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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Primátor a poslanci zložili sľub

Ustanovujúce slávnostné zasadnutie zastu−
piteľstva sa uskutočnilo 12. 12. 2014 za účasti
novozvolených a bývalých poslancov, pracov−
níkov úradu a občanov. Všetkých privítal Ing.
Vladimír Dunajčák, primátor mesta.

Predseda mestskej volebnej komisie Miroslav
Kusý oznámil výsledky volieb do orgánov samo−
správy a po nasledujúcom sľube primátora a po−
slancov odovzdal všetkým osvedčenia o zvolení.
Neprítomní Michal Knap a Danka Baánová zložia
sľub na ďalšom zasadnutí. Primátor v príhovore
povedal, že zvolenie primátora a poslancov vy−
jadruje spokojnosť občanov s jeho a ich prácou.
Predložil odpočet najdôležitejších akcií a zdôraznil,
že "to bolo jedno z najúspešnejších doterajších vo−
lebných období". Poďakoval všetkým za ich prácu
a zaželal veľa úsilia do plnenia volebných sľubov a
riešeniu problémov občanov mesta. Prácu býva−
lých poslancov Ing. Dušana Cacaru, Ing. Jozefa
Dvorščáka, Mgr. Kamila Hajdučka a Ing. Vieru Ven−
glarčíkovú ocenil udelením plakety mesta.        −red.−

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:   
Berie na vedomie: l Výsledky volieb do orgá−

nov samosprávy mesta. l Vystúpenie novozvole−
ného primátora. l Informáciu o plate primátora v
zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom po−
stavení a platových pome−
roch starostov obcí a pri−
mátorov miest. l Povere−
nie zastupovaním primáto−
ra PhDr. Lidušku Bušani−
čovú.

Konštatuje, že: l No−
vozvolený primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák zlo−
žil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta. l
Zvolení poslanci mest−
ského zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského za−
stupiteľstva: PhDr. Liduška
Bušaničová, Ing. Stanislav
Demko, PaedDr. Jana
Dzurillová, Magdaléna Ju−
hásová, MUDr. Dana Ju−
rečková, PhD., Mgr. Eva
Lacová, Jozef Meňovčík,

Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi.
Poveruje: l Poslankyňu Mgr. Evu Lacovú zvo−

lávaním a vedením zasadnutí mestského zastupi−
teľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. l Sobášiacich Ing.
Vladimíra Dunajčáka, primátora mesta, PhDr. Li−
dušku Bušaničovú, Martina Šuľaka, Mgr. Evu La−
covú a PaedDr. Janu Dzurillovú. l Hlavného
kontrolóra mesta na výkon kontroly na obdobie od
1. 1. − 30. 6. 2015 v súlade s plánom kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015.

Zriaďuje komisie: Komisia výstavby a územ−
ného plánu a správy infraštruktúry. Komisia
ochrany a tvorby životného prostredia. Finančná
komisia. Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej
činnosti. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva.
Komisia kultúry, školstva a mládeže. Športová
komisia. Ochrany verejného poriadku. Vyraďova−
cia komisia. Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ústavný
zákon č. 357/2004 Z. z.).

Volí: Predsedov komisií: Komisia výstavby a
územného plánu a správy infraštruktúry − Ing. Sta−
nislav Demko.              (Pokračovanie na 2. strane)

Silvester v meste
Námestie A. Dubčeka (v prípade nepriazni−

vého počasia viacúčelová sála)
17.00 hod.: Šašo Leňoch a Šašo Smieško 

− zábavný program pre deti
18.15 hod.: Lampióny šťastia − hromadné 

vypúšťanie (za priaznivých poveternostných 
podmienok)

18.30 hod.: Tombola pre deti 
Bonus − teplý čaj a varené víno
Poznámka: Tombolové lístky pre deti MŠ 
a ZŠ − každé dieťa obdrží jeden tombolový 
lístok v MŠ a ZŠ. Deti, ktoré nenavštevujú 
MŠ alebo ZŠ, obdržia lístok v deň podujatia.

Námestie A. Dubčeka
23.00 hod.− 01.00 hod.: hudobná skupina 

GAMMA
00.00 hod.: − ohňostroj a príhovor primátora 

mesta s prípitkom
Bonus − darček a varené víno

Výsledky volieb 
z 15. 11. 2014

Spolu bolo zapísaných 3620 oprávnených
voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách
bol 1702. Počet platných hlasovacích lístkov pre
voľby do mestského zastupiteľstva: 1667. Počet
platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora
mesta: 1685. Na voľbách sa zúčastnilo: 47,01%
občanov.

