
Noviny občanov mesta Strážske 

Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Schválili VZN o daniach a poplatkoch 

Budú voľby 
15. marca 2014 sa uskutočnia voľby kan

didátov na prezidenta Slovenskej republiky. V 
tento deň - v sobotu - budú volebné miest
nosti otvorené od 7. do 22. hodiny. - red. -

Zasadnutie mestských poslancov sa usku
točnilo 12.12.2013. Mestské zastupiteľstvo po 
prerokovaní 10-bodového programu: 

Berie na vedomie: • Predpokladané termíny 
zasadnutí a plánovaný program MsZ v Strážskom 
na 1. polrok 2014. • Správu hlavného kontrolóra 
mesta Strážske o kontrole plnenia opatrení z 
kontrol vykonaných v roku 2012 v rozpočtových 
organizáciách a MsPS. • Správu hlavného kon
trolóra mesta Strážske o kontrole kapitálových 
výdavkov - "716 Prípravná projektová dokumen
tácia". 

Schvaľuje: • VZN č. 2 /2013 o miestnych da
niach a o miestnom poplatku za komunálne odpa
dy a drobné stavebné odpady. • 4. zmenu roz
počtu rozpočtovým opatrením č. 4/2013: a) povo
lené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 
prijmov a to o 26 517,78 eur, b) presun rozpoč
tových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu 

uvedených v prílohách bez celkovej zmeny prijmov 
a výdavkov upravených v bode a). 
Prijmy: Bežný rozpočet 2 838 307,67 eur 
Kapitálový rozpočet 445 431 ,00 eur 
Finančné operácie 338 386,00 eur 
Prijmová čas! po zmene 3 622 124,67 eur 
Výdavky: Bežný rozpočet 2 692 309,67 eur 
Kapitálový rozpočet 842 756,00 eur 
Finančné operácie 87 059,00 eur 
Výdavková čas! po zmene 3 622 124,67 eur 

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovna
ný vo výške 3 622 124,67 eur. • Použitie fondu 
rezerv na preklenutie časového nesúladu medzi 
prijmami a výdavkami v termíne do 30. 4. 2014. • 

Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev Strážske vo 
výške 1 OOO eur na opravu plota. • Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. 
polrok 2014. • Prenájom pozemku na vybudovanie 
letnej terasy pre Mareka Michloviča, Vihorlatská 
625, Strážske o výmere 36 m2 za cenu 1 O eur/m2 
/rok. 

Volí: • Prísediacich Okresného súdu Michalov
ce: Jozef Čabák, Nová 135/12, Strážske, Mária 
Sôčôvá, Vihorlatská 626, Strážske, Sofia Loyová, 
Komenského 668, Strážske. 

Ruší: • Bod B/10 Uznesenia č. 203/2013 zo 
dňa 28.11.2013 prenájom nebytového priestoru v 
OD Laborec pre Máriu Radovú, Pusté Čemerné 
27, 072 22 Strážske na poschodí č. 9 o výmere 13 
m2 za účelom zriadenia kancelárie ty Proti credit. 
• Bod B/18 Uznesenia č . 200/2013 zo dňa 28. 06. 
2013 prenájom pozemku na vybudovanie letnej 
terasy pre Mareka Michloviča o výmere 36 m2 za 
cenu 30 eur/m2/rok. 

Mení: • Termín bodu C/3 - "Pripravil podmien
ky predaja objektu Kolkáreň na najbližšie zasad
nutie MsZ" do 31 .1.2014, zodpovedný Msú. 

Poveruje: • Hlavného kontrolóra na výkon kon
trolnej činnosti na obdobie od 1.1. - 30.6.2014 v 
súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2014. 

Ukladá: • Zabezpečil bezodkladne predloženie 
vyúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2013 pre 
Gréckokatolícku cirkev Strážske. Zodpovedný: re
ferent kultúry a športu. 

Ing. Vladimír Dunajčák , primátor mesta 

Učiteľ, 
na ktorého sa nezabúda 

~ ,a ' '~ • , lf ~ 

Prihláste svojho obľúbeného učiteľa zo 
Strážskeho do ankety Učiteľ, na ktorého sa ne
zabúda. 

