
Prvé tohoročné rokovanie poslancov sa uskutočnilo 27. januára. Mestské zastupiteľstvo po
prerokovaní:

Noviny občanov mesta Strážske ROČNÍK XIX./ číslo 1         17. február 2017

Z rokovania mestského zastupiteľstva 
O návrhu prestavby kasární na bytový dom

Berie na vedomie: l Vzdanie sa mandátu po−
slanca MsZ Magdalény Juhásovej. l Skutočnosť,
že prvý náhradník za poslanca mestského zastupi−
teľstva, ktorý získal najväčší počet hlasov a nebol
zvolený za poslanca vo voľbách v roku 2014, je
Ing. Ondrej Drutár. l Plnenie úloh z uznesení. l
Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Inves−
tičný zámer − Prestavba objektu kasární na bytový
dom. l 3. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým
opatrením č. 3/2016. l Povodňový plán záchran−
ných prác mesta Strážske. l Správu o činnosti
MsP za rok 2016. l Správy hlavného kontrolóra
mesta Strážske: o kontrolnej činnosti za rok 2016,
o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ
konaných v 1. polroku 2016, o kontrole daňových
príjmov − EK 133 012 Daň za užívanie verejného
priestranstva, o kontrole vybavovania sťažností a
petícií za rok 2016. l Informácie zo zasadnutí ko−
misií.

Konštatuje, že: l Ing. Ondrej Drutár zložil zá−
konom predpísaný sľub poslanca mestského za−
stupiteľstva.

Vyhlasuje: l Nastúpenie náhradníka Ing.
Ondreja Drutára za poslanca MsZ v súlade s
ustanoveniami § 51, ods. 1,2 Zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov.

Schvaľuje: l Komunitný plán sociálnych
služieb mesta Strážske na obdobie rokov 2016 −
2022. l VZN č. 1/2017, ktorým sa ruší VZN č.
1/2011 Povodňový plán záchranných prác. l VZN
č. 2/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2007 o odchyte
voľne pohybujúcich sa zvierat v meste Strážske a
ich umiestnení do mestskej karanténnej stanice. l
Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kont−
rol za rok 2016. l Plán preventívnych protipo−
žiarnych kontrol na rok 2017. l Prenájom pozemku
parc. č. 106/4 o výmere 80 m2 pre Mareka Bar−
láša, Strážske, za účelom skladovania dreva za
cenu 7,30 eur/m2/rok v súlade s priamym pre−
nájmom pozemku dňa 16. 1. 2017. l Prenájom ne−
bytového priestoru v kryte CO (pri Milk Agro) o vý−
mere 32 m2 pre Silviu Pavlišinovú − SP CAFFÉ, s.
r. o., 072 21 Voľa 21, za účelom zriadenia kance−
lársko−skladového priestoru internetového obcho−
du tzv. Osobné odberné miesto E−SHOPU za cenu
podľa VZN č. 13. l Jednorazovú sociálnu dávku
pre Máriu Čabákovú vo výške 70 eur. l Jednora−
zovú sociálnu dávku pre Annu Vašatkovú vo výške
50 eur. l Dotácie pre spoločenské organizácie na
rok 2017: OV Slovenský zväz chovateľov 400 eur,
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Strážske 1 000 eur,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, filiálka
Krivošťany 1 200 eur, Pravoslávna cirkevná obec
Strážske 300 eur, Miestny spolok Slovenský Čer−
vený kríž 300 eur. l Dotácie pre športové kluby na
rok 2017: Volejbalový klub 1 550 eur, Športový
kolkársky klub 850 eur, Klub slovenských turistov
1250 eur, Oddiel kulturistiky a silového trojboja
1 050 eur, Športový klub Strážske − futbalový od−

