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Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Podklady k vysporiadaniu pozemkov
Na ostatnom zasadnutí mestského zastupi−

teľstva prerokovali poslanci 11 bodový pro−
gram. Zastupiteľstvo po prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Čer−
panie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30. 6.
2014. l Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok
MsPS mesta Strážske k 31. 7. 2014. l Informáciu
o plnení finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.
6. 2014. l Správu o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2014. l
Informatívnu správu o stave prác na stavebných
úpravách objektov kina a kultúrnospoločenského
objektu ul. Krivošťanská l Správu hlavného kontro−
lóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení z
rokovaní MsZ v I. polroku 2014. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole výdavkovej
položky 637 003 − propagácia, reklama, inzercia
na MsÚ. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole nedaňových príjmov − 221 004
poplatok za stavebné povolenie, správne poplatky
na MsÚ. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole daňových príjmov − 133 012
daň za užívanie verejného priestranstva.

Schvaľuje: l Navýšenie rozpočtu pre ŠKD pri
ZŠ Strážske na mzdy a odvody vo výške 2 900
eur. l 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
presunom medzi rozpočtovými položkami: t FK
0620 položka 635006 údržba školských zariadení
zníženie vo výške 2 900 eur. t 1. FK 09121 zvýše−
nie vo výške 2 900 eur l Dodatok č. 2 k VZN
mesta Strážske č. 2/2009 o opatrovateľskej službe
s pripomienkami. l Odpis pohľadávky MsPS mesta
Strážske z podnikateľskej činnosti − z obchodného
styku voči firme SEXTETO s.r.o. so sídlom Strojár−
ska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36462012 vo výške
zostatku 146,77 eur vzhľadom na jej nevymožiteľ−
nosť v súlade so zákonom. l Dotáciu pre Športový
klub futbalový oddiel Strážske vo výške 3 500 eur.
l Prenájom garáže v bývalej požiarnej zbrojnici
pre Erika Ciganoca, Mierová 630, 072 22 Strážske
za účelom zriadenia autoumývarky. l Prenájom
garáže v bývalej požiarnej zbrojnici pre Tomáša
Podbehlého, Komenského 668, 072 22 Strážske
za účelom parkovania dodávky. l Prenájom neby−
tového priestoru v OD Laborec na poschodí miest−
nosť č. 9 o výmere 13 m2 a cenu za prenájom vo
výške 1euro/rok pre NAŠA VOĽBA, o. z. , Pod hra−

dom 417/37, 072 22 Strážske za účelom zriadenia
kancelárie. l Obnovenie činnosti FS Stražčan,
ktorý bude fungovať pri referáte kultúry a športu
MsÚ mesta Strážske. l Odpredaj pozemku p. č.
116/14 o výmere 94 m2 podľa geometrického
plánu č.14328810−152/2014 pre Remzi Cambe−
rovitch, Kamenárska 36, Michalovce, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obci za cenu 20,00 eur/m2 a náklady, ktoré sú
spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra
(osobitný zreteľ − na predmetnom pozemku sú
umiestnené podzemné inžinierske siete vody a
kanalizácie k prevádzkovej budove č.s. 19 − pre−
dajňa zmrzliny na parcele číslo 106/14, katastrálne
územie Strážske a ide o pozemok priľahlý k tejto
stavbe a pozemku parcela číslo 106/13, katastrál−
ne územie Strážske (vo vlastníctve R. Cambero−
vitcha, LV č. 2044). l Odkúpenie pozemku registra
"KN−C" parcela číslo 1150/5, druh: zastavané plo−
chy a nádvoria o výmere 21 m2 podľa vypracova−
ného geometrického plánu č. 14296985−39/2014
na oddelenie pozemku p. č. C KN 1150/2, k. ú.
Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, ne−
hnuteľnosť vedená na LV č. 2253, vlastník Mesto
Strážske, IČO 325 813; novovytvorený pozemok
registra "KN−C" parcela číslo 1150/5, druh: zasta−
vané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 bol vytvo−
rený z pozemku registra "KN−C" parcela číslo
1150/5, druh: zastavané plochy a nádvoria o
výmere 21 m2 bol vytvorený oddelením z pozemku
registra "KN−C" parcela číslo 1150/2 druh: zasta−
vané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, katastrál−
ne územie Strážske, za cenu 690,00 eur s DPH na
základe vypracovaného znaleckého posudku
č.05/2014 od Pravoslávnej cirkevnej obce v Stráž−
skom. l Práce naviac v rámci stavby Stavebné
úpravy kultúrnospoločenský objekt ul. Krivošťan−
ská vo výške 19 770,07 eur s DPH. l Predĺženie
nájomnej zmluvy pre: Lucia Križanová, U−3 do
31. 12. 2014

Ukladá: l Zapracovať do Dodatku č. 2 k VZN
mesta Strážske č. 2/2009 o opatrovateľskej službe
pripomienky 1), 2) hlavného kontrolóra mesta
Strážske. T: 10. 10. 2014. Z: MsÚ. l Pripraviť pod−
klady k vysporiadaniu pozemku pri telocvični. T:
31. 12. 2015. Z: MsÚ. l 3. Pripraviť podklady k vy−
sporiadaniu pozemkov na ulici 1. mája (Za záhra−
dami). T: 31. 12. 2015. Z: MsÚ. l Pripraviť podkla−
dy k vysporiadaniu pozemkov pri kúpalisku. T: 31.
12. 2015. Z: MsÚ. l Pripraviť podklady k vysporia−
daniu pozemkov pod parkoviskom pri zdravotnom
stredisku. T: 31. 12. 2015. Z: MsÚ.

