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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Rozpočet mesta na rok 2017 schválený
Mestské zastupiteľstvo rokovalo 7. decembra za účasti všetkých poslancov: D. Baánová, PhDr.
L. Bušaničová, Ing. S. Demko, PaedDr. Jana Dzurillová, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jureč−
ková, PhD., Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Jozef Meňovčík, Martin Šuľak, Mgr. Martin Tejgi.
Po prerokovaní schválilo MsZ uznesenie, v
ktorom:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Roz−
počet mesta Strážske na roky 2018 − 2019. l Sta−
novisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
mesta Strážske na rok 2017, viacročného rozpočtu
na roky 2017 − 2019 a k návrhu programového roz−
počtu. l Informáciu o hospodárskom výsledku
MsPS mesta Strážske k 30.09.2016. l Predpokla−
dané termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ
na I. polrok 2017. l Správy o výchovno−vzdelá−
vacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Strážske v školskom roku 2015/2016. l
Správy hlavného kontrolóra mesta Strážske: z kon−
troly nedaňových príjmov − EK 221 004 ostatné po−
platky (správne poplatky − vnútorná správa, životné
prostredie), o kontrole kapitálových výdavkov EK
716 − prípravná a projektová dokumentácia, o kon−
trole bežných výdavkov − EK 635 006 údržba bu−
dov, objektov alebo ich častí, o kontrole uchová−
vania účtovnej dokumentácie v CVČ. l Zmluvný
vzťah medzi spoločnosťou SBK, s. r. o., Vranov
nad Topľou so sídlom B. Nemcovej 1, 093 01 Vra−
nov nad Topľou, IČO: 36470694, zapísanej v Ob−
chodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel
Sro, Vložka číslo 12579/P ako predávajúcim a
spoločnosťou ITS Consulting, s.r.o., so sídlom Mi−
letičova 5B, 821 08 Bratislava − mestská časť Ru−
žinov, IČO: 45268991, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 12579/9 ako kupujúcim o predaji časti
podniku uzatvorený dňa 01.02.2016. l Informácie
zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l VZN č. 3/2016 o miestnych da−
niach a o miestnom poplatku za komunálne odpa−
dy a drobné stavebné odpady. l Dodatok č. 2 k
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na pre−
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Strážske. l
VZN č. 4/2016 o určení výšky dotácie na pre−
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Strážske. l
VZN č. 5/2016 o podmienkach prideľovania ná−
jomných bytov vo vlastníctve mesta Strážske. l
VZN č. 6/2016, ktorým sa ruší VZN č. 1/2005 o
kontrole vykonávanou mestskou samosprávou a o
základných pravidlách kontrolnej činnosti. l V sú−

Silvester 2016
Mesto Strážske pozýva všetkých
občanov osláviť príchod roka 2017 na
Námestie A. Dubčeka so slávnostným
príhovorom primátora mesta a ohňo−
strojom o polnoci. Budú aj darčeky.

lade s ods. 2 písmenom § 14 Zákona č. 583/2004
z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo−
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým
opatrením č. 2/2016: a) povolené prekročenie vý−
davkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to o 80 891
eur, b) presun rozpočtových prostriedkov na pod−
položkách rozpočtu uvedených v prílohách bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v
bode a).
Rozpočet je po navrhovanej zmene vyrovnaný vo
výške 3 194 163,30 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet
3 080 163,30 eur
Kapitálový rozpočet
6 000,00 eur
Finančné operácie
108 000,00 eur
Rozpočet mesta
3 194 163,30 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 929 655,30 eur
Kapitálový rozpočet
187 058,00 eur
Finančné operácie
77 450,00 eur
Rozpočet mesta
3 194 163,30 eur
l Rozpočet mesta Strážske na rok 2017 ako vy−
rovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu vo
výške: Rok 2017
3 150 014,84 eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
2 960 014,84 eur
Výdavková časť rozpočtu
2 837 906,84 eur
Prebytok bežného rozpočtu
122 108,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
234 658,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu
−234 658,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu
190 000,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
77 450,00 eur
Prebytok finančné operácie
112 550,00 eur
l Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Strážske na roky 2016 − 2022. l Plán kon−
trolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske na I. polrok 2017. l Predĺženie nájmu do
31.12.2018 na nebytový priestor v objekte súpisné
číslo 300 o celkovej výmere 120 m2 s nájomcom
VÚB, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bra−
tislava, IČO: 31 320 155 za nezmenených pod−
mienok. l Prevod (predaj) majetku parcela č.
607/38 podľa znaleckého posudku č. 1429685−
84/2016 o výmere 18 m2 pre Jána Pirníka, 072 22
Strážske za cenu 300,00 eur na základe priameho
predaja a za náklady spojené s vypracovaním geo−
metrického plánu na odčlenenie pozemku vo výš−
ke 249,00 eur a za náklady, ktoré sú spojené s
prevodom nehnuteľnosti do katastra vo výške
66,00 eur. l Odmenu pre zástupkyňu primátora
mesta vo výške 500 eur v súlade so Zásadami od−
meňovania poslancov. l Odmenu pre hlavného
kontrolóra mesta Strážske vo výške 800 eur za rok
2016. l Odmenu pre poslanca vo výške 300 eur v
súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. l
Dotáciu pre Športový klub Strážske vo výške 3 500
eur.
(Pokračovanie na 2. strane)

