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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili VZN a dodatky k VZN
V ostatnom čase rokovali poslanci dvakrát.
Zasadnutia MsZ viedol primátor mesta.
Zastupiteľstvo dňa 29.10.2015 po preroko−
vaní schválilo uznesenie, v ktorom:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS mesta
Strážske k 30. 9. 2015. l Informáciu o správach o
výchovno−vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďo−
vateľskej pôsobnosti mesta Strážske v školskom
roku 2014/2015. l Správu o pripravenosti škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Strážske v školskom roku 2015/2016. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z
kontroly uchovávania a ochrany účtovnej doku−
mentácie ZŠ. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole uzavretých zmlúv o poskytnutí
dotácie z rozpočtu mesta v roku 2015. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
plnenia opatrení z kontrol vykonaných v 2. polroku
2014. l Ukončenie nájomného vzťahu z nájomnej
zmluvy č. 135/02 dohodou k 30.11.2015 v OD
Laborec. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l VZN č. 6/2015 o mieste a času
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Strážske. l Dodatok č. 3 k VZN mesta
Strážske č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za
pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu
nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole,
na činnosti v centre voľného času, v školských
strediskách záujmovej činnosti a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských
jedálňach a výdajných školských jedálňach. l
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 Povodňový plán
záchranných prác. l Spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra mesta Strážske tajným
hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva.
Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení l kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
minimálne úplné stredné vzdelanie, t bezúhon−
nosť l náležitosti písomnej prihlášky: t iden−
tifikačné údaje t meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, adresa bydliska, telefonický respektíve
e−mailový kontakt pokiaľ uchádzač vlastní t súhlas
na použitie poskytnutých osobných údajov na účel
vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov t úradne
overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiah−
nutom vzdelaní, životopis s uvedením doterajšej
praxe a zastavanej pracovnej pozície, výpis z re−
gistra trestov nie starší ako 3 mesiace t kandidát,
ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady, nie je
bezúhonný a ktorého prihláška nespĺňa náležitosti
ustanovené týmto uznesením, nebude uvedený na
hlasovacom lístku kandidátov pre voľbu hlavného
kontrolóra l termín ukončenia odovzdania pí−
somných prihlášok do 25. 11. 2015 (streda) do

14:30 hod. l písomné prihlášky musia byť
doručené, platí nielen pre osobné doručenie, ale aj
pre doručenie iným spôsobom (hmotnoprávna le−
hota) l miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
písomnú prihlášku vrátane náležitosti kandidáti
zašlú alebo doručia do určeného termínu na adre−
su: Mestský úrad, Námestie A. Dubčeka 300, 072
22 Strážske s označením "Voľba hlavného kon−
trolóra − neotvárať". Pri osobnom doručení sa pri−
hláška podáva výlučne na podateľňu Mestského
úradu, Námestie A. Dubčeka 300, Strážske, č.
kancelárie 2 s tým istým označením. l komisiu
zloženú z poslancov mestského zastupiteľstva,
ktorá overí splnenie kvalifikačných a ďalších
predpokladov: PhDr. Liduška Bušaničová, Martin
Šuľak, Mgr. Eva Lacová − v termíne do 1. 12. 2015.
l Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra
mesta Strážske dňa 10. 12. 2015. l Zámer spraco−
vania programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Strážske na roky 2016 − 2022. l
Prenájom nebytového priestoru pre JUDr. Vladi−
míru Muškovú − notárku, 079 01 Veľké Kapušany v
OD Laborec miestnosť č. 4 o výmere 42 m2 za
cenu podľa VZN za účelom prevádzky notárskeho
úradu od 1. 12. 2015. l Prenájom nebytového
priestoru pre Komunálnu poisťovňu, a. s. Vienna
Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Brati−
slava v OD Laborec, miestnosť č. 13 o výmere 30
m2 za cenu podľa VZN za účelom zriadenia
obchodného centra. l Predĺženia nájomných
zmlúv − Obytný dom U−3 do 31.3.2016: Angela
Semancová, Erik Dančišin, Anna Pilniková. l
Predĺženia nájomných zmlúv − Ul. Laborecká
280/29 a 281/27 na dobu do 31.12.2016: Ridajová
Beáta a Ridaj Radoslav, Dudičová Gabriela, ...
(Pokračovanie na 2. strane)

23. december 2015

O kine a MsZ

Po redakčnej uzávierke sa v čiastočne zre−
konštruovanom kine Chemik uskutočnil slávnost−
ný vianočný program. Do programu prispeli
všetky miestne školy, SZ Rozkvet, DSS Lidwina
a CVČ. Táto mestská kultúrna sála bude odteraz
slúžiť na podobné podujatia a koncerty.
Decembrové rokovanie mestského zastupi−
teľstva sa tiež konalo po uzávierke, preto o ňom
budeme informovať v najbližšom čísle novín.
−red.−

