätný nápis
v slovenskom jazyku). Pri vstupe sme dostali slúchadlá a sprievodcu. Jeho výklad na nás zanechal
smútok a žiaľ. Čo povedať k tomuto koncentračnému táboru? Nedá sa to opísať, nie to zažiť! Nacisti to
mali geniálne vymyslené, maximálne zversky funkčné, zmarili 1,5 milióna ľudských životov prevažne
Židov, politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov. Tento tábor by mali navštíviť žiaci 9. ročníka ZŠ
a študenti stredných škôl. Aby sme nezabudli na zverstvá, ktorých boli schopní nacisti, a aby sa nikdy
niečo podobné neopakovalo.   − A.Z. −

Celú konferenciu viedla predsedníčka Spoloč−
nosti pre predškolskú výchovu na Slovensku Mgr.
Eva Gašparová, ktorá stála pri zrode myšlienky
zrealizovať konferenciu v zemplínskom regióne,
konkrétne v našom meste Strážske. V hlavných
referátoch vystúpili odborníci z oblasti predškolskej
výchovy: školská inšpektorka PaedDr. Iveta Fe−
keteová, Doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.,
PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., Mgr. Eva
Mujkošová a Ing. Juliana Murcínová. Sprievodné
aktivity, ktoré dodávali konferencii jej dôležitosť, boli
prezentované firmami Stiefel Eurocart, Pro Solu−
tions a vydavateľstvom Portál. Konferencia sa
niesla v duchu využívania digitálnych technológií
prenikajúcich do predprimárneho vzdelávania a bez
ktorých bude výučba v budúcnosti nemožná. 

V piatok popoludní a v sobotu prebiehali v
priestoroch MŠ, CVČ a ZUŠ aktivity, ktoré boli
zamerané na praktické činnosti, realizovateľné v
podmienkach MŠ. Tieto workshopy viedli odborníci
z praxe: PaedDr. Eva Sobinkovičová, Jana Ka−
vaschová, Emília Komendová, PaedDr. Adriana
Petrová, PhD., ako aj spomínaní lektori.  

Cieľom odbornej konferencie bolo prezentovať
originálne spôsoby, riešenia, invenciu pedagogic−

kých  zamestnancov materských škôl a netradičné
edukačné činnosti, rozvíjať individualitu, jedineč−
nosť, fantáziu a tvorivosť pedagogických zamest−
nancov materských škôl. Záštitu nad konferenciou
prijal minister školstva, vedy, výskumu a športu
Dušan Čaplovič a mesto Strážske. Spoločnosť pre
predškolskú výchovu na Slovensku, ktorá bola jej
organizátorom, je stavovská nezávislá organizácia,
ktorá združuje učiteľky materských škôl a odbor−
níkov z oblasti pre predškolskú výchovu. Spolu−
organizátormi konferencie boli Materská škola
Strážske a Regionálna organizácia Spoločnosti pre
predškolskú výchovu, ktorej predsedníčkou je Mgr.
Viera Marková.

Zhodou náhod si Materská škola v Strážskom v
tomto školskom roku zapisuje do svojej histórie
nové číslo. Je ním číslo 45. Teda už plných 45
rokov sa z týchto priestorov ozýva veselý džavot
detí. Riaditeľka MŠ Iveta Grigeľová s uspokojením
skonštatovala, že činnosť MŠ a prežitých 45 rokov
boli naplnené svedomitou prácou mnohých zamest−
nancov, roky zamerané na plnenie náročných úloh
vo výchove a vzdelávaní tých, ktorí sú naším
najväčším bohatstvom − našich detí. 

Všetci, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu
konferencie, ale predovšetkým učiteľky i nepeda−
gogickí zamestnanci MŠ Strážske, si zaslúžia môj
obdiv  a úprimné uznanie.   

PaedDr. Iveta Grigeľová

Poď s nami
paličkovať

Projekt za podpory Nadácie Orange pokračoval
v Domove sociálnych služieb Lidwina. Členky
krúžku paličkovanej čipky Margita Kočanová, Anna
Gajdošová, Anna Polomčáková a Anna Zabloudi−
lová prišli k deťom. Priniesli sme valce, podstavce,
paličky, špendlíky, nite a iné potrebné veci k palič−
kovaniu. V prítomnosti vychovávateliek Gabriely
Sabovej, Eriky Hreškovej a Kataríny Dubiakovej sa
pustili do práce Mária Horváthová, Milan Hromý,
Margita Súkeníková, Dagmar Murgačová, Denisa
Kroščeníková a Helena Dobiašová a v krátkom
čase si osvojili základné prvky paličkovania. Deti si
vytvorili jednoduché náramky na ruky a za šikov−
nosť, ktorú prejavili, dostali sladkú odmenu. Čas,
ktorý sme mali vymedzený na túto aktivitu, nám
rýchlo ubehol. Rozlúčili sme sa s nimi s prísľubom
ďalšieho stretnutia v priestoroch U2. Vďaka ústre−
tovosti riaditeľky zariadenia PhDr. Lýdii Bušaničo−
vej a Mgr. Marianne Plitkovej sme mohli v našom
projekte pokračovať v priestoroch DSS Lidwina.
Odmenou nám bol šťastný úsmev detí, že vedia
toho o trochu viac. Ďalší projekt sa uskutočnil
vďaka grantovému programu Šanca pre váš región
nadácie Orange. Pri príležitosti mesiaca úcty k
starším členky krúžku paličkovanej čipky a šikov−
ných rúk pripravili výstavku. Pozvaní hostia mali
možnosť vidieť krásu z nití a ako sa hovorí "Nočná
obloha je nádherná, len na ňu nedosiahneš, palič−
kovaná čipka je krásna a môžeš si ju pohladiť".
Krása paličkovanej čipky urobila radosť nie jednej
návštevníčke výstavy.                  Anna Zabloudilová

