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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Zmena rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí
8.9.2011, ktoré viedol primátor, po prerokovaní:

Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ. l Informáciu o vzdaní
sa Márie Uličnej funkcie riaditeľky ZUŠ v Stráž−
skom a poverenie Mgr. Art. Eduarda Tokára za
riaditeľa ZUŠ do úspešného výberového konania.
l Informáciu o plnení hlavných úloh mesta. l Šta−
tistiku finančného rozpočtu k 30.06.2011. l Infor−
máciu o platení dane z nehnuteľnosti fyzických
osôb k 31.07.2011. l Čerpanie rozpočtu Mestské−
ho podniku služieb mesta Strážske k 30.06.2011.
l Informáciu o stave záväzkov a pohľadávok
Mestského podniku služieb mesta Strážske k
31.07.2011. l Informáciu o nakladaní s komunál−
nymi a drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok
2011. l Prehľad o prenájme nebytových priestorov
za I. polrok 2011. l Dodatok č. 1 k Vnútornému
predpisu č. 6/2005 Zásady na obeh účtovných
dokladov, na vykonávanie dispozícií s finančnými,
materiálovými a ostatnými prostriedkami, a na ich
preskúmanie v podmienkach mesta Strážske. l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole dodržiavania VZN č. 5/2010 o dotáciách.
l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole hospodárnosti nakladania s finančnými
prostriedkami mesta v ZUŠ. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vybraných
pokladničných operácií na MsÚ. l Spôsob zabez−
pečenia činnosti kolkárskych klubov do výbero−
vého konania Mestským podnikom služieb mesta
Strážske. 

Schvaľuje:
l II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opa−

trením č. 2/2011
a ) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 76 843,41 eur�
b ) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a )
Príjmy:
Bežný rozpočet 2 728 953,61 eur�
Kapitálový rozpočet                   2 490 237,00 eur�
Finančné operácie                       603 050,41 eur�
Príjmová časť po zmene vo výške 

5 822 241,02 eur�
Výdavky:
Bežný rozpočet                        2 706 357,61 eur�
Kapitálový rozpočet                   3 028 824,41 eur�
Finančné operácie 87 059,00 eur�
Výdavková časť po zmene vo výške 

5 822 241,02 �eur
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 5 822 241,02 eur,
l II. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2011 pre Mestský podnik služieb mesta Strážske
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 165 424 eur�
b) presun rozpočtovaných prostriedkov na podpo−
ložkách v programoch rozpočtu uvedených v prílo−
he bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upra−
vených v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 652 029 eur. 

(Pokračovanie na strane 2.)

Na slovíčko, pán primátor
V minulom čísle sme informovali o pro−

jektoch z eurofondov a iných dotácií, ktoré
mesto realizuje.
Mesto však reali−
zuje aj investičné
akcie z čisto vlast−
ných zdrojov. Kto−
rá je v tomto roku
najväčšia?

Určite je to akcia
Strážske − Materská
škola − Stavebné
úpravy, ktorú sme
chceli realizovať
kvôli prevádzke v
MŠ a bezpečnosti
detí i personálu v
čase letných prázd−
nin. A tak verejné obstarávanie na uskutočnenie
stavebných prác na predmetnú stavbu bolo začaté
na základe zverejnenia výzvy na predkladanie
ponúk vo vestníku dňa 16.5.2011. Predpokladaná
hodnota zákazky na základe rozpočtového
krycieho listu vypracovaného projektantom bola
105 099,93 eur bez DPH (126 119,92 eur s DPH)
s tým, že do práce boli navyše zaradené aj
realizácie vstupov zo severnej, východnej a zá−
padnej časti. V rozpočte na rok 2011 schválené
90 000 eur.

Predmetom stavebných úprav bola výmena
drevených okien a dverí na južnej a západnej
fasáde za plastové, zateplenie obvodových stien

na južnej a západnej fasáde minerálnymi doskami,
soklové murivo zateplenie extrudovaným poly−
styrénom, vyčistenie a obnova farebnej úpravy na
severnej, východnej fasáde, nové povrchové
úpravy stien a vonkajších pri vstupoch do budovy,
úprava bleskozvodu, nová keramická dlažba pri
vstupoch, nové klampiarske prvky z pozinkova−
ného plechu, nové oceľové zábradlia, madlá,
čistiace zóny pri vonkajších vstupoch a súvisiace
stavebné práce.

Úspešným uchádzačom bol na základe výbe−
rového konania zhotoviteľ SEPSTAV s.r.o., Žele−
ziarska 49, 040 15 Košice − Šaca s víťaznou ponu−
kou 62 443,56 eur bez DPH (74 932,28 eur s
DPH).

Stavba bola odovzdaná na realizáciu dňa
25.7.2011 na základe zápisu o odovzdaní
staveniska. Projekt bol spracovaný v apríli 2011,
projektovou organizáciou − Alnico s.r.o., Nám. slo−
body 13, Michalovce. 

Pri rekonštrukcii vznikli ďalšie náklady spojené
s uskutočnením prác, ktoré sú vo výške 10 810,06
eur bez DPH (12 972,07 eur s DPH). 

(Pokračovanie na strane 2.)

67. výročie SNP67. výročie SNP
V piatok 26.8.2011 sme si pripomenuli už 67. výročie Slovenského národného povstania. V rámci

osláv SNP sa už tradične  v zasadačke mestského úradu uskutočnila súťaž v aranžovaní kvetov, kde sa
súťažilo v troch kategóriách. Ich víťazkami sú A. Mochťáková, A. Ščurová a G. Grmolcová, ktorá kyticu
vďaky položila k pamät−
níku. Krúžok poézie
Zrkadlenie vystúpil s
pásmom Padajú ťažké
plody do trávy, ktoré
bolo venované výročiu
SNP. Spievala s ním
spevácka skupina Roz−
marín z KD.  

Piety sa zúčastnili
obyvatelia mesta, členo−
via Zväzu protifašistic−
kých bojovníkov, zástup−
covia politických strán,
pracovníci mestského
úradu a primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák.
Prišla delegácia z
Oblastného výboru Zvä−
zu protifašistických bo−
jovníkov, predseda Pavol Šaranič a tajomník Ing. Daniel Sidor. Prítomní boli aj zahraniční hostia z Ukrajiny
generál−plukovník Kozlovskij Nikola Nikolajevič a generál Žinčuk Igor (na snímke P. Kičinku).

Prítomní položili vence a kytice k pomníku, ktorý sa nachádza na Námestí Alexandra Dubčeka, spieval
SZ Rozkvet. V príhovoroch primátora a predsedníčky Zväzu protifašistických bojovníkov v Strážskom
zazneli historické súvislosti, ktoré sa viažu k Slovenskému národnému povstaniu.                     − D.S. −
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Spomíname
29. septembra uplynie

10 rokov čo nás navždy
opustil Jozef Sabol. S
láskou naňho spomína
manželka Mária, deti Má−
ria, Juraj, Oľga a vnúčatá.

Kto ho poznal, nech
mu venuje tichú spo−
mienku! 

Dňa 2.11.2011 uplynú tri roky od úmrtia
nášho milovaného syna, manžela a otca Petra
Mitra, ktorý nás po zákernej chorobe opustil vo
veku 42 rokov. Spomínajte s nami!

