Noviny občanov mesta Strážske
Na slovíčko, pán primátor
Vieme, že mesto Strážske sa zapojilo do
Národného projektu Podpora opatrovateľskej
služby. Čo tým mesto získa?
Najprv uvediem, že mesto Strážske − na zákla−
de samostatnej pôsobnosti podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
ďalších súvisiacich predpisov − má vypracované a
schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN)
č.2/2009, na základe ktorého poskytuje opatrova−
teľskú službu už od roku 2004. V súčasnosti za−
bezpečuje mesto opatrovanie pre 13 opatrovan−
cov, z toho je 5 mužov a 8 žien. Mesto zamestnáva
v súčasnosti 11 opatrovateliek. Opatrovateľská
služba sa poskytuje v domácnosti občana v
pracovných dňoch v čase od 7. 00 hod. do 15. 30
hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými
mesto uzatvára pracovný pomer.
Fond sociálneho rozvoja pomocou Implemen−
tačnej agentúry pre Zamestnanosť a sociálnu
inklúziu (IA ZaSI) začal tohto roku realizovať Ná−
rodný projekt Podpora opatrovateľskej služby.
Mesto podalo žiadosť o zapojenie sa do tohto
projektu a 25. 8. 2014 som ako primátor podpísal
zmluvu o spolupráci so spomínanou agentúrou. IA
ZASI sa v zmluve zaväzuje, že bude mestu, ako
poskytovateľovi opatrovateľskej služby, poskytovať
finančné prostriedky na výkon opatrovateľskej služ−
by v mesačných intervaloch, za predpokladu spl−
nenia zmluvných podmienok.
Od 1. 9. 2014 mesto zamestná 2 nové opatro−
vateľky, ktoré na základe spomínanej zmluvy o
spolupráci spĺňajú predpoklady pre túto prácu v
súlade s uvedeným zákonom. Realizácia projektu
bude ukončená 30. 9. 2015.
Projekt umožní poskytovať opatrovateľskú služ−
bu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc
inej osoby, zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby
pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s
nepriaznivým zdravotným stavom, a pre seniorov,
a zároveň podporí ich zotrvanie v prirodzenom
prostredí v rodine a komunite. Zároveň zníži dopyt
po inštitucionálnej starostlivosti.
Aj po ukončení projektu bude mesto podľa VZN
č. 2/2009 naďalej pokračovať v poskytovaní opa−
trovateľskej služby a má vypracovanú aj koncepciu
komunitného plánu. Predpokladáme, že počet opa−
trovaných bude stúpať, pretože mladí ľudia odchá−
dzajú, rodičia ostávajú a pribúdajú občania s ťaž−
kým zdravotným postihnutím.
Ďakujem Ing. V. Dunajčákovi za odpoveď! −red−

Sprievod k pamätníku. Snímka: P. Kičinka
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Kolkáreň, chodníky a parkoviská
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní dňa
26. 6. 2014:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Pred−
pokladané termíny zasadnutí a plánovaný program
MsZ na II. polrok 2014. l Harmonogram prípravy
rozpočtu mesta Strážske na roky 2015 − 2017. l
Prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok
2013. l Informáciu o platení dane za psa za k 31.
5. 2014. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole vybraných výdavkov v MŠ. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kon−
trole vybraných pokladničných operácií v MsPS. l
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na uza−
vretie zmluvy na kúpu nehnuteľnosti − objekt Kolká−
reň. l Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z
VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových so−
ciálnych dávok v zmysle čl. 6, ods. 3 pre Petru
Borošovú vo výške 100 eur a Annu Truhlikovú vo
výške 150 eur. l Stanovisko hlavného kontrolóra k
dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdro−
jov financovania. l Informácie zo zasadnutí komi−
sií.
Schvaľuje: l VZN č. 4/2014 o niektorých pod−
mienkach držania psov. l Zmenu rozpočtu mesta
Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2014:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 109 362,41 eur
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 2 983 018,41 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet
2 783 209,96 eur
Kapitálový rozpočet
64 940,00 eur
Finančné operácie
134 868,45 eur
Rozpočet mesta
2 983 018,41 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 698 019,41 eur
Kapitálový rozpočet
197 940,00 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Rozpočet mesta
2 983 018,41 eur
l Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2014 pre MsPS mesta Strážske:

a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 47 004,53 eur,
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách v programoch rozpočtu uvedených v prílohe,
bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený
v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrov−
naný vo výške 644 674,53 eur.
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Strážske na II. polrok 2014. l Zverejniť zá−
mer prenajať za cenu 3,31 eur/m2 a následne od−
predať pozemok č. 2085/9 a spevnenej plochy o
výmere o výmere 2917 m2 v k. ú. Strážske ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) a ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. v
platnom znení pre firmu Lemon Market s.r.o., Mie−
rová 34, 066 01 Humenné za cenu určenú znalec−
kým posudkom č. 65/2014 vo výške 22 500 eur. l
Odpredaj pozemku p. č. 116/14 o výmere 94 m2
podľa geometrického plánu pre Remzi Cambero−
vitch, Michalovce, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č.138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 20,00
eur/m2 a náklady, ktoré sú spojené s prevodom
nehnuteľnosti do katastra. l Odpredaj pozemku p.
č. 171 o výmere 20 m2, na ul. Laboreckej, k. ú.
Strážske (pozemok pod garážou), pre Jozefa Hav−
rilu, Strážske podľa§ 9a ods. 8 písm. b) zákona
SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu na
základe vypracovaného znaleckého posudku a ná−
klady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľnosti.
l Realizáciu MK, chodníkov a parkovísk v rámci
PPP projektu:
t chodník − ul. Vihorlatská od ul. Mierovej po ul.
Laboreckú (47 516,59 eur s DPH),
t chodníky − ul. Fraňa Kráľa (iba jedna strana −
10 876,84 eur s DPH), ul. Ľ. Štúra (11 174,36 eur),
ul. Jahodná (13 485,70 eur), ul. Kollárova (19
295,87 eur), ul. Osloboditeľov od ul. Mládeže po
cintorín (45 542,35 eur), ul. Mierová od AS po ul.
Nová (116 983,50 eur), ul. Mierová od kostola po
ZŠ (36 057,95 eur), ul. Pod Hradom (31 207,73
eur),
(Pokračovanie na 2. strane.)

Sedemdesiate výročie SNP
25. 8. 2014 si mesto Strážske pripomenulo 70. výročie vypuknutia
Slovenského národného povstania.
Na oslavách výročia sa zúčastnil primátor mesta Ing. Vladimír Dunaj−
čák, predstavitelia jednotlivých politických strán, členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, pracovníci mestského úradu a občania
nášho mesta.
V doobedňajších hodinách už tradične prebiehala súťaž v aranžovaní
kvetov a krátke kultúrne pásmo s názvom Keď stromy plačú, ktorý pre
krúžok Zrkadlenie a spevácku skupinu Rozmarín pripravila Gabriela
Grmolcová. V rámci súťaže porota ocenila kytice − A. Ščurovej, M. Žáko−
vej, M. Ucháľovej, A. Zabloudilovej, J. Demčákovej, A. Brejdovej, M. Tej−
giovej, A. Mochťákovej, G. Grmolcovej, O. Dankaninovej.
Oficiálna časť osláv výročia SNP sa začala popoludní kladením vencov
k pomníku a pokračovala slávnostným programom. Zaznela štátna hymna
Slovenskej republiky, báseň v podaní A. Válovej, prítomným sa prihovoril
primátor mesta a zaspieval SZ Rozkvet.
−bad−
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany.) t parkoviská − ul. Os−
loboditeľov vstup na cintorín (5 353,80 eur), ul.
Vihorlatská − P1 až P3 (31 330,81 eur), ul. Druž−
stevná pred MŠ (17 714,06 eur) (celkový predpo−
kladaný náklad 386 539,56 eur s DPH, 322 116,30
eur bez DPH), doba splácania 7 rokov, doba reali−
zácie prác cca pol roka).
l Jednorazovú sociálnu dávku pre Tichomíra Be−
reša vo výške 50 eur. l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Juraja Baču vo výške 50 eur. l Prená−
jom nebytového priestoru v OD Laborec pre Ta−
nečný aerobik, o. z., Komenského 668, 072 22
Strážske na poschodí miestnosť č. 1 o výmere 49
m2 za účelom rozšírenia priestorov. l Výmenu
bytov: ul. Laborecká: Jozef Tolvaj ml., do 30.11.
2014, Dana Piskorová do 30.11.2014. l Odovzda−
nie objektu Kolkáreň do správy MsPS.
Prerokovalo: V zmysle § 4 ods. 4 Zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest plat
primátora mesta.
Určuje: l V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne−

skorších zmien a doplnkov mesačný plat primátora
mesta podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch sta−
rostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
zmien a doplnkov vo výške 2,17 násobku prie−
mernej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej
štatistickým úradom za rok 2013 (824 eur) a jeho
zvýšenie o 60 %, t. j. v celkovej výške 2862 eur od
1. 1. 2014. l V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) v znení
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie pri−
mátora mesta Strážske − pracovný úväzok 1,0 na
celé funkčné obdobie 2014 − 2018. l Jeden voleb−
ný obvod pre voľby do samosprávy mesta Strážske
pre volebné obdobie 2014 − 2018. l 11 poslancov
mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2014
− 2018.
Ruší: l Bod D/4 Uznesenia č. 207/2014 zo dňa
22. 5. 2014 (Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
predaj pozemku s parkoviskom parc. č. 2085/9 o
výmere 2917 m2 za účelom výstavby marketu). l
Bod B/16 Uznesenia č. 205/2014 zo dňa 06.03.
2014 (Jednorazovú sociálnu dávku pre Petru Boro−
šovú vo výške 50 eur).