Mestom prešiel
Mikuláš

Foto: P. Kičinka
Mikuláš so sprievodom prešiel naším mestom
7. decembra. Najprv zavítal do DSS Harmonia a
Lidwina, kde svojou návštevou a sladkosťami pote−
šil všetkých klientov. Nedočkavé deti si zatiaľ na
Námestí A. Dubčeka pozreli neobyčajný príbeh
nezbednej čertice.
Na príchod Mikuláša čakali desiatky malých aj
veľkých Strážanov, ktorí spolu o 15−tej hodine od−
počítali rozsvietenie vianočného stromčeka, a naše
mesto sa zaodelo do vianočného plášťa. Potom už
Mikuláš mohol otvoriť batoh prekvapení. Program v
réžii centra voľného času spestrili vystúpenia detí
MŠ a ZŠ Strážske.
Marta Kordeľová

−2−
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Deň červených makov
11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte
zaznela posledná salva pri podpise prímeria v
Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila
prvá svetová vojna. Hrôzy a útrapy tejto vojny zo−
stali tak dlho vryté do vedomia jej účastníkov. Bez−
prostredne keď skončila, bol tento deň vyhlásený
za Deň vojnových veteránov známy ako Deň čer−
vených makov. Na námestí A. Dubčeka pri pamät−
níku 1. svetovej vojny sa stretli členovia ZO SZPB
a občania mesta na pietnom akte, kde položili ve−
niec z červených makov a zapálili sviečky. S prího−
vorom za ZO SZPB vystúpil J. Kormanik. Pany−
chídu − krátku bohoslužbu za zomrelých − odslúžili
Mgr. M. Džugan a Mgr. L. Vojčík. Patrí im naša
vďaka.
AZ

Aby Rozkvet
stále spieval
V príjemnom prostredí Aztéky usádzala or−
ganizačná vedúca Jarmila Daubnerová hostí na
priateľskom posedení pri príležitosti 40. výročia
vzniku speváckeho zboru Rozkvet.
Slávnosť otvorila Anna Zabloudilová. Privítala
prítomných a hostí − Ing. Vladimíra Dunajčáka, pri−
mátora mesta, bývalých primátorov, predstaviteľov
troch cirkví v meste, sponzorov a ďalších. V úvode
vystúpili učiteľky ZUŠ N. Biľová a K. Čakurdová,
speváčky Gaštanky pod vedením manželov Schudi−
chovcov a texty predniesla A. Válová.
Primátor mesta v príhovore vyzdvihol záslužnú
a dlhoročnú činnosť Rozkvetu, jeho vystúpenia na
mestských a štátnych oslavách, podujatiach v
meste a okolí, ako aj na posledných rozlúčkach.
Vďaku vyslovil aj za dobrú reprezentáciu mesta, za
čas a námahu na skúškach a vystúpeniach vedeniu
a členom zboru. Ďakovný list a kyticu kvetov odo−
vzdal umeleckej vedúcej Mgr. Anne Makuchovej.
Neskôr prišlo pripravené prekvapenie. Katarína
Hupcejová, dlhoročná členka Rozkvetu, zaspievala
ako modlitbu Ave Maria.
Neskôr prišli na rad pesničky, ktoré na akor−
deóne hral Gabriel Uličný. Spievali všetci a pri me−
nej známych pomohli rozmnožené texty. Pridali sa
aj bývalí primátori Jozef Lipovský a Ján Tejgi. Čas
však pokročil. Ešte sme s vďakou − za vynikajúcu
organizáciu podujatia − oslovili J. Daubnerovú, uro−
bili posledné snímky aj s vdp. farárom Jozefom Her−
manovským, ktorý prišiel zo svojho nového pôso−
biska... Odchádzali sme so želaním, aby to Rozkve−
tu ešte dlho spievalo.
−grm−