Smútiaci rodičia, manželka a deti 

Spoločenská
rubrika

Júl, august 2011
Narodili sa: 3 dievčatká, 8 chlapcov
Sobáše: manželstvo uzavreli 3 snúbenecké

páry
Jubilanti
Júl: Angela Tokárová, Ľubica Čegiňová,

Kristína Čonková, Darina Magdošková, Anna Iva−
ničková, Marta Jačová, Monika Šulová, Ing. Ale−
xander Lenárt, Štefan Džavan, Marta Karko−
šiaková, Anna Kiššová, Ružena Matiová, Marta
Tejgiová, Helena Hamašová, Jozef Gadžo, He−
lena Balická, Júlia Sklárová, Viera Kleinová, Ľud−
mila Iváková, Libor Mitro, Margita Škovranská,
Ľudmila Dančišinová, Mária Kolibabová, Ján Ka−
čúr.

August: Ľubomír Celušňák, Valéria Libáková,
Jozef Cmar, Mária Zápotočná, Mária Tušeková,
Anna Polačiková, Michal Vaľo,  Mária Mulíková,
Valéria Gnorová, Ladislav Balický, Mária Šrenke−
lová, Mária Geregáčová, Mária Kudelčíková, Má−
ria Kalapošová, Oľga Šlepáková, Angela Seman−
cová, Pavol Kolibab, Helena Matočová, Apolónia
Jakubíková, Mária Paralová, Rozália Sivčová,
Anna Gadžová.

Novorodencom, manželským párom a jubilan−
tom želáme šťastný život, veľa lásky, zdravia, po−
koja. Srdečne blahoželáme!

Zomreli v júli a auguste: Jozef Jesenko,
Agáta Šuľová, Michal Sidun, Oľga Mikeľová, He−
lena Volčková. Venujme im tichú spomienku! 

Bc. M. Danková

Dokončenie z 1. strany)
l Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o určení výšky
príspevku 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 ča−
su, v školských kluboch detí, v školských stredis−
kách záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienok úhrady v školských jedál−
ňach a výdajných školských jedálňach. l Štatút
Klubu dôchodcov v Strážskom. l Dotáciu pre Spo−
ločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku na
projekt Podpora mestských populácií chránených
živočíchov ( netopiere a dažďovníky ) vo výške 432
eur. l Jednorazovú sociálnu dávku pre Máriu Pa−
ralovú vo výške 33,19 eur. l Prenájom pozemku
pre Slavomíru Mokaňovú, Vihorlatská 623 Stráž−
ske pod vlastným stánkom, parc. 461/2 k. ú.,
Strážske Ul. mierová o zastavenej ploche 31,8 m2.
l Dohodu o ukončení nájomného vzťahu Mgr. Ka−
mila Šejirmana, Hlavná 177/30 Krivany v zmysle
Zmluvy o nájme nehnuteľnosti Objekt Kolkárne č.
294/2010 čl. 8 ods. 5 ku dňu 30.09.2011. l Poda−
nie žiadosti na SPF ohľadom majetkoprávneho
usporiadania pozemkov pod Domom smútku, cin−
torínom a miestnou komunikáciou, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Strážske na parcelách
KN−C číslo 1407/1, 1898/10, 1910/116, 56/5, 62/1,
62/2, 44/2, 46/2, 1407/7, 1407/2, 1407/4, 1407/3,
1407/5, 1407/6, 1910/112, 1910/115, 1910/118,
1910/117, 1910/120, 1910/119, 1910/121, podľa

geometrického plánu č.14296985−108/2006 zo dňa
29.11.2006 z majetku SR do vlastníctva mesta. l

Predĺženie termínu úlohy z uznesenia č. 184/2011:
zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo
výške 244 884,35 éur do rezervného fondu do
31.10.2011. l Predlženie termínu úlohy z uzne−
senia č. 181/2011: zabezpečiť právnu subjektivitu
ZUŠ do 01.09.2012. l Predĺženie termínu úlohy z
uznesenia č. 182/2011: predsedom komisií pri−
praviť návrh kompetencií svojich komisií do
15.11.2011. l Predĺženie termínu úlohy z uzne−
senia č. 184/2011: prejednať s riaditeľkou CVČ
úpravu prevádzkových hodín do 31.10.2011. l

Práce naviac na stavbe Hala separovaného zberu
vo výške 19 850,34�eur bez DPH. l Použitie
rezervného fondu na dofinancovanie prác na stav−
be Hala separovaného zberu. l Odkúpenie po−
zemku pod garážou č. 438/4 pre Michala Čajku za
cenu 2,33 eur/ m2. l Služobnú cestu do Poľska v
termíne od 30.09. do 03.10.2011 v počte 4 osôb.

Ukladá:
1. Pripraviť návrh na III. zmenu rozpočtu do

najbližšieho zasadnutia MsZ, zodpovedná vedúca
ekonomického oddelenia. 

Poveruje:
Primátora mesta zastupovaním pri podaní

žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom
majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod Do−
mom smútku, cintorínom a miestnou komuniká−
ciou, nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Strážske na parcelách KN−C číslo 1407/1,

Z rokovania mestského zastupiteľstva 1898/10, 1910/116, 56/5, 62/1, 62/2, 44/2, 46/2,
1407/7, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1407/5, 1407/6,
1910/112, 1910/115, 1910/118, 1910/117,
1910/120, 1910/119, 1910/121, podľa geometric−
kého plánu číslo 14296985−108/2006 zo dňa
29.11.2006 z majetku SR do vlastníctva mesta. 

Prehlasuje, že:
l Miestna komunikácia (cesta) pri Dome

smútku až po záhradkársku osadu na parcelách
KN−C číslo 1407/1, 1898/10, 1910/116, 56/5, 62/2
podľa geometrického plánu číslo 14296985−
108/2006 zo dňa 29.11.2006 je vo vlastníctve
mesta Strážske. l Miestne komunikácie (cesty) a
chodníky na Ul. l. mája a Ul. mierovej na parcelách
KN−C číslo 1343/3, 1343/4, 1343/5, 1344/3, 1347/1,
1388/2, 1418/1, 1350 podľa geometrického plánu
číslo  34974628−30/2011 zo dňa 3.8.2011 sú vo
vlastníctve mesta Strážske. 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 

ROZHOVOR O JEDNEJ HALE A EURÓPSKYCH FONDOCH

Nárast odpadu je evidentnýNárast odpadu je evidentný
Keď sa v meste povie Hala Strážske, mnohí už vedia, že ide o halu na separovaný zber odpa−

dov. No, pribudli novinky, o ktorých sme sa porozprávali s Ing. Annou Zamborovou, ktorá má k
tomu blízko. Na MsÚ pracuje ako projektová referentka. A o projekt ide.

Prečo bolo potrebné vypracovať projekt, ktorý sa týka haly na separovaný zber odpadov?
Pred realizáciou projektu prebiehala celá činnosť triedenia zložiek separovaného odpadu manuálne, s

minimálnym technickým vybavením. Predlžoval sa tak proces triedenia a nezanedbateľná bola aj nízka
efektivita činností, na ktoré je hala určená. Preto bol v roku 2009 vypracovaný projekt na jej rekonštrukciu,
modernizáciu a na nákup technického, technologického vybavenia  pre systém triedenia, zberu, zvozu a
dotrieďovania vyseparovaného odpadu nielen z mesta, ale aj z  priľahlých obcí.