V krajine snov
Slávnosť pre jubilantov a občanov mesta

uskutočnilo mesto 15. októbra vo VÚS v me−
siaci úcty k starším. K prítomným sa prihovo−
rila Mgr. E. Lacová, poslankyňa MsZ.    − red. −

Nasledovalo vystúpenie charizmatického a ta−
lentovaného nevidiaceho speváka Maroša Banga,
ktoré sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére za
veľkého potlesku divákov. Maroš nám spolu so
svojou tiež nevidiacou manželkou Sašou, ktorá
nás programom citlivo a zároveň vtipne sprevá−
dzala, darovali kľúč, vďaka ktorému sme vstúpili do
ich krajiny snov a zázrakov. Uvedomili sme si, že
títo ľudia  vidia srdcom viac ako my očami. V živote
nás zdravých ľudí je mnoho zázrakov, ktoré para−
doxne nevidíme, lebo naše srdce je chladné. Po−
pritom by stačilo vnímavo sa pozrieť na slnce ktoré
svieti, na smejúce sa dieťa, tešiť sa z kvetu, ktorý
kvitne. V programe odzneli piesne zo svetových
operiet, piesne slovenských a českých autorov,
svetové evergreeny. Tí, čo pozvanie prijali neoľu−
tovali, navyše sa jubilanti môžu tešiť z pekných
darčekov, ktoré im venoval primátor mesta.           

Marta Karkošiaková
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Dar Harmonii
Harmonia je zariadenie sociálnych služieb,

ktoré poskytuje starostlivosť nielen seniorom, ale aj
mladším prijímateľom sociálnych služieb so zdra−
votným postihnutím. Cieľom práce celého tímu za−
mestnancov zariadenia je predovšetkým to, aby sa
všetci jeho obyvatelia cítili dobre. Príjemným pre−
kvapením a veľkou pomocou k napĺňaniu tohto
cieľa bolo získanie finančne nákladného daru − po−
lohovacej postele od spoločnosti PROMA REHA
Slovakia s.r.o.     

Posteľ bola súčasťou tomboly organizovanej v
rámci konferencie s názvom Zabezpečenie rastu a
hodnotenia úrovne poskytovania ošetrovateľskej
starostlivosti pri využití progresívnych mechanic−
kých pomôcok a pracovných techník. Zariadenie
Harmonia sa zúčastnilo tejto konferencie organi−
zovanej firmou ARJO−HUMANIC SK, s.r.o. v dňoch
25. − 26. 10. 2012 vo Vysokých Tatrách. 

Polohovaciu posteľ oficiálne odovzdal priamo v
zariadení zástupca firmy PROMA REHA Slovakia
s.r.o. Tomáš Sűmegh, regionálny obchodný vedúci
pre Slovensko (na snímke P. Kičinku). Po slávnost−
nom prevzatí sa riaditeľka zariadenia Ing. Mária Du−
najová poďakovala a zdôraznila vzácnosť daru, kto−
rý prispeje k skvalitneniu života imobilných a ťažko
chorých obyvateľov zariadenia Harmonia.      − bd −

V hereckom nebi
Do hereckého neba odišiel jeden z naj−

významnejších hercov E. Bindas vo veku
86 rokov. Najmä staršia generácia Stráža−
nov si ho pamätá z mladších čias, pretože
E. Bindas sa v Strážskom narodil a žil.
Jeho rodina sa potom odsťahovala do
Humenného. Bývalý primátor J. Lipovský
mi povedal, že E. Bindas sa k Strážskemu
hrdo hlásil. Urobil tak aj pri výročí mesta
Humenné, kde ho privítali ako rodáka.
Herec to opravil slovami: Ja som rodený v
Strážskom, v Humennom sme bývali.

Na rodáka spomínajú tiež divadelní
ochotníci. P. Sabolová si pamätá na stretnu−
tie s ním v čase, keď v Strážskom prvýkrát
hrali Dobrodružstvo pri obžinkoch.      − gg −

25. výročie založenia Harmonie
Životné jubileum je významnou udalosťou v živote každého človeka. S radosťou aj s nostalgiou v srdci

si zaspomína  na najkrajšie okamihy vo svojom živote. Aj naše zariadenie si tohto roku pripomína 25 rokov
od svojho založenia, a preto nastal čas nielen na spomienky, ale aj na oslavu v kruhu tých, ktorí už roky
s naším zariadením spolupracujú a aktívne ho podporujú. 