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda je názov 
projektu, ktorý mesto Strážske vyhlásilo prvýkrát. 
Chce nájs! učiteľa či vychovávateľa, pre ktorého sa 
práca v školstve stala aj poslaním. 

Návrhy na ocenenie môžu predkladal žiaci , 
absolventi škôl, samotní rodičia či starí rodičia do 
28. februára 2014. Podal ich môžu elektronicky na 
adresu kultura@strazske.sk, alebo poštou na ad
resu Mestský úrad, referát kultúry a športu, Nám. A. 
Dubčeka 300, Strážske 072 22. 

Pri návrhu je potrebné uvies! meno a priezvisko 
predkladateľa vrátane základných kontaktov (tele
fonický kontakt, e-mail, adresa), meno a priezvisko 
navrhovaného pedagóga, školské zariadenie, kde 
pracuje, alebo pracoval. Súčas!ou návrhu musí by! 
aj krátke zdôvodnenie návrhu. 

Slávnostné odovzdanie ocenenia "Učiteľ, na 
ktorého sa nezabúda" bude v marci, tradične pri 
príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov . Msú 

Pestrý bol Silvester 
SIivester na prelome rokov sprevádzal bohatý kultúrny program 

určený pre všetky vekové kategórie. 
Silvestrovský program sa prvýkrát začal už o 18. hodine programom pre 

deti a rodičov. Cirkus jed-ného klauna rozosmial a pobavil deti i dospelých. 

Nechýbali vtipné sú!aže a 
vera, vera sladkostí. Bo
hatá účas! na programe 
vytvorila skvelú atmosfé
ru . Veľký úspech mala 
spoločná aktivita púš!anie 
lampiónov š!astia, kde 
participovali celé rodiny. 

Vázičky - darček mesta o polnoc,. Snímka a text G. Gá 

Hromadné púš!anie lampiónov bolo veľkým zážitkom pre všetkých zúčast
nených a spestrením silvestrovského programu. Bohatá tombola držala všet
kých v napätí a veľkom očakávaní. Tombolové ceny boli naozaj veľmi lákavé -
najnovšie spoločenské hry, MP3 prehrávač a hlavná cena tablet. Ceny do tom
boly venovalo mesto Strážske a sponzorsky primátor mesta. Plné námestie detí 
všetkých vekových kategórií nás presvedčili , že rozlúčka so starým rokom na
ozaj patrí aj delom. 

Druhá čas! Silvestrovského programu sa začala približne o 23. hodine 
zábavou so skupinou Bankovič band z Vranova nad Topľou. Tesne pred pol 
nocou sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. "Želám 
všetkým úspechy v osobnom i pracovnom živote", uviedol primátor. Posledné 
sekundy starého roka odpočítal spolu s davom primátor mesta a rok 2014 sa 
začal niekoľkominútovým ohňostrojom . Všetci prítomní prejavili v obrovský 
jasot. Skupiny ľudí sa objímali , blahopriali si všetko najlepšie do nového roka. 
Silvestrovské oslavy opä! potvrdili, že "Stražčania" sa vedia bavil, pretože zá
bava na námestí pokračovala až do jednej. - bad -
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V zmysle zákona č . 582/2004 o miestnych da
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z."), s 
použitím Všeobecne záväzného nariadenia č. 

2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len VZN č. 2/2013") a procesného zákona č. 
563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok") a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 563/2009 
Z.z."). 

Daií z nehnuteľností, daií za psa, daií za pre
dajné automaty a daií za nevýherné hracie prí
stroje 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, 
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné 
hracie prístroje podáva daňovník podľa zákona č. 

582/2004 do 31 .1.2014 ak nastala zmena (kúpa, 
predaj) v predchádzajúcom roku. 

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za pre
dajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje 
vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. 
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia jedným 
rozhodnutím. 

Správca dane Mesto Strážske vo svojom VZN 
č. 2/2013 určilo : 

- ročnú sadzba dane, 
- oslobodenie od dane, respektíve zníženie dane. 

Splatnosf dane je do 15 dní odo dňa nadobud
nutia právoplatnosti rozhodnutia (cca 30 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia) , v prípade, že bude 
daň rozdelená do viacerých splátok: 1 . splátka je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právo
platnosti rozhodnutia, dátum 2. splátky a 3. splátky 
bude uvedený v rozhodnutí. 

