
V sobotu 29. októbra sa pri volebnej urne zišlo spolu 1675 voličov, pričom oprávnených voliť 
je v meste viac ako 3 tisíc ľudí. Volieb sa tak zúčastnilo vyše 47%. Spomedzi ôsmich kandi-
dátov na primátora mesta zvíťazil s počtom hlasov 334 Patrik Magdoško. 
O post poslanca sa uchádzalo 30 kandidátov, miestni však mohli zvoliť 11. Počas volebného 
obdobia 2022-2026 budú svojimi hlasmi ovplyvňovať stav mesta Ing. Ondrej Drutár, Paed-
Dr. Jana Dzurillová, Danka Baánová, Peter Malik, PaedDr. Eva Matuchová, MUDr. Dana 
Jurečková, PhD, Ing. Martin Hajdučko, Jozef Meňovčík, Miroslav Kusý, Vladimír Šandor, 
Ing. Viliam Olbricht, PhD.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva 

str. 1
Koncom novembra sa novozvolení 
poslanci stretli spoločne s bývalým pri-
mátorom Ing. Vladimírom Dunajčákom 
a aktuálnym primátorom Patrikom Mag-
doškom. Zobrali na vedomie výsled-
ky volieb, výšku priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hos-
podárstve či výšku platového pomeru 
primátora mesta.
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Stredná odborná škola 
dopravy a služieb oslávila 
jubileum

str. 3
Pri príležitosti vzácneho jubilea sa 19. 
októbra 2022 uskutočnili oslavy výro-
čia školy spojené s Dňom otvorených 
dverí. Atraktívne súťažné disciplíny pre 
žiakov základných škôl obohatil kultúr-
ny program, ktorý si so záujmom pozre-
li vzácni hostia.

52. ročník Behu Oslobo-
denia mesta Strážske 

str. 6
Po troch rokoch sa konečne mohli at-
léti a diváci vrátiť na tradičné preteky 
a tradičné miesto Behu Oslobodenia 
mesta Strážske na Námestie Alexandra 
Dubčeka. Napriek relatívne dlhej pre-
stávke od posledných pretekov záujem 
o podujatie neutíchol a v tomto roku 
bol počet štartujúcich 394. 

Strážania si zvolili nového primátoraStrážania si zvolili nového primátora

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
Bývalý primátor mesta Ing. Vladimír Dunaj-
čák viedol 28. novembra ustanovujúce za-
stupiteľstvo, na ktorom predseda mestskej 
volebnej komisie, Peter Kičinka, oboznámil 
zúčastnených o výsledkoch volieb. Novoz-
volený primátor Patrik Magdoško zložil sľub, 
ktorý potvrdil svojim podpisom a následne 
prevzal vedenie schôdze. MUDr. Dana Ju-

rečková, PhD v mene všetkých poslancov 
prečítala poslanecký sľub a poďakovala 
bývalému primátorovi za jeho pôsobenie 
v meste. Súčasní poslanci jednohlasne 
odobrili okrem iného návrhovú, mandátnu i 
volebnú komisiu, zobrali na vedomie výšku 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vo výške 1211 

eur a platového pomeru primátora vo výške 
2919 eur, návrh na zriadenie a predsedov 
komisií mestského zastupiteľstva.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Vážení spoluobčania
Po piatich volebných obdobiach som v tých-
to voľbách už nekandidoval, z funkcie pri-
mátora mesta som odišiel. Funkciu prevzal 
novozvolený primátor Patrik Magdoško, 
ktorému želám veľa úspechov v zodpoved-
nej práci. Tak trocha pomyselne uzatváram 
moje pôsobenie vo funkcii primátora. Sú za 
mnou viditeľné výsledky, ktoré sa nerodili 
ľahko. Niektoré projekty sú rozpracované, 
sú pred povolením na realizáciu, či v realizá-
cii. Spomeniem len niektoré:
• rekonštrukcia námestia a chodníkov
• rekonštrukcia cesty Za záhradami
•	 vodozádržné	opatrenia	ako	podpora	
	 zlepšenia	klímy	v	meste	Strážske	
	 pri	ZŠ	a	pri	MsÚ
•	 výstavba	zberného	dvora
•	 detské	ihrisko	v	parku
•	 regenerácia	vnútroblokového	
	 priestoru	ulica	Okružná	-	Družstevná 
Možno sa mi nepodarilo splniť všetko do 
bodky, ale v rámci možností som sa snažil 
urobiť maximum. Vieme, že to nebolo vždy 
len ľahké obdobie, ale stále som prefero-
val vykonávať prácu čo najzodpovednejšie, 
nezištne a čestne. Doteraz som sa vyjadro-
val v prvej osobe, teraz však musím uviesť, 
že to nie sú len moje úspechy. Je to výsledok 
dlhoročnej poctivej práce všetkých zamest-
nancov mestského úradu, kolektívu pracov-
níkov MsPS, poslancov a komisií MsZ. Všet-
kým ďakujem za ich zodpovednú prácu pri 
plnení úloh. Vďaku vyslovujem tiež školám a 
CVČ, hlavne za spoluorganizovanie... 
(Pokračovanie na 2. strane) 
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Námestie v novom šate

