Noviny občanov mesta Strážske
Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Návrh rozpočtu mesta Strážske na roky 2009 − 2011
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasadlo na rokovanie dňa 29.12.2008, ktoré bolo zároveň
posledným zasadnutím v roku 2008.
Mestské zastupiteľstvo: A/ zobralo na ve−

domie:
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
mesta Strážske k návrhu rozpočtu mesta na roky
2009 – 2011.
B/ schválilo: 1. Rozpočet mesta Strážske na
roky 2009 – 2011 ako vyrovnaný v príjmovej a vý−
davkovej časti rozpočtu vo výške:
Rok 2009
97 869 tis. Sk
3 249 tis. Eur
Rok 2010
81 511 tis. Sk
2 706 tis. Eur
Rok 2011
83 509 tis. Sk
2 772 tis. Eur
2. Rozpočet mesta Strážske na rok 2009 ako
vyrovnaný vo výške 97 869 tis. Sk
3 249 tis. Eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
84 269 tis. Sk
2 797 tis. Eur
Výdavková časť rozpočtu
73 119 tis. Sk
2 427 tis. Eur
Prebytok bežného rozpočtu
11 150 tis. Sk
370 tis. Eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
600 tis. Sk
20 tis. Eur
Výdavková časť rozpočtu
23 250 tis. Sk
772 tis. Eur
Schodok kapitálového rozpočtu
– 22 650 tis. Sk
− 752 tis. Eur
Finančné operácie :
Príjmová časť rozpočtu
13000 tis. Sk
432 tis. Eur
Výdavková časť rozpočtu
1500 tis. Sk
50 tis. Eur
Prebytok finančné operácie
11500 tis. Sk
382 tis. Eur
2. Programový rozpočet mesta Strážske na
roky 2009 – 2011

Vážení spoluobčania,

3. Dočasné použitie prostriedkov rezervného
fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami rozpočtu mesta na začiatku
rozpočtového roka 2009 do 31.05.2008 do výšky
4 000 tis. Sk
4. IV. zmenu rozpočtu mesta Strážske na rok
2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008:
Zvýšenie príjmov vo výške
287 tis. Sk
Zvýšenie výdavkov vo výške
287 tis. Sk
Príjmy:
Bežný rozpočet
84 012 tis. Sk
Kapitálový rozpočet
2 112 tis. Sk
Finančné operácie
0 Sk
Príjmová časť po zmene vo výške 86 124 tis. Sk
Výdavky:
Bežný rozpočet
73 354 tis. Sk
Kapitálový rozpočet
12 253 tis. Sk
Finančné operácie
517 tis. Sk
Výdavková časť po zmene vo výške 86 124 tis. Sk
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 86 124 tis. Sk
5. Koncepciu rozvoja informačných systémov
mesta Strážske
6. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opat−
renia 2. 2. OP KaHR na realizáciu projektu „Rekon−
štrukcia verejného osvetlenia“, ktorý je realizovaný
Mestom Strážske
b) zabezpečenie realizácie projektu po schvá−
lení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celko−
vých oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výš−
ke 350 tis. Sk
7. Doplnenie bodu č. B/6 uznesenia č.160/2008
zo dňa 04.12.2008 nasledovne:
Predkupné právo dohodnuté v nájomnej zmluve je
predkupné právo záväzkovo právne, majúce pova−

opäť uplynul
rok. Ani sa nám nechce veriť, že čas plynie tak rýchlo. V tomto
období zvykneme bilancovať rok odchádzajúci. Pre naše mesto to
bol náročný, rýchly, plný práce, rozhodnutí a zmien. No musím
povedať, že aj úspešný. Cez projekty sa nám podarilo získať
finančné prostriedky z eurofondov, čo určite zlepší a skvalitní život v
meste.
Nový rok to nie je len údaj v kalendári, je to začiatok nových
plánov, predsavzatí, nových cieľov, ktoré by sme počas
nastavajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom
živote. Prvý január je zároveň aj dňom vzniku Slovenskej republiky,
ktorá prešla zložitým politickým a ekonomickým vývojom. V roku
2009 nás čaká nás ešte jedna dôležitá zmena − prechod na novú
menovú jednotku euro. Vstupujeme do eurozóny a aj po tejto
stránke sa stávame súčasťou veľkej Európy.
Dovoľte mi, aby som poďakoval všetkým spoluobčanom, ktorí
prispeli k rozvoju mesta, k obohateniu kultúrneho i duchovného
života.
Do nového roku Vám prajem veľa zdravia, šťastia a lásky.
Prajem Vám aj Vašim rodinám veľa zdravia, šťastia a úspechov v
osobnom i pracovnom živote. Nech Nový rok 2009 bude pre nás
všetkých úspešný a radostný.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta Strážske
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hu zmluvného osobitného dojednania zmluvných
strán, ktoré nepodlieha do zápisu do katastra ne−
hnuteľností
8. Príspevok pre futbalový oddiel vo výške 40
tis. Sk z rezervy primátora
9. Navýšenie príspevku pre Mestský podnik
služieb mesta Strážske na rok 2008 o 200 tis. Sk
na hlavnú činnosť (zvýšenie mzdového fondu)
C/ uložilo: Predložiť analýzu čerpania finanč−
ných prostriedkov Mestského podniku služieb mes−
ta Strážske z príspevku mesta a z podnikateľskej
činnosti
D/ zrušilo: Poslednú vetu v bode B/6 uzne−
senia č. 160/2008 zo dňa 04.12.2008: Predkupné
právo sa zriaďuje ako vecné právo a predkupné
právo sa nadobudne vkladom do katastra nehnu−
teľností

Aká bola silvestrovská rozlúèka?
Aj tohtoročné silvestrovské a novoročné
stretnutie občanov na Námestí Alexandra Dub−
čeka bolo plné radosti a veselosti. Opäť sme
spoločne privítali Nový rok, oslávili 16. výročie
vzniku samostatnej Slovenskej republiky a záro−
veň to bol aj náš vstup do eurozóny. Mnohí sa
možno v myšlienkach nostalgicky lúčili so Slo−
venskou korunou. Hudobná skupina RELAX pod
vedením PaeDr. Jozefa Berežňáka hrala a spie−
vala už od 23. hodiny, čím sa aj námestie zapl−
nilo občanmi a mládežou už pred polnocou. V
prípitku a v príhovore primátora mesta Ing. Vla−
dimíra Dunajčáka dominovalo želanie zdravia,
lásky, porozumenia, dobrého rodinného záze−
mia. Ani tohto roku nechýbal efektný ohňostroj,
kapustnica Jozefa Kozára. Dobré padol pohárik
prevareného vínka, lebo počasie bolo naozaj
mrazivé. Možno aj to vyburcovalo mnohých do
tanca. Okolo druhej hodiny ráno sa občania obd−
arovaní suvenírmi pre šťastie, ktoré venovalo
Mesto Strážske a spoločnosť Slovakia STEEL
MILLS rozišli do svojich príbytkov zaiste ešte
oslavovať so svojimi priateľmi, drahými a blíz−
kymi v rodinnom kruhu.
− red −
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Mesto na úseku ochrany pred požiarmi
Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vykonáva mesto preventívne
protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania zo zákona vyplývajúcich povinností v
objektoch právnických a fyzických osôb − podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce a zároveň rozhodnutím ukladá
opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb
a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení.
Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske pre rok 2008 vymenoval
primátor mesta dve kontrolné skupiny. Na začiatku kontroly sa preukazujú písomným poverením, ktoré
vydalo mesto a platí spolu s občianskymi preukazmi členov skupiny.
V priebehu roka vykonala kontrolná skupina č. 1 kontrolu v 79−tich domoch na uliciach Laboreckej a
Krivošťanskej. Pritom zistili, že osem domov je neobývaných a jeden sa využíva ako chata. Kontrolná
skupina č. 2 vykonala kontrolu v 42 rodinných domoch na ulici Pod hradom, v 17−tich domoch na ulici
Okružnej a 25−tich domoch na ulici Jahodnej.
Pri kontrolách v rodinných domoch sa kontrolné skupiny zamerali hlavne na osvetovú činnosť: rady
požiarnej prevencie pre domácnosti, inštalovanie a používanie vykurovacích telies, povinnosti vo vzťahu k
prevádzkovaniu komínov, skladovanie horľavých látok a pod.
Kontrolné skupiny nezistili v rodinných domoch také nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť formou
uloženia opatrení rozhodnutím. Drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.
Okrem kontrol v rodinných domoch bola vykonaná jedna kontrola v prevádzke fyzickej osoby –
podnikateľa. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli uložené rozhodnutím v správnom
konaní.
Marta Bočková, referent požiarnej ochrany

Pýtame sa kompetentných

Daňový kalendár na rok 2009
Daň z nehnuteľností je splatná:
− vo výške do 165 Eur do 15. apríla 2009
− nad 165 Eur k 15. aprílu 2009, k 31. júlu 2009,
k 31. októbru 2009.
Daň za psa je splatná:
− vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru,
− v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
platobného výmeru do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Daň za užívanie verejného priestranstva je
splatná:
− vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru.
Daň za ubytovanie je splatná:
− vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru.