Poveruje: Hlavného kontrolóra na výkon
kontrolnej činnosti na obdobie od 1. 7. − 31. 12.
2014 v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II.
polrok 2014.
Poslanci rokovali aj 15. 7. 2014. Zastupiteľstvo
po prerokovaní:
Schvaľuje:
a) Prenájom a následný odpredaj nehnuteľnosti
parcely číslo 2085/9 a vonkajšej úpravy − spev−
nenej plochy na p. č. 2085/9 o výmere 2917 m2
nachádzajúcich sa v k. ú. Strážske za nájomné
3,31 eur/m2/rok pre firmu Lemon Market s.r.o.,
Mierová 34, 066 01 Humenné v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) a ods. 9 písm. c) Zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pre podporu
predaja domácich potravinárskych výrobkov a
urýchlenej realizácie výstavby.
b) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o predaji
pozemku p. č. 2085/9 a vonkajšej úpravy − spev−
nenej plochy na p. č. 2085/9 v k. ú. Strážske o
výmere 2917 m2 za cenu 22 500 eur podľa znalec−
kého posudku č. 65/2014 po vydaní právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na stavbu potravinár−
skeho marketu ako prípad hodný osobitného zre−
teľa uvedeného v bode 1 a) uznesenia.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Výrub drevín od septembra opäť ináč
Výrub drevín legislatívne definuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Zákon bol v tomto roku dva krát novelizovaný. Prvá novela
nadobudla účinnosť 1. januára a 1. septembra nadobúda účinnosť novela, ktorou sa opakovane menia podmienky pre výrub drevín.
Všeobecne platí, že na výrub dreviny je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody, ktorým je vo väčšine prípadov mesto. Za dreviny sa považujú nielen
stromy, ale aj krovinaté porasty. Výrub dreviny je možné uskutočniť až po jej
vyznačení orgánom ochrany prírody, najmä v období vegetačného pokoja. Ten,
kto výrub vykonáva, je povinný sa na požiadanie preukázať právoplatným
súhlasom orgánu ochrany prírody.
Aké sú teda nové pravidlá, platné od 1. septembra? Súhlas na výrub
dreviny sa nevyžaduje:
l na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10
m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2 (to neplatí,
ak dreviny rastú na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorí−
noch alebo ako súčasť verejnej zelene),
l pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových
ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
l na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ak rastú v záhradách (na liste vlastníctva parcely, na ktorej drevina
rastie, musí byť uvedený druh pozemku "5" − záhrada) a záhradkárskych osa−
dách,
l pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri
bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody (značná škoda je definovaná v §
125 ods. 1 Trestného zákona ako škoda prevyšujúca sumu 26 600 eur) na ma−
jetku,
l ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
(napr. cestný zákon, letecký zákon, zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, zákon o vodách, zákon o ochrane pred povodňami, zákon o drá−
hach, zákon o energetike a pod.),
l ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o

osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva
organizácia ochrany prírody,
l ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne
nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a
krajiny,
l na dreviny inváznych druhov,
l na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v
súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy a plantáže vianočných
stromčekov a okrasných drevín,
l na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub
drevín zakázaný.
Novelou zákona, platnou od 1. septembra, je opäť uložená povinnosť
písomne oznámiť výrub ovocných drevín a výrub drevín pri bezprostrednom
ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
značnej škody. Oznámenie je potrebné doručiť orgánu ochrany prírody, teda
mestu, v termíne do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Výrub ostatných drevín podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody. Žiadosť sa
podáva na tlačive, ktoré je k dispozícii na referáte životného prostredia alebo
na stránke mesta. Prílohou žiadosti je kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad
umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne; list vlastníctva pozemku, na ktorom
drevina rastie; súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto
oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak
žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad o zaplatení
správneho poplatku.
Správny poplatok, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, je pre fyzickú osobu 10 eur a pre právnickú
osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie 100 eur.
Marta Bočková, referent životného prostredia MsÚ

Družobná návšteva v Poľsku
Rada mesta Gmina Nieporet, Poľská republika, v rámci družobného vzťahu
s mestom Strážske pozvala zástupcov nášho mesta na oslavu ich 25. výročia
Sviatku slobody. MsZ schválilo účasť zástupcov mesta: primátora Ing. V. Dunaj−
čáka, Mgr. K. Hajdučka, M. Juhásovú a P. Kičinku. Uvedeného podujatia sa
zúčastnili v dňoch 13. − 15. júna. Cesta bola značne komplikovaná piatkovými
dopravnými problémami hlavného mesta Varšavy. Trvala napriek šikovnosti
vodiča až 10 hodín.

