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Zasadnutie poslancov mestského zastupi−
teľstva sa uskutočnilo 5. septembra 2013.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Infor−
máciu o platení dane z nehnuteľností fyzických
osôb k 31.07.2013. l Čerpanie rozpočtu MsPS k
30.06.2013. l Informáciu o stave záväzkov a po−
hľadávok MsPS k 31.07.2013. l Informáciu o plne−
ní finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.
2013. l Správu o činnosti Mestskej polície za rok
2012. l Správu o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi za I. polrok 2013. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o ná−
slednej finančnej kontrole v ZUŠ. l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole daňo−
vých príjmov − 133 001 Daň za psa. l Investičný
zámer Nájomné byty prezentovaný p. Raganom. l
Zmenu obchodného mena z Ing. Vladislav Pavlič
Servis Comp dodatkom v nájomnej zmluve č.
303/2010 zo dňa 31.08.2010 na spoločnosť VEMP,
s.r.o.

Schvaľuje: l Podmienky verejnej obchodnej
súťaže na prenájom nehnuteľnosti Pohostinstvo na

FŠ v Strážskom. 
Objekt je umiestnený v Strážskom, má súpisné

číslo 11, nachádza sa na ul. Mládeže a je posta−
vený na pozemku parcelné číslo 43/2, v katastrál−
nom území Strážske, obec Strážske, okres Micha−
lovce, nehnuteľnosť je vedená Katastrálnym úra−
dom Košice, Správa katastra Michalovce na Liste
vlastníctva LV č. 1236:        

Nehnuteľnosť je možné dať do nájmu uchádza−
čovi len na základe písomnej žiadosti. Predmetom
nájmu nie je pozemok, na ktorom je postavená
nehnuteľnosť. Cena za nájom je určená podľa
platného a účinného VZN vo výške minimálne 120
eur/mesačne.

Návrh je potrebné doručiť poštou alebo osobne
na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie A.
Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 4.10.
2013 do 14.00 hod. v zapečatenej obálke. Lehota
na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou.
Na obálku uvedú svoje meno, adresu a oznam
"Prenájom objektu Pohostinstvo FŠ − neotvárať".
Došlé návrhy budú označené dátumom podania a
osobitne uložené neporušené do termínu ich otvá−
rania.                          (Pokračovanie na 2. strane).

Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Zmena rozpočtu MsPS

28.8.2013 sme si v meste pripomenuli 69.
výročie vypuknutia Slovenského národného
povstania.

Na oslavách výročia sa zúčastnil primátor
mesta Ing. Vladimír Dunajčák, predstavitelia
jednotlivých politických strán, členovia Sloven−
ského zväzu protifašistických bojovníkov, pra−
covníci mestského úradu a občania nášho
mesta. 

V doobedňajších hodinách už tradične pre−
biehala súťaž v aranžovaní kvetov a krátky kul−

túrny program s názvom Zachraňujme holubicu,
ktorý pre krúžok Zrkadlenie a spevácku skupinu,
pripravila Gabriela Grmolcová. V rámci súťaže
porota ocenila tri kytice − Alžbety Ščurovej z DSS
Harmónia, Aleny Dulovej, Márie Žákovej.

Oficiálna časť osláv výročia SNP sa začala
pol hodinu pred 15. hodinou kladením vencov k
pomníku a pokračovala slávnostným programom.
Zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, k
prítomným sa prihovoril primátor mesta a za−
spieval SZ Rozkvet. Snímky: P. Kičinka a G.
Grmolcová                                        − sab −

Zachraňujme holubicu

Na slovíčko, pán primátor
Dom smútku je dnes bežnou súčasťou

občianskej vybavenosti každého mesta či
obce. Ten náš prešiel rekonštrukciou. Aké
úpravy to boli?

Keďže Dom smútku v našom meste bol po−
stavený v 70−tych rokoch minulého storočia,
vyžadoval si úpravu a modernizáciu, aby spĺňal
požiadavky miesta
dôstojnej rozlúčky
so zosnulými. Jed−
nou z úloh mesta
bola aj rekonštrukcia
Domu smútku už aj
v minulosti. Pretože
financií je stále má−
lo, hlavne na väčšie
investície, dlho sa
Dom smútku nedo−
stal do hlavných
úloh. Je to realita aj
napriek tomu, že
mesto hospodári
veľmi dobre. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v
hospodárení miest za rok 2012 skončilo na 3.
mieste na Slovensku. A tak som už dávno hľadal
iné zdroje. Podarilo sa mi z rezervy vlády vybaviť
150 000 eur v čase, keď vláda mala výjazdové
zasadnutie v Michalovciach. Na verejné obstará−
vanie stavebných prác boli predpokladané roz−
počtové náklady vo výške 199 950 eur bez DPH. 