Daň za predajne automaty je splatná:
− vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru,
− v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia platob−
ného výmeru do 31.januára príslušného zdaňova−
cieho obdobia.
Daň za nevýherné hracie prístroje je splatná:
− vyrubená platobným výmerom je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platob−
ného výmeru,
− v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia platob−
ného výmeru do 31. januára príslušného zdaňova−
cieho obdobia.
Miestny poplatok je splatný:
− poplatok vyrubený platobným výmerom je splatný
do 31. mája 2009.
Katarína Duncová, referent ekonom. odd.

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
Anjelské Vianoce aj pre rómske deti
Vianoce, kto by sa na ne netešil? Prišli Vám už niekedy zavinšovať šťastné a veselé aj rómske deti?
Sú aj pre nich Vianoce šťastnými? A aby nimi boli, tak v tomto predvianočnom období, sme dňa
15.12.2008 zorganizovali v Mestskej knižnici adventné posedenie pri čaji pre deti zo špeciálnej triedy pri
Základnej škole v Strážskom. Deti nás milo prekvapili a doniesli nám ozdoby na vianočný stromček. A
keď sme sa ich opýtali, čo nesmie chýbať u nich na štedrovečernom stole, všetci jednohlasne odpovedali
že „Gója“, aj keď pre nás Slovákov by tradičným vianočným jedlom bola ryba so zemiakovým šalátom
a pravá slovenská kapustnica.
Deti v rozhovore prezradili, aké majú rómske zvyky a aby sme Vám aspoň trocha priblížila rómsku
kultúru, jedným z takýchto zvykov je aj zaväzovanie lyžičiek a prestieranie na stôl o jedného hosťa
naviac. Na okno dávajú zvyšky jedál a to pre svojich mŕtvych na ktorých si s láskou spomínajú pri
štedrovečernom stole.
Históriu najkrajších sviatkov v roku,sviatkov – sviatkov narodenie malého Ježiška nám predniesol
duchovný otec pravoslávnej cirkevnej obce v Strážskom Mgr. Michal Džugan.
Ani sme nevedeli ako a preleteli dve hodiny príjemne strávených chvíľ s deťmi z našej Osady v
Strážskom. A nakoniec nám deti zaspievali a zavinšovali tak, ako je zvykom u nich doma. A tu je jeden
z ich najobľúbenejších vinšov:
„Vinčinov tumenge savore manušenge pre kadi bari svato karačoňa.kaj tu men odel te hadinel. Kaj
du men odel te žehninel a kaj te avven saste bachtale a le devles furt rado te dinel a lestar pes nikda
te naomukel.“
V preklade: „Vinšujem Vám všetkým ľuďom dobrej vôle na tieto sväté Vianoce, aby s Vami Boh stále
počítal, aby Vás Boh a Betlehémske dieťa žehnali, aby ste boli vždy šťastní, aby ste boli zdraví, aby ste
nikdy neopustili Boha a aby ste ho vždy milovali.“
A na záver naše poďakovanie patrí p. Apjárovej vedúcej mestskej knižnice v Strážskom za
poskytnutie priestorov na túto akciu a pohostenie pre našich najmenších.
− red. −

Naše mesto

Spoločenská
rubrika
december 2008
Narodili sa: 5 dievčatká, 3 chlapci
Jubilanti:
50 r.: Anna Bieliková, Ing. Anna Uhrinová, Anna
Kosťová
55 r.: Jozef Havrila, Peter Lenárt, Ľudmila Dun−
cová, Milena Hrubovčáková, Anna Macenková
60 r.: Stanislav Boroš, Jozef Kočerha, Anna Gej−
došová
65 r.: Ladislav Besterci, Ing, Emil Hudák.
70 r.: Jolana Mišková
75 r.: Ján Dzurjaško, Mária Tkáčová, Mária Šan−
drejová, Anna Oravcová
85 r.: Jozefína Macenková, Mária Zolotová
Zomreli: Milan Pacola, Mária Podbehlá, Ján Ma−
kara, Ján Pirč

Kultúrne
podujatia
mesta
február 2009
1. – 10. február 2009 − súťaž o najkrajší
valentínsky darček v 3 kategóriach:
− dospelí
− stredoškolská mládež
− žiaci ZŠ II.stupeň
Posledný termín odovzdania súťažných
prác je 10.február 2009
13. februára 2009 (piatok) o 16.00 hodine
vo viacúčelovej sále Domu kultúry
− Valentínsky večer s kultúrnym
programom, vyhodnotením
a odovzdaním cien víťazom súťaže
o najkrajší valentínsky darček
18. februára 2009 (streda) o 15.00 hodine
v Dome kultúry − „Nauč sa
rozpoznávať a brániť“ − stretnutie
KŽ Lúčina a iných záujemkýň
s psychologičkou na aktuálne
problémy násilia doma a na pracovisku
20.februára 2009 (piatok) o 15. hodine na Námestí
A. Dubčeka − Rozlúčka s fašiangami
23. februára 2009 (pondelok) o 16.00 hod.
v koncertnej sále Domu kultúry
− Vansovej Lomnička – okresné kolo
súťaže v prednese poézie a prózy
(ZO ÚŽS − Strážske, OO ÚŽS
Michalovce, Referát kultúry, športu
a školstva MsÚ Strážske)

MESTO STRÁŽSKE
PONÚKA V CENTRE MESTA
NA PRENÁJOM
NEBYTOVÉ PRIESTORY
NEBYTOVÉ PRIESTORY V OD LABOREC
na poschodí o výmere
na poschodí o výmere

69 m2
14 m2

Ponuky zasielajte do 31.01.2009
na kontaktnú adresu:
Mestský úrad, Nám A. Dubčeka 300,
072 22 Strážske
Tel.: 056/ 64 91 431, Fax: 056/ 64 77 275
E− mail: strazske@strazske.sk

