
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzne-
sení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
l Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu roz-
počtu mesta Strážske na rok 2018, viacročného 
rozpočtu na roky 2018 – 2020 a k návrhu progra-
mového rozpočtu. l Informáciu o hospodárskom 
výsledku MsPS mesta Strážske k 30.9.2017. l 
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný 
program MsZ v Strážskom na I. polrok 2018 
so zmenou. l Ponuku M. Kočerhu na odpredaj 
nehnuteľnosti (sklad za mestskou telocvičňou) s 
pozemkom. l Správu hlavného kontrolóra mesta 
Strážske o kontrole bežných príjmov – EK 212 
003 príjmy z prenájmu bytov. l Správu hlavného 
kontrolóra mesta Strážske o kontrole aktuálnosti 
vnútorných predpisov a smerníc na mestskom 
úrade. l Správu hlavného kontrolóra mesta 
Strážske o výsledku kontroly tvorby použitia so-
ciálneho fondu na mestskom úrade. l Správu 
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole 
uchovávania účtovnej dokumentácie v MŠ. l In-
formácie zo zasadnutí komisií.
 Schvaľuje: l VZN č. 5/2017 o miestnych da-
niach. l VZN č. 6/2017 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
l VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 
zariadení zriadených na území mesta Strážske. 
l Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
škôl a školských zariadení zriadených na úze-
mí mesta Strážske na rok 2017. l Dodatok č. 
4 k VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od 
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých 
za pobyt v materských školách, na čiastočnú 
úhradu nákladov na štúdium v základnej ume-
leckej škole, na činnosti v centre voľného času, v 

školských kluboch detí, v školských strediskách 
záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákla-
dov a podmienok úhrady v školských jedálňach 
a výdajných školských jedálňach. l Dodatok 
č. 1 k Vnútornému predpisu č. 4/2010 Zásady 
odmeňovania poslancov MsZ v Strážskom a zá-
stupcu primátora mesta Strážske. l V súlade s § 
14 Zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do- 
plnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu mes-
ta Strážske rozpočtovým opatrením č. 3/2017: 
Zníženie príjmov a výdavkov vo výške 
291 696,19 € podľa prílohy.
 Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrov-
naný vo výške 3 539 578,60 €. 
Príjmy: Bežný rozpočet                   3 212 905,60 €
Kapitálový rozpočet                          10 000,00  €
Finančné operácie       316 673,00  €
Rozpočet mesta   3 539 578,60  €
Výdavky: Bežný rozpočet 3 090 305,60  €
Kapitálový rozpočet      371 823,00  €
Finančné operácie       77 450,00  €
Rozpočet mesta                    3 539 578,60  €.
l Dohodu o postúpení a prevzatí práv a povin-
ností medzi Mestom Strážske, KOOR Východ s. 
r. o. a Domspráv s. r. o. byty, teplo a iné služby. 
l Dotáciu pre Športový klub Strážske – futbalový 
oddiel vo výške 3 500 €. l Zásady pre posky-
tovanie finančného príspevku na stravovanie 
dôchodcov. l Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2018. l 
Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v byto-
vom dome U3 v minimálnej výške 0,5 % nákla-
dov na obstaranie nájomného bytu. l Prenájom 
nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 
6 o výmere 14 m² pre Valériu Sivčovú, za účelom 
zriadenia predajne... (Pokračovanie na 2. strane) 

	 Mestské	zastupiteľstvo	zasadalo	23.11.2017.	Schválilo	program	a	po	prerokovaní	25	bo-
dov	schválilo	toto	uznesenie.

Noviny	občanov	mesta	Strážske		 ROČNÍK XIX./ číslo 6     14. december 2017

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Schválili VZN o daniach a poplatkoch za odpady

Silvester - Námestie A. Dubčeka
16.45 hod. Zábavný program pre deti
17.15 hod.  Detská tombola
17.55 hod.  Primátorsky príhovor a prípitok
18.00 hod.  OHŇOSTROJ!!!
18.10 hod.  Silvestrovská zábava so skupi-
nou GEROCK
 Nebude chýbať silvestrovská kapustnica 
a darček.
 Poznámka: Tombolové lístky pre deti MŠ 
a ZŠ – každé dieťa dostane jeden tombolový 
lístok v MŠ a ZŠ. Deti, ktoré nenavštevujú MŠ 
alebo ZŠ, dostanú lístok v deň podujatia.

Zasadnutia MsZ
	 Predpokladané	 termíny	 zasadnutí	
MsZ	 na	 1.	 polrok:	 19.	 január	 2018,	 26.	
apríl	2018,	28.	jún	2018.
	 Rokovania	MsZ	začínajú	o	13.	hod.,	
sú	pre	občanov	verejné	a	môžu	sa	 ich	
kedykoľvek	zúčastniť.	

