Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK X./ číslo 9−10

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zmena rozpočtu mesta Strážske na rok 2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa
4.12.2008 otvoril primátor mesta Ing. Vladimír Du−
najčák. Privítal prítomných poslancov a oboznámil
ich s programom zasadnutia.
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom po
prerokovaní zobralo na vedomie: l Plnenie úloh
z uznesení MsZ, l Riešenie pripomienok zo
zasadnutí MsZ, l Návrh rozpočtu mesta Strážske
na roky 2009 – 2011, l Správu o prerokovaní
Zadania ÚPN – Z IBV Strážske – Sever, ktorú
vypracoval Ing. arch. Jozef Los−Chovanec –
odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a
ÚPD, l Výsledky prerokovania Zadania ÚPN – Z
IBV Strážske − Sever, l Výsledok posúdenia
Zadania ÚPN – Z IBV Strážske – Sever Krajským
stavebným úradom v Košiciach v zmysle § 20
ods. 6 Zákona č. 50/1976 Zb., vyjadrenom v
stanovisku č. 2008/00828 zo dňa 13.10.2008, l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole dodržiavania zákona NR SR č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole príjmov a
výdavkov na zabezpečovanie opatrovateľskej
služby.
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom po
prerokovaní schválilo: l III. zmenu rozpočtu
mesta na rok 2008 rozpočtovým opatrením č.
3/2008 :
zníženie príjmov vo výške
− 9 914 tis. Sk
zníženie výdavkov vo výške − 9 914 tis. Sk
Príjmy :
Bežný rozpočet :
83 725 tis. Sk
Kapitálový rozpočet :
2 112 tis. Sk
Finančné operácie :
0
Príjmová časť po zmene vo výške : 85 837 tis.
Sk
Výdavky :
Bežný rozpočet :
73 067 tis. Sk
Kapitálový rozpočet :
12 253 tis. Sk
Finančné operácie :
517 tis. Sk
Výdavková časť po zmene vo výške : 85 837
tis. Sk
Rozpočet po navrhovanej zmene ako
vyrovnaný vo výške 85 837 tis. Sk. l VZN č.
4/2008 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Strážske. l
Zmenu príspevku pre Mestský podnik služieb
mesta Strážske na rok 2008. Navýšenie bežného
transferu vo výške 849 tis. Sk. l Výšku príspevku
na rok 2009 pre Mestský podnik služieb mesta
Strážske v celkovej výške 14 500,− Sk, z toho :
Bežný transfer
12 500,− Sk
Kapitálový transfer
2 000,− Sk.
l Pre Mestský podnik služieb mesta Strážske:
− nákup traktora formou leasingu s akontáciou
40 % a mesačnými splátkami po dobu 44
mesiacov v hodnote 535 tis. Sk
− prefinancovanie nákupu formou kapitálových
transferov z rozpočtu mesta, pričom transfer
nebude zahŕňať poistné
− nákup záhradného traktora na kosenie v
hodnote 130 tis. Sk
− nákup elektrického parného konvektomatu s
príslušenstvom v hodnote 175 tis. Sk

− nákup mulčovacieho zariadenia v hodnote
160 tis. Sk xxxxxxxxxx v celkovej výške 1 000 tis.
Sk v zmysle pôvodného uznesenia. l Predkupné
právo pre BENOL STEEL a.s. Košice IČO 31 655
980 k pozemku parcela číslo 1823/4 druh
pozemku zastavaná plocha o výmere 1360 m2
nachádzajúceho sa na ul. Krivošťanskej, k.ú.
Strážske zapísaného na LV 1236 za dohodnutých
podmienok. Zmluvné strany sa dohodli, že
predkupné právo môže nájomca po prvýkrát využiť
až po skolaudovaní stavby – prívodného kanála v
rámci výstavby MVE. Minimálna kúpna cena 290
000,− Sk je stanovená v zmysle znaleckého
posudku č. 26/2008, vypracoval Ing. Jozef Mikloš.
Predkupné právo sa zriaďuje na dobu platnosti a
účinnosti nájomnej zmluvy číslo č. 267/2008. V
prípade, ak nebude realizované predkupné právo
počas platnosti
a účinnosti nájomnej zmluvy,
predkupné právo zanikne. Predkupné právo sa
zriaďuje ako vecné právo a predkupné právo sa
nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností. l
VZN č. 3/2008 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za
pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu
nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole,
na činnosti v Centre voľného času, v školských
kluboch detí, v školských strediskách záujmovej
činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienok úhrady v školských jedálňach a
výdajných školských jedálňach. l Podľa § 20 ods.
7 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov Zadanie pre územný plán zóny IBV
Strážske – Sever. l Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Strážske na I. polrok
2009. l V súlade s VZN č. 2/2005 dotácie pre
Pravoslávna cirkev Strážske
40 000 Sk
Grécko−katolícka cirkev Strážske
40 000 Sk
Rímsko−katolícka cirkev Strážske
45 000 Sk
Rímsko−katolícka cirkev Krivošťany
20 000 Sk
l Finančný príspevok pre darcov krvi − držiteľov
diamantových a zlatých Jánskeho plakiet vo výške
23 000,− Sk podľa priloženého zoznamu (8
diamantových po 1000,− Sk a 30 zlatých po 500,−
Sk). l Finančný príspevok pre Základnú
organizáciu zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami vo výške 3 000,− Sk. l Žiadosť p.
Sabanošovej Albíny o poskytnutie opatrovateľskej
služby od 15.12.2008 do 31.12.2008. l Text do
kroniky mesta Strážske za rok 2007 s
pripomienkami. l Predĺženie nájomných zmlúv na
byty :
Pacola Ján
CH−A/8
do 31.03.2009
Mikeľová Marta
CH−A/9
do 31.03.2009
Hudec Jozef
CH−A/12 do 31.03.2009
Kapura Viliam
CH−A/14 do 31.03.2009
Podbehlý Dušan
CH−A/17 do 31.03.2009
Čurma Slavomír
CH−A/20 do 31.03.2009
l Prenájom garáže na ul. Pod hradom o rozlohe
cca 20 m2 pre Štefana Vaška, Vihorlatská 623,
072 22 Strážske. l Prenájom nebytového priestoru
o rozlohe cca 20 m2 v budove U2 pre p. Zdenka
Macka, 072 21 Voľa 12 za účelom zriadenia
kancelárie pre sprostredkovanie zamestnania v
stavebnej činnosti. l Prenájom nebytového
priestoru o rozlohe 113,57 m2 v OD Laborec na
prízemí pre Prvú slovensko−poľskú s.r.o., Tyršova
1712/22, 066 01 Humenné za účelom zriadenia