Naše mesto
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Sociálny poradca

Sociálna prevencia

Z vašich

POZOR NA NOVODOBÉ NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú človeku zvládať veľmi rýchle tempo
súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje.
Žiaľ v priebehu niekoľkých rokov tieto technické vymoženosti ukazujú aj svoju odvrátenú stránku. Nielen
vo svete, ale aj už u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi s problémami z nadmerného užívania
mobilného telefónu, internetu a počítačových hier – novodobé nelátkové závislosti.
Počítačové hry môžu, najmä v detskom veku, nepriaznivo ovplyvniť osobnostný vývin skutočnosťou, že
zážitky sprostredkované počítačovými hrami vyúsťujú v porovnaní s realitou do celkom iných oblastí života.
Je dôležité, koľko, čomu, kedy, či sám, alebo v spoločnosti priateľov sa človek venuje počítačovým hrám.
Skúsenosti z praxe ukazujú ako okolitý svet hráča zrazu ustupuje do úzadia a všetko okrem hry sa stáva
nedôležité, ako rýchlo hráč, hltá jedlo, aby sa mohol čím skôr vrátiť k počítaču, ako podráždene reaguje na
každé vyrušenie, ako trpia všetky ostatné záujmy a povinnosti, keď je „očarený“ počítačovými hrami.
Internet – v posledných rokoch poskytuje internet množstvo nezastupiteľných výhod a možností v
získavaní informácií. Popritom sa začali objavovať ľudia, ktorí sa rôznymi formami využitia internetu
zapodievajú tak excesívne, že ich možno označiť za „závislých od internetu“. Vznikol aj – nie celkom
ohrabaný – termín „weboholizmus“. Keď sa človek nadmerne zaoberá internetom, dôsledkom toho je opäť
redukcia možností osobnostného rozvoja – znižujú sa možnosti voľby, možnosti nadobúdania skúseností v
reálnych životných situáciách a oblastiach, trpí bezprostredná komunikácia s priateľmi, známymi a rodinou.
Prinášame aj test od K. Youngovej
1. Cítite sa prehnane koncentrovaný na internet? (Rozmýšľate o predchádzajúcej činnosti na nete alebo
sa už zaoberáte nasledujúcou činnosťou na ňom?)
2. Cítite potrebu zvyšovať čas strávený na internete, aby ste dosiahli uspokojenie?
3. Pokúšali ste sa opakovane neúspešne dostať pod kontrolu, znížiť alebo úplne zastaviť používanie
internetu?
4. Cítite sa nepokojný, bez nálady, depresívny alebo podráždený, keď sa pokúšate obmedziť alebo úplne
zastaviť používanie internetu?
5. Ostávate zvyčajne pripojený na internete dlhšie, než ste zamýšľali?
6. Ohrozili alebo riskovali ste stratu významného vzťahu, práce, vzdelania alebo kariérovej príležitosti pre
internet?
7. Klamali ste rodine, alebo niekomu inému, aby ste utajili rozsah svojej činnosti na internete?
8. Používate internet ako prostriedok na únik pred problémami alebo na uvoľnenie zlej nálady (pocitov
viny, úzkosti, depresie...)?
Vyhodnotenie
5 a viac odpovedí áno – je nutné vyhľadať odbornú pomoc
3 – 4 odpovedí áno – ohrozenie internetovou závislosťou
Použitá literatúra:
BENKOVIČ, J.: Novodobé nelátkové závislosti. In: Sociálna prevencia. Bratislava: číslo 1/2008.
NÁBĚLEK, L.: K problematike nelátkových závislostí. In: Sociálna prevencia. Bratislava: číslo 2/2007.
Mgr. Zuzana Pleceníková

Kvapka krvi

Dňa 17. 12. 2008 sa v priestoroch MSÚ v
Strážskom konalo slávnostné odovzdávanie cien
Držiteľov plakety MUDr.Jánskeho. Miestny spolok
SČK v Strážskom má 30 držiteľov Zlatej Jánske−
ho plakety a 8 držiteľov Diamantovej Jánskeho
plakety. Týmto darcom krvi sa Komisia zdravotníc−
tva a sociálnej pomoci pri MSÚ v Strážskom pod
vedením MUDr. Dany Jurečkovej tento rok roz−
hodla odovzdať finančné dary. Pre držiteľov Zlatej
Jánskeho plakety to bol finančný dar v hodnote
500 Sk a pre držiteľov Diamantovej Jánskeho
plakety dar v hodnote 1 000 Sk. Pre odmenených
boli pripravené vianočné upomienkové darčeky,
kvety a občerstvenie. Pre dobrú náladu bol pripra−
vení malý kultúrny program, v ktorom vystúpili deti
zo ZUŠ v Strážskom pod vedením PhDr. Staš−
kovej, CSc. a spevácky súbor Rozkvet pod ve−

dením Mgr. Makuchovej, dlhoročnej dirigentky
súboru Rozkvet. K odmeneným darcom sa pri−
hovorili: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
Strážske, MUDr. Dana Jurečková, predsedníčka
Komisie zdravotníctva a sociálnej pomoci a záro−
veň poslankyňa MsZ pri MSÚ a za SČK sa pri−
hovorila Mgr. Pauluvčíková, riaditeľka MO SČK v
Michalovciach. Ako zhodne uviedli všetci traja reč−
níci, krv je to najcennejšie a darovanie krvi je tá
najušľachtilejšia činnosť každého z nás. Ešte raz
by som sa chcela poďakovať všetkým darcom krvi
za ich humánny prístup k životu a vyjadriť im svoj
obdiv. Verím, že takýchto akcií bude stále viac
pribúdať. Poďakovanie patrí aj účinkujúcim deťom
zo ZUŠ a spevokolu Rozkvet, ktorý vytvorili výni−
močnú predvianočnú náladu.
Alena Jurečková, člen Komisie Z a SP

listov
Chcem sa opýtať, ako funguje Mestská ka−
ranténna stanica.

Karanténna stanica
Mestská karanténna stanica je zariadenie,
ktoré slúži na ustajnenie odchytených zvierat z
verejných priestranstiev a na ďalšie nakladanie
s nimi. Voľne pohybujúce sa zvieratá predsta−
vujú potenciálne nebezpečenstvo pre obyvate−
ľstvo a to najmä fyzickým napádaním, prenosom
chorôb pri kontakte z človekom alebo s jeho
výkalmi a prenosom chorôb medzi zvieratami.
Mestská karanténna stanica bola daná do pre−
vádzky v Júni 2007. Riadi sa platnými zákonmi
a vyhláškami. Postup pri odchyte, držaní a
ďalšie náležitosti podrobne rieši VZN mesta
Strážske č. 1/2007 o odchyte voľne pohybujú−
cich sa zvierat v meste Strážske a ich umiest−
není do mestskej karanténnej stanice, a jeho
príloha „prevádzkový poriadok v karanténnej
stanici“.
Odchyt a ošetrovanie vykonávajú vyškolení
príslušníci MsP s osvedčením odbornej spô−
sobilosti v spolupráci s veterinárnym lekárom.
V roku 2008 bolo na území mesta Strážske
odchytených a riešených 30 psov z toho: 6
psov bolo vrátených pôvodným majiteľom, 6
psov bolo adoptovaných u náhradných majite−
ľov, 1 pes uhynul počas karantény a 17 zvierat
bolo utratených. Kadávery boli v zmysle zákona
odvezené a neškodne odstránené firmou VAS
ADOVA s.r.o. Žilina Mojšová Lúčka s ktorou má
mesto dohodu o poskytovaní tejto služby. Treba
podotknúť, že 14 utratených zvierat bolo od−
chytených v lokalite rómskej osady na ul. Labo−
reckej. Tieto zvieratá trpeli kožnými probléma−
mi, mnohými inými chorobami a na niektorých
boli badané zhojené aj čerstvé rany po fyzických
poraneniach.
Mestská polícia sa pravidelne zaoberá pod−
netmi z radov poslancov, alebo občanov na po−
behujúce a napádajúce zvieratá najmä v loka−
lite v blízkosti parku, Laborca a mosta. V roku
2008 sme však nemali ani jeden podnet, kedy
by došlo k poraneniu či neželanému kontaktu
psa s človekom. Snažíme sa tieto zvieratá
regulovať na najnižšiu možnú mieru, avšak od−
chyt všetkých zvierat nie je jednoduché zrealizo−
vať, už aj vzhľadom na premnoženie sa hlodav−
cov v tejto lokalite .
V budúcnosti chceme navrhnúť plošnú re−
gistráciu psov v meste Strážske implantovaním
mikročipu každému zvieraťu. Tento systém už
nie je natoľko finančne náročný ako v minulosti
a pri priemernej dľžke života psa asi 12 rokov
sa čiastka rozloží na 1 euro ročne. Problém
neregistrovaných psov by tak prakticky prestal
existovať čo by pocítila ako mestská pokladňa,
tak aj celý systém, ktorý túto problematiku spra−
vuje.
Štefan ROMÁN, náčelník MsP

