Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XVII./ číslo 1

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Nové komisie a pracovné obvody
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 28.1.2015,
ktoré po prerokovaní:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Rozpočet mesta Strážske na roky 2016 − 2017 ako
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
vo výške:
Rok 2016
2 649 718,00 eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
2 649 718,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
2 562 659,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu
87 059,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
0,00 eur
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
87 059,00 eur
Schodok finančné operácie
− 87 059,00 eur
Rok 2017
2 649 718,00 eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
2 649 718,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
2 562 659,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu
87 059,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
0,00 eur
Schodok/prebytok kapitálového rozpočtu 0,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
87 059,00 eur
Schodok finančné operácie
− 87 059,00 eur.
l Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske
k návrhu rozpočtu na rok 2015, viacročného roz−
počtu na roky 2015 − 2017 a k návrhu programo−
vého rozpočtu. l Rozbor hospodárenia MsPS
mesta Strážske k 30. 9. 2014. l Predpokladané
termíny zasadnutí a plánovaný program MsZ na I.
polrok 2015. l Informáciu zástupcu riaditeľa SOŠ
v Strážskom Mgr. J. Kuzemku o činnosti a aktivi−
tách SOŠ v Strážskom. l Informáciu − Prehľad da−
ňovníkov za psa za rok 2014. l Informáciu − Vy−
hodnotenie dotazníkového prieskumu: Hluk v život−
nom prostredí mesta Strážske v súvislosti s pre−
vádzkou minioceliarne. l Správy hlavného kontro−
lóra mesta Strážske: o kontrole hospodárnosti
nakladania s finančnými prostriedkami v ZUŠ l o
kontrole hospodárnosti nakladania s finančnými
prostriedkami v centre voľného času l o kontrole

výdavkovej položky 637 005 − špeciálne služby
(požiarna ochrana, právne služby) na MsÚ l o
kontrole nedaňových príjmov 221 004 − ostatné
poplatky (výherné prístroje) l o kontrolnej činnosti
za rok 2014.
Konštatuje, že: Danka Baánová a Michal
Knap zložili predpísaný sľub poslanca mestského
zastupiteľstva.
Schvaľuje: l Rozpočet mesta Strážske na rok
2015 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu vo výške:
2 860 226,00 eur
Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
2 722 576,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
2 635 517,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu
87 059,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
137 650,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu − 137 650,00 eur
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu
137 650,00 eur
Výdavková časť rozpočtu
87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie
50 591,00 eur.
l Rozpočet MsPS mesta Strážske na rok 2015. l
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na pre−
vádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Strážske. l
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhrad−
ného zásobovania vodou a náhradného odvádza−
nia odpadových vôd. l Dodatok č. 3 k VZN č.
4/2011 o nakladaní s komunálnymi, drobnými sta−
vebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností.
l Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2014. l Plán preventívnych protipo−
žiarnych kontrol na rok 2015. l Pracovné obvody
poslancov takto: 1. Pracovný obvod (ul. 1. mája,
Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahod−
ná, Kollárova, Komenského 641 − 664) − PhDr. Li−
duška Bušaničová, Mgr. Martin Tejgi. 2. Pracovný
obvod (ul. Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová,
Kasárenská, Mierová 187 − 245) Magdaléna Juhá−
sová. 3. Pracovný obvod (ul. Staničná, Zámoč−
nícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86 − 145) − Jo−
zef Meňovčík. 4. Pracovný obvod (ul. Pod hra−
dom) − MUDr. Dana Jurečková, Phd. 5. Pracovný
obvod (ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7 − 15) −
Michal Knap. 6. Pracovný obvod (ul. Družstevná
502 − 505, Obchodná 252, 440, Chemik 1 a 2) −
Mgr. Eva Lacová.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Daňový kalendár
na rok 2015
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne od−
pady a drobné stavebné odpady v súčinnosti so
zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a všeobecne záväz−
ného nariadenia č. 5/2014 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za pre−
dajné automaty a daň za nevýherné hracie prí−
stroje: vyrubuje správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdo−
bia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnu−
tím, § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miest−
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor−
ších predpisov, ak odseky 2 až 4, 6 a 7 neustano−
vujú inak.
Daň za užívanie verejného priestranstva: vy−
rubuje správca dane rozhodnutím na základe ozná−
menia daňovníka najneskôr v deň vzniku daňovej
povinnosti.
Daň za ubytovanie: platiteľ dane predkladá
správcovi dane raz mesačne vyúčtovanie dane za
ubytovanie do 10 dní po ukončení mesiaca za
každé ubytovacie zariadenie samostatne. Daň za
ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyru−
benia do 20 dní od ukončenia mesiaca za predchá−
dzajúci mesiac.
Poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre FO: vyrubuje správca dane
každoročne rozhodnutím za celé zdaňovacie obdo−
bie. Pre oslobodenie od poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady musí daňovník
splniť podmienky v zmysle hore citovaného zákona
a všeobecne záväzného nariadenia na základe žia−
dosti a podkladov v termíne do 31.10.2015.
Daň vyrubená rozhodnutím je splatná do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
(po 30 dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia), ale−
bo v splátkach, tak ako je to uvedené v rozhodnutí
(neplatí pre daň za ubytovanie).
−MsÚ−

