Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XVII./ číslo 4−5

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci zasadali trikrát

Deväť poslancov − D. Baánová, PaedDr. J. Dzurillová, M. Juhásová, MUDr. D. Jurečková, PhD.,
M. Knap, Mgr. E. Lacová, J. Meňovčík, M. Šuľak, Mgr. M. Tejgi, − sa zúčastnilo zasadnutia zastupi−
teľstva dňa 25. júna. Viedol ho primátor mesta Ing. V. Dunajčák podľa 19 bodového programu.
Zastupiteľstvo po prerokovaní:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný
program MsZ na II. polrok 2015. l Harmonogram
prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2016 −
2018. l Prehľad o prenájme nebytových priestorov
za rok 2014. l Odborné stanovisko hlavného kon−
trolóra mesta Strážske k návrhu záverečného účtu
mesta Strážske za rok 2014. l Správu nezávislého
audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta
Strážske za rok 2014. l Správy hlavného kontro−
lóra mesta Strážske o kontrole: spotreby benzínu v
MsPS, výdavkovej položky 637 012 − poplatky a
odvody MsÚ, dohôd o prácach vykonávaných mi−
mo pracovného pomeru na mestskom úrade. l
Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z VZN č.
1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych
dávok v zmysle čl. 6, ods. 3 pre Katarínu Hrubov−
čákovú vo výške 200 eur. l Informácie zo zasad−
nutí komisií.
Schvaľuje: l VZN č. 2/2015, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o noč−
nom kľude zo dňa 21.12.2007. l V súlade s ods.
2 § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov I. zmenu rozpočtu
mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2015:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 220 063,68 eur, b) presun
rozpočtových prostriedkov na podpoložkách roz−
počtu uvedených v prílohách bez celkovej zmeny
príjmov a výdavkov upravených v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovna−
ný vo výške 3 080 289,68 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet
2 823 360,68 eur
Kapitálový rozpočet
0,00 eur
Finančné operácie
256 929,00 eur

Rozpočet mesta
3 080 289,68 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 736 301,68 eur
Kapitálový rozpočet
256 929,00 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Rozpočet mesta
3 080 289,68 eur.
l 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2015 pre MsPS mesta Strážske: a) povolené
prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príj−
mov, a to o 71 088,45 eur, b) presun rozpočtových
prostriedkov na podpoložkách v programoch roz−
počtu uvedených v prílohe, bez celkovej zmeny
príjmov a výdavkov upravený v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 582 788,45 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet
539 065,00 eur
Kapitálový rozpočet
42 281,83 eur
Finančné operácie
1 441,62 eur
Rozpočet MsPS
582 788,45 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
539 065,00 eur
Kapitálový rozpočet
43 723,45 eur
Rozpočet MsPS
582 788,45 eur.
l Celoročné hospodárenie mesta Strážske za rok
2014 bez výhrad. l Usporiadanie prebytku roz−
počtu mesta nasledovne: z prebytku rozpočtu vo
výške 190 229,02 eur sa podľa § 16 ods. 6 Zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. vylučujú: účelovo určené
prostriedky (doprava žiakov ZŠ) − 514,96 eur, úče−
lovo určené prostriedky (nájom z bytov a s tým
spojené služby U3) − 3 300,00 eur, účelovo určené
prostriedky (nájom z bytov a s tým spojené služby
20 BJ) − 4 500,00 eur. Spolu: − 8 314,96 eur.
Prebytok rozpočtu po usporiadaní predstavuje
181 914,06 eur. l Rozdelenie prebytku hospodá−
renia po usporiadaní za rok 2014 vo výške 181
914,06 eur takto: a) do rezervného fondu sa pridelí
180 914,06 eur, b) do sociálneho fondu sa pridelí
1 000,00 eur. l Odvedenie zostatku finančných

2. október 2015

operácií vo výške 47 832,93 eur do rezervného
fondu. l Odvedenie nevyčerpaných finančných
prostriedkov z roku 2013 vo výške 8 037,13 eur do
rezervného fondu. l Hospodárenie Mestského
podniku služieb mesta Strážske: a) rozdelenie
kladného výsledku hospodárenia vo výške 55
337,84 eur: úhrada straty z minulých období, b)
rozdelenie kladného výsledku hospodárenia vo
výške 7 192,33 eur: odvod do rezervného fondu. l
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
Strážske na II. polrok 2015. l Podmienky obchod−
nej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v Obchodnom dome Laborec na prízemí
o výmere 113,57 m2. Podrobnejšie informácie sú
zverejnené na www.strazske.sk a na úradnej
tabuli. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, č.
tel. 056/3812476. l Podmienky obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nebytových priestorov v kul−
túrno−spoločenskom objekte A clubu o výmere 237
m2. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na
www.strazske.sk a na úradnej tabuli. Kontaktná
osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476.
l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na pre−
nájom nehnuteľnosti Objekt Kolkáreň: − je umiest−
nená v Strážskom, má súpisné číslo 255, nachá−
dza sa na ul. Obchodnej a je postavená na po−
zemku parcelné číslo 543/3. Podrobnejšie infor−
mácie sú zverejnené na www.strazske.sk a na
úradnej tabuli. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kme−
cová, č. tel. 056/3812 476. l Zriadenie záložného
práva na základe zmluvy č.807/1294/2008 na
nehnuteľnosti vedené na LV č.1236, katastrálne
územie Strážske, obec Strážske, okres Michalov−
ce, ktorých výlučným vlastníkom je záložca −
Mesto Strážske v podiele 1/1 k celku a to: bytový
dom číslo súpisné 281, postavený na parc. reg.
CKN č.1890/8, popis stavby: bytový dom bl. A, −
bytový dom číslo súpisné 280, postavený na parc.
reg. CKN č.1890/9, popis stavby: bytový dom bl. B,
− parc. reg. CKN č.1890/8, zastavané plochy a ná−
dvoria o výmere 329 m2, − parc. reg. CKN č.
1890/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere
330 m2 v prospech záložného veriteľa Štátny fond
rozvoja bývania, Lámačská cesta č.8, 833 04
Bratislava. l Odkúpenie pozemku parc. reg. CKN
č.1756/2, druh pozemku záhrada o výmere 266
m2, podľa geometrického plánu č. 14328810−
114/2012 na ul. Krivošťanskej, katastrálne územie
Strážske, nehnuteľnosť vedená na LV č. 1003, za
cenu 10,00 eur/m2 od Márie Tušajovej, Mlynská
1484, Vranov nad Topľou, v podiele 1/2 a Matúša
Rohaľa, Krivošťanská 352, Strážske, v podiele 1/2
a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnuteľ−
nosti do katastra.
(Pokračovanie na 2. strane)

Pozvánky
Mesto Strážske a organizátori vás
pozývajú na slávnostný program pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Uskutoční sa v októbri, dátum, miesto a
čas zverejní mestský rozhlas a vebové
sídlo mesta.

Na pietnom akte kladenia vencov k pamätníku na námestí spevácky zbor Rozkvet zaspieval
hymnické i slovenské piesne. Snímka: P. Kičinka. Text: red.