Daií za užívanie verejného priestranstva 
Správca dane Mesto Strážske vo svojom VZN 

č. 2/2013 určilo: 
- ročnú sadzba dane, 
- tlačivá k oznamovacej povinnosti, 
- oslobodenie od dane. 

Daň za užívanie verejného priestranstva 
vyrubuje správca dane rozhodnutím. 

Splatnosf dane je do 15 dní odo dňa nadobud
nutia právoplatnosti rozhodnutia (cca 30 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia). 

Daií za ubytovanie 
Správca dane Mesto Strážske vo svojom VZN 

č. 2/2013 určilo : 

- ročnú sadzba dane, 
- tlačivá k oznamovacej povinnosti , mesačné 
vyúčtovanie dane za uby1ovanie, 

- oslobodenie od dane. 

31. január 2014 

Daň za uby1ovanie sa platí mesačne a je 
splatná bez vyrubenia do 20 dní od ukončenia 

mesiaca za predchádzajúci mesiac. 
Miestny poplatok za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 
Poplatníkom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady je fyzická osoba, ktorá má 
v meste trvalý poby1 alebo prechodný poby1, alebo 
ktorá je na území mesta oprávnená užívaf alebo 
užíva by1, neby1ový priestor, pozemnú stavbu alebo 
jej časf, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, 
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívaf alebo 
užíva nehnuteľnosf nachádzajúcu sa na území 
mesta na iný účel ako na podnikanie, podnikateľ, 
ktorý je oprávnený užívaf alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území mesta na účel podni
kania. 

Správca dane Mesto Strážske vo svojom VZN 
č . 2/2013 určilo : 

- sadzbu poplatku, 
- tlačivá k oznamovacej povinnosti , žiadosť 

o odpustenie poplatku, čestné prehlásenie, 
- oslobodenie od poplatku. 
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho ob
dobia oznámil vznik, zmeny priznaných skutočností 
a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa 
vzniku, zmeny skutočnosti , alebo zániku. 

Poplatok za komunálne odpady a drobné sta
vebné odpady vyrubuje správca dane rozhodnutím. 
Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobud
nutia právoplatnosti rozhodnutia (cca 30 dní odo 
dňa doručenia rozhodnutia). 

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní 
nárok na odpustenie poplatku do 31.12. prísluš
ného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto 
lehote nepredloží príslušné doklady podľa VZN č. 

2/2013, nárok na odpustenie poplatku za toto 
obdobie zaniká. 

Každý kto nepodá daňové, alebo poplatkové 
priznanie, nesplní si oznamovaciu, alebo ohlasova
ciu povinnosf dopustí sa správneho deliktu v 
zmysle § 154 zákona č . 563/2009 Z.z. za čo mu 
bude vyrubená sankcia v zmysle uvedeného zá
kona. 

Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak 
daňovník nezaplatí v ustanovenej lehote alebo v 
ustanovenej výške určenej v rozhodnutí správcu 
dane daň, alebo poplatok. 

Úrok z omeškania sa vypočíta dlžná suma x 4-
násobok základnej úrokovej sadzby ECB za každý 
deň omeškania. 

Katarína Duncová, správa daní a poplatkov 

Vianoce sú plne vinšov, kolied, piesní, tancov a veselosti. Dôkazom toho bolo aj podujatie s 
názvom Vianočný galaprogram, ktorý sa konal dňa 18. decembra vo viacúčelovej sále. 

Všetci s napätím a radosťou čakali na tance a piesne, ktoré sa dokázali naučiť aj tí najmenší. Deti sa 
predstavili s programom (na snímke P. Kičinku), ktorý usilovne nacvičovali niekoľko týždňov. Úvod patril 
šikovným žiakom zo základnej školy, ktorí navodili krásnu atmosféru a roztlieskali publikum. Prváčikovia v 
neprehliadnuteľných kostýmoch predviedli kreatívne pásmo kolied, vianočných veršíkov i tancov. Deti z 
materskej školy prekvapili náročným programom s originálnymi rekvizitami. Vtipné dialógy najmladších 
žiakov vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov, detí i pedagógov. V programe sme mohli vidieť 
anjelov, vločky, ale aj dievčatá z tanečného krúžku CVČ, ktoré vystúpili s modernými tancami. Zumba tanec 
a vinše predviedli obyvatelia DSS 
Lidwina. Okrem ľudových spevov v po
daní DFS Stražčanik z CVČ, sme mohli 
vidieť aj veľmi talentované dievčatá ale 
i chlapcov zo základnej umeleckej ško
ly, ktorí nám zahrali rôzne vianočné 

melódie. Zaujala aj nová spevácka 
skupina Laborec, ktorá zožala veľký 

úspech. Svoje moderátorské schop
nosti si vyskúšala Gabriela Dzurillová, 
úvodné slovo predniesla Anna Válová. 