diel 12 250 eur, Mestský bežecký oddiel 1 650 eur,
Tanečný aerobik 500 eur, Tenisový klub 200 eur,
Občianske združenie kolkárov 300 eur, Slovenský
hortingový zväz − MMA 400 eur. l Pridelenie ná−
jomných bytov: a) Nájomný byt − Obytný dom U−3
(ul. Obchodná 440) Pavol Mikolaj do 30. 6. 2017,
b) Nájomný byt − Nižší štandard (ul. Laborecká
281/27) Silvia Ridajová do 31. 12. 2017. l Opako−
vané uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: a) Ná−
jomné byty − Obytný dom U−3 (ul. Obchodná 440)
Angela Semancová do 31. 12. 2018, Erik Dančišin
do 31. 12. 2017, Ľubica Benkoová do 31. 12.
2017, b) Nájomné byty − Nižší štandard (ul. Labo−
recká) do 31. 12. 2017: Lucia Tolvajová, Karol
Goroľ a Silvia Goroľová, Roman Janičo a Ingrid
Janičová, Monika Hrnčiarová, Viliam Kapura a
Mária Kapurová, Miroslava Goroľová, Magdaléna
Tokárová a Ladislav Tokár. l Text do kroniky mes−
ta za rok 2014. 

Súhlasí: l So zámerom prenajať nebytový
priestor v objekte po bývalom A−clube o výmere
237 m2 pre MMA−CROSSFIT, o. z., Mierová 196,
072 22 Strážske za účelom zriadenia posilňovne z
dôvodu hodného osobitného zreteľa (viacnásobná
neúspešná OVS a dlhodobo neobsadený nebytový
priestor).

Ukladá: l Označiť všetky vozidlá MsPS logom
firmy. T: 15. 2. 2017. Z: MsPS. l Pripraviť vnútorný
predpis o používaní áut mesta Strážske. T: do naj−
bližšieho zasadnutia MsZ Z: MsÚ. l Zverejniť zá−
mer na prenájom nebytového priestoru v objekte
po bývalom A−clube o výmere 237 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s 9a ods. 8
písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí. T: 3. 2. 2017. Z: MsÚ. 

(Pokračovanie na 2. strane)

V predvianočnom čase pozvalo mesto občanov na galaprogram Daruj viac lásky, veď sú Vianoce, v
ktorom vystúpil SZ Rozkvet, deti MŠ a žiaci ZŠ, ZUŠ, CVČ, mládež DSS Lidwina, v úvode zazneli verše
zo Zrkadlenia. K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. V. Dunajčák, ktorý zaželal prežitie sviatkov
v láske, zdraví a pohode. Veľmi pekný program ocenilo publikum potleskom, ktorý rozhodne patril aj
učiteľom, vedúcim zoskupení za námahu a čas pri nácvikoch a vystúpení. Neskôr sa uskutočnili sil−
vestrovské oslavy. Na námestí dostali prítomní drobný darček, niečo na zahriatie proti zime. Nový rok
2017 privítali veľkým ohňostrojom, ktorý rozžiaril oblohu hneď po slávnostnom príhovore Ing. V. Dunajčá−
ka, primátora mesta. Snímka záverečnej piesne P. Kičinka. Text: −gg−

Pozvanie
Príďte na verejné zhromaždenie ob−

čanov k investičnému zámeru − Prestav−
ba objektu kasární, ktoré sa uskutoční
24. marca o 17. hod. vo viacúčelovej
sále.

Kedy bude MsÚ zatvorený
Mestský úrad oznamuje občanom mesta,

že od 1. marca 2017 počas nestránkových
hodín, t. j. v utorok od 7.30 hod. do 12.30 hod.
a vo štvrtok od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude
budova MsÚ zatvorená. V prípade nevyhnut−
nosti použite dorozumievacie zariadenie
(zvonček) pri vstupe do budovy úradu. 

Nestránkové hodiny slúžia pracovníkom
úradu na spracovanie nutných výkazov,
štatistík správ a iných požadovaných dokla−
dov pre iné inštitúcie na základe zákonov,
porád, stretnutí s inými orgánmi, školení, rie−
šení iných problémov, ktoré vyžadujú tímovú
prácu. 