Tradičný Beh oslobodenia mesta
Strážske sa uskutoční 8. novembra o
12.30 hod. na Námestí A. Dubčeka.
Príďte povzbudiť bežcov!
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Naše mesto

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) l Pristúpenie k zmluve o
zriadení spoločného obecného úradu v Strážskom
na prenesený výkon štátnej správy v oblasti sta−
vebného poriadku od 1.1.2016 s Obcou Oreské s
tým, aby finančné prostriedky na prenesený výkon
štátnej správy boli poukázané z Okresného úradu
v Košiciach, odboru výstavby a bytovej politiky, na
účet Spoločného obecného úradu v Strážskom. l
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena v prospech LEMON MARKET,
s.r.o., Mierová 34, 066 01 Humenné, na pozemku
parcela registra KNC číslo 194/11 a 1404, kata−
strálne územie Strážske v rámci stavby "LEMON
MARKET" z dôvodu uskutočnenia stavebného
objektu "SO 04 Zaolejovaná kanalizácia a SO 05
Splašková a dažďová kanalizácia", vecné breme−
no sa zriadi po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
l Zmenu účelu prenájmu nebytových priestorov v
kryte CO pre Petra Keila z pôvodného PEGAS −
veľkoskladu alkoholických a nealkoholických nápo−
jov na PEGAS − masážny salón. l Prenájom DHM
stroja − Rolba DESTAROL, inv. č. 4/013/084, OC:
9 576,35 eur, ZC: 0,− eur pre firmu BEMACO SK,
a.s. Radlinského 136, 080 01 Prešov s dobou pre−
nájmu stroja od 01.07.2015 do 30.04.2018 za cenu
50 eur/mesiac s DPH v súlade so Zmluvou o
správe majetku mesta Strážske zo dňa 02.03.2009
medzi mestom Strážske a MsPS mesta Strážske
ako správcom. l Prenájom nehnuteľnosti objektu
Pohostinstvo FŠ pre HAMI s. r. o., Jahodná 518
Strážske, za cenu 251 eur mesačne na základe
uskutočnenej obchodnej verejnej súťaže. l Jedno−
razovú sociálnu dávku pre Katarínu Hrubovčákovú
vo výške 200 eur na základe výnimky primátora v
súlade s VZN č. 1/2008.
Vyhovuje: l Protestu prokurátora proti VZN
mesta Strážske č. 2/2010 − Požiarny poriadok
mesta Strážske. l Protestu prokurátora proti VZN
mesta Strážske č. 6/1991 o zriadení mestskej polí−
cie a Dodatku č. 1 k VZN mesta Strážske č. 6/1991
o zriadení mestskej polície. l Protestu prokurátora
proti VZN mesta Strážske č. 2/2012 − Prevádzkový
poriadok pohrebiska.
Ukladá: l Zúčtovať kladný výsledok hospodá−
renia za účtovné obdobie 2014 vo výške 19 239,75
eur v prospech účtu 428 Výsledok hospodárenia v
schvaľovacom konaní a na ťarchu účtu 431 Nevy−
sporiadaný výsledok hospodárenia minulých ob−
dobí. T: 31.12.2015. Z: vedúca ekonomického od−
delenia. l Zúčtovať kladný výsledok hospodárenia
Mestského podniku služieb mesta Strážske za
účtovné obdobie 2014 vo výške 55 337,84 eur na
ťarchu účtu 431 Výsledok hospodárenia v schvaľo−
vacom konaní a v prospech účtu 428 Nevyspo−
riadaný výsledok hospodárenia minulých období.
T: 31.12.2015. Z: riaditeľ MsPS. l Vyhlásiť ob−
chodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového
priestoru o výmere 113,57 m2 v OD Laborec na
prízemí. T: 31. 07. 2015. Z: MsÚ. l Vyhlásiť ob−
chodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti −
Objekt Kolkáreň, ktorá je umiestnená v Strážskom,
má súpisné číslo 255. T: 31.07.2015. Z: MsÚ. l
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom A
clubu o výmere 237 m2. T: 31.07.2015. Z: MsÚ. l
Pripraviť návrh VZN o zrušení VZN č. 2/2010
Požiarny poriadok mesta Strážske. T: 14.08.2015.
Z: MsÚ. l Pripraviť návrh VZN o zrušení VZN
mesta Strážske č. 6/1991 o zriadení mestskej
polície. T: 14.08.2015. Z: MsÚ. l Pripraviť návrh
VZN o zrušení VZN mesta Strážske č. 2/2012
Prevádzkový poriadok pohrebiska. T: 14.08.2015
Z: MsÚ. l Zvolať verejné zhromaždenie občanov
mesta k strategickému rozvoju mesta dňa
7.09.2015. T: 7.09.2015 Z: MsÚ.
Poveruje: l Hlavného kontrolóra na výkon
kontrolnej činnosti na obdobie od 01.07. −
31.12.2015 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti
na II. polrok 2015.
Ruší: l Členstvo Ľuboša Konečného v komisii
ochrany a tvorby ŽP na základe jeho žiadosti. l
Bod B/9 Uznesenia č. 214/2015 zo dňa 24.04.2015
prenájom nebytových priestorov pre Profipizza,
s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava v zastúpení

konateľom Marošom Čornaničom v OD Laborec o
výmere 113,57 m2 za účelom zriadenia rýchleho
občerstvenia za cenu na základe uskutočnenej
verejnej súťaže.
Volí: l Za člena komisie ochrany a tvorby ŽP
Mgr. Janu Konečnú.

O verejnom osvetlení
Desať poslancov sa zúčastnilo rokovania
24. augusta k rekonštrukcii verejného osvetle−
nia Strážske − žiadosť o nenávratný finančný
príspevok.
Zastupiteľstvo po prerokovaní schválilo: l
Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2
OP KaHR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia
verejného osvetlenia Strážske", ktorý je realizova−
ný mestom Strážske. l Zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia po−
moci, zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnu−
tého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci (čo činí 30 985,41 eur). l V súlade s ods.
2 § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov II. zmenu rozpočtu
mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2015:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov a to o 30 985,41 eur.
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovna−
ný vo výške 3 111 275,09 eur.
Príjmy: Bežný rozpočet
2 823 360,68 eur
Kapitálový rozpočet
0,00 eur
Finančné operácie
287 914,41 eur
Rozpočet mesta
3 111 275,09 eur
Výdavky: Bežný rozpočet
2 736 301,68 eur
Kapitálový rozpočet
287 914,41 eur
Finančné operácie
87 059,00 eur
Rozpočet mesta
3 111 275,09 eur

Schválili nové VZN
Mestské zastupiteľstvo zo zasadnutia 10.
septembra 2015 schválilo toto uznesenie:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Plne−
nie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.
2015. l Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske
k 30.06.2015. l Informáciu o stave záväzkov a
pohľadávok k 30.06.2015. l Správu − nakladanie s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi −
Správa za I. polrok 2015. l Informáciu o platení
dane za psa k 31.07.2015. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o následnej finančnej
kontrole v MŠ. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole dodržiavania zákona o
ochrane osobných údajov na MsÚ. l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vyba−
vovania sťažností a petícií za rok 2014 v RO a PO.
l Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na pre−
nájom nebytových priestorov v OD Laborec. l Vy−
hodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prená−
jom A−clubu. l Vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom nehnuteľnosti − Objekt Kolká−
reň. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l VZN o mestskej polícii č. 5/2015.
l VZN č. 4/2015, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk. l VZN č. 3/2015, ktorým sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 Po−
žiarny poriadok mesta Strážske. l Uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení časti po−
zemku registra KNE p. č. 28/2, na ktorom bude
postavená kiosková trafostanica s príslušenstvom,
odčlenená geometrickým plánom po ukončení
stavby "Záhradkárska osada SIHOŤ − elektrifiká−
cia, SO 01 Úsekový odpojovač, SO 02 VN 22 kV
El. prípojka, SO 03 Trafostanica, SO 04. El. NN
rozvody" v prospech Východoslovenská distribuč−
ná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za cenu na
základe vypracovaného znaleckého posudku. l
Dotácie v súlade s VZN č. 5/2010 pre: Mestský
bežecký oddiel Strážske 1 488 eur, Športový klub
Strážske − futbalový oddiel 3 100 eur, Občianske
združenie kolkárov a rekreačných športovcov 400
eur.