19. december 2008

predajne potravín. l Žiadosť o splátkový kalendár
pre p. Helenu Konečnú, Krivošťanská 517, 072 22
Strážske z dôvodu neuhradenia finančného dlhu
vo výške 35 930,−Sk na dobu 1.roka. l Zrušenie
členstva p. Ing. Anny Bziňákovej v komisii ochrany
a tvorby životného prostredia na vlastnú žiadosť.
l V súlade s § 25 ods. 4 Zákona č. 369/1999 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
predpisov odmenu poslancom MsZ vo výške 7
000,− Sk za rok 2008 za aktívny prístup pri riešení
problémov mesta Srážske. l V súlade s § 18 ods.
3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a predpisov mesačné
odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za 12
mesiacov v roku 2008 v celkovej výške 20 000,−
Sk za kvalitné vykonávanie kontrolnej činnosti. l
V súlade s § 25 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
predpisov odmenu zástupkyni primátora vo výške
20 000,− Sk za rok 2008 za aktívny prístup pri
riešení aktuálnych problémov mesta Strážske. 24.
V súlade s § 5 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien
a predpisov odmenu primátorovi mesta za rok
2008 vo výške 50 000,− Sk za kvalitný výkon
náročnej práce primátora mesta.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní zrušilo:
l Bod A/6 uznesenie č. 158/2008 zo dňa
11.09.2008. l Bod A/8 uznesenia č. 158/2008 zo
dňa 11.09.2008.
− red. −
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Spoločenská
rubrika
november, december 2008
Narodili sa: 1 dievča, 1 chlapec
Sobáše: Manželstvo uzavreli 2 snúbenecké páry
Jubilanti:
50 r: Kamila Tirpáková, Katarína Tokárová, Mária
Sidorová, Eva Makarová, Eva Kováčová, Miroslav
Debrovský, Jozef Čatloš
55 r.: Terézia Uhrinová, Irena Miklošová, Marta
Kužmová, Terézia Lipovská, Helena Besterciová,
Milan Mazár, Ing. Miroslav Bodnár, Martin Šuľák,
Emil Dunca, Miroslav Piskor, Ján Bača
60 r: Agnesa Hudáková, Irena Holovinová, Mária
Bašistová, Zdenek Kozar, Mikuláš Copko
65 r.: Marta Kačurová
70 r: Anna Miškovová, Libuša Lukačovská, Ján
Makara, Ján Goroľ
75 r: Ing. Juraj Končár, Štefan Maškulík, Irena
Zajacová
80 r.: Marta Tóthová
Zomreli: Alžbeta Glevická, Peter Slepák, Peter
Mitro, Michal Malinčák

Z vašich
listov

Naše mesto

Sociálny poradca

Nový zákon o sociálnych službách
Dňa 20. 11. 2008 bol v Zbierke zákonov, v čiastke 165 uverejnený zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách. Zákon je účinný od 1. 1. 2009, niektoré ustanovenia až od 1. 1. 2011, resp. od 1. 1. 2013. Týmto
zákonom sa ruší zákon č. 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci. Zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní
sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Jeho
cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej
sociálnej situácii.
Prinášame Vám prehľad druhov a foriem sociálnych služieb podľa tohto zákona.
Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb v zariadeniach, ktorými sú: l nocľaháreň, l útulok, l domov na pol ceste, l nízkoprahové denné
centrum, l zariadenie núdzového bývania.
Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: l pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, l poskytovanie sociálnej služby v zaria−
dení dočasnej starostlivosti o deti, l poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre
deti a rodinu.
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: l posky−
tovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a
pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, l opatrovateľská služba, l prepravná služba, l sprievod−
covská služba a predčitateľská služba, l tlmočnícka služba, l sprostredkovanie tlmočníckej služby, l
sprostredkovanie osobnej asistencie, l požičiavanie pomôcok.
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: l monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci, l krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.
Podporné služby, ktorými sú: l odľahčovacia služba, l pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a
povinností, l poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, l poskytovanie sociálnej služby v integ−
račnom centre, l poskytovanie sociálnej služby v jedálni, l poskytovanie sociálnej služby v práčovni, l
poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou formou alebo inou
formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
Mgr. Zuzana Pleceníková