Prišiel Mikuláš, 
deti dostali balíčky

	 V	utorok	piateho	decembra	zavítal	do	
Mestskej	 kultúrnej	 sály	 v	 Strážskom	 Mi-
kuláš.	Bohatý	program	bol	zorganizovaný	
hlavne	 pre	 tých	 najmenších.	 Aj	 tento	 rok	
boli	pre	deti	pripravené	sladké	mikulášske	
balíčky.	Na	pódiu	 sa	 v	 úvodnom	 tematic-
kom	tanci	predstavila	základná	škola,	mi-
kulášsky	tanec	zatancovali	šikovné	deti	z	
Centra	voľného	času	v	Strážskom.
 Anjel s čertom a Mikulášom si pre deti pri-
pravili interaktívny program, v rámci ktorého 
rozospievali všetky deti v sále, a vytvorili tak 
čarovnú atmosféru. Sálou sa niesol smiech, 
radosť, miestami až absolútne ticho...
 Nesmelé ďakujem za balíček od Mikuláša 
deti vyslovovali s úprimnou radosťou. Osobné 
stretnutie detí s Mikulášom bolo prioritou toh-
toročného mikulášskeho podujatia.
 Mikuláš navštívil a balíčkami potešil aj 
obyvateľov DSS Lidwina a DSS Harmonia, 
ktorí si pre vzácnu návštevu pripravili pútavý 
kultúrny program. 
 Nechýbalo ani tradičné rozsvietenie via-
nočného stromčeka. Mikuláš spolu s deťmi 
rozsvietili stromček nielen v sále, ale aj na ná-
mestí mesta.                                              -bad-

Vážení občania!

 Želám Vám veľa krásnych chvíľ prežitých 
v príjemnej atmosfére Vianoc, v novom roku 
veľa zdravia a radostných dní.

          Teším sa na stretnutie pri oslavách Silvestra.

                                                 Ing. Vladimír Dunajčák
                                                        Primátor mesta

Na snímke P.K.
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(Pokračovanie z 1. strany) ...s galantériou a textilom od 27.11.2017 do 31.12.2017 za cenu 10 eur/m²/
rok. l  Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec miestnosť č. 14 o výmere 8,68 m², miestnosť č. 
15 o výmere 12,5 m² a sklad o výmere 6 m² pre Renátu Misárovú, Strážske za účelom zriadenia pre-
dajne papierníctva, drobných záhradkárskych potrieb, tabakových výrobkov a poskytovania služieb, 
za cenu 60,10 eur/m²/rok na dobu určitú do 31.12.2020 v súlade s uskutočnenou obchodnou verejnou 
súťažou. l Zmenu nájomcu v zmluve č. 29/2013 MÚS z pôvodného nájomcu SPOTLIGHT s. r. o., 
Magurská 4B, Bratislava, na nového nájomcu TABLE s. r. o., Pekníkova 17, Bratislava. l Prenájom 
časti pozemku registra “C“ parcelné č. 106/4, katastrálne územie Strážske, o výmere 65,24 m², pre 
Jakuba Kaňucha – Kaňuchstav, Strážske, za cenu 4 eur/m²/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
(priľahlý pozemok v časti prenajatej nehnuteľnosti). l Odmenu pre zástupkyňu primátora vo výške 
350 € v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. l Odmenu pre poslanca vo výške 220 € v 
súlade so Zásadami odmeňovania poslancov. l Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo 
výške 500 €. l Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: – A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 
(Obchodná ul. 440): Erik Dančišin do 31.3.2018, Jarmila Sabolová do 31.12.2018, Jana Semancová 
do 31.3.2018, Ľubica Benkoová do 31.12.2018, Pavol Mikolaj do 31.12.2017, Ingrid Skoupilová do 
31.12.2017. Nájomné byty – Nižší štandard (Laborecká ul.): Ridajová Beáta a Ridaj Radoslav do 
31.12.2018, Dudičová Gabriela do 31.12.2018, Tokár Gabriel a Tokárová Iveta do 31.12.2018, Ada-
mová Margita a Adam František do 31.12.2018, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav do 31.12.2018, 
Tolvajová Lucia do 31.12.2018, Goroľ Karol a Goroľová Silvia do 31.12.2018, Adam Emil a Adamová 
Eva do 31.12.2018, Šmaťo Ján a Šmaťová Eva do 31.12.2018, Janičo Roman a Janičová Ingrid 
do 31.12.2018, Hrnčiarová Monika do 31.3.2018, Kapura Ján a Kapurová Ľudmila do 31.12.2018, 

Tolvajová Albína do 31.12.2018, Ridajová Silvia do 
31.12.2018, Goroľová Miroslava do 31.3.2018, Rida-
jová Iveta a Ridaj Gejza do 31.3.2018, Šmaťová Anna 
do 31.12.2018, Tokárová Magdaléna a Tokár Ladislav 
do 31.12.2018.
 Neschvaľuje: Rozpočet mesta Strážske na 
rok 2018.
 Ukladá: l Pripraviť podmienky obchodno-ve-
rejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru – ga-
ráž č. 8 (Chemik) o výmere 22,77 m².T: 31.12.2017. Z: 
MsÚ. l Pripraviť nový návrh tvorby fondu prevádzky, 
údržby a opráv v bytovom dome U-3. T: 15. 1. 2018. Z: 
MsÚ. l Pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťa-
že na odpredaj pozemku registra KNC parcela číslo 
438/5 vo výmere 15 m², na Družstevnej ul. v súlade s 
§ 8 písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. T: 
31.12.2017. Z: MsÚ.
 Poveruje: Hlavného kontrolóra mesta Strážske 
na výkon kontrolnej činnosti od 1.1.2018 – 30.6.2018 v 
súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2018.     Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Užívate 
poľnohospodársku pôdu?