Ukladá: l Prijať, resp. aktualizovať vnútorný
predpis na vybavenie sťažností. T: 31.12.2015. Z:
riaditelia RO a PO. l Vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere
113,57 m2 v OD Laborec na prízemí. Obchodný
dom Laborec je umiestnený v Strážskom, má sú−
pisné číslo 269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je
postavený na pozemku parcelné číslo 401/1, za−
písaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii
nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Micha−
lovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec
Strážske, katastrálne územie Strážske za podmie−
nok schválených Uznesením č. 215/2015 bod B/11
zo dňa 25. 6. 2015. T: 31. 10. 2015. Z: MsÚ. l Vy−
pracovať komunitný plán mesta Strážske. T:
31.1.2016. Z: MsÚ. l Vypracovať dodatok k VZN
č.5/2011. T: 1.10. 2015. Z: ref. školstva.
Rozhodlo: l Nevyhlásiť územie parcela re−
gistra EKN č. 392/11 za chránené obecné územie.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Nikdy nezabudneme

Kytice vďaky položili − zľava: M. Tothová, A.
Uchaľová a M. Brejdová. Snímka: P. K. Text: red.
Na Slovensku sme si pripomenuli 71. výročie
Slovenského národného povstania. Je to najvý−
znamnejší míľnik slovenských dejín minulého sto−
ročia. Hrdinský počin, ktorý nás vo vojnovom obdo−
bí zaradil medzi členov protifašistickej koalície.
Aj v našom meste sme si 28. 8. 2015 uctili pa−
miatku tých, ktorí v sebe našli odvahu vzdorovať
presile. S úctou a pietou v srdci vyjadril súcit s
padlými hrdinami a tiež svoju účasť preživším vo
svojom príhovore Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
mesta. Na pietnom akte spieval hymnické piesne
spevácky zbor Rozkvet. V meste sme medzi nami
privítali aj zástupcov Českého svazu bojovníků za
svobodu z Českej Lípy pod vedením majora Veg−
nera. Na kladení vencov sa zúčastnili účastníci
SNP, zástupcovia OV SZPB Michalovce, zástupco−
via organizácií a občania mesta. Kladením vencov
všetci vyjadrili vďaku za obete, na ktoré nikdy neza−
budneme.
PhDr. Alena Jurečková

Spomíname
Tíško si odišiel spať
svoj večný sen a nám
zostali na Teba spo−
mienky len. Už len ky−
tičku kvetov na Tvoj
hrob môžeme dať a s
bolesťou v srdci na Te−
ba spomínať.
Dňa 7. augusta
2015 uplynulo 10 rokov
od chvíle, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Imrich Gaff.
S tichou spomienkou manželka, dcéra Lenka
a syn Ľuboš s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo−
mienku.

Naše mesto
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Z verejného zhromaādenia obèanov
Vo viacúčelovej sále sa 7. septembra po−
poludní uskutočnilo verejné zhromaždenie ob−
čanov s primátorom mesta Ing. V. Dunajčákom
a poslancami MsZ. Zhromaždenie otvorila a
všetkých privítala PhDr. L. Bušaničová, zástup−
kyňa primátora.
Uviedla, že nosnou témou je strategický rozvoj
mesta a uskutočňuje sa na podnet občanov riešiť
veci verejné. Každý občan mesta má právo vyjadriť
svoj názor a nemusí sa stotožniť s konaním mest−
skej samosprávy. Tá je povinná konať v súlade so
zákonmi, právnymi normami, schválenými strate−
gickými dokumentmi pri rešpektovaní oprávnených
záujmov občanov. V krátkosti priblížila základné
strategické dokumenty mesta Strážske.
Územný plán je strategickým dokumentom
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Strážske na obdobie rokov 2008 − 2015
obsahuje stratégiu rozvoja mesta s určením priorít
a hlavných problémov, ktoré po komunikácii s ve−
rejnosťou boli zapracované do akčného plánu roz−
voja. Akčný plán má vytýčených 6 oblastí. Tieto za−
hrňujú celkový rozvoj mesta v uvedenom horizonte.
Sú to: Podnikanie a zamestnanosť. Pekné a atrak−
tívne Strážske. Čistejšie a zdravšie životné pro−
stredie. Kvalitnejší život pre sociálne odkázaných a
marginalizovaných. Školstvo, kultúra a šport. Infra−
štruktúra v meste. Vyhodnotenie plnenia tohto plá−
nu bude po spracovaní v I. polroku 2016 zverej−
nené na webovej stránke. Ďalším strategickým do−
kumentom je Územný plán, ktorý korešponduje s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
integrovane sa podieľa na dosiahnutí vytýčených
cieľov a zámerov pri rozvoji mesta.
Pre objasnenie závažnosti týchto dokumentov
požiadala zamestnanca mesta z referátu výstavby
Ing. J. Rohaľa, ktorý vysvetlil ich význam, aké zá−
väzky má mesto pri ich plnení, časový horizont
tvorby i proces pri zadávaní zmien.
Strážske má veľa zelene
Ďalej uviedla, že verejné zhromaždenie bolo
iniciované H. Besterciovou, ktorá zorganizovala pe−
tíciu "SOS Lesíku", aby mesto vyhlásilo VZN tento
lesík za obecné chránené územie. Pod petíciu sa
podpísalo 964 občanov.
Mesto Strážske patrí k mestám, ktoré majú
najviac zelene na obyvateľa. Máme historický park
so vzácnymi drevinami, sčasti už revitalizovaný,
pagaštanovú aleju, ktorú obdivujú všetci návštev−
níci mesta, množstvo stromov a okrasných kríkov
na starom sídlisku, všetky okrajové časti mesta
lemuje zeleň. Mesto ročne investuje nemalé pro−
striedky na postreky pagaštanov a vysadilo aj
množstvo nových pagaštanov na doplnenie aleje.
O objasnenie − čo vlastne znamená obecné chrá−
nené územie a čo s tým súvisí − vyzvala M. Boč−
kovú, referentku životného prostredia MsÚ s poz−
námkou, že parcela nie je vo vlastníctve mesta ale
SPF.
Mesto Strážske i mestskí poslanci majú záujem
chrániť zeleň, ale majú aj povinnosť konať v záujme
rozvoja mesta. Konajú v prospech spokojnosti ob−
čanov so službami a dbajú na kvalitu ich života,
veď sú tiež občanmi tohto mesta. Prichádzajúce