Počas nestránkových hodín často prichá−
dzali občania s bežnými požiadavkami na
vybavovanie, čo narušovalo prácu vyhradenú
na tento čas. Takýto systém je zavedený aj v
iných inštitúciách.                                      MsÚ

Laborecká desiatka
11. marca sa uskutoční 12. ročník medzi−

národného cestného behu Laborecká desiat−

ka so štartom o 13. hod. v priestoroch Park

Pabu a prezentáciou 10.30 hod. − 12.30. Orga−

nizátori: Mesto Strážske a MBO. Informácie:

V. Lipovský 0905 517 610, vladolipo@azet.sk,

http://www.laborecka10.wbl.sk.
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Zo štatistiky mesta
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016: 4496.

Počas roka 2016 bol pohyb obyvateľov na−
sledovný: prihlásených k trvalému pobytu
57 občanov, odhlásených z trvalého pobytu
65 občanov. 

Narodilo sa 36 detí, chlapcov 24, diev−
čat 12, manželstvo uzavrelo 34 snúbenec−
kých párov. 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016: 4486
občanov. Rodičia dali svojim deťom naj−
častejšie takéto mená: Nina, Dorota, Karolí−
na, Eliška, Nela, Paulína, Aisha, Ellina, Dá−
vid, Jakub, Samuel, Oliver, Matias, Chris−
tián, Marko, Benjamín, Filip. 

Najstaršou obyvateľkou mesta je Zuza−
na Mrázová, ktorá žije v zariadení Harmo−
nia DSS Strážske.                                 M.D.

Úprimná vïaka
Hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné

poďakovanie všetkým priateľom, príbuzným, zná−
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým zo−
snulým manželom, otcom a dedkom Antonom
Balogom. Ďakujeme za úprimné slová útechy,
kvetinové dary a objatia, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ nad jeho náhlym odcho−
dom. 

Smútiaca manželka, deti, vnúčatá a ostatná
rodina

(Pokračovanie z 1. strany) Zvoláva: l Zhro−
maždenie občanov dňa 24. 3. 2017 o 17.00 hod. vo
viacúčelovej sále k investičnému zámeru − Prestav−
ba objektu kasární na bytový dom.

Ruší: l Bod D/4 Uznesenia č. 226/2016 zo dňa
7. 12. 2016 Zverejniť poradovník žiadateľov o ná−
jomný byt na web stránke mesta a aktualizovať do
14 dní od doručenia žiadosti. l Členstvo Magdalé−
ny Juhásovej v komisii sociálnej pomoci a zdravot−
níctva a v komisii na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov (Zákon č.
357/2004 Z. z.).

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

Na rokovanie MsZ prišlo asi 30 občanov mesta,
ktorých zaujímal návrh − Prestavba objektu kasární
na bytový dom. Predniesli svoje názory a pripo−
mienky. Boli kladné i záporné, najmä obavami, kto
v tých bytoch bude bývať. Odpovedal primátor,
poslanci a Ing. Kúkoľ, konateľ firmy UNIBAU, s.r.o.,
Humenné, ktorá by mala stavbu realizovať.     −red.−

Klub dôchodcov bol miestom výročnej členskej
schôdze, na ktorej sa 25. januára 2017 zúčastnilo
43 členov z vyše 70−člennej základne. Začala sa
minútou ticha za Z. Chnupovú a M. Sabovú. Vedú−
ca klubu M. Peťková predložila správu o činnosti za
rok 2016, plán práce na rok 2017 a informovala o
čerpaní finančných prostriedkov z MsÚ. Dôchodco−
via zvolili do nového výboru KD M. Žákovú, M. Peť−
kovú, J. Megelovú, M. Sidorovú, R. Borošovú, do
revíznej komisie E. Vaľovú, A. Kiššovú, M. Brejdo−
vú. Výbor za vedúcu KD zvolil M. Žákovú, namiesto
M. Peťkovej, ktorá sa po 20 rokoch práce vzdala
funkcie. Za dlhoročnú prácu odzneli zaslúžené slo−
vá vďaky a uznania, ktoré zdôraznila venovaná ky−
tica kvetov (na snímke G.G.).