Na záver sme spoločne zaspievali 
najkrajšiu koledu Vianoc a navzájom si 
zaželali šťastné a veselé Vianoce, i 
vinš "Nech tichá hudba veselosti vám 
znie a rok 2014 vám pokoj, šťastie a 
lásku prinesie". - O.S. -

Naše mesto) 

Spolocenska rubraka , 
December 2013 
Narodilo sa: 1 dievča 
Sobáše: Manželstvo uzavrel 1 snúbenecký 

pár 
Jubilanti: Vladimír Šťastný, Miroslav Kočer

ha, Milan Medvec, Štefan Adam, Janka Hrabe
ková, Eva Cigľariková, Ing. Jana Dinajová, Alena 
Gerbócová, Jozef Čatloš , Mária Sidorová, Eva 
Makarová, Eva Kováčová, Emil Dunca, Miroslav 
Piskor, Ján Bača, Terézia Lipovská, Helena Be
sterciová, Mikuláš Capko, Agnesa Hudáková, 
Irena Holovinová, Mária Bašistová, Ján Goroľ, 

Libuša Lukačovská , Irena Zajacová, Mária Balko
vá. 

Dievčatku, manželom a jubilantom želáme 
zdravie, šťastie a príjemné roky života! 

Zomreli : Stanislav Kapa, Ján Čečko, Mária 
Zborajová, Ján Baláž. Venujme im tichú spomien
ku! 

Zo štatistiky za rok 2013 
Počet obyvateľov k 1.1.2013 bol 4548. 
Narodilo sa 28 detí, z toho 18 chlapcov, 10 

dievčat. 
Zomrelo 44 občanov, z toho 23 mužov, 21 

žien. 
K trvalému poby1u sa prihlásilo 48 obyvateľov. 

Z trvalého poby1u sa odhlásilo 77 obyvateľov. 
Manželstvo uzavrelo 19 snúbeneckých párov. Po
čet obyvateľov k 31 . 12. 2013 bol 4503, mužov 
2257, žien 2246. 

Najčastejšie mená u chlapcov Oliver, Domi
nik, Marka, Markus, Dávid, Adam, Filip, Tobias, u 
dievčat Karin , Nela, Noemi, Lea, Zoja, Natália. 

Mgr. M. Danková 

Poz-vanie 
K fašiangom neodmysliteľne patrí aj fašian
gová zabíjačka Na tohoročnú - bude na Ná
mestí A. Dubčeka - vás mesto Strážske pozý
va 28.februára 2014. O programe budú po
drobnejšie informácie v mestskom rozhlase. 

Zber elektronického odpadu 
Elektronický odpad zbierajú pracovníci MsPS 

podľa nasledovného harmonogramu: 
• 07.03.2014 • 06.06.2014 • 05.09.2014 

Žiadame občanov mesta, aby tento odpad 
vyložili na stanovištia kontajnerov ráno v deň 
zberu. Pracovníci MsPS vyzbierajú tento odpad v 
čase od 7.00 do 13.00 hod. 

Elektronický odpad je takisto možné doniesf 
do strediska Technických služieb na Obchodnej 
ulici v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00 hod, 
poprípade tento odpad vylož1e na stanovištia 
kontajnerov v ktorýkoľvek piatok (okrem sviat
kov) ráno. Pracovníci ho odvezú spolu s veľko
rozmerným odpadom zbieraným v tento deň . 

MsPS 

Zber separovaného odpadu 
JANUÁR 27.1 . FEBRUÁR 24.2. 
MAREC 31 .3 . APRÍL 28.4. 
MÁJ 26.5. JÚN 30.6. 
JÚL 28.7. AUGUST 25.8. 
SEPTEMBER 29.9. OKTÓBER 27.10. 
NOVEMBER 24.11 . DECEMBER 29.12. 