	 Primátor	mesta	dostal	list,	ktorého	obsah	
sa	môže	týkať	aj	miestnych	občanov.	Podrob-
nejšie	informácie	nájdete	na	web.	sídle	mes-
ta.
 Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výbo-
ru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, 
upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľ-
nohospodársku pôdu - nie vlastnú, ale cudziu - 
a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. 
pozemkový odbor okresného úradu s príslušným 
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, 
aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na po-
zemkový a lesný odbor príslušného okresného 
úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento po-
zemok. Pracovníci odboru spresnia, aké doklady 
je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 
Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu 
užívanie náhradného pozemku zaniká. 

Spomienka
	 1.	 novembra	 2017	 uplynulo	 10	 rokov,	 čo	
nás	navždy	opustil	manžel,	otec,	dedko	a	pra-
dedko	Ladislav	Jurečko. 
	 S	láskou	na	neho	spomína	manželka	Eva	s	
rodinou.	

Spomienka
	 13.	 novembra	uplynulo	15	 rokov	od	 smrti	
nášho	milovaného	manžela	a	ocka	Mgr. Anto-
na	Kočerhu.
	 S	láskou,	vďakou	a	úctou	spomínajú	man-
želka	a	deti	Alenka,	Slavko	a	Tonka.
	 Ďakujeme	všetkým,	ktorí	mu	s	nami	venujú	
tichú	spomienku.

Výsledky volieb  do KSK 
	 Počet	voličov	zapísaných	v	zozname	voli-
čov:	3711.	Počet	voličov,	ktorí	sa	zúčastnili	na	
hlasovaní:	765.	Počet	voličov,	ktorí	odovzdali	
obálku:	764.	Počet	platných	hlasovacích	 líst-
kov	odovzdaných	pre	voľby	do	zastupiteľstva:	
744.	Počet	platných	hlasovacích	 lístkov	odo-
vzdaných	pre	voľby	predsedu	samosprávneho	
kraja:	740.	Účasť	na	voľbách	v	meste	Stráž-
ske:	20,61%.

	 4.	 novembra	 sa	 štyri	 volebné	 miestnosti	
otvorili	o	7.	hodine.	Vtedy	prvý	prišiel	do	VÚS	
voliť	 Pavol	 Maťaš.	 Neskôr	 k	 urnám	 pristúpili	
prvovoliči	Karin	Lacová	a	Ján	Cibulka.	Na	MsÚ	
prvýkrát	volila	Nora	Pristášová	a	najstarší	volič	
Pavol	Mlynarčík.	V	tom	čase	v	SOŠ	odovzdá-
val	svoje	hlasy	Rastislav	Šepeľa	a	v	Krivošťa-
noch	Peter	Bača.	V	meste	prišli	 voliť	aj	 rodi-
ny	Mihočovcov	s	maličkou	Júliou	 (na	snímke	
G.G.),	Popčakovcov	s	Ellou,	Diankou	a	boli	tak	
milým	osviežením	pri	voľbách.																						-red-

Pri pamätníku a v Poľsku
	 Dňa	11.	novembra	2017	sa	členovia	
ZO	 SZPB	 	 stretli	 na	 námestí	 A.	 Dub-
čeka.	Pri	pomníku	1.	svetovej	vojny	na	
pietnom	 akte	 si	 uctili	 pamiatku	 vojno-
vých	 veteránov	 padlých	 v	 oboch	 sve-
tových	 vojnách,	 vojenských	 misiách	 a	
operáciách	 20.	 storočia.	 Panychídu	 -	
krátku	bohoslužbu	za	zomrelých	v	gréc-
kokatolíckej	cirkvi	-	odslúžil		Mgr.	Domi-
nik	Rebják.	Na	podujatí	sa	zúčastnila	aj	
predsedníčka	krajskej	organizácie	ÚŽS	
Mária	Huštátyová.
	 Členovia	 ZO	 SZPB	 	 nedávno	 na-
vštívili	Poľsko	-		mesto	Krakow	–	slávne	
kráľovské	mesto,	kde	sa	spája	luxus,	história	a	tradícia,	Wieliczku	–	soľnú	baňu	z	13.	storočia	a	pa-
mätník	holocaustu	–	koncentračný	tábor	Osvienčim	–	vyhladzovací	tábor,	kde	zahynulo	1,5	milióna	
nevinných	ľudí	v	plynových	komorách,	vyhladovaním,	ťažkými	prácami.	Konali	sa	tu	nehumánne	ex-
perimenty	pod	vedením	Jozefa	Mengeleho.	Čo	sme	tam	videli,	bolo	kruté	a	neľudské,	už	aby	sa	nikdy	
neopakovala	taká	história.	Vážme	si,	že	môžeme	žiť	v	mieri	a	snažme	sa	udržať	mier	na	celom	svete.																						
	 	 	 	 	 	 	 	 											Anna	Zabloudilová

Z	ROKOVANIA	MESTSKÉHO	ZASTUPITEĽSTVA

Mikulášske dni v CVČ
 Mikulášske dni  začali už v pondelok, kedy 
Mikuláš  navštívil malých drobčekov. Po rozdaní 
balíčkov a fotografovaní putoval ďalej. V utorok 
sa deti z CVČ zúčastnili preventívnej akcie Miku-
láš na ceste - organizovanej ORPZ v Michalov-
ciach. Mikulášov, anjelov a čertov dávali podľa 
pokynov policajtov. Popoludní vystúpili rezkým 
tancom v  mestskej kultúrnej sále. 
Svoje putovanie zavŕšil v stredu v michalovskej 
nemocnici, kde navštívil choré detičky a odo-
vzdal balíčky, ktorým sa veľmi potešili. Potom so 
svojou družinou  rozdával radosť v Hypermarke-
te TESCO Michalovce. Spoločnými silami i podpore vedenia TESCO Michalovce sme v tento čarovný 
deň mnohých potešili. A to bol zmysel aktivít.                               A.F.