V januári zodpovieme 
referendovú otázku

Prezidentka Zuzana Čaputová vypísala 
referendum, ktoré sa uskutoční 21. ja-
nuára 2023 v čase od 7.00 do 22.00 hod. 
Urobila tak na základe petície, prijatej v 
auguste tohto roka. Referendum bude 
obsahovať jedinú otázku, ktorá sa týka 
predčasného skončenia volebného ob-
dobia Národnej rady. Platnosť nadobud-
ne v prípade, že sa ho zúčastní nadpolo-
vičná väčšina oprávnených voličov.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Námestie Alexandra Dubčeka v Strážskom aktuálne prechádza rekonštrukciou. Je rozdelená na 
tri etapy. Zhotoviteľom je firma TAMALEX s.r.o., ktorá sa zmluvne zaviazala ukončiť práce prvej 
a druhej etapy do 70 pracovných dní. Lehotu však môže predlžovať v prípade nepriaznivého 
počasia a iných nepredvídateľných skutočností. Okrem rekonštrukcie námestia prejdú opravami 
aj chodníky, park pred Domovom sociálnych služieb Harmónia a verejné toalety. Podľa pred-
nostu mestského úradu, Dušana Cacaru, bude mesto financovať projekt z vlastných zdrojov a 
úveru: „Celková projektovaná cena včítane III. etapy je 2 080 000 eur, z toho verejné WC 
cca 200 000 eur.“
Opravami prechádza aj miestna komunikácia Za záhradami, pričom dodávateľ, KAPING s.r.o. ju 
zrenovuje za vyše 196 tisíc eur. Prvá časť je už ukončená, druhý kratší úsek upravia na budúci 
rok. Aj tento projekt je financovaný z vlastných zdrojov mesta Strážske.
Text: Mgr. Tamara Magyarová
Foto: strazske.sk 

Vážení spoluobčania
(Pokračovanie z 1. strany) ...mestských 
podujatí, za účasť v programoch i za dobrú 
reprezentáciu mesta, spoločenským organi-
záciám, miestnym krúžkom, všetkým za ich 
činnosť v prospech mesta. Zároveň ďakujem 
i sponzorom. Novozvolenému primátorovi a 
novozvoleným poslancom zastupiteľstva že-
lám, aby sa im čo najviac podarilo splniť svo-
je predsavzatia a sľuby tak, aby svojou prá-
cou prispeli k spokojnému životu občanov.
Text: Ing. Vladimír Dunajčák

Mikuláš sa prešiel ulicami Strážskeho 
a poslal pozdrav všetkým

V utorok 6. decembra zavítal do nášho mesta Mikuláš na koči so svojim sprievodom. Spolu 
s primátorom mesta Patrikom Magdoškom prešiel ulicami Strážskeho. Najprv si to namieril 
k základnej škole. Deti ho už netrpezlivo vyčkávali na chodbách a zrazu ho uvideli. To bolo 
radosti! Potom zavítal do DSS Lidwina a Harmonia. Priniesol úsmev, radosť, lepšiu náladu 
pre všetkých a veru v nejedných očiach sa zaleskli slzy. Na príchod Mikuláša sa starostlivo 
pripravovali, a tak ako poďakovanie zaspievali pekné pesničky. Potom si to Mikuláš namieril 
priamo na Námestie Alexandra Dubčeka. Vyzdobená tribúna však zívala prázdnotou. Kvapky 
studeného dažďa nedovolili túto zimnú slávnosť uskutočniť vonku. Zrazu však začul volanie: 
„Mikulášku dobrý strýčko, nebuď sám, nebuď sám, my deti sme dobré boli, príď k nám, 
príď k nám.“ To v priestoroch mestského úradu už prebiehala hádka medzi čertom a anjelom 
o tom, ktoré deti boli zlé a patria do pekla. Keďže Mikuláš stále nechodil, anjelik a netrpezlivo 
čakajúce deti sa ho snažili privolať. Tak sa vydal za volajúcim hlasom. Bolo cítiť príjemné 
napätie a v detských tvárach očakávanie a radosť. Deti sa Mikulášovi veľmi potešili a obdarili 
ho básničkami a pesničkami. Program zostavený z jednotlivých vstupov detí materskej školy, 