Ruší: l Bod B/6 Uznesenia č. 208/2014 zo dňa
26. 6. 2014 (Odpredaj pozemku p. č. 116/14 o vý−
mere 94 m2 podľa geometrického plánu pre Remzi
Camberovitch, Kamenárska 36, Michalovce, z dô−
vodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obci za cenu 20,00 eur/m2 a náklady, ktoré sú
spojené s prevodom nehnuteľnosti do katastra.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Máte slovo, pán primátor
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

(INEKO) poskytuje verejnosti údaje o hospodárení
obcí, čo je zároveň verejná kontrola tzv. finančné−
ho zdravia. Výsledky prisúdili Strážskemu vynika−
júce umiestnenie. Hospodári naše mesto pod Va−
ším vedením efektívne? 

Hodno t en i e
h o s p o d á r e n i a
miest a obcí na
S l o v e n s k u
poskytuje širokej
verejnosti INEKO
od roku 2006.
INEKO je mimo−
vládna nezisková
organizácia, ktorá
podporuje ekono−
mické a sociálne
reformy s cieľom
odstraňovať pre−
kážky dlhodobého
pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoloč−
nosti. Údaje preberá od Ministerstva financií SR,
kde ich povinne zasielajú jednotlivé mestá a obce.
Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť
hospodárenia.

Medzi 5 najdôležitejších ukazovateľov finančnej
stability patrí: celkový dlh, dlhová služba, záväzky
aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitá likvidita,
základná bilancia. Potom je ďalších desať, ktoré
tiež hovoria o finančnej stabilite, ale sú menej
výpovedné, než 5 uvedených.

Poďme ku konkrétnym výsledkom mesta
Strážske v celkovom rebríčku hodnotenia finančné−
ho zdravia miest a obcí Slovenska.
Rok 2011 − 7. miesto na Slovensku − celkové skóre 2,3.
Rok 2012 − 3. miesto na Slovensku − celkové skóre 2,5. 
Rok 2013 − 2. miesto na Slovensku − celkové skóre 5,5.
Rok 2014 − výsledok budeme vedieť v roku 2015.

Myslím si, že je to vynikajúci výsledok, ktorý
nepotrebuje nejaký zvláštny komentár. Základným
nástrojom hospodárenia a riadenia rozvoja mesta
a jeho zložiek je rozpočet. Len pomocou dobrého
nástroja  − rozpočtu a takmer každodennou prácou
s ním, možno dosiahnuť plnohodnotné výsledky.
Dosiahli sme to tvrdou každodennou prácou s
jasnou víziou ako ďalej, a profesionalitou práce na
všetkých úrovniach riadenia mesta.

Z uvedenej štatistiky je jasne vidieť, ako sme
sa každým rokom v tomto volebnom období
zlepšovali až k vynikajúcemu 2. miestu za rok
2013. O tom, že sme efektívne využívali finančné
prostriedky, svedčia predovšetkým realizované
projekty − investičné akcie z eurofondov, štátneho
rozpočtu i z vlastných zdrojov. 

(Pokračovanie na 2. strane) Voľby 15. novembra 
Voľby do orgánov samosprávy obcí

(komunálne voľby) sa uskutočnia 15.
novembra 2014 (sobota) v čase od 7. hod. do
20. hod. Volebný okrsok č. 1 − mestský úrad,
VO č. 2 − viacúčelová sála, VO č. 3 − stredná
odborná škola, VO č. 4 − bývalá škola Ul.
Krivošťanská.

Na 2. strane uverejňujeme návrhy 7 kandi−
dátov pre voľby primátora a 51 kandidátov
pre voľby poslancov.

Beh oslobodenia
Mesto Strážske, CVČ a ZŠ, MBO Strážske

vás pozývajú na 45. ročník Behu oslobodenia
mesta. Uskutoční sa 9. novembra 2014 so za−
čiatkom o 12.30 hod. na Námestí A. Dubčeka.
Po položení vencov k pamätníku a otvorení
štartujú hneď deti, dospelí o 14. hod.      − r −
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Poïakovanie
Dňa 27. 8. 2014 nás náhle opustil otec, syn,

brat a kamarát Ing. Milan KOBZA.
Ďakujeme, že sa s ním prišli rozlúčiť a

zmierniť náš žiaľ susedia z bloku Mierová 628,
pracovníci firmy Pneuservis − Varga, priatelia a
čestná stráž z VÚ v Michalovciach, ktorá ho ako
bývalého príslušníka armády v hodnosti majora,
vyprevadila čestnými salvami. 

Smútiaca rodina Kobzova

Spomienka
Dňa 12. 10. 2014 uplynul rok od smrti našej

milovanej mamky, babky, prababky, sestry a tety
Albiny Sabanošovej. Všetci, čo ste ju poznali a
mali ju radi, venujte jej tichú spomienku.