Pýtame sa kompetentných
Sociálne zariadenie, tribúna − futbalový štadión Strážske

Chcem sa opýtať ako pokračuje výstavba
oceliarne a valcovne spoločnosti Slovakia
Steel Mils a. s v Strážskom.

Pokračujú podľa plánu
V minulom čísle sme informovali o začatí
výstavby novej oceliarne a valcovne spoločnosti
Slovakia Steel Mills a.s. v Strážskom. Práce sú
už v plnom prúde a pokračujú podľa avizova−
ného plánu. V decembri tohto roku by mali byť
ukončené hrubé terénne úpravy a zabezpečenie
stavebnej plochy pred prípadnými dažďami.
Súčasné dianie súvisiace s finančnou krízou vo
svete zatiaľ nemá vplyv na plánované investície
spoločnosti.
Ako povedal generálny riaditeľ a podpred−
seda predstavenstva Slovakia Steel Mills a.s.
Ing. Ján Tušim, spoločnosť už začala aj s vy−
hľadávaním a prijímaním ľudí na riadiace po−
zície. „Podľa plánu by v januári 2009 mali na−
stúpiť riaditeľ pre oceliareň, riaditeľ pre valcovňu
a riaditeľ pre celkovú údržbu. Títo by mali byť už
od jari 2009 zodpovední za dodávky a montáž
technológií, výber ďalších pracovníkov a zabez−
pečenie potrebných školení,“ dodáva Tušim.
Výstavba nového hutníckeho závodu by
mala byť ukončená v druhej polovici roku 2010,
spustenie výroby je predbežne plánované v tre−
ťom štvrťroku 2010. Na projekte participujú
odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s
budovaním a prevádzkou oceliarní a valcovní
po celom svete. Spoločnosť plánuje dodávať
stavebnú oceľ pre zákazníkov v 12 krajinách na
3 kontinentoch. Investícia prinesie do regiónu
300 priamych a približne 250 nepriamych
pracovných miest, ako aj 700 pracovných
príležitostí počas výstavby. Ďalšie informácie
budú postupne zverejňované na internetovej
stránke spoločnosti www.ssmst.sk.

Ide o výstavbu dvojpodlažného objektu
umiestneného v areáli futbalového štadióna, pri
západnej strane hlavného ihriska. Prízemie tvorí
trojtrakt s centrálnou elipsovitou halou. Poschodie
má jeden trakt od ihriska otvorená – tribúna. Za−
strešenie objektu je oblúkovou strechou jedno−
stranne spádovanou od ihriska, nesenou lepenými
nosníkmi, ktoré plne prekrývajú otvorenú tvorenú
časť poschodia. Pôdorysné rozmery stavby sú
šírka 13,9 m, dĺžka 40,0 m. Výška stavby v najvyš−
šom bode + 8,150 m od Ú.T.=−1,005 m.
Členenie stavby do stavebných objektov: SO
01 Sociálne zariadenie, tribúna, SO 02 Prípojka
elektrickej energie, SO 03 Vodovodná prípojka, SO
04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Prípojka plynu, SO
06 Požiarna nádrž 22 m3, SO 07 Stoka „C1“, SO
08 Spevnená plocha
I. NP – vstupné schodisko, vnútorné scho−
disko, zadverie, hala, sklad športových potrieb, 4 x
šatňa futbalistov, sauna a výrivka, 2 x sprchy, 2 x
umyváreň, 2 x WC futbalisti, pracovňa a sklad,
lekár (1. pomoc), chodba, zadný vstup, garáž a
sklad, WC muži – diváci, WC ženy a imobilní –
diváci, závetrie, sklad obalov, WC bufet, bufet,
plynová kotolňa, predsieň.