základnej školy a CVČ Strážske sa Mikulá-
šovi veľmi páčil. Potom spoločne rozsvietili 
vianočný stromček, neodmysliteľný symbol 
Vianoc. Keď už bolo celé mestečko Strážske 
krásne rozsvietené, začalo sa s rozdávaním 
darčekov. A to sa už počasie trocha umúdrilo 
a nebránilo vychutnať si na námestí miku-
lášsky punč, venovaný deťom i dospelým. Tí 
odvážnejší sa odhodlali aj na fotografovanie 
s Mikulášom pri koči. Príprava vyžadovala 
účasť a spoluprácu škôl a iných organizácii 
-  MsPS, MŠ, ZŠ, DSS Harmonia, Lidwina 
Strážske. Reštaurácia Aztéka venovala mi-
kulášsky punč. Veľké poďakovanie všetkým, 
ktorí pomohli s prípravou a realizáciou podu-
jatia.
Text:  Mgr. Marta Kordeľová
Foto: Peter Pavolko

Vianoce prichádzajú 
aj do ulíc mesta

Prebiehajúce opravy na Námestí Alexandra 
Dubčeka v Strážskom ovplyvnili aj vianočnú 
výzdobu v meste. Kvôli ohradeniu stavby nie 
sú vyzdobené lipky v rekonštruovanej časti. 
Tohtoročná atmosféra v uliciach však bude 
podľa riaditeľa mestského podniku služieb, 
Ing. Jozefa Fedorka, iná ako vlani: „V tomto 
roku sme vo vlastnej réžii vyzdobili 8 ks 
stožiarov verejného osvetlenia, ešte niečo 
plánujeme doplniť v rámci našich možnos-
tí. V mestskej časti Krivošťany pri auto-
busovej zastávke umiestnime vyzdobený 
vianočný strom. Podľa našich informácií 
by mal pribudnúť betlehem na námestí pri 
vianočnom strome.“ Na doplnenie výzdoby 
mestský podnik služieb investoval 600 eur, 
celkové náklady sú však vyššie: „Pri výzdo-
be novými prvkami s vianočnou temati-
kou na ďalších 30 ks stožiarov verejného 
osvetlenia hlavných ťahov na uliciach Mie-
rová, Osloboditeľov, Vihorlatská je potreb-
ných približne 8 400 eur.“ Z dôvodu šetrenia 
preto mesto vypína verejné osvetlenie v čase 
od 1.00 hod do 4.30 hod.
Text: Mgr. Tamara Magyarová 
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Ponuka
Referent pre kultúru a šport

Hľadáme referenta pre kultúru a šport 
Vzdelanie: minimálne stredoškolské s 
maturitou 
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. 
z.
Popis prác: organizovanie a zabezpe-
čovanie kultúrnych podujatí a činnosti 
ktoré súvisia s touto funkciou
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Mgr. Ľubica Siváková
Telefón: 056/6886942, 
email.: lubica.sivakova@strazske.sk 

Referent výstavby
Hľadáme referenta výstavby
Vzdelanie: vysokoškolské v odbore 
stavebníctvo
Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. 
z.
Požadovaná prax: 3 roky odbornej 
praxe v stavebníctve
Popis prác: vykonáva prípravu podkla-
dov pre agendu preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného plá-
novania, stavebného poriadku a špeci-
álneho stavebného úradu pre miestne 
a účelové komunikácie v zmysle záko-
na č. 416/2001 Z. z. o prechode nie-
ktorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky 
pre mesto a obce vytvárajúce spoločný 
obecný úrad a ďalšie činnosti ktoré sú-
visia s touto funkciou
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Mgr. Ľubica Siváková
Telefón: 056/6886942, 
email.: lubica.sivakova@strazske.sk

Jubileum Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom
Aj keď je Strážske malé mestečko, nechýba mu stredná škola. Jej počiatky siahajú do roku 1958, keď vznikla Poľnohospodárska učňovská škola, 
neskôr premenovaná na Poľnohospodárske odborné učilište. S týmto zameraním škola fungovala do roku 1992, keď vznikla Stredná priemyselná 
škola dopravná. Spolu s poľnohospodárskym učilišťom a dievčenskou odbornou školou, ktorú neskôr nahradila škola podnikania. V nadväznosti 
na potreby trhu práce sa postupne vykryštalizovali odbory, o ktoré je záujem zo strany žiakov, rodičov i zamestnávateľov. Základ tvoria študijné 
odbory prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia a populárny odbor ochrana osôb a majetku. Tento školský rok sa nesie v duchu 
osláv 30-ročnej existencie Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom, na ktorú sme patrične hrdí. Pri príležitosti vzácneho jubilea 
sa 19. októbra 2022 uskutočnili oslavy výročia školy spojené s Dňom otvorených dverí. Atraktívne súťažné disciplíny pre žiakov základných škôl 
obohatil kultúrny program, ktorý si so záujmom pozreli vzácni hostia. Veľké poďakovanie patrí 
Centru voľného času ako aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úžasnej atmosfére a bohatému 
programu osláv.
Text: Ing. Viera Venglarčíková, zástupkyňa SOŠ DaS Strážske 
Foto: Ing. Jana Krištanová 