Členská schôdza pokračovala diskusiou, v kto−
rej odzneli návrhy a pripomienky k možnosti výva−
rovne jedál, resp. príspevku mesta k obedom pre
dôchodcov, rozpočtu klubu dôchodcov a jeho pries−
toroch, k možnosti brigád... V diskusii vystúpila
PhDr. D. Sabadošová, ktorá ako hosť z MsÚ vy−
svetlením reagovala na niektoré pripomienky.

Pred záverom schôdze bolo schválené uzne−
senie, ktoré o.i. uložilo revíznej komisii kontrolovať
aj doklady čerpania finančných prostriedkov z MsÚ
a správu predkladať VČS ako súčasť svojej celkovej
správy. Výboru KD uložilo zriadiť − ustanoviť funkciu
pokladníka.                                             −olc−

Z rokovania 
mestského zastupiteľstva

Vyše päť ľudí v hale a kamióny odpadu
Záľaha snehu a obavy, ako dôjsť zozadu k hale

separovaného zberu... V pohode, okolo záveje, ale
chodník vyčistený. Akoby nie, veď sem chodia ľudia
do práce. Našli sme ich v hale. Dookola stien veľké
zlisované "kocky" papiera, obalov, umelohmotných
fliaš podľa farby. Pekne v radoch čakali na odvoz
kamiónom. Osobitnou kapitolou sú sklenené fľaše,
z ktorých ručne okrem zátok zoškrabujú kovové
časti s nožmi v rukách, potom si nasadia okuliare a
veľkými − akoby kladivami − rozbíjajú fľaše, aby sa
využilo čo najviac objemu pri preprave. Adresy
odberateľov sú rôzne. Jolana Slivková, pracovníčka
v hale: "Keď zistím, že kamión bude vyťažený, tele−
fonujem na MsPS, ktorý prepravu zariadi." To je už finále, ale po prívoze separovaných zložiek odpadu sa
päť zamestnancov a podľa potreby aj ďalší pracovníci z aktivačnej činnosti, pustia do triedenia a lisovania.
A je toho dosť, pretože zvoz je aj zo Starého, Nacinej Vsi, Petroviec, Pustého Čemerného a Lesného. Po
ručnom dotriedení na triediacej linke sa zložky lisujú na lise. Každý big−bag (veľkoobjemové vrece) potom
odvážia a dajú do skladu. Pre názornosť − jedna zlisovaná "kocka" má v sebe 11 big−bagov plastov. A keď
je zlisovaných 56 takých kociek, o kamión na odvoz
sa postará Bc. Martin Kováč z MsPS.

Vyzerá to jednoducho − keby... Keby všetci
triedili odpad ako sa má. Keby nevhadzovali to, čo
tam nepatrí. Lebo to je potom problém. A zbytočný.
Dodržujte upozornenia, dávajte tam odpad podľa
návodu. Nálepky sú tam preto, aby vás upozornili,
čo a kam treba separovať. Nových obyvateľov nech
susedia upozornia na separáciu odpadov, lebo nie
vždy to asi vedia.

V marci pred piatimi rokmi sme písali o otvorení
haly. A odvtedy? Pre názornosť Marta Bočková, re−
ferentka OŽP a PO na MsÚ: "Počet vývozov spolu
bol 132, najviac papier a lepenka, postupne plasty,
sklo, obaly z kovu, kompozitné obaly − tetrapaky.
Najúspešnejší bol rok 2012. V tonách za 5 rokov vedie sklo, v počte balíkov plasty (825) a lepenka (752).
Najťažší je balík papiera a lepenky, ktorý váži 400 kg. Za päť rokov sklo vyviezlo 14 kamiónov."

A ešte jedna zaujímavosť. Pri vytrieďovaní papiera najmä pracovníčky odkladali zaujímavé knihy a verte,
že majú celkom pekne zaplnené poličky. Ukázali ich, ponúkli a dali slovník cudzích slov a knihu o kvetoch...  

G. Grmolcová

Zápis detí 
do 1. ročníka

V termíne od 3. do 7. apríla 2017 sa
uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka Základnej
školy Mierová 1 Strážske.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov,
je povinnosťou zákonných zástupcov zapísať ho na
plnenie povinnej školskej dochádzky na základnú
školu. Bez ohľadu na to, či zákonný zástupca
uvažuje napr. o odklade školskej dochádzky alebo
sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude
vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete,
na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené −
musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás
spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. 

