Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XIII./ číslo 5−6

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 26. mája
2011. Rokovanie viedol primátor mesta. MsZ po
prerokovaní:
Berie na vedomie
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−
mienok zo zasadnutí MsZ. l Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného
účtu za rok 2010. l Správu nezávislého audítora
Mestskému zastupiteľstvu mesta Strážske k auditu
riadnej účtovnej závierky a rozpočtového hospo−
dárenia účtovnej jednotky − Mesto Strážske za
účtovné obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010. l
List audítora zastupiteľstvu mesta Strážske ako
súčasť auditu účtovnej závierky zostavenej účtov−
nou jednotkou − Mesto Strážske za účtovné obdo−
bie končiace 31. decembra 2010. l Správu hlavné−
ho kontrolóra mesta Strážske o výsledku následnej
finančnej kontroly v MsPS. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania
inventarizácie pokladní v MsÚ a MsPS za rok

Oznam
Mesto Strážske vyhlásilo výberové ko−
nanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Centra voľného času Strážske. Podrobnejšie
informácie na www.strazske.sk, alebo na
mestskej vývesnej tabuli (pred MsÚ). Písomné
prihlášky s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť najneskôr do 3.8.2011 do 14.
hod. (hmotnoprávna lehota) na adresu: Mesto
Strážske, mestský úrad, sekretariát, Námestie
A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

2010. l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z
kontrol vykonaných v 2. polroku 2010.
Schvaľuje
l Celoročné hospodárenie mesta Strážske za
rok 2010 bez výhrad. l Usporiadanie schodku roz−
počtu z príjmových operácií vo výške 62 256,58
eur. l Prevod prebytku rozpočtového hospodáre−
nia po usporiadaní vo výške 244 884,35 eur do
rezervného fondu. l Použitie finančných prostried−
kov z fondu rezerv na krytie kapitálových výdavkov
nasledovne: a) obstaranie motorového vozidla vo
výške do 40 000 eur, b) obstaranie autobusových
zastávok vo výške do 40 000 eur l Štatút mesta
Strážske. l VZN č. 4/2011 o nakladaní s komunál−
nymi, drobnými stavebnými odpadmi a elektro−
odpadmi z domácností.
(Pokračovanie na 2. strane)

P o z v a n i e
1.8 − 5.8.2011 Letná škola tanca pre deti 1.−
5.ročníka ZŠ, v prípade záujmu môžu rodičia
svoje dieťa prihlásiť na referáte kultúry a športu v
Dome kultúry
12.8.2011 Tanečný večer − oldies party DJ
26.8.2011 Výročie SNP − súťaž v aranžovaní
kvetov, pásmo Zrkadlenia, spieva aj Rozmarín
6.9.2011 Začnime školský rok veselo − divadlo
pre škôlkarov a školákov, amfiteáter v parku o 9.
hodine
Zmena programu vyhradená! Akcia sa nekoná v
prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým
silného vetra.

Oslavy 66. výročia víťazstva nad fašizmom
V piatok 6. mája organizovalo mesto Strážske v spolupráci s ďalšími politickými a spoločenskými
organizáciami v meste spomienkové stretnutie pri príležitosti osláv 66. výročia Dňa víťazstva nad
fašizmom.
Primátor mesta Ing. V. Dunajčák, predstavitelia jednotlivých politických strán a spoločenských
organizácií spolu so zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a obyvateľmi mesta
položili vence ako prejav pietnej spomienky a spoločne tak vzdali pamiatku obetiam padlým pri
oslobodzovaní mesta (na snímke G. Grmolcovej).
Program slávnosti obohatil spevácky zbor Rozkvet, žiačka 9.A ZŠ M. Porvazová, ktorá predniesla
báseň. K účastníkom osláv sa prihovorila H. Nemcová zo ZO SZPB, pripomenula históriu druhej svetovej
vojny a jej odkaz pre súčasnosť. Celý program uzavrel spevácky zbor Rozkvet.
− D.G. −
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Na slovíčko, pán primátor
V súčasnosti mesto implementuje 5 projek−
tov z eurofondov, ktorých realizácia je admi−
nistratívne veľmi
náročná a spolufi−
nancovanie mesta
je pomerne vyso−
ké, aj keď predsta−
vuje iba 5 % z cel−
kových oprávne−
ných
výdavkov
projektu. No mesto
vyvíja maximálne
úsilie získať finan−
cie podaním žia−
dosti aj z iných
zdrojov. Darí sa
vám dobre?
Je to pravda. Tohto roku sme získali štyri
dotácie s realizáciou do konca roku 2011.
Pomník padlých v 1. svetovej vojne − originál:
Dotácia bola poskytnutá na základe vypracovanej
žiadosti na výkon prác vojnových hrobov a
poskytovateľom dotácie je Ministerstvo vnútra SR.
Celkové náklady sú 10 000 eur, schválená dotácia
10 000 eur. Pomník padlým v 1. svetovej vojne sa
nachádza na cintoríne na Ulici osloboditeľov. Je
originálom kópie, ktorá sa nachádza na Námestí
A. Dubčeka. Pomník je zaradený do zoznamu
kultúr−nych pamiatok. Na tomto pomníku bude
realizo−vaná rekonštrukcia pomníka, pretože boli
vplyvom poveternostných podmienok i jeho
premiestnením značne poškodené a popraskané
travertínové kvádre a dosky. Taktiež sú poškodené
mramorové tabule s menami padlých.
Bezpečnostný kamerový systém: Celkové ná−
klady sú 11 250 eur, spolufinancovanie vo výške
2 250 eur, schválená dotácia 9000 eur. Cieľom
projektu je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť pre
obyvateľov a návštevníkov mesta Strážske a
účinne zavádzať prevenciu proti kriminalite. Inšta−
láciou kamerového systému sa vytvorí elektronický
komplexný systém, slúžiaci na monitorovanie
priestorov, kde sa občania najviac zhromažďujú.
Nové knihy v Strážskom: Dotácia bola poskyt−
nutá na základe vypracovanej žiadosti z rozpočtu
Ministerstva kultúry SR. Celkové náklady sú 1050
eur, spolufinancovanie výške 150 eur a schválená
dotácia 900 eur. Výsledkom projektu bude uspo−
kojiť záujem čitateľov mestskej knižnice a tak
poskytnúť knihu aj pre tých, ktorí si ju nemôžu z
akýchkoľvek dôvodov kúpiť.
Údržba viacúčelovej sály v meste Strážske na
Okružnej ulici: Poskytnutie dotácie je na indivi−
duálne potreby mesta v pôsobnosti Ministerstva
financií SR. Celkové náklady sú 12 500 eur, spolu−
financovanie v sume 1 500 eur, schválená dotácia
11 000 eur. Účelom použitia dotácie je údržba
budovy viacúčelovej sály, ktorá predstavuje výme−
nu starých okien a dverí za nové plastové okná a
dvere.
Ďakujem za odpoveď!
− red. −