My chceme trvalý mier - nikdy nie vojnu!
Naša ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Strážske sa svojimi podujatiami snaží 
o zachovanie mieru. Podporujeme pietne akty na počesť padlých. Zúčastnili sme sa osláv SNP 
v Strážskom a Banskej Bystrici, 6. októbra sme si pripomenuli 78. výročie Karpatsko-dukelskej 
operácie, a to nielen na samotnej Dukle, ale aj vo Svidníku pri pamätníku sovietskej armády. 
Ten sa nachádza v blízkosti areálu Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo 
Svidníku. Naša cesta viedla aj k soche armádneho generála Ludvíka Svobodu. 11. novembra o 
11. hod. 11. min. sme sa stretli pri pamätníku 1. Svetovej vojny na Námestí Alexandra Dubčeka 
v Strážskom, kde sme položili veniec z červených makov na počesť Dňa veteránov a Dňa čer-
vených makov za obete, ktoré padli vo vojnách. Panychídu, krátku bohoslužbu za zomrelých, 
odslúžil gréckokatolícky kňaz Ladislav Praščák. Veľmi si vážime prítomnosť rímskokatolíckeho 
kňaza Mariana Babjarčíka a samozrejme všetkých prítomných. 13. novembra sme sa zúčastnili 
pietneho aktu Deň oslobodenia nášho mesta, pričom naša organizácia zabezpečila 4 vojakov z 
michalovských kasární. Aktuálne udalosti v nás vyvolávajú ešte väčšiu túžbu po mieri.
Text: Anna Zabloudilová, predsedníčka ZO SZPB Strážske
Foto: Peter Kičinka
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Október mesiac úcty 
k starším

Október je mesiac, ktorý nám každoročne 
pripomína, aby sme nezabúdali na seniorov, 
prejavili im úctu, lásku a vzdali vďaku za ich 
životné skúsenosti. V zariadení Harmonia je 
už dobrým zvykom, dať tento mesiac senio-
rom najavo, že na nich všetci myslíme v po-
dobe rôznych programov. Deti zo základnej a 
materskej školy si aj tento rok pripravili pásmo 
piesní, básní a tanca, aby ukázali, aké je dôle-
žité odovzdať radosť a povzbudenie tým, ktorí 
si to zaslúžia a potrebujú. Touto myšlienkou 
sa inšpirovala aj košická župa, ktorá vyslala 
všetkým seniorom povzbudivý odkaz spolu-
patričnosti v podobe koncertu pod oknami, 
plný nádherných tónov. Svoje umenie a talent 
nám previedli pedagógovia z Konzervatória 
Jozefa Adamoviča v Košiciach. V mene na-
šich seniorov z celého srdca všetkým ďaku-
jeme za krásne spríjemnenie chvíľ a pocit, 
že na nich vždy niekto myslí. Nech je jeseň 
života pre všetkých stále slnečná a plná lásky.
Text: Mgr. Dagmara Janoková

Poďakovanie
Dňa 22. septembra 2022 
nás vo veku 82 rokov 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec, brat, 
dedko a pradedko Jozef 
Lipovský. 
Ďakujeme všetkým za 
prejav sústrasti a tichú 
spomienku.                       
Manželka Emília s rodi-
nou. 

Spomíname
„Ticho zaplnilo naše dni, 
to ticho, ktoré zabolí.
Zostalo ticho po Tebe a 
naše ticho tiché je.“
Uplynul rok, čo nás na-
vždy opustil manžel, 
otec a dedko Janko   
Grmolec.
V tichu spomíname a 
nezabúdame. Chýbaš 
nám, veľmi.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Manželka Gabika, dcéry Gabika a Johana s 
rodinami. 