Na zápis do 1. ročníka je potrebné so sebou
priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu,
rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne postihnutého
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným
zástupcom.

Polícia spolupracuje
Mestská polícia mala v minulom roku 11 vy−

konaných zákrokov, prijala 6 oznámení o prie−
stupkoch, kontrolovala dodržiavanie 11 všeobec−
ne záväzných nariadení mesta, spolupracovala s
OZ Pomoc psom pri prevádzke karanténnej
stanice pre psov (najviac odchytených psov bolo
v rámci Laboreckej ulice). Polícia disponuje ka−
merovým monitorovacím systémom, na ktorý je
napojených 7 kamier otočných a stabilných. Pri
výkone spolupracovala s mestskými a inými or−
gánmi a organizáciami pri 9 podujatiach v meste,
príslušníci asistovali pri poskytovaní prvej pomo−
ci, exekúciách, kontrolách a preverovaniach. Š.
Román, náčelník MsP, ktorá má 5 príslušníkov,
informoval na mestskom zastupiteľstve aj o prob−
lematike autovrakov, dopravy (6 dopravných ne−
hôd), 34 škodových udalostí, alkohol u 7 cyklis−
tov. Dobrá bola spolupráca s policajnými zlož−
kami.                                                 −grm−

Neskôr aj modernejší
Na www.strazske.sk − Aktuálne − Otázky a od−

povede môžete napísať svoje pripomienky a ná−
vrhy, riešením ktorých sa budú zaoberať zodpo−
vední pracovníci. Mesto pripravuje na svojej we−
bovej stránke zaviesť modernejší systém. Návštev−
ník stránky bude môcť vyplnením jednoduchého for−
mulára vložiť svoju otázku, námet, pripomienku a
odpoveď dostane od konkrétneho zodpovedného
pracovníka.                                              −red.−

Na snímke autorky M. Rohaľ a V. Lipovský 
pri lisovaní big−bagu.

K. Slišková s J. Slivkovou pri vytrieďovaní
odpadu na linke.

Nové vedenie klubu dôchodcov
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Európa 
pre slovenské mestá a regióny

(I. časť)

Mestá a regióny
Európsku úniu mimo−
riadne zaujímajú. Pre−
čo? Lebo ako sa ho−
vorí, tím je taký silný
ako jeho najslabší člá−
nok. Ak sa teda syste−
maticky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na tých
slabších, posilní to aj celok. Pre EÚ je preto veľmi
dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej
EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať
spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to
lepšie služby, viac pracovných miest, a tým aj lep−
šiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre Vaše mesto či
obec.. 

Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú,
no niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo naj−
väčší hospodársky rozmach práve po vstupe do
EÚ. Kým pred ním, v roku 2003, bol HDP na
obyvateľa na úrovni 55% priemeru EÚ, vlani už
dosiahol 77% európskeho priemeru. Toto sa poda−
rilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z kto−
rých Slovensko spolufinancuje prevažnú väčšinu
svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto
peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom
financovania potrieb jednotlivých štátov, sú tak v
súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v
slovenských regiónoch. Len v období 2014−2020
pôjde napríklad na rozšírenie dopravných sietí na
Slovensku vyše 3 miliárd eur, čo je viac ako 100 km
nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných želez−
ničných tratí. 

D. Chrenek, vedúci Zastúpenia EÚ na Slovensku

Podujatia mesta 2017
Marec

5. 3. 2017 Program k MDŽ a "Strážčanský 
slávik" − súťaž v interpretácii ľudovej piesne 
o 15 hod. v MsKS (kino). V programe k MDŽ
vystúpi CVČ, ZŠ, MŠ.                                

29. 3. 2017 Deň učiteľov − ocenenie učiteľov škôl
o 10. hod. na MsÚ.                    

11. 3. 2017 Laborecká 10−tka − šport.               
Apríl

21. 4. 2017 Deň Zeme o 15. hod. V programe 
vystúpi: MŠ, ZŠ, CVČ, Gaštanka.                 