Oznam
Mesto Strážske, mestský úrad oznamuje
občanom, že v dňoch 12. júla až 26. augusta
2011 (z dôvodu extrémne vysokých teplôt) je
upravená pracovná doba na mestskom úrade
denne od 6°° hod do 14°° hod.
Matričný úrad a pokladňa pracuje v ne−
zmenených stránkových hodinách.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) l VZN č. 5/2011 o určení
výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /
žiakov a dospelých za pobyt v materských školách,
na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v
základnej umeleckej škole, na činnosti v centre
voľného času, v školských kluboch detí, v škol−
ských strediskách záujmovej činnosti a na čias−
točnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v
školských jedálňach a výdajných školských jedál−
ňach s pripomienkami. l Žiadosť o NFP v rámci
operačného programu − Vzdelávanie: Prioritná os
1: Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy
na modernú pre žiadateľa: Základná škola,
Mierová 1, Strážske a) Výšku celkových výdavkov
na projekt: max. 350 000 eur, b) Výšku spolufi−
nancovania projektu žiadateľom z celkových
oprávnených výdavkov: max. 17 500 eur, c) Spô−
sob financovania projektu: z vlastných zdrojov
Mesta Strážske ako zriaďovateľa ZŠ, Mierová 1,
Strážske l Na základe čl. 6 ods. 3 VZN č. 1/2008
jednorazovú sociálnu dávku pre Igora Boroša vo
výške 200 eur. l Dotáciu pre OZ kolkárov a rekre−
ačných športovcov vo výške 400 eur. l Zápočet
oprávnených nákladov vynaložených na elektro−
inštalačné práce v objekte kolkárne pre nájomníka
Mgr. Kamila Šejirmana, Hlavná 177/30, 082 71
Krivany vo výške 1 853,30 eur bez DPH v zmysle
Zásad hospodárenia s majetkom mesta ( § 20 ). l
Odpredaj pozemkov na ul. Kasárenská na novo−
vytvorených parcelách C−KN č. 545/25, druh
pozemku zastavané plochy o výmere 3 m2 a č.
545/26, druh pozemku zastavané plochy o výmere
9 m2 pre Vladislava Šula, Kasárenská 738,
Strážske za cenu 12 eur a náklady spojené s
prevodom. Geometrický plán overený Správou
katastra v Michalovciach kupujúci predloží predá−
vajúcemu ako prílohu ku kúpnej zmluve. l
Predĺženie nájomných zmlúv: Milan Makara U−
3/C/1 do 30.06.2012, Beáta Krištová B5 do
30.11.2011. l Prenájom nebytového priestoru pre
Slavomíru Mokaňovú, Vihorlatská 623 Strážske v
OD Laborec na poschodí o rozlohe asi 58 m2 za
účelom zriadenia predajne lacný textil, galantéria a
drobný tovar. l Prenájom nebytového priestoru pre
Katarínu Mikulovú, Vihorlatská 626, Strážske v OD
Laborec na poschodí o výmere asi 39 m2 za úče−
lom zriadenia prevádzky lacný textil. l Prenájom
garáže č. 4 pre Ivetu Chomovú, Mierová 630,
Strážske v budove Chemik II, Obchodná 252. l
Prenájom garáže č. 7 pre Júliusa Surmina, Ob−
chodná 252, Strážske v budove Chemik II, Ob−
chodná 252. l Prenájom nebytového priestoru pre
Valériu Sivčovú, Okružná 499, Strážske v OD
Laborec na poschodí o výmere asi 14 m2 za úče−
lom zriadenia predajne galantéria a textil. l Pre−
nájom nebytového priestoru pre Viktora Baču, Ro−
kytov pri Humennom 43 v OD Laborec na poscho−
dí o výmere asi 49 m2 za účelom zriadenia pre−
vádzky kvetinárstva, doplnkového tovaru a dar−
čekových predmetov. l Prenájom pozemku pre
Milinu Kišovú, Oreské 160 na umiestnenie predaj−
ného stánku na letnom kúpalisku v Strážskom
počas letnej sezóny za účelom predaja rýchleho
občerstvenia. l Predĺženie termínu splnenia úlohy
z uznesenia č. 182/2011, C/1 do 15.06.2011.
Ukladá
l Zúčtovať výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie 2010 stratu vo výške 40 675 eur v pros−
pech účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľo−
vacom konaní a na ťarchu účtu 428 Nevysporia−
daný výsledok hospodárenia minulých období.
Termín: do 30.06.2011. Zodpovedná: vedúca eko−
nomického oddelenia. l Zúčtovať výsledok hospo−
dárenia Mestského podniku služieb mesta Stráž−
ske za účtovné obdobie 2010 nasledovne:
− stratu hlavnej činnosti vo výške 78 110 eur v
prospech účtu 431 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
období
− prebytok z podnikateľskej činnosti vo výške 12
061 eur na ťarchu účtu 431 Výsledok hospodá−
renia v schvaľovacom konaní a v prospech účtu
428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia mi−
nulých období. Termín: do 30.06.2011 Zodpoved−
ný: pracovník poverený riadením MsPS. l Zabez−

pečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 244
884,35 eur do rezervného fondu. Termín: do
31.08.2011. Zodpovedná: vedúca ekonomického
oddelenia. l Zverejniť zoznam všetkých platičov
miestnych daní a poplatkov za rok 2010. Termín:
do 31.08.2011. Zodpovedná: vedúca ekonomic−
kého oddelenia. l Vypracovať analýzu súčasného
stavu techniky na zber TKO. Termín: do 20.06.
2011. Zodpovedný: pracovník poverený riadením
MsPS. l Prerokovať s riaditeľkou CVČ úpravu
prevádzkovej doby v zmysle návrhu komisie kul−
túry, školstva a mládeže. Termín: do 17.06.2011.
Zodpovedná: referent školstva, predseda komisie
kultúry, školstva a mládeže, riaditeľ CVČ. Termín:
do 17.6.2011. Zodpovední: referent školstva,
predseda komisie kultúry, školstva a mládeže,
riaditeľ CVČ.
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 24. júna a
po prerokovaní:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení l Riešenie pripomie−
nok zo zasadnutí MsZ l Harmonogram prípravy
rozpočtu mesta Strážske na roky 2012 − 2014 l
Informáciu o platení dane za psa za rok 2011 l
Správu o vykonaní kontroly strojnotechnologického
zariadenia v objekte zimného štadióna v Stráž−
skom l Správu o technickom stave dopravného
prostriedku Bobor 16.2 na zber a odvoz TKO l
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný
program MsZ na II. polrok 2011 l Stanovisko
riaditeľky CVČ k úprave prevádzkovej doby CVČ l
Informáciu o výsledku výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľka Mestského podniku
služieb mesta Strážske.
Schvaľuje:
l I. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2011: a) povolené prekročenie výdavkov pri
dosiahnutí vyšších príjmov a to o 202 521,61 eur
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpo−
ložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených v
bode a)
Príjmy:
Bežný rozpočet
2 688 430,61 eur
Kapitálový rozpočet
2 479 237,00 eur
Finančné operácie
577 730,00 eur
Príjmová časť po zmene
5 745 397,61 eur
Výdavky:
Bežný rozpočet
2 665 834,61 eur
Kapitálový rozpočet
2 992 504,00 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Výdavková časť po zmene
5 745 397,61 eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 5 745 397,61 eur. l Plat primátora mesta,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy za−
mestnanca v národnom hospodárstve vyčíslený na
základe údajov Štatistického úradu SR za pred−
chádzajúci kalendárny rok a násobku 2,17, ktorý je
určený zákonom pre počet obyvateľov od 3001 do
5000 (154/2011 Z. z. − § 4 ods. 1) a zvýšenie platu
primátora podľa bodu 2a) o 60 % (Zákon
č.154/2011 Z. z. − § 4 ods. 2) l Odmenu pre
hlavného kontrolóra za I. polrok 2011 vo výške 775
eur v súlade s § 18c ods. 5 Zákona č. 1369/1990
Zb. o obecnom zriadení ako 10 % súčtu mesač−
ných platov za obdobie január až jún 2011 l Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2011 l Dotáciu pre Základnú organizáciu zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami vo výške
150 eur l Dotáciu pre Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Strážskom vo výške 250 eur l
Dotáciu pre Gréckokatolícku cirkev Strážske vo
výške 1 000 eur l Dotáciu pre Rímskokatolícku
cirkev Strážske vo výške 2 000 eur l Dotáciu pre
Pravoslávnu cirkevnú obec Strážske vo výške 400
eur l Jednorazovú sociálnu dávku pre Amáliu
Mochťákovú vo výške 49,79 eur l Jednorazovú
sociálnu dávku pre Eduarda Ihnáta vo výške 33,19
eur l Zápočet oprávnených nákladov na výmenu
vchodových dverí v prenajatom objekte Brodway
club Strážske pre nájomníka Mgr. Kamila Haj−
dučka, Jahodná 518 Strážske vo výške 4 339,43
eur s DPH v zmysle zásad hospodárenia s ma−
jetkom mesta (§ 20) l Odkúpenie pozemku o vý−
mere 2 m2 k pozemku parc. č. 607/18 pre Mariána
Brehovského, Mierová 628 Strážske za 2 eurá l
Prenájom nebytového priestoru v OD Laborec na