Mesiac úcty k starším 
očami žiakov ZŠ Strážske

Sme konečne radi, že sme sa mohli tento rok stretnúť s našimi starkými z Harmonie, domova 
pre seniorov. Pripravili sme si spolu s našimi učiteľkami krátky program, kde sme sa predviedli 
v speve, recitácii, tanci i v ľudovom pásme. Stretnutie prebehlo vonku v ich parčíku v príjemnej 
atmosfére. Starkí sa nám potešili a boli sme radi, že sme im vyčarili úsmev na tvári. Na záver 
sme im ešte rozdali pár darčekov a oni nás ponúkli chutnou sladkosťou. Dúfame, že aj na ďalší 
rok sa spoločne stretneme.
Text: Nina Turbáková, žiačka Základnej školy Strážske, 5.A

Deň starých rodičov
Utorok 25 októbra 2022 sa v Centre voľného 
času Strážske uskutočnilo milé stretnutie detí 
a starých rodičov. Súťažné tímy rodín Sabo-
vej, Žinčákovej, Dunajčákovej, Mihočovej, 
Mitrovej, Lukačkovej a Dunajovej súťažili v 
rôznych zábavných disciplínach. Deti pri sú-
ťažiach spolu so starými rodičmi prejavovali 
veľkú radosť z výsledkov. Záverečnou oddy-
chovou disciplínou bolo zaspievať ľubovoľnú 
pieseň. Odvahu prejavilo mužské trio rodiny 
Dunajovej a po nich pokračovali ďalší súťa-
žiaci. Atmosféra bola vynikajúca. Za jednotli-
vé výkony boli deťúrence odmenené sladkou 
odmenou a starí rodičia krásnym pozdravom 
v tvare šálky, v ktorej bol ukrytý krásny veršík 
a lahodný čajík. Veríme, že o rok sa stretne-
me a znovu si spolu zasúťažíme.
Text: Alica Fedáková

Úsmev a radosť detí
Obľúbenou aktivitou detí v školskom klube ZŠ Strážske je Rozlúčka s letom pri tanečnej 
Zumbe s cvičiteľkou Mgr. Zuzkou Šulovou. Koncom septembra pri peknom slnečnom počasí 
a rezkej hudbe sa deti na multifunkčnom ihrisku dokázali uvoľniť, zabaviť a roztancovať všet-
kých prítomných. Začiatkom októbra sme k Svetovému dňu ochrany zvierat pozvali policaj-
tov npor. PhDr. Ivanu Ďurikovú, npráp. Mgr. Pavla Ďurika a npráp. Tomáša Skybu na besedu, 
ktorí nám porozprávali o svojej ťažkej a zodpovednej práci a prišli predviesť ukážky psíkov, 
pri ktorých sa rozžiarili očká každému dieťaťu. Aj touto cestou by sme sa im chceli za všetky 
prítomné deti veľmi pekne poďakovať.

Halloweenské popoludnie si pred jesennými prázdninami detičky v pekných maskách spo-
ločne so svojimi vychovávateľkami poriadne užili. Tento deň sme strávili pri rôznych zábav-
ných hrách, súťažiach a rezkom tanci. Veľké úsmevy naznačovali spokojnosť všetkých prí-
tomných detí, čo je pre nás to najkrajšie pri každej organizovanej aktivite v školskom klube.
Text a foto: Mária Balogová, vedúca ŠKD

Podujatia 
Pavučiniek

Krajská organizácia Únia žien Slovenska 
Košice nás pozvala na Večer Márií, kde sme 
vystavovali naše práce a pani Božena Apjáro-
vá pridala tiež chutné sladké ružičky. Ďalšie 
pozvanie bolo na Medzinárodný festival pa-
ličkovanej čipky z Gemerského osvetového 
strediska v Rožňave, ktorého sa zúčastnili 
Anna Gajdošová, vedúca krúžku Pavučinka, 
a Anna Zabloudilová. Svojou účasťou sme 
podporili aj Abilipiádu – prehliadku pracov-
ných schopností zdravotne postihnutých na 
pozvanie Zemplínskeho osvetového stredis-
ka a Komunitného centra sluchovo postihnu-
tých v Michalovciach.  Na týchto podujatiach 
sme reprezentovali naše mesto Strážske a 
samozrejme náš krúžok paličkovanej čipky 
Pavučinku. Aj touto cestou chcem pozvať 
záujemkyne o paličkovanú čipku, nech prídu 
medzi nás. Radi ich privítame a samozrejme 
aj poradíme. V krúžku vládne priateľská a pra-
covná atmosféra, je to pre nás oddych a relax. 
Tešíme sa na nové členky.
Text: Anna Zabloudilová, predsedníčka OO 
ÚŽS Michalovce
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Predchádzame sociálno-patologickým javom 
a nežiaducim spoločenským aktivitám detí