Ďakuje smútiaca rodina

Otázka a odpoveď 
Obyvateľka mesta dala redakcii otázku:

Kde mám dať použitý jedlý olej? Riešenie
vysvetľuje M. Bočková, referentka životného
prostredia MsÚ:

Pre zber použitého jedlého oleja z domác−
nosti, ktorý zabezpečuje Mestský podnik služieb
mesta Strážske (MsPS), je v našom meste za−
vedený tento systém:

Fľašu s použitým jedlým olejom môžu obča−
nia priniesť na zberný dvor technických služieb v
pracovných dňoch od 6. do 14. hod.

Obyvatelia rodinných domov môžu uzatvo−
reté fľaše vyložiť spolu s ostatnými zložkami trie−
deného zberu pred dom v dňoch určených na
zvoz vytriedených zložiek.

V obytných domoch, v prípade spoločného
nazhromaždenia fliaš oleja od viacerých rodín,
MsPS na požiadanie zabezpečí vyzdvihnutie ole−
ja priamo v bytovom dome.

Máte slovo, pán primátor
(Dokončenie z 1. strany) 
Medzi tie najdôležitejšie patria: 
Z eurofondov za spoluúčasti mesta boli realizo−

vané tieto projekty: 1. Rozšírenie stokovej siete
mesta Strážske. 2. Modernizácia verejného osvet−
lenia. 3. Zlepšenie kvality ovzdušia v Strážskom
(5 špeciálnych čistiacich áut na čistenie mestských
komunikácií). 4. Hala Strážske − separácia odpa−
du. 5. Podpora sociálnej práce v Strážskom. Spolu
na 1. − 5. projekt sme získali z eurofondov
5 116 933,42 eur.

Z rezervy vlády so spoluúčasťou mesto to bola:
Rekonštrukcia Domu smútku.

Z Ministerstva financií SR na individuálne po−
treby mesta za spoluúčasti mesta to bola: Údržba
budovy viacúčelovej sály − výmena okien a dverí za
plastové, žalúzie, pódium, podlaha.

V zmysle finančného rámca výzvy Rady vlády
SR za spoluúčasti mesta bol to projekt: Bezpeč−
nostný kamerový systém (rozšírenie).

Z Ministerstva vnútra SR za spoluúčasti mesta
to bol projekt: Rekonštrukcia pomníka padlých v 1.
svetovej vojne na cintoríne.

Z Ministerstva kultúry SR na uspokojenie záuj−
mov čitateľskej mestskej knižnice za spoluúčasti
mesta to bol projekt: Nové knihy v Strážskom.

Z vlastných zdrojov sme realizovali: 1. Rekon−
štrukcia materskej školy. 2. Kultúrno−spoločenský
objekt Krivošťany (rekonštrukcia starej školy). 3.
Rekonštrukcia kina, Broadway clubu (zvonku). 4.
Výmena autobusových zastávok. 5. Rekonštrukcia
chodníkov na Ul. Zámočníckej a časť Mierovej. 6.
Výstavba parkovísk pred zdravotným strediskom a
gréckokatolíckou cirkvou. 7. Rekonštrukcia časti ki−
na (sociálne zariadenia, okná, strecha). 8. Osvetle−
nie prechodov pre chodcov.

Množstvo realizovaných akcií svedčí o tom, že
sme nielen výborne hospodárili, ale aj efektívne
využili finančné prostriedky, či už externé alebo
vlastné. 

Pán primátor, redakcia ďakuje za odpoveď!