Spoločne sme odpočítavali
Ani tento rok si občania mesta Strážske nenechali ujsť Silvester pre deti, ktorého sa zúčastnili deti aj
dospelí. Toto podujatie sa konalo v našom meste už po druhýkrát. Mesto Strážske, ako hlavného organi−
zátora, teší fakt, že sa tejto milej akcii zúčastňuje čoraz viac ľudí. Program sa začal o 17. hodine zábavným
interaktívnym programom šaškov, ktorí rozosmiali malých i veľkých. Nechýbala silvestrovská tombola, kde
bolo veľa zaujímavých cien − spoločenské hry, lampy, knihy ako aj hlavná cena štýlový rádiobudík.
V závere programu sme rozdané lampióny šťastia hromadne vypustili na Námestí A. Dubčeka a boli sme
tak svedkami tzv. detského ohňostroja a peknej rodinnej aktivity.
Zábava pre dospelých začala okolo 23. hodiny. Skupina Gamma z Vranova nad Topľou roztancovala
niektorých prítomných a vytvorila pravú silvestrovskú náladu. Tesne pred polnocou sa prítomným prihovoril
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Spoločne sme odpočítali posledné sekundy starého roka, zaznela
hymna Slovenskej republiky, pripili sme si na rok 2015 a vychutnali si niekoľkominútový ohňostroj.
−bad−

Na snímke P. Kičinku „silvestrujú“ deti so šašom.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) 7. Pracovný obvod (ul.
Mierová 628, 629, 630, Komenského 669) − Danka
Baá−nová. 8. Pracovný obvod (ul. Vihorlatská
625, 626, Osloboditeľov 627, Komenského 668) −
PaedDr. Jana Dzurillová. 9. Pracovný obvod (ul.
Vihorlatská 621, 622, 623, 624) − Martin Šuľak. 10.
Pracovný obvod (ul. Mierová 2 − 8,33, Pri parku,
Laborecká, Krivošťanská 86 − 106) − Ing. Stanislav
Demko. l Za člena Rady školy pri Centre voľného
času v Strážskom Mgr. Martina Tejgiho. l Jedno−
razovú sociálnu dávku pre Hicovú Žanetu vo výške
100 eur.
Volí zapisovateľa a členov:
a) Komisie výstavby, územného plánu a správy
infraštruktúry. Zapisovateľ: Ing. Ján Rohaľ. Členo−
via Ing. Ján Fedorišin, Jozef Vargovič, Ing. Ľuboš
Lendáč, Ing. Miloš Kižík, Mgr. Kamil Hajdučko.
b) Komisie ochrany a tvorby životného prostredia.
Zapisovateľ: Marta Bočková. Členovia: Ing. Ladi−
slav Búci, Ing. Ondrej Drutár, Mgr. Svetlana Murí−
nová, Ľuboš Konečný, Vladimír Škurka, Jozef Tö−
rök.
c) Komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej
činnosti. Zapisovateľ: Ing. Emília Kmecová. Zapi−
sovateľ: Bc. Andrea Hudáková. Členovia: Miroslav
Kusý, Danka Baánová, Ing. Peter Mulík, Marek
Michlovič, František Laco, Jozef Janok, Vratislav
Lipovský.
d) Komisie kultúry, školstva a mládeže. Zapisova−
teľ: PhDr. Alena Jurečková. Členovia: PhDr. Da−
niela Sabadošová, Mgr. art. Eduard Tokár, Mgr.
Iveta Hudáková, Alica Fedáková, Jana Románová,
Peter Kičinka, Mgr. Ľuboš Marek.
e) Komisie športovej. Zapisovateľ: PhDr. Daniela
Sabadošová. Členovia: Mgr. Kamil Hajdučko, Jo−
zef Kačmár, Ing. Peter Pilch, Igor Michlovič, Ing.
Milan Varšo, Vladislav Lipovský, Jana Balická,
Viktor Smoľák, Pavol Meňovčík.
f) Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva. Za−