−4−

30. január 2009

Naše mesto

Aj na Mikuláša
sa dá dobre zabaviť
A zabávali sa spoločne deti, vnuci, rodičia i
starí rodičia. Toto zábavné a milé stretnutie
pripravil Klub strany Smer – SD v Strážskom ako
II. mikulášsku zábavu a uskutočnilo sa v nedeľu
7. decembra 2008 vo viacúčelovej sále Domu
kultúry
Nechýbal ani kultúrny program, ktorý bol pestrý
a bohatý. Svižne ho otvorili mažoretky z CVČ
Dúha pod choreografickým vedením M. Hajdúč−
kovej, veršami a krásnym slovom sa prihovorili
pani Anka Válová, Slávka Maskaľová a Lívka Širo−
ká, ktorá peknými veršami Mikuláša s čertom nie−
len pozvala, ale po nadelení darčekov sa im aj
poďakovala. Pekným zážitkom bolo aj vystúpenie
súrodeneckej dvojice Klárky a Patrika Karchňáko−
vych, v ktorom Klárka spievala a Patrik hral na
klávesách mnoho známych, ale i menej známych
skladieb rôzneho žánru.
Zážitkom pre deti bol pochopiteľne príchod
Mikuláša, ktorý za asistencie čerta rozdával dar−
čeky. Smelšie deti z vďačnosti spievali a recito−
vali, no všetky sa tešili z obsahu balíčkov, v kto−
rých boli sladké prekvapenia ako tlieskajúce ruky,
svietiace baterky, tenisové loptičky, prepisovacie
perá s razítkami a mnoho, mnoho ďalších pek−
ných vecí.
Chutilo aj občerstvenie, najmä šišky pani Márii
Širokej a zákusky pani Marty Tejgiovej a Renátky
Gorejovej, ale aj chlebíčky, na ktorých príprave
mali zásluhu aj ďalší obetaví členovia klubu.
Najpočetnejšie bola zastúpená rodina Lipov−
ska, bolo ich 9 detí a 8 dospelých. Patrí im aj
ďalšie prvenstvo: najlepšie sa zabávali a boli aj
najúspešnejší v tombole. Ale zjavne dobre sa cítili
a zabávali aj mnohí ďalší, lebo domov odchádzali
až v pozdnejších večerných hodinách.
Úspešnú akciu nielen dôsledne pripravila, ale
celú aj moderovala vedúca Klubu strany Smer –
SD v Strážskom pani Marianna Fischerová.
Ing. Eva Búciová

Vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude láska, nádej v nás
Odišli sviatky, ktoré sa nás rok, čo rok dotýkajú svojou čarokrásnou atmosférou, charakteristickou
návratmi domov, láskou a pohodou v rodinnom kruhu. Pri tejto príležitosti sa v našom meste uskutočnilo
niekoľko príjemných stretnutí, predvianočných kultúrnych podujatí. Jedným z nich bol galaprogram s
názvom „Zas príde láska medzi nás“, ktorý pripravil Referát kultúry športu a školstva MsÚ v spolupráci s
CVČ – Dúha, MŠ a ZŠ. V programe sa okrem účinkujúcich zo ZŠ, MŠ a Dúhy divákom predstavili deti z
DSS v Strážskom, žiačky ZUŠ, RFS Asaben, učiteľka Mária Berešová a viacnásobný Strážsky slávik,
Strážska superhviezda 2007, konzervatorista Matúš Mazár. Primátor mesta v závere programu poďakoval
účinkujúcim, organizátorom a pedagogickým pracovníkom za trpezlivosť pri nácviku pôsobivých choreo−
grafií. Okrem pekného slova ich obdaroval kytičkou. Všetci účinkujúci si pochutnali na sladkostiach, ktoré
venoval Referát kultúry a športu MsÚ. Rozlúčili sme sa so spoločným želaním, nebáť sa žiť sny, ktoré
nosíme v srdci, pretože na svet opäť prišla láska v podobe malého Ježiška, ktorá nám pomôže vstať, ak
pri napĺňaní svojich snov padneme k zemi.
Marta Karkošiaková

Šťastie zdravie

VIANOČNÝ KONCERT

Šťastie, zdravie, pokoj
všetkým, vinšujeme vám
Spevácky zbor Rozkvet po prvý krát tohto
roka pre nás pripravil Vianočný koncert s náz−
vom Šťastie, zdravie, pokoj všetkým, vinšujeme
Vám. Vo viacúčelovej sále MSU v Strážskom
bolo 18. 12. 2008 počuť 14 krásnych piesní a
kolied, ktoré nám v tomto predvianočnom ob−
dobí spríjemnili večer. Počas koncertu boli aj 3
vstupy slova, v ktorých nám pani Anna Válová
predniesla Vianočný vinš a pripomenula, že
Vianoce sú tým najkrajším sviatkom v roku,
kedy každý z nás cíti potrebu pomáhať druhým,
slabším, aby náš život mal zmysel. Celý koncert
prebehol pod vedením Mgr. Makuchovej, diri−
gentky speváckeho zboru ROZKVET. Pri reali−
zácií celého koncertu pomáhali okrem MSÚ v
Strážskom, odd. kultúry, športu a školstva aj
Centrum voľného času,ktoré si vzalo na starosť
výzdobu VS a Združenie kolkárov v Strážskom,
ktoré sa postaralo o občerstvenie. Na záver sa
všetkým účinkujúcim a dirigentke, Mgr. Maku−
chovej poďakovala a prítomným v sále popriala
všetko najlepšie PhDr. Liduška Bušaničová,
viceprimátorka MSÚ v Strážskom. Kyticami
kvetov sa účinkujúcim poďakoval Ing. Miroslav
Kačur, prednosta MSÚ v Strážskom. Spevácky
zbor ROZKVET za tento Vianočný koncert
zožal od prítomných divákov búrlivý potlesk. A
ako dodala na záver jedna členka súboru
ROZKVET, “pre tento potlesk sa oplatí pokračo−
vať ďalej“.
Alena Jurečková, referent školstva

Pokoj všetkým vinšujeme Vám. Takto začínal
svoj vianočný koncert spevácky Zbor Rozkvet. Dňa
18. decembra pripravil koncert pre občanov mesta
Strážske vo viacúčelovej sále. 27. decembra sme
vystupovali v rímskokatolíckom kostole v Nižnom
Hrušove, a v Penzióne v Strážskom. 28. decembra
sme prispeli do programu, ktorý usporiadala
Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom, 29.
januára sme vystupovali v rímskokatolíckom
kostole v Nižnom Hrabovci a na Nový rok nás
pozvala starostka obce Markovce pani Valéria
Eľková na novoročné vystúpenie. Spevácky zbor
ROZKVET sa úspešne zhostil svojej úlohy potešiť
vo vianočný čas všetkých ľudí, ktorí prišli na ich
vystúpenie. Odmenou a poďakovaním nám bol
potlesk a milé slová uznania, veď naše vystúpenia
pripravujeme s láskou od srdiečka pre všetkých
našich poslucháčov. Za naše úspechy patrí vďaka
predovšetkým pani Mgr. A. Makuchovej umeleckej
vedúcej, G. Uličnému – hudobný doprovod, pani
A. Válovej hovorené slovo a pani J. Daubnerovej −
organizačnej vedúcej a samozrejme všetkým nám
členom speváckeho zboru. Sú to nespočetné

hodiny, ktoré strávime na nácvikoch v priestoroch,
ktoré nám poskytlo Mesto Strážske. Chcem vyjadriť
vďaku primátorovi mesta Ing. V. Dunajčákovi a
poslancom mesta, že nám priestory na nácvik
poskytli. Uvítali by sme, keby sa naše rady rozrástli
o ďalších členov. Želám všetkým obyvateľom
nášho mesta v tomto roku, aby mali dobré srdce,
šťastie, zdravie a pohodu. A. Zabloudilová