28. 4. 2017 Stavanie mája o 15. hod. 
V programe účinkuje: MŠ, CVČ, ZŠ, ZUŠ, 
DSS Lidwina, Gaštanka, FS Strážčan. 

O preventívnych
protipožiarnych kontrolách 
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych

kontrol v meste Strážske pre rok 2016 vymenoval
primátor mesta dve kontrolné skupiny. Skupina 1:
Anton Balog, vedúci skupiny, Ján Misár a Marek
Balog, členovia. Skupina 2: Marek Barláš, vedúci
skupiny, Marek Ruščanský a Juraj Stach, členovia.
V priebehu roka boli vykonané štyri následné
kontroly v prevádzkach OZS, s.r.o. Strážske; Martin
Hajdučko, Reštaurácia Aztéka; Readymade Pro,
s.r.o, Strážske − správa bytového domu Chemik a
SVB a NP Chemik. Pri kontrole bolo zistené od−
stránenie nedostatkov z predchádzajúcej kontroly.
Bola vykonaná jedna mimoriadna kontrola v pre−
vádzke Herňa v Dome služieb, prevádzkovateľa Fil−
ber, s.r.o. Udavské.

Kontrolné skupiny vykonali kontrolu v ôsmich
prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb −
podnikateľov a tri kontroly bytových spoločenstiev.
Pri kontrolách boli zistené nedostatky v dodržiavaní
povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred
požiarmi v prevádzke Reštaurácia OLD N°:4, pre−
vádzkovateľa Jaroslav Dankanin, Michalovce.
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
mu boli uložené rozhodnutím v správnom konaní.  
V priebehu roka 2016 vykonali kontrolné skupiny
kontrolu v rodinných domoch na ulici Novej, Za zá−
hradami, Brezovej, Kasárenskej, Zámočníckej, Li−
povej, Agátovej a Gaštanovej. Niektoré domy na
týchto uliciach sú neobývané. V rodinných domoch
nezistili také nedostatky, ktoré by bolo potrebné rie−
šiť formou uloženia opatrení rozhodnutím. Drobné
nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.

V roku 2017 budú kontrolné skupiny pokračovať
v kontrolách dodržiavania povinností ustanovených
v zákone o ochrane pred požiarmi pre fyzické oso−
by − teda obyvateľov rodinných domov na ulici Mie−
rovej a 1. mája a Družstevnej. 

Mesto aj touto cestou upozorňuje občanov, že
tieto kontrolné skupiny majú právo vykonávať kon−
troly v rodinných domoch okrem bytov, teda na−
príklad na povalách, v pivničných priestoroch, v
hospodárskych budovách, garážach, dielňach a
pod.                                              Marta Bočková

Fašiangy 
v plnom prúde

Prvý februárový piatok patril celomestskému po−
dujatiu 5. Fašiangovému večeru. Konalo sa v mest−
skej kultúrne sále za bohatej účasti divákov. Prog−
ram otvorila obľúbená domáca spevácka skupina
Gaštanka. Karičku a čardáš z dolného Zemplína
zatancoval folklórny súbor Strážčan, ktorý opätovnú
činnosť začal v roku 2015. Hrou na akordeóne sa
predstavil Stano Demko, žiak základnej umeleckej
školy, fašiangové piesne zaspieval spevácky zbor
Rozkvet a mládež z Domova sociálnych služieb
Lidwina zatancovala moderný tanec. V ľudovom
pásme zatancoval karičku a čardáš z Budkoviec
Detský folklórny súbor Strážčanik z CVČ. Pásmo
Perinbaba − tanec a hovorené slovo − pripravila ma−
terská škola s deťmi 3. triedy, ktoré zožali veľký
potlesk. Pódium patrilo aj deťom základnej školy −
žiaci prvého ročníka zatancovali ľudový tanec, ktorý
roztlieskal divákov a žiaci 4. − 5. ročníka pripome−
nuli fašiangové zvyky a tradície. V závere vystúpila
folklórna skupina Moravančan a spevácky súbor
Tarnavčan. 