Hostitelia nám poukazovali najmä novovybudované časti mesta za posled−
ných 25 rokov. Výstavba je významne sponzorovaná podnikateľskými sub−
jektami, lebo je to v podstate víkendové stredisko pre Varšavčanov, situované
pri jazere. Jazero s veľkou plážou je zaplnené jachtami. V sobotu doobeda boli
jachtárske preteky, ktoré sme videli priamo z jachty, ktorú vlastní mesto. Tak−
tiež nám ukázali komplex kúpaliska s vodnými atrakciami na najmodernejšej
úrovni, ako aj detské športoviská s dennou účasťou asi 500 ľudí.
Program osláv bol poobede. V úvode programu nás zástupcovia ich Rady
(u nás Mestské zastupiteľstvo) privítali a uviedli prítomným občanom (na
snímke P. K.). Primátor Ing. V. Dunajčák sa v mene nášho mesta poďakoval
za pozvanie a publiku opísal naše mesto. Kultúrny program bol prezentovaný
deťmi, mládežou ako aj seniormi Gminy Nieporet. Najviac sa nám páčilo
vystúpenie učiteľského kabaretného súboru s prepracovanou choreografiou,
vďaka ktorej sme dobre rozumeli, čo svojím vystúpením vyjadrovali. Podobne,
ako v našom meste pri oslavách, boli tam stánky a rôzne atrakcie. Mesto malo
vlastný stánok, v ktorom podávali tradičné jedlá ako aj výrobky propagujúce
mesto. Záverom bohatého programu bol veľkolepý ohňostroj na vodnej ploche
jazera.
Pre nás, ako zástupcov nášho mesta, to bola inšpiratívna družobná návšte−
va, z ktorej poznatky budú použiteľné pri skvalitnení organizovania rôznych
kultúrnych podujatí v Strážskom.
Magdaléna Juhásová

Naše mesto

Posolstvo piesní
Slovensku a svetu

Strýko Baltazár zabával deti
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
mesto Strážske uskutočnilo podujatie venované
všetkým deťom. Počasie nám nebolo naklonené,
z toho dôvodu sa pripravované podujatie 2x
prekladalo. V utorok 3. 6. 2014 nakoniec vykuklo
slniečko a Deň detí sa mohol začať.
Od 15. hodiny boli pre deti pripravené súťaže
a zábavné stanovištia, ktoré pripravili miestne
organizácie − materská škola, základná škola a
centrum voľného času. Veľký úspech malo maľo−
vanie na tvár, ktoré zrealizoval Domov sociál−
nych služieb Harmonia. Deti sa aspoň nachvíľu
premenili na spidermana, motýlika, šaška či
krásnu princeznú. O 16. hodine zavítal na detské
ihrisko strýko Baltazár so žonglérom a rozpráv−
kovými postavičkami. Zabával deti spevom, tan−
com, rôznymi vtipmi a súťažami. Na záver si deti
spoločne zatancovali a vytvorili dlhý vláčik (na
snímke P. Kičinku).
Po súťažiach a zábavnom programe už na−
sledovala tombola. Tento rok sme pripravili dve
tomboly. Prvá pre deti do 3 rokov a deti mater−
skej školy. Tombolové ceny v druhej tombole boli
určené pre deti základnej školy. Ceny venovalo
mesto Strážske a Mestský podnik služieb mesta
Strážske, ktorý venoval 3 permanentky s voľným
vstupom na letné kúpalisko.
Počasie nás už nesklamalo a tak sme spo−
ločne s deťmi prežili príjemné popoludnie. Deň si
pochvaľovali aj samotní účastníci. Ale čo nás
prekvapilo viac, bolo, že sa zapájali a užili si to
aj samotní rodičia.
−bat−

19. júla 2014 o 12.00 hod. sa rozozvučali
piesne na Brekovskom hrade, tak ako na 51
vrchoch, pahorkoch a historicky významných
miestach. Členovia speváckeho zboru Rozkvet sa
zúčastnili tohto podujatia už po druhýkrát. Chceme
takýmto spôsobom prinavrátiť spoločné spievanie,
najmä v prírode, ktoré sa z nášho života vytratilo.
Mnohí ľudia by si zaspievali, ale nemajú motiváciu.
Takáto príležitosť spievať v prírode by ich možno
oslovila. Poteší nás každý hlas. Spievanie v prírode
a ozvena našich hlasov nám pripadala ako mod−
litba. Chvályhodné je, že sa podujatia zúčastnilo
sedem našich členov nad 70 rokov. Pri speve za−
budli aj na svoje zdravotné ťažkosti.
O 13. 30 hod. sme zaspievali pieseň, pri ktorej
sa Slovákom tisnú slzy do očí, oslavuje 170 rokov,
je to hymnická pieseň Nad Tatrou sa blýska. Práve
ona sa neskôr stala slovenskou štátnou hymnou.
Napísal ju básnik Janko Matuška ako reakciu na
nútený odchod Ľ. Štúra a jeho študentov z Brati−
slavy do Levoče, na nápev ľudovej piesne Kopala
studienku, ktorú sme v uvedenom čase zaspievali,
ozývala sa všade v jeden deň a čas na rôznych
miestach. Naše piesne vietor zavial za hranice Slo−
venska do Poľska a na Ukrajinu.
− AZ −