OZ Stražčanský úsmev
Koncom roka sa súbor ASABEN zúčastnil na
Regionálnom festivale Južného Zemplína v Mi−
chalovciach. Tohto festivalu sa zúčastnilo viacero
súborov z okresu Michaloviec, Sobraniec a Trebi−
šova. Súbor ASABEN mal veľký úspech na tomto
podujatí a bol pozvaný do Vranova n/T na „Zla−
tého slávika“, kde ako jediný súbor bol pozvaný z
okresu Michalovce. Zlatého slávika sa zúčastnila aj
Vierka Berkiová a Erik z Vyvolených. Aj takto
reprezentuje OZ Stražčanský úsmev naše mesto
Strážske.
Marcela Goroľová

Naše mesto

Mesto Strážske objavilo

nové superhviezdy
V preplnenom Brodway clube sa v nedeľu 7.
decembra 2008 uskutočnil 3. ročník súťaže o
najlepšieho interpreta populárnej piesne. Hosťom
podujatia bola Natália Hatalová, úspešná fina−
listka 3. série slovenskej SUPERSTAR. V progra−
me vystúpili mažoretky Flash Dance v choreo−
grafii J. Majerníkovej. Porota v zložení Mgr. I. Miš−
ková, učiteľka ZŚ – predsedníčka ,Mgr. Ľ. Marek,
učiteľ ZŚ, Mgr. E. Lacová, učiteľka MŠ a E. Tokár,
učiteľ ZUŠ – členovia. Učiteľka ZUŠ v Humennom,
Mária Berešová, aj tohto roku úspešne a trpezlivo
zvládla odbornú prípravu a poradila pri výbere
skladieb. Hodnotiaci to nemali ľahké. Nakoniec sa
súťažilo v dvoch kategóriách. Z mladších žiakov
sa najlepšie umiestnila a titul superhviezda získala
Terézia Misárová (Nemožná – P.S). Druhé miesto
si vyspievala Natália Barviřová (V cudzom meste
− Jana Kirchner). Tretie miesto nebolo udelené.
Nová superhviezda v kategórii starší žiaci a
stredoškolská mládež je Barbara Mešťanová
(Chlap z kríža − Szidi Tobias). Na druhom mieste
skončil Martin Ciganoc (Čakám Ťa láska − Elán).
Tretiu priečku obsadila Júlia Peyk (Vráť mi tie
hviezdy – Beáta Dubasová).
Okrem mesta Strážske podujatie finančne
podporilo vedenie Brodway clubu − bratia Hajduč−
kovci, Firma Leman – Pavol Bača, Firma TP. s.r.o.
Strážske − Ing. Dušan Cacara. Aj vďaka tomu
prednosta MsÚ Ing. Miroslav Kačur odovzdal víťa−
zom a všetkým súťažiacim pekné a hodnotné
ceny.
− red −
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Spoločné predvianočné stretnutie
Minuloročné predvianočné stretnutie pripravili – tak ako aj predtým – spoločne mestský klub dôchodcov
a ZPCCH. Prítomných privítali a pekné sviatky zaželali obe predsedníčky – M. Peťková a M. Reiserová.
Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Ďalšími hosťami boli z rímskokatolíckej
cirkvi farár J. Hermanovský, kaplan J. Sitarčík a poslanci MsZ Mgr. K. Hajdučko a M. Šuľak.
V programe vystúpili žiaci miestnej ZUŠ, speváka skupina Rozmarín z klubu dôchodcov pod vedením
M. Smoligovej, zazneli i verše Zrkadlenia. Prosbu neodmietol jeden z hostí – J. Sitarčík – a s gitarou
zaspieval známu pesničku Kedi jasna hvizda, samozrejme, že sa k jeho spevu pridali všetci prítomní,
podobne ako aj pri záverečnej piesni Rozmarínu Tichá noc...
Kyticu kvetov, blahoželanie, verše a pieseň patrili jubilantovi J. Goroľovi, ktorý slávil pekné výročie
narodenín v decembri.
Tak ako v úvode povedala vedúca klubu dôchodcov M. Peťková, toto podujatie patrí k tradíciám v
meste, ktoré sa programom i pohostením v mestskej jedálni teší záujmu členov oboch organizácií. Im
venoval slávnostný symbolický prípitok člen výboru V. Duraník.
G. Grmolcová

Keď sa zídu
spriaznené duše
M. Karkošiaková z referátu kultúry, športu a
školstva pri MsÚ v úvode privítala prítomných v
plnej koncertnej sále ZUŠ v DK na vystúpení
mestského krúžku poézie žien Zrkadlenie 14. janu−
ára.
Hudobno−slovné pásmo Nechže je nám v
tomto roku dobre, začala piesňou D. Mihalčinová.
Jej vystúpenie s gitarou a reprodukovaná hudba
sa striedali pri recitácii A. Mochťakovej, A. Zablou−
dilovej, Ing. E. Búciovej, M. Karkošiakovej i pri mo−
jom vinši z roku 1900, ktorého posolstvo patrí aj
súčasnosti.
Prítomní, väčšinou ako poslucháči inklinujúci k
poézii, piesni a hudbe, ale aj ďalší noví, nešetrili
potleskom. Preto aj záverečné poďakovanie M.
Karkošiakovej pri odovzdávaní kvetov sa nieslo v
atmosfére pohody. Kvetmi nás potešila aj B.
Apjarová z MsK. Krajší koniec ani nemohol byť. Pri
rozlúčke sme počúvali otázku „kedy sa znovu
stretneme?“. Záujem nás potešil a odpovedali
sme „pri najbližších sviatkoch MDŽ, Dňa matiek i
pri oslavách výročia SNP“.
Nie je náhoda, že s týmto pásmom sme
predtým vystúpili v DSS, kam prídeme i nabudúce.
Gabriela Grmolcová, vedúca krúžku

Pri čaji v DK
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
zorganizoval posedenie pri čaji. V DK−CVČ Dúha
zdravotné sestry S. Loyová a M. Poprendová sa
podelili so svojimi skúsenosťami, dali dobré rady
pre udržanie zdravia, zmerali krvný tlak a tep.
Dobre padla šálka voňavého čaju z liečivých
byliniek od M. Kudelčíkovej... Bola to celkom
príjemná pohoda v rámci Mesiaca úcty k starším.
− grm −

Pohľad na účastníkov predvianočného posedenia v mestskej jedálni.

Text a foto: G. Grmolcová

Výročná členská schôdza SZPB
Dňa 09. januára 2009 sa uskutočnila výročná
členská schôdza Slovenského zväzu protifa−
šistických bojovníkov. Z oblastného výboru v
Michalovciach naše pozvanie prijali tajomník Ing.
D. Sidor, P. Šaranič a E. Šenkeriková. Za mesto
Strážske sa zúčastnil prednosta mesta Ing. Kačur
Miroslav, ktorý sa prítomným prihovoril a zodpo−
vedal na ich otázky. Na diskusne príspevky prítom−
ným odpovedali hostia z oblastného výboru z

Michaloviec. Privítali sme nových členov: K. Hub−
cejová, A. Semancová, M. Goroľová, R. Lenárt,
Michal Mochťák, Martin Mochťák, E. Dzvoník a G.
Grmolcová. Naša organizácia SZPB má v súčas−
nosti 42 členov z toho troch priamych účastníkov
odboja – Podbehlá Zita, Sivčo Ján a Makar Jozef.
Je chvályhodné, že sa do tejto organizácie
prihlásili aj mladí ľudia, čo svedčí o tom, že SZPB
im nie je ľahostajný.
− A.Z. −