Nečakaný odchod

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(Dokončenie z 1. strany) ... Tokár Gabriel a Toká−
rová Iveta, Adamová Margita a Adam František,
Dudičová Renáta a Dudič Stanislav, Goroľ Karol a
Goroľová Silvia, Adam Emil a Adamová Eva, Šma−
ťo Ján a Šmaťová Eva, Janičo Roman a Janičová
Ingrid, Hrnčiarová Monika, Kapura Ján a Kapurová
Ľudmila, Tolvaj Jozef, ml. a Tolvajová Albína, Ka−
pura Viliam a Kapurová Mária, Tolvaj Jozef, st. a
Tolvajová Zlatica, Ridajová Iveta a Ridaj Gejza,
Sabolová Jarmila, Šmaťová Anna, Tokárová Mag−
daléna a Tokár Ladislav. Na dobu do 31. 3. 2016:
Piskor Roman, Hrnčiar Štefan. l Predaj pozemku
parcela KNC 2085/9 vo výmere 2850 m2 podľa
vypracovaného geometrického plánu za cenu 21
999,00 eur stanovenú na základe znaleckého
posudku č.65/2014 (cena 7,53 eur/m2 + cena za
stavbu − spevnenú plochu 538,50 eur) pre LEMON
MARKET, s.r.o., Mierová 34, 066 01 Humenné v
nadväznosti na Uznesenie č.209/2014 zo dňa
15.07.2014 (Zmluva o budúcej zmluve o predaji
pozemku). l Podmienky obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov v Obchodnom
dome Laborec na prízemí o výmere 113,57 m2,
ktorý je umiestnený v Strážskom, má súpisné číslo
269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavený
na pozemku parcelné číslo 401/1, zapísaný na
Liste vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľ−
nosti vedenej Okresným úradom Michalovce, Ka−
tastrálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. Nebytové priestory je
možné dať do nájmu uchádzačovi len na základe
písomnej žiadosti. Kontaktná osoba: Ing. Emília
Kmecová, č. tel. 056/3812476. Podrobné podmien−
ky − úradná tabuľa a webové sídlo mesta.
Vyhlasuje: l V súlade s § 18a ods. 2 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení voľbu hlavného kontrolóra mesta Strážske
na deň 10.12.2015 na zasadnutí Mestského zastu−
piteľstva v Strážskom.
Určuje: l Pracovný čas hlavného kontrolóra
37,5 hodín, týždenný pracovný čas, bez prestávky
na jedenie a oddych, t. j. plný pracovný úväzok.

SILVESTER

Detská časť vo viacúčelovej sále o 13.00
hod. − Disco pre najmenších, 13.15 hod. − Ma−
ľovanie na tvár, 14.15 hod. Tanculienka a
Smejko, 15.30 hod. − Disco.
Večer pred MsÚ: 22.00 hod. − Diskotéka
pre starších, 24.00 hod. − Príhovor primátora a
prípitok, 0.15 hod. − Ohňostroj a pokračuje
diskotéka.
Mesto Strážske všetkých srdečne pozýva!

3. 12. 2015 sme sa zúčastnili na pohrebe Ing.
Daniela Sidora, oblastného tajomníka Sloven−
ského zväzu protifašistických bojovníkov v Micha−
lovciach. Stretávali sme sa s ním na výročných
schôdzach ZO SZPB a pri rôznych podujatiach
nášho mesta. Bol to vzácny človek, ochotný po−
môcť. Bude nám chýbať. Jeho pamiatku si zacho−
váme v srdciach.
Výbor ZO SZPB

Spomíname
Ten, kto ju poznal, spomenie si, ten, kto ju
mal rád, tomu tíško stečie slza po tvári.
15. novembra 2015 uplynul rok, čo navždy
dotĺklo srdiečko DANICI CIBULKOVEJ.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Mama, bratia s rodinami a dcéra s deťmi a
manželom

Poïakovanie

Ďakujeme priateľom, známym a všetkým, kto−
rí sa účasťou na pohrebe, kvetinovými darmi a
kondolenciami snažili zmierniť náš žiaľ nad od−
chodom našej drahej
Ing. Gabriely Lugošovej, rod. Vajdovej.
Smútiaca rodina

Naše mesto

Jubilanti na oslave
Vo viacúčelovej sále sa 16. októbra − v mesiaci
úcty k starším − uskutočnilo podujatie pre jubilantov
a občanov mesta.
K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing.
V. Dunajčák. Blahoželal jubilantom k ich okrúhlym
výročiam narodenia, všetkým vyslovil slová uznania
za celoživotnú prácu, výchovu v rodinách, účasť na
živote mesta a zaželal veľa zdravia a pohody. (na
snímke G.G.) Všetci sa potešili príležitostnému ka−
lendáru mesta Strážske na rok 2016. V peknom
kultúrnom prog−rame vystúpili Furmaňe z Trebišova
s ľudovými pesničkami, za ktoré zožali veľký po−
tlesk.
−gr−