Vrecia treba pripraví{ na dostupné miesta 
nezatvorené (nezviazané) v čase od 7.00 hod. 
do 13.00 hod. Nové vrecia budú vydané len v 
rovnakom počte, ako budú odobraté s vy1riede
ným odpadom. Pripomíname občanom, že v tieto 
dni môžu vykladať pred domy aj PET fľaše s vy
separovaným použitým jedlým olejom. MsPS 

· V OD Laborec na poschodí 
je znovu otvoréný obct,od 

Gala - Vala s gal~ntériou_ a textilom: 
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Plán podÓjatí . - CVČ 
3.2.2014 - pondelok - 10.00 hod. Fašiangová 

maska - výroba masiek kašírovacou technikou 
- 13.00 hod. - Súfažíme s X boxom 

5.2.2014 - streda - 11.30 hod. - Stop obchodovaniu 
so ženami - beseda s policajnou preventistkou 

6.2.2014 - štvrtok - 14.30 hod. - Tvorivé dielne 
- vyrábame masky na karneval 

12.2.2014 - streda - 12.30 hod. - Ochrana poriadku 
v meste - beseda s náčelníkom mestskej polície 

13.2.2014 - štvrtok - 14.30 hod. - Valentínska dielňa 
- výroba hračiek a darčekov na Valentína 

14.2.2014 - piatok - 13.30 hod. - Súfaž 
o Valentínske srdce - zábavné popoludnie 
pre deti 

19.2.2014 - streda - 11 .30 hod. - Dôsledky užívania 
omamných látok - beseda s lekárkou 

20.2.2014 - štvrtok - 13.30 hod. - Všetci sme 
si rovní - športovo zábavné popoludnie 

26.2.2014 - streda - 11 .30 hod. - Fašengy, fašengy 
- fašiangové zvyky na dedine 

27.2.2014 štvrtok - 14.30 hod. - Fašiangové tvorivé 
dielne - výroba dekorácií 

28.2.2014 - piatok - 14.30 hod. - Fašiangový 
sprievod mestom spojený s pochovávaním basy 

Máme pekné pocity 
V Dome ošetrovateľskej starostlivosti na Lipovej 

ulici v Humennom som si zapamätala slová napí
sané v červenom srdiečku : - Ukáž, že máš dobré 
srdce a chuf pomôcf "len tak". - My sme síce nepo
mohli , ale spríjemnili jedno sobotné decembrové 
odpoludnie. Členky krúžku poézie Zrkadlenie sa 
klientom i personálu predstavili najskôr slovami, že 
aktívne a dlhodobo pracujeme pri referáte kultúry 
Msú ... a potom hudobno-slovným pásmom k Viano
ciam a novému roku v slovenčine i nárečí. Mali sme 
pekné pocity nielen z vystúpenia (na snímke 
autorky), ale aj z prehliadky zariadenia, ktoré po
núka a vhodne kombinuje rôzne spôsoby ošetro
vateľskej a sociálnej pomoci chorým občanom. 

Vyše tridsaf klientov tu dostáva pomoc najmä 
vtedy, keď ich vlastné zdravie a sily už nestačia. A 
ak ma pamäf neklame - tak je to prvý dom ošetro
vateľskej starostlivosti na Slovensku - lôžkové zdra
votnícke zariadenie .. . Pekne našich nových priaz
nivcov pozdravujeme! G. Grmolcová 

Koncert v chráme 
Pozvanie - vystúpif na chrámovom koncerte v 

kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starom, 
spôsobili speváckej skupine KD Rozmarín aj možné 
obavy, či málopočetná skupina s jednoduchými 
piesňami bude vhodná medzi veľkými , skúsenými 
zbormi. .. Obavy boli zbytočné, pretože naše vy
stúpenie dopadlo dobre a podľa odozvy sa páčilo, 
aj vďaka E. Balkovi, ktorý nás na harmonike spre
vádzal. Naozaj sme neľutovali , zažili sme krásne 
duchovné odpoludnie v nedeľu 12. januára, vo 
sviatok - Krst Krista Pána. Zazneli spoločné mod
litby a nakoniec Tichú noc zaspieval plný kostol 
prítomných veriacich a všetkých speváckych zosku
pení zo Starého, Brekova, N. Vsi, Michaloviec a 
ďalší. G. Grmolcová 
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Po rozpade folklórneho súboru Stražčan malo CVČ Strážske ambíciu obnovif a defom ponúknuf 
činnosf aj v tejto záujmovej oblasti. S veľkým odhodlaním vyplnif voľné chvíle detí a spojif prijemný 
pocit z pohybu s užitočnými znalosfami o folklórnom dedičstve nášho rudu, sme pred siedmymi 
rokmi začali s prípravou prvých členov. 