Naše mesto
poschodí o výmere 58 m2 pre Tanečný aerobik, o.
z. Strážske za účelom rozšírenia priestorov pre
vykonávanie svojej činnosti za 1 euro/rok l
Zakúpenie vozidla na vývoz TKO for−mou leasingu
s 10% akontáciou, ktorá neprekročí 17 000 eur, s
počtom mesačných splátok 48 l Likvidáciu
čpavkovej náplne so strojnotechno−logického
zariadenia v objekte zimného
štadióna v
Strážskom.
Volí:
l Za člena športovej komisie Jána Cibuľku.
Poveruje:
l Hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej
činnosti na obdobie od 01.07. − 31.12.2011 v súla−
de s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 l
Primátora mesta začatím procesu na zabezpe−
čenie klimatizácie celého mestského úradu.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Spoločenská
rubrika
Máj a jún 2011
Narodili sa: 4 dievčatká
Sobáše: manželstvo uzavreli 4 snúbenecké
páry
Jubilanti − máj: Ján Ivančo, Vladimír Dzurko,
Veronika Jurašková, Viera Ivančová, Alžbeta Ma−
tejová, Dušan Fúzik, Anna Dudová, Magdaléna
Baánová, Katarína Gnipová, Anna Piskorová,
Vlasta Vaľovčíková, Ing. Jozef Serenča, Emília
Čurmová, Marta Sabadošová, Vladimír Hajíček,
Tibor Geľatko, Karol Mundír, Vasiľ Šanta, Michal
Mulik, Eva Ivančíková, Magdaléna Kičinková,
Agnesa Ivanová, Emília Trnková, Anna Eleková,
Eva Končárová, Bernardína Kizlingová, Margita
Kočanová, Vlasta Besterciová, Mária Dunajčá−
ková, Irena Maskaľová.
Jún: Matúš Mitro, Michal Knap, Helena Pa−
laštová, PhDr. Iveta Kaňuchová, Hanna Maťašo−
vá, Imrich Maťaš, Ján Hajdučko, Peter Dupaľ,
Anna Dančišinová, Margita Chovanová, Zlaťa
Balková, Ján Jóny, Ing. Emil Karkošiak, Jozefína
Kormaníková, Mária Kozárová, Mária Mikuláš−
ková, Mária Dubiaková, Michal Pristáš, Ľudmila
Cisárová, Margita Bartková, Anna Rusinková,
Miroslava Dzurjašková, František Bonkala, Peter
Rimár, Jozefína Ščerbovská, Helena Rišková,
Jolana Nistorová.
Dievčatkám, manželským párom a jubilantom
srdečne blahoželáme!
Zomreli v máji a v júni: Martin Ivančo, Alfréd
Žinčák, Ľudmila Dzurovčinová, Milada Sabová,
Irena Benikovská, Marta Čajková, Helena Tká−
čová, Mária Balková, Apolónia Rohaľová, Anna
Lipovská, Margita Bulková, Emil Vitrikuš. Venuj−
me im tichú spomienku!
Bc. M. Danková

Vďaka
Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli na
liečbu nášho kamaráta a spoluobčana Vladimíra
B.
D. Bermanová

Oznámenie
Mestský podnik služieb mesta Strážske
oznamuje občanom mesta a ostatnej verejnosti,
že dňa 15.6.2011 bola otvorená letná sezóna na
mestskom kúpalisku v Strážskom, Ul. obchodná
č. 1. Kúpalisko je otvorené denne v čase od 10.
− 18. hod. Občerstvenie si môžu návštevníci
zakúpiť v objekte bufetu kolkárne a v stánku
občerstvenia na letnom kúpalisku.
Cenník mestského kúpaliska
Deti do 6 rokov bez úhrady, deti od 6 rokov do
15 rokov 1 euro, dospelí 1,50 eur, ZŤP bez
úhrady. (Ceny sú vrátane DPH.)
Cena permanentky: Deti do 15 rokov − 10
návštev − 6,00 eur, dospelí − 10 návštev 10,00
eur, dospelí − 20 návštev 20,00 eur (Vrátane
DPH).
MsPS Strážske

Naše mesto
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Mamky a kvety
19. mája oslávili členky klubu dôchodcov Deň matiek. V reštaurač−
nom zariadení sa k nim prihovoril zástupca primátora mesta Ing. D.
Cacara a spolu s členom výboru KD V. Duranikom odovzdali prí−
tomným karafiáty.
V programe vystúpila mládež z DSS Lidwina (na snímke − grm −).
Recitovala A. Válová, G. Grmolcová zo Zrkadlenia. Piesne spievali
členky speváckej skupiny Rozmarín pod vedením harmonikára E.
Balka. Pozdrav jubilantom KD E. Juhasovej a Š. Korenému predniesla
M. Gejdošová. Všetci im blahoželali a kytice kvetov odovzdala vedúca
KD M. Peťková.
Neskôr uskutočnil KD výlet na chatu Diana pri Laborci. Dôchod−
covia si pochutili na guľaši a pri harmonike aj spievali.
Na autobusový zájazd sa vybrali na termálne kúpalisko v maďar−
skom Sárospataku. Finančne ho podporil MsÚ. 8. júla sa tam boli
okúpať aj chemkárski dôchodcovia. Zájazdy organizovali M. Peťková
a J. Daubnerová.
− gg −