Mikulášsky zvonček
V utorok 6. decembra 2016 zavítal do náš−
ho mesta Mikuláš so svojím sprievodom. Spo−
lu s primátorom mesta prešiel ulicami mesta a
rozdával sladkosti v DSS Harmonia a Lidwina,
potom namieril priamo na Námestie Alexandra
Dubčeka (na snímke P. Kičinku).
Tam do jeho príchodu − v podaní detí centra
voľného času − sa odohrával príbeh snehuliaka,
ktorý neveril na Vianoce. A potom prišiel, vystú−
pil z koča a hľadajúc svoj stratený zvonček
prešiel davom ľudí k tribúne. Všetkých pozdravil
a s radosťou si vypočul krásne básničky, koledy
a piesne, ktoré si pre neho deti MŠ, ZŠ a CVČ
pripravili. Výnimočnú atmosféru dotvorilo sláv−
nostné rozsvietenie vianočného stromčeka, a to
všetko za veľkého potlesku, radosti a tanca.
Rozžiarené detské očká už pokukávali po
vreciach s balíčkami a nevedeli sa dočkať slad−
kých dobrôt. Mikuláš so svojimi pomocníkmi po−
tom obdaril všetky deti. Tí odvážnejší sa odhod−
lali aj na fotografiu s Mikulášom pri koči i vianoč−
nom stromčeku.
Mgr. Marta Kordeľová
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Annu Šmaťovú vo výške 50 eur. l Jedno−
razovú sociálnu dávku pre Martina Vysockého vo
výške 85 eur. l Opakované uzatvorenie zmluvy o
nájme bytu: Nájomné byty − Obytný dom U−3 do
31.3.2017: Angela Semancová, Erik Dančišin, Ľubi−
ca Benkoová, do 31.12.2018 Anna Rusová, Marcel
Miško, Milan Dubovský, Alžbeta Štempáková, Len−
ka Diliková, Anna Pilniková, Peter Kosť, Lucia Kri−
žanová, Milan Makara, Anna Mazúrová, Jana Tu−
rok−Meceňová, Mária Pavolková, Silvia Smaržiko−
vá, Dušana Bevilaguová. l Nájomné byty − Nižší
štandard (Laborecká) do 31.3.2017: Tolvajová Lu−
cia, Goroľ Karol a Goroľová Silvia, Janičo Roman a
Janičová Ingrid, Hrnčiarová Monika, Kapura Ján a
Kapurová Ľudmila, Miroslava Goroľová, Tokárová
Magdaléna a Tokár Ladislav, do 31.12.2017: Rida−
jová Beáta a Ridaj Radoslav, Dudičová Gabriela,
Tokár Gabriel a Tokárová Iveta, Adamová Margita
a Adam František, Dudičová Renáta a Dudič Sta−
nislav, Adam Emil a Adamová Eva, Šmaťo Ján a
Šmaťová Eva, Kapura Ján a Kapurová Ľudmila,
Tolvajová Albína, Tolvaj Jozef, st. a Tolvajová Zlati−
ca, Ridajová Iveta a Ridaj Gejza, Sabolová Jarmila,
Šmaťová Anna.
Deleguje: l Danku Baánovú a PhDr. Alenu Ju−
rečkovú za zriaďovateľa do Rady školy pri Mater−
skej škole v Strážskom.
Ukladá: l Zverejniť zámer na priamy prenájom
pozemku parc. č. 106/4 o výmere 80 m2 s mini−
málnou cenou 3,31 eur/m2/rok. T: 10.01.2017. Z:
MsÚ. l Doplniť do rozpočtu mesta Strážske roz−
počty škôl, školských zariadení a rozpočtových
organizácií. T: 09.12.2016. Z: MsÚ, riaditelia škôl,