Vyvrcholením osláv 25. výročia založenia zariadenia bola slávnostná akadémia, ktorá sa uskutočnila
dňa 17.10.2012 v priestoroch ZUŠ v Strážskom. Na toto podujatie prijali pozvanie predstavitelia Košické−
ho samosprávneho kraja, riaditelia za−
riadení sociálnych služieb v zriaďova−
teľskej pôsobnosti KSK, predstavitelia
cirkví, bývalí riaditelia zariadenia,
riaditelia škôl v rámci mesta Strážske
a ďalší pozvaní hostia (na snímke
G.G.). Celé podujatie sa nieslo v du−
chu lásky, ktorá je tým najkrajším a
najväčším citom medzi ľuďmi, či už sú
mladí alebo starí. Láska je slepá a ne−
pozná prekážky. Kultúrny program sa
začal vystúpením našich seniorov so
zmesou ľudových piesní, po nich na−
sledoval umelecký recitál žiakov ZUŠ
v Strážskom. Krásnym hovoreným
slovom a moderným tancom sa pred−
stavili aj žiaci ZŠ v Strážskom, po
nich nasledovalo vystúpenie detí z DD zo Sečoviec. Krásu ľudového tanca a spevu nám ukázali vo svojom
vystúpení členovia folklórneho súboru Stražčanik z CVČ v Strážskom a do zvieracej ríše všetkých vtiahlo
nádherné vystúpenie detí z MŠ. Celé podujatie zakončili znova naši seniori s krásnym spevom (na snímke
DSS). Kladné ohlasy hostí sú pre naše zariadenie nielen potešením, ale predovšetkým výzvou na udrža−
nie a ďalšie rozvíjanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb. Vedenie zariadenia Harmonie Strážske
týmto vyjadruje vďaku všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu osláv 25. výročia za−
loženia zariadenia a zároveň aj tým, ktorí osobne alebo písomne zablahoželali zariadeniu k výročiu a
dosiahnutým výsledkom. 

Slávnostná akadémia nebola jediným podujatím, ktoré sme pri príležitosti 25. výročia založenia
zariadenia pripravili. Celý týždeň sa niesol nielen v duchu osláv výročia, ale zároveň aj októbra − mesiaca

úcty k starším. Pri tejto príležitosti prišli našich seniorov pozdraviť a zároveň svojím vystúpením aj potešiť
deti zo ZŠ a MŠ, spevácky zbor Rozkvet, skupina Rozmarín a taktiež krúžok poézie Zrkadlenie. Všetci
vystupujúci obdarili našich seniorov krásnymi pesničkami a básničkami, ale čo ich potešilo najviac bol ich
vrúcny a úprimný úsmev na tvári. Presvedčili našich obyvateľov, že človek v jeseni života je krásnym
umeleckým dielom, ktoré tvaroval a formoval majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Klienti sú vďační za ich ochotu, čas a tešia sa na ich ďalšie vystúpenia u nás. Mgr. Beáta Danková

Jeseň života
Každoročne sa v jesennom období stretávajú

členovia ZO Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami v Strážskom. Tohto roku to bolo 4. de−
cembra. Tešíme sa na takéto stretnutie, lebo máme
možnosť sa aspoň trošku rozveseliť a spríjemniť si
dlhé chvíle. Pekné, milé slová nám urobia dobrú
náladu. Pripravený program nás poteší a neza−
búdame ani na našich jubilantov. Piesňou a vinšo−
vaním si pripomíname blížiace sa vianočné sviatky.
Neprítomným i prítomným prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a aspoň primerané zdravie v
novom roku.                                       M. Reiserová

Bohatá tombola
Mesiac úcty k starším si členovia a sympatizanti

Smeru − SD pripomenuli slávnostným podujatím vo
VÚS 28.10.2012.

V kultúrnom programe účinkovala skupina Roz−
marín s harmonikárom E. Balkom, krúžok poézie
Zrkadlenie s pásmom Láskavé spomínanie, folklór−
ne skupiny Tarnavčan a Ľeľija, ktoré slovom i har−
monikou sprevádzal P. Schudich (na snímke G.G.).
M. Mazár potešil prítomných svojím spevom. S vý−
berom textov vystúpila A. Válová. Prítomných po−
zdravili RNDr. Jana Cibereová, podpredsedníčka
OR Smer−SD v Michalovciach a primátor mesta Ing.
V. Dunajčák.