pisovateľ: Bc. Andrea Hudáková. Členovia: PhDr.
Alena Jurečková, Mgr. Eva Lacová, Slávka Ková−
čová, Magdaléna Juhásová, PhDr. Mária Sabová.
g) Redakčnej rady. Zapisovateľ: Mgr. Vladislava
Babjáková. Členovia: Gabriela Grmolcová, Peter
Kičinka, Mgr. Viera Marková, Mgr. Beáta Danková.
h) Finančnej komisie. Zapisovateľ: Ing. Mária Le−
cáková. Členovia: Vladislav Šul, PaedDr. Iveta Gri−
geľová, Patrik Magdoško, Renáta Kusová, Mgr.
Marta Kordeľová.
i) Vyraďovacej komisie. Zapisovateľ: Ing. Emília
Kmecová. Členovia: Mgr. Eva Lacová, Martin Šu−
ľak, Michal Knap, Ing. Jozef Dvorščák.
j) Ochrany verejného poriadku. Zapisovateľ: Šte−
fan Roman. Členovia: MVDr. Ladislav Búci, Ing.
Ladislav Dunaj, Marta Bočková, Mgr. Michal Biač−
ko.
k) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výko−
ne funkcií verejných funkcionárov (357/2004 Z. z.):
Magdaléna Juhásová − NEKA, Mgr. Martin Tejgi −
SMER, Michal Knap − SDKÚ, Martin Šuľak − KDH.
Súhlasí, že: Proces obstarávania a schvaľo−
vania zmien a doplnkov územnoplánovacej doku−
mentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Ukladá: Predložiť správu o pripravenosti škôl a
školských zariadení na území mesta Strážske na
roky 2014/2015 (presne rozpísať mzdy, odvody,
osobné a riadiace príplatky, odmeny, tovary a
služby, počty pracovníkov, ich úväzky, počet elo−
kovaných pracovísk a žiakov, počty cudzích detí,
ktoré navštevujú CVČ v Strážskom, počty exter−
ných zamestnancov, počet záujmových krúžkov a
priemerný počet žiakov na jedného externého za−
mestnanca a ďalšie). T: do 16. 2. 2015. Z: referent
školstva.
Ruší: Členstvo Mgr. Kamila Hajdučka v Rade
školy pri Centre voľného času v Strážskom.
Ing. Vladimír Dunajčák

Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti
Noviny zverejnia postupne časti dokumentu
Čo je ohrozenie? − Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku
alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť? − Mimoriadnou udalosťou sa rozumie: živelná pohroma − dôjde k nežia−
ducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl,
pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, havária − spôsobí odchýlku od
ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu
iných ničivých faktorov, katastrofa − dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v
dôsledku živelnej pohromy a havárie, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
Čo je mimoriadna situácia? − Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa
zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia
na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na
zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a
odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Obsah postupov:
l Požiar l Povodeň l Veterná smršť, snehová kalamita l Únik nebezpečnej látky l Dopravná nehoda s
únikom nebezpečnej látky l Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci l Varovanie obyvateľstva l
Evakuácia l Riadenie záchranných prác l Dôležité telefónne čísla, miesto, adresa.
Požiar
ZHÚ PRVÁ HASIČSKÁ, a.s. STRÁŽSKE: 056 681 2357, 056 64 91 131, ALEBO 150, 112.
Pokúste sa požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami (hasiaci prístroj, voda, deka, piesok),
alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. V prípade jeho ďalšieho šírenia ohláste
vzniknutý požiar hasičskej jednotke
Vykonajte opatrenia na záchranu osôb a majetku.
Uzavrite dvere, vypnite prívod elektrického prúdu, zavrite hlavný uzáver zemného plynu v dome, byte
alebo na stúpačke v objekte.
Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.
Dôležité telefónne čísla, miesto, adresa
Integrovaný záchranný systém 112
Záchranná zdravotnícka služba 155
Mestská polícia
0908 08 28 28

Hasičský a záchranný zbor
Polícia

Názov
Elektrárne − poruchy
Plynárne − poruchy
Vodárne − poruchy
Okresné riaditeľstvo HaZZ
NsP Štefana Kukuru Michalovce a.s
Obvodné oddelenie policajného zboru SR

Adresa
VSE, a.s., Námestie Slobody 3
SPP, a.s., Plynárenská 4
VVS, a.s., Hviezdoslavova 50
Fraňa Kráľa 21
Špitálska 2
Okružná 441

Miesto
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Strážske

150
158
Tel.
0800 123 332
0850 111 727
056/68 10 420
056/64 41 820
056/64 16 111
056/64 77 333

Pozvanie
Fašiangová zabíjačka bude 13. februára
od 10. hodiny na Námestí A. Dubčeka. O 15.
hod. kultúrny program detí MŠ, žiakov ZŠ,
CVČ, ZUŠ, speváckej skupiny Laborec, folk−
lórnej speváckej skupiny Čemerňanka, spe−
váckej skupiny Tarnavčan, ľudovej hudby Mi−
loša Goroľa.