Na základe verejného obstarávania úspešným
uchádzačom na zhotovenie diela stála Breza
Stavotrans, s. r. o. Rekonštrukčné práce trvali 5
mesiacov. Urobila sa sanácia vlhkého muriva,
zateplenie strechy, výmena strešnej krytiny, von−
kajšia fasáda, vnútorné úpravy, výmena okien a
dverí. Pred dokončením sa ukázalo, že je nutná
kanalizácia, ústredné kúrenie, a preto mesto na
uvedené veci a verejné osvetlenie prispelo sumou
45 000 eur z vlastných zdrojov. 

Je mi jasné, že bolo by vhodné aj nové
vnútorné vybavenie a komunikácie v okolí Domu
smútku. Verím, že aj na tieto veci sa v blízkej
budúcnosti nájdu finančné prostriedky. Napriek to−
mu môžem povedať, že teraz zrekonštruovaný
Dom smútku je už dnes dôstojným miestom na
vykonávanie pohrebných obradov. 15. septembra
2013 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie bol
posvätený a uvedený do prevádzky.

Ďakujem za odpoveď!                       − red. −

Pozor − oznam občanom!
Dňa 1.10.2013 od 13.00 hod do 17.00 hod. vy−

koná veterinárny lekár MVDr. Dionýz Šipoš v prie−
storoch veterinárnej ambulancie na ul. Obchodnej v
Strážskom (v budove ubytovne Chemik) povinné
čipovanie a očkovanie spoločenských zvierat (psy,
mačky, fretky a pod.)

Čipovanie spoločenských zvierat je povinné
podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej sta−
rostlivosti v znení neskorších predpisov a má sa
vykonať do 30.9.2013. Za nesplnenie tejto povin−
nosti môže byť majiteľovi uložená sankcia do výšky
300 eur. 

Zavedenie mikročipu a očkovanie proti besnote
je spoplatňované poplatkom 15 eur. Žiadame, aby
si majitelia zvierat doniesli očkovací preukaz .

Štefan Román, náčelník MsP 
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(Dokončenie z 1. strany). Otváranie obálok s
návrhmi vykoná výberová komisia dňa 4.10.2013 o
14.30 hod. za účasti uchádzačov, ktorí prejavia
záujem. Po otvorení ponúk doručených v stanove−
nom termíne budú prečítané mená uchádzačov s
oznámením ceny za prenájom a predpokladaný
investičný zámer. 

Predložený návrh je možné odvolať do 4.10.
2013. Návrh je možné dopĺňať len do 4.10.2013 do
14.00 hod. Po predchádzajúcej dohode s kontakt−
nou osobou je možné si prehliadnuť nehnuteľnosť −
objekt Pohostinstva na FŠ  do 3. 10. 2013 do 12.00
hod.  

Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, Michal
Zásadný č. tel. 056/64 91 431. Podrobnejšie infor−
mácie sú na www.strazske.sk a na úradnej tabuli
mesta.  
l Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2013 pre MsPS mesta Strážske:

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiah−
nutí vyšších príjmov a to o 54 396,28 eur�l b) pre−
sun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách v
programoch rozpočtu uvedených v prílohe, bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v
bode a). Rozpočet po navrhovanej zmene, ako
vyrovnaný vo výške 538 462,03 eur. l Pridelenie
bytu U−3/B/1 pre Lenku Dilikovú na dobu do 31.12.
2014. l Predĺženie nájomnej zmluvy bytu č. U−
3/A/3 pre Milana Dubovského do 31.12.2014 len s
podmienkou splatenia dlhu za TKO. l Odpredaj po−
zemku parcela číslo 629/1 druh pozemku zasta−
vané plochy a nádvoria vo výmere 128 m2, parcela
číslo 629/2 druh pozemku zastavané plochy a ná−
dvoria vo výmere 185 m2, parcela číslo 630 druh
pozemku záhrady vo výmere 1067 m2, na ul. Agá−
tovej zapísané na LV č.1848 pre:
− Jozefa Saba, Belinského 17, 800 01 Bratislava −
Petržalka, − Františka Saba, Mierová 630, 072 22
Strážske, − Ing. Petra Saba, Mierová 630, 072 22
Strážske rovnakým dielom, v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu
1,00 eur a náklady spojené s prevodom nehnuteľ−
nosti do katastra. Odôvodnenie: Ing. Peter Sabo,
Mierová 630, 072 22 Strážske požiadal o odpredaj
pozemku parcela číslo 629/1 druh pozemku zasta−
vané plochy a nádvoria vo výmere 128 m2, parcela
číslo 629/2 druh pozemku zastavané plochy a ná−
dvoria vo výmere 185 m2, parcela číslo 630 druh
pozemku záhrady vo výmere 1067 m2, na ul. Agá−
tovej zapísané na LV č.1848 pre: − Jozefa Saba,
Belinského 17, 800 01 Bratislava − Petržalka, −
Františka Saba, Mierová 630, 072 22 Strážske, −
Ing. Petra Saba, Mierová 630, 072 22 Strážske
rovnakým dielom, z dôvodu, že predmetné po−
zemky už boli odkúpené na základe kúpnej zmluvy
č.2/2006 zo dňa 9. 1. 2006 uzatvorenej medzi Mes−
tom Strážske a nebohou Helenou Sabolovou rod.
Jesenkovou, ale predmetná kúpna zmluva nebola
podaná na prevod vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti Košice − Správa katastra Michalovce.
l Odpredaj pozemku parcela číslo 1150/3 vo vý−
mere 18 m2 a parcela číslo 1150/4 vo výmere 1 m2
podľa geometrického plánu č.36208914−2/2013 a
na základe zákona č. § 9a ods. 8 písm. b) zákona

SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí, pre Grécko−
katolícku cirkev v Strážskom za cenu 1 euro. l Kú−
pu pozemku parcela číslo 1696 druh pozemku zá−
hrady o výmere 338 m2 na ul. Krivošťanskej od
Ireny Cmarovej, Krivošťanská 363, Strážske za ce−
nu 8,30 eur/m2, t.j. 2 805,40 eur. l Vznik novej spe−
váckej folklórnej skupiny Laborec pod vedením P.
Schudicha, ktorý bude fungovať pri referáte kultúry
a športu. l Odpis pohľadávky Mestského podniku
služieb mesta Strážske z podnikateľskej činnosti − z
obchodného styku voči firme RAMTEC, s.r.o. Štú−
rova 44, Košice vo výške 2645,32 eur, vzhľadom na
jej nevymožiteľnosť, v súlade so zákonom. l Zvýše−
nie rozpočtu pre ZŠ Strážske o 6 628,09 eur na
riešenie havarijného stavu vodovodu. l Zvýšenie
rozpočtu pre ZŠ Strážske o 1 226 eur na odchodné
pre zamestnanca ŠKD z vlastných zdrojov. l Zvý−
šenie rozpočtu pre MŠ o 1 205 eur (odchodné pri
prvom odchode do dôchodku) z vlastných zdrojov.
l Nákup konvektomatu s príslušenstvom pre MŠ v
sume do výšky 7 000 eur. l Dofinancovanie roz−
počtu pre ZUŠ Strážske vo výške 3 500 eur na
energie z vlastných zdrojov.

Ukladá: l Vypracovať Dodatok k zmluve o náj−
me nehnuteľnosti Mestská jedáleň č. 289/2009 zo
dňa 31.12.2009 pre Bc. Martina Hajdučka, Jahodná
518/1, 072 22 Strážske, v súvislosti so zmenou
spôsobu platieb. (Zodpovedná: vedúca ekonomic−
kého oddelenia. Termín: 30. 9. 2013.) l Pripraviť
informáciu o priemerných mzdách pedagogických a
nepedagogických zamestnancov škôl a školských
zariadení za roky 2011, 2012 a polrok 2013 a pred−
ložiť na najbližšie rokovanie MsZ. (Zodpovedná:
referentka pre školstvo. Termín: do budúceho za−
stupiteľstva.) l Pripraviť 2. zmenu rozpočtu mesta v
súvislosti s navýšením rozpočtov pre ZŠ, MŠ a
ZUŠ. (Zodpovedná: vedúca ekonomického odde−
lenia. Termín: do budúceho zastupiteľstva.) l Vy−
hlásiť verejno obchodnú súťaž na prenájom objektu
Pohostinstva na FŠ. (Zodpovedná: vedúca ekono−
mického oddelenia. Termín: do 13. 9.2013.)

Súhlasí: l So zmenou spôsobu platieb nájom−
ného zo sumy 3 303 eur štvrťročne na sumu 1 101
eur mesačne so splatnosťou do 25. dňa príslušného
mesiaca pre Bc. Martina Hajdučka, Jahodná 518/1,
072 22 Strážske dodatkom k Zmluve o nájme
nehnuteľnosti Mestská jedáleň č. 289/2009 zo dňa
31.12.2009.

Ruší: l Bod B/8 Uznesenia č.133/2005 zo dňa
12.12.2005 (Odpredaj pozemku parc. č. 629/1 za−
stavaná plocha vo výmere 128 m2 pod rodinným
domom č.s. 200, pozemku parc. č. 629/2 vo výmere
185 m2 a pozemku parc. č. 630 záhrada vo výmere
1067 m2  na ulici Agátovej, kat. územie Strážske
podľa geometrického plánu č.14296985−28/2005,
pre Helenu Sabovú rod. Jesenkovú, trvale bytom
Agátová 200, za cenu 1,− Sk/m2.

Neschvaľuje: l Prenájom časti pozemku par−
cela č. 106/4 o výmere 76 m2 pre p. Sidora s tým,
že bude udržiavať priľahlý pozemok (kosenie, od−
pratávanie snehu) a v prípade poškodenia fasády
na požiarnej zbrojnici, je povinný jej opravu zabez−
pečiť na vlastné náklady.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva Spoločenská rubrika

Ekumenická posviacka
Jeseň ako ročné obdobie je rovnako krásna

ako ostatné ročné obdobia. Jeseň života má ale
okamih, kedy sa s ňou musíme rozlúčiť...