Pri vyzdobených stoloch sa všetci prítomní ob−
čerstvili a ponúkli so sladkosťami a chlebíčkami,
ktoré pripravili šikovné členky Smeru. Bohatá bola
aj tombola. Všetkým vyslovila uznanie za pomoc,
vystúpenie, organizáciu podujatia i za účasť RNDr.
L. Sidivárovej, členke OR Smer − SD, M. Fischero−
vá, predsedníčka Smer − SD v Strážskom.    − olc −

Pozvánka
Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom pod

záštitou primátora mesta Ing. Vladimíra Dunaj−
čáka srdečne pozýva na 10. jubilejný ročník
Vianočného koncertu duchovnej piesne a kolied,
ktorý sa uskutoční v stredu 26. decembra 2012 o
16.00 hod. vo viacúčelovej sále MsÚ.
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Centrum voľného času
Vianočné prázdniny

2.1.2013 − streda 10.00 hod. − Dúhový sen − tvorivé
dielničky batikovania
13.00 hod. − Veľká zimná sánkovačka − hry 
a súťaže na snehu

3.1.2013 − štvrtok 10.00 hod. − Zimné kúzlenie 
− tvorivé aktivity
13.00 hod. − Novoročný turnaj  vo futbale

4.1.2013 − piatok 10.00 hod. − Veselé korálky 
− výroba náramkov
13.00 hod. − Novoročný turnaj v stolnom tenise
− rodičia a deti

7.1.2013 − pondelok 10.00 hod. − Vtáčiky v zime 
− vychádzka do prírody
13.00 hod. − Rozlúčka s prázdninami − súťaže 
v stolnom futbale a hokeji 

Pestrý november v CVÈ
Pracovníčky CVČ pripravujú počas roka množstvo zaujímavých podujatí rozmanitého charakteru. V

mesiaci november to bola bohatá paleta besied a súťaží  pre deti a mládež. 
Veľmi dobrú spoluprácu pri ich zabezpečovaní máme so Zemplínskym osvetovým strediskom, ÚSČK i

pracovníkmi ORPZ v Michalovciach.
O bezpečnom správaní sa na cestách dopravný inžinier kpt. Ing. Š. Švenk poskytol žiakom l. a 2. roč−

níkov rôzne odporúčania o tom, ako je potrebné sa správať na cestách a v ich blízkosti tak, aby sa nestali
obeťou dopravnej nehody. 

Počas Európskeho týždňa boja proti drogám sa uskutočnili zaujímavé podujatia. Pre žiakov 9. ročníkov
beseda Pravda o drogách. Preventistka ORPZ Michalovce kpt. Ing. Z. Rozsypalová sa v nej venovala naj−
rozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi (alkoholu a tabakovým  výrobkom), ale i nelegálnym drogám.
Žiakom objasnila riziká užívania drog, upozornila na neuvážené správanie mladých ľudí a možné trestno−
právne následky. 

Ako pomôcť zranenému, privolať prvú pomoc, zastaviť krvácanie z nosa, obviazať zlomenú končatinu, či
uložiť zraneného do stabilizovanej polohy boli témy, o ktorých informovali deti 2. ročníkov pracovníčky ÚSČK
v Michalovciach Mgr. M. Pavluvčíková a M. Kunková. 

Počas týždňa sa uskutočnili  pre členov záujmových útvarov dva turnaje a to v stolnom tenise a vo
futbale. Víťazi jednotlivých kategórií a najlepší strelci boli odmenení  vecnými cenami. Pri organizovaní
podujatí  nezabúdame ani na stredoškolskú mládež. Pre nich boli v tomto mesiaci uskutočnené  dve  pekné
podujatia. Krutá realita menom droga − beseda, v ktorej sa dozvedeli rôzne zaujímavé fakty o drogách.
Pracovníci KRPZ v Košiciach z odd. služobnej kynológie nadpráporčík Varga a nadpráporčík Oravec
prítomným študentom  predviedli ukážky výcviku služobných psov pri hľadaní drog.

Druhým zaujímavým podujatím bola beseda k svetovému dňu boja proti HIV/AIDS, v ktorej riaditeľka
ÚSČK v Michalovciach pútavou formou poskytla študentom rôzne informácie o tejto zákernej chorobe.
Nárast nežiaducich javov medzi mladými neustále narastá a preto je potrebné venovať  tejto problematike
náležitú pozornosť.                             A. Fedáková

Aj tvorivá dielňa
23. novembra uskutočnilo mesto, MO MS a

ÚŽS zaujímavý seminár na tému Škola orna−
mentu. V úvode PhDr. Gabriela Čiasnohová z
etnografického múzea Humno v Košiciach roz−
právala o ornamentike z tvorby Štefana Leonarda
Kostelničáka potom, čo nás previedla výstavou
(potrvá vo VÚS do konca roka) jeho prác. Zásady
techniky ornamentov − lebo na ornamenty bolo
podujatie zamerané − dokumentovala výkladom
pri projektovej produkcii. V závere prišla na rad
tvorivá dielňa. Pomohli nám v nej rozmnožené
predlohy, ktoré pripravila M. Karkošiaková. V
praktickej časti bolo vidno, že kreslenie orna−
mentov nie je jednoduché. Získané poznatky
využijú prítomné − učiteľky ZŠ, MŠ, pracovníčky
DSS Lidwina a Harmonia, členky krúžku paličko−
vania, Zrkadlenia − nielen pri práci so žiakmi, s
deťmi, mládežou a dospelými, ale aj ostatné
účastníčky napr. pri vedení kroník, pri vyšívaní,
paličkovaní.                                          − gr −

Matúš Mazár spieva i hrá
V lete sme uverejnili článok o Matúšovej ceste na Cyprus. V konkurze ho vybrali (ako druhého

Slováka po 20 rokoch) do Svetového zboru mladých. 