Keï rozkvitli narcisy...
15. apríla už po pätnástykrát rozkvitli naše mestá žltými kvetmi narcisov. Tento kvietok krehký
svojou byľkou, ale pevný svojím žiarivým kalichom, je postom nádeje a svetla pre pacientov s
onkologickou diagnózou.
čení", že sa v uliciach mesta Strážske objavili ešte
Stredná odborná škola v Strážskom sa už
ďalší dvaja dobrovoľníci, ktorí zrejme zbierali
niekoľko rokov zapája do tejto humánnej akcie a
nebolo tomu inak ani tento rok. Žiaci 2. C triedy
finančné príspevky v mene iných michalovských
SOŠ s nadšením oslovovali chodcov na
škôl, a tak sa nám trocha priplietli do cesty, čím sa
chodníkoch mesta a v rôznych mestských
ochudobnil náš výnos v porovnaní s minulými rokmi
inštitúciách, aby dobrovoľnými príspevkami
takmer o rovnakú sumu, akú sa podarilo vyzbierať
prispievali na tento ušľachtilý účel i preto, lebo
počas tohtoročnej akcie. V konečnom dôsledku, ak
výťažok zbierky poputoval na konkrétnu adresu −
peňažný výťažok darcov zo Strážskeho z 15. roč−
Onkologické oddelenie v Michalovciach. Vďaka
níka Dňa narcisov doputoval na správnu adresu −
štedrým darcom sa podarilo vyzbierať sumu 143,21
onkologické oddelenie, potom táto jedinečná
eur.
zbierka splnila svoje poslanie pomôcť dobrej veci
Mladí dobrovoľníci zo SOŠ boli trocha "zasko−
srdcom.
Mgr. Silvia Zubková

Sociálny poradca
Potravinová pomoc 2011

Deň detí v meste
Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí,
ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Na
Slovensku, ako aj v niektorých iných štátoch, pri−
padá tento deň na 1. júna. "V tento deň by sme si
mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi
deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi,
myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete,"
píše sa o Svetovom dni detí na internetovej stránke
detského fondu UNICEF.
Ani mesto Strážske nezabudlo na naše deti a
pripravilo im program s názvom Veselý deň detí. Na
detskom ihrisku čakalo na deti skákacie kombo,
rôzne súťažné disciplíny, sladkosti, zábavné vystú−
penie klaunov, mini disco show a nechýbala ani
bohatá tombola, ktorú odovzdal primátor mesta Ing.
Vladimír Dunajčák. Areálom detského ihriska sa
niesol smiech, radosť, spev... Sledovať radosť detí
zo sladkostí a rôznych zaujímavých cien bolo pre
nás organizátorov najkrajším ocenením za našu
snahu urobiť tento deň pre deti nevšedným. Verím,
že sa nám to podarilo a že deti budú na tieto oslavy
dlho spomínať.
Oslavy MDD by nebolo možné zorganizovať, ak
by nás nepodporili dobrí ľudia: učiteľka Ing. Bc.
Beáta Kužmová, žiaci 3. ročníka SOŠ a sponzori:
reštaurácia Aztéka a Brodway Club.
− D.S. −

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín (tri
druhy: kolienka, slovenská ryža a vretená).
Pre občanov v hmotnej núdzi a na hranici životného minima:
Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia potvrdenie,
ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia potvrdenie,
ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Každý občan si musí vyzdvihnúť na svojom úrade práce u svojho referenta potvrdenie pre seba alebo
pre spoločne posudzované osoby a doručiť na mestský úrad. Mesto urobí zoznamy na základe potvrdení
od občanov a formulárov a naraz požiada o poskytnutie tejto pomoci pre svojich občanov. Zatiaľ sa
spoločne posudzovaným osobám z potvrdení z úradov práce potraviny vydávať nebudú, prípadne iba v
obmedzenom množstve.
Pre poberateľov dôchodkov:
Poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 eur (nepracujúci poberatelia
starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní
dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011
alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku. Mesto urobí zoznamy na základe
potvrdení od občanov a formulárov a naraz požiada o poskytnutie tejto pomoci pre svojich občanov.
Nárok na potravinovú pomoc má dôchodca, ktorý má dôchodok menší ako 305 eur. Do sumy dôchodku
pre tieto účely sa nezarátava ani vdovský, vdovecký, sirotský dôchodok, t.j. napr. ak občan poberá starobný
dôchodok 290 eur a vdovský 50 eur má nárok na potravinovú pomoc hoci suma dôchodku spolu je viac ako
305 eur, lebo vdovský sa mu do tejto sumy
nezaráta.
Ak jeden z dôchodcov v domácnosti pracuje
alebo má dôchodok väčší ako 305 eur, nemá to
dopad na druhého dôchodcu, ktorý nepracuje ale
má dôchodok menší ako 305 eur − má na túto
pomoc nárok.
Doklady k prevzatiu potravín:
Pri preberaní dodávky potravín sa každý
príjemca potravín preukáže platným občianskym
preukazom.
POZOR: Dodávku potravín realizujeme na
etapy, podľa toho, koľko potvrdení od občanov zo−
zbierame. Ak sa prihlási s potvrdením určitý počet
občanov, je možné pre tento počet zabezpečiť
distribúciu potravín a potom je možné zozbierať
potvrdenia pre ďalší okruh občanov. Prosíme
občanov o trpezlivosť, nakoľko sa potraviny budú
vydávať v poradí, v akom ste doručili doklady na
mestský úrad. Doklady na mestský úrad doručte do
Účastníčky brigády v mestskom parku. Výsledok
kancelárie Mgr. Zuzana Voľanská (1. poschodie).
toho asi patronát (k článku Dobrý návrh).
Mgr. Zuzana Voľanská, sociálna pracovníčka

Dobrý návrh
Na výročnej členskej schôdzi mestského klu−
bu dôchodcov ho ponúkla E. Lipovská. Navrhla
brigádnicku pomoc dôchodcov v parku. Prítomný
primátor mesta ho prijal a neskôr požiadal, aby
KD "ošetril" záhony tulipánov a narcisov v parku.
Vedúca klubu zorganizovala brigádu a tak M.
Peťková, M. Gejdošová, R. Ferková, G. Grmol−
cová, J. Perháčová, A. Kiššová, A. Zolotová, H.
Nemcová, P. Dzubáková a M. Brejdová 26. a 27.
mája záhony vyčistili od buriny, okopali, dali do
poriadku.
− grm −

brigády priniesol účastníčkam radosť a bude z
Snímka a text. G. Grmolcová
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XV. ročník jarmoku − Dni mesta