II. NP – vnútorné schodisko, chodba, 2 x kan−
celária, šatňa rozhodcov, sprcha rozhodcov, WC
ženy, 2 x klubovňa, rozhlasová kabína, šatňa fut−
balistov, sprchy futbalistov, WC muži, tribúna.
Technické údaje stavby:
Zastavaná plocha .................................. 532,20 m2
Podlahová plocha ................................. 946,90 m2
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Miro−
slav Kic A – MODEL, Námestie Osloboditeľov 64,
Michalovce. Stavebné povolenie č.682/2007 zo
dňa 19.11.2007 bolo vydané Obcou Naciná Ves.
Zhotoviteľom stavby je EKOSTAV, a.s., Špitálska
10, Michalovce. Celkové investičné náklady pred−
stavujú 21 062 551,10,−Sk s DPH (17 699 622,70
bez DPH), podľa jednotlivých stavebných objektov.
Mesto Strážske v roku 2009 predloží ďalšie
projekty na čerpanie financií z Európskych fon−
dov. Pripravujú sa projektové dokumentácie na
rekonštrukciu námestia A. Dubčeka, miestnych
komunikácií, verejného osvetlenia, materskej
školy, odkanalizovanie západnej časti mesta ul.
Krivošťanska., odvizďovací dvor „Dom smútku“ na
základe výberového konania.
Ing. Miroslav Kačur prednosta MsÚ

Naše mesto
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Vianoce v srdci

Plán podujatí
poèas zimných prázdnin
20.12.2008 − sobota o 10.00 hod.
Vianočné darčeky zvieratkám – vychádzka do
prírody doplnenie zásypov a solísk, vyvesenie
kŕmidiel pre spevavé vtáctvo
21.12.2008 − nedeľa 15.00 hod.
Vianočný program v meste – vystúpenie
členov záujmových útvarov CVČ
22.12.2008 − pondelok o 10.00 hod.
Tvorivé dielne – výroba darčekov pre blízkych
23.12.2008 − utorok o 10.00 hod.
Snehové kráľovstvo – hry a súťaže na snehu
27.12.2008 − sobota o 10.00 hod.
Krásy zimnej prírody – pozorovanie života
zvierat, doplnenie zásypov a solísk
29.12.2008 − pondelok o 10.00 hod.
Čo tie rúčky dokážu – práca s netradičným
materiálom
30.12.2008 − utorok o 10.00 hod.
Športový kráľ – súťaž v športových disciplínach
pre žiakov ZŠ a SŠ
31.12.2008 − streda o 10.00 hod.
Mrazivé tvorenie – hry a súťaže na snehu
2.1.2009 − piatok o 10.00 hod.
Novoročná súťaž v dáme
5.1.2009 − pondelok o 10.00 hod.
Novoročný turnaj v stolnom tenise
pondelok 10.00 hod.
Poznávame stopy zvierat na snehu –
vychádzka
7.1.2009 − streda o 10.00 hod.
Zážitky z Vianoc – výtvarná súťaž
Okrem plánovaných podujatí možnosť využí−
vania klubovne a herní – stolný tenis, stolový fut−
bal, vzdušný hokej, spoločenské hry.
Počas vianočných prázdnin 22.XII.2008 –
7.1.2009 Centrum voľného času Dúha Strážske
bude otvorené v pracovných dňoch v čase od
9.00 − 16.00 hod.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Prvenstvo je naše
V novembrových dňoch usporadúva Mestské
kultúrne stredisko v Michalovciach tradične súťaž
v umeleckom prednese poézie pod názvom Ho−
rovov Zemplín.
Nebolo tomu inak aj v tomto roku, keď sa 20.
novembra konal už 32. ročník tejto jedinečnej
súťaže. Stredné odborné školy v Strážskom
vysielajú na toto zápolenie svojich recitátorov, ktorí
svojím výkonom oslovia publikum a zaujmú porotu
natoľko, že sa vracajú s oceneniami.
Skúsený recitátor Martin Schneider vybojoval
vo svojej kategórií na 32. ročníku Horovovho
Zemplína 1. miesto.
Presvedčil strhujúcim prednesom Heming−
wayových básní, čím prekvapivo predstavil tohto
známeho prozaika "stratenej generácie" ako
básnika, ktorý svojím naturalistickým slovníkom
vystihuje i našu dobu.
Kompozícia veršov pod názvom Videl som ...
svojou dynamikou nadchla porotu i poslucháčou.
Študent Strednej školy podnikania v Stráž−
skom Martin Schneider reprezentuje naše školy
veľmi úspešne každý rok. Tohtoročné víťazstvo v
súťaži Horovov Zemplín je už jeho tretie v poradí
po vlaňajšom prvenstve.
Silvia Zubková

Aký slávny deň plný neočakávaných udalostí.
Nikto si nemyslel ,že panna může byť tehotná.
Nikto nečakal ,že malé dieťa dokáže obrátiť svet
hore nohami. Nikto nepomyslel na to, že meno
tohto mladého tesára sa bude uctievať celé
stáročia po jeho smrti. Nikto si nemyslel, že tento
muž, ktorý sa postaví proti boháčom a nábožen−
skej elite, by mohol byť Mesiáš. Nečakali, že bude
ohlasovať odpustenie, nastavenie líca a lásku k
nepriateľom. Nikto nečakal Ježiša.
Ježiš ohromil boháčov a rozčúlil nábožných.
Chudobných nazval bohatými a povedal, že slepí
budú vidieť. Vyhlásil, že Mesiáš sa nenarodil preto,
aby vyviedol Izrael z fyzického zajatia, ale aby
vyviedol hriešnikov z duchovného zajatia, aby
mohli milovať Boha a slúžiť mu. Dokonca aj dnes
to všetko znie veľmi radikálne a bláznivo.
Pozrime sa na Dieťa v jasliach. Položme si
otázku: "Prečo Boh zveril svojho syna do ľudskej
opatery? Prečo Ježiš prijal smrť na kríži, keď sa
tomu mohol vyhnúť? Bol blázon? Alebo presne
vedel, čo robí? Prečo jeho Duch vytrvalo zostáva
s nami, keď my sa dokážeme od neho tak rýchlo
odvrátiť? Prečo? Lebo to všetko urobil z lásky.
Láska z nás robí bláznov. Můžeme byť celkom
iracionálni, kedˇ sme zaľúbení. A Boh je zamilo−