Medový krížik
Štedrovečerné ticho, znejú zvony,
otecko Bibliu otvára. 
Mysle putujú do Betlehema, 
celý svet o ňom rozpráva.

Na stole oblátky, med i cesnak,
mamička medový krížik na čelo urobí.
Tak je to u nás na Vianoce, 
už od nepamäti to takto chodí.

Pod stromčekom sú darčeky, 
každý každému niečo dáva.
Maličkým nosí Ježiško, 
nám Jeho láska sa rozdáva.

          F. Repovský
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Krédo darcov krvi
	 Stretnutie	držiteľov	troch	ocenení	za	dobrovoľné	darcovstvo	krvi	uskutočnil	Miestny	spo-
lok	Slovenského	Červeného	kríža	v	Strážskom	30.	novembra	v	klube	dôchodcov.	
	 Otvorila	ho	Mária	Kudelčíková,	 jeho	
predsedníčka,	 ktorá	 privítala	 hostí	 a	
darcov.	 Na	 stoloch	 ich	 čakali	 darče-
ky	 z	MsÚ.	 Dostali	 ich	 držitelia	Medaily	
MUDr.	 Jána	Kňazovického	–	 J.	Čatloš,	
L.	 Hujdič,	 T.	 Pázstor,	 držitelia	 Diaman-
tovej	plakety	MUDr.	Jána	Jánskeho	–	J.	
Kudelčík,	M.	Kudelčíková,	A.	Kopas,	J.	
Lenčák,	D.	Reiser,	F.	Repovský,	J.	Tejgi-
ová,	držitelia	Zlatej	plakety	MUDr.	Jána	
Jánskeho	–	 I.	Beň,	M.	Bičík,	Z.	Bičíko-
vá,	O.	Cehula,	J.	Demčák,	P.	Dupaľ,	M.	
Dupaľová,	J.	Fajčík,	M.	Horňák,	M.	Hre-	
dzák,	 J.	 Jakubík,	 E.	 Kasár,	 M.	 Kočer-
ha,	P.	Kompiš,	V.	Kompišová,	PhDr.	D.	
Kmec,	P.	Malík,	L.	Měšťan,	M.	Mihaľko,	
V.	 Mikula,	 A.	 Oravec,	 A.	 Poprenda,	 V.	
Raškovský,	E.	Raškovská,	L.	Rohaľ,	M.	Ruščanský,	F.	Sisák,	Š.	Sovjak,	L.	Stach,	A.	Staruch,	J.	
Varga,	Š.	Vaško.	Mesto	tak	ocenilo	ich	záslužný	a	nezištný	prejav	pomoci	chorým.	Držitelia	týchto	
ocenení	pri	občerstvení	si	vzájomne	porozprávali	o	zážitkoch	z	darcovstva	i	súčasnom	živote.
	 Podobný	obsah	mal	i	rozhovor	s	Tiborom	Pázstorom,	jedným	z	troch	držiteľov	Medaily	MUDr.	J.	
Kňazovického	(100	odberov	krvi).	Na	niekoľko	otázok	redakcie	odpovedal	takto:	prvýkrát	daroval	krv	
ako	18-ročný	v	Galante,	ako	to	bolo	vtedy	zvykom	–	cestovali	objednaným	autobusom.	Na	vojenčine	
v	Čechách	mal	prestávku,	ale	zase	zostali	pekné	spomienky	z	gitarového	pôsobenia	vo	vojenskom	
súbore.	Na	východ	Slovenska	prišiel	ako	45-násobný	darca	krvi,	v	darovaní	pokračoval	a	pokračuje	
ďalej,	vždy	reaguje	na	výzvy	k	darcovstvu,	a	len	čo	zaparkuje	kamión,	odchádza	do	Michaloviec.	
Svoje	kvapky	krvi	daruje	tri	až	štyrikrát	v	roku.	A	čo	si	želá?	„Aby	sa	to	ľudské	v	ľuďoch	zachovalo,	
rozvíjalo,	aby	som	bol	naďalej	zdravý	a	mohol	aj	darovaním	krvi	ďalej	pomáhať	tým,	ktorí	to	potre-
bujú.“	Krajšie	krédo	darcov	krvi	by	sme	asi	ani	nenašli.																																									Gabriela	Grmolcová

Šarišanci zabávali
	 V	stredu	18.10.2017	sa	vo	viacúčelovej	sále	uskutočnila	kultúrno-spoločenská	akcia,	ktorá	
sa	konala	pri	príležitosti	Mesiaca	úcty	k	starším.	
 Tímea Hirjaková a žiaci druhého ročníka zá-
kladnej školy vyčarili slzy dojatia v očiach jubilan-
tov zarecitovaním básne pre starých rodičov. Po 
slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Vla-
dimíra Dunajčáka nasledovalo zablahoželanie 
jubilantom a kultúrny program v podaní ľudovej 
hudby Šarišanci, ktorá sa v preplnenej viacúčelo-
vej sále postarala o príjemnú a nezabudnuteľnú 
atmosféru. 
 V rámci Mesiaca úcty k starším sme v spolu-
práci s Regionálnym úradom verejného zdravot-
níctva v Michalovciach uskutočnili prednášku na 

tému Alzheimerova choroba. Súčasťou prednáš-
ky boli aj testy na pamäť a tréning mozgu. Okrem 
členov klubu dôchodcov sa prednášky zúčastnili 
aj obyvatelia Domova sociálnych služieb Harmo-
nia. Akcia sa konala 13. októbra v Klube dôchod-
cov.                                                                                         -bad-