Dňa 15.9.2013 na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie sa konala ekumenická posviacka zre−
konštruovaného Domu smútku v Strážskom. Vyko−
nali ju rímskokatolícky kňaz Mgr. Peter Vojto, kaplán
Mgr. František Barna, gréckokatolícky kňaz Mgr.
Ladislav Praščák a pravoslávny kňaz Mgr. Michal
Džugan (na snímke P. Kičinku). Primátor mesta Ing.
Vladimír Dunajčák v závere informoval prítomných o
celkovom priebehu rekonštrukcie a investičných ná−
kladoch. Slávnosť bola ukončená malým občerstve−
ním.                                                    − sab −

Jún, júl, august 2013 
Narodilo sa: 6 chlapcov
Sobáše: manželstvo uzavrelo 6 snúbenec−

kých párov
Jubilanti:
Jún: Marián Koščo, Miroslav Maroši, Mária

Kolibabová, Ľudmila Dubovská, Tatiana Kroch−
malová, Ľuboslava Macejková, Milan Tkáč, Miro−
slav Čaga, Jarmila Sabolová, Monika Holejová,
Anna Magyarová, Antónia Brezovská, Ján Danko,
Ladislav Major, Oliva Krpenská, Mária Hájičková,
Mária Brejdová, Anna Mazúrová, Ladislav Měš−
ťan, Ján Kudelčík, Ing. Ján Kužma, Mária Bilíko−
vá, Regina Balková, Alžbeta Gebelová, Júlia Vaň−
ková, Ján Duda, Ján Copko, Mária Bilíková, Edu−
ard Kaňuch.

Júl: Miroslav Macenko, Marián Štenko, Miro−
slav Oharčák, Milan Saxa, Ladislav Mikloš, Cyril
Kakoš, Vladislav Kolibab, Anna Švergová, Imrich
Meňovčík, Milan Maťaš, Sofia Loyová, Mgr. Eva
Kovalová, Katarína Vasiľová, Božena Popaďá−
ková, Tichomír Bereš, Pavel Babjak, Oľga Bab−
čáková, Mária Vasiľová, Valéria Hajduchová,
Alžbeta Gubová, Ružena Kačurová, Ing. Edita
Bermannová, Blanka Jusková, Andrej Somoš.

August: Ing. Alexander Bočan, Vladimír Pa−
vúk, Marián Lalkovič, Štefan Roman, Ondrej
Klešč, Janka Kačmárová, Mgr. Marta Bočanová,
Ružena Kuliková, Danka Slepáková, Ing. Ivan
Gavula, Anna Vašátková, Anna Zámborová,
Vlasta Bernatová, Ján Chytra, Dušan Onufer,
Emil Lukčo, Jarmila Tejgiová, Oľga Cimprichová,
Helena Vašková, Sergej Skoupil, Klement Dan−
kanin, Sabina Zubaľová, Anna Rozáková, Alžbeta
Kužmová, Marta Grodecká, Jolana Brndiarová,
Anna Gadžová.

Chlapcom, manželským párom i jubilantom
srdečne blahoželáme a želáme všetko najlepšie.

Zomreli v júni: Agáta Mandelová, Mária Va−
silňaková.

Zomreli v júli: Ján Elek, Bernardína Ščobi−
ková, Kornélia Pohanková, Ján Potocký, Mária
Lenártová. 

Zomreli v auguste: Mária Lukčová, Helena
Kaňuchová, RNDr. Andrej Tall, Vladimír Fábry.

Venujme im tichú spomienku!  
Mgr. M. Danková

Spomienka 
"Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť."

So smútkom v srdci si 12.
októbra pripomenieme 25 ro−
kov, kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otecko a
dedko ŠTEFAN VILKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Smútiaca Rodina 

Odišla navždy
Aj ZO SZPB sa navždy

rozlúčila so svojou dlhoročnou
členkou a funkcionárkou Má−
riou Lenártovou, ktorej život−
ná púť sa skončila 22. 7. 2013
vo veku 82 rokov. 

Aktívne pracovala v SZPB,
pôsobila aj ako  poslankyňa v
meste a svoj život zasvätila výchove detí a mlá−
deže. Česť jej pamiatke!         ZO SZPB Strážske

Dopisovate¾om
Pre nedostatok miesta redakcia upravila

a skrátila niektoré články v zmysle práva uve−
denom v tiráži novín.