Už z rozsahu činností je zrejmé, že je to finančne veľmi náročný projekt a mesto by na jeho
realizáciu prostriedky nemalo. Viete vyčísliť náklady?

Na základe zmluvy predstavuje nenávratný finančný príspevok 544 650 eur. Aj preto sa projekt realizuje
na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Tieto financie
prijíma Mestský podnik služieb mesta Strážske − ako príspevková organizácia zriadená mestom. Mesto
Strážske − ako zriaďovateľ − spolufinancuje projekt vo výške 5% (na základe uznesenia MsZ v plnom
rozsahu). MsPS zabezpečuje verejnoprospešné činnosti hlavne v odpadovom hospodárstve pre mesto a
vybrané obce regiónu. Projektový zámer je určený pre 10 923 obyvateľov.

Aké sú množstvá odpadov teraz a aké budú po realizácii projektu?
V súčasnosti predstavujú vyseparované  a potriedené komunálne odpady 167 ton za rok, pričom

náklady na tonu sú 3 475 eur. Po realizácii projektu − teda od roku 2012 − je predpoklad nárastu vyseparova−
ných zložiek na 197 ton za rok a náklady na tonu budú 2 940 eur.

Pred niekoľkými týždňami sme pred MsÚ,  pri propagačnej tabuli ochrany životného prostredia.
videli nové stroje. Boli nakúpené v rámci projektu?

Ale iného. Išlo o techniku pre technické služby... My sa vrátime k nášmu projektu. Ak by ste navštívili
spomínanú halu, tak určite by pozornosť budil ramenový nakladač s mechanickou rukou v cene 100 912
eur, motorový vysokozdvižný vozík s nosnosťou 3,5 tony s bočným posuvom, ktorý stál 20 825 eur. Tak isto
sme formou predfinancovania − podaním 7 žiadostí o platbu, ktorú nám MŽP schválilo − mohli nakúpiť 3 troj−
komorové kontajnery na zber odpadov o veľkosti 7m3 a 6 menších (4m3) v celkovej sume 14 812 eur. Ešte
vyššiu hodnotu má triediaca linka a dvojkomorový vertikálny balíkovací lis s ručným viazaním v hodnote 44
160 eur. Spomeniem aj zakúpenie počítača a tlačiarne, 6 hasiacich prístrojov a 1000 vriec rôznych farieb
na triedenie odpadu. V súčasnosti sa v hale realizujú stavebné práce, ktoré sú zamerané na samotnú rekon−
štrukciu haly a prístrešku. 

Pri našom rozhovore ste listovali v dokumentoch a poznámkach, v ktorých som si všimla naj−
častejšie ministerstvo životného prostredia, úrad pre verejné obstarávanie. Dokonca sme rozhovor
prerušili, pretože ste telefonovali s pracovníkom MŽP. Ako sa vám s týmito inštitúciami spolupra−
covalo?

Pokiaľ ide o mňa, tak veľmi dobre. Viac by o tom vedel porozprávať primátor mesta, na ktorého pleciach
boli najdôležitejšie vybavovania, väčšinou osobne, služobnými cestami. Tu spomeniem aj dobrú spoluprácu
s pracovníkmi MsPS, napríklad S. Kováčovou a M. Šuľakom.

Nezanedbateľný význam má aj propagácia. Koordinujete aj túto oblasť?
Proces začiatku realizácie aktivít projektu  sa začal v apríli 2009, a to publicitou a verejným obstarávaním

na práce, tovary a služby. V rámci projektu a publicity boli vyrobené veľkoplošné reklamné tabule, propa−
gačné letáky a boli uverejnené články o realizácii projektu v denníku Zemplínsky korzár, ako aj v novinách
Naše mesto. Bola vytvorená nová webová stránka pre MsPS (www.mspsstrazske.sk) a pripravená reportáž
o separácii odpadov, o samotnej implementácii projektu a je prístupná na uvedenej webovej stránke MsPS.

Namiesto záverečnej otázky − zhrnutie.
Projekt prispeje, a to veľkou mierou, k ochrane životného prostredia, zlepší pracovné podmienky za−

mestnancov, skvalitní proces zberu a separácie odpadov, zvýši občianske povedomie k ochrane životného
prostredia a nakladaniu s odpadmi. Všetci veríme, že napriek ťažkostiam a administratívnej náročnosti pro−
jekt úspešne zrealizujeme k spokojnosti a úžitku občanov mesta a priľahlých obcí.

Za rozhovor ďakuje G. Grmolcová 

Na slovíčko, pán primátor
Dokončenie z 1. strany) 

Po konzultácii s projektantom, zhotoviteľom a
stavebným dozorom, bola celková cena spolu s
prácami naviac 86 485,75 eur s DPH, čo činí
13,35% oproti ceny diela podľa zmluvy 74 932,28
eur s DPH.

Dnes po stavebných úpravách, ktoré boli ukon−
čené, je na MŠ estetický pohľad (na snímke G.
G.), ale podstatné sú predovšetkým očakávané
úspory na teple. Prajem deťom i celému perso−
nálu, aby sa v MŠ cítili lepšie ako predtým.

Ďakujem za odpoveď!                      − red −
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Každý majiteľ pri venčení psa je povinný mať pri
sebe aspoň igelitové vrecko, aby tieto exkrementy
po svojom psíkovi odstránil. Uvedomujú si vôbec
majitelia psov, čo môžu výkaly spôsobiť hrajúcim sa
deťom? Veď len medzi bytovkami na Ulici Komen−
ského, kde je pre deti urobené ihrisko, sa denne
venčí niekoľko psov. Výkaly sú neodstránené, tie sa
môžu − pri hraní sa s loptou a dotykom rúk −  dostať
do tela detí. Nastáva riziko prenosu rôznych infekč−
ných chorôb, ktoré môžu mať tragické následky.

Ako bývalý poslanec MsZ som niekoľkokrát
upozorňoval náčelníka MsP v Strážskom, aby sprís−
nili kontrolu majiteľov psov, a to hlavne v časoch

venčenia, a voči porušiteľom VZN prijímali tvrdé
opatrenia. Bohužiaľ, moje upozornenia vtedy ani
teraz neboli akceptované, nakoľko pohyb členov
polície na kontrolu tohto problému je prakticky nu−
lový.

Obraciam sa preto na vedenie mesta a poslan−
cov MsZ, aby po členoch MsP vyžadovali plnenie a
kontrolu majiteľov psov.                          Ján Tejgi

Poznámka redakcie: S článkom sme oboznámili
primátora mesta a náčelníka MsP, ktorý poslal re−
dakcii túto odpoveď.

VIAC OBĆIANSKEJ ODVAHY

Názory na chov zvieratNázory na chov zvierat
Názory na chov zvierat v bytovkách môžu byť rôzne. U väčšiny tých, ktorí zviera nevlastnia, sú záporné.

Vyplývajú najmä z negatívnych skúseností, s ktorými sa väčšina obyvateľov na sídliskách stretáva.
Obyvatelia sú atakovaní najmä hlasným, neustávajúcim štekotom, ktorému sú vystavení najmä v čase
neprítomnosti chovateľa zvieraťa doma a ktorému konštrukcia panelových domov nedokáže účinne zabrániť.
Možno ešte väčším problémom sú exkrementy, ktoré zvieratá zanechávajú pri venčení na spoločných
priestoroch a ktoré ich nezodpovední majitelia po svojich miláčikoch neupratujú. 