 Marcel a jeho talent
	 Marcel	to	v	živote	nemal	ľahké.	Postihnutie,	s	ktorým	sa	
narodil,	ho	pripútalo	na	invalidný	vozík.	Avšak	narodil	sa	aj	
so	zvláštnym	darom,	a	to	talentom	na	kreslenie.	
	 Talent	 však	 nie	 je	 všetko.	K	 vytvoreniu	 krásneho	 diela	 je	
potrebná	 aj	 poriadna	 dávka	 vytrvalosti	 a	 trpezlivosti.	 Marcel	
sa	kresbe	venuje	už	od	mladosti,	ale	nikdy	nemal	šancu	svo-
je	diela	prezentovať	širokej	verejnosti.	V	zariadení	Harmonia,	
kde	býva	od	roku	2006,	má	k	dispozícii	arteterapeutickú	dielňu,	
v	ktorej	sa	s	pomocou	odborného	personálu	naučil	základom	
kresby	 a	maľby,	 a	 tak	 prostredníctvom	 svojich	 diel	 vyjadruje	
svoje	pocity	a	túžby.	Tvorba	je	pre	neho	zároveň	hrou	a	prináša	
radosť,	ak	je	ocenený	a	jeho	diela	sú	vystavené	na	obdiv	širo-
kej	verejnosti.	S		tvorbou	začal	preto,	aby	zahnal	nudu.	Znie	až	
neuveriteľne,	ale	za	krátky	čas	dokázal	svoju	techniku	doviesť	takmer	až	k	dokonalosti.
	 Nesmierne	ho	potešilo,	že	sa	aj	tento	rok	mohol	zúčastniť	Výtvarného	salónu	ZPMP	v	Trenčíne,	
kde	už	po	druhýkrát	vyhral	cenu	pre	jednotlivca	za	dielo	Môj	vysnívaný	dom,	moja	vysnívaná	záhra-
da.	Toto	ocenenie	bolo	krásnym	zadosťučinením	jeho	snaživosti	a	trpezlivosti,	s	ktorou	sa	už	roky	
venuje	kresleniu	v	rámci	arteterapie	v	zariadení	Harmonia,	kde	sa	podarilo	jeho	talent	objaviť.					
	 	 	 	 	 	 	 	 						Mgr.	Beáta	Danková

Rómsky festival Asaben
 „Dnešné podujatie s názvom Rómsky festival Asaben je predstavením rómskych piesní, ľudovej 
hudby, tanca. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Chcem vyzdvihnúť záujem 
mladých ľudí o zachovanie hodnôt našich predkov, radosť a energiu, ktorú na pódiu prenášajú na 
prítomných divákov“, povedal v príhovore Ing. V. Dunajčák, primátor mesta.
 Po rómskej hymne vystúpili domáce kolektívy z DSS Lidwina, DFS Stražčanik z CVČ, spevácka 
skupina Gaštanka, Asabenik a ďalšie rómske súbory z Vranovského Čemerného, Sečoviec, Strážske-
ho, Kamennej Poruby.  Zastúpená bola aj ZUŠ Humenné.
 Občianske združenie Asaben, ktoré tradičný festival realizovalo s finančnou podporou Úradu vlády 
SR, vedie Marcela Goroľová. Primátor jej vyslovil vďaku za  aktívnu činnosť. Festival sa uskutočnil 10. 
novembra v MKS.                                                        -gr-

Základnú školu 
ovládli roboty

	 V	 základnej	 škole	 10.	 novembra	 2017	
uskutočnil	 workshop	 zameraný	 na	 progra-
movanie	a	 robotiku.	Žiaci	 z	 tunajšej	školy	a	
zo	základných	škôl	v	Brekove,	Nacinej	Vsi	a	
Starého	si	na	stanovištiach	vyskúšali	praco-
vať	s	 robotickou	 rukou	a	s	 robotmi	Edison,	
Lego	 mindstorms	 EV3,	 Mio	 –	 clementoni	 a	
Maze	breaker.	Úspech	mala		i	virtuálna	realita.
 Jednotlivé stanovištia viedli mladí lektori z ra-
dov žiakov druhého stupňa ZŠ Strážske. Patrí im 
vďaka nielen za realizáciu, ale aj za ich aktívnu 
dvojmesačnú prípravu aktivít. 
 Workshop bol vyvrcholením projektu Ino-
vovaná informatika na ZŠ, ktorý bol podpore-
ný grantovým programom Nadácie Slovenskej 
sporiteľne v spolupráci s Nadáciou Pontis, Ino-
vatívna základná škola.Cieľmi projektu bolo zvý-
šenie záujmu o programovanie, zlepšenie komu-
nikácie, prezentovania sa a získanie vedomosti a 
zručnosti žiakov v programovaní a robotike. 
 Workshopu predchádzali besedy s progra-
mátorom, vyučovacie hodiny rovesníckeho vzde-
lávania a návšteva sídla spoločnosti T-Systems. 
Na aktivity projektu sme zaznamenali pozitívne 
ohlasy od žiakov i učiteľov. Naším ďalším cieľom 
je etablovať programovanie a robotiku ako obo-
hatenie a neoddeliteľnú súčasť výučby informati-
ky v našej škole.                          Mgr. Ľuboš Marek