S Matúšom sme sprostredkovane komunikovali
počas jeho pôsobenia na Cypre. Mladí speváci
pracovali v sekciách, učili sa piesne, v závere boli
spoločné nácviky, po nich vystúpenia. Vyzerá to
jednoducho, ale vyžiadalo si to veľa úsilia.

Po návrate z Cypru sme sa s mladým spevá−
kom porozprávali. Začneme štatistikou.

Koľko bolo vystúpení?
"Na Cypre sme mali 7 koncertov a jedno nahrá−
vanie CD − nosiča."

Kde všade ste vystupovali?
"Koncerty boli v rôznych starovekých amfi−

teátroch, napr. v Paphos, Kurione či v divadle v Ni−
kózii."

Aký bol najzaujímavejší zážitok?
"Určite to bolo v Nikózii, kde sme boli, mimo−

chodom, aj na celodennom výlete. Po večeri sme
spievali na ulici, pristavovali sa ľudia, aby si nás
vypočuli. To nebolo všetko. Tancovali sme v kruhu,
navzájom sme sa učili národné tance, napríklad
Egypťan svoje, pridali sa Španieli a ďalší".

Verím, že je ešte niečo nezabudnuteľné.
Bola taká situácia?

"Určite nikdy nezabudnem na All star evening,
kde sme mali možnosť reprezentovať svoju krajinu
akýmkoľvek spôsobom. Ja som si doniesol zem−
plínsky kroj a v ňom som spieval ľudovú pieseň.

Pre mňa bolo veľmi vzácne spievať našu pieseň
ľuďom z toľkých krajín sveta. Cítil som sa veľmi
dobre. Bol som zároveň hrdý na našu kultúru. Po−
tešilo ma, že tí, ktorým som spieval, to ocenili."

Vyznanie na záver?
"Som hrdý a mám radosť z toho, že som takto

mohol reprezentovať Slovensko, mesto Strážske i
náš región. Bola to zároveň dobrá škola pre môj
ďalší rozvoj." 

Po návrate z Cypru sme sa s Matúšom stretli aj
v ŠD Košice. Členky Zboru pre občianske zále−
žitosti pri MsÚ Strážske, s ktorými ako hosť spo−
radicky vystupuje, vďaka primátorovi mesta Ing. V.
Dunajčákovi vycestovali autom na predstavenie
Plášť a Gianni Schichi, kde Matúš spieval postavu
Marca. Mali sme radosť z jeho výkonov − aj herec−
kých − a preto naša kytica putovala po skončení
predstavenia na javisko. Veľa kvetov dostal neskôr
od príbuzných a známych pred divadlom, kde nás
bolo vyše dvadsať. Za pekné výkony si vyslúžil
potlesk a náš obdiv. Najviac to však prežívala jeho
mamka. Trošku sme jej úspech syna v dobrom zá−
videli.  

Na snímke z archívu M. Mazára je Svetový zbor
mladých na jednom z koncertov. Náš spevák je
označený v kruhu.                              G. Grmolcová

Plná sála
Mesiac úcty k starším oslávili členovia klubu

dôchodcov vo VÚS. Bola ich plná sála. Vypočuli si
príhovor M. Peťkovej a báseň M. Lipovského.
Kultúrne spestrenie pripravila spevácka skupina
Rozmarín z KD pod vedením harmonikára E. Balka.
V rámci programu nasledovalo blahoželanie jubi−
lantkám M. Duranikovej, E. Lipovskej, A. Zolotovej
a M. Žákovej. Kytice kvetov v ich rukách hovorili za
všetko.

Neskôr usporiadal KD ďalšie podujatie. Kata−
rínska zábava v reštauračnom zariadení prilákala
53 ľudí, ktorí pre dobrú zábavu neváhali po 7 eur
vložného.                                              − gá −



Druhú novembrovú nedeľu mesto Strážske
organizovalo už 43. ročník Behu oslobodenia. Do
nášho mesta radi prichádzajú športovci nielen zo
Slovenska, ale aj okolitých štátov. Za príjemného
počasia a hojnej diváckej účasti sa na tratiach
predstavilo 271 športovcov vo všetkých vekových
kategóriách od detí predškolského veku po kate−
góriu dospelých. 