Okrem pravidelných rokovaní MsZ sa poslanci a primátor mesta zúčastnilina verejnom zhromaždení,
kde odpovedali na otázky občanov. Snímka a text: G.G.
služby zatraktívňujú mesto, vytvárajú nový priestor
pre zamestnanosť i ekonomickú návštevnosť. Kaž−
dé mesto pri plánovaní rozvoja má na zreteli
predovšetkým blaho svojich občanov, kde nepo−
chybne patrí pekné prostredie, kultúra, občianska
vybavenosť. Práve občiansku vybavenosť situuje
do prostredia, ktoré čo najmenej bude zasahovať
do súkromia občanov a maximálne uspokojí ich
potreby. Územný plán v roku 2004 mal dve verejné
prerokovania, pričom neboli vznesené žiadne ná−
mietky zo strany občanov na predmetnú lokalitu.
Obdobne to bolo i pri zmene územného plánu v
roku 2009.
Je v súlade s právnymi normami
Pretože mnohým občanom možno nie sú zná−
me určité okolnosti, ktoré viedli mesto k rozhod−
nutiu o výrube stromov pri výstavbe nového mar−
ketu, v krátkosti objasnila niektoré skutočnosti na
posúdenie správnosti rozhodnutia. Poslanci MsZ
na svojom zasadnutí dňa 22. 5. 2014 schválili in−
vestičný zámer investora LEMON MARKET, s.r.o.,
Humenné postaviť market na parcele č. 2085/9,
ktorá je majetkom mesta, za účelom predaja do−
mácich výrobkov zameraných hlavne na zeleninu,
mäso, mäsové výrobky, mliečne a pekárenské
produkty, prevádzku cukrárne a palacinkárne. V
zmysle schváleného územného plánu v roku 2004
je v danej lokalite navrhované využitie ako "zmie−
šané územie výroby a vybavenosti". Zámer inves−
tora postaviť market môže zvýšiť konkurencie−
schopnosť podnikateľov, zlepšenie i dostupnosť
kvalitnejších služieb pre občanov. Z tohto dôvodu
dňa 15. 7. 2014 bol poslancami schválený prená−
jom a následný odpredaj predmetného pozemku
pre investora. Po právoplatnom rozhodnutí o
umiestení stavby bolo vydané stavené povolenie,
ktoré je v súlade so všetkými právnymi normami. Z
celej genézy postupov mesta a dotknutých orgánov
k celému problému, spomenula tie najdôležitejšie.
Investor Lemom market požiadal SPF o rozde−
lenie parcely a odkúpenie jej časti 2085/10 na
prístupovú cestu vo výmere 823 m2. Lemom mar−
ket pri riešení prístupovej cesty postupoval v
zmysle stanoviska Slovenskej správy ciest zo dňa
30. 1. 2015, v ktorom boli určené podmienky napo−
jenia komunikácie stavby na cestu I. triedy I/74
Strážske Humenné a nebola iná možnosť pripo−
jenia. Na parcele 2085/10 − prístupová cesta − sa

nachádzalo 23 stromov, o ktorých výrub požiadal
Lemom market. Podotkla, že to bolo jediné riešenie
prístupovej cesty tak, aby spĺňala šírkové para−
metre a zohľadnenie podmienok napojenia pri
vjazde a výjazde na cestu I. triedy, manipuláciu v
areáli, ďalej autobusová zastávka a požiarne za−
bezpečenie. Na základe týchto skutočností bolo
vydané rozhodnutie o výrube 23 kusov drevín.
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné pro−
stredie, rozhodnutie Mesta Strážske po odvolacom
konaní v plnom rozsahu potvrdil, nakoľko prí−
jazdovú komunikáciu nie je možné riešiť iným ako
navrhovaným spôsobom.
Bohatá na návrhy, ale aj invektívy
Nasledovala diskusia k strategickému rozvoju
mesta, čo je potrebné zmeniť v meste, aké problé−
my vidia občania v každodennom živote v Stráž−
skom.
Občania predniesli svoje pripomienky a návrhy.
Týkali sa života v meste, ochrany životného pro−
stredia, lesa, parku, otázok k územnému plánu
mesta, čistoty na detskom ihrisku a dodržiavaniu
nočného pokoja po 22. hod., osvetleniu mesta, pre−
jazdu kamiónov po Okružnej ulici, možnosti dezin−
fikovať kontajnery na odpad po horúcom lete, za−
bezpečenie zábradlia na schodisku do MsÚ.
V diskusii vystúpili H. Besterciová, E. Kováčo−
vá, M. Sisaková, M. Reiserová, M. Daňová, V.
Meštan, P. Lenart, M. Konečný,J. Mihaľo, M. Tkáč,
J. Konečný, V. Kločanka, M. Peťková, J. Meňovčík
a ďalší. Na ich vystúpenia reagoval primátor mesta,
M. Šuľak, Ing. J. Rohaľ. Treba poznamenať, že
pripomienky boli konštruktívne, konkrétne a vecné.
Niektoré návrhy − zrušiť oplotenie v parku − už bolo
realizované a oplotenie sa použije pri cintoríne. V
diskusii zazneli však aj invektívy a nepravdy.
Svoje podporné stanovisko k zachovaniu lesíka
v súvislosti s výstavbou marketu, o ktorom sa veľa
diskutovalo, predniesol prítomný poslanec NR SR a
podpredseda výboru NR pre pôdohospodárstvo a
životné prostredie Ján Mičovský, ktorý povedal, že
"nový market je pre mesto dobrou akciou, primátor
má v zdôvodneniach pravdu, 23 stromov je už vy−
rúbaných, ale nech sa už nevyrubujú ďalšie, existu−
júci lesík sa nemá vyrúbať. Poslanci rozhodnú, či
sa splní zámer a stromy sa zachránia. Vyrúbanie
lesíka by bolo chybou."
−red.−

Keď padali putá

Spoločné bolo vystúpenie krúžku Zrkadlenie a speváckej skupiny Rozmarín na oslavách
71. výročia SNP. Snímka: P.K. Text: red.

V piatok 28. augusta 2015 si mesto Strážske pripomenulo
71. výročie SNP, ktoré bolo ozbrojeným vystúpením proti−
fašistického odboja na Slovensku na konci druhej svetovej
vojny.
Sprievodnou akciou podujatia je už tradične súťaž v aran−
žovaní kvetov pod názvom Kytica vďaky − a pred vyhlásením
jej výsledkov vystúpenie krúžku poézie Zrkadlenie a spe−
váckej skupiny Rozmarín so spoločným literárno−hudobným
pásmom. Tentoraz nieslo názov Keď padali putá.
V aranžovaní ikebán získala 1. miesto G. Grmolcová a 2.
miesto O. Dankaninová, najkrajšiu príležitostnú kyticu uvia−
zala A. Ščurová, ako druhá bola ocenená práca M. Brejdovej
a ako tretia A. Uhaľovej. V tematických kyticiach získala 1.
miesto A. Mochťáková, druhé A. Uhaľová a tretie M. Tothová.
Víťazné kytice boli s ostatnými uložené k pomníku padlého
vojaka na Námestí A. Dubčeka.
Ing. Eva Búciová
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ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR BUDE ZISŤOVAŤ

Navštívi vás opytovateľ
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle
vyhlášky Č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je
o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych
typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému
Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na
poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto
Strážske. Do zisťovania je zaradených viac ako 4700 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. septembra 2015 do 31. decembra 2015. V tomto období vybrané
domácnosti v meste Strážske navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať
sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov
upravuje zákon Č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za
ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Informácie sme prevzali z listu, ktorý ŠÚ SR − Sekcia zisťovania a spracovania dát v priemysle a
terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, poslal primátorovi mesta s prosbou o spropagovanie tohto zisťovania.
−red.−