Výsledky volieb: primátorom mesta s počtom
hlasov 730 sa stal Ing. Vladimír Dunajčák. Ďalšie
poradie: 2. Michal Knap, 299, 3. Marián Gadžo,
275, 4. Ing. Stanislav Demko, 184, 5. Mgr. Jozef
Dzurjaško, 141, 6. Ing. Alexander Bočan, 40, 7.
Alexander Hula, 16.

Za poslancov mestského zastupiteľstva boli
zvolení: 1. Michal Knap, s počtom hlasov 586, 2.
Mgr. Eva Lacová, 555, 3. Magdaléna Juhásová,
529, 4. PaedDr. Jana Dzurillová, 509, 5. Martin Šu−
ľak, 487, 6. MUDr. Dana Jurečková, PhD., 438, 7.
Danka Baánová, 393, 8. Jozef Meňovčík, 388, 9.
Mgr. Martin Tejgi, 387, 10. PhDr. Liduška Bušani−
čová, 375, 11. Ing. Stanislav Demko, 361.

Prvým náhradníkom je Ing. Ondrej Drutár s poč−
tom hlasov 336.

Nezvolení kandidáti získali od  39  do 313  hla−
sov.

Na snímke P. Kičinku sú noví i bývalí poslanci MsZ. Text: red.
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Poïakovanie
Dňa 15. novembra nás nečakane a navždy

opustila naša drahá dcéra, sestra, mamka,
babka, švagriná a krstná Danica CIBULKOVÁ.

Ďakujeme speváckemu zboru Rozkvet, čle−
nom SZPB, OZKaRŠ, spolupracovníkom I.E.G.
Gastro, susedom z bloku 449, všetkým priateľom
a známym, ktorí sa s ňou prišli naposledy rozlúčiť
a pomohli tak zmierniť náš veľký žiaľ.  

Smútiaca rodina Cibulkova a Vysocka 

Spomienka
Tak náhle, ticho a bez rozlúčky si odišiel ako

vánok... Vzal si mi pokoj a spánok. Tvoj odchod
ma bolí. 

Dňa 5. 11. 2014
uplynulo 10 rokov od
chvíle, keď nás po tra−
gickej udalosti navždy
opustil Jozef Megela.

Kto ho poznal a
mal rád, nech mu ve−
nuje tichú spomienku.

S láskou a úctou
spomína mama a bra−
tia Peter, Pavol, Mar−
tin s rodinami.

(Dokončenie z 1. strany) Komisia ochrany a tvorby
životného prostredia − Martin Šuľak. Finančná ko−
misia − PhDr. Liduška Bušaničová. Komisia bytová,
obchodu a podnikateľskej činnosti − Michal Knap.
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva − MUDr.
Dana Jurečková, PhD. Komisia kultúry, školstva a
mládeže − Mgr. Eva Lacová. Športová komisia −
Jozef Meňovčík. Ochrany verejného poriadku −
Mgr. Martin Tejgi. Vyraďovacia komisia − Danka
Baánová. Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov − Magda−
léna Juhásová.

Schvaľuje: l Predsedníčku redakčnej rady
PaedDr. Janu Dzurillovú. l VZN č. 5/2014 o miest−
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Strážske. l III. zmenu rozpočtu mesta
Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2014: a)
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 74 371,88 eur, b) presun
rozpočtových prostriedkov na podpoložkách roz−
počtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny
príjmov a výdavkov upravených v bode a).

Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovna−
ný vo výške 3 057390,29 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet               2 829 526,84 eur
Kapitálový rozpočet                       92 995,00 eur
Finančné operácie                       134 868,45 eur
Rozpočet mesta                       3 057 390,29 eur
Výdavky: Bežný rozpočet            2 744 336,29 eur
Kapitálový rozpočet                      225 995,00 eur
Finančné operácie                         87 059,00 eur