Tanec spája
Mesto Strážske pre nás − deti − pripravilo
obľúbenú Letnú školu tanca od 21. do 25.júla. O
22 detí sa starali dve super baby: Danka Sa−
badošová a Janka Balická. Obedy v Aztéke sme
mali a na Letnej škole tanca sme makali ako
včely. Diagonály sme radi mali, pri oddychovom
cvičení sme sa aj zasmiali. Výhry si pre nás
pripravili, ba aj gumičkami nás milo prekvapili.
Hoci nám počasie veľmi neprialo, aj tak nás slnko
dvakrát na kupku zohrialo. Tanečný maratón nám
dal zabrať, kondične sme sa z toho nevedeli
spamätať. Domov sme si odniesli svalovku,
pekné zážitky a milé ceny, chceli by sme znovu
prežiť Letnú školu a byť pochvalou odmenení.
Celý týždeň rýchlo ubehol a my sa už tešíme na
Letnú školu tanca s Jankou a Dankou na budúci
rok.
Timea Babjáková

Vďaka za pomoc
Moja veľká vďaka patrí ošetrujúcemu lekárovi
MUDr. V. Knocikovi, ako aj zdravotnej sestre M.
Juhásovej. V čase ťažkej choroby môjho − už ne−
bohého − syna Vincka ochotne v prípade potreby
ho liečili a ošetrovali aj doma.
Veľkú starostlivosť nám venovali aj pri liečbe
v NsP Š. Kukuru v Michalovciach a v zubnej
ambulancii MUDr. S. Jasovský.
Anna Šurmaneková

Na kúpalisku
Otvorenie leta je spoločensko − kultúrne podu−
jatie, ktorým sa otvára letná sezóna na našom
letnom kúpalisku. Podujatie bolo zamerané pre ši−
rokú verejnosť. Návštevníkov čakal pestrý sprievod−
ný program, kultúrne i športové vyžitie a hudobný
program pre všetkých nadšencov letnej zábavy.
Kultúrny a iný zábavný program prebiehal priamo
na letnom kúpalisku. Pre deti a mládež boli pripra−
vené zaujímavé súťaže, skákací hrad a maľovanie
na tvár. Tí, ktorí majú radi pohyb, neodišli na−
prázdno. Dvojhodinové cvičenie, ktoré pripravil OZ
Tanečný aerobik v spolupráci s certifikovanými in−
štruktormi, si užívali mladší i starší. O večernú zá−
bavu sa postarala skupina Beatles akustik a sku−
pina Art, ktorá roztancovala prítomných.
− ds −

Veselé prázdniny v CVČ
Pre deti sne v CVČ pripravili pestrý a zaujímavý program. Prímestský denný tábor mal dva týždenné
turnusy. Deti putovali ríšou zvierat a objavovali krásy prírody. V Laborci si vyskúšali loviť ryby a na poľov−
níckej chate ujo Mešťan ukázal výcvik poľovníckych psíkov, neskôr Mgr. J. Dzurjaško výcvik sokola rároha.
Na výlete sa deti oboznámili s chovom koní a zajazdili si na koníkoch v hipocentre na Hôrke, plavili sa loďou
po Zemplínskej šírave, potom išli ku krásnym pštrosom na farmu v Starom. Druhý turnus sa začal výletom
do Sobraniec. Na detskom dopravnom ihrisku jazdili na motokárach a trojkolkách. Teta Marcelka ich obo−
známila s poskytovaním prvej pomoci pri zraneniach. Neobišli ani jedinečné gitarové múzeum a schladili sa
na mestskom kúpalisku. Bola aj športová olympiáda, rôzne tvorivé aktivity a zábavné hry.
Odborné sústredenie Tenisové leto vyvrcholilo mini Wimbledonom, zatiaľ čo v sústredení Tvorivý svet si
15 dievčat a chlapcov osvojovalo remeselné techniky. Pracovali so slaným cestom, maľovali na sklo, z mo−
delovacej hmoty urobili krásne prívesky a doplnky.
Novinkou bol tábor Malí výletníci. Prvá vychádzka bola ku krížu. V Košiciach počas dvoch dní navštívili
ZOO i Dinopark. Prekvapením bola návšteva Kultúrparku a technicko−zábavného centra Steelpark kreatívnej
techniky, kde výletníci prešli prevádzkami, zahrali sa s novými technickými hračkami a každý dostal certi−
fikát. V Michalovciach v Zemplínskom múzeu navštívili zaujímavú interaktívnu výstavu o dejinách a živote v
časoch Veľkej Moravy.
Priestory CVČ navštevovali aj dievčatá a chlapci z Asabenu, nacvičovali nové tance. Prázdniny sa vy−
darili a v CVČ sa vystriedalo 56 detí.
A. Fedáková

Z našej činnosti

Snímka: J. Balická
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Nedávno sa členovia ZO SZPB stretli a zmerali
si sily v 4 rôznych súťažných disciplínach. Zámer
sa nám podaril, lebo každý súťažil, spoločne ženy
aj muži. Nechýbal kvíz z histórie 2. svetovej vojny
a SNP, ktorý pripravil najmladší člen 29−ročný
Martin Mochťák. Aj tu sa ukázalo, že história nám
nie je ľahostajná a plný počet bodov dosiahli štyria
súťažiaci, ostatní sa tiež za svoje vedomosti ne−
museli hanbiť. S veselou náladou a spokojnosťou
sa účastníci stretnutia pustili do chutných ope−
kaných klobások, ktoré nám pripravil Radko Li−
povský. Každý si prišiel na svoje a strávil čas v
príjemnom prostredí nášho parku.
Anna Zabloudilová