Doplnenie kamerového systému

Rada vlády Slovenskej republiky pre pre−
venciu kriminality vyhlásila výzvu z oblasti pre−
vencie kriminality. Na základe podanej žiadosti
mestu boli schválené finančné prostriedky vo
výške 8 000 eur z rozpočtových prostriedkov
Ministerstva vnútra SR − Obvodný úrad Košice.
Spoluúčasť mesta je vo výške najmenej 20 % z
celkových nákladov projektu. Cieľom projektu je
zvyšovanie pocitu ochrany, bezpečia a zdravia
obyvateľov mesta Strážske, zároveň doplnením
kamerového systému účinne zavádzať prevenciu
proti kriminalite. Kamera bude umiestnená pri zber−
nom mieste biologického odpadu podľa už vypra−
covaného realizačného projektu. Mesto má vytvo−
rených 5 zberných miest biologicky rozložiteľného
odpadu, ktoré sú častými miestami pre páchanie
kriminality. Miesta sú často zapaľované a sú tam
dovážané odpady, ktoré tam nepatria. Jedným z
najkritickejších miest sa javí zberné miesto pri
skládke biologického odpadu. Umiestnením kame−
ry sa predchádza páchaniu kriminality, a tak sa za−
bezpečí ochrana a bezpečnosť obyvateľov pred
možným vznikom požiarov a hlavne proti znečisťo−
vaniu ovzdušia splodinami horenia. Kamera bude
monitorovať aj dovoz odpadu občanmi mesta. Na
zberné miesto vozia nezodpovední občania aj iné
druhy odpadov, ktoré tam nepatria a tak sťažujú
manipuláciu a triedenie odpadov.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Do−
plnenie kamerového systému sa týka prvej etapy.
Ing. A. Zamborová

Veľmi dobrá spolupráca

Mestské zastupiteľstvo schválilo nové zloženie
redakčnej rady. Preto − teraz už bývalej redakčnej
rade − vyslovujem uznanie a vďaku za veľmi dobrú
spoluprácu PhDr. L. Bušaničovej, predsedníčke,
členom − Ing. E. Búciovej, Mgr. M. Kordeľovej (bola
zapisovateľkou) a P. Kičinkovi. Konštruktívne roko−
vania rady, ktoré viedla L. Bušaničová, pomáhali
redakcii najmä pri uzávierke novín, ale zároveň
sme sa vzájomne učili a snažili sa robiť noviny čo
najlepšie. Uplynulé obdobie spoločnej činnosti bolo
dobrou školou redakčnej rady.
Gabriela Grmolcová

Privítali nový rok
V novinách sme už informovali o ukončení
rekonštrukcie bývalej školy na Krivošťanskej ulici.
Po svätej omši dňa 6. januára 2015 vynovený
objekt posvätil farár rímskokatolíckej farnosti v
Strážskom Mgr. Augustín Vaščák.
Rekonštrukciou vytvorené podmienky na spolo−
čenské a kultúrne podujatia poskytli prístrešie pre
zorganizovanie silvestrovského stretnutia. Účastníci
si doniesli vlastné pohostenie a hudobné zariade−
nie. Privítali poslankyňu Magdalénu Juhásovú,
ktorá im v mene mestského zastupiteľstva popriala
všetko najlepšie v novom roku a veľa pohody pri
budúcich stretnutiach obyvateľov. Podujatie zorga−
nizovali pracovníci MsÚ Ing. M. Lecáková, Mgr. Ľ.
Siváková a Ing. J. Rohaľ.
−red−

Poïakovanie
Ďakujeme všetkým
za účasť na poslednej
rozlúčke s manželom,
otcom a bratom Jánom
Višňovským aj za kve−
tinové dary a všetkým
tým, ktorí finančne pri−
speli na sv. omše za zo−
snulého.
Smútiaca rodina