Vec má nielen estetický, ale aj zdravotný rozmer, pretože pri kontaktoch, ktorým sú vystavené najmä
deti pri hrách na verejnej zeleni či pieskoviskách, môže dôjsť k prenosu zoonóz. Sú to ochorenia, ktoré sú
prenosné zo zvieraťa na človeka. 

Mestská polícia v minulom, ale aj v tomto roku, niekoľkokrát riešila formou uloženia pokút takýchto
nezodpovedných majiteľov týchto zvierat, avšak na vyriešenie celého problému je nevyhnutná spolupráca
s občanmi, ktorí týmto stretom čelia najčastejšie. Doteraz sa spolupráca obmedzila na poskytovanie ne−
konkrétnych údajov, ktoré sú všeobecne známe a ktoré nenapomáhajú k odhaľovaniu a postihovaniu
konkrétnych osôb. Na mestskom zastupiteľstve, ale aj na iných fórach, sme tento problém niekoľkokrát
rozoberali  a prijímali opatrenia. Mestská polícia presunula hliadkovacie hodiny  na skoré ráno, zo začiatku
robila osvetu a kontrolovala povinnosti tzv. psičkárov. Vo väčšine prípadov si všetci povinnosti plnili. Je to
pochopiteľné, pretože pri uniformovanom policajtovi nechce nikto za porušenie príslušných noriem riskovať
uloženie pokuty. Mestskej polícii by viac pomohlo, ak by obyvatelia nabrali viac občianskej odvahy a označili
konkrétnych vinníkov trebárs aj prostredníctvom bytových dôverníkov, alebo volených zástupcov občanov. 

Dôležitá je tiež osveta, ale aj znalosť príslušných noriem, ktoré túto problematiku obsahujú. Som pre−
svedčený, že nie každý obyvateľ pozná svoje práva, ktorých sa môže domáhať pri ich porušení nezodpo−
vedným psičkárom. Preto sa budeme snažiť vo forme otázok a odpovedí rozširovať povedomie občanov a
odpovedať na najčastejšie kladené otázky: 

Aké povinnosti má chovateľ zvieraťa pred ich chovom? 
Každý chovateľ je povinný rešpektovať VZN mesta Strážske č. 41/2004 o chove a držaní zvierat. Toto

VZN upravuje podmienky pre držanie psov, z ktorých najdôležitejšie sú tieto:
1. Na území mesta je povolený chov psov, ak sú im zabezpečené vhodné chovateľské podmienky.

Zákaz chovať psov platí v školských a predškolských zariadeniach, v zariadeniach verejného stravovania,
zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, v obchodoch s potravinami a zdravotníckymi zariadeniami, a ne−
smie sa chovať ani v záhradkárskych osadách.   

2. Každý držiteľ musí psa zaevidovať na Mestskej polícii v Strážskom.
3. Pri evidencii psa obdrží držiteľ psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa,

čo v praxi znamená, že ju musí mať pri sebe pri pohybe psa mimo chovného priestoru. 
4. Držiteľ psa je povinný zaplatiť za psa miestnu daň podľa VZN o miestnych daniach a o miestnom

poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
5. V bytových domoch je povolený chov iba psov spoločenských plemien malej a strednej veľkosti, so

súhlasom bezprostredných susedov, pri dodržaní podmienok domového poriadku. 
Toto opatrenie je významným nástrojom na

vytvorenie tlaku na nezodpovedných majiteľov,
pretože majitelia bytových domov môžu stanoviť
v domových poriadkoch podstatne prísnejšie
pravidlá na držanie psov v spoločných priesto−
roch, resp. bezprostrední susedia chovateľa
nemusia súhlasiť s chovom problémového zvie−
raťa. 

V ďalšom čísle odpovieme, ako musí byť pes
vystrojený pri vedení mimo chovného priestoru a
aké povinnosti má chovateľ zvieraťa. 

Štefan Román, náčelník MsP

Postrehy občana Postrehy občana 
Denne sa v meste stretávame s majiteľmi psíkov. Pes je tiež tvor, ktorý sa potrebuje prebehnúť,

vyvenčiť, keď je celý deň zatvorený v bytovke. Zanecháva za sebou aj špinu − výkaly. A tu je práve
kameň úrazu. Existuje VZN o chove a držaní domácich zvierat, a z neho vyplývajúce povinnosti
majiteľov. 

V základnej škole 
je 465 žiakov

Dňa 5.9.2011 sa otvorila školská brána aj
pre žiakov našej základnej školy. Prvýkrát bránu
školy prekročilo 56 prváčikov. Školský rok
2011/2012 začíname s počtom 465 žiakov (na
snímke P. Kičinku z otvorenia v amfiteátri).

Títo žiaci sa budú učiť v deviatich triedach na
ročníkoch 1. −  4., v dvanástich triedach na roč.
5. − 9.  a  v  dvoch   špeciálnych   triedach.  Vý−
chovu  a  vzdelávanie   zabezpečí  33  učiteľov,
4 vychovávateľky, jeden asistent učiteľa a 13
správnych zamestnancov. V tomto školskom
roku sa žiaci v  1. − 4. ročníku  a v 5. − 8. ročníku
budú vzdelávať podľa Školského vzdelávacieho
programu. Žiaci 9. ročníka sa ešte vzdelávajú
podľa Učebných plánov pre 9. roč. základných
škôl schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003. 

Učitelia sa pri vzdelávaní žiakov  zamerajú
na zvýšenie úrovne komunikačných schopností
žiakov hlavne v slovenskom, ale aj anglickom,
nemeckom a ruskom jazyku. Vo výchovno−vzde−
lávacom procese môžu učitelia aj žiaci plne
využívať výpočtovú techniku, ktorou je škola
veľmi dobre vybavená a zvyšovať svoju počí−
tačovú gramotnosť. Športovo nadaní žiaci budú
svoj talent rozvíjať v troch športových triedach
zameraných na futbal a volejbal. 

Škola aj v tomto školskom roku ponúka
žiakom širokú škálu umeleckých, športových,
prírodovedných, vedomostných, počítačových,
branných a iných záujmových útvarov, v ktorých
môžu podľa vlastného záujmu rozvíjať svoj talent
a zmysluplne tráviť voľný čas.  

Mgr. Marta Karafová

ATRAKTÍVNY ODBOR − HUTNÍCTVO

Znova v školských laviciach
Len nedávno sme sa lúčili s absolventmi Stred−

nej odbornej školy v Strážskom a už je tu začiatok
nového školského roka. Okrem známych tvárí pri−
budnú študenti prvého ročníka, ktorí sa po absol−
vovaní základných škôl znova stanú prvákmi: budú
spoznávať nových spolužiakov i učiteľov, budú ob−
javovať nové prostredie. 

Napriek nedostatku finančných prostriedkov sa
naša škola snaží modernizovať  učebne, využívať
efektívnejšie metódy pri výučbe všeobecno−vzde−
lávacích i odborných predmetov. Aj tie najmoder−
nejšie metódy a pomôcky však zlyhajú, ak záujem
o štúdium neprejavia samotní študenti. Preto je na
prvom mieste aktuálnosť študijných odborov a mož−
nosť zaradenia do pracovného pomeru po ich vy−
študovaní. 