Na tu svätu Katarínu...
Takúto a mnohé ďalšie piesne sme si zaspie−
vali 25.11.08 na „Katarínskom posedení“. Ukázalo
sa, tak ako už mnohokrát, že aj keď sme už dô−
chodcovia, chceme sa zabaviť, potešiť a aspoň na
chvíľu nemyslieť na to, čo nás ťaží. Zaspomínalio
sme si na mladšie časy pri hudbe pána Slivku. Boli
to príjemné a veselé chvíle. Je chválihodné, že
vedúca Klubu dôchodcov v Strážskom, pani Mária
Peťková, zorganizuje takéto a podobné odpolud−
nia. Za jej úsilie aj touto cestou ďakujeme a teší−
me sa na ďalšie milé stretnutia.
RM, členka KD

Stavebné úpravy,
modernizácia ZŠ
Ministerstvo Výstavby a regionálneho rozvoja
slovenskej republiky schválilo pre žiadateľa Mesto
Strážske nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ
Strážske a kódom ITMS NFP22110120602, kde
bola predložená žiadosť v rámci Výzvy na pred−
kladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
s kódom ROP− 1. 1−2008/01. Výzva bola vyhláse−
ná dňa 21.01.2008 na opatrenie 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania.
Schválený nenávratný finančný príspevok je vo
výške 38 316 840,96 SKK.
Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo
− podpis −
výške 40 333 516,80 SKK.

vaný do nás. Robí nelogické veci, napríklad poslal
svojho Syna, aby nás zachránil, a svojho Ducha
,aby nás potešoval a viedol. Robí bláznivé veci,
odpúšťa nám a dáva nám Eucharistiu. Keď bude−
me sláviť Pánovo narodenie, Ježiš chce, aby sme
vložili svoju důveru v Božiu bláznivú, dokonalú
lásku. Tí, ktorí sa pokladajú za "bláznov pre
Krista", sú na správnej ceste. Požehnané a ra−
dostné Vianoce.
Mgr. Juraj Sitarčík, kaplan

O úcte k šedinám
V príjemnom prostredí koncertnej sály Domu
kultúry sa aj tohto roku v mesiaci Úcty k starším,
uskutočnilo už tradičné stretnutie jubilantov,
pozvaných primátorom mesta. Ing. V. Dunajčák
vo svojom príhovore vyjadril zúčastneným
poďakovanie za celoživotnú prácu vykonávanú
za neporovnateľne horších podmienok ako
dnes. Vyjadril presvedčenie, že veľkou devízou
seniorov je životná múdrosť preverená životnými
skúsenosťami, vykonaná práca na ktorej môže
stavať dnešná stredná i mladá generácia. V
kultúrnom programe vystúpili deti MŠ, víťazky
speváckej súťaže Strážsky slávik − K. Goroľová
a S. Pavolková za hudobného doprovodu riadi−
teľky ZUŠ PhDr. A. Staškovej CsC, ktorá spre−
vádzala aj bývalého sólistu FS Železiar J. Sin−
čáka. V závere podujatia odovzdal primátor
mesta jubilantom pre šťastie kvet a darček −
anjela, symbolizujúceho strážcu životnej úlohy
a poslania človeka.
Marta Karkošiaková

Z činnosti
krúžku Stražčanik
Každý pondelok sa v CVČ Dúha stretávajú
deti, ktoré majú radi ľudový spev a tanec v krúžku
Stražčanik. Trpezlivo krok po kroku sa 20 detí od
prvého po ôsmy ročník zaúča do tajov folklóru.
Našich malých tanečníkov mali možnosť vidieť
občania mesta na rôznych podujatiach napr. Fa−
šiangoch, oslavách Dňa Zeme, Stavaní mája. Vy−
vrcholením ich celoročnej činnosti bolo vystúpenie
na oslavách mesta v máji 2008, kde za svoje vy−
stúpenie zožali veľký potlesk.
V novembri sa predstavili aj mimo mesta Stráž−
ske. 8. novembra v Kamennej Porube. Pri zabez−
pečení podujatia nám pomohli rodičia p. Laco, p.
Slivka, p. Jakubová a p. Dankanin. Koncom mesia−
ca vystúpili na podujatí Sláviček z MŠ vo Vinnom.
V ďalšom období ich čaká množstvo ďalších
vystúpení a trpezlivej práce. Práca v tomto krúžku
vypĺňa voľný čas našich detí ale zároveň aj rozvíja
vzťah k ľudovým tradíciám a napomáha udržiavať
folklór nášho zemplínskeho regiónu. A. Fedáková