Netradičný spôsob
	 V	utorok	28.	11.	2017	žiaci	5.	ročníkov	ZŠ	
naberali	vedomosti	netradičným	spôsobom. 
 V rámci regionálnej výchovy sa v CVČ 
zúčastnili dvoch zaujímavých workshopov za-
meraných na obnovovanie remesiel a ochranu 
prírody. Do tajomstiev paličkovanej čipky deti 
uviedli členky krúžku paličkovania Anna Gajdo-
šová a Anna Zabloudilová. Vysvetlili základné 
postupy pri práci s paličkami a trpezlivo sa
striedali pri valcoch, na ktorých si malí reme-
selníci vyrábali jednoduché náramky na ruku. 
V druhej miestnosti prebiehala prednáška za-
meraná na ochranu prírody a zvierat v našom 
okolí. Lektor Ján Sisák pútavým spôsobom 
zaujal účastníkov a výklad dopĺňal obrázkami i 
lovnými trofejami zvierat... Aj takýmto netradič-
ným spôsobom získajú deti nové informácie z 
rôznych oblastí, ktoré využijú vo vyučovacom 
procese.                                                                      A.F.

OD Tatier k Dunaju
 Dňa 25. 10. 2017 sa v našej ZŠ konalo kultúr-
ne predstavenie pod názvom Od Tatier k Dunaju 
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 
knižníc. Cieľom vystúpenia bolo vzbudiť u žiakov 
záujem o čítanie kníh. Učitelia spolu so žiakmi 
nacvičili dramatizáciu slovenskej báje – Tatran-
ská Kikimora, ktorá bola popretkávaná krásnymi 
tancami, spevom, dialógmi i prezentáciou. Pro-
gramom sme vyzdvihli hrdosť na slovenskú zem, 
prekrásnu ľudovú slovesnosť. Vyvrcholením bola 
krásna pieseň Na Kráľovej holi, kde sa pridalo 
aj publikum. Program sa všetkým páčil a oceni-
li ho burácajúcim potleskom. Účinkujúci dostali 
sladkú odmenu, ktorú venoval M. Kusý. Program 
pripravili učitelia SJL: M. Miklošová, P. Majer, V. 
Babjáková a I. Hudáková, M. Hakošová, Ľ. Ma-
rek.                                                         V.B. a M.M.

Obviazali ich
	 Posedenie	pri	čaji,	ktoré	v	klube	dôchod-
cov	 zorganizoval	 miestny	 spolok	 Sloven-
ského	 Červeného	 kríža	 v	 Mesiaci	 úcty	 k	
starším,	 sme	 využili	 aj	 na	 ukážky	 obväzo-
vacích	spôsobov	pri	úrazoch.	Názorne	 ich	
ukázala	Marta	Poprendová,	zdravotná	sest-
ra,	a	tak	štyri	členky	mali	obviazanú	hlavu,	
krk,	ruku	a	lakeť.	Kým	čaj	vychladol,	bol	čas	
na	rozhovory	o	darcoch	krvi	i	spomienky	na	
činnosť	SČK	v	minulosti.																																		-gr-

 Na snímke autorky pohľad na účastníkov stretnutia.

 Marcel s kolektívom v Trenčíne.

V	dňoch	od	20.12.	do	22.12.2017	sa	vo	ves-
tibule	základnej	školy	v	čase	12.20	–	14.30	
hod.	uskutoční	vianočná	burza	spojená	s	

burzou	kníh.



Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00 325 813. 
Vychádzajú 6-krát v roku. Redakčná	 rada:	 predsedníčka				
PaedDr.	Jana	Dzurillová, členovia Mgr. V. Babjáková, Mgr. B. 
Danková, G. Grmolcová, P. Kičinka, Mgr. V. Marková. Zodpo-
vedná	redaktorka:	G.	Grmolcová. Sídlo vydávateľa a adresa 

redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22 Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275. Redakčná	uzá-
vierka	príspevkov	(a	inzercie)	je	v	10.	deň	v	mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a 
vyhradzuje	si	právo	úpravy	rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia 
zhodovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský - LiRea. Tlač: Cofin, a.s., 
Prešov. Evidenčné číslo periodických novín Naše mesto: EV 4003/10. ISSN 1339-0554

- 4 -                                                   14. december 2017                                       Naše mesto

Školský klub detí
	 Septembrovú	rozlúčku	s	 letom	roztancovala	
skvelá	tanečníčka	zumby	pani	učiteľka	Z.	Šulová	
a	na	tanečnom	maratóne	sa	roztancovali	všetci.	
Deti	zo	školského	klubu,	špeciálnej	triedy	a	CVČ	
potešili	seniorov	v	DSS	Harmonia	pásmom	pie-
sní,	básní,	 tancov	a	pozdravmi,	ktoré	vyrobili	 v	
ŠKD.	V	dušičkovom	období	vzdali	úctu	padlým	
vojakom	z	1.	sv.	vojny	pochovaných	na	starom	
cintoríne.	Zapálením	sviečok	a	tichou	modlitbou	
im	vyjadrili	vďaku	a	úctu.	Počas	 týždňa	zdravej	
výživy	si	vychovávateľky	ŠKD	spoločne	s	deťmi	
zhotovili	výstavky	ovocia,	zeleniny	a	urobili	šalá-
ty.	Pred	jesennými	prázdninami	k	nám	opäť	za-
vítala	 obľúbená	 halloweenská	 party.	 Popoludní	
sme	sa	zišli	v	miestnosti	plnej	duchov,	pavúkov...	
a	bola	zábava,	hry	a	súťaže.													
																																																			Vychovávateľky	ŠKD

Od	27.	novembra	je	otvorená	predajňa	
Gala-Vala	s	galantériou	a	textilom	v	OD	

Laborec.	