Okrem tradičných odborov zameraných na eko−
nomiku cestnej dopravy a podnikanie má škola
schválený atraktívny odbor − hutníctvo. V tesnej
blízkosti mesta už funguje hutnícky podnik Slovakia
Steel Mills  a v budúcnosti mu pribudne konkurent
pri Prešove. Takže možnosť uplatnenia po štúdiu je
vysoko pravdepodobná. Študenti budú mať mož−
nosť spoznať podnik už počas štúdia prostred−
níctvom odbornej praxe. Ostáva už len na nich a ich
rodičoch, či dajú prednosť technickému odboru s
perspektívou, pred odbormi, ktorých absolventi kvôli
ich veľkému počtu nenachádzajú uplatnenie. Škola
je pripravená otvoriť ročník alebo skupinu v odbore
hutníctvo a reagovať tak na požiadavky trhu práce.
To je hlavná úloha každej strednej odbornej školy.

Viera Venglarčíková

Začnime veselo
Mesto Strážske zorganizovalo pre školopovinné

deti 6.9.2011 akciu s názvom Začnime školský rok
veselo. Mladí herci z Mestského divadla Actores z
Rožňavy prišli našim školákom spríjemniť prvé dni v
škole, aby v škole ľahšie začínali a zvykali na
školské povinnosti. Rozprávka Prešibaný kocúr v
čižmách sa im páčila a aj vďaka nej budú v dobrom
spomínať na začiatok školského roka.           − ds −
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Vatra zvrchovanosti
Vatra zvrchovanosti sa v mestskom parku

rozhorela 24. júla 2011. Slávnosť v amfiteátri
poeticky otvorila A. Mochťáková z KP Zrkadlenie.
Privítala hostí a prítomných občanov. Po príhovo−
roch nasledoval kultúrny program, zapálenie vatry
sprevádzané spevom (na snímke autorky) a na
záver občerstvenie. V úvode podujatia poďakovali
za dlhoročné vedenie činnosti HZDS−ĽS v Stráž−
skom J. Mihaľovi a predstavili nového predsedu J.
Meňovčíka.                                            − gg −

PLÁN PODUJATÍ 
CVČ Strážske

NA MESIAC OKTÓBER 2011
4.10.2011 utorok 9.30 hod. − Chráňme naše 

zvieratá − Beseda s pracovníkom OZ Vlk 
pre deti − Svetový deň zvierat

6.10.2011 štvrtok 13.30 hod. − Spevom a tancom 
potešíme vás... − Vystúpenie členov ZÚ v DSS
Harmonia − Mesiac úcty k starším

14.10.2011 piatok 14.30 hod. − Urobím si šarkana...
− Tvorivé popoludnie s návodom, ako si zhotoviť
šarkana

15.10.2011 sobota 10.00 hod. − Hurá deti, šarkan 
letí − Šarkaniáda pre deti na futbalovom ihrisku
− Súťaž v púšťaní šarkanov

20.10.2011 štvrtok 10.30 hod. − Červený kríž medzi
deťmi − Dopoludnie s pracovníčkami ÚZČK 
v Michalovciach pre deti spojené s ukážkami 
poskytovania prvej pomoci

26.10.2011 streda 13.30 hod. − Encaustika plná 
tajov − Tvorivé popoludnie pre deti

Rozprávkové leto
v CVČ

Centrum voľného času pripravuje  počas roku
množstvo zaujímavých podujatí pre deti a mládež
mesta. Na deti mesta nezabúda ani počas
školských prázdnin. Toto prázdninové leto bolo
veľmi pestré. Pracovníci zariadenia pripravili
odborné sústredenia a dva turnusy mestského
denného tábora,  ktoré navštevovali nielen deti z
nášho mesta, ale aj jeho okolia.   

Prvý turnus patril hrám a rôznym zábavným
aktivitám s Ferdom mravcom. Po celý týždeň sa
deťúrence hrali, zabávali, súťažili a tety z Červe−
ného kríža ich naučili  poskytnúť prvú pomoc. Ako v
správnom tábore nechýbali ani výlety. Navštívili
sme Zemplínske múzeum, vojakov vo vojenskom
útvare, kde sme zažili nezabudnuteľnú  jazdu v
BVP i hasičov, ktorí nám ukázali rôznu techniku, s
ktorou pracujú.

Druhý týždeň  sa malí návštevníci tábora zmenili
na Indiánov. Po celý týždeň proti sebe súťažili kme
ne Siuxov a Apačov.  Malí Indiáni súťažili v rôznych
disciplínach, vyrábali si indiánske čelenky, náram
ky, náhrdelníky, vymaľovali si indiánske kamene
šťastia i indiánske slniečka. Nezabudnuteľný bol aj
výlet na Zemplínsku šíravu, kde sa deti povozili na
krásnych koníkoch. Na záver sme navštívili mzeum
v Humennom. Asi najviac potešilo hľadanie strate−
ného pokladu, ktorý sa podarilo nájsť.

Druhá polovica júla patrila sústredeniam. Z
každého rožka troška bolo to prvé, na ktorom
účastníci pracovali každý deň inou technikou.
Naučili sa objavovať tajomstvo hliny, odliali si a
vymaľovali výrobky zo sadry, maľovali farbami na
sklo, technikou paličkovania si zhotovili pekné ná−
ramky na ruky. Druhé sústredenia patrilo dievčatám
z Asabenu. Počas celého týždňa  priestormi CVČ
zneli rezké rómske piesne. Talentované dievčatá
tu zdokonaľovali svoje temperamentné choreogra−
fie, s ktorými sa pripravovali na blížiace sa rómske
festivaly. Prázdnotou nezívali ani herne a inter−
netová učebňa, ktoré využívali deti a mládež nášho
mesta.                                               A. Fedáková

Voľný čas v CVČ
Osobnosť mladého človeka sa neformuje len v priebehu vyučovania, ale aj v čase mimo neho. Veľa detí

nevie, ako zmysluplne využiť svoj voľný čas. Náhradou vlastnej aktivity sa stáva virtuálna realita, v
niektorých  prípadoch je to dokonca agresia a násilie voči iným. Voľný čas je časom všetkých možností −
od zaujímavých, hodnotných aktivít až po nudu, protispoločenskú a trestnú činnosť.

Veľký potenciál na ovplyvňovanie voľného času má aj Centrum voľného času Strážske, ktoré kaž−
doročne ponúka širokú škálu voľnočasových aktivít. Cieľom CVČ je vyplniť voľný čas detí a mládeže
zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol
im možnosť zábavy a poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho
poskytol im možnosť stráviť voľný čas príjemne medzi svojimi.

Preto by rodičia mali pomôcť svojmu dieťaťu pri výbere záujmového útvaru, aby využilo šancu na svoj
rozvoj a sebarealizáciu, spoznalo, ako k svojmu
voľnému času zmysluplne pristupovať dnes i v do−
spelosti. Uskutočňovaním svojich voľnočasových
prianí, záujmov a ambícií i hodnotením svojich vý−
sledkov si overí vlastné sily, získa novú, postupne
sa rozširujúcu možnosť urobiť z nich významnú sú−
časť svojho života.