Naše mesto
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Učiteľ, na ktorého sa nezabúda
Prihláste svojho obľúbeného učiteľa zo Stráž−
skeho do ankety Učiteľ, na ktorého sa nezabúda.
Je to názov projektu, ktorý mesto Strážske vyhlásilo
po druhýkrát. Chce nájsť učiteľa či vychovávateľa,
pre ktorého sa práca v školstve stala aj poslaním.
Návrhy na ocenenie môžu predkladať žiaci,
absolventi škôl, samotní rodičia či starí rodičia do
28. februára 2015. Podať ich môžu elektronicky na
adresu kultura@strazske.sk, alebo poštou na adre−
su Mestský úrad, referát kultúry a športu, Nám. A.
Dubčeka 300, Strážske 072 22.
Pri návrhu je potrebné uviesť meno a priezvisko
predkladateľa vrátane základných kontaktov (telefo−
nický kontakt, e−mail, adresa), meno a priezvisko
navrhovaného pedagóga, školské zariadenie, kde
pracuje, alebo pracoval. Súčasťou návrhu musí byť
aj krátke zdôvodnenie návrhu.
Slávnostné odovzdanie ocenenia Učiteľ, na kto−
rého sa nezabúda, bude v marci, tradične pri príle−
žitosti Medzinárodného dňa učiteľov.
−bad−

V CVÈ je stále veselo
Dievčatá a chlapci z DFS Stražčanik, Zumba a
Streetdance vo vianočnom galaprograme vystúpili s
dojímavým vianočným príbehom. Počas vianočných
prázdnin sa deti vyšantili aj v našich priestoroch.
Zhotovili si masky na veselé silvestrovské zábavné
dopoludnie so Sisou, zašportovali v herniach a vy−
skúšali nový Xbox, zúčastnili sa na novoročnom tur−
naji v stolnom tenise. Chlapci z rybársko−poľovníc−
keho krúžku na štyroch vychádzkach umiestnili
kŕmidlá a naplnili ich potravou pre vtáčiky a pozoro−
vali zimnú prírodu.
Nový rok sme začali veselo. Trojkráľovým
pestrým blokom vinšov, básní i tancov potešili naše
deti seniorov v DSS Harmonia. Počas stredajších
tvorivých dielní M. Tóthová a M. Tomková učili deti
paličkovať. V rámci prevencie sociálno patologic−
kých javov sa uskutočnili besedy Bojujeme proti
AIDS, Prostitúcia a sexuálne prenosné ochorenia −
s pracovníčkou RÚVZ v Michalovciach, Ako pred−
chládzať záškoláctvu s pracovníkom mestskej po−
lície a Nedajte sa šikanovať s preventiskou ORPZ v
Michalovciach. Poslednú januárovú sobotu vese−
lým tanečným blokom otvorili členovia DFS Straž−
čanik ples športovcov v Nacinej Vsi. A. Fedáková

Jarné prázdniny s CVÈ
Poznávame aj Košice
23.2.2015 pondelok o 9.00 hod. − Poznávame
Steel PARK Košice − kreatívna dielňa
− návšteva zábavného technického centra.
24.2.2015 utorok o 10.00 hod. − Po stopách zvierat
− vychádzka do prírody.
14.00 hod. − Prázdninový tanečný maratón
v streetdance.
25.2.2015 streda o 9.00 hod. − Návšteva multikina
Cinemax Košice − film v dokonalej digitálnej
3D kvalite.
26.2.2015 štvrtok o 10.00 hod. − Keramické tvorenie
− točenie na kruhu pre malých i veľkých.
13.00 hod. − Súťaž v stolnom tenise.
27.2.2015 piatok o 9.00 hod. − Poznávame
Fun Park Košice − návšteva interiérového
zábavného parku.
Na plánované návštevy Košíc je potrebné vopred
sa prihlásiť v CVČ do 12.2.2015

Pä• jubilantov
Predvianočnú slávnosť usporiadal klub dô−
chodcov v reštauračnom zariadení. Bohatá účasť
potvrdila veľký záujem. Čaro sviatkov v progra−
me zdôraznili vystupujúci − spevácka skupina KD
Rozmarín s harmonikárom E. Balkom, mládež z
DSS Lidwina a úvodné slová A. Válovej. V zá−
vere programu zaznelo blahoželanie jubilantom −
J. Bredovi, J. Meňovčíkovi, P. Mlynarčíkovi, M.
Reiserovej a V. Zabloudilovi. Kytice odovzdala
vedúca klubu M. Peťková.
−olc−

Všekým vyčarili úsmev
Vianočný galaprogram sa konal 16. decembra vo viacúčelovej sále. Všetci s napätím a ra−
dosťou čakali na tance a piesne, ktoré sa dokázali naučiť aj tí najmenší.
Deti sa predstavili s programom, ktorý usilovne nacvičovali niekoľko týždňov. Úvod patril deviatačkám
základnej školy, ktoré roztlieskali publikum dynamickým tancom. Vianočná atmosféra zavítala vo chvíli,
keď sa deti zo školskej družiny premenili na nežných tancujúcich anjelov. Ladné pohyby najmladších
žiakov z materskej školy vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov, detí i pedagógov. Siedmačky
základnej školy s vlastnou choreografiou prekvapili a takmer roztancovali prítomných. Úplne iný ume−
lecký žáner predviedli žiačky tretieho ročníka v netradičnom scénickom tanci. Centrum voľného času
pripravilo vianočný príbeh, ktorý výborne dotvárali vianočné tance a piesne. Zaujala aj spevácka skupina
Laborec, ktorá zožala veľký úspech. Obyvatelia Domova sociálnych služieb Lidwina priniesli so sebou
neopakovateľnú atmosféru a v očiach prítomných sa objavili slzy dojatia. Záver patril talentovaným
žiakom zo základnej umeleckej školy, ktorí nám zahrali rôzne vianočné melódie.
−bad− Snímky: P.K.