B E H 	 	 O S L O B O D E N I A 	 	 M E S TA 	 	 S T R á Ž S K E

Padol účastnícky rekord
	 Dňa	12.11.2017	sa	uskutočnil	48.	 ročník	Behu	oslobodenia	mesta	Strážske.	Po	úvodnom	
príhovore	primátora	mesta		Ing.	Vladimíra	Dunajčáka	a	riaditeľa	pretekov	Mgr.	Michala	Poláka	
sa	na	 jednotlivých	tratiach	začalo	tuho	bojovať	o	čo	najlepší	výkon	v	14.	kategóriách	detí	a	
mládeže	a	8.	kategóriách	dospelých.	Na	štart	sa	postavilo	spolu	344	bežcov	a	bežkýň,	z	toho	
173	pretekárov	v	kategórii	dospelých,	čo	je	v	histórii	všetkých	ročníkov	nový	rekord	v	počte	
účastníkov.	V	mládežníckych	kategóriách		štartovalo	171	bežcov.
 Po 19. rokoch sa víťazom stal domáci pretekár, keď poslednýkrát zvíťazil Vladislav Lipovský v roku 
1998, aj keď v drese Obalservisu Košice. Prvenstvo si vybojoval Patrik Vyšňovský z MBO Strážske, 
ktorého trénuje práve bývalý reprezentant Slovenska v maratóne a reprezentant domáceho klubu 
Vladislav Lipovský. Druhý finišoval Adrián Vavrek z Dulovej Vsi a tretie miesto obsadil Orest Babjak 
z Ukrajiny. Medzi ženami dominovala Zuzana Iľovová z MARAS teamu, pred nádejnou bežkyňou, 
vekom ešte dorastenkou, Tamarou Ivančovou z ŠK Banské a Barborou Balogovou z Biatlon ŠK 
Prešov. Novinkou na tomto ročníku bolo profesionálne meranie časov pretekárov pomocou čipu, čo 
umožnilo rýchle a presné spracovanie medzičasov a výsledkov. Po dobehnutí posledného pretekára 
nasledovalo vyhodnotenie najlepších a odovzdávanie vecných a finančných odmien vo všetkých veko-
vých kategóriách  dekorovaných primátorom mesta Vladimírom Dunajčákom a predsedom športovej 
komisie pri MsZ Jozefom Meňovčíkom. Športové popoludnie ukončilo žrebovanie tomboly s hlavnou 
cenou horským bicyklom. 
 Vďaka patrí sponzorom preteku, organizátorom - mestu, MBO, ZŠ a CVČ – a všetkým, ktorí sa 
aktívne podieľali na športovom podujatí, ako aj časomiere p. Danka, Jozefovi Kozárovi za podávaný 
teplý guľáš. 
 Víťazi jednotlivých kategórií 
 CH1 – (2012-2017) – Leo Muller – MŠ Brekov, D1 – (2012-2017) – Ela Popčáková – MŠ Strážske, 
CH2 – (2010-2011) – Sebastián Skubeň – ZŠ Košice, D2 – (2010-2011) – Zara Zamboryová – ZŠ 
Strážske, CH3 – (2008-2009) – Adam Rohaľ – ZŠ Strážske, D3 – (2008-2009) – Barbora Mandulová 
– ZŠ Humenné, CH4 – (2006-2007) – Dominik Sabanoš – ZŠ Strážske, D4 – (2006-2007) – Michaela 
Ivančová – ŠK Banské, CH5 – (2004-2005) – Ladislav Terebessy – ZŠ Strážske, D5 – (2004-2005) – 
Alexandra Slepáková – ZŠ Strážske, CH6 – (2002-2003) – Tobiáš Korečko – BŠK Prešov, D6 – (2002-
2003) – Ivana Švigarová – 1.AK Humenné, CH7 – (2000-2001) – Jozef Molitoris – Hermanovce n/T. 
Muži: A – (18-39 rokov) – Patrik Vyšňovský – MBO Strážske,  B – (40-49 rokov) – Orest Babjak – Ukra-
jina, C – (50-59 rokov) – Štefan Rácz – Steeple Poprad, D – (60-69 rokov) – Lukáš Kormaník – Sokol 
Ľubotice, E – (70 rokov a viac) – Vincent Bašista – OU Demjata. Ženy: F – (18-34 rokov) – Zuzana 

Iľovová – MARAS team, G – (35-49 rokov) – Eri-
ka Ondrijová – MTC V.Šebastová, H – (50 rokov 
a viac) – Danica Božová – BK Poprad. Domáci 
pretekár – Patrik Vyšňovský – MBO Strážske. 
Domáca pretekárka – Denisa Meňovčíková – 
Strážske.                                       Vladislav Lipovský 