Rozpočet mesta                       3 057 390,29 eur
l Predĺženia nájomných zmlúv ul. Laborecká
280/29, 281/27 a ul. Obchodná 440 do 31. 3.
2015: Ridaj Radoslav a Ridajová Beáta, Dudičová
Gabriela, Tokár Gabriel a Tokárová Iveta, Ada−
mová Margita, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav,
Piskorová Dana a Piskor Roman, Goroľ Karol a
Goroľová Silvia, Adam Emil a Adamová Eva, Šma−
ťová Eva a Šmaťo Ján, Janičo Roman a Janičová
Ingrid, Hrnčiarová Monika, Kapura Ján a Kapurová
Ľudmila, Tolvaj Jozef, ml. a Tolvajová Albína,
Kapura Viliam a Kapurová Mária, Tolvaj Jozef, st.
a Tolvajová Zlatica, Hrnčiar Štefan, Ridajová
Beáta a Ridaj Gejza, Sabolová Jarmila, Šmaťová
Anna, Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav,
Rusová Anna, Miško Marcel, Dubovský Milan,
Dančišin Erik, Štempáková Alžbeta, Semancová
Jana, Diliková Lenka, Benkoová Ľubica, Kosť
Peter, Križanová Lucia, Makara Milan, Mazúrová
Anna, Skoupilová Ingrid, Turok−Meceňová Jana,
Pavolková Mária, Smaržíková Silvia, Čorejová
Lenka. l Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Strážske na I. polrok 2015.

Prerokovalo: Upozornenie prokurátora zn. Pd
185/14/8807−2 zo dňa 27. 11. 2014 so záverom,
že mestské zastupiteľstvo upozorneniu vyhovuje.

Ukladá: Pripraviť návrh dodatku k VZN č.
3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd v
súlade s opatrením č. 2 upozornenia prokurátora.
Z: MsÚ. T: do najbližšieho zasadnutia MsZ.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva

K voľbám
Miroslav Kusý, predseda mestskej volebnej

komisie, poslal do redakcie príspevok, v ktorom
vyslovil vďaku volebným komisiám za ich prí−
kladnú prácu pri zabezpečovaní hladkého priebe−
hu komunálnych volieb.

Zároveň srdečne zablahoželal zvolenému
primátorovi Ing. V. Dunajčákovi a taktiež aj po−
slancom nášho mesta za získanú dôveru spolu−
občanov pri vykonávaní práce v mestskej správe.

−red.−

Rekonštrukcia pomníka
zo štátneho rozpočtu
Pomník padlým v 1. svetovej vojne na Námestí

Alexandra Dubčeka je kópiou pomníka, ktorý sa nachá−
dza na cintoríne na Ulici osloboditeľov. Pomník posta−
vili pôvodne v strede obce vďační občania 26 padlým
z obce Strážske.

Na rekonštrukciu pomníka − na základe žiadosti − bola
mestu poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu SR na vý−
kon prác na vojnových hroboch vo výške 5000 eur z roz−
počtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR. Spoluúčasť
mesta je vo výške najmenej 1 250 eur.

Pri pomníku sa každoročne uskutočňuje panychída za
zosnulých padlých a ich pamiatku si uctia aj položením kve−
tov.                                                                 −zam−

Rozprávkový Mikuláš
V predvečer 6. decembra prišiel do nášho

mesta Mikuláš. 
Na preplnenom námestí už od 14.45 hod. vy−

strájali čerti a vábili deti na zlé chodníčky veriac, že
Mikuláš nepríde. To im však prekazil anjel, ktorý sa
stratil Mikulášovi, no idúc za pocitom lásky a
dobra, došiel až k nim. A tu sa začínal súboj medzi
dobrom a zlom. Po pôsobivom anjelskom tanci,
čert svoju prehru nakoniec uznáva. To už na
tribúnu pribehli aj vianoční škriatkovia, nesúc so
sebou dobrú náladu, ktorá Mikuláša obvykle pri−
volá. A stalo sa − deti i rodičia už videli koč, v
ktorom sa viezli Mikuláš, čert a anjel v sprievode
primátora mesta. Mali za sebou už milú povinnosť
− potešiť svojou prítomnosťou klientov DSS Har−
monia a Lidwina. 

Program na námestí sa teda mohol začať.
Mikulášskej nádielke predchádzal detský program
a rozsvietenie stromčeka. Mikuláš sa s dobrými
deťmi rád vyfotografoval a povozil na koči. Malých
i veľkých iste potešil mikulášsky punč, za ktorý
vďačíme Ing. Bodnárovej.

Čo dodať na záver? Celé podujatie, tak ako i
po minulé roky, bolo v réžii Centra voľného času
Strážske, v programe vystúpili členovia krúžkov
CVČ, deti MŠ a ZŠ.                        Marta Kordeľová

MŠ s najnižšou ekostopou v kraji
Ekologická stopa je edukačný program posta−

vený na práci s internetovým kalkulátorom ekolo−
gickej stopy školy, do ktorého sa zapojila MŠ v
Strážskom. Ekologická stopa je metóda merajúca
vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. 

Stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu,
organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové
množstvo územia potrebného na zabezpečenie
všetkého čo spotrebúvame (energia, voda, potra−
viny, oblečenie, materiály) a na zneškodnenie od−
padu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa,

tým väčší vplyv na prírodu.
Svetový deň životného prostredia je dňom

udeľovania certifikátov programu Ekologická stopa.
V školskom roku 2013/2014 bolo zaregistrovaných
742 škôl, z toho certifikovaných 77. Držiteľom
certifikátu − škola s najnižšou ekologickou stopou
0.1792 globálnych hektárov na 1 osobu − sa v škol−
skom roku 2013/2014 stala MŠ Družstevná v
Strážskom. Ocenenie za MŠ som prevzala dňa 16.
októbra 2014 v Oščadnici − Veľká Rača.

PaedDr. Iveta Grigeľová

Vynovená kaplnka
Slávnosť Všetkých svätých pri

dušičkových pobožnostiach spolu s
kňazmi a veriacimi sa uskutočnila 1.
novembra na miestnom cintoríne.
Modlitby zaznievali najmä pri kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá
žiarila čistotou a novotou. Už skôr − k
jej sviatku − ju zvonku i zvnútra re−
novoval na vlastné náklady Juraj
Kusý. Neľutoval financie, pracovité
ruky a tomuto stánku dal vynovený
ráz.                                       −gg−

Tichá noc
Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní,
len Mária s Jozefom nočným mestom blúdi.
Nemáme už miesta − počúvajú stále.
Pre Božieho syna sú iba maštale.

Tak to bolo vtedy. Ako je to dneska?
Nájde syn človeka medzi nami miesta?
Len malý obrážtek, len krížiček malý,
by sme v našom dome na očiach mali.

Ježiško je pokoj, láska i pokora,
otvorme mu svoje príbytky dokorán.
Nielen v čas vianočný, ale po celý rok,
nech je u nás doma, ako náš stály hosť.

F. Repovský

Snímka: P. Kičinka

Snímka: G. Grmolcová
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CVÈ  pre všetkých
V CVČ sme v novembri a decembri uskutočnili

niekoľko zaujímavých podujatí. V rámci Európskeho
týždňa proti drogám preventistka ORPZ v Micha−
lovciach, Ing. Kpt Zuzana Rozsypalová, prostred−
níctvom preventívneho programu Póla radí obozná−
mila deti MŠ s rôznymi nástrahami, ktoré na nich
číhajú. Pre študentov SOŠ boli zorganizované po−
dujatia Študentská kvapka krvi a Bojujeme proti
AIDS. Pre žiakov ZŠ sa uskutočnili besedy zame−
rané na prevenciu sociálno−patologických javov i z
dopravnej výchovy. V telocvični SOŠ si medzi se−
bou chlapci zahrali turnaj vo futbale. Členovia ry−
bársko−poľovníckeho krúžku počas víkendových
stretnutí si svoje nadobudnuté teoretické vedomosti
skúšajú v prírode. V rámci regionálnej výchovy sa
deti oboznámili s krásnym remeslom paličkovania.
1. decembra k deťom so ZÚ Drobček klub zavítal
Mikuláš.

K Vianociam si deti zhotovili vianočné ozdoby z
trávy a mnohí z nich po prvýkrát videli, ako sa pečú
vianočné oblátky. Neskôr za zvukov pekných kolied
piekli voňavé perníky, ktoré si deti aj ozdobili. Naši
členovia vystúpili vo vianočnom programe v meste
i v DSS Harmonia.                                               A.F.

Oprášili bájky
V základnej škole už štyri roky v októbri zábavnými formami pripravujeme akcie, pri ktorých

podporujeme trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, tiež k poznávaniu nového. Tohto roku
školská knihovníčka vybrala tému − bájka.

Moderátori G. Dzurillová a J. Džugan prítomných oboznámili s najznámejšími bájkarmi, vybraní žiaci ich
život priblížili pomocou prezentácií a vtipné dramatizácie od Ezopa, Krylova, La Fontaina a Záborského
spestrili dopoludnie nejednému divákovi. Učiteľky pomohli s kostýmami, ktoré  podčiarkli charakter postáv.
Zvieratká, ktoré nám v prenesenej forme ukázali povahové črty niektorých ľudí, v závere zdramatizovanej
bájky vždy zdôraznili poučenie. Tóny indiánskych piesní pomohli vyplniť krátky čas medzi jednotlivými
číslami programu. Potešilo nás, že pozvanie neodmietli členovia školskej rady v zastúpení Mgr. E. Matu−
chová a M. Knap, ktorí sa opätovne presvedčili, akých šikovných žiakov "malých hercov" máme v ZŠ.