V súčasnosti má DFS Stražčanik 43 členov vo veku 6 - 15 rokov. Pod vedením umeleckého vedúceho 
Ing. Martina Ťaska nacvičili už mnoho choreografií - Fľaškový tanec zo Zamutova, regrútsky tanec Sárka 
zo Strážskeho, Karička a čardáš z Budkovciec, Detské hry zo Zemplína, Stonožka z obce Stanča, Ľapkaná , 

Schádzaná a Čerjaná z Hanušoviec n/T. Deti sa svojimi vystúpeniami prezentujú príležitostne na 
slávnostných akciách v meste - s názvami Mesiac úcty k starším, Vianočný program v meste, Betlehemské 
pásmo, Fašiangy, Deň Zeme, Stavanie mája, oslavy Dňa matiek, Stražčansky jarmok a vystúpenia pre 
klientov DSS. Naši malí ta
nečníci sa predstavili aj di
vákom v okolí a to vo 
Vinnom, Kamennej porube, 
vo Voli , na Jánskych sláv
nostiach v Poši. Veľký po
tlesk zožali na detskom 
festivale v Prešove, Zem
plínskom majálese v Koši
ciach, či na nedávnom via
nočnom programe v Niž
nom Kručove . V roku 2012 
prvýkrát prekročili aj hranice 
nášho štátu a spoznali ďa
leké Macedónsko. 

Delom v DFS nejde len 
o slávu, vrcholné výkony, či 
úspechy v súfažiach. Je to pre nich predovšetkým úžasne vzrušujúca aktivita, pri ktorej sa naplno môžu 
prejaviť ich pohybové, spevácke, či hudobné schop-nosti. Učia sa zodpovednosti, životu v kolektíve, 
disciplíne, pričom si zachovávajú prirodzenú detskú hra-vosť. Týmto sa snažia udržiavať a prezentovať to, 
čo je každému národu na svete najbližšie a najcennejšie - jeho ľudové tradície. 

Oblasf tejto záujmovej činnosti je však veľmi náročná na financovanie. Pre ďalšie účinkovanie DFS, 
najmä v zahraničí - v tomto roku by to malo byf Rumunsko - bolo potrebné obnovil značne opotrebované 
krojové vybavenie. Finančné prostriedky sme sa snažili získavaf prostredníctvom rôznych projektov, čo sa 
nám aj podarilo. 

Vďaka víťaznému projektu COOP Jednota "Nech sa nám netúlajú" - Voľné chvíle s folklórom - Stražčanik 
2012, sme získali dotáciu vo výške 1500 eur, ktorú sme použili na nákup 10 dievčenských krojov. V roku 
2013 sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno
osvetová činnosť vo výške 1000 eur a zabezpečili sme kroje aj pre chlapčenskú zložku DFS. Tanečnú obuv 
sa nám podarilo zabezpečil vďaka podpore TESCO, a.s. , Slovensko (423 eur) a ďalším sponzorom (350 eur). 

Sme vďační za získané financie, ktoré nebudú investované jednorazovo - iba do jednej akcie - ale kým 
bude CVČ Strážske plnif svoju funkciu , budú slúžif stovkám detí prezentujúcich naše ľudové umenie a krásu 
ľudových krojov. Foto: Stražčanik . Mgr. Marta Kordeľová 

V medzinárodnej súfaži Children ·s Art Center v Macedónsku "November 2013" získali štyri prve 
miesta vo svojej kategórii a tým obhájili svoju pozíciu z predchádzajúceho roka (tri prvé miesta). 