Dotĺklo láskyplné Julkine srdce
Každé lúčenie je smutné, o to smutnejšie, keď je to lúčenie posledné. Je nám všetkým, čo sme ju
poznali nesmierne ťažko. Navždy odišla tá, o ktorej sa hovorilo, že je to dobrá, múdra, čestná a obetavá
žena. Julka prežila v našom mestečku so svojím manželom Ing. Jánom Kušnierom takmer celý život. Tak,
ako im ich vzájomná prvá láska vystačila na celý život, verní zostali aj svojmu zamestnaniu. Jano venoval
celý svoj produktívny vek Chemku. Julka ho zasvätila úlohe najušľachtilejšej − výchove nového pokolenia
v materskej škole. Deň čo deň na ňu hľadeli dôverčivé detské očká. V každom z tých škôlkarov je kúsok
jej života akoby to boli jej vlastní synovia Janík a Maroš, ktorých s manželom spoločne vychovali.
Nemenej významná bola Julkina obetavá práca na poli kultúry. Bola členkou divadelného súboru,
bábkového divadla, ZPOZ, cirkevného zboru a najdlhšie členkou krúžku poézie žien Zrkadlenie až do
odchodu na zaslúžený dôchodok, keď sa s manželom odsťahovali do rodnej Gemerskej Polomy. Vo
svojom rodisku pokračovala celým svojím bytím v tejto ušľachtilej činnosti. Nešetrila úsmevom, láskavým
slovom a porozumením. Svojím životom, svojimi skutkami spievala "Sláva Bohu na výsostiach" a Pán si
ju k sebe povolal vo svojom príbytku. Tieto slová odzneli z úst duchovného otca na poslednej rozlúčke,
ktorej sme sa zúčastnili aj vďaka ústretovosti vedenia Mesta Strážske. Odísť z tohto sveta v Božom
chráme, je z kresťanského pohľadu zaiste vyznamenanie. Avšak v rozlúčkovej reči kňaza bolo cítiť hlboký
zármutok. Hlboký zármutok a žiaľ sa nedarilo zakryť ani príbuzným, priateľom, a hlavne manželovi Ing.
Jánovi Kušnierovi, ktorému ďakujeme za milé prijatie a príjemné spomienky na Strážske. Želáme mu, aby
svetlá spomienka na Julku v jeho a v našich srdciach pomohla nevzdať sa a v zdraví kráčať životom v
radosti, tešiť sa z úspechov detí a vnúčat, ktorým tak nahradí aj babku Julku.
Marta Karkošiaková
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Zámenu korún na eurá
si nenechávajte na poslednú chvíľu
Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne
každého z nás. Na novú menu si budeme
zvykať postupne, na jej príchod sa však máme
možnosť pripraviť
už teraz. Najvýhod−
nejšie je čo najskôr
vložiť peniaze do
banky a vyhnúť sa
tak radom v ob−
chodných miestach
bánk začiatkom ro−
ka 2009.
O ďalšie zaujímavé
informácie o tom, ako
prejsť na euro bez
komplikácií, sme po−
žiadali Štefana Šipo−
ša, riaditeľa Regionálneho riaditeľstva Slovenskej
sporiteľne v Košiciach.
Začiatok roka 2009 je výnimočný tým, že od 1.
do 4. januára 2009 nás čakajú tri dni pracovného
pokoja. Ako sa môžu v tom čase dostať klienti k
eurovej hotovosti?
Majitelia platobných kariet si budú môcť vybrať
eurá z bankomatov hneď 1. januára 2009. Majú
tiež možnosť platiť bezhotovostne, čiže hotovosť
ani nebudú potrebovať. Samozrejme, Slovenská
sporiteľňa vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali
zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a od
štvrtka 1. januára do nedele 4. januára 2009 otvorí
dve tretiny svojich obchodných miest. Budú sa
zameriavať výhradne na výmenu slovenských
korún na eurá. Klienti ale musia počítať s tým, že
budú čakať na výmenu hotovosti v obchodnom
mieste dlhšie ako obvykle. Preto by sa tomu mali
radšej vyhnúť a vložiť si prebytočnú hotovosť do
banky ešte pred koncom roka 2008.
Ktoré obchodné miesta v košickom regióne
budú otvorené začiatkom roka 2009?
Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská spo−
riteľňa takmer 30 najvyužívanejších obchodných
miest vo všetkých okresoch košického regiónu.
Eurá za koruny si v prvých dňoch roka 2009 budú
môcť klienti zameniť v Košiciach, Čani, Moldave n.
Bodvou, Spišškej Novej Vsi, Gelnici, Krompa−
choch, Levoči, Michalovciach, Sobranciach, Trebi−
šove, Kráľovskom Chlmci, Sečovciach, Rožňave,
Revúcej a vo Veľkých Kapušanoch.
Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka
2009 obchodné miesta od 10 do 14 hod. Budú
pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?
Áno, otváracie hodiny sme nastavili tak, aby
sme čo najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchod−
ných miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo
štvrtok 1. januára 2009 od 10 do 14 hod., v piatok
a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8 až do 18 hod.
a v nedeľu 4. januára 2009 od 10 do 16 hod. Otvá−
racie hodiny sa ešte môžu zmeniť, preto by si mal
každý klient overiť, kedy bude pobočka, ktorú chce
navštíviť, otvorená.
Spomínali ste, že klienti by si nemali nechávať
korunovú hotovosť doma, ale mali by ju vložiť do
banky ešte pred koncom roka 2008. Prečo je to
výhodné?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke začnú
okamžite zarábať a banky, vrátane Slovenskej
sporiteľne, všetky korunové úspory zamenia na
prelome rokov 2008 a 2009 na eurá. Klienti určite
ocenia, že ich vklady sú v banke v úplnom bezpečí,
keďže sú chránené Fondom ochrany vkladov
podľa podmienok stanovených zákonom. Zameniť
si prebytočné úspory je preto vhodné čo najskôr.
Navyše, snažíme sa občanom čo najviac
zjednodušiť prechod na euro a od decembra im
umožňujeme vkladať peniaze na účet v Slovenskej
sporiteľni bez poplatku. Občania nepodnikatelia tak
pri vklade korunovej hotovosti na účet ušetria 10
korún (0,33 eur).
Informácie o zavedení eura získajú záu−
jemcovia aj na internetových stránkach:
www.europoradna.sk, www.eurokancelaria.sk
Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom
e−mailu: euro@slsp.sk, alebo na tel. číslach:
0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.