Nárast nežiaducich javov v spoločnosti vyvoláva akútnu spoločenskú potrebu sa im venovať, 
a to najmä z hľadiska prevencie. Dôležitú úlohu tu plní aj naše školské zariadenie, ktoré svo-
jou činnosťou umožňuje tvorivé a racionálne využívanie voľného času. Stratégia prevencie v 
Centre voľného času Strážske je zameraná na celoročnú ponuku a realizáciu pravidelných, 
príležitostných, klubových a prázdninových aktivít. V predošlých dvoch mesiacoch sme v spo-
lupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Michalovce uskutočnili niekoľko preven-
tívno –výchovných programov pre žiakov ZŠ a SOŠ Strážske. Žiaci a študenti sa spoločne s 
preventistkou ORPZ v Michalovciach, kpt. Ing. Zuzanou Rozsypalovou, venovali témam: ob-
chod s bielym mäsom, trestnoprávna zodpovednosť, násilie páchané na ženách. Pre žiakov 6. 
ročníka ZŠ Strážske sme uskutočnili prvé stretnutie preventívneho projektu Detská policajná 
akadémia, žiaci 7. ročníkov sa dozvedeli Mýty a fakty o drogách.
Text: Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ Strážske

Bibiána Měšťanová: „Je dôležité necítiť sa 
na tomto svete sám.“

Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa na Slovensku stal krásnou vianočnou 
tradíciou. Jeho cieľom je pripraviť seniorom do zvyšnej krabice niečo slané, sladké, teplé či 
niečo zo srdca. Často býva tento darček tým jediným, ktorý starkých zahreje na duši a utvrdí 
ich v tom, že nie sú osamelí. Rodáčka zo Strážskeho, Bibiána Měšťanová, má 23 rokov a je 
študentkou piateho ročníka na Technickej univerzite v Košiciach. Vo svojom voľnom čase sa od 
októbra profesionálne venuje trénerstvu psov v rámci vlastnej tréningovej školy A.D.A training 
school. Napriek tomu, že má mnoho povinností aj tento rok nezabudla na starších a do zbierky 
sa zapojila: „Do tejto krásnej zbierky som sa rozhodla zapojiť preto, že aj ja sama mám 
starých rodičov a viem, ako veľmi sa tešia keď sme s nimi. Tiež viem, že starší ľudia v 
domovoch často nemajú nikoho, kto by ich navštívil, porozprával sa s nimi, potešil ich. 
Najmä cez sviatky, ako sú Vianoce, im určite bude smutno za blízkymi. Práve preto si 
myslím, že darček v krabici od topánok im urobí obrovskú radosť. Teda ani nie ten dar-
ček, skôr pocit, že na nich stále niekto myslí. Je dôležité necítiť sa na tomto svete sám.“
Krabice pre starkých balí už tretí rok, pričom 
zbierka vznikla pred piatimi rokmi. Pred odo-
vzdaním balíkov ich kontrolujú kontaktné oso-
by, ktoré ich od darcov zbierajú. Bibiána sa 
drží zoznamu, no tento rok pribalila aj niečo 
navyše: „Viem, že detičky zvyknú posielať 
seniorom kresby. Jediné čo som dala na-
vyše bol list s odkazom. Kto kúpi poštovú 
známku a obálku, môže dostať aj odpoveď 
od seniora. Je to milé. Dosť to poteší, ak 
ti senior odpíše či sa mu darček páčil.“ 
Zbierka prebiehala do 5. decembra, pričom 
zapojení vlani darovali takmer 63 tisíc krabíc. 
Bibiáne sa projekt pozdáva, no stále je čo vy-
lepšovať: „Najkrajšie by bolo zapojiť čo najväčší počet detí. Bolo by fajn, ak by sa už v 
mladom veku naučili 
úcte a pomoci iným, 
starším, zraniteľnej-
ším. Seniori sú často 
odstrčení, cítia sa 
nepotrební a práve 
preto by sme im mali 
venovať kúsok svoj-
ho času, potešiť ich 
hoci aj krátkym roz-
hovorom.“ Do projek-
tu sa zapojila aj Zák-
ladná škola Mierová 1 
Strážske. Žiaci zabalili 
spolu 66 krabíc, kto-
ré vyčarili seniorom 
úsmev na tvári.
Text: Mgr. Tamara Magyarová
Foto: Bibiána Mešťanová, Mgr. Katarína Jurová