Oznámenie bolo zverejnené
Na zasadnutí MsZ dňa 10. 9. 2015 o slovo požiadala H. Besterciová, ktoré jej poslanci svojím
hlasovaním udelili.
H. Besterciová vo svojom vystúpení požadovala vysvetlenie o procese schvaľovania návrhu
zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta, v ktorom je už schválená výstavba čerpacej stanice na území
tzv. "Lesíka". Tvrdila, že tento návrh nebol zverejnený na pripomienkovanie. Zároveň poukázala na
nedostatočnú informovanosť občanov.
Ing. J. Rohaľ, referent výstavby a ÚP, informo−
val o postupe zverejňovania návrhu ÚPN mesta a
o postupe schvaľovania tohto návrhu. PhDr. L. Bu−
šaničová potvrdila, že Ing. J. Rohaľ ju podrobne in−
formoval o jednotlivých zmenách a doplnkoch č. 3

Spaľovanie
na voľnom priestranstve
Prvého septembra t. r. nadobudla účinnosť
novelizovaná právna úprava v oblasti ochrany
pred požiarmi.
Preto informujeme občanov o ich povinnostiach
pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestran−
stve:
a) sledovať klimatické a poveternostné podmienky
a kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipo−
žiarnej bezpečnosti,
b) ukladať horľavé látky do upravených hromád vo
vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým tep−
lom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité
objekty a iné skladované alebo uložené horľavé
materiály ani porasty,
c) zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasia−
cich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie
rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na
privolanie hasičskej jednotky,
d) vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a
priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
e) po skončení spaľovania vykonať dohasenie
zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.
Novela zrušila povinnosť ohlasovať začiatok a
koniec spaľovania horľavých látok na voľnom prie−
stranstve na linku 150.
Zároveň žiadame občanov, aby na voľnom prie−
stranstve nespaľovali odpady (komunálny odpad,
lístie, zvyšky rastlín). Spaľovanie zakazuje legisla−
tíva v oblasti nakladania s odpadmi a tiež VZN
mesta Strážske č. 3/2012 o ochrane životného pro−
stredia.
−MsÚ−

Inzercia
Garáž na ulici Gaštanovej: predaj
alebo prenájom. Kontakt: 056/6481109
a 0944 606 396.
Predám 2−izbový byt v Strážskom
na starom sídlisku. Čiastočne
zrekonštruovaný. Cena dohodou.
T. č. 0915 925 671.

ÚPN mesta aj na verejnom zhromaždení občanov
mesta dňa 7. 9. 2015. Taktiež poukázala na zdĺha−
vý postup pri schvaľovaní ÚPN mesta a o dodržaní
legitímneho postupu v tomto prípade. Ing. M. Mar−
ko, hlavný kontrolór, taktiež vysvetľoval, že ozná−
menie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 3
ÚPN bolo legitímne zverejnené na úradnej tabuli
mesta a web stránke mesta s odkazom, kde je
možné nahliadnuť do textovej a grafickej dokumen−
tácie. Na prerokovanie bola vymedzená doba od 5.
8. do 5. 9. 2014. Počas tejto doby mali občania
mesta možnosť podať pripomienky a iné návrhy, ale
žiadne pripomienky zo strany občanov neboli po−
dané.
−red.−

Naše mesto
Horúce slnečné lúče, ktoré nás sprevá−
dzali celé letné prázdniny, vyprevadili 2. sep−
tembra školákov až k školskej bráne.
Tou našou prešlo 60 najmladších žiakov −
prvákov, 9 nových piatakov zo Starého a 404
žiakov, ktorí tunajšiu školu navštevovali aj v mi−
nulom školskom roku. V 10−tich triedach na pri−
márnom stupni sa bude učiť 201 žiakov, 25 žia−
kov je zaradených do 2 špeciálnych tried a pre
247 žiakov druhého stupňa je pripravených 12
tried, z ktorých 5 je športových so zameraním na
volejbal, futbal.

Vitaj, nový školský rok!
V školskom roku 2015/2016 čaká piatakov
celoslovenské testovanie T 5 z matematiky a slo−
venského jazyka a literatúry (25.11.2015), devia−
takov 6. apríla 2016 testovanie 9 z tých istých
predmetov.
Organizácia školského roka 2015/2016 − vy−
učovanie a prázdniny: l Školský rok 2015/2016
sa začína 1. septembra 2015. l Školské vy−
učovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).
l Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí
29. januára 2016 (piatok). l Školské vyučovanie
v druhom polroku sa začne 2. februára 2016
(utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).
Prázdniny Termín
Jesenné
29. október 2015 − 30. október 2015
Vianočné
23. december 2015 − 7. január 2016
Polročné
1. február 2016 (pondelok)
Jarné
15. február 2016 − 19. február 2016
Veľkonočné 24. marec 2016 − 29. marec 2016
Letné
1. júl 2016 − 2. september 2016
Pedagógom, žiakom, ale aj ich rodičom
držíme prsty a prajeme úspešný celý školský rok
2015/2016, aby pri bilancovaní na jeho konci ich
zaplavil pocit z dobre vykonanej práce.
−olla−

Postup občana
v prípade
mimoriadnej udalosti

DVOJÚČELOVÉ ZARIADENIE V STRÁŽSKOM

Únik nebezpečnej látky

Oprava strešnej krytiny

MESTSKÁ POLÍCIA: 0908 08 28 28 ALEBO 112, 150
l Zostaňte vo vnútri objektu; ak ste mimo budovy,
ukryte sa v dostupnom úkryte, prípadne vstúpte
do najbližšej budovy. l Nesnažte sa vyzdvihnúť
deti zo škôl a predškolských zariadení – bude o
ne postarané. l Vytvorte izolovaný uzavretý prie−
stor − uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, od−
stavte klimatizáciu. l Uhaste otvorený oheň, vyp−
nite plynové spotrebiče. l Telefonujte len v súr−
nom prípade (nezaťažujte telefónne linky). l Pri−
pravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest,
očí a odkrytých častí tela. l Zapnite rozhlas, te−
levíziu a sledujte mestské vysielanie, riaďte sa
podľa vysielaných pokynov. l Pripravte si eva−
kuačnú batožinu. l Poskytnite pomoc chorým,
postihnutým a starším osobám, postarajte sa o
deti bez dozoru. l Budovu opustite len na pokyn.
l Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych ne−
rovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľ−
ko väčšina plynných chemických látok je relatívne
ťažšia ako vzduch!!!
VŽDY PLATÍ
1. Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži
iba na únik z ohrozeného priestoru.
2. Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere
vetra.
3. Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na
smer vetra.
Nebezpečné škodliviny môžu vzniknúť do
ľudského organizmu vdychovaním, zažívacím
systémom alebo strebávaním cez kožu.
Riziká ohrozenia zo strany spoločností v are−
áli Chemko (HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Chemko, a.s.
Slovakia, Light Stabilizers, s.r.o.) sú dané vlast−
nosťami médií a podmienkami technologických
procesov. Ohrozenie života a zdravia predstavujú
najmä pri úniku čpavku, acetaldehydu, formalde−
hydu, acetónu, vodíka.