Mesto Strážske zabezpečilo pre divákov a účin−
kujúcich chutné pohostenie − šišky, varené víno a
pre deti teplý čaj.                                       −bad−

Gaštanka

Strážčan

Lidwina

Základná škola

Materská škola

SZ Rozkvet

Strážčanik

Základná škola

Asaben
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Kolkársky turnaj
Vianočný tradičný kolkársky turnaj ŠKK sa v

tomto roku uskutočnil v predvečer Silvestra pre ka−
tegórie dospelých (muži a ženy). Deti pre mimo−
riadne veľký záujem súťažili samostatne, s pripra−
veným  programom už deň predtým pod vedením
OZ Kolkár. 

Súťažilo 21 detí s veľkým nadšením. Okrem kol−
kov hádzali na terč šípky a na cieľ loptičkou. Všetky
sa potešili bohatej sladkej odmene, no najväčšiu ra−
dosť mali z trofejových medailí, získaných v rôznych
súťažiach, ktoré im venovali "starší ujovia kolkári". V
kolkoch 1. miesto obsadila z dievčat Barborka Ba−
čová a z chlapcov Marko Šandor.

Aj počas súťaže dospelých vládla úžasná špor−
tová atmosféra a dobrá nálada. Súťažilo 22 hráčov
v dvoch kategóriách s veľkým prekvapením, lebo
výkony žien dosiahli úroveň najvyšších výkonov
mužov. Z mužov bol najlepší Miro Štefan (253 b) a
zo žien Jarka Knapová (243 b), druhí skončili Vlado
Šandor (245 b) a Danka Cimprichová (241 b), tretí
Igor Grnáč (231 b) a Katka Lipovská (216 b). Všetci
dostali diplomy a symbolické finančné odmeny.    

Ing. Eva Búciová

Stolný tenis v CVČ
V priestoroch centra voľného času tri dni pre−

biehal vianočný turnaj v stolnom tenise. Členovia
stolnotenisového krúžku boli rozdelení do troch
družstiev, kde postupne hrali o postup do finále.
Hrali sa dvojhry a štvorhry. 

Výsledky − Dvojhra: 1. miesto Marko Antony,
2. miesto Lukáš Boroš, 3. miesto Adam Pivarník.
Štvorhra: 1. miesto Lukáš Boroš, Adam Pivarník,
2. miesto Lukáš Štefančík, Marko Antony, 3.
miesto Ivan Gažo, Michal Baracký.

Víťazi boli odmenení diplomom a drobnými
vecnými cenami. Všetci súťažiaci získali knihu
Objav poklad Zemplína predstavujúcu rozmani−
tosť a jedinečnosť nášho regiónu z environmen−
tálneho hľadiska a inšpirujúcu deti k návšteve uni−
kátnych prírodných miest, ktorú deťom venoval
primátor mesta Strážske.     Tatiana Krochmalová

Predám garáž rozmerov: 10,60 m dĺžka,
4 m šírka, 3 m výška − cena dohodou,

informácie: +421 903 146 308, 
056 64 91658.

Myšlienka èísla

Ľudstvo je veľké, ale ľudia sú malí: 
Ľudstvo je veľké svojou rozpínavosťou,
ale ľudia sú malí svojou toleranciou, 
a to sa týka takmer každého z nás.
Pokrok ľudstva by však bez veľkosti

malého človeka vôbec nebol.

Víťazili Strážanky
Na 16. ročníku mikulášskeho turnaja v stolnom

tenise, ktorý sa pravidelne koná v telocvični 7. ZŠ
v Michalovciach a organizuje ho okresná organi−
zácia strany Smer−SD, dosiahli začiatkom de−
cembra 3 hráčky zo Strážskeho (Š. Ciganocová, T.
Krochmaľová a V. Kompišová) pozoruhodné vý−
sledky. Štartovalo vyše 30 hráčov. V ženskej kate−
górii obsadila 1. miesto Š. Ciganocová a 3. miesto
T. Krochmaľová. V štvorhre žien zvíťazila dvojica V.
Kompišová a T. Krochmaľová a na druhom mieste
skončila Š. Ciganocová s G. Lisou z Michaloviec.