školských zariadení a rozpočtových organizácií. l K
strategickým dokumentom predkladaným na roko−
vanie MsZ prikladať dôvodové správy. T: trvalý. Z:
MsÚ. l Zverejniť poradovník žiadateľov o nájomný
byt na web stránke mesta a aktualizovať do 14 dní
od doručenia žiadosti. T: trvalý. Z: MsÚ. l Vypra−
covať vnútorný predpis o zadávaní zákaziek s níz−
kou hodnotou v súlade so zákonom o verejnom ob−
starávaní. T: 20.01.2016. Z: MsÚ.
Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske na výkon kontrolnej činnosti od 1.1.2017 −
30.6.2017 v súlade so schváleným Plánom kon−
trolnej činnosti na I. polrok 2017. l Primátora Mesta
Strážske, aby na základe Zmluvy o predaji časti
podniku uzatvorenej dňa 1.2.2016 v zmysle § 476
a nasl. Obchodného zákonníka medzi spoločnos−
ťami SBK, s. r. o. Vranov nad Topľou so sídlom B.
Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
36470694, zapísanej v Obchodnom registri Okres−
ného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo
12579/P ako predávajúcim a ITS Consulting, s.r.o.,
so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava − mest−
ská časť Ružinov, IČO: 45268991, zapísanej v Ob−
chodnom registri Okresného súdu Bratislava I..,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 12579/9 ako kupujúcim
vykonal všetky úkony, ktoré sa dotýkajú Mesta
Strážske ako prenajímateľa vo vzťahu k Zmluve o
nájme nebytových priestorov č. 134/2002 zo dňa
24.9.2002 v znení jej dodatkov.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Dodatok redakcie: V závere rokovania primátor
mesta poďakoval prítomným za účasť, za prácu
vykonanú pre mesto Strážske, zaželal všetkým
prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Deň červených makov
Pri príležitosti pamiatky
vojnových veteránov pad−
lých v minulých vojnách
pripravila ZO SZPB v Stráž−
skom pre svojich členov a
občanov mesta dôstojnú
pietnu spomienku na obete
vojen (na snímke P. Kičinku).
11. novembra 1918 o 11.
hodine a 11. minúte zaznela
posledná salva pri podpise
prímeria v Compigne vo
Francúzsku, ktorým sa skon−
čila prvá svetová vojna a 11.
november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov − Deň červených makov, ako symbolu krviprelievania
na bojiskách.
Pietneho aktu sa zúčastnili predstavitelia cirkví pôsobiacich na území mesta. Panychídu − krátku
bohoslužbu za zomrelých − mali duchovní z gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi Mgr. Lukáš Vojčík a Mgr.
Michal Džugan. Všetkým zúčastneným patrí vďaka.
A. Zabloudilová

Naše mesto

UPOZORNENIE
Požiadať o odpustenie poplatku za komu−
nálne odpady môže žiadateľ najneskôr do
31.10.2017 za rok 2017 v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Strážske č.
3/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len "VZN"). Poplatok
bude odpustený po splnení podmienok
uvedených v citovanom VZN §12 ods.10.
Správa daní a poplatkov MsÚ

K falošným poplachom
V areáli v Strážskom je inštalovaný systém
varovania a vyrozumenia obyvateľstva pre prípad
úniku nebezpečnej látky, ktorý spoločne prevádz−
kujú spoločnosti z areálu Duslo, a.s. − výrobný
úsek Strážske, Chemko, a. s. Slovakia, DIAKOL
STRÁŽSKE s.r.o., Light Stabilizers, s. r. o.
V roku 2016 došlo k dvom prípadom faloš−
ného poplachu. K ohrozeniu zamestnancov ani
obyvateľstva nedošlo.
Vyhlásenie poplachu a ukončenie ohrozenia
prebehlo v zmysle vyhlášky č.388/2006 Z.z. − te−
da sirénami a odvysielaním hovoreného oznamu.
V spolupráci s dodávateľom systému boli od−
stránené technické príčiny, v dôsledku ktorých bol
spustený falošný poplach a boli upravené pra−
covné postupy, aby sa zamedzilo opakovaniu po−
dobnej situácie.

Vďačný list
Nedávno prišiel primátorovi mesta Ing. V. Du−
najčákovi list od Marty Tejgiovej, v ktorom mu vy−
slovila vďaku za seba a za ostatných dôchodcov.
"Pripravili ste nám vynikajúci program z príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Uznanie patrí aj PhDr.
Alenke Jurečkovej a jej spolupracovníkom na po−
dujatí. Veľmi si vážime, že na nás nezabúdate. Vy−
nikajúca hudba a výborné pohostenie (toto zapla−
tené z Vašich súkromných financií) nás vytrhlo z
určitého stereotypu a dodalo silu do ďalšieho žitia.
Stretnutie s priateľmi a milými ľuďmi nás vždy
poteší a pripomenie, že nie sme na svete sami".