Mgr. Mária Maskaľová

K 90. narodeninám
Nedávno sme oslávili 90. narodeniny člena ZO SZPB Jozefa Maka−

ru, priameho účastníka odboja, ktorý dostal vyznamenanie od ministra
obrany a odovzdal mu ho Ing. Daniel Sidor, oblastný tajomník SZPB z
Michaloviec a primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Pozvanie prijal aj
duchovný otec gréckokatolíckej cirkvi Mgr. Ladislav Praščák. Slávnost−
né stretnutie pre oslávenca pripravila Ing. Mária Dunajová, riaditeľka
DSS Harmonia s personálom. Hostia, klienti a päť členov ZO SZPB
strávili s oslávencom príjemné chvíle. So svojím spolubojovníkom si
zaspomínal na časy, keď sa pretĺkali ničivými priepasťami vojny. Bol to
zázrak, že prežili túto vojnu. Aj vďaka šťastnému osudu sme zablaho−
želali J. Makarovi ku krásnemu jubileu slovami básnika, že život sú
čriepky šťastia malé, ktoré si treba vážiť neskonale.                           A.Z.

Aj jubilanti
V predvianočnom čase si želáme pekné

sviatky, zdravie, šťastie. Tak sme urobili aj my v
základnej organizácii Zväzu postihnutých civili−
začnými chorobami. Stretli sme sa 9. decembra v
reštaurácii Diamant. Medzi 25 účastníkmi boli aj
jubilanti, na ktorých sme nezabudli. Všetci sme sa
veľmi dobre cítili.                               M. Reiserová 

Kampaň 16 dní aktivizmu
Táto kampaň je iniciatívou na zastavenie

násilia páchaného na ženách. 
Pri tejto príležitosti OZ Pomoc rodine Micha−

lovce uskutočnlo "pískačku" pred OC Zemplín,
ktorou vyjadrili odmietavý postoj k násiliu pácha−
nému na ženách, potom bola otvorená diskusia v
ZOS. V priestoroch MsÚ bola výstava umlčaných
svedkýň. 

Aktivity organizovalo OZ Pomoc rodine v Mi−
chalovciach. 

BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce
ponúka voľné pracovné miesta.
Podrobnejšie na www.bukoza.sk

Ochutnávka 
zdravých pokrmov

Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy,  sa
v materskej škole  uskutočnila tradičná ochutnávka
zdravých pokrmov. V jedálni sa 16. októbra v po−
poludní zastavili rodičia, starí rodičia s deťmi, aby si
pochutnali na dobrotách, ktoré ochotne pripravila
školská kuchyňa. Nechýbali nátierky, zeleninové
polievky, rôzne mäská, koláče, šaláty a nápoje. Dú−
fame, že každý si našiel to, čo mu najviac chutilo. 

PaedDr. Iveta Grigeľová

Spieval predovšetkým srdcom
Záverom osláv 10. výročia Red Dragon, výcvikového centra pre profesionálnu sféru a záujemcov, bol

koncert Red Dragon Band, ktorý sa uskutočnil v Michalovciach. Účastníkmi boli aj pozvaní Strážania.
"Najhoršie je, keď človek nechá zhasnúť to svetlo v sebe" povedal Peter Tomko v úvode koncertu a

dodal, že "prišiel Red Dragon, hudba išla do ústrania, ale prišiel "Maroš (klávesy) a hudbu som objavil
znovu." Postupne okomentoval piesne vlastné i prevzaté, ktoré tvorili repertoár koncertu. Ukázal, že je
nielen dobrý spevák i autor, ale aj zaujímavý moderátor. Jeho srdcovkou je vlastná tvorba, v ktorej zhudobnil
verše M. Válka. Ponúkal viaceré verzie skladieb, prerábal ich, až k záverečnej spokojnosti...Nedá mi
nespomenúť zhudobnené verše M. Dományovej, ktoré urobil pre krúžok Zrkadlenie na recitačný večierok z
jej tvorby a Danka Mihalčinová ich s gitarou spieva dodnes.

Pekne vyzneli aj jeho spomienky na Karola Kontura, jeho guru a dobrého kamaráta, ktorý ho manažoval.
S Karolom si vybrali cestu ľudskosti. Pred niekoľkými rokmi vydal o ňom aj knihu.

Celým koncertom sa niesla hudba, piesne, ktoré vydal na  nosičoch, slová o tvorbe, živote. Aj preto
pieseň Svet krásny býval venoval prítomným rodičom. Rocker Peter Tomko s jemným, sýtym hlasom
spieval predovšetkým srdcom túto i všetky piesne.
G. Grmolcová

Vianoèné prázdniny 
aj v prírode

20. 12. 2014 − sobota 10.00 hod.: Zvieratkám na 
Vianoce − vyvesenie kŕmidiel pre spevavé 
vtáctvo. Vychádzka do prírody pre členov 
záujmových útvarov a ostatných záujemcov. 