Deti pozvali rodičov na vianočný výlet
Deti základnej školy pripravili pre svojich rodičov neobvyklý darček k Vianociam − pozvali ich vianočným
expresom na dobrodružný výlet po európskych krajinách. Kedy a čo rodičia videli? Bolo to presne 144
hodín pred Štedrým dňom. Deti s rodičmi a známymi navštívili päť krajín: Nemecko, Anglicko, Francúzko,
Rakúsko a Rusko. Keď si cestujúci mysleli, že v danom okamihu vidia z výletu to najkrajšie, o malú
chvíľu to už neplatilo. Takto to už na dobrodružných cestách býva.
Presvedčte sa sami. V Nemecku okrem nemeckých vinšov zaznela aj typická vianočná pie−seň O,
tannenbaum. Na jej modernú úpravu tancovali vianočnému stromčeku snehové víly. Druhá zastávka bola
v Anglicku. Deti tanečným krokom a s nedočkavosťou vyčkávali Santa Clausa, obdarovali ho básničkami,
zatancovali vianočný írsky tanec. Francúzko je krajina lahodných syrov a šansónov. Syr sme síce ne−
ochutnali, ale francúzku vianočnú pieseň sme počuli. Z Francúzka sme sa presunuli do Rakúska. Privítali
nás štýlovým valčíkom Na krásnom modrom Dunaji a dozvedeli sme sa ako v rakuskej dedinke Oberndorf
vznikla najobľubenejšia koleda Tichá noc. Vianočné cestovanie pokračovalo ďalej v chladnom Rusku.
Známu pieseň V lesu rodilas joločka nám sólovým spevom pripomenula šikovná žiačka Kristína. Tempe−
ramentné snehové vločky svojim scénickým tancom navodili správnu zimnú atmosféru − mnohým behal
mráz po chrbte. Po namáhavej ceste sme boli všetci radi, keď sme z úst vlakového výpravcu počuli slová:
„Posledná zastávka − Slovensko. Cítite ako rozvoniava vianočná kapustnica?“ A naozaj rozvoniavala. V
slovenskej chyži žiaci predstavili typické slovenské zvyky štedrej večere, spievali koledníčky a gubovia
Ježiškovi oferovali, dali mu, čo mali. Na koniec vianočného cestovania nechýbal pozdrav pokoja a lásky
pre všetky navštívené krajiny v ich rodnom jazyku. Z počutých ohlasov na vianočné cestovanie sa „pra−
covníci cestovnej kancelárie“ /autori programu/ tešia, že sa rodičom, babkám, dedkom a známym tento
výlet páčil /aj napriek tomu, že celý čas sedeli na stoličke v školskej jedálni/.
Nezabudnime, že slová: Otvor svoje srdce pre všetkých, miluj v každej chvíli, ktorú máš. Preskoč
bolesť, neúspechov pár, zjednotenému svetu šancu daj by svoju vianočnú čarovnú moc nemali stratiť ani
počas všedných dní v roku.
PaedDr. Jana Dzurillová

−6−

Plán podujatí
na mesiac február
6.2.2009, piatok 11.00 hod. − Trestná činnosť detí,
a záškoláctvo − beseda s mestským
policajtom pre špec. triedu
piatok 13.00 hod. − Súťaž v stolovom futbale
a biliarde pre mládež
7.2.2009, sobota o 10.00 hod. − Vychádzka
do prírody − doplnenie zásypov
a solísk, vtáčích kŕmidiel
11.2.2009, streda o 10.00 hod. − Na krídlach
fantázie – tvorivé aktivity pre žiakov
špec.tr.ZŠ
13.2.2009, piatok 13.30 hod. − Miss Valentín – Miss
Valentínka − zábavné popoludnie
pre ŠKD
piatok o 14.00 hod. − Valentínske posedenie
pri čaji – pre mládež
16.2.2009, pondelok o 14.00 hod. − Beseda
s detskou lekárkou – rodičia a deti
17.2.2009, utorok 9.00 hod. − Fašiangy kedysi
a dnes − dopoludnie pre žiakov
1. ročníka ZŠ
18.2.2009, streda 11.30 hod. − Aranžovanie tak
trochu netradične − ukážky aranžovania
pre žiakov 8. ročníkov ZŠ
20.2.2009, piatok o 13.00 hod. − Súťaž v stolnom
tenise pre mládež
piatok 14.30 hod. − Fašiangy v meste – účasť
členov krúžkov na celomestskom
podujatí
21.2.2009, sobota o 10.00 hod. − Vychádzka
do prírody – vyčistenie poľovníckeho
chodníka pri Laborci.

Ako sme piekli

perníky

Dňa 12. decembra 2008 sa priestormi CVČ
Dúha šírila vôňa perníkového korenia. V tento deň
si mohli členovia krúžkov spoločne s rodičmi ale
aj deťmi z DSS vyskúšať upiecť si chutné, voňavé
perníčky. A že to nie je nič ťažké a zložité sa aj
presvedčili. Najprv si vyvaľkali cesto, vykrajovali
rôzne tvary a potom už len nedočkavo čakali,
kedy sa upečie ich perník. Záverečná fáza
zdobenia bola azda najzaujímavejšia. Vedúca
krúžku E. Rudincová vysvetlila techniku zdobenia
bielym, ale aj farebným sladkým snehom. Malí
umelci sa činili a výsledok bol prekvapujúci.
Domov odchádzali spokojní. Odnášali si krásne,
ale hlavne vlastnoručne ozdobené perníčky,
ktorými urobili radosť svojim blízkych.
A. Fedáková
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JARNÉ PRÁZDNINY
V CVÈ
Najkrajšie dni všetkých školopovinných!
V dňoch 23. – 27. februára 2009 sa deťom začnú vytúžené

JARNÉ PRÁZDNINY!
Rodičia, ak nechcete nechať svoje deti bez dozoru, využite bohatú ponuku
voľnočasových aktivít Centra voľného času Dúha Strážske.

SME TU PRE VÁS AJ POČAS JARNÝCH PRÁZDIN
Centrum voľného času v Strážskom organizuje
od 23. marca do 27. februára 2009 denne od 9.00 – 16.00 hod.

PRÁZDNINOVÉ VŠELIÈO
Ponúkame:

D klubovňu plnú hier
D tvorivé dielne − veselé farbičky, prácu s hlinou,
modelovanie, kreatívnu činnosť

D športové a tanečné aktivity
V prípade záujmu prihláste svoje dieťa
najneskôr do 12.2.2009
Informácie − CVČ Dúha
Ul. Družstevná 509, Strážske
tel.: 056/6491107

Naše mesto
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OZNAM
Mesto Strážske prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
1. Na miesto referenta, referentky výstavby
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
− Minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa /bakalárske/
Výnimka: úplné stredné odborné vzdelanie s podmienkou začatia vysokoškolského štúdia 1. stupňa v
odbore pozemné stavby alebo príbuznom do dvoch rokov od nástupu do zamestnania
Výhoda:
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3, zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
2. Na miesto referenta, referentky pre kultúru a šport
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: l úplné stredné vzdelanie
3. Na miesto referenta, referentky pre projekty a granty
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: l vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
Výhoda: l ovládanie cudzích jazykov
4. Na miesto príslušníka mestskej polície
Uchádzač musí preukázať náležitosti v zmysle § 5 ods. 2 a § 25 ods. 1 zák.č. 564/91 o obecnej polícií
v znení neskorších predpisov.
Neodpustiteľné predpoklady: l vek minimálne 21 rokov /legitimačná karta alebo občiansky preukaz/ l
bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť /potvrdenie lekára/ l úplné stredné vzdelanie, alebo úplné
stredné odborné vzdelanie /maturitné vysvedčenie s aktuálnym potvrdením navštevovanej školy/
Výhoda: l osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície l vzdelanie v odbore
bezpečnostnej služby ukončenej na strednej poprípade vysokej škole l vodičské oprávnenie l zbrojný
preukaz pre výkon povolania alebo zamestnania
Zoznam požadovaných dokladov pre všetky pozície:
l písomná prihláška l výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace l motivačný list l profesijný
životopis napísaný vlastnou rukou l overená kópia dokladu o vzdelaní
Prihlášku s doloženými potrebnými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. februára 2009 na
adresu Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske.
Obálku je potrebné označiť heslom „Neotvárať“ s uvedením pozície − referent, referentka, príslušník
mestskej polície.