Na štart hlavných kategórií sa postavilo 105
pretekárov, kde nechýbali všetci bežci nášho be−
žeckého klubu MBO Strážske, z ktorých sa naj−
lepšie umiestnil Ján Tomko na 26. mieste. Prven−
stvo po minuloročnom víťazstve obhájil Jaroslav

Szabo z Obalservisu Košice, pred oddielovými ko−
legami Tiborom Sahajdom a Imrichom Pástorom.
Dominanciu Obalservisu potvrdila v kategórií žien
reprezentantka Slovenska, tohtoročná olympio−
nička v maratóne, nám dobre známa Katarína
Berešová pred Zuzanou Korotvičkovou z BK Steel
Košice a ďalšou pretekárkou Obalservisu Košice
Zuzanou Stanovčakovou. Najstarším účastníkom
bol Andrej Ivančo z MŠK Vranov n/T, najmladšou
účastníčkou dvojročná Ema Reiser zo Sniny. Na
tratiach sme mali možnosť sledovať súboje malých
detí, rivalitu, radosť z víťazstiev a neraz aj slzičku z
neúspechu. Na námestí však prevládal dobrý pocit
z tejto každoročnej športovej udalosti. V závere
všetci prítomní čakali na žrebovanie bohatej
tomboly s hlavnými cenami horského bicykla a
LCD televízora. Záverečné slovo primátora mesta
Ing. Vladimíra Dunajčáka, keď sa poďakoval
všetkým organizátorom za prácu na organizácií,
prítomným športovcom za výkony a divákom za
povzbudzovanie, ukončilo  športové popoludnie s
pocitom, že o rok sa všetci opäť stretneme na 44.
ročníku.

Víťazi jednotlivých kategórií:
Predškolský vek chlapci − Dominik Čurma,

MŠ Strážske, predškolský vek dievčatá − Janka
Dzurilová, MŠ Strážske, chlapci 1−2. ročník − Mar−
tin Kundrát, ZŠ Humenné, dievčatá 1−2. ročník −

Miška Ivančová, ZŠ Banské, chlapci 3−4. ročník −
Tomáš Kuľha, Comenium Michalovce, dievčatá 3−
4. ročník − Tamara Ivančová, ŠK Banské, chlapci
5−6. ročník − Juraj Hakoš, ZŠ Strážske, dievčatá
5−6. ročník − Petra Bernátová, BK Šaca, chlapci 7−
8. ročník − Daniel Malík, BK Šaca, dievčatá 7−8.
ročník − Margita Kažimírová, ZŠ Ruskov, dora−
stenci do 18. rokov − Jaroslav Bernát, BK Šaca,
dorastenky do 18. rokov − Viktória Krištovičová,
BK Šaca, Muži A − Jaroslav Szabo, Obalservis Ko−
šice, Muži B − Orest Babjak, Ukrijina, Muži C −
Štefan Rácz, Kysak, Muži D − Pavol Madár, Obal−
servis Košice, Muži G − Vincent Bašista, Ou Dem−
jata, Ženy E − Katarína Berešová, Obalservis Koši−
ce, Ženy F − Alžbeta Tiszová, Tube City Ims Ko−
šice, Domáci pretekári − Ján Tomko, MBO Stráž−
ske.               Vladislav Lipovský, snimky: P. Kičinka
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Memoriál M. Nistora v stolnom tenise
"Buzdem u ňim i spac"

Jeho 11. ročník sa uskutočnil v sobotu 29.9.2012 v mestskej
herni za účasti 35 prítomných. Po slávnostnom otvorení išla časť
účastníkov na cintorín k hrobu M. Nistora, kde sme − tiež za účasti
jeho manželky a rodiny − položili kyticu kvetov. Pri otvorení, ktoré−
ho súčasťou bola aj chvíľa ticha na pamiatku M. Nistora, zároveň
tiež nášho spoluhráča M. Laufa − poďakovala J. Nistorová orga−
nizačnému výboru za pravidelné usporiadanie MMN. Dcéra to vy−
jadrila kytičkou ruží. Podujatie navštívil primátor mesta Ing. V. Du−
najčák, stretol sa a pozdravil  s prítomnými, čo nás potešilo.

Turnaj viedol F. Bašista ml. Zápasy sa hrali v kategóriách:
muži, ženy, mix. Výsledky: Muži − 1. A. Pavlotty, 2. P. Lauda, 3.
J. Dzubák. Ženy − 1. Š. Ciganocová, 2. Ľ. Balogová, 3. G. Gr−
molcová. Mix − 1. Ľ. Balogová − V. Rac, 2. G. Grmolcová − I. Me−
ňovčík, 3. M. Dzubáková − L. Kuruc (Čechy).

Najúspešnejším stolným tenistom blahoželali a ceny odo−
vzdali v mene organizačného výboru E. Maskaľ a G. Grmolcová.
Boli to putovné poháre MMN, šálky, tričká... Účastníci dostali tiež
drobné darčeky. Prispeli sponzori − E. Maskaľ, obchod MIX − I.
Meňovčík. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej dotácii MsÚ,
priestory poskytol MsPS.