Pre dôchodcov

V meste je niekoľko reštaurácii. Všetky som
vyskúšala a najviac som spokojná s reštauráciou,
ktorú vedie Ing. B. Bodnárová. Podávajú rôzne
jedlá − dva druhy polievok, tri hlavné jedlá. Donáška
je pravidelná od 11. hod. Usmiaty donášač prinesie
obed za 2,99 eur. Z porcie ostane i na večeru, čo
je pre dôchodcov výhoda. Vyskúšajte služby tejto
reštaurácie.
Vďačná stravníčka

Predám Škodu Fabia−combi, r. v. 2001,
palivo benzín, najazdených 165 tisíc
kilometrov, cena dohodou.
T. č. 0910 473 825.

Spev nad Starým
Spevácka skupina Rozmarín vystúpila v ne−
deľu 10. augusta v lesnom prostredí v odpo−
ludňajšom programe III. Farského dňa v Starom.
Zatiaľ čo Rozmarín spieval slovenské ľudové pes−
ničky, speváčky zboru rímskokatolíckeho kostola −
tiež zo Strážskeho – spievali piesne nábožné.
V lete Rozmarín uskutočnil vychádzku na Fur−
manovu J. Ivana, čo je odtiaľ kúsok.
Okrem športovej vychádzky si urobili aj netra−
dičnú skúšku spevu v prírode.
− grm −

Prihláste deti do CVČ
Centrum voľného času ponúka v novom
školskom roku 30 záujmových útvarov s pravi−
delnou činnosťou.
Rodinné krúžky − Drobček klub, klub paličko−
vanej čipky, pre deti MŠ − Počítačové škôlkarium,
Tancujúce motýliky. Pre školopovinných − krúžky
výpočtovej techniky, rybársko−poľovnícky, DFS
Stražčanik, mažoretky, Dance klub, klub spolo−
čenských tancov, rómske tance, keramická diel−
nička, maľovanie horúcim voskom, detská reme−
selná dielňa, šikovníček, stolný tenis, tenis na kur−
toch, basketbal, kolkársky krúžok, zumba, futbal,
florbal. Pre klientov DSS − tanečný, tvorivé dielne,
mladí remeselníci. Pre mládež − M klub. Zápis sa
uskutoční 8.−10. 9. 2014 − 10.00 − 17.00 hod. v CVČ
Strážske.
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Priateľské kolky
V júni si kolkári zo Strážskeho zmerali svoje
sily v kolkoch so svojimi dlhoročnými moravskými
priateľmi. Turnaj je každoročnou udalosťou, na kto−
rú sa tešia obe strany. Vo Veľkom Šariši, kde sa
turnaj uskutočnil, sa stretlo tridsaťpäť súťažiacich.
Najlepším kolkárom spomedzi jednotlivcov bol
Marián Konečný a na moravskej strane zvíťazila
Danka Rytířová. Zaslúžený oddych a relax si do−
priali na Zemplínskej šírave.
Priateľské stretnutie sa uskutočnilo aj vďaka
finančnej podpore mesta Strážske, firmy Kurita Eu−
rope a poskytnutiu vecných cien od Chemko, a.s.,
Strážske, Pivovar Šariš, Kridla, s.r.o., Humenné,
ASCoffice, s.r.o., Trenčín, Martina Šteca, MaS, Hu−
menné a Patrika Magdoška.
Danka Baánová