Milka na horách!
Slovenské lyžiarske strediská
budú mať tento rok
bohatú fialovú nádielku
Pokiaľ sa v zime chystáte na dovolenku, či lyžovačku, máme pre vás zaujímavý tip. Obľúbená značka
Milka prináša v tomto roku na slovenské hory pre malých aj veľkých lyžiarov športovo – zábavný program
Milka Funpark plný zábavy, hier a množstva tej najjemnejšej alpskej čokolády. Zimná zábava s Milkou
odštartuje na slovenských lyžiarskych svahoch už v januári 2009.
Športovo−zábavné víkendy Milka Funpark odštartujú na Slovensku už 24. januára 2009. V priebehu 7
víkendov bude na malých aj veľkých lyžiarov v areáli Milka Funpark čakať množstvo zábavných atrakcií,
ktoré preveria ich zručnosti, silu a hravosť. Všetci milovníci zimných športov si budú môcť vyskúšať
strieľanie snehovou guľou na cieľ z obrieho praku, púšťanie špeciálneho draka (kiting) a snehový
skateboard. Deti si budú môcť zajazdiť na skútri, zasúťažiť v behu na bungee lane alebo si poskladať veľké
puzzle. Pre tých, ktorí si už dlho chceli vyskúšať jazdu na snowboarde, ale doteraz ešte nenašli odvahu,
bude k dispozícii zapožičanie snowboardu a nácvik pod dohľadom skúseného inštruktora. V priebehu
zimných radovánok sa návštevníci budú môcť kedykoľvek zahriať čajom, kávou Jacobs, osviežiť sa nápojom
Tang, zamaškrtiť si na obľúbenej čokoláde Milka alebo si na chvíľku odpočinúť na pripravených ležadlách.
Milka Funpark príde všetkých milovníkov zimných aktivít potešiť na Štrbské Pleso, Roháče – Spálená
dolina, do Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica, Jasenskej doliny, Jasnej Nízke Tatry, stredísk
Skicentrum – Vrátna a PARK SNOW DONOVALY. Kto príde do Milka Funparku, určite neoľutuje. Veď stačí
len málo, prineste si so sebou dobrú náladu, množstvo pozitívnej energie a zažijete spolu s Milkou
neopakovateľné zimné zážitky.
Milka je symbolom toho najlepšieho, čo môžu alpské krajiny ponúknuť, a preto sa nemožno čudovať,
že má blízko aj k lyžovaniu. Okrem nádejných talentov každoročne podporuje aj vrcholových lyžiarov.
Ženský lyžiarsky Milka tím bude počas tohtoročného Svetového šampionátu 08/09 reprezentovať pätica
tých najlepších − Michaela Kirchgasserová, Maria Rieschová, Tina Mazeová, Ingrid Jaquemodová a
úspešná česká lyžiarka Šarka Záhrobská.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.milka.sk.
Jasná Nízke Tatry – Biela púť ...................................... 24.1. − 25.1. 2009
Roháče – Spálená dolina .............................................. 31.1. – 1.2. 2009
Jasenská dolina ............................................................... 7.2. – 8.2. 2009
Štrbské Pleso ............................................................... 14.2. − 15.2. 2009
Skicentrum – Vrátna .................................................... 21.2. – 22.2. 2009
Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica ......................... 28.2. – 1.3. 2009
PARK SNOW Donovaly ................................................... 7.3. – 8.3. 2009
V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte, prosím:
OMNIPUBLIC, s.r.o., Jana Čahojová, tel.: + 421 2 54 415 294, mobil: +421 903 44 00 70,
e−mail: jcahojova@omnipublic.sk alebo
Kraft Foods, Jitka Plchová, tel. č.: +420 296 380 102, e−mail: jplchova@krafteurope.com.

Tourplan Milka 2008−2009
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Rybársky lístok − Oznam
3−ročný RL − 16,50 Eur
1−ročný RL − 6,50 Eur
mesačný RL − 3,− Eur
týždenný RL − 1,50 Eur 
Výmena platných 3−roč. RL − bezplatne
Predaj a výmena RL − Pokladňa MsÚ
Strážske

V novej klubovni
V nových priestoroch klubu dôchodcov sa 23.
októbra uskutočnilo spoločenské stretnutie pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Kultúrny
program skupiny Rozmarín pripravila M. Smoligo−
vá. Zazneli v ňom i verše Zrkadlenia.
K okrúhlym narodeninám blahoželali a kytice
kvetov odovzdali M. Brejdovej a O. Cimprichovej.
Slávnosť otvorila a viedla vedúca klubu M. Peť−
ková. Úprimnými slovami sa k prítomným priho−
vorila. V súvislosti s prácami pri sťahovaní klubov−
ne vyzdvihla pomocné ruky A. Manovej s man−
želom a kolektívu technických služieb mesta.
Katarínsky sviatok dôchodcovia mesta oslávili
25. novembra na posedení v mestskej jedálni.
Účastníci zaplatili vložné, z ktorého sa pri
občerstvení a jedle s ochotnou obsluhou i hudbe
S. Slivku, príjemne zabavili. K meninám blahoželali
K. Hubcejovej.
G. Grmolcová

ŠPORTOVÝ
KOLKÁRSKY
KLUB
ŠKK týmto na úvod upozorňuje svojich
priaznivcov, že pravidelne a podrobne informuje
na webovej stránke www.skkkolky.estranky.cz o
všetkých výsledkoch súťaží i o konaných akciách
ŠKK.
Sú tam zverejnené vždy aktuálne výsledky i
prehľady jednotlivých kôl 15. ročníka mestskej kol−
kárskej ligy v Strážskom a rovnako tak i každé
majstrovské stretnutie s podrobnou informáciou
výsledkov družstiev i jednotlivcov vo východo−
slovenskej lige (II. liga – Východ). V ďalšom ob−
dobí budú zverejňované aj výsledky z významnej−
ších akcií, napr. v decembri to bol Vianočný turnaj.
Tých, čo ešte nemajú prístup na internet bude−
me informovať stručným prehľadom prostred−
níctvom mestských novín. Preto aj teraz touto
formou poskytujeme niekoľko informácií:
Jesenná časť 15. ročníka mestskej kolkárskej
ligy skončila víťazstvom družstva ŠARIŠ pred
družstvom FLINSTON´S a tretím družstvom FI−
BERSTRUCT. Z jednotlivcov bol najlepším hrá−
čom Milan BALICKÝ, druhý Ján CIBULKA a ako
tretí Miloš KOZÁR.
Po jesennej časti Východoslovenskej ligy sa
družstvo ŠKK Strážske umiestnilo na 3. mieste so
ziskom 10 bodov tak ako prvé 2 družstvá (rovnaký
počet výhier i prehier), o poradí rozhodlo iba skó−
re (oproti prvému 6,33 ZK).
29. novembra 2008 patrila kolkáreň iba ženám,
uskutočnil sa 5. ročník súťaže: "TURNAJ KOLKÁ−
ROK". Víťazkou sa stala Danka CIMPRICHOVÁ,
druhá bola Jarka KNAPOVÁ a tretiemu miestu sa
tešila Monika MARCINOVÁ.
Poslednou akciou roka bol už 6. VIANOČNÝ
TURNAJ, ktorý sa odohral za širokej účasti súťa−
žiacich a v príjemnej športovej atmosfére v piatok
26. decembra 2008. V kategórii muži najlepšie
hrali a odmenení peknými finančnými cenami boli
traja súťažiaci: 1. Ľubomír CIMPRICH, 2. Jozef
KUCAN a 3. Jozef VARGOVIČ. Z 3 súťažiacich
žien cenu za najlepší výkon spolu s finančnou
odmenou získala Zuzka OLŠAVOVÁ.
Všetkým záujemcom o kolkársky šport ďaku−
jeme za priazeň v roku 2008 a v Novom roku
želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov .
Ing. Eva Búciová, predsedníčka ŠKK
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Turistické
okienko
Turisti začali ďalší rok