22. Michal Knap, 53 r., súkromný podnikateľ, 
Strážske, Pod hradom 400/14, SDKÚ

23. Ľuboš Konečný, 43 r., montér, Strážske, 
Zámočnícka 514/36, SIEŤ

24. Jaroslav Korený, 48 r., hasič, Strážske, 
Mierová 192, SIEŤ

25. Slávka Kováčová, 48 r., ekonómka 
− účtovníčka, Strážske, Pod hradom 418, KDH

26. Renáta Kusýová, 38 r., vedúca ŠJ, Strážske,
Jahodná 522, KDH

27. Eva Lacová, Mgr., 51 r., učiteľka MŠ, 
Strážske, Okružná 492, SMER − SD

28. Vladislav Lipovský, 45 r., športovec, 
Strážske, Komenského 669, SMER − SD

29. Patrik Magdoško, 38 r., živnostník, Strážske,
Zámočnícka 147/3, SIEŤ

30. Andrej Magyar, 24 r., hasič, Strážske, 
Mierová 628, SIEŤ

31. Jozef Meňovčík, 50 r., vodič, Strážske, 
Komenského 669, nezávislý kandidát

32. Pavol Meňovčík, 42 r., mechanik, Strážske, 
Družstevná 505, SMER − SD

33. Ján Mihaľo, 67 r., technik, Strážske, Mierová
191, nezávislý kandidát

34. Marek Michlovič, 31 r., živnostník, Strážske, 
Vihorlatská 625, SIEŤ

35. Ingrid Mišková, Mgr., 43 r., učiteľka ZŠ, 
Strážske, Obchodná 440, SIEŤ

36. Peter Mulik, Ing., 48 r., súkromný podnikateľ,
Strážske, Komenského 669, SDKÚ

37. Ľubomír Nemec, 44 r., obchodný zástupca, 
Strážske, Osloboditeľov 627, SNS

38. Jaroslav Olearník, Ing., 54 r., manažér, 
Strážske, Pod hradom 399, SIEŤ

39. Zuzana Olšavová, Ing., 25 r., účtovníčka, 
Strážske, Pod hradom 408, KDH

40. Filip Pavúk, Bc., 26 r., hasič, Strážske, 
Komenského 669, nezávislý kandidát

41. Anna Popiková, 45 r., kuchárka, Strážske,
Komenského 669, SNS

42. Jana Románová, 48 r., učiteľka MŠ, Strážske,
Mierová 628, SMER − SD

43. Zuzana Semková, 29 r., kuchárka, Strážske, 
Vihorlatská 621, SNS

44. Lucia Smoľáková, Bc., 25 r., živnostníčka, 
Strážske, Pod hradom 432, SIEŤ

45. Vladimír Škurka, 41 r., elektrotechnik, 
Strážske, Vihorlatská 625, SMER − SD

46. Martin Šuľak, 61 r., technik, Strážske, 
Vihorlatská 625, KDH

47. Martin Tejgi, Mgr., 42 r., manažér, Strážske, 
1. mája 51, SMER − SD

48. Jozef Török, 55 r., správca cintorína, 
Strážske, Jahodná 539/10, nezávislý kandidát

49. Jozef Vargovič, 32 r., SZČO, Strážske, 
Vihorlatská 625, KDH

50. Ladislav Zambor, 57 r., koordinátor VPP, 
Strážske, Mierová 630, nezávislý kandidát

51. Martin Zeleňák, 40 r., živnostník, Strážske, 
Osloboditeľov 627, SIEŤ

Miroslav Kusý, 
predseda mestskej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta Strážske 

15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Strážskom, podľa
§ 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších pred−
pisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta za−
registrovala týchto kandidátov:
1. Alexander Bočan, Ing., 51 r., chemik, 

Strážske, Mierová 630, nezávislý kandidát
2. Stanislav Demko, Ing., 57 r., technik, 

Strážske, Okružná 485/50, nezávislý kandidát
3. Vladimír Dunajčák, Ing., 56 r., primátor, 

Strážske, Mierová 628, SMER − sociálna 
demokracia

4. Jozef Dzurjaško, Mgr., 51 r., technik, 
Strážske, Mierová 97, Strana zelených

5. Marián Gadžo, 44 r., mestský policajt,
Strážske, Kollárova 616/4, nezávislý kandidát

6. Alexander Hula, 31 r., nezamestnaný, 
Strážske, Laborecká 281/27, PRÁVO 
A SPRAVODLIVOSŤ

7. Michal Knap, 53 r., súkromný podnikateľ, 
Strážske, Pod hradom 400/14, Slovenská
demokratická a kresťanská únia 
− Demokratická strana

Miroslav Kusý, 
predseda mestskej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
pre voľby poslancov Mestského

zastupiteľstva v Strážskom
15. novembra 2014

Mestská volebná komisia v Strážskom podľa
§ 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších pred−
pisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 
1. Danka Baánová, 47 r., referentka nákupu, 

Strážske, Mierová 630, KDH
2. Peter Bača, 34 r., robotník, Strážske, 

Krivošťanská 389/100, SIEŤ
3. Ľuboš Bačovčin, 36 r., obchodný zástupca, 

Strážske, Mierová 629, SNS
4. Karel Bermann, 44 r., obchodný zástupca, 

Strážske, Mierová 630, SDKÚ
5. Marek Bičík, 36 r., mechatronik, Strážske, 

Pri Parku 30/4, Most − Híd
6. Zuzana Bičíková, 35 r., asistentka, Strážske,

Pri Parku 30/4, nezávislá kandidátka
7. Alexander Bočan, Ing., 51 r., chemik, 

Strážske, Mierová 630, nezávislý kandidát
8. Liduška Bušaničová, PhDr., 59 r., 

riaditeľka DSS, Strážske, 1. mája 72, nezávislá
kandidátka

9. Stanislav Demko, Ing., 57 r., technik, 
Strážske, Okružná 485/50, nezávislý kandidát

10. Ondrej Drutár, Ing., 33 r., dopravný inžinier, 
Strážske, Okružná 474, KDH

11. Ladislav Dunaj, Ing., 56 r., technik, Strážske,
Zámočnícka 165/32,  KDH

12. Jozef Dvorščák, Ing., 66 r., technik, Strážske,
Vihorlatská 625, KDH

13. Jana Dzurillová, PaedDr., 35 r., učiteľka ZŠ, 
Strážske, Komenského 668, KDH

14. Ján Fedorišin, Ing., 59 r., strojný inžinier,
Strážske, 1. mája 68, SMER − SD
15. Ružena Gaffová, 72 r., chemička, Strážske, 