Strážan L. Kuruc, ktorý žije a pracuje v Čechách, chodí na
MMN pravidelne, ak mu to zamestnanie dovolí. Tohto roku ho pri−
šla podporiť aj jeho manželka práve v čase, keď hral dôležitý
zápas a pevne mu držala prsty na výhru. V závere mu sponzor
E. Maskaľ venoval tričko so slovenským znakom, ktoré si hneď
obliekol s poznámkou a úsmevom "budzem u ňim i spac". 

J. Románová

43. ročník Behu oslobodenia Strážskeho

Prišlo 271 športovcov



Aktívne starnutie

a solidarita
Rok 2012 je Európsky rok aktívneho starnutia a

solidarity medzi generáciami. Konferencia k nemu
sa uskutočnila 29. októbra v Košiciach na pozvanie
europoslankyne  Mgr. Moniky Smolkovej. Narasta−
júci počet starších osôb je vnímaný ako príťaž pre
mladých ľudí. Dnešní seniori sú však na tom v
porovnaní s minulosťou zdravotne oveľa lepšie,
majú cenné zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu
odovzdávať mladým. Ing. J. Burian, štátny tajomník
MPSVaR SR, hovoril o úlohách pri uplatňovaní
medzigeneračnej solidarity v praxi, JUDr. Z. Trebu−
ľa, predseda KSK, o uplatňovaní konkrétnych aktivít
v rámci samosprávneho kraja. RNDr. K. Vajnorský
sa prihovoril ako predseda Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Veľmi sympatické boli vystúpenia
študentov ako vyznania k starým rodičom pre ich
trpezlivosť, skúsenosti a múdrosť. 

Aj v našom meste máme aktívnych seniorov,
ktorí svoj voľný čas venujú na prípravu kultúrnych
programov pre občanov mesta Strážske. Je to spe−
vácky zbor Rozkvet, spevácka skupina Rozmarín
pri klube dôchodcov, krúžok poézie Zrkadlenie,
krúžok paličkovanej čipky a šikovných rúk. V klube
slovenských turistov je tiež dosť aktívnych seniorov.
Aj naďalej  sa skupina seniorov aktívne zapojí do
spoločenského života a to aj prostredníctvom
dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry
a športu. Dúfame, že primátor mesta a poslanci
nám pomôžu v aktivitách, aby sme sa cítili ešte
užitoční.                                       Anna Zabloudilová

Drobné zvieratá a králiky
"Pre radosť, krásu a úžitok" − to bola ústredná

myšlienka 25. Ročníka Zemplínskej výstavy drob−
ných zvierat chovateľov − ZO Strážske a okresný
výbor Michalovce − ju uskutočnili 24. − 25. novem−
bra v priestoroch zimného štadióna. 

Návštevníkov vítal hlas kohútov už zvonku. V
nie veľkom priestore dokázali organizátori umiest−
niť expozície králikov (bolo ich 293), holubov (98) a
hydiny (82), ktorými sa predstavilo 55 vystavova−

teľov. Finančnú a materiálnu pomoc poskytlo 10
subjektov.

Riaditeľ výstavy M. Mikolaj povedal, že s prie−
behom výstavy sú všetci veľmi spokojní, pretože
na výstavu sa prišlo pozrieť vyše 350 návštevníkov.
Milá bola návšteva žiakov dvoch tried 1. ročníka
ZŠ. Bolo udelených 35 čestných cien, 5 pohárov
primátora mesta a 5 čestných cien mladým cho−
vateľom. Najviac cien putovalo do expozície

králikov, kde zaujalo nové plemeno Liptovský
lysko. K celkovej dobrej úrovni výstavy prispeli
organizačnou prácou aj Mgr. J. Sabo, M. Uhrin (vý−
stavný výbor). Veľkú zásluhu na dobrom priebehu
majú aj V. Kušej, Ing. O. Drutár, Ing. Š. Čegiň, M.
Krivý a ďalší členovia.                           − G.G. −
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Dvaja reprezentanti SR z nášho mesta
Slovenská asociácia silového trojboja bola poctená svetovou profesionálnou  organizáciou GPC,

keď bola poverená  usporiadaním majstrovstiev sveta v silovom trojboji. SAST sa úlohy  perfektne
zhostila a v dňoch 17. − 22. 9. 2012 usporiadala v športovej hale v Bardejove 2012 World
championships. 

V Bardejove medzi 536 pretekármi z 25 krajín sveta nechýbali ani zástupcovia nášho oddielu
Elena Šimová−Šťastná a mladučký, ešte len dorastenec, Arnold Gavaj. Obaja si reprezentačný dres
vybojovali v priebehu sezóny 2012 kvalitnými výkonmi po splnení reprezentačných limitov.
Štartovali v kategórii RAW, čo znamená, že pretekali bez špeciálneho vybavenia. Arnold zápolil v
kategórii do 90 kg, Elena so ženami v kategórii do 67,5 kg.  