Žiada: l Primátora mesta zverejniť vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra za schválených podmie−
nok na úradnej tabuli webovej stránke mesta. T:
30. 10. 2015.
Ukladá: l a) referentke personalistiky a miezd
pozvať uchádzačov spĺňajúcich podmienky na
voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie Mest−
ského zastupiteľstva v Strážskom na deň 10. 12.
2015. Z: v texte l b) pripraviť v súlade so zákonom
a schváleným volebným poriadkom pre voľbu hlav−
ného kontrolóra ako samostatnú časť pozvánky na
zasadnutie MsZ, ktoré po voľbe odovzdajú do
archívu mesta. T: 10. 12. 2015. Z: Mgr. Ľubica Si−
váková, referentka personalistiky a miezd. l Zo−
pakovať 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 súpisné číslo 269,
nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavený na
pozemku parcelné číslo 401/1, zapísaný na Liste
vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti
vedenej Okresným úradom Michalovce, Katastrál−
ny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske, kata−
strálne územie Strážske. T: 15. 11. 2015. Z: MsÚ.
l Pripraviť podmienky obchodnej verejnej súťaže
na prenájom pozemku p. č. KNE 379, druh po−
zemku trvalý trávny porast vo výmere 80 452 m2
zapísaný na LV č. 1765 vo vlastníctve mesta
Strážske. T: 30. 11. 2015. Z: MsÚ.
Uznesenie mestského zastupiteľstva zo dňa
20. 11. 2015:
Potvrdzuje: l Súhlas mesta so zaradením do
územia verejno−súkromného partnerstva MAS
DUŠA, občianske združenie.
Berie na vedomie: l Oboznámenie so
stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou
(CLLD) na území v pôsobnosti MAS DUŠA, o. z.,
Strážske.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Rozprávkové Vianoce

... presne také boli v Základnej umeleckej škole
v Strážskom. Žiaci ZUŠ predviedli úžasné výkony.
Som veľmi šťastná, že som mohla stáť v centre
diania. Ako zaujať a osloviť deti? Ako ináč, ak nie
večne aktuálnou a navždy krásnou rozprávkou,
ktorá je nám blízka, a patrí k Vianociam ako naj−
krajší príbeh lásky.
So žiakmi literárno−dramatického odboru sme si
vymysleli, vymudrovali a vykonštruovali príbeh o
Šípkovej Ruženke a jej sestre Margaréte, ktorá
zachráni celé kráľovstvo jedinou úprimnou slzou.
Odohráva sa cez Vianoce a končí šťastne.
Koncert bol uceleným predstavením, kde sa snúbil
talent s nadšením účinkujúcich, hovorené slovo a
hudba sa navzájom dopĺňali. Navodil atmosféru a
spríjemnil tak čakanie na najkrajšie sviatky v roku,
zároveň prezentoval výkony žiakov všetkých od−
borov ZUŠ, prácu vyučujúcich na čele s riaditeľom
školy Mgr. art. Petrom Králikom, ktorý bol koordi−
nátorom diania. Scéna, výzdoba a grafika boli jeho
dielom a taktiež výtvorom žiakov výtvarného od−
boru. Predstavenie sa páčilo a i my sme prispeli
svojou trošku do kultúrneho diania v meste.
Anna Soročinová

Emotívny pozdrav
Október je mesiac na uctenie si starších obča−
nov. Starobu si môžeme spríjemniť. Týmito slovami
sme sa inšpirovali aj v zariadení Harmonia, kde
sme pre našich seniorov pripravili niekoľko príjem−
ných posedení, ktoré boli spestrené nádherným kul−
túrnym programom. Obdiv, úctu i radosť bolo cítiť z
vystúpení detí z CVČ, ZŠ a MŠ Strážske, ktorým sa
podarilo všetkým prítomným seniorom vyčariť
úsmev na tvári. K slávnostnej atmosfére prispelo aj
vystúpenie speváckeho zboru Rozkvet a krúžku
poézie Zrkadlenie, ktorých emotívne vystúpenie,
veľavravná pieseň, úprimnosť a čistota dojalo ne−
jedno srdce. Prežili sme s nimi nádherné chvíle a
patrí im veľká vďaka.
Mgr. Beáta Danková

Naše mesto

23. december 2015

Vďaka za pomoc

Vianočné sviečky
Miestna skupina Slovenského Červeného
kríža, ktorú vedie Mária Kudelčíková, zorgani−
zovala 21. októbra k mesiacu úcty k starším
stretnutie pri čaji. V centre voľného času pri
občerstvení čakali na účastníčky tradičné sviečky
k Vianociam. Zdravotná sestra Marta Popren−
dová odpovedala na otázky týkajúce sa ochrany
zdravia. V rámci besedy odznela požiadavka na
zorganizovanie ukážky pomoci pri záchrane
života.
−lc−

Po nepríjemnej udalosti v súvislosti s po−
žiarom nášho domu v Strážskom, chcem vy−
jadriť vďaku za veľkú pomoc všetkým zúčast−
neným hasičským jednotkám, ochotným su−
sedom a ďalším, ktorí akoukoľvek formou sa
nám snažili pomôcť.
Rodina Fedorišinova

Èin hodný pochvaly

Betlehemská hviezda
úryvok

Už biely snežik na krajinu sadá.
Blízko sú Vianoce. Ticho sa zakráda.
V tom nebeskom tichu prichádza hodina,
keď Panna počala a porodí syna...
F. Repovský