Objekt − Dvojúčelové zariadenie CO − bol
postavený v roku 1986 a v súčasnosti plní funk−
ciu ochrannej stavby. Využitie tejto stavby slúži
ako úkryt a chránené pracovisko, časť budovy
slúži na prenájom. Strecha, ktorá zatekala, bola
v havarijnom stave a nutne potrebovala opravu.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na
základe žiadosti poskytlo mestu dotáciu na indi−
viduálne potreby obce na financovanie opravy
strechy na objekte Dvojúčelového zariadenia v
Strážskom v sume 3 900 eur. Časť strechy, ktorá
bola v havarijnom stave, je opravená. Opravu
strechy realizovala firma MK STAV Slovakia,
s.r.o., a mesto sa podieľalo na financovaní pred−
metnej akcie vo výške 2 031,77 eur.
Ing. A. Zamborová

Nie do koša
Každá domácnosť vyprodukuje množstvo rôz−
neho odpadu. V rámci Dňa Zeme deti z CVČ na−
vštívili miesto, kde sa triedi komunálny odpad. Má
názov Hala − separovaný zber odpadov Strážske.
Referentka životného prostredia pri MsÚ v Stráž−
skom Marta Bočková vysvetlila význam a činnosť
tohto strediska. Podrobne rozobrala spôsob správ−
neho separovania v domácnostiach. Jej rozpráva−
nie doplnila Mária Slivková, ktorá deťom ukázala
fázu triedenia odpadu na páse a následne i jeho
lisovanie. Deti sa oboznámili s rôznymi značkami
na obaloch a videli aj množstvo vecí, ktoré končia v
košoch a vôbec tam nepatria. V závere sa všetci
zhodli na tom, že každý z nás môže prispieť k
ochrane životného prostredia aj tým, že bude
správne nakladať s odpadom.
−mk−
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Po stopách Sherloka Holmesa

Chceme rozdávať radosť

Horúce prázdninové dni sú za nami a deti už
len spomínajú na svoje letné zážitky v Centre
voľného času v Strážskom.
Počas prázdnin sa tu vystriedalo 68 detí v
dvoch turnusoch denného tábora a dvoch letných
sústredeniach. Pod odborným vedením vedúcich
sa naučili zaujímavé výtvarné techniky, zdokonalili
svoju telesnú zdatnosť, našli si nových kamarátov i
spoznali zaujímavé kúty nášho regiónu. Počas 1.
turnusu si uplietli náramky, maľovali tričká, vyrábali
prívesky. Veľmi ich zaujala práca s hlinou i točenie
na hrnčiarskom kruhu. Zážitkom bol aj výlet vlakom
do Hanušoviec n/T. Po obhliadke vlastivedného
múzea nasledovala prechádzka archeoparkom.
Spoločne s lektormi vo včasnostredovekých
kostýmoch sa tak preniesli do histórie, vyskúšali si
rôzne repliky nástrojov a zbraní, zoznámili s rôz−
nymi remeslami, zhotovili si prstienky z drôtu a
skúsili zomlieť múku z obilia. Domov odchádzali plní
neopísateľných zážitkov.
Po stopách Sherloka Holmesa putovali malí tá−
borníci počas 2. turnusu. S veľkým nasadením dva
tímy pátrali po stratenom poklade, našli stratenú
modrú rybku. Na Zemplínskej šírave si oddýchli,
trošku sa poopaľovali, zahrali si rôzne športové hry
a načerpali energiu, lebo pátranie pokračovalo. Malí
detektívi hľadali ukrytý Kalich pravdy. V závere
týždňa bola pátracia akcia ukončená objavením
stratenej vlajky. Nechýbala táborová olympiáda, v
ktorej si dievčatá a chlapci zmerali svoje sily.
Na letnom sústredení si malí remeselníci zhoto−
vili množstvo dekoratívnych predmetov z prírod−
ného i odpadového materiálu a zistili, že aj z vecí,
ktoré sú použité, sa dajú zhotoviť milé darčeky. Na
záverečnej výstavke boli výrobky, ktoré vytvorili −
vázy z plastových fliaš, dekoračné fľaše s farebnou
soľou, minibylinkovä záhradka, podložky a deko−
račné srdiečka, voňavé mydielka i maľované hod−
vábne vrecúška. Bodkou za prázdninami bolo letné
tanečné sústredenie.
A.F.

Centrum voľného času Strážske bolo úspešné v ďalšom projekte. Nadácia Tesco v programe
Grantový program kolegov − Kolegovia pre dobrú vec prerozdelila finančné prostriedky vo výške
100 000,00 EUR. Do programu prišlo spolu 214 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 48
projektov. Jedným z nich bol aj projekt s názvom Aj ucho počulo, aj oko videlo − divadelným
tancom srdce ožilo. Sme nesmierne radi finančnej podpore Nadácie Tesco vo výške 2 800 eur.
Vďaka tejto podpore budeme môcť vytvoriť deťom podmienky pre zapojenie sa do voľnočasových aktivít,
prostredníctvom ktorých pôjde nielen o ich sebarealizáciu, ale aj o jednu z ciest rozvoja ich ľudskosti, ktorá
sa v dnešnom pretechnizovanom svete stáva veľmi potrebnou.
V každodennej práci s deťmi vidíme, ako sa vytráca ľudskosť, priateľstvo, láska. Deti "hladkajú" už len
mobilné telefóny, tablety. Zabúdajú sa tešiť zo všedných vecí, alebo sa za to akosi hanbia. Neustále preto
hľadáme spôsoby, ako ich zapojiť do voľnočasových aktivít, prostredníctvom ktorých chceme výchovne
ovplyvňovať ich správanie sa v súčasnom svete.
Prvá etapa projektu začala počas letných prázdnin sústredením pod názvom Streetdance a iné tanečné
šantenie, kde sme skupine detí − mladých tanečníkov, ktoré v našom zariadení pracovali už v minulosti,
predstavili myšlienku projektu − pomôž rozdávať radosť − a na základe ich zvnútorneného presvedčenia
budú deti získavať pre činnosť ďalších kamarátov.
Zriadime záujmové útvary Streetdance a Tanečné divadlo, ktoré budú pracovať počas celého šk. roka
2015/2016. Výstupom ich intenzívnej dvojmesačnej činnosti bude šnúra vystúpení vo vybraných nemocnič−
ných zariadeniach v mestách Michalovce, Vranov n/T. a Humenné, kde prinesú dobrú náladu chorým deťom
a pomôžu im tak odpútať sa od bolesti a traumy z toho, že nie sú vo svojom rodinnom a známom prostredí.
Na projekt sa viažu aj ďalšie aktivity − deti centra voľného času v rámci tvorivých dielní vlastnoručne vyrobia
textilné hračky, ktoré určite potešia choré deti.
Oblasť záujmovej činnosti je náročná na financovanie a neustále skvalitňovanie materiálneho a technic−
kého zabezpečenia. Riešenie ponúka aj tento projekt, prostredníctvom ktorého nielen naučíme deti nezišt−
nému konaniu, pokúsime sa chorým deťom pomôcť odpútať sa od bolesti a zabudnúť na realitu, ale aj
skvalitníme podmienky pre ďalšiu činnosť − nácviky v ďalšom období sa budú uskutočňovať v tanečnej sále
so zrkadlovou stenou, na gymnastickom koberci, pribudnú nové kostýmy, tanečná obuv...
Pre uskutočnenie vytýčeného cieľa sme vytvorili realizačný tím zložený nielen zo zamestnancov CVČ
Strážske, ale i ľudí naklonených myšlienke projektu − zamestnanci Tesco Hypermarket Michalovce,
Občianske združenie Podoby Zemplína, Sladkí anjeli − "neformálna skupina amatérskych cukrárok", ktorá
pripraví deťom rozprávkové torty.
Verím, že spoločnými silami dokážeme rozdávať radosť!
Mgr. Marta Kordeľová