Spievali pri vatre
Pred 21 rokmi bola podpísaná Deklarácia o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na oslavu jej schválenia

sa od roku 1992 na mnohých miestach Slovenska zapaľujú vatry zvrchovanosti.
Tohto roku sa 21. 7. 2013 obyvatelia Strážskeho stretli v mestskom parku, aby si pripomenuli výročie

veľkej udalosti. Organizátorom osláv bola MO HZDS a zúčastnil sa jej primátor mesta Ing. V. Dunajčák,
poslankyňa MsZ M. Juhásová a predseda OP HZDS v Michalovciach A. Kamberovič. V kultúrnom programe
vystúpil spevácky zbor Rozkvet, spevácka skupina Čemerňanka a slečny Kamberovičove. Programom
sprevádzala A. Mochťaková. Vatru zapálil predseda OP HZDS. Pri vatre zaspievali  spevácke súbory a
ostatní prítomní. Po slávnosti pri občerstvení opäť  Rozkvet rozospieval prítomných. K vydarenému podujatu
prispelo aj krásne počasie.                                                                                    Amália Mochťaková
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Posolstvo piesní
Slovensku a svetu

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Kon−
štantína−Cyrila a Metoda  na Veľkú Moravu, sme sa
20. júla 2013 zúčastnili netradičnej a celospolo−
čenskej formy Vďakyvzdania na Brekovskom  hra−
de. Bol to symbolický prejav vďačnosti ľudí rôz−
neho vierovyznania, spoločenského postavenia, so−
ciálneho cítenia a veku. 

V čase od 12. hodiny pod vedením Ing. Jána
Michanča, akordeónového sprievodu Gabriela Ulič−
ného, sme prostredníctvom piesní vzdali hold za
dielo, ktoré pre nás Cyril a Metod vytvorili. Spojili sa
spevácke skupiny z obce Topoľovka, Brekov a
mesto Strážske − teda okres Humenné a Micha−
lovce. Všetky tisíckami hrdiel naraz zaspievané
piesne na celom Slovensku, ale i vo svete, sa zliali
do jediného, modlitbe podobného vzdušného prú−
du, ktorý dokáže odviať ľudské neresti. Veľké uzna−
nie patrí hlavnému garantovi veľkolepého podujatia
Doc. Ing. Viliamovi J. Gruskovi. Cítili sme sa veľmi
dobre a odchádzali sme z podujatia spokojní. 

A. Zabloudilová

Zahraniční Slováci
v meste

V tomto roku oslavujeme na Slovensku
viacero významných dejinných udalostí: 1150 ro−
kov od príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Me−
toda na naše územie, 150. výročie založenia Ma−
tice slovenskej a 20. výročie vzniku samostatnej
Slovenskej republiky.

Už po piatykrát na festivale 6. júla 2013 pri−
vítal v našom meste rodákov a krajanov zo za−
hraničia Ing. V. Dunajčák, primátor mesta. 

Potom amfiteáter v parku ožil spevom a tan−
cami dvoch skvelých zahraničných súborov. Bol
to Slovenský folklórny súbor z Kanady z mesta
Windsor a bulharský Detský súbor Milka Stojeva
z Burgasu. Ich  hodnotné a pôsobivé vystúpenia
diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom a pri−
mátor mesta kvetmi. Vďačne tlieskali aj SZ Roz−
kvet a talentovaným spevákom V. Pirníkovej, N.
Lazarovej a M. Mazárovi, ktorých na akordeóne
doprevádzal P. Schudich.

Pre všetkých účastníkov festivalu bolo pripra−
vené v parku bohaté a chutné občerstvenie, na
ktoré ich pozval primátor mesta. 

Marta Karkošiaková

Slovenský zväz sklerózy multiplex usporia−
dal v lete 9. ročník abilympiády na Zemplínskej
šírave. Abilympiáda je súťažná prehliadka pra−
covných schopností a zručností ľudí s diagnózou
SM. Prostredníctvom Matice Slovenskej v Mi−
chalovciach pozvala prezidentka zväzu J. Fajno−
rová do poroty recitačnej súťaže členky krúžku
Zrkadlenie G. Grmolcovú, M. Karkošiakovú a A.
Zabloudilovú. Prežili sme pekné chvíle pri reci−
tačných výkonoch súťažiacich i pri prehliadke
vystavených prác. Získali sme nový poznatok,
že  aj ľudia s touto vážnou chorobou vedia tvoriť
krásne veci, súťažiť a nepoddať sa nepriazni ži−
vota!                                                − gg −

Nový školský rok
Materská škola je prvým spoločenstvom, s kto−

rým sa dieťa stretáva mimo rodiny. Je to prvá vý−
chovno−vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje
predprimárne vzdelávanie a položí základ budú−
ceho vzdelania dieťaťa. 

Predprimárna edukácia má tú jedinečnosť, že
edukácia sa realizuje integrovane v priebehu ce−
lého dňa, týždňa a roka, bez časového a obsaho−
vého ohraničenia. 

Prerušenie prevádzky v termíne od 29.7. do
31.8.2013 sme využili na výmenu detského ihriska
na školskom dvore, doplnenie piesku do piesko−
viska, rekonštrukciu sociálneho zariadenia pre per−
sonál, prípravu predeľovacích stien do WC v jed−
notlivých triedach a ich inštaláciu. Uznanie patrí
tým, ktorí nám pritom ponúkli bezplatnú pomocnú
ruku − M. Patlevičovi, B. Čonkovi, E. Šurmanekovi,
F. Paľovi, Ing. V. Dunajčákovi, primátorovi mesta,
Ing. J. Fedorkovi, riaditeľovi MsPS a tiež zamest−
nancom tohto podniku. 