Vianočné ticho
Celý svet sa stíšil,
svätá noc nastáva,
v Betlemskej maštali
zem sa s nebom spája.
Slovo Panny fiat
prinieslo nám spásu,
Ježiška v jasličkách,
nádej, pokoru i lásku.
Hviezda k nemu priviedla
pastierov i kráľov,
prijme k sebe každého,
s darmi i bez darov.

F. Repovský

Úprimná vïaka
Krásne odpoludnie pre seniorov
Mesiac úcty k starším − to sú spomienky, úcta blízkych a okolia. Pri tejto príležitosti mesto Strážske
pripravilo pre svojich spoluobčanov 15. októbra vo viacúčelovej sále kultúrnospoločenský program, v ktorom
sa o veselú a dobrú zábavu postarala skupina Progres z Čerenian. V úvode programu sa k seniorom a
jubilantom prihovoril primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý sa zároveň postaral aj o bohaté
občerstvenie pre hostí a zaplatil ho zo svojich súkromných peňazí. Stretli sa tu občania, najviac bolo
bývalých chemkárov, ktorí pospomínali na dávne časy. Na snímke (P. Kičinka) prítomní počúvajú príhovor
primátora mesta. Bohatý program spevu, hudby a tanca zanechal hlboký zážitok a krásne spomienky do
ďalších rokov. Veríme, že pri kultúrnospoločenskom programe ste sa dobre zabavili a zatancovali.
PhDr. Alena Jurečková

Úprimná vďaka patrí DSS Harmonia v Stráž−
skom V. Dzurjaškovej, riaditeľke Ing. M. Dunajo−
vej, sestričkám, opatrovateľkám a celému perso−
nálu za obetavú opateru nebohého Michala
Hudáka, ktorý časť svojho života prežil v tomto
zariadení. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na mest−
skom cintoríne prišli rozlúčiť s naším bratom a
švagrom.
Smútiaca rodina

Spomíname

"Nezabudneme" je nápis na náhrobnom ka−
meni našej milovanej Ing. Gabriely Lugošovej,
rod. Vajdovej. Prosíme − venujte jej v týchto
dňoch spomienku a modlitbu. V našich srdciach
ostane stále živá.
Smútiaca rodina

Naše mesto
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ZUŠ oslávila 40. výroèie
Základná umelec−
ká škola dôstojne
oslávila svoje 40. vý−
ročie vzniku koncer−
tom s profesionálny−
mi umelcami, ktorí
ochotne prijali pozva−
nie od svojej "alma
mater". Na koncerte
vystupovali umelci −
operný spevák Matúš
Mazár, ktorý je štu−
dentom
Akadémie
muzických umení v
Prahe u Romana Ja−
Účinkujúci po skončení koncertu na snímke P. Kičinku.
nála, s korepetítorkou
Opery Štátneho diva−
dla Košice Júliou Grejtákovou, hobojista Matúš Veľas, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu prvého hobojistu
v Symfonickom orchestri RTVS, je prvým hobojistom Slovenskej filharmónie a spolupracuje s komorným
orchestrom Bratislava Capella Istropolitana, klaviristka Lucia Biľová, korepetítorka Akadémie umení v Ban−
skej Bystrici, speváčka Milena Bančejová, pedagóg spevu v ZUŠ Michalovce so svojou korepetítorkou
Alenou Sajlerovou, huslistka Ivana Čakurdová, akordeonista Pavol Hlaváč. Medzi účinkujúci nechýbali
súčasní pedagógovia školy: Mária Uličná so žiakmi − Simona Škurková a Adam Žužo (hra na gitare), Naďa
Biľová, ktorá robila klavírny sprievod a Katarína Čakurdová, ktorá zahrala spolu so svojím bývalým žiakom
akordeónové duo a Eduard Tokár so žiakmi − Ema Macková, Adam Haluška, Tomáš Packo, Natália Džu−
ganová, absolventi Jakub Kala a Ivana Čakurdová (husľový komorný orchester). Koncertom sprevádzala
Anna Soročinová, pedagóg literárno−dramatického odboru. O výzdobu na javisku a výstavu vo foyeri sa
postarali žiaci pod vedením učiteľa výtvarného odboru a zároveň riaditeľa školy Petra Králika. Koncert sa
uskutočnil 18. novembra v mestskej kultúrnej sále.
Sme nesmierne radi, že v Strážskom je umelecké vzdelávanie. Cieľom ZUŠ vždy bolo a je kvalitné
vzdelávanie. Dôkazom toho je i samotný úspech školy, teda jej úspešní absolventi, ktorí sú známi nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí, výborné umiestnenia na rôznych súťažiach a prehliadkach, koncerty na profe−
sionálnej úrovni, ale aj výdrž školy.
Kolektív ZUŠ Strážske