ŽIVOTNÉ I PRACOVNÉ JUBILEUM
Lekár, včelár, 

filatelista
Okrúhle výročia sú príležitosťou blahoželať a 
aj rekapitulovať doterajšie roky života a prá-
ce. MUDr. Viliam Knocik bol v našom meste 
prvým súkromným lekárom a nedávno oslá-
vil 60. výročie narodenín a 30. výročie lekár-
skej praxe. Začínal v Chemku so zdravotnou 
sestrou Alicou Ondovou, neskôr prevzal am-
bulanciu MUDr. Pavla Klacika. Zdravotnými 
sestrami boli Ľubica Čegiňová a Magdaléna 
Juhásová, s ktorou pracoval viac ako dvadsať 
rokov, šesť rokov je jeho pravou rukou Slavo-
míra Poľáková.
Prvé lekárske skúsenosti získaval už v čase 
štúdia na Vojenskej lekárskej akadémii v 
Hradci Králové, stal sa vojenským doktorom 
v hodnosti kapitána, na čo je patrične hrdý. 
Potvrdil to úsmevne aj pri prvom stretnutí s 
mojím nebohým manželom, ktorý pracoval v 
armáde v hodnosti podplukovníka, slovami: 
„No, pán podplukovník, ja som síce len 
kapitán, ale v ambulancii budete počúvať 
mňa.“ A tak aj bolo. Ako lekár „úraduje“ aj 
mimo ambulancie. Je veľkým fanúšikom fut-
balu. Ako lekár pracoval pre FK Michalovce a 
rád spomína na úspechy i cestovné zážitky s 
klubom, teraz je lekárom pre FK Nacina Ves, 
tiež s dlhoročnou futbalovou tradíciou. V tele-
vízii sme ho videli ako obhliadajúceho lekára 
pri tragických úmrtiach. 
No život nie je len práca. Najlepšie sa cíti 
doma pod orechom, kde má svoje „agro fit-
ness solárium“, úspešne sa venuje včelár-
stvu. Poznáme ho tiež ako filatelistu, zbiera 
a vymieňa starodávne pohľadnice a známky 
hlavne zo Zemplína, ale aj mince a kamene, 
najmä acháty. A ako sa stará o svoje zdravie? 
Pravidelne cvičí vo fitness centre a nové sily 
naberá dovolenkami pri mori.
A teraz to hlavné. K blahoželaniu rodiny a 
pracovného kolektívu sa pridávame vinšom: 
„Pán doktor, buďte najmä zdravý, aby 
ste k zdraviu mohli pomáhať pacientom, 
buďte šťastný, spokojný v živote a práci, 
nech Vás teda pokoj a humor neopúšťa 
(pamätám sa na vtipné príhody z ambulan-
cie), lebo s nimi sa životom lepšie a ľahšie 
kráča.“ A dôvetok: „Tešte sa naďalej z bo-
cianov nad oknami ambulancie, o ktorých 
prílete ste s radosťou pravidelne informo-
vali redakciu.“
Text: Gabriela Grmolcová 

František Repovský

Čaro Vianoc 
Snehová vločka tichučko na zem padá,
vianočný čas sa k nám pomaly zakráda.
Všade znejú koledy o Ježiškovi,
otvorme svoje srdcia vzácnemu hosťovi.

Čas radosti, štedrosti a hojnosti,
v príbytkoch rozvoniavajú sladkosti.
Zišla sa rodina zblízka i zďaleka,
Vianoce a domov túžba odveká.

Spievajú sa koledy, spomienky ožívajú,
na tých čo tu boli aj čo k nám pribúdajú.
To je čaro Vianoc, čaro domova,
Ježiško je láska, pokoj i pohoda.
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52. ročník Behu 
Oslobodenia mesta 

Strážske
Po troch rokoch sa konečne mohli atléti a di-
váci vrátiť na tradičné preteky a miesto Behu 
Oslobodenia mesta Strážske na Námestie 
Alexandra Dubčeka. Predchádzajúci ročník 
sa uskutočnil z dôvodu protipandemických 
opatrení v mestskom parku a v roku 2020 sa 
neuskutočnil vôbec z dôvodu zrušenia všet-
kých športových podujatí na Slovensku, a tak 
nás 13. novembra čakal „reštart“ podujatia. Aj 
napriek relatívne dlhej prestávke od posled-
ných pretekov záujem o podujatie neutíchol a 
v tomto roku sa zúčastnilo 394 bežcov. Štar-
tovalo sa v 14 kategóriách od škôlkarov až po 
dorastenecké kategórie a vo 8 kategóriách 
dospelých. Celkovo bežalo 271 detí a 123 
dospelých pretekárov. Na 6,4 km trati Behu 
Oslobodenia bol najrýchlejší Roman Bak 
z Vranova nad Topľou časom 21:11 min. 
pred Erikom Repákom z Košíc a Emilom 
Fučom z Kapušian. Najrýchlejšou ženou 
bola Petra Šamuľáková z Košíc časom 
25:41 min. pred Janou Mihaľkovou z Hu-
menného a Zuzanou Bochovou z Giglo-
viec. Najrýchlejším domácim pretekárom 
bol celkovo deviaty Jozef Fencík z domá-
ceho klubu MBO Strážske, najrýchlejšia 
domáca žena bola celkovo siedma Lucia 
Müllerová taktiež z MBO Strážske. Na záver 
všetci prítomní čakali na žrebovanie bohatej 
tomboly s hlavnou cenou horského bicykla. 
Záverečné slovo mal bývalý primátor mesta 
Ing. Vladimír Dunajčák, ktorý sa poďakoval 
všetkým zúčastneným, organizátorom pod 
taktovkou predsedu klubu MBO Strážske Vla-
dislava Lipovského, moderátorovi podujatia 
Jankovi Sabovi, pánovi Jozefovi Kozárovi za 
podávanú kapustnicu a reštaurácii Aztéka za 
obedy pre pretekárov.
Text: Vladislav Lipovský, predseda MBO 
Strážske