V Cinemaxe bolo fajn

V dňoch 13. a 14. júna 2011 Námestie A. Dubčeka praskalo vo švíkoch, účasť na jarmoku bola naozaj
rekordná. Slávnostným príhovorom ich otvoril primátor mesta Ing. V. Dunajčák, privítal vzácnych hostí,
zástupcov družobných miest zo zahraničia, Vladimíra Koutného zo Spolku obcí Dráhanskej Vrchoviny a
Slawomíra Macieja Mazura z poľského mesta Gmina Nieporet.
Kultúrny program bol bohatý. Nechýbal spevácky zbor Rozkvet, ktorý predviedol skvelý spevácky výkon,
predstavili sa deti MŠ, ZŠ, DSS Lidwina, ZUŠ a CVČ. Svojím temperamentným vystúpením potešil nie jedno
srdce rómsky súbor Asaben. Detský folklórny súbor Stražčanik sa nenechal zahanbiť a predviedol takmer
profesionálny výkon. Folklórny súbor Vranovčan svojím strhujúcim vystúpením roztancoval nielen deti, ale i
dospelých. Pokračovala skupina Eminent a tanečný súbor Merlin, ktorý zožal veľký úspech. Vrcholom
programu bol príchod veľmi známej a populárnej moderátorky Adely Banášovej a Petra Modrovského. Na
úvod sa predviedli tancom, odpovedali na otázky zvedavých školákov a vyžrebovali deti, ktoré sa zapojili
do súťaže Čo by ste sa opýtali Adely Banášovej? Nasledovala niekoľkohodinová autogramiáda. Svojich
priaznivcov mal aj Otto Weiter a Andrea Fischer, ktorí zaspievali známe i menej známe hity. Oslavovalo sa
do neskorej noci, do tanca i spevu hrala skupina Bomba Band.
Kultúrny program pokračoval v sobotu. Otvorila ho folklórna skupina Tarnavčan a Ľaľia. Predstavili sa
aj domáce zoskupenia − spevácka skupina Rozmarín a krúžok poézie Zrkadlenie, ktoré prekvapili svojím
netradičným vystúpením, odmenou im bol veľký potlesk. Hádam najväčší úspech zožala dychová hudba
Vychodňare z Humenného, ktorá dala poslednú bodku za jarmokom.
Počas jarmoku sa konal v mestskej telocvični volejbalový turnaj o Pohár primátora mesta Strážske.
Zúčastnili sa ho 3 družstvá z Kapušian, Šace a Strážskeho. Pohár si domov odnieslo družstvo zo Šace.
Ďalšou sprievodnou akciou bola výstava paličkovanej čipky v DK, na ktorej bolo naozaj čo obdivovať.
Veríme, že XV. ročník bol naozaj vydarený a že vďaka nemu prežili všetci zúčastnení víkend plný
zábavy, krásy a umenia.
− DS −

Piatok 10.6.2011 sme prežili pekný deň v
metropole východu, ktorý pre najlepších členov
záujmových útvarov zorganizovalo CVČ. Aj tento
rok sa im podarilo pripraviť zaujímavý deň pre nás
deti.
Autobusom sme cestovali do košickej bota−
nickej záhrady, kde nás upútali prekrásne exotické
kvety a pestrofarebné motýle. Videli sme množstvo
zaujímavých kvetov z rôznych častí sveta. Potom
náš výlet pokračoval do múzea voskových figurín.
Prešli sme sa po krásnych Košiciach a neobišli sme
ani hrajúcu fontánu. A potom hor sa do Cinemaxu
v OC Optima. Tam sme sa tešili azda najviac na 3D
filmovú rozprávku Kung fu Panda 2. S okuliarmi na
očiach a s pukancami v rukách sme napätí sle−
dovali jej dej. Bol to úžasný zážitok. V obchodnom
centre sme mali čas aj pre seba, niečo si nakúpiť...
Mierne unavení sediac v autobuse, plní zážitkov
zo skvelého dňa, sme cestovali domov. A už teraz
sa teším o rok, na ďalší zaujímavý výlet.
Matej Lipovský, Internet klub CVČ

Deom v Junom Sudáne

Tretí májový týždeň už sedem rokov patrí zbierke Týždeň modrého gombíka. Je zameraný na pomoc
najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete. Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vzdelávanie
detí v Južnom Sudáne. Finančné prostriedky poputujú na obnovu starých škôl, budovanie nových škôl, na
doplnenie vodných a sanitačných zariadení a doškolenie učiteľov. Projekt je taktiež zameraný na podporu
vzdelávania dievčat.
Koordinátorom zbierky pre mesto Strážske bolo Centrum voľného času Strážske, ktoré do kampane
zapojilo 24 dobrovoľníkov. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 414,11 eur vďaka nezištnej pomoci
dobrovoľníkov a spolupráci ZŠ Strážske, SOŠ Strážske a Gymnázia Ľ. Štúra Michalovce. Za najaktív−
nejšiu dvojicu bola vyhlásená Daša Nechtilová a Martina Nováková, ktorým sa podarilo vyzbierať celkovo
175,60 eur.
− MK −

Týždeň plný zábavy
Asociácia centier voľného času v SR vyhlásila týždeň od 16.−20.5. 2011 Týždňom aktivít centier
voľného času, ktorý bol súčasťou Európskeho týždňa mládeže. Zámerom bolo upriamiť pozornosť
na aktívnu prácu s deťmi a mládežou.
Centrum voľného času Strážske pripravilo
množstvo zaujímavých podujatí. Dobrovoľníci
UNICEF sa zapojili do kampane Modrý gombík a
počas týždňa zbierali finančné prostriedky v
mestách Strážske, Vranov n/T a Michalovce.
V utorok 17. 5. 2011 sme pre deti pripravili zau−
jímavé besedy s preventistkou ORPZ v Micha−
lovciach Ing. npor Z. Rozsypalovou na tému Šika−
novanie detí a Obchodovanie s ľuďmi. Popoludní sa
v mestskej kolkárni odohrali kolkárske zápasy
rodičov a detí. Vo štvrtok športové aktivity
vyvrcholili. Dopoludnie patrilo klientom DSS Lidwina
a Harmonia, ktorí si zmerali svoje sily v rôznych

zábavných disciplínach. Popoludní sa uskutočnil
nultý ročník stolnotenisového turnaja rodičov s deť−
mi a v podvečerných hodinách si na umelom tráv−
niku zahrali zápas malí futbalisti s rodičmi.
V piatok v popoludňajších hodinách stretávali
občania mesta živé reklamy, prostredníctvom kto−
rých sme spolu s našimi členmi záujmových útvarov
oboznamovali občanov mesta s činnosťou CVČ.
Uvedený týždeň bol len zlomkom toho, čo počas
celého školského roka pripravuje CVČ pre deti
nášho mesta a blízkeho okolia, ale oboznámil ich aj
novinkami, ktoré chystá v novom školskom roku.
− AF−