Na novom mieste
Ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého od
neznámeho autora zo začiatku 19. storočia má
nové miesto. Doteraz stála pod strechou rímsko−
katolíckeho farského úradu. Nedávno ju pre−
miestnili a posvätili na novom mieste pri fare.
Vdp. farár Augustín Vaščák vyslovil zároveň vďa−
ku Technickým službám a MsPS v Strážskom za
technickú pomoc pri príprave nového miesta a
inštalácii plastiky, rodine Juraja Kusého za vy−
čistenie a nalakovanie sochy.
−grm−

Èo v òom drieme
Vystúpenie kapely Red Dragon Band s progra−
mom − Recitál o Karolovi a o Živote − predchádzal
krst knihy Cesta Čistého Srdca 2. Stalo sa tak na
slávnostnom večere Red Dragon 21. novembra v
zariadení Baffone... Podujatie otvoril a program
uvádzal Peter Tomko, úspešný šéf výcvikového
strediska Red Dragon, spevák a gitarista, autor
spomínanej už druhej knihy o Karolovi Konturovi.
Pokrstili ju čajom jeho traja najbližší pomocníci (na
snímke autorky).
Pri vystúpení spomínal na zážitky s Karolom,
zaspieval o. i. jeho obľúbené piesne, piesne sku−
piny Elán, od M. Váleka Dážď. S jeho gitarou zneli
klávesy, za ktorými sedel Maroš Polačik. V závere
koncertu ocenil viacerých za pomoc pri rozvoji vý−
cvikového centra Red Dragon za rok 2015.
Na podujatí sa zúčastnili aj členky krúžku poé−
zie Zrkadlenie, pre ktoré dávnejšie zhudobnil verše.
Konštatovali sme, že to bolo milé prekvapenie,
veľmi pôsobivý program. "Nevedeli sme vôbec čo
drieme v skromnom, nenápadnom mužovi", pove−
dali zhodne pri rozlúčke najmä tie, ktoré boli na
koncerte prvýkrát. Určite mali z neho radosť aj prí−
tomní rodičia.
G. Grmolcová

Listovali v publikáciách
Obvyklý bol program Memoriálu Michala Nistora
v stolnom tenise 26. 9. 2015. Jeho 13. ročník sa
začal otvorením v stolnotenisovej herni. Hosťom
bola J. Nistorová s rodinou, spoločne vyjadrili vďa−
ku za organizovanie podujatia. Po tichej spomienke
na M. Nistora nielen v herni, ale aj pri jeho hrobe,
miestnosti so zelenými stolmi ožili. Zápasy v troch
kategóriách riadil F. Bašista ml. Tí, čo momentálne
nehrali, listovali v publikácii Sila celuloidovej lop−
tičky a v publikácii s názvom Memoriál M. Nistora.
V závere odovzdal organizačný výbor pod ve−
dením G. Grmolcovej ceny najúspešnejším hráčom.
Muži: 1. J. Dzubák (získal aj putovný pohár), 2. A.
Pavlotty, 3. L. Kuruc. Ženy: T. Krochmaľová (aj pu−
tovný pohár), 2. V. Kompišová, Ľ. Balogová. Štvor−
hry: 1. G. Grmolcová − M. Soős, 2. J. Románová −
L. Kuruc, 3. V. Kompišová − I. Meňovčík. Spoluorga−
nizátorom bolo mesto Strážske, priestory pripravil
MsPS. V obľúbenom závere vyhral každý účastník,
sponzorom bol I. Meňovčík.
J. Románová
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Šípková Ruāenka
Aj v tomto školskom roku bol 26. október v na−
šej základnej škole výnimočným dňom. Medziná−
rodný deň školských knižníc bol príležitosťou, aby
sme usporiadali hrané predstavenie k rozprávke o
Šípkovej Ruženke a obetovali niekoľko hodín nácvi−
kov a príprav. Boli sme veľmi radi, že účinkovať v
príbehu neodmietli žiaci deviataci, ktorí svojimi "he−
reckými" skúsenosťami vniesli do rozprávky váž−
nosť príbehu, a žiaci prvého ročníka zase svojím
tancom rozveselili všetkých prítomných. Vďaka
patrí našim učiteľom, ktorí nám venovali svoj čas,
aby všetko vyzeralo a dopadlo čo najlepšie.
Predstavenie bolo popretkávané spevom, tan−
com, hovoreným slovom, super rekvizitami (na
snímke ZŠ). Veríme, že všetci diváci − počnúc deťmi
z materskej školy, žiakmi našej základnej školy a
hosťami z radov rodičov, rady školy a priaznivcov
školy − mali príjemné umelecké zážitky a odchádzali
s presvedčením, že škola nie je iba "učenie−muče−
nie", ale i takáto zábava.
Hanka Hakošová, IV.A