7. november 2008

Naše mesto

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
Tabuľka V. liga – dospelí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LASTOMÍR
STRÁŽSKE
BORŠA
SOKOĽANY
MEDZEV
DVORIANKY
MICHAĽANY
ČIERNA N/T
RUSKOV
CEJKOV
ČIČAROVCE
SLIVNÍK
NACINÁ VES
BUDKOVCE

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
9
8
7
7
6
6
6
6
4
4
4
1

1
2
0
2
1
1
2
2
2
1
3
2
1
2

3
3
5
4
6
6
6
6
6
7
7
8
9
11

40:20
32:15
26:18
37:22
23:21
23: 29
25:19
23:21
24:25
21:27
20:35
15:22
25:37
18:41

Tabuľka IV. liga JUH – dorast
31
29
27
26
22
22
20
20
20
19
15
14
13
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

27
21
19
13
13
13
9
7
7
0

Bystré n/T
Medzilaborce
Marhaň
SAFI Prešov
Snina "B"
Vranov n/T "B"
Haniska
Hanušovce n/T
Strážske
Šaca − Brekov

Tabuľka III. liga – starší žiaci
Medzilaborce
Bystré n/T
Marhaň
Vranov n/T "B"
Hanušovce n/T
Haniska
Strážske
SAFI Prešov
Snina "B"
Šaca − Brekov

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
4
4
4
2
1
2
0

0
0
1
1
1
1
3
4
1
0

0
2
2
4
4
4
4
4
6
9

40:3
34:6
32:12
22:18
27:26
18:24
22:21
13:22
21:37
5:65

GEČA
V. OPÁTSKE
KROMPACHY
POPROČ
BARCA
TURŇA N/B
STRÁŽSKE
V. KAPUŠANY
SMIŽANY
BIDOVCE
SOBRANCE
ŽAKAROVCE
KR. CHLMEC
GELNICA

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
7
8
7
7
7
7
6
5
5
5
2
1

0
3
4
0
2
2
2
0
2
3
2
2
1
1

4
2
3
5
5
5
5
7
6
6
7
7
11
12

43:16
32:14
48:21
26:34
46:35
41:30
23:17
33:30
24:30
24:34
36:31
27:36
18:47
16:62

30
30
25
24
23
23
23
21
20
18
17
17
7
4

Tabuľka III. liga – mladší žiaci
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
6
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
0
1
1
1
0