Laborecká desiatka
Séria bežeckých pretekov na Východnom
Slovensku pokračovala v našom meste Stráž−
ske. V nedeľu 27. júla 2014 sa uskutočnil 9.
ročník cestného behu Laborecká desiatka. Pre−
tek zorganizoval bežecký klub MBO Strážske,
mesto Strážske a Park Pub Strážske.
Pravé letné počasie už od ranných hodín na−
značovalo, že tento deň bude pre štartujúcich po−
merne náročný. Tí boli neustále upozorňovaní, aby
v tomto rizikovom počasí dbali na pitný režim a
neprecenili svoje sily. Krátko pred štartom ukazo−
val teplomer hodnotu 32 stupňov a vlhkosť 57%.
Zvuk zvonca v rukách hlavného rozhodcu Petra
Buca bol signálom k štartu. Pretekári s určitými
odstupmi smerovali na miesto za obcou Staré,
teda k piatemu kilometru, kde bola obrátka pre−
teku. Po nej sa bežci vracali späť do cieľa v mest−
skom parku.
Dĺžka trate sa od prvých ročníkov menila. V
prvých ročníkoch bola trať dlhá 12 km, potom ju
organizátor zmenil na dĺžku 15 km a v súčasnosti
je z toho beh na 10 km v rámci 9. ročníka medzi−
národného behu Laborecká desiatka a 4. kola atle−
tickej ligy družstiev.
Na trati sa v prvej časti dostal do vedenia Igor
Vaktor z TJ Obal servis Košice. V časti pred obrát−
kou ho zdravotné problémy pripravili o pohodu a
klesajúce tempo využili jeho súperi. Na čelo sa
prepracoval bežec ZŤS Dubnica Branislav Šarkan.
Túto pozíciu si udržal až do cieľa. V štartovom poli
bolo niekoľko zvučných mien: domáci pretekár Vla−
dislav Lipovský, alebo Michal Ivančo, Ukrajinec
Anatolij Malyi, triatlonista Ironman Karol Džalaj
neprehliadnuteľný svojou výškou a výbornými
výkonmi na tratiach dlhého triatlonu. Do Stráž−
skeho prišla aj Katka Berešová, ktorá ladí formu
pred majstrovstvami Európy vo švajčiarskom Zu−
richu, kde bude štartovať práve v behu na 10 000
metrov. 9. ročník Laboreckej desiatky vyhral Bra−
nislav Šarkan (čas 33:04), ako druhá v celkovom
poradí dobehla do cieľa Katarína Berešová (čas
33:49). Druhý z mužov skončil Jaroslav Szabo z
AC Stavbár Nitra a tretí Anatolij Malyi z Ukrajiny. Z
domácich pretekárov dobehol najrýchlejšie Patrik
Vyšňovský. Vladislav Lipovský skončil celkovo na
pätnástom mieste, vo svojej kategórii tretí. Ako
druhá žena prebehla pod cieľovým oblúkom Jana
Martinská z STU Košice (čas 40:19), tretia skončila
jej bežecká kolegyňa Ivana Butoracová. Na štart
sa postavilo 102 bežcov a bežkýň, do cieľa ich
dobehlo 101.
Ceny najlepším pretekárom odovzdávali pri−
mátor mesta Strážske Ing. Vladimír Dunajčák,
hlavný organizátor Vladislav Lipovský a hlavný
rozhodca pretekov Peter Buc. Keďže sa na 9. roč−
níku bežala po prvykrát vzdialenosť 10 km, ktorá
bola 18. 7. 2014 riadne certifikovaná, stanovili sa
aj platné rekordy na tejto vzdialenosti. Tie teda od
tohto ročníka drží u mužov Branislav Šarkan a u
žien Katarína Berešová. Či ich niekto prekoná, sa
dozvieme o rok, kedy sa v Strážskom pobeží ju−
bilejný 10. ročník Laboreckej desiatky a zároveň to
budú majstrovstvá Slovenskej republiky v behu na
10 km, ktoré nám v roku 2015 pridelil Slovenský
atletický zväz. Už teraz sa tešíme.
Vladislav Lipovský

Naše mesto

V dňoch 19. − 20. júna 2014 sa v starobylej
Trnave uskutočnila Kalokagatia − olympiáda
detí a mládeže s medzinárodnou účasťou. Na
jej slávnostnom otvorení sa zúčastnili Dušan
Čaplovič, minister školstva a František Chme−
lár, prezident SOV. V jej rámci prebehla aj súťaž
M−SR vo volejbale chlapcov, ktorej sa zúčast−
nilo osem víťazných kolektívov z jednotlivých
krajov.
Súťažilo sa v dvoch štvorčlenných skupinách. Tu
si naši chlapci, víťazi Košického kraja, bez problé−
mov poradili s Hriňovou (Banskobystrický kraj) a s
Galantou (Trnavský kraj) zhodne 2:0. V poslednom zápase skupiny ich však chlapci zo Svidníka (Prešovský
kraj), mnohonásobný majster SR a jasný favorit turnaja, zasypali spŕškou nechytateľných útočných podaní
a smečov, a kým sa naši spamätali, bolo po zápase. Druhý deň nás, ako druhého zo skupiny B, čakal v
boji o finále víťaz skupiny A − Komjatice (Nitriansky kraj), ktorý za sebou nechal družstvá Myjavy (Tren−
čiansky kraj), Malaciek (Bratislavský kraj) a Novote (Žilinský kraj). Tento zápas plný bojovnosti, zvratov v
skóre a emócií, bol vyhlásený za najbojovnejší a najzaujímavejší zápas turnaja. Po našej tesnej výhre v
prvom sete sa zdalo, že získame aj druhý set a jasné víťazstvo 2:0, no nevyužitý "mečbal" po chybe nášho
smečiara, ktorý bez bloku trafil loptu len do pásky, sme o víťazstvo museli bojovať "v tajbrejku". Po
nevydarenom úvode, keď sme prehrávali 1:6, sa zdalo všetko stratené. Obrovská bojovnosť a obetavosť
viedla k zvratu v tomto sete, ktorý sme nakoniec vyhrali 15:11 a celý zápas 2:1 A. Tak sme si otvorili cestu
do finále turnaja. Tu sme sa opäť stretli zo Svidníkom.
Zápas sa vyvíjal dlho v náš prospech, keď v prvom sete sme ešte viedli 18:16. Väčšia skúsenosť, treba
priznať aj kvalita, bola na strane súpera, a tak sme na zlato, hoci nebolo až tak ďaleko, nedosiahli.
Chlapci T. Bereznanin, K. Dupaľ, R. Koscelník, J. Macejko, D. Suslo, R. Venger, M. Rokyta, M. Matuch,
E. Meňovčík a F. Džado (na snímke autora) sa pod vedením Mgr. Františka Müllera zo striebornej medaily
veľmi tešili, nakoľko s takým úspechom nepočítali. Teší aj tá skutočnosť, že podobne ako v extralige mužov,
aj v tejto vekovej kategórii chlapci zo Svidníka a Strážskeho potvrdili, že najlepší volejbal sa hrá na
Východe.
Mgr. František Müller
TRÉNING VIEDOL SENSEI STEVEN SEAGAL