Fašiangový večer

Bude malá Gaštanka?

V piatok 23. januára 2015 sa vo viacúčelovej
sále konal 3. fašiangový večer, ktorý organizovalo
mesto Strážske v spolupráci so speváckou skupi−
nou Laborec. Táto mladá spevácka skupina kvali−
tatívne napreduje. Úsilie vedúcich speváckej sku−
piny, manželov Schudichových, je odmenené lep−
šou interpretáciou piesní a úspechom na vystúpení.
Približne hodinu a pol trval dynamický program, v
ktorom ďalej zaspieval spevácky súbor Tarnavčan
a mužská spevácka skupina Hrušovčan z Nižného
Hrušova. Fašiangy sú obdobím úžasnej zábavy,
hodovania a pitia, presne taký bol aj 3. fašiangový
večer.
−bad−

Dievčenskú spevácku skupinu Laborec pri refe−
ráte kultúry vedú manželia Peter a Anna Schudi−
chovci. Desiatka dievčat vo veku 10 − 12 rokov
úspešne vystupuje nielen v Strážskom, ale potešila
obyvateľov v Tarnave, Stretave, Voli, Michalov−
ciach. Repertoár tvoria ľudové piesne z nášho re−
giónu, ktoré sa divákom veľmi páčia. Najradšej
spievajú Ňešedňem ja na lavočku spravdi a Za−
hrajce hudaci. Pri nácvikoch, ktoré majú v miest−
nosti Rozkvetu, a vystúpeniach ich na harmonike
sprevádza Peter Schudich. O kroje, ktoré sú pre−
robené z dospeláckych krojov bývalej Gaštanky, sa
postarala Anna Schudichová... A sme pri Gaštanke.
Dievčatá majú veľký sen, aby sa ich skupina La−
borec premenovala na Gaštanku. Predovšetkým
preto, že gaštany sú svojou alejou v Strážskom na−
ozaj vzácnosťou.
−olc−

Obklopila nás pohoda
Je už tradíciou, že vždy pred Vianocami čle−
novia speváckeho zboru Rozkvet predvedú
krásne umenie a navodia všetkým prítomným
vianočnú atmosféru (na snímke P. Kičinku). Via−
nočný koncert sa uskutočnil 18. 12. 2014 v pre−
plnenej viacúčelovej sále. Neopakovateľnú atmo−
sféru navodili najznámejšie skladby, piesne a
koledy v podaní skúseného speváckeho zboru.
Koncert dirigovala umelecká vedúca Mgr. Anna
Makuchová. Pretože Vianoce sú sviatkami lásky
a pokoja, práve pokoj a pohoda nás obklopili,
keď sme sa započúvali do krásnych vianočných
melódií. Po krásnom umeleckom zážitku už teraz
sa tešíme na ich ďalší vianočný koncert.
−doš−

Do diára...

Oznam

8. marca 2015 o 15. hod. sa vo viacúče−
lovej sále uskutoční súťaž v speve ľudových
piesní Strážčanský slávik a program k MDŽ.

Za potravinovú zbierku
Filantropia Michalovsko−košickej eparchie a
Potravinová banka Slovenska úprimne vyslovuje
vďaku všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapo−
jili do potravinovej zbierky v Tesco Strážske od
10. − 15.11.2014, pri ktorej sa vyzbieralo 270 kg
potravín a hygienických potrieb v hodnote 356
eur. Potraviny boli distribuované do Azylového
domu Slovenského Červeného kríža v Michalov−
ciach a do rodín v sociálnej núdzi. Uznanie patrí
dobrovoľníčkam zo Spolku Slovenského Červe−
ného kríža v Strážskom, študentom Strednej od−
bornej školy v Strážskom a veriacim za ich po−
moc pri zbierke potravín.
Mgr. Michal Džugan
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Aká je pravda o SOŠ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STRÁŽSKOM