Eva Búciová

Dve rovnocenné línie
Red Dragon a piesne s gitarou sú dve rovnocenné línie späté so životom Petra Tomka z nášho

mesta. Dlhé by bolo vyratúvanie jeho športových úspechov − tak aspoň 5. dan aikido, ktorý mu
udelili za 3. danom za vynikajúce prelínanie bojového umenia s duševnom, čo je u neho obdi−
vuhodné. 

Bojové umenie netrénuje len v Strážskom, ale aj po Slovensku, v zahraničí a to najmä príslušníkov
bezpečnostných zložiek. Na podujatí odmenil niekoľkých ľudí za pomoc pri rozvoji výcvikového centra.

Citlivo uviedol pieseň Karpatsko−duklianska, tvorbe ktorej predchádzala návšteva Dukly. Atmosféra pa−
mätných miest bojov 2. svetovej
vojny ho veľmi oslovila a tak na−
písal text, zložil hudbu, potom na−
točili videoklip. Aj ohlasy po zve−
rejnení na sociálnej sieti mu dali za
pravdu, že nesmieme zabúdať na
obete vojny... Večer priniesol prí−
tomným pohodu, pekné piesne,
zaujímavé rozprávanie. 

Gala večer Red Dragon 2016 sa
uskutočnil na Zemplínskej šírave
pod názvom Dámu nesmieš zraniť,
čo je zároveň názov CD a na po−
dujatí ho uviedli do života. Aj teraz
sa prepojenie bojového športu so
slovom, hudbou, gitarou a piesňa−
mi P. Tomkovi vydarilo.

G. Grmolcová

Uā vieme lyāova�
Základného lyžiarskeho výcviku v Lopúšnej

doline v termíne od 23. 1. do 28. 1. 2017 sa zú−
častnilo 67 žiakov, ktorí boli rozdelení do 5 druž−
stiev. 1. družstvo − Mgr. Peter Majer, 2. družstvo
− Mgr. Vladimír Smaržík, 3. družstvo − Mgr. Michal
Polák, 4. družstvo − Mgr. Martina Feňková, 5.
družstvo − Snowboard − Mgr. Peter Müller. Lekár
− MUDr. Danuša Maškuliková. Pedagóg voľného
času − PaedDr. Jana Dzurillová. 

PaeDr. J Dzurillová (foto: Mgr. V. Smaržík)

Dobrí herci
Žiaci našej základnej školy spolu so svojimi

učiteľmi pripravili v rámci Medzinárodného dňa
školských knižníc divadelné predstavenie na tému
Povesti. Malí i veľkí žiaci si vyrobili kostýmy, rekvi−
zity, kulisy a naučili sa texty ako profesionálni herci.
Pri nácvikoch zistili, že staré povesti nie sú vôbec
nudné, ale sú plné akčných scén, kúziel a záhad.
Svätoplukove prúty, Margita a Besná, Bratislavský
hrad a Studňa lásky priblížili publiku históriu našej
vlasti, zabavil, poučili a inšpirovali k čítaniu kníh a k
návšteve knižnice.

Hra P. Sabolovej
Košický rozhlas odvysielal 10. januára hru

našej rodáčky Pauly Sabolovej Ruská posteľ,
ktorú pôvodne napísala ako divadelnú hru s
niekoľkými názvami. V predstihu sme vysielanie
avizovali na sociálnej sieti a oznam zdieľalo nie−
koľko občanov. Hru počúvala M. Tejgiová, s kto−
rou sme si ladili aj frekvencie rádia. Pondelkový
večer bol pre poslucháčov príjemným zážitkom.
Napriek uplynulému času nesie hra punc súčas−
nosti. Vážne i veselé okamihy života sprostred−
kovali hlasy známych hercov s dôveryhodnos−
ťou, ktorá ešte podčiarkla šikovnosť autorky opí−
sať to, čo sa deje okolo, veľmi verne, vážne, ale
aj ľahko, s nadhľadom.                         −grm−