Most úsmevov nás spája
Divadlo je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže
starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu, preto ju milujeme v modernej aj klasickej podobe. Aj
nás spojil úsmevom z rôznych zariadení Slovenska... Nás z DSS Harmonia.
Dňa 25.5.2011 sa tradične konal v Rožňave VIII. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov
sociálnych služieb − Most úsmevov. Náš súbor Svetielko sa ho zúčastnil už po štvrtýkrát. Tohto roku bol o
to výnimočnejší, že ho uvádzal známy moderátor Karol Farkašovský.
Súbor sme rozšírili o nových členov. Sú to klienti s rôznym postihnutím, ako
je schizofrénia, organický psychosyndróm, depresia, syndróm závislosti od
alkoholu, mentálne a sluchové postihnutie.
V tomto roku sme sa predstavili s rozprávkou Snehulienka a sedem trpas−
líkov trochu inak. Patrí medzi najstaršie, ale aj najkrajšie rozprávky. Hlavnú
úlohu Snehulienky si zahral Alexander Kešeľ, ktorý má sluchové postihnutie.
Macocha a kráľovná tradične bola jedna z našich najstarších členiek Mária
Trembecká, ktorá je pre divadlo zrodená. Marian Maričák, ako náš nový člen
súboru Svetielko, si zahral moderného princa na kolobežke. Trpaslíkov malých
i veľkých si spolu s Pliškom, Slabejom, Makym, Maťašom, Sabinou Šandorovou
zahrali aj naše ergoterapeutky Lipovská a Tkáčová. Nesmieme zabudnúť ani
na macochin počítač, ktorý stvárnil pán Deak z podporovaného bývania. Boli
sme ocenení búrlivým potleskom, diplomom a pochvalou, že každý rok
prichádzame s novou a humornou myšlienkou (na snímke vedľa).
Rozprávka sa niesla v duchu modernej doby. Všetkým patrí veľké uznanie
za výborné herecké výkony, za krásne kulisy, hudbu a trpezlivosť.
Jana Kalová

Bol to adrenalín
Rok nám v CVČ ubehol rýchlo. Mali sme
radosť z moderovania. Vystupovali sme s
krúžkami CVČ v DSS Harmonia. Moderovali sme
časť súťaže Strážsky slávik, robili rozhovory a
recitovali. Páčila sa nám beseda s M. Vladikom.
Jednu jeho báseň sme recitovali. Ale najviac sa
nám páčila relácia v mestskom rozhlase. Prečo?
Hlavne preto, že sme "išli naživo". Nič sme pred−
tým nenahrali. Bol to pre nás adrenalín. Ale
zvládli sme to. Pochválila nás aj moderátorka
rozhlasového štúdia a naša vedúca.
Krúžok mladých moderátorov

Mladé hlásateľky
Žiačky piateho ročníka Tímea Mišková, Karin
Lacová a Natália Barvířová navštevujú v škole
rozhlasový krúžok už nejaký rok. Pri ponuke,
vyskúšať si svoje hlásateľské schopnosti v živom
vysielaní mestského rozhlasu, sa im zaligotali oči
nadšením. S obrovskou chuťou sa dali do čítania
pripravených textov, aby ich rozhlasová premiéra
dopadla čo najlepšie. Napriek tomu, že dievčatá si
texty naštudovali takmer naspamäť, nevyhli sa
nervozite, ktorá si na ne zasadla pri vstupe do
priestorov mestského rozhlasu. S prečítaním prvých
viet obavy zmizli a spomínané žiačky informovali
občanov nášho mesta o mnohých zaujímavostiach
s ľahkosťou a nadhľadom. Zo štúdia mestského
rozhlasu odchádzali spokojné. Keďže školské
rozhlasové relácie sa nahrávajú vopred, teda
nevysielajú sa naživo, toto bola príjemná
adrenalínová skúsenosť, skonštatovali nádejné
moderátorky. Na otázku, či ešte niekedy prídu
znova, všetky tri súhlasne prikývli so šarmantným
úsmevom v očiach.
− J.D.−
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MEDZINÁRODNÝ ROK LESOV − LESY PRE ĽUDÍ − ĽUDIA PRE LESY

Z histórie lesníctva

Dôležitosť lesov si ľudia uvedomovali už v dávnej minulosti. Prvý lesný poriadok bol vydaný v roku 1565
Maximiliánom II. Nebolo však dôležité hľadisko pestovania a zachovania lesov, ale zásobovanie baní a hút
drevom. Z tohto obdobia je zaznamenané pálenie uhlia v obci Oreské.
Medzníkom v oblasti lesného hospodárstva bolo vydanie Tereziánskeho lesného poriadku panovníčkou
Máriou Teréziou v roku 1769. Lesný štatút ukončil obdobie ničenia lesov, umožnil vznik a vývoj novodobého
lesníctva, určil zásady správnej ťažby a pestovania lesa na zabezpečenie trvalého úžitku (na dobovej
snímke).
V roku 1871 sa lesníctvo odčlenilo od baníctva a úplne sa osamostatnilo. Prvý komplexný uhorský lesný
zákon bol vydaný v roku 1879. Lesníctvo zažilo značný rozvoj na prelome 19. a 20. storočia. Zachovanie
zdravého lesa nasledujúcim generáciám sa stalo každodennou povinnosťou. Najviac sa uplatnila parná sila
a rozmach zažívali úzkorozchodné železnice.

Perinbabka Marika
V obci Kaluža usporiadali 12. júna spomien−
kové odpoludnie venované PhDr. Márii Stojákovej
pod názvom Košík Perinbaby Mariky. V kultúrnom
dome vystúpil aj krúžok poézie Zrkadlenie s pás−
mom Ona nás naučila... S Marikou sme spolupra−
covali aj my a pozvanie nás potešilo. V pásme
účinkovali D. Mihalčinová, M. Karkošiaková, A. Za−
bloudilová a G. Grmolcová.
M. Stojáková (zomrela 10. 5. 2004) bola a
zostala významnou osobnosťou nielen nášho regió−
nu. Venovala sa umeleckému slovu, vychovala
úspešných recitátorov, bola členkou porôt súťaží,
venovala sa umeniu, známe sú maľby drevených
kostolíkov (boli vystavené dávnejšie aj v Stráž−
skom). Krížová cesta bola súčasťou výstavy na
podujatí... Žila čestný život popretkávaný dobrými
skutkami tak nahusto, že niet medzi nimi medzier.
− olc −

Pozor
na podvodníkov

V roku 1921 vznikli Československé štátne lesy a majetky so sídlom v Prahe. Na území východného
Slovenska sídlilo riaditeľstvo v Solivare. V okolí Strážskeho boli však lesy prevažne súkromné, obecné,
urbárske a cirkevné.
Významnou veľkostatkárskou rodinou v Strážskom bola rodina Szécheniy. Na počesť novomanželov
Ladislava Szechenyi a Gladys Vanderbilt bola v roku 1907 od železničnej stanice vysadená gaštanová
aleja, ktorá je súčasťou hlavnej Mierovej ulice dodnes.
Po roku 1945 boli lesné majetky Nemcov, Maďarov a kolaborantov konfiškované. Vytvorili sa tzv.
vnútené správy skonfiškovaných lesov. V roku 1946 bola vytvorená Správa štátnych lesov Humenné a
Michalovce. Výmera štátnych lesov sa postupne zväčšovala. Samotné Riaditeľstvo štátnych lesov Humenné
vzniklo v roku 1948. Časť lesov v okolí Strážskeho bola do Humenného delimitovaná z Lesného závodu
Sobrance. Po roku 1948 prešli lesy v správe štátu množstvom organizačných zmien. Samotná Lesná správa
Strážske vznikla v roku 1973 ako súčasť Lesného závodu v Humennom. Jej predchodcami boli Polesia
Jasenov, Tovarné, Pozdišovce, Trnava pri Laborci, Topoľovka a Strážske. V roku 1993 bola Lesná správa
Strážske organizačne pričlenená k Lesnému závodu Sobrance, pod ktorý momentálne patrí.
Dôležitosť lesov si ľudia uvedomujú aj v súčasnosti. Preto bol rok 2011 vyhlásený Organizáciou
spojených národov za Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom Lesy pre ľudí.