Okružná 456, SMER − SD
16. Miloš Goroľ, 28 r., pedagóg, Strážske, 

Osloboditeľov 627, SIEŤ
17. Ján Horňák, 29 r., podnikateľ, Strážske, 

Mierová 629, nezávislý kandidát
18. Alexander Hula, 31 r., nezamestnaný, 

Strážske, Laborecká 281/27, PRÁVO 
A SPRAVODLIVOSŤ

19. Andrej Huraj, 44 r., mechanik, opravár  
strojov a zariadení, Strážske, Vihorlatská 625, 
SNS

20. Magdaléna Juhásová, 59 r., zdravotná 
sestra, Strážske, Kasárenská 736, nezávislá 
kandidátka

21. Dana Jurečková, MUDr., PhD., 53 r., lekárka,
Strážske, Pod hradom 417, KDH

Na Krivošťanskej v novom
V uplynulom štvrťroku prebiehali − z hľadiska fi−

nancovania a rozsahu − najväčšie stavebné úpravy
objektu kina a kultúrno−spoločenského objektu na
Ulici Krivošťanskej. V tzv. bývalej škole, ktorú by ste
už nespoznali, rekonštruovali spoločenskú miest−
nosť, hygienické zariadenie, kuchynku, sklady a
chodbu, boli vymenené okná, dvere, sú tu nové
dlažby, obklady, fasáda, upravený vstup, priprave−
né boli lavičky, hojdačky. Dokončenie stavebných
úprav poskytne občanom tejto ulice možnosť
zúčastniť sa na komunálnych voľbách už vo veľmi
pekných priestoroch, ktoré budú slúžiť občanom na
kultúrne a spoločenské podujatia.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri
prerokovaní správy o prebiehajúcich stavebných
úpravách objektov, informoval Ing. V. Dunajčák, pri−
mátor mesta, aj o úpravách spomínaného kina, ako
aj o ďalších úlohách mesta, a to osvetlenie pre−
chodov a osvetlenie Za záhradami, ktoré by mali
byť realizované v najbližšom období.                 G.G.



Na oslavách v Michalovciach boli pri príle−
žitosti 70. výročia SNP ocenení P. Mlynarčík, J.
Megelová, H. Nemcová a A. Zabloudilová.

Ocenení členovia SZPB
Našich 11 členov ZO SZPB sa zúčastnilo

ústredných osláv v Banskej Bystrici, navštívili
sme pamätník v Liptovskom Mikuláši − Vrch Háj−
Nicovô. Je tam pochovaný brat J. Perháčovej,
obyvateľky nášho mesta. Zastavili sme sa aj vo
Važci, kde  je vojenský cintorín. Bol dobudovaný
v roku 1998 a našlo v ňom svoj posledný
odpočinok približne 6 500 nemeckých vojakov z
bojísk východného a stredného Slovenska, čo z
neho robí najväčší nemecký vojenský cintorín na
Slovensku.

Zúčastnili sme sa osláv na Dukle. V areáli
pamätníka bola súčasne odhalená kópia pôvod−
nej sochy československého vojaka. Ján Sivčo
dostal od ministra obrany SR pamätnú medailu
k 70. výročiu SNP a ukončenia druhej svetovej
vojny. Navštívili sme Pamätník Sovietskej armá−
dy a Námestie slobody vo Svidníku, kde je ume−
lecky stvárnený armádny generál L. Svoboda.  

−az−
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Predám záhradku v záhradkárskej oblasti
Sihoť o rozlohe 4 áre, bez záhradného

domčeka. Tel. číslo: 0903 868 195

Desiatka paličkovanej čipky
Čipkárky odjakživa svojimi šikovnými prstami

vytvárali dielka plné nehy a krásy z bielych, ale aj
farebných nitiek pripomínajúcich pavučinky. Pri
paličkách a valčeku zhadzujeme každodenný stres,
únavu i zdravotné ťažkosti. Našou snahou je pri−
spieť k rozvoju kultúrnej a vzdelanostnej úrovne
udržiavaním tradície paličkovanej čipky v našom
meste i regióne. Stretávame sa dvakrát v týždni,
kde pod vedením Márie Tóthovej sa snažíme vy−
čariť rôzne prestierania, obrusy, obrázky. Máme
veľkú radosť, keď čipkárky − začiatočníčky − vytvoria
svoju prvú čipku.

Hotové práce vystavujeme pri rôznych príleži−
tostiach v našom meste, ale aj v celom regióne −
uličky remesiel na jarmokoch, v obciach a mestách
Michalovce, Vinné, Lesné, Novosad, Jablonov
n/Turňou, Zemplínske osvetové stredisko a Zem−
plínske múzeum v Michalovciach, Košice − Večer
Márií, kde sa predstavujú významné osobnosti re−
giónu, magistrát mesta Košíc a inde. Naše čipky
zdobia gréckokatolícky a pravoslávny chrám v
Strážskom a rímskokatolícky kostol v Zbudzi.
Pozoruhodná je aj paličkovaná krížová cesta, ktorá
zdobí DSS Harmonia. Spolupracujeme s CVČ, DSS
Harmonia a DSS Lidwina. Aj náš projekt, ktorý
podporil  Orange, bol zameraný na spoluprácu s
deťmi, mládežou a na udržanie ľudových tradícií v
našom meste. Nespomíname všetky akcie, ktorých
sme sa zúčastnili, ale pripravovali sme ich s láskou,
aby sme potešili našich priaznivcov. Sme veľmi
dobrý kolektív, navzájom si pomáhame a vymieňa−
me svoje skúsenosti. 