Forma propagácie
Už od júna 2015 MUDr. Viliam Knocik v zdra−
votníckom stredisku v Strážskom vystavuje foto−
grafie od chovateľov: V. Kušej, M. Balko, Mgr. J.
Sabo, D. Koťo, M. Krivý, M. Uhrin, Ľ. Koťová, J.
Gerboc.
Všetci chovatelia ZO SZCH v Strážskom MUDr.
V. Knocikovi vyjadrujú vďaku za propagáciu ich
činnosti.
Vladimír Kušej

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
V STRÁŽSKOM

SME TU
A PONÚKAME VÁM:
4−ročné študijné odbory s maturitou:
PREVÁDZKA A EKONOMIKA DOPRAVY,
DOPRAVNÁ AKADÉMIA, ŠKOLA PODNI−
KANIA
2−ročné učebné odbory: PRAKTICKÁ
ŽENA A STAVEBNÁ VÝROBA
Štátnu jazykovú školu
Nový študijný odbor DOPRAVNÁ AKA−
DÉMIA pripravuje absolventov so širokým
všeobecným odborným vzdelaním, nevyhnutným
pre výkon dopravno−podnikateľských funkcií v
dopravných podnikoch, v tuzemskom i medziná−
rodnom obchode a cestovnom ruchu. PRACOV−
NÉ UPLATNENIE ABSOLVENTOV: odborný
ekonomický pracovník v rôznych firmách dop−
ravných, podnikateľských subjektov, ako aj v
podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.
ODBORNÉ VZDELÁVANIE umožňuje absolven−
tovi získať odborné teoretické vedomosti, pro−
stredníctvom ktorých je schopný samostatne vy−
konávať ekonomické činnosti súvisiace s obcho−
dom a prepravou v rôznych druhoch dopravy a
tiež s obchodno−podnikateľskou praxou, spojené
so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti
dopravy, logistiky, zasielateľstva, cestovného ru−
chu, zásobovania, odbytu, marketingu, vo vedení
administratívy, účtovníctva a finančného hospo−
dárenia.

Aj prostredníctvom novín chcem vyjadriť vďaku
mestskému policajtovi Radoslavovi Pehaničovi, kto−
rý si všimol, že dvaja chlapi našli peňaženku, ktorú
som stratil 16.10.2015. Okrem finančnej hotovosti,
som mal v peňaženke všetky doklady, ako vodičský
preukaz, občiansky, bankovú kartu a iné. Peniaze
už držali v ruke. On pohotovo svojou otázkou "Po−
trebujete pomôcť?" si vypýtal peňaženku s celým
obsahom. Chlapi po odpovedi "Tu sme našli peňa−
ženku", ju odovzdali policajtovi. Z dokladov zistil to−
tožnosť a peňaženku mi vrátil.
Zaslúži si moju vďaku a pochvalu, ale aj pozor−
nosť od svojich nadriadených. Ján Tejgi

Mikuláš aj v nemocniciach
Bodku za projektom Aj ucho počulo, aj oko
videlo − divadelným tancom srdce ožilo urobil sám
Mikuláš. V sobotu 5. decembra zavítal na detské
oddelenia nemocníc v Michalovciach, Humennom a
Vranove nad Topľou. Okrem sladkostí pribalil do
svojho vreca aj hračky, ktoré vyrobili členovia zá−
ujmových útvarov Centra voľného času Strážske.
Potešili sa im malí i veľkí pacienti (na snímke CVČ),
na ich tvárach bolo vidieť prekvapenie, radosť... A o
to tu išlo! Vďaka Nadácii Tesco, Nadácii Pontis, za
účinnej pomoci zamestnancov Tesco Michalovce
sme mohli rozdávať radosť. Mikuláš zavítal aj do
Tesco Michalovce a potešil zamestnancov i naku−
pujúcich.
Pôvodným zámerom bola plánovaná šnúra vy−
stúpení detí v nemocniciach, ktorú v dôsledku zvý−
šeného výskytu prenosného ochorenia nebolo mož−
né uskutočniť. Trojmesačné úsilie detí nebolo však
márne, radosť vo forme tanečného divadla roz−
dávali v Domove sociálnych služieb Harmonia
Strážske, kde potešili prítomných pri príležitosti me−
siaca úcty k starším. Tanečné umenie predviedli aj
na vernisáži detskej výtvarnej súťaže Podoby Zem−
plína v Galérii ZOS Michalovce.
Aj keď projektová činnosť vyžaduje množstvo
úsilia, vnáša do našej práce s deťmi stále niečo
nové. I vďaka projektu naše deti môžu sledovať
svoje tanečné kroky v zrkadlovej stene, pri nácvi−
koch využívať gymnastický koberec a predstaviť sa
verejnosti v nových kostýmoch.
Marta Kordeľová

Od 1. 12. 2015 je otvorený

NOTÁRSKY ÚRAD

JUDr. Vladimíra MUŠKOVÁ
notár
Námestie A. Dubčeka 269, 072 22 Strážske
(budova obchodného domu Laborec na poschodí)