VI. ročník športu detí MŠ a žiakov ZŠ
Na športových olympiádach detí materských škôl a žiakov základných škôl 28 zmluvných obcí
Spoločného obecného úradu so sídlom vo Vinnom sa nevzdával nikto. Každý bojoval, aby úspešne repre−
zentoval svoju školu a naše mesto už na VI. ročníku športových olympiád. Našu MŠ reprezentovali 2
súťažiaci Kamil Chorcholič a Jaroslav Gajdoš. Hravo zvládli všetky disciplíny.
K športovým podujatiam nám otvorili náruč školy: MŠ Závadka, ZŠ a MŠ Krčava, ZŠ Veľké Revištia.
Nechýbali zaujímavé sprievodné aktivity, kynologická ukážka práce psovodov a jazda na poníkovi.
Všetci materáci boli odmenení.
Ani žiaci základnej školy nesklamali a snažili sa získať ocenenia. I. stupeň reprezentovali žiaci: Gregor−
Martin Zambory a Matúš Matúch zo 4. A, Anna Makarová a Lea Dančišinová (na snímke). V zaujímavých
disciplínach jednotlivcov v hode čižmou do diaľky získal 1. miesto Matúš Matúch,
3. miesto obsadil Gregor−Martin Zambory, ktorý získal súčasne aj 3. miesto v behu
na 50 m.
Žiaci II. stupňa zápasili v 6 disciplínach. Tento stupeň reprezentovali žiaci
Veronika Šalachová a Nikola Zeleňaková, Peter Turčík, Mario Soltész. Striebro si
odniesli Veronika Šalachová v skoku z miesta a Peter Turčík v slalome s loptou.
V súťažiach družstiev získali 1. miesto vo vedomostnej súťaži, 2. miesto v stolnom
tenise a 3. miesto v prekážkovej dráhe. Vo všetkých troch olympiádách boli aj
sprievodné aktivity. Strážske v kategórii žiakov II. stupeň s celkovým počtom
bodov z prvých víťazstiev sa umiestnilo na 3. mieste. Aj žiaci ZŠ boli odmenení.
Každá zúčastnená škola dostala pamätný list. Víťazi športového stretnutia z
jednotlivých stupňov získali pohár SOcÚ − školstvo Vinné a futbalové lopty pre
školu.
Na prázdno neobišiel žiaden športovec. Tí menej úspešní boli tiež ocenení
sladkosťou a malou pozornosťou.
Usporiadatelia a obce chceli ukázať aktivitami potrebu a krásu športu. Dať
všetkým súťažiacim príležitosť preukázať ich pohybové predpoklady, inšpirovať ich
prostredníctvom pohybu k jedinečnosti, výnimočnosti, dokonalosti, podporiť
olympijské nádeje, túžbu po sebazdokonaľovaní a sebarealizácii.
PaedDr. Eva Matuchová

Vzhľadom k množiacim sa prípadom podvod−
ného konania páchateľov voči vekovo starším a
osamelo žijúcim ľuďom informujeme obyvateľov
mesta o takýchto protiprávnych konaniach, kedy sa
páchateľ pod rôznymi zámienkami snaží dostať do
obydlia týchto obyvateľov s úmyslom obrať ich o
finančné úspory. K takýmto prípadom dochádza
predovšetkým za okolností, keď sa vydáva za pra−
covníka sociálnej poisťovne alebo inej obdobnej
inštitúcie pričom uvádza, že došlo k zvýšeniu ich
dôchodku, že sociálna poisťovňa vypláca bonus k
ich dôchodku a pod. s tým, že im prináša tieto
peniaze. Vydáva sa za pracovníka elektrárne, ply−
nárne alebo vodárne a uvádza, že majú preplatok,
ktorý im osobne priniesol, vydáva sa za pracovníka
niektorej z bánk s tvrdením, že kvôli výmene slo−
venských korún za eurá potrebuje skontrolovať, či
nemajú doma uložené slovenské koruny, ktoré si
zabudli zmeniť na eurá, predstiera, že sa stal obe−
ťou krádeže, že mal dopravnú nehodu či poruchu
na vozidle, alebo že člen jeho rodiny je vážne zra−
nený či chorý v nemocnici a potrebuje si požičať
peniaze s tým, že si u nich ponechá kufrík s veľmi
vzácnym obsahom, pričom v skutočnosti je kufrík
prázdny alebo sú v ňom iba bezcenné veci.
Páchatelia v týchto prípadoch využívajú dôverči−
vosť starších a osamelo žijúcich občanov k cudzím
ľuďom. Pod rôznou zámienkou, napríklad že má len
päťsto eurovú bankovku, z ktorej potrebuje vydať,
vystriehne odkiaľ poškodení vyberajú peniaze, kde
ich majú ukryté a potom len požiada o pohár vody
či inú službu, počas neprítomnosti poškodených z
úkrytu ukradne peniaze a pod zámienkou, že už
musí ísť sa rýchlo vytratí preč.
V takýchto prípadoch je dôležité, aby nevpúšťali
cudzích ľudí do svojho obydlia, aby si zapamätali čo
najpresnejší popis týchto osôb, všímať si na akom
aute prišli, zapísať si evidenčné číslo vozidla a
ihneď privolať políciu.
Obvodné oddelenie Policajného zboru Strážske
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MDD plný športu, hier a ukážok
Uskutočnil sa v sobotu 11. júna v areáli mestského kúpaliska. Od deviatej hodiny súťažilo 10
družstiev žiakov v 10. jubilejnom ročníku turnaja v plážovom volejbale, neskôr prítomných krátkymi
príhovormi pozdravili PhDr. Ľ. Rošková, poslankyňa NR SR za Smer−SD a Ing. V. Dunajčák, primátor
mesta.

Potom deti a dospelých zaujali ukážky záchran−
nej a hasičskej techniky, vystrihovanie zakliesne−
ného človeka z havarovaného auta, hasenie auta,
ale aj likvidácia vraku po požiari. Zaujali aj ukážky
policajných zbraní, šikovnosť a poslušnosť cviče−
ného psa. A malé deti sa tešili aj športovým hrám o
sladkosti a hračky. Po ukončení turnaja boli všetky
družstvá volejbalistov odmenené hodnotnými ce−
nami a prvé tri družstvá v kategórii dievčat a
chlapcov aj diplomami (na snímkach G. Grmolco−
vej). Chlapci víťazného družstva si odnášali tiež
veľký putovný pohár. Ceny odovzdávala M. Fische−
rová, vedúca Klubu Smer−SD v Strážskom.
Na podujatí boli prítomní aj ďalší vzácni hostia z
Michaloviec, Strážskeho a Humenného, a mnohí z
nich mali zároveň aj svoj podiel na príprave a za−

bezpečení sprievodných akcií (hasiči, záchranári,
policajti) a ich riaditelia M. Tejgi a P. Sejna, členky
OR Smer−SD, cvičiteľka služobných psov, DJ, pra−
covníci MsPS, riaditeľka a učiteľky MŠ, riaditeľka
DSS Harmonia, poslanci MsZ, volejbalový oddiel.
Koordinátorom akcie bol L. Búci nielen na zákla−
de poverenia KR Smer−SD v Strážskom, ale aj
poverenia MV SR. Okrem programovej náplne po−
dujatia cez významné osobnosti, zabezpečil vďaka
sponzorom aj potrebné finančné prostriedky. K akcii
významne prispeli: Ľ. Vaľko, V. Škurka, I. Miklošo−
vá, ale i ďalší členovia KR, pomohla aj J. Roma−
nová, V. Mulík a nesporne moderátor akcie J. Sabo.
Pre všetkých účastníkov bol podávaný guláš,
kofola a pivo s aktívnou pomocou kolektívu K.
Šejirmana.
Ing. Eva Búciová