Prešlo desať rokov našej činnosti. Pripomíname
si našu Gitku Šukajlovú a Martu Karkošiakovú,
ktoré stáli pri zrode  krúžku  paličkovania a Katarínu
Kaščákovú, ktorá nás zasvätila do čara paličko−
vanej čipky. Primátor mesta Ing. V. Dunajčák pri
príležitosti 10. výročia založenia krúžku paličkova−
nej čipky udelil ďakovný list G. Šukajlovej, K.
Kaščákovej, M. Tóthovej  A. Zabloudilovej. Tešíme
sa, že do  kolektívu pribúdajú ďalšie ruky a prajeme
si, aby sme sa mohli naďalej stretávať v priesto−
roch, ktoré nám poskytlo mesto Strážske.          A.Z.

Rómsky folklórny festival

Občianske združenie Strážčanský úsmev ve−
die Marcela Goroľová od jeho vzniku. Pri oslave
jubilea zorganizovalo mesto Strážske a toto zdru−
ženie X. ročník rómskeho festivalu.

Uskutočnil sa 4. októbra vo viacúčelovej sále.
V úvode k výročiu blahoželal a činnosť združenia
pochválil Ing. V. Dunajčák, primátor mesta. Bo−
hatstvo rómskych tancov a piesní prezentovali
rómske súbory Romano Jilo − Lúčky, Cinki Jagori
− Vranov nad Topľou, Róm Podskalky − Humen−
né, Strážčanský úsmev − Strážske aj s detským
súborom. V úvode programu spievali dievčatá z
DSS Lidwina, v závere tancovali už moderné
tance Gipsy Angels z Podskalky, sólistom bol
Jozef Tokár, nakoniec zaspievali naši malí rómski
chlapci. Program plný temperamentu uvádzala
Marta Karkošiaková. 

Spomínané súbory vystupujú na festivaloch a
podujatiach, ponúkajú prejavy svojich tradícií, pri−
spievajú tak k zlepšovaniu vzťahov medzi obyva−
teľstvom a rómskou komunitou. Toto poslanie
splnil aj festival.                               G. Grmolcová

Kam vo voľnom čase?
Centrum voľného času Strážske v školskom

roku 2014/2015 zriadilo 25 záujmových útvarov.
Vyše 270 účastníkov bude svoj voľný čas
aktívne využívať v niektorom z tradičných, či
novo vytvorených krúžkoch, kluboch, súbo−
roch. 

Mamičky na materskej dovolenke so svojimi
drobčekmi, škôlkari, školáci, stredoškoláci, klienti
DSS, rodičia s deťmi, vnúčatami, majú pred sebou
desať mesiacov vybratých aktivít, ktoré obohatia ich
voľný čas.

S cieľom zaradiť do činnosti čo najviac
športových aktivít nadviazali sme spoluprácu s 1.
BK Michalovce a tak do Strážskeho dostáva sa po

hádzanej ďalší nový šport − basketbal. Záujem je tiež o futbal, florbal i tanečné krúžky − dance klub,
streetdance, tanečný aerobik, tancujúce motýliky, či DSF Stražčanik, ktorý má 43 členov. Kreatívnym sme
vytvorili priestor pre rozvoj fantázie v encaustike, tvorivej a keramickej dielničke. Činnosť CVČ však zďaleka
nie je len o krúžkovej činnosti.

V októbri sme pripravili i niekoľko podujatí: besedu s preventistkou ORPZ Michalovce pod názvom
Kriminalita a delikvencia detí, besedu s dopravným
inžinierom Stoj, svieti, červená!, prváčikovia sa od
pracovníčok SČK naučili, ako  pomôcť zranenému.
V rámci osláv Mesiaca úcty k starším vystúpili
mladí tanečníci  DFS Stražčanik v Zbudzi, v našom
meste potešili seniorov v DSS Harmonia deti ZÚ
streetdance a aerobic. Okrem zábavy učíme deti i
starostlivosti o prírodu a zvieratká. V sobotu 18.
októbra začal cyklus vychádzok do prírody, ktoré
uskutočníme pravidelne 2 krát mesačne. 

Pre členov záujmových útvarov, ich rodičov ale
i neorganizovaných záujemcov poskytujeme tiež
spontánnu činnosť − moderne vybavené herne a
klubovne, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch.
V oblasti informačno komunikačných technológíi je
zriadený Info klub vo vyhradenom čase v odpo−
ludňajších hodinách. Informujte sa v CVČ.             

Marta Kordeľová

Plán podujatí CVČ
na mesiac november 

5.11.2014 streda 11.30 hod. − Spoznávame ľudové
remeslá − ukážky paličkovania

12.11.2014 streda 11.30 a 12.30 hod. − Na precho−
de stoj! − beseda s dopravným inžinierom
Európsky týždeň boja proti drogám

18.11.2014 utorok 11.30 hod. − Ako čeliť šikanova−
niu − beseda s preventistkou
12.30 hod. − Trestnoprávna zodpovednosť 
mladistvých − beseda s preventistkou
15.30 hod. − Florbalový turnaj pre členov 
záujmových útvarov

19.11.2014 streda 11.30 hod. − Študentská kvapka
krvi − beseda o darcovstve krvi pre SOŠ
13.00 hod. − Hráme sa a súťažíme

20.11.2014  štvrtok 9.30 hod. − Emka to vie − 
preventívne aktivity pre MŠ
10.30 hod. − Drogy nepatria do života mladých
ľudí − beseda pre SOŠ

26.11.2014 streda 13.00 hod. − Poznáš svoje 
mesto? − vedomostný kvíz pre deti

Na snímke z archívu CVČ sú členovia Drob−
ček klubu.