Kontakt: 056 / 38 12 017
email: vladimira.muskova@notar.sk
www.notar−strazske.sk
Úradné hodiny:

Pondelok − Piatok 8.00 hod. − 16.00 hod.
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Štyridsiatyšiesty ročník Behu oslobodenia

Dagmara športuje
Lidwina − Domov sociálnych služieb Strážske
sa neustále snaží o integráciu svojich klientov me−
dzi intaktnú populáciu. Jednou z foriem integrácie
je aj kvalitné trávenie voľného času mimo zariade−
nia, v spoločnosti zdravých ľudí. V uplynulých me−
siacoch bola pre Dagmaru, obyvateľku domova,
zabezpečená pod dohľadom kvalifikovaného osob−
ného trénera možnosť tréningov atletiky v neďale−
kom Humennom. Dagmara si počas tridsiatich tré−
ningov a účasti na dvoch bežeckých pretekoch
našla množstvo nových priateľov, naučila sa využí−
vať prostriedky hromadnej dopravy, orientovať sa v
neznámom prostredí mimo DSS a hlavne mohla
aktívne športovať. Tento projekt sa uskutočnil vďa−
ka podpore Nadácie SPP.
Klientka Dagmara s jej trénerom Mgr. Marekom
Lučkom.
Snímka a text: DSS Lidwina

MEMORIÁL MICHALA NISTORA

Do okresnej súťaže

Vo štvrtok 15.10. 2015 sa v telocvični ZŠ usku−
točnil XI. ročník Memoriálu Michala Nistora v stol−
nom tenise. Na štyroch stoloch zvádzalo súboje 10
starších, 9 mladších žiakov a 16 žiačok. V kategórii
starších žiakov zvíťazil Juraj Hakoš pred Matúšom
Matuchom a Kamilom Halinkom − všetci z 9.a. U
mladších žiakov dominoval Martin Kmec pred Kris−
tiánom Müllerom, obaja zo 6.a, pred Jakubom Dun−
com zo 7.a. (na snímke ZŠ spolu s riaditeľom školy
Mgr. M. Polákom). V kategórii dievčat triumfovala
Veronika Doničová z 8.a pred Barborou Misárovou
a Erikou Lazorovou, obe z 9.a. Žiaci umiestnení na
prvých troch miestach boli odmenení vecnými ce−
nami a všetci účastníci sladkosťami. Najlepší žiaci v
turnaji si vybojovali právo reprezentovať ZŠ v okres−
nej súťaži.
Mgr. František Müller

Dôchodcovia súťažili

Pekné počasie vítalo dôchodcov 17. septembra
na športovom stretnutí v prostredí parku. Zašporto−
vať prišlo vyše 30 členov klubu dôchodcov. Do
troch disciplín sa zapojili ženy a muži s týmito
prvenstvami: ženy (hod loptičkami, šípkami a gra−
nátom) − M. Sidorová, J. Megelová, M. Žáková, mu−
ži (hod polenom, šípkami, granátom) − J. Stach, J.
Brejda, J. Stach. Vedúca klubu M. Peťková im odo−
vzdala ceny, podobne i najstarším účastníkom. V
závere chutila klobása z grilu R. Lipovského.
V júni sa dôchodcovia vybrali na športovú pre−
chádzku k Laborcu. Prístrešie poskytla poľovnícka
chata Diana. Katarínska zábava s hudobným sprie−
vodom Stanislava Slivku bola posledným spoločen−
ským podujatím v predadventnom čase.
−olc−

V nedeľu 8. novembra mesto Strážske organizovalo už 46. ročník Behu oslobodenia Strážskeho.
Do nášho mesta radi prichádzajú športovci nielen zo Slovenska, ale aj okolitých štátov.
Za príjemného počasia a hojnej diváckej účasti
sa na tratiach predstavilo 291 športovcov vo všet−
kých vekových kategóriách. Štartovalo 170 špor−
tovcov v mládežníckych kategóriách, v kategóriách
dospelých 121 pretekárov. Nechýbali všetci členo−
via nášho bežeckého klubu MBO Strážske (na
snímke P. Kičinku pri vyhodnotení). Z našich sa
najlepšie umiestnil Patrik Vyšňovský, ktorý zároveň
dobehol na vynikajúcom 4. mieste v celkovom po−
radí a medzi domácimi ženami bola najrýchlejšia
nová ženská posila bežeckého klubu MBO Iveta
Hudáková. Veľmi teší účasť v kategórii žien, keď na
štart sa postavilo historicky rekordných 22 žien. Z
celkového víťazstva sa tešil ukrajinský bežec Eduard Hapak pred kolegom z Ukrajiny Sergejom Raschip−
kinom, tretí dobehol Jaroslav Szabo z Obalservisu Košice. V kategórii žien zvíťazila Veronika Dugasová z
Obalservisu Košice pred Erikou Ondrijovou z MTC Vyšná Šebastová a Beátou Seligovou z Metropol Košice.
Najstarším účastníkom bol Andrej Baran z MŠK Vranov n/T.
Na tratiach sme mali možnosť sledovať súboje malých detí, rivalitu, radosť z víťazstiev a neraz aj nejakú
slzičku z neúspechu. Na námestí však prevládal dobrý pocit z tejto každoročnej športovej udalosti. Na záver
všetci prítomní čakali na žrebovanie bohatej tomboly s hlavnou cenou v podobe horského bicykla. Záve−
rečné slovo patrilo primátorovi mesta Ing. Vladimírovi Dunajčákovi, keď sa poďakoval všetkým organizáto−
rom za ich prácu, prítomným športovcom za výkony a divákom za povzbudzovanie. Športové popoludnie
ukončil slovami, že o rok sa všetci opäť stretneme na 47. ročníku.
Vladislav Lipovský