Prvý v cieli
 Patrik Vyšňovský z nášho MBO prvý prešiel 
cieľom Behu oslobodenia.Oslovili sme ho hneď 
niekoľkými otázkami.
 Aký	bol	boj	na	trati?
 Bol ťažký. V auguste som sa totiž oženil a 
prípravy na svadbu mi ubrali čas na pravidelný 
tréning. Ale od začiatku behu som vydal všetky 
sily, aby som vydržal a ukázal, že dokážem vy-
hrať napriek tomu, že som málo trénoval.
	 Na	tomto	behu	ste	sa	zúčastnili	trikrát	a	štvr-
týkrát	prišlo	víťazstvo.	Spomenieme	aj	iné	úspe-
chy?
 V čase pôsobenia ešte v ATU Košice (2009 
-2014) som obsadil od 9. po 12. miesto polma-
ratón MMM Košice, v roku 2015 to bolo 2. miesto 
Birell desiatka Bratislava a 1. miesto v roku 2016.
	 Vaša	disciplíny	sú	od	1,5	km	do	21,1	km	 	 -	
polmaratón.	A	čo	osobné	rekordy?
 Mám ich päť na tratiach 1500m - 4:20 min., 3 
km - 9:22 min., 5 km -16:40 min., 10 km - 33:40 
min a 21,1 km - 1:14:12 hod..
 Blahoželáme k víťazstvu a úspechom, ktoré 
P. Vyšňovský dosiahol v čase svojej športovej 
kariéry od roku 2009, kedy mal 18 rokov.Doda-
jme, že trénerom mu je bývalý slovenský repre-
zentant Vladislav Lipovský.               G. Grmolcová

S mikrofónom
	 Po	dlhšom	čase	zobral	do	ruky	mikrofón	Ján	
Sabo,	aby	komentoval	celý	priebeh	Behu	oslobo-
denia.	Reagoval	tak	na	požiadanie	organizátorov	
a	znovu	prelistoval	 svoje	poznámky	a	výstrižky	
zo	športových	podujatí,	aby	účastníkom	poduja-
tia	mohol	 sprostredkovať	 čo	 najviac	 informácií.	
Podarilo	sa,	bol	pohotový,	aktuálny.	Ako	vždy	 -	
napriek	chladu	-	v	pohode.																																				G.	G.

Už 13. ročník
	 Dňa	 3.	 11.	 2017	 sa	 uskutočnil	 v	 telo-
cvični	ZŠ	v	poradí	už	13.	ročník	Memoriálu	
Michala	Nistora	v	stolnom	tenise.	Zúčast-
nilo	sa	ho	22	chlapcov	a	15	dievčat	v	troch	
kategóriách.		
 V kategórii starších žiakov zvíťazil Jakub 
Čurma z 9.A len tesne pred Martinom Kme-
com z 8.A. Tretí skončil Tomáš Packo z 9.B. 
Kategória mladších žiakov: 1. Marko Antony 
7.A, 2. Jakub Demčák 7.A, 3. Adrián Pilník 
7.A. V kategórii dievčat si titul vybojovala 
Alexandra Turčíková z 9.A, na druhom mieste 
skončila Monika Demčáková z 8.A, tretia bola 
Gabriela Dzurillová z 8.A. 
 Najlepší stolní tenisti budú reprezentovať 
našu základnú školu v okresnej súťaži žiakov 
a žiačok, ktorú v tomto roku organizuje ZŠ 
Strážske.                                   Mgr. Peter Műller

Pri zelených stoloch
 Mesto Strážske a organizačný výbor uspo-   
riadali v septembri 15. ročník Memoriálu Michala 
Nistora v stolnom tenise za účasti 23 hráčov a 
sympatizantov tohto športu. Minúty ticha veno-
vali spomienke na M. Nistora a Ing. Milana Pau-
linu, dlhoročného jeho i nášho spoluhráča, ktorý 
sa MMN nedožil. Prihovorila sa J. Nistorová, v 
závere aj syn Peter. 

 Po pietnej spomienke na cintoríne sa zača-
lo zápolenie. Po vyhlásení výsledkov si ceny a 
putovné poháre prevzali:  muži - 1. E. Maskaľ, 
2. I. Meňovčík, 3. V. Rac, ženy - 1. Š. Ciganoco-
vá, 2. T. Krochmalová, 3. Ľ. Balogová, zmiešané 
štvorhry - 1. G. Grmolcová a V. Rac, 2. P. Nisto-
rová a J. Kunč, 3. Ľ. Balogová a  A. Lopata. V zá-
vere dostali darčeky všetci hráči zo sponzorstva 
I. Meňovčíka a Ing. A. Pavlottyho. Hráč L. Kuruc 
z Čiech sa potešil pohľadniciam mesta, o ktoré 
prejavili záujem aj ďalší.                Jana Románová

Reflexné 
oblečenie a doplnky

 Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach 
opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej 
premávky, aby dodržiavali pravidlá premávky. 
Predovšetkým upozorňuje  chodcov a cyklistov: 
reflexné nálepky, nášivky, prívesky, predme-
ty umiestnite na svoj odev na konce rukávov, 
na nohavice v blízkosti kolien; deťom obsta-
rajte školské aktovky, vaky, tašky, obuv, ktoré 
sú vybavené reflexnými materiálmi, alebo tieto 
predmety doplňte o fluoreskujúce bezpečnostné 
prvky; cyklisti – reflexné nálepky umiestnite na 
rám bicykla, ale aj na ochrannú prilbu... A ešte 
jedno upozornenie: Dávajte si veľký pozor na 
osobné veci, peňaženky, doklady, a to najmä v 
čase predvianočných nákupov!