CVČ ponúka:
l Počítačové škôlkarium l Tanečný klub Lienka

l Tvorivé prstíky l Výpočtová technika l Internet
club l Tím jašteričiek l Mladý astronóm l Klub
akvaristov l Mažoretky Bambínky l Mažoretky
Bambíni l Stražčanik l Asaben l Hopnôžka l

Disco tance l Country tance l Keramická dielnička
l Plstenie l Hravý svet farieb l Čarovné ručičky l

Stolný tenis l Tenis na kurtoch l Hádzaná l Malá
škola šachu l Mladý kolkár l Bridž klub l Zumba,
aerobic l Futbalový l Mladý moderátor l Centráčik
l Unicef klub l M klub l Turistika l Drobček klub l

Pilates l Paličkovanie
Bližšie informácie získate v CVČ a na

www.cvcstrazske.sk

Čaro Asabenu
Rómsky tanec zvýrazňuje hrdosť, radosť, tem−

perament i smútok. Tretí rok pracuje v CVČ záuj−
mový útvar Asaben. Dievčatá tu rozvíjajú svoje
pohybové a tanečné schopnosti pod odborným
vedením Marcely Goroľovej.

S peknými temperamentnými choreografiami
šikovné dievčatá videli návštevníci jarmoku v
Strážskom i na rôznych podujatiach v meste. Po−
čas letných mesiacov sa zúčastnili vystúpení na
folklórnych festivaloch vo Vranove n/T, Vranov−
skom Čemernom, Pavlovciach nad Uhom i v Iňa−
čovciach. Vo svojej činnosti budú pokračovať aj v
tomto školskom roku a rady by medzi sebou pri−
vítali chlapcov i dievčatá, ktoré majú záujem o ta−
nec.                                             − A.F. −

Letná škola tanca
Od prvého augusta sa v Strážskom v priestoroch OD Laborec konal prvý ročník zábavno−tanečného

päť − dňového kurzu Letná škola tanca. Viedi ho dve mladé pedagogičky − Mgr. Zuzana Šulová a PhDr.
Daniela Sabadošová. V rámci voľného i pracovného času sa venovali malým deťom zo základnej školy,
ktorých tanec lákal a bavil. V miestnosti bolo, okrem diskotékovej či ľudovej hudby, počuť najmä detský
smiech, a to je pre organizátorky najväčším úspechom. 

Letná škola. I keď sa v letnej škole deti snažia naučiť tancovať, bolo jasné, že sa z nej tešili oveľa
viac než z tej normálnej školy, ktorú musia navštevovať po prázdninách. Jedenásť uchádzačov, medzi
nimi dvaja chlapci, sa stretávali 5 dní. Tancovali tri hodiny v kuse. Okrem toho súťažili v športových hrách
a celý čas sa zabávali. Občas to však bola aj poriadna drina. Pri náročnejších cvičeniach sa všetci
zapotili, ale bez námahy sa športovať nedá. Po obede sa všetci vydávali schladiť rozpálené svaly na
kúpalisko. Kurzu sa zúčastnili i deti z Domova sociálnych služieb Lidwina.

Precvičujúca Zuzana Šulová má za sebou niekoľkoročné skúsenosti z ľudových tancov. Zumbu sa
naučila tancovať v Žiline. Choreografiu pre deti si pripravuje sama. Spolu s D. Sabadošovou sa pokúšali
k tancu prilákať tých najmenších a ktovie, možno sa v kurze objavili i budúce talenty. Obe organizátorky
majú k tancu blízko, napĺňa ich a baví. Keďže je pre nich práca s deťmi tá najkrajšia pod slnkom, o dobrú
zábavu a úsmev na tvárach bolo  skvelo postarané. 

Iniciatívu takéhoto kurzu
museli oceniť hlavne rodičia.
V čase, keď deťom chýba
pohyb a sú denno−denne
pripútané k počítaču, je každá
športová či, v tomto prípade,
tanečná akcia viac než víta−
ná. Všetkým prítomným ško−
lákom dal 5 − dňový kurz
okrem pohybu i kopu zábavy
a utužil priateľstvá. Ako sa
píše v jednom citáte: "Keď ti
je smutno: tancuj! Tanec ro−
zoženie slzy. Keď sa hne−
váš: tancuj! Mysli len na ta−
nec a myšlienky na zlobu sú
preč. Keď ti je dobre, tak tiež
tancuj, aby ti bolo ešte lep−
šie!"                    Lukáš Mano Snímka: archív LŠT.



Š p o r t o v é  p o p o l u d n i eŠ p o r t o v é  p o p o l u d n i e
Príjemná nálada, športové nadšenie a veselý smiech svedčili o tom, že v blízkosti  Lidwiny −  Domova

sociálnych služieb v Strážskom − sa na športom štadióne niečo deje.  
Občianske združenie kolkárov a rekreačných športov v Strážskom uskutočnilo pre našich klientov

športové popoludnie. Klienti
nášho domova spolu s deťmi
členov OZKaRŠ súťažili v rôz−
nych športových disciplínach,
ako je tenis, futbal, loptové hry.
Najväčší záujem bol o pozemný
hokej. V tejto disciplíne chceli
súťažiť všetci, malí, veľkí, ale aj
dospelí.

Príjemné popoludnie sa
ukončilo opekačkou, všetci sú−
ťažiaci dostali balíček sladkostí.

Vďaka, že členovia OZKaRŠ
nezabúdajú na našich klientov.

DSS Lidwina

DSS Harmonia na Brekove
V jeden krásny septembrový deň sme sa spolu s klientmi vybrali na krajinársky pútavú zrúcaninu hradu

Brekov. Všetkých tento výstup mimoriadne potešil. Z obce Brekov až k hradu sme sa presúvali peši.
Niektorí, aj keď z posledných síl, ale predsa dokázali vyjsť až na vrchol. Najkrajšou odmenou pre všetkých

bol nádherný výhľad na
mestá Humenné a
Strážske, mnohých tiež
očarili ruiny hradu, ktorý
patrí medzi najstaršie
hrady na hornom Zem−
plíne. Z každého kúta na
nás dýchala história,
opradená mnohými le−
gendami a povesťami,
zasadená do lona ma−
lebnej prírody. Po namá−
havom výstupe sme
všetci vyhladli a tak pri−
šlo na rad občerstvenie
v podobe chutnej ope−
čenej klobásky. Všetci
klienti priložili ruku k
dielu a preto im vlastno−
ručne opečená klobása

chutila stonásobne viac. Po príjemnom posední a relaxácii pod hradom sme sa museli zbaliť a pomaly sa
poberať naspäť. Aj keď trocha unavení, ale s dobrým pocitom, že sme urobili niečo dobré pre svoje telo a
spoznali ďalší kúsok z našej histórie, sme sa šťastne vrátili domov.                              Mgr. Beáta Danková

CenCeny energií na inty energií na interernenettee
Občania sú oslovovaní alternatívnymi dodávateľmi elektriny a plynu s tým, že im ponúkajú dodávku

elektriny, alebo plynu za najlepšie ceny na trhu. Každý občan ocení, že si môže jednoducho overiť, ktorý
dodávateľ elektriny, alebo plynu je naozaj najlacnejší a za akých podmienok (viazanosť zmluvy a po−
dobne...). Stránka je nezávislá a žiadny dodávateľ nie je uprednostňovaný. Zverejnením informácie sa o
stránke dozvedia aj ostatní občania:
l porovnanie cien elektrickej energie pre domácnosti www.VyhodnaEnergia.sk
l porovnanie cien zemného plynu pre domácnosti www.VyhodnaEnergia.sk/plyn

Ceny sú kontrolované každý týždeň. Na stránke www.VyhodnaEnergia.sk je vypočítaná ročná úspora,
ak by ste chceli zmeniť dodávateľa plynu, alebo elektrickej energie.