Úžasný výchovný systém
Pri príležitosti 10. výročia výcvikového
centra Red Dragon sa v telocvični strednej
odbornej školy uskutočnil tréning aikida, ktorý
viedol sensei Steven Seagal, držiteľ 7. danu. S
pánom Seagalom, okrem iného, už dlhé roky spo−
lupracujeme na vytvorení a výučbe konceptu seba−
obrany na princípoch aikida pre špeciálne skupiny,
akými sú napríklad agenti FBI alebo tzv. rangeri −
pátrači, ktorí sú nasadzovaní do ostrých stretov,
častokrát s medzinárodne hľadanými osobami.
V minulosti som ho niekoľkokrát požiadal, aby
nám v Strážskom urobil tréning, ale vždy to "padlo" kvôli pracovnému vyťaženiu nás oboch a taktiež aj kvôli
financiám. Minulý rok mi povedal: "Daj mi argument hodný bojovníka. Daj mi taký argument, prečo by som
mal prísť k tvojim študentom, ktorého význam nemožno odmerať ani odvážiť." Úplne spontánne som
povedal: "Sensei, obaja vieme, že svet je divoký. Pravda je skloňovaná a ohýbaná tak, ako to komu práve
vyhovuje. Mám naozaj pocit, že ty si jeden z posledných mohykánov na tejto Zemi, ktorí môžu skrze svoje
aikido prinávrátiť ľudstvu dôstojnosť, zmysel pre disciplínu, skromnosť, pokoru a lásku." Steven Seagal
odvetil: "A presne kvôli týmto tvojim slovám prídem učiť tvojich študentov."
Tréning prebiehal klasickým spôsobom − na rozcvičenie predviedol sensei jednoduchú techniku páčenia
prstov, jednu z jeho najobľúbenejších, ktoré často prezentuje aj vo svojich filmoch. Potom nasledovala
polhodina otázok a odpovedí − cvičiaci sa mohli senseia pýtať na čokoľvek, čo súvisí s výcvikom aikida a
umením boja ako takého (na snímke z archívu autora).
Na mojich pracovných cestách, či už vyučujem, alebo sa sám zdokonaľujem, často vidím ako
praktikanti, kdekoľvek na svete, bez ohľadu na ich technický stupeň majú problém so základnou technikou
"ikkyo" − imobilizácia predlaktia. Poprosil som preto senseia, aby v ďalšej časti venoval priestor práve tejto
technike. Na záver predviedol a vysvetlil taktiku pokročilých techník a zdôraznil, že myšlienka aikida −
využitie oponentovej sily a jej odvedenie do
prázdna, je to najlepšie, čo môžeme v umení boja
praktikovať.
Keď sme sa potom pri večeri v reštaurácii pri
V Tatranskej Lomnici v dňoch 27. − 29. 6.
Laborci zhovárali, sensei Seagal mi povedal: "Pro−
2014 sa uskutočnil 47. zraz vysokohorských
sím ťa, rob vždy všetko preto, aby tvoja značka
turistov. V rámci zrazu 7 členov nášho KST
aikida (Aikido Red Dragon) predstavovala úžasný
vystúpilo pešo zo Skalnatého plesa na Lom−
výchovný systém pre deti a mládež. Musíš svojou
nický štít s výškou 2632 m. V skupine bola aj
výučbou prispieť k tomu, aby naše deti rástli a
Anna Zabloudilová, ktorá v pokročilom veku
vyrástli do bezpečného sveta. Prosím, pamätaj
vystúpila na druhý najvyšší vrchol Vysokých
nato, pretože aikido je viac, než hodiť niekoho na
Tatier.
Výbor KST
zem."
Peter Tomko

KST na Lomnickom Štíte

Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00 325
813. Vychádzajú 6−krát v roku. Redakčná rada: pred−
sedníčka PhDr. L Bušaničová, členovia G. Grmolcová,
Mgr. M. Kordeľová, Ing. E. Búciová, P. Kičinka. Zodpovedná
redaktorka: G. Grmolcová. Sídlo vydávateľa a adresa
redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22 Strážske. Telefón
a fax: 056 / 6477 275. Redakčná uzávierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia
nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a
dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský −
LiRea. Tlač: Cofin a.s., Prešov. Evidenčné číslo periodických novín Naše mesto: EV 4003/10. ISSN
1339−0554