Školská športová olympiáda
1. júna sa uskutočnil XXII. ročník ŠŠO žiakov Základnej školy v Strážskom na mestskom
futbalovom štadióne.
Po slávnostnom a úspešnom otvorení olympiády, vyvesení vlajky, zapálení ohňa, spievaní školskej
hymny, zložení sľubov a po slávnostných príhovoroch Mgr. Michala Poláka, riaditeľa školy a Ing. Vladimíra
Dunajčáka, primátora mesta sa olympiáda mohla naplno rozbehnúť. Žiaci 1. až 9. ročníka súťažili v rôznych
atletických disciplínach: hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, skok do výšky, beh na 50 m, 60 m, beh
na 200, 400, 600, 800, 1000 m, štafeta 4x60 m.
Víťazi ročníkov 1.− 4.: 1. miesto − trieda 4.a (tr.
uč. Mgr. M. Maskaľová), 2. miesto − trieda 2. b (tr.
uč. Mgr. M. Feňková), 3. miesto − trieda 2.a (tr. uč.
PaeDr. S. Dušková). Víťazi ročníkov 5. − 9:. 1.
miesto − trieda 6. a (tr. uč Mgr. F. Müller), 2. miesto
− trieda 5. a (tr. uč. Mgr. P. Müller), 3. miesto −
trieda 9. b (tr. uč. Mgr. M. Korpa−Janová).
Žiaci za svoje výkony boli odmenení krásnymi
cenami. Víťazom a zúčastnením športovcom
gratulujeme. Naši športovci sa veľmi snažili a sú
hrdí aj na výkony, ktoré dosiahli (na snímke
autora).
Ostatní žiaci ich krikom a potleskom povzbu−
dzovali z tribúny, čím vytvorili nádhernú športovú
atmosféru, ktorá by nikdy na takýchto športových
podujatiach nemala chýbať. Na úspešnej realizácii
tohto ročníka ŠŠO majú veľký podiel organizátori,
rozhodcovia a pomocné sily, ktoré sa podieľali na
prípravách olympiády.
− ĽM −

Gymnas tky
3.5.2011 sa v Šenkviciach konali majstrovstvá
Slovenska v gymnastickom štvorboji žiactva.
Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo dievčat kategória
A. Dievčatá obsadili 5. miesto. Konkurencia bola
silná, pretože väčšina z krajov bola zastúpená
družstvami, ktoré sú trénované profesionálnymi
trénermi. Pre našu školu je to nepochybne úspech.
Družstvo tvorili dievčatá V. Doničová, A. Turčíková,
M. Tkáčová, S. Barlášová, S. Hordošová, trénerka
uč. M. Feňková.
M. Feňková

Naše mesto

Nové turistické
znaèkové trasy
Výbor Klubu slovenských turistov Strážske sa
rozhodol vyznačkovať turistickými značkami
niektoré známe i menej známe turistické cestičky
na našej Krivoštianke. K pôvodnej zelenej značke
od smerovníka pri autobusovej zastávke v Krivošťa−
noch na vrchol Krivoštianky (549 m/n/m) a pokra−
čovaním k Jesenovskému hradu pribudli nové žlté
označenia turistických trás takto:
Prvá trasa od smerovníka v Krivošťanoch je po
ceste popri Laborci, pri chatkách a pod kameňolo−
mom, prechádza novou Krížovou cestou ku Gróf−
kinmu krížu nad kameňolomom. Od kríža pokračuje
značkovanie ponad vinice a Borhaz do Krivoštian.
Z tejto trasy po niekoľkých minútach chôdze od
kríža je možné odbočiť skratkou k zelenej značke a
pokračovať na vrchol Krivoštianky.
Druhé značkovanie od zelenej značky je na
Vyhliadku na hrebeni Krivoštianky (510 m/n/m),
odkiaľ sú nádherné pohľady na všetky svetové
strany a pri vhodnom počasí až na Vysoké Tatry,
resp. Kráľovu hoľu.
Tretie značkovanie povedie turistu od kameňo−
lomu nad Krivošťanami skrátenou cestičkou k ze−
lenej značke na hrebeni Krivoštianky a na jej vrcho−
lový bod (549 m/n/m).
Ten, kto vystúpi na vrchol a nechce sa vracať
dole tou istou cestou, ktorou vyšiel hore, môže
pokračovať z vrcholu smerom na východ po zelenej
značke a po pár minútach má ďalšiu značkovanú
žltú trasu smerom dole − buď na Belavarku, alebo
ku Kráľovej studienke. To isté je možné aj opačne
− z Belavarky (ranč), alebo od Kráľovej studienky
smerom hore, k zelenej trase a na vrchol.
Štvrté žlté značkovanie vedie od smerovníka v
Krivošťanoch ponad cintorín na Belavarku (Ranč
deda Jána) a k prameňu, s pokračovaním ku
Kráľovej studienke, odtiaľ ku Vojtkovemu krížu a
ďalej po zelenej značke na Jasenovský hrad, resp.
na hrad Vinné a Zemplínsku šíravu, alebo Vi−
nianské jazero.
− Lý −

Ešte k sčítaniu
Redakciu oslovil Matúš Meňovčík. Podelil sa so
skúsenosťami sčítacieho komisára pri nedávnom
sčítaní ľudí. Bolo to príjemné oslovenie, pretože mal
iba pozitívne zážitky. Občania boli ústretoví,
ochotní, aj sa porozprávali, ak bolo potrebné,
pomohol pri vyplňovaní tlačív. Nestretol sa s
negatívnym postojom. Verím, bol aj u nás, na tzv
starom sídlisku. Povedal, že ľudia, ktorých navštívil,
si zaslužia jeho vďaku.
− grm −
Predám garáž na Ul. agátovej.
Kontakt: 0908 591 364
Novootvorený second hand Katty
v Strážskom v OD Laborec.
Otváracie hodiny
Po−Pia: 9:00 − 12:00 a 13:00 − 16:30,
So: 9:00 − 12:00
Predám detský kočiar po jednom dieťati
za 200 eur. Kontakt: 0904 498 856
Od 7.6. 2011 je v obchodnom dome
Laborec na poschodí otvorená predajňa
s galantériou a textilom Gala − Vala
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