"V Strážskom sa šíria reči, že stredná odbor−
ná škola v meste končí. Nie je to pravda!" Toto
sú úvodné slová Mgr. J. Kuzemku, zástupcu ria−
diteľa SOŠ v Strážskom, ktorý požiadal o vystú−
penie na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28.
januára 2015, aby reči "jedna baba povedala",
vysvetlil. "Škoda že Strážania ju považujú len za
učilište. Možno aj preto ju z mesta navštevuje
najmenej žiakov", povedal a zároveň informoval
o študijných odboroch, ich zameraní (viď inzer−
cia), o úspechoch a uplatňovaní absolventov
SOŠ v praxi, o úspešnom štúdiu na vysokých
školách, o Dni otvorených dverí (6. februára
2015), o vlastnej autoškole a jazykovej škole,
krásnej telocvični, ako aj o nedávnej odbornej
praxi študentov v Miláne (viď článok). Zdôraznil,
že je veľmi málo takých miest so SOŠ, ako je
Strážske. K terajším 116 žiakom môže škola
prijať 130.
Záver? Stredná odborná škola v Strážskom
nekončí. Naďalej vzdeláva mladých ľudí a po−
núka nový odbor Dopravná akadémia, čím sa
stala na Slovensku treťou školou s týmto zame−
raním.
Gabriela Grmolcová

4−ročné študijné odbory s maturitou: Pre−
vádzka a ekonomika dopravy, Dopravná akadémia,
Škola podnikania.
2−ročné učebné odbory: Praktická žena a Sta−
vebná výroba.
Štátnu jazykovú školu
Dopravná akadémia. Tento nový študijný od−
bor pripravuje absolventov so širokým všeobecným
odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon
dopravno−podnikateľských funkcií v dopravných
podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obcho−
de a cestovnom ruchu. Pracovné uplatnenie
absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôz−
nych firmách dopravných, podnikateľských subjek−
tov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na ces−
tovný ruch. Odborné vzdelávanie umožňuje ab−
solventovi získať odborné teoretické vedomosti,
prostredníctvom ktorých je schopný samostatne
vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obcho−
dom a prepravou v rôznych druhoch dopravy a tiež
s obchodno−podnikateľskou praxou, spojené so zís−
kavaním a spracúvaním informácií v oblasti dopra−
vy, logistiky, zasielateľstva, cestovného ruchu, zá−
sobovania, odbytu, marketingu, vo vedení admini−
stratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

SME TU A PONÚKAME VÁM:

OZNÁMENIE
MŠ Družstevná 506 Strážske v zastúpení
PaedDr. Ivetou Grigeľovou, riad. MŠ, oznamuje, že
od 15.2.2015 do 15.3.2015 prijíma žiadosti o prijatie
dieťaťa do MŠ na školský rok 2015/2016. Žiadosť si
môžete vyzdvihnúť v MŠ denne v čase od 11.00
hod. do 13.00 hod., alebo na www.materska−skola−
strazske.webnode.sk.
Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ − prednostne
sa prijímajú:
− deti s odloženou povinnou školskou dochádz−
kou, príp. dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou
− deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku k 1.9.2015.
Ďalšie kritériá − prednostne sa prijímajú:
− deti s trvalým pobytom zákonných zástupcov
v Strážskom,
− deti oboch zamestnaných rodičov,
− deti samostatné v sebaobslužných a iných
prácach po dovŕšení 3.roku.
V priebehu školského roka deti prijímame len ak
je voľná kapacita!!! Za porozumenie vopred ďaku−
jeme.

Tri týždne v Miláne
V dňoch 08.11. − 01.12.2014 sa 20 študentov
a dvaja učitelia Strednej odbornej školy v
Strážskom, zúčastnili programu celoživotného
vzdelávania v rámci programu Erasmus+, pod−
porovaného Európskou komisiou a Národnou
agentúrou (SAAIC) v Bratislave.
Projekt bol zameraný na organizáciu zahra−
ničnej stáže pre skupinu 20 študentov v reálnom
pracovnom prostredí. Dorozumievacím a pracov−
ným jazykom bola angličtina.
Po ukončení praxe študenti získali certifikát
Europass Mobility a majú lepší predpoklad uplatniť
sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách
Európskej únie. Našou partnerskou organizáciou je
talianska spoločnosť EVOLVO, ktorá nám zabez−
pečila vhodné pracoviská v 5 firmách. Náš troj−
týždňový pobyt v Miláne bol ako sen. Naše po−
chybnosti zmizli a rozplynuli sa veľmi rýchlo. Talian−
ski tútori nás uviedli do zamestnania, trpezlivo nám
vysvetľovali neznáme veci, podpisovali pracovný
denník o našich aktivitách na pracovisku. Propravili
kultúrny program na každú nedeľu − návštevu mú−
zea Leonardo da Vinci, návštevu historicko−ume−
leckého múzea Castello Sforzesco a prehliadku
najkrajšej katedrály v Lombardii − Duomo. Tri týž−
dne uplynuli veľmi rýchlo a pomohli nám v pro−
fesionálnom raste. Sme vďační tým, ktorí nám
umožnili absolvovať zahraničnú stáž v Miláne −
našim učiteľkám Ing. Vierke Venglarčíkovej a PhDr.
Andrei Brezovskej, ktoré nás v Miláne sprevádzali
a uvedeným inštitúciám.
Karin Vojteková a Tomáš Bindzár