Stránka informuje všetkých občanov o tom, či sa dá ušetriť na nákladoch na energie tým, že poskytuje
objektívnu informáciu o cenách všetkých dodávateľov energií pre domácnosti.
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Štvrtá smerácka opekačkaŠtvrtá smerácka opekačka
Už tradične dobrá smerácka akcia sa aj v tomto roku konala v priestoroch hostinca ParkPub v mestskom

parku. A hoci bol už 3. september, celý deň prevládalo nádherné letné počasie, ktoré umocňovalo nielen
pohodu, ale aj dobrú náladu všetkých prítomných. A bolo nás neúrekom.

Neľahká pozícia hostiteľa sa z poverenia KR
Smer−SD v Strážskom tentoraz ušla Vraťovi Lipov−
skému, ktorý sa mal postarať o hlavnú poživeň.
Klobásky, ktoré zabezpečil a s úsmevom opekal na
grile. Šíriacou sa vôňou dávali tušiť, že budú aj vý−
borne chutiť (na snímke G. Grmolcovej). 

Začiatok hodovania bol aj trochu pracovný. Po
privítaní a úvodnom príhovore Vraťo Lipovský
odovzdal slovo vedúcej klubu Smer−SD v Stráž−
skom a členke OR Smer−SD v Michalovciach Ma−
rianne Fischerovej, ktorá stručne informovala o
dianí v okresnej organizácii Smer−SD a o akciách
pripravovaných na najbližšie obdobie. Medzi ne
patrí aj okresný snem strany, ktorý sa bude konať
aj za účasti našich členov 30. septembra 2011 v
Michalovciach.

Potom pri bohato prestretom stole odzneli
blahoželania a piesne jubilantkám Marte Teigiovej
a Alici Cibulkovej. Pri uvoľnenej atmosfére začala aj
konzumácia všetkých pripravených dobrôt. Pritom
sa spomínalo na leto, dovolenky, športové úspechy,
prácu, zdravie a okrajovo nechýbala ani politika.
Odznievali aj nové predsavzatia, na základe
ktorých sa možno rozšíria aj rady našich vytrva−
lostných bežcov v maratónoch. Uvidíme. 

Aj táto akcia sa uskutočnila vďaka zorgani−
zovaniu akcie vedúcou a ďalších členov KR,
príprave a zabezpečeniu občerstvenia Vr. Lipov−
ským a aj tých, ktorí naň prispeli finančne − V. Šul,
Ľ. Vaľko, L. Búci a R. Lipovský, operatívnej pomoci
T. Peyk a H. Nemcovej, zákuskom a občerstveniu
od jubilantiek.                               Ing. Eva Búciová

Večer Márií
Dňa 12. septembra sa konal v Košiciach Večer

Márií − 18. ročník. Je to prezentácia práce a života
žien. Toto podujatie každoročne usporiada Únia
žien Slovenska − Krajská organizácia žien Košice.
Za OO ÚŽS Michalovce sa ho zúčastnila A. Zablou−
dilová. Spevák Matúš Mazár zo Strážskeho vystúpil
v programe a svojím spevom spríjemnil atmosféru
podujatia. Tento mladý, skromný a talentovaný štu−
dent konzervatória v Košiciach si získal srdcia všet−
kých prítomných.                                        −az−

Paličkovaná čipka
V lete sa krúžok paličkovanej čipky zúčastnil na

prezentácii paličkovanej čipky a obrazov v uličke
remesiel v Michalovciach. Vedúca krúžku Mária
Tóthová predstavila svoje práce na Zemplínských
trhoch. V stánku v uličke remesiel jej pomáhali H.
Nemcová a A. Zabloudilová. O práce bol záujem zo
strany žien, ale nechýbal záujem aj zo strany
mužov, ktorí obdivovali zručnosť a krásu z nití. 

− za −

Z èinnosti ZO SZPB
Pri príležitosti 67. výročia SNP sme sa stretli

na pietnom akte kladenia vencov. Spevácky zbor
Rozkvet sa zúčastnil osláv pri pamätníku Biela
hora v Michalovciach po pozvaní OV SZPB v
Michalovciach. Úvodnou piesňou Aká si mi krás−
na otvoril pietny akt v Michalovciach a v popolud−
ňajších hodinách v meste Strážske. Pozvanie na
oslavy v Strážskom prijala zahraničná delegácia
z Užhorodu MUSUV a delegácia z OV SZPB
Michalovce. Hostí prijal Ing. Vladimír Dunajčák,
primátor mesta. Delegácia navštívila priameho
účastníka odboja Jozefa Makaru v Domove dô−
chodcov Harmonia v Strážskom a odovzdala mu
ocenenie. Jozef Makar sa srdečne s prítomnými
porozprával a podelil sa o svoje zážitky a preži−
tých hrôzach v boji proti fašizmu.           − A.Z. −

Aerobik sa vylepšuje
Napriek tomu, že občianske združenie Tanečný

aerobik funguje iba rok, svoju činnosť neustále
vylepšuje. Zvýšený záujem o cvičenie zo strany
žien každého veku spôsobil problém s kapacitou,
ktorý sa vyriešil rozšírením priestoru.  Húževnatosť
a kreativita predsedníčky združenia pri vynovení
priestorov, dodali združeniu motivujúci charakter
navštevovať nás pravidelne. Vďaka poslancom
MsZ, ktorí schválili priestor a dotáciu na športové
vybavenie, ale aj poslancovi mestského zastupi−
teľstva za finančný príspevok, sme mohli zmoder−
nizovať a skrášliť naše priestory. 

Naďalej si tak môžete upevňovať zdravie a
formovať  postavu prostredníctvom týchto cvičení:
Bodyattack − dynamické cvičenie podľa DVD prog−
ramu zamerané na kondíciu a výdrž.  Pilates (Body
Work aerobik) − posilňovacie cviky zamerané na
rôzne časti tela. Zumba − exotické tanečné a aerób−
ne pohyby s kombinovanou latinsko−americkou
hudbou. 

Cvičenie prebieha od 17.30 do 18.30 hod. kaž−
dý deň, okrem soboty, v nedeľu od 18. do 19. hod.
v obchodnom dome Laborec na poschodí.

Veríme, že vynovené priestory dodajú združe−
niu motivačný charakter a prispejú ešte viac k zvý−
šenej športovej aktivite žien v meste. Staňte sa
priateľom aj na facebooku a dozviete sa viac
informácií a aktualít o našej činnosti. 

Bc. Michaela Dobrocká



Východoslovenský
pohár

Kolkári ŠKK Strážske, ktorí hrajú v súťaži II.
liga Kolky−Východ, oproti iným ročníkom začali
jesennú časť ročníka 2011/2012 veľmi skoro, a
nie ligovým zápasom, ale rovno turnajom, ktorý
navyše aj organizovali.