Najúspešnejší šport mesta v kríze

Hneď v prvých dňoch roka 2009 členovia
Klubu slovenských turistov Strážske začali
svoju činnosť. Najprv to boli výstupy jednot−
livcov, či rodín, nazvané vianočné či novoročné
na naše známe miesta ako Belovarka, Kráľová
Studienka, no najmä na vrchol Krivoštianky.
Organizovanú činnosť začala prvá skupina
klubu účasťou na jubilejnom 50. ročníku Zim−
ného prechodu roklinami Slovenského raja v
dňoch 3.−4. januára 2009 pod vedením Igora
Goča. Nezabudnuteľné chvíle pri prechode
prielomom Hornádu, Kláštornou roklinou na
Kláštorisko budú účastníkom pripomínať
fotozábery účastníkov, najviac však nádherné
pohľady z Kláštoriska na slnkom ožiarené
zasnežené Vysoké Tatry. Aj ďalšia túra pri
Bielom potoku do Sokoliej doliny ku Skalnému
a najmä k Závojovému vodopádu bola krásna,
i keď trocha uponáhľaná. Zradnosť zimnej tu−
ristiky si vyskúšal jeden člen výpravy, ale ka−
marátsky sa zvládla aj takáto situácia. Aj ve−
černé posedenia na „Vojtovej“ chate boli zau−
jímavé, najviac beseda s horolezcom – účast−
níkom výstupu na osemtisícovky Makalu a
Manga Parbat − Martinom Gablíkom.
Na druhom podujatí klubu sa zúčastnila už
väčšia skupina členov. Bol to už tradičný výstup
na Sninský kameň dňa 11.januára. Vedúcim
výpravy bol predseda KST Viktor Smoľak. Aj tu
prialo počasie, trocha slabšie to bolo s výhľa−
dom z vrcholu kameňa, keďže v dolinách bola
hmla a mraky, akurát Vihorlat s týčil nad nimi.
Prví, ktorí vystúpili najrýchlejšie, mohli vidieť i
Vysoké Tatry, tí ďalší si mohli iba zopakovať
známe porekadlo: „Kto neskoro chodí, sám se−
be škodí“, ale ináč všetko bolo OK.
Tretie podujatie – Oddielový zimný výstup
na Krivoštianku dňa 18.1.2009 − ktorý organi−
začne zabezpečoval Jozef Kormaník – nemalo
šťastie na počasie. Dolu bolo ešte ako−tak, no
chlad, dážď so snehom, fujavica nedovolila
tým, ktorí vystúpili na vrchol tam ani trochu
pobudnúť, každý sa hneď vracal späť. Ľúto nám
bolo Michalovčanov, ktorí sa tiež zúčastnili to−
hoto výstupu, i keď sa malo ohriali pri ohníku,
ktorí sa skoro ráno podarilo poverenému čle−
novi klubu pripraviť. Náhradou namiesto pláno−
vanej opekačky na vrchole bol guľáš na chatke
Jozefa Kozára pri Laborci.
Najbližšie akcie KST Strážske nielen pre
členov klubu, ale aj širokú verejnosť – tradičné
100 JKM − budú propagované v kalendári po−
dujatí a vo vývesnej skrinke klubu.
− JLý −

Jeden z najúspešnejších a najpopulárnejších športov medzi mládežou – kulturistika fitness a silový
trojboj v našom meste sa utápa v kríze. Kríza je spôsobená vyprataní m z priestorov ubytovne na ul.
Mládeže.
Drvivá väčšina občanov strednej a mladšej generácie nášho mesta a okolia aspoň v niektorých
etapách svojho života navštevovala posilňovňu za účelom zlepšenia kondície, úpravy hmotnosti, zo
zdravotných dôvodov, či len pre zvýšenie sebavedomia .
Našu posilňovňu využívali športové oddiely, ktoré v rámci predsezónnych tréningových blokov
trénovali v našom zariadení čím napĺňali program silovej prípravy pred súťažami.
Náš oddiel veľmi úspešne vychovával aj pretekárske či funkcionárske kádre, akými sa nemohli a
nemôžu pýšiť ani podstatne väčšie okresné či krajské mestá.
Z pretekárov spomeniem len najúspešnejších Jána Kusa, majstra sveta v kulturistike, Petra Marčáka,
majstra sveta a mnhonásobného medailistu z vrcholných svetových podujatí, z ešte aktívnych sa
nyjvýraznejšie presadzuje Elena Šťastná, majsterka Európy a päťnásobná majsterka Slovenska, ktorá na
svojich prvých majstrovstvách sveta GPC v anglickom Leamingtone získala striebornú medailu a stala sa
tak vicemajsterkou sveta. Na základe týchto výsledkov získala super majstrovskú triedu. Spomenúť treba
aj dvojnásobného majstra ČSSR v kulturistike juniorov, reprezentanta ČSSR Ladislava Macenka, či zla−
tého medailistu z M SR Jána Ivanička, strieborných medailistov z M SR L. Mikovčíka, Š. Romána, či
bronzových I. Drotárovú, S. Cvejkuša a Ľ. Holeja.
Z funkcionárov nás skvele prezentovali Eugen BECZ, ktorý v časoch najväčšej slávy československej
kulturistiky zastával post predsedu slovenského zväzu kulturistiky a silového trojboja a zároveň bol aj
trénerom reprezentácie. V súčasnosti je v predstavenstve slovenského zväzu SZKFB Štefan Román .
Úspešných pretekárov náš oddiel doslova vyrábal. Tí najlepší sa regrutovali z množstva talentov ktorí
navštevovali našu posilňovňu a tvorili iba špičku pyramídy. Všetci však vždy tvorili jednoliaty kolektív, ktorý
vždy ťahal za jeden koniec. Som presvedčený, že ostatné športy by nám mohli členskú a funkcionársku
základňu iba závidieť. Do nášho oddielu sa kvôli týmto prednostiam, dobrým podmienkam a kvalitnému
trénerskému zázemiu hlásilo množstvo mladých ľudí aj z okolitých miest a obcí, ale aj z tých
vzdialenejších. Veľmi veľa mladých ľudí sme z kapacitných dôvodov museli odmietnuť, alebo odsunúť na
neskorší čas, pretože sa čakalo na uvoľnenie miesta. Vrcholom boli 80−te roky, keď sa počet prijatých
členov redukoval vykonávaním vstupných testov. Do oddielu sa dostali iba tí najzdatnejší. Byť členom nášho
oddielu bolo pre každého veľkou prestížou.
Veľkou nevýhodou pre náš oddiel najmä v nedávnej minulosti, ale aj v súčasnosti je nestabilné
priestorové zázemie. Od svojich začiatkov sa oddiel musel 4 x sťahovať do iných priestorov, čo v radoch
členov vyvolávalo a naďalej vyvoláva značnú nervozitu, pretože oproti ostatným oddielom nám chýba
stabilné zázemie. Aj napriek nesporne najlepšej propagácii nášho mesta sa nášmu oddielu dostáva iba
zlomok z celkovej dotácie vyčlenenej z mestského rozpočtu na šport.
V súčasnosti sa znovu uvažovalo iba o náhradnom riešení a to o presunutí posilňovne do nie
najvyhovujúcejších priestorov na ubytovni „U 2“. Bohužiaľ znovu by to bolo iba dočasné riešenie, čo
neumožní upraviť si priestory podľa potreby a vytvorí tlak na financie, ktoré by sme mohli vložiť do prípravy
pretekárov Preto sme pristúpili k tomu, že požiadame MsZ a počkáme na pridelenie lepších a vhodnejších
priestorov s trvalejším charakterom. Na prípravu jedného kvalitného pretekára nestačí ani celá dotácia
nášho oddielu. Preto si veľkú časť prostriedkov hradia pretekári sami, najmä na výživové doplnky a
špeciálne dresy. Veľa nezasvätených ľudí si povie načo je potom dobré podporovať takýchto pretekárov ,
ktorí pohltia prevažnú časť rozpočtu športového oddielu . Ten kto robí šport nie pre hmotné statky, ale z
presvedčenia vie že títo ľudia pôsobia ako magnet a ťahajú mládež na športoviská namiesto diskoték a
krčiem. Mladý človek potrebuje takýto príklad mať pred sebou a vidieť , že jeho vzor je tiež len človek z
mäsa a kostí a že obrovskou snahou, uplatňovaním zásad zdravého životného štýlu a tvrdým tréningom
sa môže svojmu vzoru ak nie vyrovnať tak aspoň
priblížiť. Aj na základe týchto faktov sa od založenia
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