Prvá štartovala skúsená pretekárka Elena, ktorá sa po materskej dovolenke dokázala za krátky
čas  dostať  do dobrej formy. Naša pretekárka si zaspomínala na svoje najlepšie roky a s Češkou
Martinou Daher predviedli divákom napínavé divadlo. Po dvoch disciplínach viedla Elena pred
súperkou o 5 kg. Víťazstvo v poslednej disciplíne však strhla na svoju stranu česká reprezentantka
a zaslúžene sa tešila zo zlatej medaily. Z bronzovej priečky gratulovala kvalitnejším súperkám
Lotyška Staneviča. 

Arnold Gavaj nastúpil na úvodnú disciplínu v drepe mimoriadne nervózny. Na činke mal
naložených 200 kg, ktoré zvládol, ale  drep nebol uznaný kvôli technickým nedostatkom. V druhom
pokuse išiel na tej istej váhe mimoriadne sústredene a veľmi pomaly, avšak nemecký rozhodca ho
nepochopiteľne v polovici pokusu zastavil.  Na tretí sa už nedokázal pripraviť a tak bola preňho prvá
reprezentačná súťaž veľkým sklamaním a obrovskou skúsenosťou  do budúcnosti. Podľa výsledkov

v sezóne sme počítali s medailovým umiestnením v kategórii dorastencov a s umiestnením do 7. − 8. miesta
v kategórii open.

Rozhodcovia boli na tejto súťaži mimoriadne prísni, pretože len v tomto súťažnom dni sa muselo porúčať
z majstrovstiev sveta 17 pretekárov. Perličkou týchto majstrovstiev ostane, že po neúspešnom základnom
pokuse ukončil súťaž aj najsilnejší človek planéty, 137 kg vážiaci  Jonas Rantanen z Fínska, ktorý  taktiež
nezvládol základný pokus v drepe na váhe 555 kg.   Štefan Roman
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VIII. ročník MMN
Dňa 8. 11. 2012 si v ZŠ na VIII. ročníku

Memoriálu Michala Nistora v stolnom tenise
zmeralo svoje sily 26 chlapcov a 5 dievčat.

V kategórii mladších žiakov zvíťazil Juraj Hakoš
(6.a) pred Róbertom Koscelníkom (7.a) a Filipom
Miškom (7.a). V kategórii starších žiakov na 1.
mieste skončil Martin Demčák  (9.b) pred Marošom
Kmecom (9.c) a Dominikom Kislánom (9.b). V
súťaži dievčat prvenstvo získala Terézia Misárová
(8.a) pred Simonou Polákovou (8.a) a Alexandrou
Pavolkovou (7.a). Na ďalších miestach: M. Kmec a
D. Kislán, R. Koscelník a F. Miško, S. Poláková a
A. Pavolková. 

Najlepší boli odmenení kvalitnými raketami,
puzdrami na rakety a súpravami loptičiek, každý
účastník sladkosťou. 

Výsledky: Dievčatá − 1. Terézia Misárová 8.a,
2. Simona Poláková 8.a, 3. Alexandra Pavolková
7.a. Starší chlapci − 1. Martin Demčák 9.b, 2.
Maroš Kmec 9.c, 3. Dominik Kislán 9.b. Mladší
chlapci − 1. Juraj Hakoš 6.a, 2. Róbert Koscelník
7.a, 3. Filip Miško 7.a.                       Mgr. F. Müller

Budúci žiaci našej ZŠ
Pri príležitosti roku aktívneho starnutia a tiež mesiaca úcty k starším, si starianski žiaci vrámci

regionálnej výchovy pozvali do školy ďalších pamätníkov čias minulých. Opäť sa dozvedeli niečo nové z
bohatej histórie obce Staré, napríklad to, že Starému bol kedysi udelený štatút mesta s výročnými trhmi,
ktoré sa konali vždy vo štvrtok. Deti sa tak ako aj dnes rady hrali. Na zábavu im slúžila napríklad
vlastnoručne vyrobená lopta z kravskej srsti zabalenej do handry. Okrem iných zaujímavostí sa dozvedeli,
že v tunajšom kaštieli sa narodil významný hudobný skladateľ Geza Zichy, alebo aj to, že na území obce
sa vyskytuje vzácny strom − oskoruša. Všetky informácie si starostlivo zaznamenali a zhotovia z nich
projekty, ktoré budú prezentovať na hodinách regionálnej výchovy. A čím žili starianski školáci doteraz?
Najprv pasovali nových prvákov. Zúčastnili sa aj na historicky prvom česko − slovenskom koncerte
Integrácia v Košiciach, zameranom na inklúziu handicapovaných detí, kde vystúpili také hviezdy ako Ego,
Elán, Katka Knechtová, Laci Strike či dokonca Alexandra Stan. Tajomstvá slnečnej sústavy odhaľovali
priamo v michalovskej hvezdárni. Zábavnú i poučnú hudobnú rozprávku Vlk a kozliatka s protidrogovou
tematikou budúcim žiakom ZŠ v Strážskom predviedol výborný hudobník i zabávač Ján Hrubovčák. To ale
určite nie je všetko. Už teraz sa deti tešia na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré ich v tomto roku ešte čakajú.
Mgr. Tatiana Dutková