1
2
2
3
3
5
5
6
7
9

56:9
36:11
29:12
23:17
26:18
25:28
22:24
21:38
10:40
3:54

24
21
21
18
16
12
10
7
4
0

39. ročník Behu oslobodenia mesta Strážske
Dňa 9.novembra 2008 sa v našom meste uskutočnil už 39.ročník Behu Oslobodenia mesta Strážske,
na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo až 300 športovcov − bežcov vo všetkých vekových kategóriach.
Všetkým zúčastneným pretekárom a divákom prialo pekné jesenné počasie,pretekári si vychutnávali za−
polenia na trati s príjemným povzbudzovaním svojich najbližších popri trati.Snaha organizátorov preteku ,
ktorým boli mestský bežecký klub , mesto Strážske, Základná škola a CVČ Dúha pritiahnuť deti,mládež a
dospelých na športové podujatie sa vydarila,odmenou pre pretekárov boli ceny pre najlepších a zaujímavá
bola aj tombola po skončení preteku.Už teraz sa tešíme na jubilejný 40.ročník , ktorý bude 8.11.2009.
Výsledky:
Predškolský vek − dievčatá − 1. Saška Turčíková, 2. Katka Demčáková, 3. Sára besterciová),
Predškolský vek− chlapci − 1. Jakub Čurma, 2. Lukáš Celušňák, 3. Marek Zápotočný), Žiačky 1−2.ročník
− 1. Anežka Jakubová (ZŠ Parchovany), 2. Alžbeta Smilňáková (ZŠ Strážske), 3. Anna Makarová (ZŠ
Strážske), Žiaci 1−2.ročník − 1. Matúš Matúch (ZŠ Strážske), 2. Martin Berko (ZŠ Strážske), 3. Michal
Baracký (ZŠ Strážske), Žiačky 3−4.ročník − 1. Kiara Mokanová (ZŠ Strážske), 2. Bibiána Mešťanová (ZŠ
Strážske), 3. Bianka macková (ZŠ Strážske), Žiaci 3−4.ročník − 1. Maximilián Hordoš (ZŠ Strážske), 2.
Alex Slobodník (ZŠ Strážske), 3. Vratko Žolna (VI.ZŠ Michalovce), Žiačky 5−6.ročník − 1. Kristína
Fedáková (OG Michalovce), 2. Martina Cimprichová (ZŠ Strážske), 3. Lucia Krámová (ZŠ Strážske), Žiaci
5−6.ročník − 1. Vladislav Lipovský (VI.ZŠ Michalovce), 2. Juraj Pipta (ZŠ Humenné), 3. Matúš Mihaľo (ZŠ
Strážske), Žiačky 7−8.ročník − 1. Barbora Mešťanová (ZŠ Strážske), 2. Petra Hromuľáková (HAC
Humenné), 3. Zuzana Džavanová (ZŠ Strážske), Žiaci 7−8.ročník − 1. Peter Turčík (ZŠ Strážske), 2.
Radovan Tomeček (ZŠ Tulčík), 3. Dominik Lučka (HAC Humenné), Dorastenky − 1. Jana Mizercová (HAC
Humenné), 2. Martina Viňanská (obec Vinné), 3. Michaela Švajdová (ZŠ Humenné), Dorastenci − 1. David
Jakubášek (Obalservis košice), 2. Erik Repák (BKO Vyšna Myšľa), 3. Karol Ševčík (Obalservis Košice),
Muži A – do 40 rokov: 1. Bogdan Dziuba (Poľsko), 2. Imrich Pástor (Obalservis Košice), 3. Martin Holečko
(ACS Kompresory SNV), Muži B – 40−49.rokov: 1. Jaroslav Tomeček (JM Demolex Bardejov), 2. Peter
Janovič (BK Šaca), 3. Vladimír Balogh (Akuna košice), Muži C – 50−59 rokov: 1. Stanislav Lancucki
(Poľsko), 2. Zigmund Lyznicki (Poľsko), 3. Vladimír Pribula (OBS Prešov), Muži D – 60−69 rokov: 1. Ján
Kalata (Unikov Bardejov), 2. Milan Jakubov (Orol Parchovany), 3. Gerard Pariľák (Triklub Michalovce), Muži
70 rokov a viac: 1. Vincent Varga (Košice – Barca), 2. Ján Kohút (Maratónsky klub Košice), 3. Pavel
Hauser (Vyšná Šebastová), Ženy do 40 rokov: 1. Katarína Berešová (Obalservis Košice), 2. Slávka
Pavúková (obec Proč), 3. Sabina Wydra (Poľsko), Ženy 40 rokov a viac: 1.Mária Semanová (Alfa Tyre
Prešov), 2. Alžbeta Tiszová (Tibe City IMS Košice), Domáci Pretekári: 1.Vladislav Lipovský (MBO OPARM
Strážske), 2. Milan Ondričko (MBO OPARM Strážske), 3. Jozef Vargovič (MBO OPARM Strážske), 4.
Dušan Reiser (MBO OPARM Strážske), 5. Ľubomír Lipovský (MBO OPARM Strážske), 6. Ing.ján Schnitzer
(MBO OPARM Strážske), 7. Ján Demčák (MBO OPARM Strážske)
Vladislav Lipovský, tajomník MBO OPARM Strážske
Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
dzajú desaťkrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr.
A. Babjaková, členovia Ing. M. Kačur, Mgr. A. Hordošová,
Mgr. K. Hajdučko, Alena Jurečková, Peter Kičinka. Zodpo−
vedná redaktorka: Mgr. A. Hordošová. Adresa redakcie:
MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22 Strážske. Telefón a fax:
056 / 6477 275. Redakčná uzávierka 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. Registrované Okresným úradom v Michalovciach pod číslom 18/99.

Predám 4−árovú záhradu s murovanou
chatkou na Sihoti. Cena dohodou.
Kontakt: 0905946419

Spomíname

Kúpim 3−izbový byt, 2−izbový byt, gar−
zónku.
Kontakt: 0949138504

„Nech telo v rodnej hrude v pokojnom

Kúpim stavebný pozemok alebo rodinný
dom v Strážskom. Kontakt: 0949138504
Kúpim 2−3 izbový byt, alebo časť rodin−
ného domu s vlastným vchodom.
Kontakt: 0904 320583