Školský rok 2013/2014 začíname s počtom za−
písaných 94 detí v 4 triedach, 20 detí sa prijať ne−
podarilo. Dôvodom bol v 17 prípadoch vek detí, t.j.
mladšie ako 3 roky a 3 deti pre nedostatok voľnej
kapacity. Prednosť pri prijatí dostali deti po dovŕšení
5. roku veku, deti s odkladom povinnej školskej
dochádzky a dodatočným odkladom povinnej škol−
skej dochádzky (v súlade so Z.č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní). Priebežne sa tento stav
chystáme so zriaďovateľom riešiť. Uvedomujeme si
však, že to nebude jednoduché.    

PaedDr. Iveta Grigeľová

Zrkadlenie 
v porote

ZŠ navštevuje 437 žiakov
Dňa 3.9.2013 sa začal nový školský rok

2013/2014. Prvýkrát bránu našej školy prekročilo
47 prváčikov. Školský rok 2013/2014 sme začali s
počtom 437 žiakov. Z toho 420 žiakov je v bežných
triedach, 17 žiakov sa vzdeláva v dvoch špeciál−
nych triedach. V ročníkoch 1. − 4. je deväť tried, v
ročníkoch 5. − 9. je dvanásť tried.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 32  peda−
gógov, 4 vychovávateľky, traja asistenti učiteľa a 13
správnych zamestnancov. Všetci žiaci v bežných
triedach sa vzdelávajú podľa Školského vzdeláva−
cieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho
vzdelávacieho programu. 

Učitelia sa pri vzdelávaní žiakov v tomto škol−
skom roku  zamerajú, podobne ako minulý rok, na
zvýšenie úrovne komunikačných schopností žiakov
hlavne v slovenskom ale aj anglickom, nemeckom
a ruskom jazyku, na čítanie s porozumením vo všet−
kých predmetoch a finančnú gramotnosť. Vo vý−
chovno−vzdelávacom procese môžu učitelia aj žiaci
plne využívať výpočtovú techniku, ktorou je škola
dobre vybavená. Pre pohybovo nadaných žiakov
v 5. − 9. roč. otvárame päť športových tried zame−
raných na futbal a volejbal.  

Škola už tradične ponúka svojim žiakom mnoho
zájmových útvarov. V škole pokračuje Národný pro−
jekt "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k
inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". Ško−
la získala dve interaktívne tabule, a ešte získa fi−
nančné prostriedky na zabezpečenie celodenného
vzdelávacieho systému.           Mgr. Marta Karafová

Nábor spevákov
Novozaložená spevácka skupina Laborec

prijme nových spevákov a speváčky vo veku
od 6 do 60 rokov. Predošlé skúsenosti sú
vítané, ale tešíme sa aj na skryté talenty. 

Kontakt: 0907 934 017

Letná škola
V dňoch 5. − 9. 8. 2013 sa uskutočnil druhý roč−

ník denného letného tábora Letná škola tanca.
Organizátorom tábora bolo mesto Strážske. 

Pre deti to bol týždeň plný tanca, pohybu, zá−
bavy a hier. Okrem folklóru si vyskúšali zaujímavý
druh športu jumping, zatancovali zumbu i náročný
športový tanec. Každý deň, po náročnom cvičení,
deti oddychovali a šantili sa na letnom kúpalisku.

J.B.−D.S.

V sezóne od 14. 6 do 31. 8. 2013 naše letné
kúpalisko navštívilo 11 312 rekreantov. Občer−
stvenie si mohli zakúpiť v bufete Kolkáreň. Zo 76
dní prevádzkovania  bolo 61 dní slnečných a 15
dní oblačných. Okolie kúpaliska − oplotenie − bo−
lo skrášlené novými grafitmi, kresbami od mla−
dých výtvarných autorov. Slniečko nám hodne
prialo a ukončenie sezóny 2013 skončilo k spo−
kojnosti MsPS aj návštevníkov. 

Text a foto: G. Gá.

Deti MŠ pri vystúpení uja Ľuba.

Pestré leto 
v centre

Počas horúcich letných prázdninových dní sa
z priestoroch centra voľného času ozýval veselý
smiech detí. Uskutočnili sa dva turnusy mest−
ského denného tábora a jedno odborné sústre−
denie.

Prvý turnus sa začal  hľadaním pokladu. Deti
počas jednotlivých dní plnili úlohy v rôznych
športových disciplínach, navštívili hasičský zbor i
Územný spolok Červeného kríža v Michalov−
ciach. Vyvrcholením bolo hľadanie kľúča k pokla−
du, ktorý potešil všetkých 20 pátračov. 

V druhom turnuse sa účastníci  preniesli do
rozprávkovej rodiny Šmolkov, kde si  16 Šmolkov
a Šmouliniek veselo užívalo horúce leto. Na ranči
Patrika Magdošku si zajazdili na koníkoch, vy−
skúšali streľbu z luku i hod lasom a šípkami.