23. 12. 2014 − utorok o 10.00 hod.: Darčeky 
zvieratkám − doplnenie  vyvesených kŕmidiel 
a kŕmnych zariadení (zásypov, srnčích 
krmelcov) kvalitným krmivom. Vychádzka 
do prírody pre členov záujmových útvarov 
a ostatných záujemcov.

29. 12. 2014 − pondelok o 10.00 hod.: Na Silvestra
veselo − výroba masiek.

30. 12. 2014 − utorok o 10.00 hod.: Po stopách 
zvierat − odlievanie stôp, pozorovanie života 
zvierat v okolí kŕmnych zariadení a doplnenie 
krmiva. Vychádzka do prírody pre členov 
záujmových útvarov a ostatných záujemcov. 
14.00 hod.: Silvestrovské bláznenie so Sisou 
− pre členov ZÚ Streetdance a Zumba.

5. 1. 2015 − pondelok o 10.00 hod.: Novoročný lov
mieňa na rieke Laborec − pre členov rybársko−
poľovníckeho krúžku a ich rodičov. 
13.00 hod.: Prázdninoví šikulkovia − netradičné
výtvarné techniky pre deti.

7. 1. 2015 − streda o 10.00 hod.: Novoročný turnaj 
v stolnom tenise − pre členov záujmových 
útvarov a ostatných záujemcov.

Plán podujatí CVČ
na mesiac január 2015

9. 1. 2015 − piatok 12.30 hod.: Záškoláctvo sa už 
nenosí − beseda s pracovníkom mestskej 
polície.

14. 1. 2015 − streda 13.30 hod.: Prostitúcia 
a sexuálne prenosné ochorenia − beseda  
s pracovníčkou RÚVZ.

21. 1. 2015 − streda 13.00 hod.: Povedzme násiliu
stop − beseda s psychologičkou.

28. 1. 2015 − streda 13.00 hod. Nedajte sa 
šikanovať − beseda s preventistkou ORPZ.

Červené maky
Spomienkový pietny akt pri príležitosti Dňa

vojnových veteránov sa opäť konal dňa 11. no−
vembra pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne
na námestí A. Dubčeka. Pripomenuli sme si hrdin−
stvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen
za slobodu a mier. Symbolom sa stal kvet vlčieho
maku, ako obraz krvi prelievania na bojiskách.
Spomienkovú bohoslužbu − panychídu − celebroval
protojerej Mgr. Michal Džugan v prítomnosti členov
ZO SZPB a občanov mesta.                            Z.A.

Spievali a recitovali
Ku klientom DSS Harmonia sa v októbri − Me−

siac úcty k starším − vybral spevácky zbor Rozkvet
a krúžok Zrkadlenie. V spoločnom programe za−
spieval Rozkvet veselé ľudové piesne s akordeó−
novým sprevádzaním G. Uličného. Zrkadlenie svoje
pásmo Jak rozdumuju vichodňare rozčlenilo vhod−
ne k pesničkám tak, že sa vzájomne dopĺňali. Spo−
ločné vystúpenie vyznelo kompaktne aj vďaka vý−
beru pesničiek a dobrej nálade vystupujúcich i prí−
tomných.                                                 −grm−

Na Katarínu
Aj v tomto roku zorganizovalo vedenie klubu

dôchodcov obľúbenú zábavu na Katarínu. Uskutoč−
nila sa v Aztéke pri vyzdobených stoloch s dobrým
jedlom a občerstvením. Vyše tridsiatke členov klubu
na počúvanie i do tanca hral S. Slivka. Po sláv−
nostnom prípitku nezostal tanečný parket ani na
chvíľu prázdny. Bolo príjemne a veselo, a preto nik
neľutoval zaplatiť 7 eur vložného.                   −olc−
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WildWest Western 
Strážske

To je názov jazdeckého klubu na Zámočníckej
147 v našom meste. Občianske združenie je zame−
rané na westernové a anglické jazdenie, výcvik ko−
ní štýlom Horsmanship. Nešťastná udalosť na vla−
kovom priecestí v roku 2011 posunula vznik  rodia−
ceho sa klubu o ďalší rok, takže oficiálny dátum
založenia a činnosti je 11. 4. 2012.