Hudobné podujatie

Ponuka na voľný čas
Vážení rodičia! Prihláste svoje deti na záujmové
krúžky v Centre voľného času Strážske, ktoré ponú−
ka v školskom roku 2015/2016 29 záujmových útva−
rov − krúžkov, klubov, súborov rôzneho zamerania
s pravidelnou činnosťou. Vyberte si z bohatej ponu−
ky smerovanej všetkým, ktorí svoj voľný čas chcú
aktívne využiť:
− rodinné krúžky − Drobček klub, klub paličko−
vanej čipky,
− pre najmenších − predškolákov − počítačové
škôlkarium, mažoretky, tancujúce motýliky, tvorivý
ateliér Machuľka
− pre školopovinných − krúžky výpočtovej
techniky, rybársko−poľovnícky, DFS Stražčanik,
dance klub, fit dance, streetdance, scénický tanec,
tanečné divadlo, rómske tance, keramická dielnič−
ka, encaustika − maľovanie horúcim voskom, detská
remeselná dielňa, šikovníček, stolný tenis, tenis na
kurtoch, basketbal, kolkársky krúžok, futbal, florbal,
− pre klientov DSS − pohyb hrou, tvorivé dielne,
šikovné ruky,
− pre mládež − M klub, kolkársky krúžok, tenis
na kurtoch, FS Stražčanik − pokročilí.
Prihláste sa v CVČ, kde získate aj podrobnejšie
informácie.

A bola svadba

Amatérske divadelné predstavenie s názvom
Svadba, ktoré 18. júna predviedli mladí klienti DSS
Lidwina na nádvorí zariadenia, pripravili a zorga−
nizovali inštruktorky Lidwiny pod vedením Jany
Majerníkovej. Aj vďaka pomoci M. Demčákovej, E.
Karafovej, Mgr. M. Manovej a Mgr. M. Konečnej
malo predstavenie veľký úspech. Potvrdili to z pub−
lika prítomné členky klubu dôchodcov, s ktorými
Janka spieva. Pochvalu si zaslúžia všetci účinku−
júci, medzi nimi aj tí, ktorí sa do podobných aktivít
kvôli hendikepu zapájali menej. Predviedli zemplín−
sku svadbu so všetkým, čo k nej patrí.
−gá−

Na koncerte sa predstavila ľudová hudba ZUŠ, ktorú vedie Mgr. art. E. Tokár. Snímka a text: autorka
Základná umelecká škola v Strážskom uspo−
riadala v závere školského roka záverečný kon−
cert. V bohatom hudobne ladenom programe sa
predstavili žiaci v hre na hudobných nástrojoch a
v speve, ktorých sprevádzali učitelia. V preplne−
nej koncertnej sále zaznievala nielen hudba, ale
aj častý potlesk vďačného publika, ktoré takto
odmeňovalo výkony účinkujúcich. Svojimi výkon−
mi s moderátorským sprievodom pripravili veľmi
príjemné popoludnie.
−olc−

Priateľské stretnutie
Dňa 10. júla sa v Strážskom v reštaurácii
Aztéka konalo stretnutie bývalých pracovníkov z
Autodružstva. Hlavnou snahou organizátorky
Matildy Goroľovej bolo uskutočniť stretnutie bý−
valých kolegov po 25−rokoch, ktorí spolu pra−
covali ešte na začiatku bývalého Autodružstva.
Stretnutie sa začalo vystúpením speváckej
skupiny Gaštanka. Po vystúpení bola voľná de−
bata, priateľské zvítanie a zaspomínanie na staré
časy, ktoré spoločne prežili v tomto závode.
Všetci zúčastnení si odniesli domov príjemný po−
cit z priateľského stretnutia a veria, že sa stretnú
o rok.
−mg−

Ta pospominajme...
Dzivki i parobci, tak me še volaľi,
kedz me ten spevacki zbor zakladaľi.
Ej, buľi to časi prekrasnej mladojsci,
tedi nas ňeboľeľi aňi našo kojsci.
Špivanki ľudovo, ta i pokrokovo,
chtore me špivaľi všadzi naokolo.
No dachtori už ňe su medži nami,
bo voňi špivaju v ňebe s anďelami.
Bo to už čežoba z nami dochodcami,
bo me už dakedi kus i zadudrani.
No aľe špivame, bo nas to bars bavi,
špivanki smutočne, aľe i vešele,
bo každi pondzelok še nacvičujeme.
Mame pochopeňe i od predstavenstva,
aľe i od primatora mesta.
A mi im za toto šicko dzekujeme,
veru še ňepodame a špivac budzeme,
kulturu Stražskoho utrimovac chceme.
Ešte k 30. výročiu založenia Rozkvetu zlo−
žila organizačná vedúca J. Daubnerová veršíky
v nárečí. O podujatí k 40−ke podrobnejšie v bu−
dúcom čísle.
−red.−
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V Bratislave druhé miesto

Po Seagalovi Harsányi
Nemožno ich porovnávať, ale v časovom
slede je to tak. Pri minuloročnej návšteve S.
Seagala na podujatí Red Dragon, oslovil jeho
šéf Peter Tomko prezidenta slovenskej asociá−
cie Ju − Jitsu Csabu Harsányiho.
Prišiel toho roku do Strážskeho a 25 cvičiacim
bojového umenia odovzdal vyše štyridsaťročné
skúsenosti na tatami. Je držiteľom 6. Majstrovského
stupňa Ju − Jitsu a ďalších majstrovských stupňov.
Úspechy žne aj na medzinárodnej pôde ako
inštruktor, pôsobí tiež vo viacerých funkciách v
zahraničí. Klub sebaobrany vedie vyše 25 rokov v
Košiciach. Skúsenosti zúročil aj v predvádzaní bo−
jového umenia cvičiacich v Strážskom spolu so sy−
nom. V rozhovore poznamenal, že "tomuto umeniu
sa venuje aj manželka. Zo začiatku boli cvičiaci
trocha nesmelí, postupne sa to však zmenilo. Radi
predvádzali to, čo som ich učil. Je to dobrá skupina,
ktorá rada prijíma poznatky skúsených. Som spo−
kojný s priebehom a rád sa sem vrátim." Športové
zážitky majú aj Strážania I. Venglarčík a sestra
Silvia, R. Raškody, A. Kasarda, P. Tomko a ďalší
(na snímke autorky). Je príjemné sa s ním stretnúť,
pretože pozitívnu energiu, takú príznačnú pre mi−
lovníkov bojového umenia, rozdáva okolo seba
plným priehrštím. Aj pre mňa to bolo milé stretnutie,
ako aj obdiv toho, akú úctu prejavujú prítomnej
osobnosti, tiež úklonom pri vchádzaní a vychádzaní
z miestnosti s tatami. Je to o pokore, ktorej sa má−
me čo učiť aj my.
G. Grmolcová

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
III. liga mladší žiaci

1. kolo Zalužice − Strážske 5:1, G: Mitro; 2. kolo
Strážske − Močarany 2:4, G: Ruščanský, Kmec; 3.
kolo Bracovce − Strážske 7:2, G: Mitro 2; 4. kolo
Palín − Strážske 6:1, G: Dilík.