Tvorivý ateliér malo  názov odborné sústre−
denie, na ktorom 12 účastníci zhotovili  darčeky
z hliny, sadry, náramky z nití, vymaľovali tričká a
jednoduché sklenené fľaše premenili na malé
umelecké  dielka. Letná činnosť sa vydarila. Deti
odchádzali z jednotlivých turnusov tábora i od−
borného sústredenia veselé a spokojné. Na pa−
miatku si odnášali diplomy, sladkosti, množstvo
vecných cien i zhotovené výrobky.   A. Fedáková
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Opäť opekali vonku
V  sobotu 17. augusta 2013 v priestoroch  poho−

stinstva na futbalovom štadióne v Strážskom sa
uskutočnila smerácka opekačka.

Šiesta opekačka bola spojená s členskou
schôdzou, ktorá sa zaoberala, okrem hodnotenia
činnosti klubu a situáciou v okresnej organizácii
strany Smer−SD v Michalovciach, aj prípravou na
voľby do Košického VÚC. Odzneli na nej ďalšie
informácie  a na ich doplnenie odznelo v diskusii z
členskej záladne mnoho podnetných návrhov. 

Hosťami na podujatí boli podpredsedovia OR
Smer − SD v Michalovciach PhDr. Jana Ciberéová
a Ing. Emil Ďurovčík, ktorý je v súčasnosti aj pod−
predsedom VÚC. Schôdzu viedla predsedníčka KR
Marianna Fischerová. S členmi KR sa postarala aj
o podanie chutného občerstvenia. 

Ing. Eva Búciová

Turnaje 
v plážovom volejbale 

Volejbalový klub Strážske tradične počas letnej
sezóny organizoval na letnom kúpalisku turnaje v
plážovom volejbale.

16. júna sa uskutočnil turnaj juniorov ako
kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska − oblasť
Východ. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8 dvojíc
chlapcov. Víťazom kvalifikácie dvojica Kamil Pav−
linský − Jakub Gondžur.

12. ročník turnaja v plážovom volejbale mu−
žov a žien v rámci Majstrovstiev Slovenska sa
uskutočnil 29. − 30. júna. Na turnaji sa zúčastnilo 12
dvojíc žien a 15 dvojíc mužov.

Víťazkami v kategórii žien sa stala dvojica Zu−
zana Šajmovičová − Monika Šmitálová. V kategórii
mužov zvíťazili Ján Namešanský − Michal Hovorka.
Turnaja sa zúčastnili aj dvojice z nášho volej−
balového klubu. Tomáš Sekera − Matúš Vetrecin
obsadili 3. miesto, Jozef Sekera − Tomáš Varšo ob−
sadili 7. − 8. miesto.

Majstrovstvá mesta v plážovom volejbale sa
uskutočnili 10. augusta. Hralo sa v dvoch kategó−
riách. V kategórii do 40 rokov bolo poradie na
prvých troch miestach nasledovné: 1. D. Vaňko − T.
Varšo, 2. P. Olearnik − J. Olearnik, 3.  M. Beň − J.
Mižik. V kategórii nad 40 rokov: 1. D. Kovaľ − M.
Koval, 2. M. Varšo − A. Gardošová, 3. M.  Aleksik −
M. Račková.

Dvojica T. Sekera − M. Vetrecin sa zúčastnila aj
finálového turnaja majstrovstiev Slovenska v
plá−žovom volejbale v Košiciach, kde sa umiestnili
na 9. − 12. mieste. 

Dvojica T. Sekera − P. Olearnik vo finále Vý−
chodného pohára obsadila 4. miesto. 

Štefan Bočko

Šport pre seba
Šport robíme predovšetkým pre seba, svoje

potešenie a radosť. To bolo heslo 2. ročníka špor−
tových hier prijímateľov sociálnych služieb zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý sa usku−
točnil 27. 8. 2013 na mestskom ihrisku v Stráž−
skom. 

Organizátorom bolo zariadenie sociálnych slu−
žieb Harmonia Strážske, súťažné družstvá prišli zo
všetkých 14 zariadení sociálnych služieb a hostia.
Po úvodnom príhovore riaditeľky Ing. Márie Duna−
jovej bol sľub športovcov, ktorí súťažili v štyroch
disciplínach. Potom na všetkých čakal chutný guľáš
a odovzdávanie cien. Umiestnenie súťažiacich
družstiev v celkovom hodnotení športových discip−
lín: 1. miesto − DSS Idea Prakovce, 2. miesto − ZSS
Via Lux Košice Barca, 3. miesto − ZSS Harmonia
Strážske. 