Valec − ako symbol paličkovanej čipky − mal
čestné miesto.              Snímka a text: − grm −

Kandráèovci jubilantom
V stredu 15. októbra sa vo viacúčelovej sále

uskutočnila kultúrno−spoločenská akcia, ktorá sa
konala pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Sára
Sabová a Michal Džugan vyčarili slzy dojatia v
očiach jubilantov zarecitovaním básne pre starých
rodičov. Po slávnostnom príhovore primátora mesta
Ing. Vladimíra Dunajčáka nasledovalo blahoželanie
jubilantom a kultúrny program v podaní Ľudovej
hudby Ondreja Kandráča. 

Táto ľudová hudba alebo Kandráčovci, ako ich
zvykne publikum oslovovať, už celých desať rokov
podáva divákom a poslucháčom temperamentný
východoslovenský folklór a svojimi hudobno−
speváckymi číslami vytvárajú muzikanti počas
koncertov neopakovateľnú atmosféru. Nebolo tomu
inak teraz  v koncertnom programe Dva duby. Ako
hosť programu vystúpila Monika Kandráčová.
Všetci sa v preplnenej viacúčelovej sále  postarali o
príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru. 

Po kultúrnom programe nasledovalo pre všet−
kých zúčastnených chutné občerstvenie.         −bad−

Veselo bolo na mestských oslavách tohoročných
jubilantov v rámci podujatia počas Mesiaca úcty
k starším. Snímka: Peter Kičinka. Text: −gg− 

Vystúpenie Strážčanského úsmevu začínala
mladšia skupina a tancom prezentovala svoj
temperament.         Snímka a text: G. Grmolcová
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Spomienky pri zelených stoloch

Nové putovné poháre
Obvyklý priebeh mal 12. ročník memoriálu Michala Nistora v stolnom tenise. Mesto Strážske a

organizačný výbor ho usporiadali 28. septembra v budove MsPS.

Po privítaní a otvorení podujatia Gabrielou
Grmolcovou, vyslovila uznanie Jolana Nistorová
všetkým, ktorí pomáhajú uchovávať spomienku na
manžela − stolného tenistu M. Nistora. V podobnom
duchu sa niesla aj spomienka s kyticou a
kahancami pri jeho hrobe.

V stolno−tenisovej herni riadil zápasy František
Bašista ml. tak, že športový a priateľský tón vládol
až do skončenia zápasov s týmito výsledkami:

Muži − 1. Jaroslav Dzubák, 2. Mikuláš Soős, 3.
František Bašista st.

Ženy − 1. Štefánia Ciganocová, 2. Viera
Kompišová, 3. Ľubica Balogová.

Štvorhry − 1. Imrich Meňovčík − Štefánia
Ciganocová, 2. Ľuboš Soták − Gabriela Grmolcová,

3. Milan Vasiľ − Viera Kompišová. Víťazi prevzali
nové putovné poháre, umiestnení na ďalších
miestach porcelánové šálky.

Vďaka sponzorom − Eduard Maskaľ, Milan
Vasiľ, Slavomír Román APE, Imrich Meňovčík a
ďalší − získali tričká, kozmetiku, vaky APE a iné
darčeky. To všetko po záverečnom zhodnotení, po
ktorom syn Peter Nistor − aj v mene rodiny − vyslovil
spokojnosť s dôstojným a priateľským priebehom
súťaže pri zelených stoloch.                J. Románová

Mesto a jeho primátor pripravili na záver leta
bohatý kultúrny program. Ukončenie leta sa
uskutočnilo na Námestí Alexandra Dubčeka za
veľmi priaznivého počasia. 

Bohatý záver leta
V programe si každý našiel  niečo zaujímavé.

Na najmenších čakali sprievodné aktivity − maľo−
vanie na tvár a modelovanie balónov, ktoré pre
mimoriadny záujem predĺžili. Kvôli technickým
problémom v poslednej chvíli odvolali nafuko−
vací hrad, ktorý bol súčasťou sprievodných akcií
pre deti.  

Atmosféru spríjemňovala skupina Laborec a
Tarnavčan. Nechýbalo ani zábavné vystúpenie
pre deti. Kúzelník Wolf predviedol zaujímavé
kúzla a rozosmial malých i veľkých. Vyvrcho−
lením záverečného programu s názvom Ukon−
čenia leta bolo vystúpenie známej a obľúbenej
skupiny Drišľak a hudobnej skupiny Gerock.  

"Koniec leta rozhodne neznamená koniec
zaujímavých akcií a podujatí, ktoré chceme
ľuďom ponúkať...", uviedol primátor mesta vo
svojom príhovore. Preto sa už teraz tešíme na
ďalšie stretnutie sa vami.                         −bad−

Grand Champions Gretsie
Dňa 30.8.2014 sa uskutočnila Východo−

slovenská výstava koní všetkých plemien v
obci Pavlovce − Ranch Breziny. 