Združenie prináša poznanie pre detskú mládež
o tom, čo je to kôň a život v jeho spoločnosti, aké
prináša radosti  a starosti spolužitie človeka a koňa.
Naša skupina na sociálnej sieti disponuje 325
aktívnymi členmi. Máme 85 priamych členov z
mesta a okolia, stále sa rozvíjame. Pravidelne sa
zúčastňujeme spoločenských akcií v meste a v
okolí. Naša filozofia je založená na báze novodobej
školy a ponímania v chove a tréningu koní tzv.
Horsmanship, čo je zdokonaľovania sa človeka v
prirodzenej komunikácii s koňom. Je to takzvaná
reč koní, kedy človek pri citlivom vnímaní dokáže
vnímať ich komunikáciu. Táto škola je veľkým príno−
som pre dnešnú mládež, nakoľko je smerovaná k
úplnej vyrovnanosti, pokore a sebadôvere jedinca.
V súčasnosti je už raritou stretnúť živého koňa, čo
často vidíme pri návštevách škôl. Snažíme sa pri−
viesť členov združenia k poznávaniu prírody a nie
posedávaniu pri PC. V rámci vzdelávania sa  zú−
častňujeme  školení u najväčších profesionálov  na
Slovensku, v Čechách, Poľsku, Maďarsku a Ne−
mecku. Priviedli sme do mesta velikánov z oblasti
tréningu koní − Petra Šimeka, viacnásobného maj−
stra SR v reiningových disciplínach, Betku Krou−
manovú, dvojnásobnú ME v Horsmanchipe a Traile,
Michaelu Zachovú, predsedníčku NRH v Českej re−
publike, Paari Spišákovú, reprezentantku Grécka v
drezúrnom jazdení, Janku Rindošovú, aktívnu roz−
hodkyňu z Národného žrebčína Topoľčianky, Luciu
Náštickú, reprezentantku SK v drezúrnom jazdení a
najväčšiu hviezdu v Európe v reiningovom jazdení
Rafala Dolotu, pod ktorého vedením sa pripravuje
náš zverenec Sebastian Magdoško na športovú
kariéru. 

Tento rok sme už mohli predviesť naše kone aj
na súťažiach a na 17. výstave koní v Turanoch.
Roderik Magdoško odprezentoval frízsku kobylu
Gretsie fan Stall Skalenborch, ktorá sa umiestnila
na 4. mieste a Lenka Polákova predviedla Skips Je−
wela v triede americké plemená, ktorý sa umiestnil
na 4. mieste v kategórii teplokrvné plemená. Naši
reprezentanti sa v silnej konkurencii 65 koní ne−
stratili. Dna 17. 8. 2014 sa konala Medzinárodná
výstava Môj kôň v Trenčíne. Zišla sa úplná špička
v kategórii frízskych koní, nakoľko sa konal špe−
ciálny zvod tohto plemena. V asi najsilnejšej konku−
rencii, aká bola pri účasti krajín Maďarska, Česka,
Poľska, Rakúska, Slovenska, Holandska, sa
umiestnila Gretsie fan Stall Skylenborch z nášho
chovu, predvádzaná Roderikom Magdoškom, na
vynikajúcom 2. mieste, kde získala prémiu opráv−
ňujúcu ju k zaradeniu do genetického chovu. To
sme ani neočakávali a sme hrdí na odprezento−
vanie a posúdenie nášho chovu a združenia ho−
landskými rozhodcami, ktorí sú špecialisti na toto
plemeno. Gretsie sa stala Grand shampionom, čo
potvrdila aj na východoslovenskej výstave koní v
Pavlovciach, kde získala najvyššie hodnotenie v
histórii výstavy.

Tento rok sme prežili naplno a dúfame, že čím
viac aktívnych členov sa pripojí, tým viac budeme
napredovať a ďalej šíriť myšlienku spolupatričnosti
koňa a človeka.                              Patrik Magdoško 

Diváci povzbudzovali všetkých
Dňa 9. novembra 2014 sa v

našom meste uskutočnil jubilejný
45. ročník Behu oslobodenia
mesta Strážske. Na štart novej
trate sa postavilo rekordných 103
pretekárov v kategórii dospelých a
pekná účasť bola aj v mládežníc−
kych kategóriách,  v 12 vekových
kategóriách súťažilo 192 preteká−
rov.