Príjemné zážitky
Mestská knižnica − B. Apjarová − zorganizovala
4. novembra v zasadacej miestnosti MsÚ stretnutie
s Otakarom Krásenským, zakladateľom prvého
swingového zoskupenia v Michalovciach a autorom
niekoľkých kníh. V úvode členky Zrkadlenia pred−
niesli citáty z jednej z jeho kníh, o ktorých zaují−
mavo porozprával. Striedal skladby na klavíri, za−
zneli aj zemplínske piesne. V závere zdôraznil, aké
prospešné je spomínať najmä na príjemné zážitky.
Aj stretnutie s hosťom k takým patrí.
−grm−
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Zrkadlenie vo Vranove
Krúžok poézie žien Zrkadlenie prijal pozvanie
Dolnozemplínskej knižnice vo Vranove n/T na
prehliadku prednesu poézie a prózy dospelých,
ktorá sa uskutočnila v knižnici 9. novembra. Ako
hosť podujatia vystúpil krúžok v úvode s pásmom
A napokon láska. Odvahu Vranovčanom do reci−
tácií dali J. Románová, M. Karkošiaková, Ing. E.
Búciová, G. Grmolcová, D. Mihalčinová a A.
Mochťáková. Aj pre členky Zrkadlenia bolo po−
dujatie zaujímavé bezprostrednosťou a pestrosťou
výberu tvorby (aj vlastnej) recitátorov. Na druhý
deň ráno uviedol rozhlas Regina krátky rozhovor
s vedúcou krúžku G. Grmolcovou.
J. Románová

V klube Drobčekov
Mamičky, oteckovia, babičky a hlavne detičky,
všetci sme sa stretli v CVČ 5. decembra a čakali na
vzácnu návštevu. Zrazu zaznel zvonček a Mikuláš
sa objavil vo dverách, pekne sa prihovoril, povy−
pytoval a usadil sa. Niektoré detičky sa báli, iné sa
tešili. Potom si každý v sprievode rodiča zobral dar−
ček a Mikulášovi poďakoval. Nakoniec sme sa
všetci spolu odfotili.
Vďaka patrí organizátorom − riaditeľke CVČ
Mgr. M. Kordeľovej a Alici Fedákovej − za spríjem−
nenie krásneho mikulášskeho dňa.
Rodičia DK

Rómska hudba a tanec

Znela Tichá noc
Predvianočné podujatie uskutočnil Klub dô−
chodcov 12. decembra v Aztéke. V kultúrnom
programe vystúpili klienti z DSS, ktorí zatancovali
a spievali pekné piesne. Vystriedala ich spevácka
skupina Rozmarín s E. Balkom, ku ktorej sa pies−
ňou Tichá noc v závere pridalo vyše 62 dôchod−
cov. Vedúca klubu M. Peťková a V. Duranik kyti−
cami kvetov blahoželali jubilantom. Boli to O. Ma−
ceňková, M. Mižák, A. Semancová, A. Sklárová a
J. Tejgi.
−gr−

Kyberšikanovanie na vzostupe
Rozvojom komunikačných prostriedkov (mobilov, internetu a sociálnych sietí) sa v poslednom období
objavuje medzi deťmi a mládežou nová forma ubližovania − kybernetické šikanovanie. CVČ v Strážskom sa
v spolupráci s CVČ Stará Ľubovňa zapojilo do projektu Prevencia kriminality v CVČ, ktorý je podporený
Ministerstvom vnútra SR. K danej problematike boli pre žiakov ZŠ a SOŠ pripravené preventívne work−
shopy. Na prednáškach s preventistkou ORPZ Ing. kpt. Z. Rozsypalovou prostredníctvom prezentácie získa−
li nové informácie o rizikách spojených s užívaním internetu a sociálnych sietí. V rámci workshopov sa
uskutočnili rôzne brainstormingové aktivity a skupinky detí i študentov vytvorili zaujímavé prevenčné plagáty,
ktoré boli zaslané do súťaže. Účastníci podujatia vyplnili online dotazník, v ktorom vyjadrili svoje názory k
problematike kyberšikany. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania pomáhame mladým ľuďom získavať
nové vedomosti, ktoré im pomôžu predchádzať problémom a nástrahám.
A. Fedáková