Naše mesto

Vianočný
kolkársky turnaj
Na vianočný turnaj prišlo v sobotu 27. decembra
2014 do mestskej kolkárne vyše 30 záujemcov. Išlo
o súťaž jednotlivcov a hralo sa systémom 60 hodov
združených. Do hry sa zapojilo 16 dospelých hráčov
v dvoch kategóriách: ženy a muži. Deti tentokrát hru
doplnili iba zábavne, bez vyhodnotenia. Akcia mala
príjemný športový a priateľský ráz a výkony všetkých
hráčov veľmi hodnotnú úroveň. Diplomy a odmeny si
odniesli traja najlepší z oboch kategórií.
Zo žien bola prvá Danka Baánová (223 b), druhá
Jarka Knapová (217 b) a tretia Danka Cimprichová
(192 b). U mužov prvenstvo získal Miroslav Štefan
so super výkonom (251 b) pred Jánom Cibulkom
(242 b) a tretím Pavlom Meňovčíkom (237 b).
Ďalší súťažiaci skončili za nimi v nasledujúcom
poradí: Ľubomír Cimprich (236 b), Vladimír Šandor
(235 b), Michal Knap (233 b), Jozef Kucan (226 b),
Igor Grnáč (223 b), Peter Cibulka a Ján Kucan
(zhodne 215 b), Tomáš Kucan (210 b), Vraťo Lipov−
ský (196 b) a Janko Cibulka ml. (182 b).
Ing. Eva Búciová

BUKÓZA HOLDING, a.s.
Hencovská 2073
Hencovce 093 02

prijme do TPP na prac. pozíciu:

Besiedky najmenších
V materskej škole nám čaro Vianoc priblížili
adventné vence a kalendáre, pri ktorých sme sa
rozprávali vymyslené príbehy a rozprávky o Viano−
ciach. Deti si s učiteľkami vyzdobili triedy, strom−
čeky, zhotovili vianočné pozdravy, panovala pred−
vianočná nálada a zneli z tried vianočné básne,
piesne, koledy, vinšovačky a tance. Každá trieda
bola niečím jedinečná.
Pokoj, lásku a vianočnú pohodu spestrilo roz−
dávanie darčekov. Každé dieťa si domov odnieslo
balíček sladkostí. Prekvapením bola pre každé diev−
čatko bábika a pre každého chlapca auto s dino−
saurami − ako sponzorský dar od Patrika Mag−
došku. Stretnutie pokračovalo pripravenou vianoč−
nou hostinou pre deti v podobe chlebíčkov a džú−
sov.
PaedDr. I. Grigeľová
Predáme 3−izb. byt v Strážskom, ul. Mierová,
poschodie 5/6. Teplý byt, výmera 58,25 m2, v
osobnom vlastníctve. Čiastočne rekonštru−
ovaný, nové plastové okná, radiátory a pod−
lahy, kuchynská linka so spotrebičmi v cene.
Súčasťou je aj pivnica. Bytový dom je za−
teplený, rekonštruované spol. priestory. Cena
dohodou. Kontakt: 0915 958 321.
Predám alebo dám do prenájmu garáž na
Agátovej ul. Predám záhradku v súkromnom
vlastníctve o rozlohe 4 áre v záhradkárskej
osade Sihoť v Strážskom. Cena dohodou. T.
č.: 0908 591 364

l Vedúci prevádzky
l Majster strojnej údržby
l Technický zástupca
vedúceho prevádzky výroby
buničiny
l Konštruktér
l Klampiar−izolatér
l Vodič MKD
l Mechanik meracích
a regulačných zariadení
− platná vyhl. § 21 podľa Z.z.
508/2009

Ponúkame
l Stabilnú a perspektívnu
prácu
l Zaujímavé pracovné
ohodnotenie
l Možnosť osobného rozvoja
a sebarealizácie
l Sociálne výhody, DDS
Životopisy zasielajte na adresu
spoločnosti alebo emailom na:
personalne2@bukoza.sk.
Tel. kontakt: 057/441 3104
0915 998 022
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