V cieli hlavnej kategórie domino−
val ukrajinský reprezentant Ruslan
Pechnikov, u žien dominovala známa olympionička Katarína Berešová z Obalservisu Košice. Z domácich
pretekárov sa najlepšie darilo perspektívnemu Patrikovi Vyšňovskému (v celkovom poradí na peknom 6.
mieste). Zo Strážskeho zvíťazili Ema Rohaľová (MŠ) a Alexandra Turčíková (ZŠ). Samotný pretek sledovalo
mnoho divákov, bolo pekné počasie, dobrá atmosféra, chutný guľáš, ktorý pripravil a rozdával Jozef Kozár.
Diváci povzbudzovali všetkých pretekárov. Po preteku bola bohatá tombola s tradičnými hlavnými cenami
horským bicyklom a LED televízorom. Uznanie patrí všetkým pracovníkom MsÚ na čele s primátorom mesta
Ing. Vladimírom Dunajčákom, učiteľkám na prezentácii preteku, rozhodcom a ďalším, ktorí pomáhali pri
príprave a realizácii preteku.                                                                                  Vladislav Lipovský

Jubilejný X. ročník MMN
Vo štvrtok 13. 11. 2014 sa v telocvični ZŠ

uskutočnil jubilejný X. ročník Memoriálu Mi−
chala Nistora v stolnom tenise družstiev. Zú−
častnilo sa ho 12 mladších a 18 starších
žiakov a 10 žiačok, t.j. spolu 40 žiakov. Hralo
sa v skupinách systémom každý s každým a
vo finále víťazi skupín medzi sebou.

V kategórii mladších žiakov zvíťazil J.
Čurma zo 6.a pred M. Kmecom, K. Müllerom
z 5.a a D. Koťom zo 4.b. Kategóriu starších
žiakov vyhral M. Matuch pred J. Hakošom z
8.a, tretie miesto obsadil E. Meňovčík pred R.
Koscelníkom z 9.a. Medzi dievčatami bola
najlepšia V. Doničová zo 7.a, pred L. Širokou
z 9.a, Ch. Polačikovou zo 7.a a B. Misárovou
z 8.a.

Najlepší štyria v kategórii starších žiakov a žiačok reprezentovali ZŠ Strážske v okresnom kole, ktoré
organizovala II. ZŠ Michalovce. Obe družstvá priniesli poháre, medaily a diplomy − dievčatá za 2. miesto a
chlapci za 3. miesto. Blahoželáme!                                                                    Mgr. František Müller

Deväť cien Strážanom
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Strážskom usporiadala v dňoch 25. a 26.

októbra 27. ročník Zemplínskej výstavy drobných zvierat, spojenú so špeciálkou klubov
Zemplínskeho králika a plymutiek.

V priestoroch zimného štadióna vystavo−
valo viac ako 70 chovateľov v pôsobnosti
regiónu Zemplín 609 zvierat, z nich 292
kusov hydiny, 72 holubov a 245 králikov. Na
výstave bolo udelených 28 čestných cien a
z domácich vystavovateľov ceny získali J.
Sabo, M. Pavelko, M. Mikolaj, M. Balko, V
Kušej, Ing. O. Drutár a mladí chovatelia D.
Koto, M. Balko, J. Hadžala.

Výstavu navštívil Ing. V. Dunajčák, pri−
mátor mesta a niektorí poslanci. Medzi vyše
300 návštevníkmi bola aj skupina 20
klientov z DSS Harmonia. Počet návštev−
níkov ovplyvnila podobná výstava v Micha−
lovciach. Potešiteľné je, že na výstavu chodí
viacej Strážanov.

Príprava výstavy si vyžadovala veľa úsi−
lia a času výboru a členov organizácie (na snímke autorky). Vyrobili nové klietky pre 60 králikov, klietky pre
hydinu renovovali výmenou pletiva a novým náterom. Príprava i priebeh výstavy ležala na pleciach
výstavného výboru, ktorý pracoval v zložení M. Mikolaj, J. Sabo, M. Uhrin, V. Kušej. Podľa ohlasu
návštevníkov sa výstava páčila, mala solídnu úroveň aj vďaka sponzorom s finančnou a materiálovou
pomocou. Podobne pomohlo mesto i jeho primátor. Bez pomoci by nebolo možné výstavu zorganizovať k
všeobecnej spokojnosti.                                                                                              G. Grmolcová

Byť aktívny
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

pozval 21. novembra do CVČ zaslúžilé členky.
Stretnutie pri čaji viedla M. Kudelčíková a s čajom
rozdala aj sviečky, symbol Vianoc. Diplomovaná
sestra Soňa Lojová porozprávala, aké dôležité je
vo vyššom veku byť aktívny, venovať sa koníč−
kom, čítaniu, záľubám. Predviedla niektoré cviky
s dôrazom na správne dýchanie. Pri zákuskoch
sme si zároveň radili z vlastných skúseností, z
prednášky i ukážok cvičenia.                    −mlc−
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