Nezabúdajme, vážme si ich
Október nám každý rok pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši
človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k našim otcom, mamám, prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali
hladké. Touto krásnou myšlienkou sme sa inšpirovali aj v zariadení Harmonia, kde sme pre seniorov pri−
pravili niekoľko príjemných posedení, ktoré boli spestrené nádherným kultúrnym programom. Obdiv, úctu i
radosť bolo cítiť z vystúpení
detí z CVČ, ZŠ a MŠ Strážske,
ktorým sa podarilo našich se−
niorov rozosmiať, ale zároveň
aj dojať k slzám. K slávnostnej
atmosfére prispelo aj vystúpe−
nie speváckej skupiny Rozkvet
a krúžku poézie Zrkadlenie,
ktorých emotívne vystúpenie,
veľavravná pieseň, úprimnosť
a čistota dojalo nejedno srdce.
Prežili sme s nimi nádherné
chvíle a patrí im veľká vďaka.
Starší ľudia si to predsa zaslú−
žia. Tak nezabúdajme a vážme
Deti MŠ sa po vystúpení vyfotografovali. (Snímka: DSS)
si ich!
Mgr. Beáta Danková

Občianske združenie Stražčanský úsmev pod
vedením Marcely Goroľovej usporiadal 12. ročník
rómskeho festivalu. V mestskej kultúrnej sále ho
8. októbra otvoril a moderoval Bc. Jaroslav Baj−
ger. Privítal primátora mesta Ing. Vladimíra Du−
najčáka, ktorý sa k publiku prihovoril.
Skupina Gipsy Stanko zahrala rómsku hym−
nu. Na pódiu to potom roztočili tanečnice domá−
ceho súboru Asaben (na snímke autorky) a mlá−
dež z DSS Lidwina, ktorú vystriedala Gaštanka.
Rómske súbory Jilestar, Cinki−Jagori, Gipsy
Angels Jilestar a Asaben ukázali, aká bohatá je
rómska kultúra, ktorú prezentovali tancami pri
rezkej hudbe. Pred ukončením festivalu odovzdali
vedúcim súborom kvety. Dlhotrvajúci potlesk pub−
lika si účinkujúci zaslúžili a v závere aj užívali.
G. Grmolcová

Venované āenám

Prezentácii práce a života žien bol venovaný
komorný program, ktorý pripravila Okresná orga−
nizácia Únie žien Slovenska a ZOS v Michalov−
ciach. Dňa 14. novembra s pásmom Litera striebra,
zlata... vystúpili členky krúžku poézie Zrkadlenie
pod vedením G. Grmolcovej aj Ing. E. Búciová, D.
Mihalčinová, M. Karkošiaková. Krúžok paličkovanej
čipky prezentoval svoje práce na výstave podu−
jatia.
A.Z.

SČK pri čaji
Nielen o problémoch sa porozprávali zaslúžilé
členky Slovenského Červeného kríža. Miestny
spolok im pri príležitosti mesiaca úcty k starším
27. októbra pripravil v CVČ posedenie pri čaji,
ktoré otvorila M. Kudelčíková, predsedníčka
spolku. Rôznofarebné servítky im skrášlia via−
nočné stoly.
−ol−
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Nový volejbalový turnaj
Dňa 25. novembra sa uskutočnil turnaj o Putovný pohár riaditeľa ZŠ Strážske vo volejbale.
Podmienkou účasti na turnaji bolo, aby každé družstvo malo na ihrisku aspoň dve ženy. Žreb určil,
že v skupine A zvádzali medzi sebou boje družstvá: Strednej odbornej školy, Materskej školy a
Priateľov školy. V skupine B to boli družstvá: Základnej školy, Mestského úradu a Podnikateľov.
Skupina A: 1. Materská škola − Priatelia školy 0:2, 2. Stredná odborná škola − Materská škola 2:0, 3.
Priatelia školy − Stredná odborná škola 2:0. Skupina B: 1. ZŠ Strážske − Podnikatelia 1:1, 2. Mestský úrad
− ZŠ Strážske 0:2, 3. Podnikatelia − Mestský úrad 1:1. Po bojoch v základných skupinách pokračoval turnaj
súbojmi o celkové umiestnenie: o 5. miesto: Mestský úrad − Stredná odborná škola 2:0, o 3. miesto: Podni−
katelia − Materská škola 2:0, o 1. miesto: ZŠ Strážske − Priatelia školy 2:0.
Na dodržiavanie pravidiel dohliadali rozhodcovia František Müller a Štefan Vaňko. Osobitná vďaka patrí
sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť. Boli to: František Laco, Miroslav Kusý,
Vladimír Dunajčák a v neposlednom rade ZŠ Strážske. Veríme, že turnaj prebudil v organizáciách mesta
športového ducha a čoskoro sa dočkáme jeho ďalšieho pokračovania. Športu zdar!
Mgr. P. Müller