Turnaj Východoslovenský pohár (ďalej iba VP)
je súčasťou ligových zápasov a hrá sa  po štyroch
ligových kolách, spravidla vždy na inom mieste. V
tomto ročníku ich bude odohratých 5, z toho v
Strážskom prekvapivo 2 už v jesennej časti súťaže.
Do tejto súťaže sú po prvýkrát, ako samostatné
družstvo,  zaradené  aj naše registrované hráčky. 

Prvé kolo VP sa uskutočnilo v sobotu 3. sep−
tembra v kolkárni v Strážskom, už aj s účasťou
ženského družstva a s našimi príjemnými povin−
nosťami hostiteľa. Ani značné problémy s tech−
nickým zariadením kolkárne (čo  predlžovalo trvanie
turnaja)  neovplyvnili príjemnú priateľskú a športovú
atmosféru akcie.  

Zvíťazilo družstvo KK Šemša (987 ZK)  pred
družstvom Sabi Sabinov (932 ZK) a tretím druž−
stvom ŠKK Strážske A (897 ZK). Družstvo žien
ŠKK Strážske B obsadilo 5. miesto (860 ZK).

Z jednotlivcov bol najlepší Marián Sopko (Sabi
Sabinov), na druhom mieste skončil Pavol Sopko a
ako tretí Miroslav Novotný st. (obaja KK Šemša). Z
našich hráčov sa najlepšie umiestnil Vlado Lipov−
ský (5. miesto), Zuzka Olšavová, Monika Marci−
nová, Miroslav Štefan a Vlado Šandor (11. − 14.
miesto).

Je potrebné pochváliť všetkých našich súťa−
žiacich, no zvlášť ženy, ktoré boli mužom  vyrovna−
nými súperkami.                            Ing. Eva Búciová
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Sme citliví
Aj Strážanov zarmútila správa o tragickej

smrti vynikajúceho hokejistu Slovenska
Pavla Demitru. Citlivosť prejavili zapálenými
sviečkami a kvietkami pod jeho podobizňou
na stene OD Laborec i pri pomníku obetiam
l. svetovej vojny na Námestí A. Dubčeka. 

− grm −

Turistické okienko
KST za krásami Slovenska

Klub slovenských turistov pre svojich členov aj tohto leta  pripravil vynikajúci program. Vybrali sme sa
výstupom na najvýchodnejší bod Slovenska − vrchol Kremence (1 208 m. n. m.). Je to vrchol v Bukovských
vrchoch NP Poloniny. Prales Stužica je zapísaný v zozname svetového dedičstva Unesco. Ďalej nasledoval
výstup po hranici do Poľska
na Wielku Rawku (1 307 m.
n. m.). Spiatočná cesta
viedla cez Čertiaž späť do
Novej Sedlice a obce Ulič do
turistickej ubytovne Javor−
ník. Na  spiatočnej ceste do−
mov sme sa zastavili na
priehradnej vodnej nádrži
Starina, ktorou nás sprevá−
dzal Dušan Reiser ml. 

Slovenský raj je cha−
rakteristický členitým teré−
nom, roklinami, potokmi s
vodopádmi a krasovými
formami. Naši turisti navští−
vili Bielu dolinu − Piecky a
Kláštorisko, kde vedie
množ−stvo turistických chod−
níkov. Na bralách Klášto−
riska rastú rôzne teplomilné
rastliny, na lúkach lúčne a v
roklinách a tiesňavách náj−
deme aj chladnomilné druhy rastlín. Je to ozaj raj v prírode.

Aj turisti, ktorí obľubujú vysokohorskú turistiku, si prišli na svoje a zúčastnili sa 44. zrazu VHT v
Tatranskej Štrbe, kde zdolávali štíty Vysokých Tatier.

Ďalšou turistickou akciou bol výstup na Malino Brdo, Sidorovo a Smrekovicu. Pobyt nám sprostredkoval
člen KST Ján Ferenc. Ubytovaní sme boli vo Vlkolínci, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva Unesco. Nachádzajú sa tam rôzne stavby: zrubová a dvojpodlahová zvonica, zrubová rumpálová
studňa, murovaný barokovo−klasický kostol Navštívenia Panej Márie, múzeum − Roľnícky dom, pamätná
tabuľa venovaná padlým v roku 1944. Vlkolínec vznikol ako osada drevorubačov alebo uhliarov. Ako jediná
obec nie je narušená novou výstavbou. Boli sme všetci očarení všetkým, čo sme tam videli. 

Naše putovanie za krásami Slovenska pokračovalo výstupom na hrad Čičva. Prvá písomná zmienka o
hrade pochádza z roku 1316, kedy ho spravoval kastelán Mikuláš, zvaný Peres. Spomína sa jeho strážna
úloha nad cestou do Poľska.

Veľký úspech mal výstup na Vihorlat, ktorého sa
z nášho mesta zúčastnilo 55 účastníkov. Vihorlat je
národná prírodná rezervácia, je súčasťou chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat, nachádza sa tu aj Vihor−
latský prales, vyskytujú sa tu plochy andezitových
lávových prúdov a iné zaujímavosti.

Činnosť KST je rôznorodá, strávili sme chvíle od−
dychu a načerpali nové síly.         Anna Zabloudilová

Predám šteniatka čivavy krátkosrstej − fenky. 
Č.t. 0904 254 045

Bronz z majstrovstiev Európy
Silový trojboj v meste nastúpil 2. ročník svojej novodobej histórie s predsavzatím pripraviť

súťažné družstvo na kolektívne súťaže. V individuálnych súťažiach sme mali cieľ čo najlepšie
reprezentovať oddiel, mesto Strážske a pokúsiť sa vybojovať miestenku na ME v tlaku a silovom
trojboji v Egeri a na svetovom pohári mládeže. 

Po polovici sezóny je jasné, že ciele sa nám
podarilo naplniť už s veľkým predstihom. Výsledky
vybojoval pretekár Lukáš Sabol, ktorému v súčas−
nosti sekundujú najmä bratia Kolibabovci a Cimp−
rich, z ktorých sa budeme snažiť vytvoriť súťažný
kolektív. 

30. apríla Lukáš na M SR  v benchpresse  RAW
vo Svidníku vyhral kategóriu do 90 kg medzi mužmi
a juniormi a stal sa tak aktuálnym majstrom Sloven−
ska v týchto kategóriách.

Dobrú  formu potvrdil 14.−15. mája v Kružľove
na M SR v silovom trojboji RAW, kde v kategórii do
90 kg medzi mužmi získal striebornú medailu a
medzi juniormi vyhral svoj tretí titul majstra Sloven−
ska v roku 2011. Tieto súťaže absolvoval so záme−
rom kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy, ktoré
sa potom konali 11.−19. júna 2011 v nádhernom
maďarskom kúpeľnom meste Eger. Napriek zakolí−
saniu formy si odniesol bronzovú medailu, keď sú−
ťaž uzatváral až posledným platným pokusom. 

Na súťaži v Egeri sa však už prejavili zdravotné dôsledky z pretrénovania a tak sme v ďalšej fáze
prípravy absolvovali už iba dve pohárové súťaže v Giralovciach 10. júla deadlift 3. miesto juniori a Dobšinej
benchpress RAW 4. miesto juniori. Po výdatnom odpočinku sme nastúpili na prípravu s cieľom absolvovať
pohárovú súťaž v Bardejove, ale najmä svetový pohár mládeže v silovom trojboji, na ktorý už máme
zabezpečenú kvalifikačnú miestenku. Štefan Román
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