Cesta nie je ihrisko
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality.
V rámci projektu Cesta nie je ihrisko MŠ Strážske zrealizovala tri aktivity.
Podporené boli zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie
úloh pre prevenciu kriminality vo výške 2700 eur so spoluúčasťou mesta Strážske vo výške
681 eur, t.j. spolu 3381 eur. Spomínané aktivity boli v súlade s profiláciou MŠ a so školským
vzdelávacím projektom Adamko − hravo − zdravo −
bezpečne.
Aktivita č. 1 − Poznaj dopravné značky − sa
uskutočnila dňa 1. októbra. Deti počas hier, hrových
činností a edukačných aktivít spoznávali dopravné
značky vrátane semaforu a nadobúdali poznatky o
pravidlách cestnej premávky. Pomocou hier Na kri−
žovatke, Veselá ulica a za pomoci učiteliek pozná−
vali dopravné značky a dopravné prostriedky.
Aktivita č. 2 − Bezpečne do školy − sa konala
dňa 20. októbra. Ani nepriaznivé počasie neodradilo
deti 3. a 4. triedy od návštevy Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Strážskom. Po návrate do MŠ nás obohatila beseda s policajtom, ktorý poskytol deťom
dôležité rady a upozornenia týkajúce sa bezpečnosti a dodržiavania pravidiel cestnej premávky z pozície
chodcov, cyklistov a kolobežkárov. Prostredníctvom dopravného koberca, farebných laminátových magne−
tických kartičiek, PC − výučbového DVD − Autoškola, deti získali cenné poznatky o pravidlách cestnej pre−
mávky.
Aktivitou č. 3 − Sme účastníkmi cestnej premávky − sme projekt Cesta nie je ihrisko dňa 22. októbra
ukončili. Deti spolu s rodičmi prichádzali ráno do MŠ na bicykli, trojkolke či kolobežke. Na školskom dvore
si svoj dopravný prostriedok zaparkovali na parkovisku P s farebným označením svojej triedy. Popoludní
deti spolu s rodičmi prakticky prostredníctvom mobilnej križovatky, osobných a nákladných áut nacvičovali
bezpečnostné pravidlá cestnej premávky ako vodiči
(na snímke MŠ). Pomocou odrážadiel, bicyklov, ko−
lobežiek spoznávali kruhový objazd s priechodom
pre chodcov, simulovanou križovatkou a dopravnými
V súťažnom ročníku 2015/2016 sa Majstrovstvá
značkami na detskom ihrisku. Všetko sa to realizo−
Zemplínskeho regiónu vo volejbale mužov hrajú
valo pod dohľadom mestských policajtov, policajtov
turnajovým spôsobom. Celkovo sa uskutoční osem
z OOPZ z Michaloviec. Súčasťou bola aj zdravotná
turnajov. Súťaž vyvrcholí finálovým turnajom, ktorý
aktivita, kde sa deti oboznámili so základnými zdra−
sa uskutoční u víťaza základnej časti.
votníckymi pomôckami − trojrohá šatka, obväz, leu−
Tabuľka po 3. turnaji:
koplast, fonendoskop, injekčná striekačka − a for−
por. družstvo
celkom V
P
Body
mou zážitkového učenia si vyskúšali samotný akt
1. VK Strážske
9
8
1
23
ošetrenia za pomoci zdravotných sestier. Odmenou
2. VK SLÁVIA Sobrance
9
7
2
21
pre deti bolo prevzatie detského vodičáku a pre
3. VK Štart ODETA Michalovce 9
2
7
5
dospelých dospeláckeho vodičáku z rúk skutočných
4. VK Veľké Kapušany
9
1
8
5
policajtov.
PaedDr. Iveta Grigeľová

Nový model súťaže
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