Žiacka vetva MMN
Dňa 3. novembra sa v telocvični ZŠ konal už v poradí 12. ročník Memoriálu M. Nistora. Svoje
sily si v troch kategóriách zmeralo spolu 43 stolných tenistov a tenistiek − mladší žiaci − 12
súťažiacich, starší žiaci − 16 súťažiacich, žiačky − 15 súťažiacich.
Poradie v kategórii mladších žiakov: 1. Kmec Martin 7.A, 2. Müller Kristián 7.A, 3. Jančár Vladimír 7.A,
4. Antony Marko 6.A. Kategória starší žiaci: 1.
Patlevič Miroslav 9.A, 2. Boroš Lukáš 8.A, 3. Tkáč
Michal 8.A, 4. Packo Tomáš 8.B. Kategória dievčat:
1. Po−lačiková Chiara 9.A, 2. Doničová Veronika 9.A,
Na 29. ročníku Zemplínskej výstavy zvierat v
3. Demčáková Monika 7.A, 4. Turčíková Alexandra Strážskom sa zúčastnili chovatelia z celého Slo−
8.A.
venska so 677 zvieratami (králiky 354, hydina 240,
Na záver turnaja si svoje sily zmerali štyria naj− holuby 83).
lepší v oboch kategóriách. Z ich vzájomných súbojov
K výstave patrí aj oceňovanie. V tomto ročníku
vzišlo takéto poradie: 1. Kmec Martin 7.A, 2. Müller bolo udelených 40 čestných cien. Chovatelia zo ZO
Kristián 7.A, 3. Patlevič Miroslav 9.A, 4. Antony Mar− SZCH Strážske sa v silnej konkurencii nestratili a 8
ko 6.A. Najlepší štyria v kategóriách chlapcov a diev− čestných cien získali: M. Mikolaj, J. Sabo, Ľ. Koťo−
čat zároveň získali právo reprezentovať školu v ok− vá, M. Balko, M. Pavelka, Ing. O. Drutar. Výstavu
resnom kole v stolnom tenise.
Mgr. P. Müller navštívilo asi 300 priateľov chovateľstva.
−mm−

Ocenení chovatelia

P. Kičinka takto zachytil štart dospelých.

KAŽDOROČNÁ ŠPORTOVÁ UDALOSŤ

47. ročník Behu oslobodenia Strážskeho
V nedeľu 13. novembra mesto Strážske organizovalo už 47. ročník Behu oslobodenia nášho
mesta. Za nepríjemného studeného a veterného počasia, ale hojnej diváckej účasti, sa na tratiach
predstavilo 239 športovcov od detí predškolského veku po kategóriu dospelých.
Na štart hlavných kategórií dospelých sa posta−
vilo 105 pretekárov, kde nechýbali bežci nášho be−
žeckého klubu MBO Strážske, z ktorých sa najlep−
šie umiestnil Patrik Vyšňovský na výbornom cel−
kovom 3. mieste. Prvenstvo si vybojoval Radovan
Tomeček z TJ Obalservis Košice, pred oddielovým
kolegom Jaroslavom Szabom a tretím pretekárom
Patrikom Vyšňovským z MBO Strážske, v kategórii
žien zvíťazila Erika Ondrijová z MTC Vyšná Šebas−
tová pred Alenou Farkašovou z AC Michalovce a
Danicou Božovou zo Svitu. Po vyžrebovaní tomboly
(hlavná cena horský bicykel) sa v závere primátor
mesta Ing. V. Dunajčák poďakoval organizátorom,
športovcom za výkony a divákom za povzbudzo−
vanie.
Víťazi jednotlivých kategórií: predškolský vek
chlapci − Jakub Maťaš, MŠ Košice, predškolský vek
dievčatá − Kristína Sitárová, MŠ Strážske, chlapci
1.−2. ročník − Daniel Bača, ZŠ Humenné, dievčatá
1.−2. ročník − Barbora Mandulová, ZŠ Humenné,
chlapci 3.−4. ročník − Kristián Ridaj, ZŠ Strážske,
dievčatá 3.−4. ročník − Radka Lipovská, MBO Stráž−
ske, chlapci 5.−6. ročník − Ondrej Vrábeľ, AK Hu−
menné, dievčatá 5.−6. ročník − Natália Bobaľová,
ZŠ Humenné, chlapci 7.−8. ročník − Jakub Dilík, ZŠ
Strážske, dievčatá 7.−8. ročník − Tamara Ivančová,