VETERAN CUP 2022VETERAN CUP 2022

Jesenná prázdninová 
rybačka ako z rozprávky

Nevľúdne počasie príliš veľký optimizmus na 
úspešný lov neposkytovalo. Presun k rieke 
Laborec bol pomerne rýchly. Trocha sme sa 
zdržali pri nastavení udíc, no potom to začalo. 
Po nahádzaní krmiva na lovné miesta voda 
začala vrieť. Martin nahodil štvormetrový bič 
a prvý úlovok bol na svete, asi 15 centimet-
rová bielička. Chlapcov sme rozdelili na dve 
skupiny a o ryby nebola núdza. Bolo ich ne-
uveriteľné množstvo a čo bolo najviac zará-
žajúce, boli pomerne veľké od 12 do 20 cm. 
Po polhodinke skupina starších členov začala 
loviť kapry o hmotnosti 0,5 – 0,75 kg. Násled-
ne nabehli aj väčšie exempláre, tie sa však 
chlapcom nepodarilo zdolať. Škoda, že čas 
bol neúprosný a museli sme ukončiť rybolov. 
Rýchle upratanie lovného miesta, posledný 
fotozáber a presun k CVČ, kde na úspešnú 
sedmičku čakali rodičia. Jesenná prázdnino-
vá rybačka iste utkvie v pamäti a chlapci budú 
mať na čo spomínať.
Text a foto: Ján Sisák, vedúci ZÚ

Veterinárnu ambulanciu nájdete Veterinárnu ambulanciu nájdete 
na adrese Mierová 104 Strážskena adrese Mierová 104 Strážske

Dňa 22. októbra.2022 sa v telocvični Strednej odbornej školy v Strážskom konal 2. ročník 
VETERAN CUPU o pohár primátora mesta Strážske hráčov nad 40 rokov. 
Turnaj slávnostne otvoril a všetkých privítal bývalý primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Ná-
sledne sa začali jednotlivé zápasy turnaja, v ktorých bolo možné vidieť mnohých bývalých hrá-
čov futbalového klubu Strážske. Turnaja sa 
zúčastnili štyri družstvá, ktoré medzi sebou 
zohrali jednotlivé zápasy jednokolovým sys-
témom. Všetky zápasy turnaja s prehľadom 
rozhodoval Maroš Mihaľov. Po ukončení tur-
naja primátor mesta odovzdal ceny za jednot-
livé umiestnenia a nasledovalo posedenie v 
reštaurácii Aztéka. Najlepším hráčom turnaja 
sa stal Marián (Bandy) Bereš, najlepším bran-
károm Stanislav Maskaľ a najlepším strelcom 
Igor Slepák. 
Konečné poradie: 1. Výber mesta Strážske, 
2. TJ Pusté Čemerné, 3. MECOM GROUP, 4. 
ŠK Strážske.
Text: Ing. Miloš Kižík
Foto: Peter Žinčák

November patril 
stolnému tenisu

V mesiaci november sa v Základnej škole 
Mierová 1 v Strážskom už tradične uskutoč-
nil Memoriál Michala Nistora, ktorého sa zú-
častnilo 31 žiakov. Po vynikajúcich stolno-
tenisových súbojoch sa víťazmi stali: Petra 
Marcinová zo 7.A a Vladimír Šandor z 9.A. 
V dňoch 21.-22. november sa v tých istých 
priestoroch konalo okresné kolo v stolnom 
tenise žiakov, kde v konkurencii šiestich zá-
kladných škôl sa družstvo chlapcov umiest-
nilo na 3.mieste (V. Šandor, D. Šurmanek, 
M. Misár a S. Kosť) a družstvo dievčat  (P. 
Marcinová, N. Dzurjaniková, L. Geľatková, 
D. Demeterová) v konkurencii 3 základných 
škôl si vybojovalo prvenstvo.
Text a foto: Mgr. Peter Müller, učiteľ ZŠ 
Strážske