III. liga starší žiaci

1. kolo Strážske − Lastomír 8:1, G: Maroš Mundír 3,
Marin Mundir, Kmec, Belica, Čurma, Koťo; 2. kolo
Sobrance − Strážske 6:1, G: Kmec; 3. kolo Stráž−
ske − Vinné 2:1, G: Kmec, Maroš Mundír; 4. kolo
Strážske − Nacina Ves 2:2, G: Belica 2; 5. kolo Mi−
chalovce (ž) − Strážske 0:3, G: Belica 2, Cina.

III. liga dorast

1. kolo Borša − Strážske 2:1, G: Lipovský, 2. kolo
Strážske − Sobrance 0:11; 3. kolo V. Kapušany −
Strážske 3:1, G: Pavlo; 4. kolo Strážske − Kr.
Chlmec 3:5, G: Papinčák, Rokyta, Lipovský; 5. kolo
Z. Teplica − Strážske 9:4, G: Lipovský, Vasiľ, Mikeľ
2; 6. kolo Strážske − Čierna n/Tisou 0:4.

IV. liga dospelí "A"

1. kolo Strážske − V. Horeš 2:2, G: Karafa, Stach;
2. kolo Gelnica − Strážske 2:2, Široký, Lörinc; 3.
kolo Strážske − V. Kapušany 6:0, G: Široký 2, Pav−
lov, Lörinc, Bodnár, Michaliv; 4. kolo Rožňava −
Strážske 1:2, G: Hirjak, Široký; 5. kolo Strážske −
Kalša 0:1; 6. kolo Geča − Strážske 2:2, G: Michaliv,
Široký; 7. kolo Strážske − Sp. Vlachy 4:0, G: Hirjak,
Lörinc, Karafa, Soltész; 8. kolo Medzev − Strážske
4:2, G: Bodnár, Lörinc; 9. kolo Strážske − V. Folk−
már 0:3.

VIII. liga dospelí "B"

1. kolo Horňa − Strážske 0:4, G: Lipovský 2, Ma−
čovský, Kočerha; 2. kolo Strážske − Oborín 2:2, G:
Kočerha 2; 3. kolo Ložín − Strážske 1:0.
−J.R.−

Bežci mestského bežeckeho klubu MBO Strážske súťažili po celom Slovensku na bežeckých
tratiach, zaradených do bežeckých líg pre rok 2015.
Okrem toho v apríli klub
organizoval nultý premiérový
ročník Behu na Krivoštianku
so štartom pri reštaurácií Da
Baffone a cieľom na kóte Kri−
voštianky. Trať dlhú 3,2 km s
prevýšením 393 metrov pre−
miérovo absolvovalo 47 bež−
cov. Medzi mužmi dominoval
Adrián Vavrek s Dulovej Vsi
časom 18 minút a 27 sekúnd,
medzi ženami Veronika Duga−
sová s TJ Obalservis Košice. Z
domácich bežcov bol najrých−
lejší Vladislav Lipovský na cel−
kovom 7. mieste.
Na júlový jubilejný 10. ročník Laboreckej desiatky sa postavilo rekordných 115 bežcov. Víťazom sa stal
Tiborl Šahajda z TJ Obalservis Košice pred Ukrajincami Raschupkinom a Maliym. Medzi ženami domino−
vala Ukrajinka Malaya pred Jurašekovou z Teriakoviec a Tiszovou z Košíc. Najrýchlejším domácim bežcom
bol Martin Kormaník na 11. mieste. Sprievodným podujatím bola Laborecká MTB, na cyklotrať dlhú 25 km
sa premiérovo postavilo 71 cyklistov, víťazmi boli Ukrajinec Zhdanovich a Molčanyová zo Svidníka.
Najlepším tohtoročným výsledkom bolo druhé miesto na 3. ročníku bežeckej nonstop štafety Od Tatier
k Dunaju. Trať dlhú 345 km naši bežci zvládli v čase 23 hodín, 51 minút a 48 sekúnd. Na štart v Jasnej
pod Chopkom sa postavilo 184 štafiet a naše 12−členné družstvo pod vedením kapitána Vlada Lipovského
dobehlo do cieľa v Bratislave na vynikajúcom 2. mieste (na snímke). Gratulujeme!
Ďalším najbližším vrcholom sezóny bude tradičný Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ktorý je
zároveň aj majstrovstvami Slovenska v maratóne. Okrem maratónu naši bežci obsadia aj disciplíny polma−
ratón či minimaratón. Držíme palce.
Vlado Lipovský

Športové hry sa začali tancom
DSS Harmonia zorganizoval 4. ročník športových hier klientov zariadení sociálnych služieb KSK.
Uskutočnil sa 24. augusta na futbalovom štadióne s účasťou 13 družstiev.
Zo Strážskeho to boli klienti z Harmonie a Lidwiny. Po sľube športovcov Ing. M. Dunajová, riaditeľka
DSS Harmonia, všetkých privítala a zaželala súťa−
žiacim veľa zdaru! Športový tanec predviedli klienti z
Harmonie. Po ňom znovu patril mikrofón S. Lipov−
skej. Odštartovala prvú disciplínu a potom aj ďalšie,
ktoré sa skončili v preťahovaní lanom. Získané body
organizátori spočítali a určili poradie: 1. Subsidium z
Košíc, 2. Via Lux z Košíc, 3. Harmonia zo Stráž−
skeho. Veľké úsilie vynakladali však všetci súťažiaci
a preukázali svoju šikovnosť v časových limitoch,
presnosti a sile. Reprezentovali zariadenia: Anima,
Areus, Domko, Idea, Jasanima, Lumen, Lúč, Onda−
va, Regína.
Organizátori pozvali aj rodinných príslušníkov a
deti sa ochotne zapojili do pripravovaných súťaží a
Mladí z DSS Lidwina skladali logo hier. Na
dali si pomaľovať tvár či ruky. Športové hry vyvrcho−
stupňoch víťazov je 3. družstvo z Harmonie.
lili vyhodnotením a udelením pohárov a cien, ktoré
Snímky a text: −gg−
odovzdávali hostia z KSK. Šťastní súťažiaci ich drža−
li v rukách aj počas sprievodných akcií. Z Mestskej
polície Michalovce prišli inšpektori Bamburak Sta−
nislav a Pavol Štefan. Obaja s 2,5 ročným služob−
ným psom Bakom predviedli jeho kvality od povelov
až po zadržanie páchateľa. Porozprávali o svojej
práci a zdôraznili, že nie je len o pokutách, má aj
pozitívne stránky, ku ktorým patrí aj kontakt s ľuďmi.
Za svoje ukážky − mladí si vyskúšali aj prilby, och−
ranné vesty, putá, obušok a sadli si aj za volant
služobného auta − zožali veľký obdiv. O chvíľu už
prišlo veľké vozidlo s hasičmi z Prvej hasičskej a.s.,
z Chemka. Predviedli svoje zručnosti s technikou a
všetci s úsmevom prijali jemné sprchovanie. Veď
bolo teplo a pitný režim doplnilo aj také schladenie.
Tiež zožali úspech. Štadión sa pomaly vyprázdnil a
účastníci naberali sily pri chutnom guľáši. Postupne potom nasadali do vozidiel a so svojimi sprievodcami
sa vracali domov − do svojich zariadení, aby sa o rok stretli v Strážskom.
G. Grmolcová
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