ŠK Banské, dorastenci do 18 rokov − David Reby,
Humenné, dorastenky do 18 rokov − Tamara Ivan−
čová, ŠK Banské, muži A 18 − 39 rokov − Radovan
Tomeček, TJ Obalservis Košice, muži B 40 − 49 ro−
kov − Mgr. Tomáš Kamas, PROKE, muži C 50 − 59
rokov − Jaroslav Tomeček, Tulčík, muži D 60 − 69
rokov − Juraj Čokina, Humenné, muži E 70 rokov a
viac Vincent Bašista, OU Demjata, ženy F 18 − 34
rokov − Alena Farkašová, AC Michalovce, ženy G
35 − 49 rokov − Erika Ondrijová, MTC Vyšná Šebas−
tová, ženy H 50 rokov a viac Danica Božová, Svit,
domáci pretekári − Patrik Vyšňovský, MBO Stráž−
ske, domáce pretekárky − Iveta Hudáková, MBO
Strážske.
Vladislav Lipovský

Naše mesto
Záber z cvičenia.

Od zumby k jumpingu
V poradí piaty ročník športovej akcie OZ Taneč−
ný aerobik v spolupráci s referátom kultúry a športu
mesta Strážske sa uskutočnil 20. novembra za
účasti domácich a ľudí z okolia rôznej vekovej kate−
górie.
V nedeľu sa vo viacúčelovej sále popoludní ro−
zozneli tóny zumby, ktorú predviedol temperament−
ný Ivan z Tornale. Počas krátkej prestávky si cvi−
čenci a hostia doplnili energiu z plných stolov s ob−
čerstvením a nápojmi. Nasledovala prezentácia
jumpingu (skákanie na trampolínach) za sprievodu
certifikovaného inštruktora Víta z Trebišova, ktorý
ozrejmil tento nový druh športu. Mnohí účastníci boli
nadšení z adrenalínu, zábavy a radosti tohto športu.
Jumping sa páčil natoľko, že boli ešte dva prídavky.
Záver patril strečingu, rozlúčke s vďakou hosťom,
účastníkom podujatia a organizátorom.
Mgr. Michaela Dobrocká

Spomínali na Mariána
V sobotu 1. októbra sa uskutočnil jubilejný 15.
ročník turnaja Memoriál Mariána Baníka v kol−
koch. Najprv tragicky zosnulému Mariánovi vzdali
úctu najbližší priatelia, a to kvetmi a pietnym ak−
tom na mieste jeho posledného odpočinku.
Súťažilo sa individuálne, poradie sa určilo zo
súčtu výkonov dvojíc, ktoré boli vyžrebované na
konci turnaja. Týmto došlo aj k mnohým prekva−
peniam.
Z vyše 20 účastníkov turnaja sa do súťaže za−
pojilo 14 kolkárov. Tri najlepšie dvojice boli od−
menené symbolickou finančnou čiastkou a diplo−
mom. Pre všetkých účastníkov podané malé ob−
čerstvenie. Najlepšie výkony jednotlivcov: 1. Ma−
rián Konečný (261), 2. Igor Grnáč (247), 3. Martin
Terebessy (246), 4. Jozef Kucan (245) a 5. Miro−
slav Štefan (224). Víťazné dvojice: 1. Jozef Ku−
can a Martin Terebessy, 2. Marián Konečný a
Danka Cimprichová a 3. Igor Grnáč a Ľubomír
Cimprich.
E.B.

SOŠ nás uèí

Stredná odborná škola v Strážskom v septembri
otvorila 1. ročník nadstavbového štúdia v študijnom
odbore Podnikanie v remeslách a službách.
Po našich veľkých obavách opäť zasadnúť do
školských lavíc nakoniec stres opadol vďaka klad−
nému prístupu, empatii kvalifikovaných pedagógov.
Prekonali sme bariéry strachu a už štvrtý mesiac
zvládame učivo i písomky. Aj keď sú v našej triede
veľké vekové rozdiely, navzájom sa tolerujeme, veď
všetci sme študenti.
Po našich skúsenostiach odporúčame širokej
verejnosti uchádzať sa aj v budúcom školskom roku
o takúto možnosť dokončenia štúdia v rôznych štu−
dijných odboroch.
M.K.
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