Do súťaže sme zapojili 15 detí, ktoré vytvorili 28 
výtvarných prác. Členovia záujmových krúžkov 
encaustika a keramická dielnička: Anna Makarová, 
Sára Malíková, Sofia Malíková a Michaela Kižíková 
(na snímke autorky) získali tieto umiestnenia z viac 
ako dvesto súfažiacich detí. Práce sú vystavené v 
Detskom umeleckom centre Skojpe, hlavnom 
meste Macedónska. Okrem diplomov, získali deti 
aj vyhodnocujúce bulletiny a propagačné materiály, 
kde sú uvedené ich mená spolu s delmi z 9 štátov 
Európy. 

Vážime si ocenenia, ktorých sa našim delom 
dostalo od odbornej poroty. Sú potvrdením toho, že 
voľný čas v našom zariadení využívajú nielen na 
relaxáciu , ale rozvijajú svoj talent a zažívajú aj 
veľkú radosť niekedy z prvých úspechov v živote. 

Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ich ďa lšie 

úspechy. Mgr. Marta Kordeľová 

Neopakovateľná atmosféra 
Je už tradíciou, že vždy pred Vianocami členovia speváckeho zboru Rozkvet predvedú krásne umenie 

a navodia všetkým prítomným vianočnú atmosféru. A vianočné koledy neodmysliteľne patria k Vianociam. 
Neopakovateľnú atmosféru navodili najznámejšie skladby, piesne a koledy v podaní skúseného spe

váckeho zboru (na snímke 
P. Kičinku} . Koncert Roz
kvetu dirigovala umelecká 
vedúca Anna Makuchová. 
Pretože Vianoce sú sviat
kami lásky a pokoja, práve 
pokoj a pohoda nás obklo
pi li, keď sme sa započú
vali do krásnych vianoč

ných melódií. Už teraz sa 
tešíme na ich ďalší via
nočný koncert a krásny 
umelecký zážitok - ako bol 
aj tento. - ds -
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V nedeľu 29. decembra sa vo viacúčelovej sále uskutočnil jedenásty ročník vianočného koncertu 
duchovnej piesne a kolied pod názvom Svjatyj večur-Vilija . ktorý organizuje Pravoslávna cirkevná obec v 
Strážskom. Záštitu nad koncertom tradične prevzal primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák . Tento ročník sa 
niesol v duchu tradícií, starých zvykov a obyčajov nášho regiónu. Koncert bol prehliadkou tradičných vinšov, 
kolied a hovoreného slova betlehemcov k sviatkom narodenia Christa. 

V programe sa predstavili deti zo Základnej umeleckej školy v Strážskom s hrou na husliach, deti z 
pravoslávnej farnosti v Strážskom s pásmom kolied a vinšov, členovia Cirkevného zboru pri chráme 
Nanebovstúpenia Pána a sv. Nikolaja v Strážskom, mladý nádejný talent a vítazka mnohých regionálnych 
súfaží v speve ľudových piesní Alexandra Nováková z lnoviec, mladý saxofonista Nikola Bankov z 
Humenného, mladý talent ľudovej piesne a hovoreného slova Tatiana Šarová z Prešova a betlehemci z 
lnoviec. Celým programom sprevádzali - v kulisách "starodavnej chiži" hlavní účinkujúci - sestry Uhľárove 
zo Žakoviec s hudobným doprovodom Antona Stoklasa na akordeóne a otec Pavol Novák z lnoviec. 
Vianočný koncert, ktorý sa stal v našom meste už 
tradíciou, predÍžil v každom z nás krásnu atmo
sféru sviatkov narodenia lsusa Christa a umocnil 
vstup do nového roku 2014. Mgr. Z. Voľanská 

Podujatie KD 
Reštauračné zariadenie bolo miestom vianoč

ného podujatia členov miestneho klubu dôchodcov. 
Pred jedlom a občerstvením si 76 dôchodcov po
zrelo program mládeže z DSS Lidwina. Prítomní 
zatlieskali ich tancu, spevu i vinšom. Potom zazneli 
piesne i vinše v podaní skupiny Rozmarín. Túto 
čas! programu, ako aj blahoželanie jubilantke Márii 
Polačikovej , na harmonike sprevádzal E. Balko. S 
blahoželaním jej z klubu dôchodcov venovali kyticu 
kvetov. Karafiátmi poďakovali za viaceré vystú
penia i speváckej skupine. - olc -