V závere bola  ukážka zásahu hasičského zbo−
ru zo Strážskeho. Prítomní si mohli vyskúšať ha−
senie požiaru, či pozrieť interiér požiarnického auta.
Osobitné uznanie patrí mestu a Mestskému pod−
niku služieb Strážske za poskytnutie priestorov fut−
balového ihriska.                                       −b.d.−

Bude výstava
Zemplínska výstava drobných zvierat a špe−

ciálka klubu Plymutiek a Zemplínskych králikov sa
uskutoční 26. − 27. októbra 2013 v budove zimného
štadióna v Strážskom. Pre verejnosť bude otvorená
od 8.00 do 17.00 hod., druhý deň do 15.00 hod.
Organizátor výstavy − ZO SZCH Strážske − sa teší
na vašu účasť.                                          −red.−

Dňa 28. júla bežecký klub nášho mesta v spo−
lupráci s mestom Strážske a Park Pubom Strážske
zorganizoval už 8. ročník cestného behu Labo−
recká pätnástka. Na štart 10 a 15 km trate z
mestkého parku  cez Krivošťany, Staré s obrátkou
na križovatke do Oreského, sa postavilo 78 pre−
tekárov odhodlaných bojovať nielen so súpermi,
ale aj s nesmierne teplým počasím. 

V cieli dominoval Michal Lami z Košíc, v kate−
górii žien dominovala držiteľka traťového rekordu
Katarína Labašová z Geoma Košice. Z našich pre−
tekárov sa najlepšie umiestnil Vladislav Lipovský
na celkovom 14. mieste, celú trať absolvovali aj
členovia domáceho bežeckého klubu MBO Stráž−
ske. Samotný pretek sprevádzal aj kultúrny pro−

gram vystúpením hudobnej skupiny Bank−Band,
pre pretekárov a divákov bola bohatá tombola s
hlavnou cenou kombinovanou chladničkou, výbor−
ný guľaš pre organizátorov pripravil Milan Kozár,
večeru pre pretekárov reštaurácia Aztéka, o bez−
pečnosť na trati sa postarala mestská polícia v
spolupráci s dopravnou a štátnou políciou, na
zdravie pretekárov na trati dozeral Mudr. Marián
Maškulík. Uznanie patrí Jankovi Sabovi za výborné
moderovanie, ďalej kolektívu rozhodcov, organizá−
torom, za ozvučenie Ondrejovi Blaščákovi, ako aj
všetkým sponzorom a reklamným partnerom pre−
teku. Viac informácií, výsledky a fotodokumentáciu
podujatia si verejnosť nájde na internetovej stránke
www.laborecka15.wbl.sk.           Vladislav Lipovský

8. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO CESTNÉHO BEHU 

Laborecká pätnástka

Nový šport
Slovenský hostingový zväz založil po Bratislave

a Sobranciach klub aj v Strážskom. Vedie ho Mgr.
Ivan Sirko, európsky prezident zväzu (t. č. 0903
871 772). K terajším 15 členom sa môžu pridať
ďalší. Tréningy zmiešaných bojových umení sú v
pondelok, stredu a piatok od 19.30 do 21.00 hod. v
OD Laborec (na poschodí v miestnosti aerobiku a
zumby). U dospelých je vekový limit do 40 rokov.
Podrobnejšie informácie na www.hosting−mma.eu,
ivan.sirko@post.sk.                                     −gg−

U primátora mesta
Majstrov Slovenska, mladých volejbalistov zo

základnej školy, o ktorých sme písali v minulom
čísle, prijal Ing, V. Dunajčák, primátor mesta, na
sklonku júna. Príhovorom i darčekmi ocenil ich
víťazstvo na majstrovstvách Slovenska 12 najlep−
ších družstiev. 

Zlaté medaily získali (na snímke ZŠ): v pokľaku
zľava  M. Matuch, O. Sovjak, J. Hakoš, v stoji zľava
Mgr. F. Müller, Š. Kovaľ, E. Kočerha, Š. Sorokáč.

Na fotografii v minulom čísle sú volejbalisti,
starší žiaci, ktorí na Slovensku obsadili tretie
miesto: D. Suslo, K. Dupal, J. Macejko (v pokľaku),
Mgr. P. Majer, M. Kmec, D. Ferko, S. Hudák, P.
Šmiga, P. Šumila, R. Venger. T. Bereznanin, Mgr.
F. Müller. Obom družstvám blahoželáme k výbornej
reprezentácii školy a mesta.

Došlo k zámene fotografie, aktuálnu sme dostali
teraz. Opravou sa zároveň ospravedlňujeme.    −gr−

Súťažili
Park Pub sa 11. septembra stal miestom špor−

tového dopoludnia, ktoré zorganizoval klub dô−
chodcov v spolupráci s ZO ZPCCH v Strážskom.

Otvorili ho predsedníčky M. Peťková a M.
Reiserová. Po súťažiach bolo vyhodnotenie. V 6
disciplínach zvíťazili:  Muži − J. Brejda, P. Dančišin,
M. Mižák, Ženy: − A. Cibulková,  R. Ferková, A.
Zabloudilová.

Ceny získali prví a najstarší účastník I. Me−
ňovčík. Z vložného po 2 eurá domáci upiekli
chutné klobásky pre 45 účastníkov.             −olc−