Zúčastnilo sa na nej vyše 98 koní rôznych
plemien. Bolo obsadených 8 kategórií valachov,
ako aj kobýl. Na výstave sa zúčastnili Strážania z
ranchu Wild West Western Strážske: Roderik Mag−
doško s kobylou Gretsie Fan Staal Skylenborch v
kategórii nad 4 roky a Lenka Poláková s koňom
Skips Jewels v kategórii Americké plemená. Kon−
kurencia bola silná, pretože táto výstava je uzná−
vaná ako majstrovstvá Východoslovenského kraja.
Strážania sa v silnej konkurencii nestratili a L.
Poláková skončila na 6. mieste. No Gretsie Fan
Staal Skylenborch zažiarila v plnej kráse, zvíťazila
v svojej kategórii kobýl s jasným náskokom s
hodnotením 8,26. Bolo to najvyššie hodnotenie zo
všetkých zúčastnených koní. V kategórii víťazov sa
stala Grand Champions. Blahoželáme R. Magdoš−
kovi k vynikajúcemu výsledku a reprezentácii
ranchu a mesta, podobne i L. Polákovej.        −red.−

Proti besnote líšok
Regionálna veterinárna a potravinová správa

Michalovce oznamuje občanom, že v dňoch 6.
až 17. októbra 2014 (posun je možný podľa vý−
voja počasia), budú na území regiónu Micha−
lovce a Sobrance rozmiestnené vakcinačné
návnady Lysvulpen, ktoré obsahujú modifikovaný
oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern.

Návnada je čiernohnedej farby, v tvare guľo−
vitom alebo hranatom, pevnej konzistencie. Vo
vnútri návnady je plastiková tobolka s viacja−
zyčnou potlačou "Pozor − vakcína proti besnote".

−msú−
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Preveril ich dážď
Daždivé počasie 27. augusta 2014 postavilo

na nohy kolektív pracovníkov DSS Harmonia už
skoro ráno. Z futbalového štadióna previezli celé
technické zázemie do mestskej telocvične a kol−
kárne, kde sa príhovorom a otvorením riaditeľkou
Ing. Máriou Dunajovou začal III. ročník športových
hier klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja s účasťou jeho podpredsedu Ing. Emila Ďu−
rovčíka.

V úvode športový tanec predviedli domáci
klienti, potom sa začali súťaže. Veľký elán, do−
siahnuť čo najlepšie výsledky, preukázali všetci
súťažiaci v 6 disciplínach. Zo 14 zariadení boli
najlepší DSS Harmonia, druhí DSS Kráľovce, tretí
DSS Idea Pavlovce. Ceny získali nielen najlepší,
ale aj všetci súťažiaci za veľké snaženie. Potešili
sa aj chutnému guľášu. 

Ale to nebolo všetko. Prekvapila ich ukážka
práce kynológa s cvičeným psom, maľovanie na
tvár i aktivita v rámci Dňa pre Vaše zdravie zá−
stupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne z Košíc.
Účastníci hier a občania absolvovali analýzu svoj−
ho tela, meranie tlaku krvi, cholesterolu, CO vo
výdychu ako aj ukážku správneho čistenia zubov.
Po analýze dostali všetci individuálne vyhodno−
tenie výsledkov a preventívne odporúčania odbor−
níkov. Záujem bol veľký. Podobne i o športové sú−
ťaže, ktoré sa niesli v duchu úvodného sľubu. Aj
preto už tradične DSS Harmonia pripraví ďalší
ročník hier.                                           −grm−

Strážske v minulosti
História je svedkom doby, dňom pravdy, živo−

tom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uply−
nulých čias. (Marcus Tullius Cicero).

Fotoblog, ktorý bol zriadený na webovej
stránke www.strazske.6f.sk, má cieľ podeliť sa o
historické fotografie nášho mesta napr. zaujímavé
zákulisia mesta, súbor Strážan, spartakiáda v
parku, oslavy 1. mája r. 1968, výstup na Krivo−
štianku, prezident Ludvik Svoboda v Chemku a
pod. Ak by ste mali vo svojej zbierke podobné
historické fotky, a chceli by ste ich zverejniť na
tomto webe, zašlite ich na mail: bodorikm@mail.t−
com.sk alebo osobne. Kontakt 0904 563 928. 

Milan Bodorík

Šport v parku
Pekný septembrový deň využilo 40 členov

klubu dôchodcov na športovanie. Napriek vyš−
šiemu veku súťažili v piatich disciplínach, v ktorých
najlepšie obstáli M. Čajka, H. Dankaninová, P.
Dančišin, A. Cibulková, J. Breda, A. Uchaľová. Po
súťažiach všetci naberali nové sily klobáskou z
parkového grilu manželov Lipovských.            −olc−

Reprezentanti ranchu zo Strážskeho na vý−
stave koní v Pavlovciach s trofejami. Pekne za−
pózovali aj koníky. 

Snímka: Patrik Magdoško. Text: −olc−

Na snímke sú stolní tenisti, ktorí sa
umiestnili na 1. až 3. miestach v troch
kategóriách.           Snímka a text: J. Románová