Fašiangový veeer 
V piatok 17. januára 2014 sa vo viacúčelovej 

sále konal 2. fašiangový večer, ktorý organizovalo 
mesto Strážske v spolupráci so speváckou skupi
nou Laborec. Približne hodinu a pol trval dynamický 
program, v ktorom zaspieval spevácky súbor Tar
navčan , mužské duo Vasilenko a Blicha, program 
spestrili aj najmladšie speváčky zo speváckej 
skupiny Laborec. Medzi pozvanými hosfami boli, 
okrem iných, aj Valéria Balanko, predsedníčka Spo
ločnosti Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku a členka 
Generálnej rady Svetového združenia Slovákov 
žijúcich v zahraničí, starostovia okolitých obcí a 
poslanci mestského zastupiteľstva... Fašiangy sú 
obdobím úžasnej zábavy, hodovania a pitia, presne 
taký bol aj tohoročný večer. - sab -

... ale ňit peňeži 
Denník Pravda 16. januára 2014 uverejnil 

príspevok našej rodáčky Pauly Sabolovej o nárečí v 
Strážskom, pričom vychádzala zo svojho autor
ského slovníka Jak me hutoreľi. Milé spomínanie na 
írečité výrazy a slovné spojenia... Priznáva sa -
týmto spôsobom - ku svojim koreňom a nárečiu . 

Cituje zo slovníka a v závere, kde sa priznáva, že 
má pripravené aj tretie rozšírené vydanie s novými 
príbehmi, končí slovami " ... are ňit peňeži." ... Nájde 
sa dobrodinec, ktorý by s tým pomohol? ... Dali sme 
článok na internet a veľký záujem o doterajší 
slovník nás milo prekvapil. - ale -

Naše mesto) 

Iné Vianoce 
To bol názov akcie, ktorá sa uskutočnila 21 . 

decembra 2013 vo viacúčelovej sále. Najmä pre 
mládež hrali hudobné skupiny, ktoré v závere 
vystriedala skupina lneKafe. Konferenciér večera 
G. Magyar uviedol aj módnu prehliadku tričiek, 

športových nohavíc a iných módnych doplnkov s 
logom APE z dielne Slavomíra Romána. Sú 
jedinečné tým, že motívy sa neopakujú, každé 
tričko je iné s osobitou potlačou . Po úspechu v 
malom kvíze získalo niekoľko súfažiacich tričká a 
šiltovky, ďalšie rozdal mladý Román účastníkom 

prehliadky. - OV -

Vianočný turnaj 2013 
Športový kolkársky klub v Strážskom na sklonku 

uplynulého roka opaf zorganizoval pre svojich 
priaznivcov a širšiu športovú verejnosf obľúbené a 
už tradičné vianočné kolkárske zápolenie jednot
livcov. 

Do sútaže sa zapojilo 22 dospelých mužov a 
žien a 16 detí. Celé podujatie bolo v príjemnej, 
priateľskej, ale súfaživej atmosfére. No najväčšiu a 
neskrývanú radosf z hry mali deti, pritom netušiac, 
že všetky budú odmenené sladkosfami a diploma
mi, ktoré pre ne pripravilo OZ Kolkár. 

Záver akcie patril vyhlasovaniu vífazov. Boli 
odmenené tri najlepšie výkony u mužov a žien a 
štyri v detskej kategórii , pre zhodu dvoch najlepších 
výkonov. Pomyselnú zlatú priečku získali Marián 
Konečný a Danka Cimprichová, striebornú Igor 
Grnáč a Danka Baánová a bronzová sa ušla Jánovi 
Cibulkovi a Jarke Knapovej . Najlepšie detské výko
ny v zhode podali Kristán Knap a Marko Šandor, 
druhý bol Gregor Zambory a tretia Katka Cehuľová. 

Za úspešnosf akcie, ale aj tých predchádzajú
cich, sme povďační za ochotu a služby pracovní
kom MsPS. Ing. Eva Búciová 

Tri družstvá 
Volejbalový klub Strážske už tradične koncom 

roka usporiadal vianočný turnaj vo volejbale. Zú
častnili sa ho tri družstvá. Vífazom sa stalo družstvo 
v zložení: M. Beň, T. Sekera, R. Sovjak, J. Venglar
čik, Š. Bočko. - šb -

-
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