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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
VZN − zmeny a doplnky územného plánu 

Za hlavného kontrolóra bol znovu zvolený Ing. M. Marko

Máte slovo, pán primátor

Ako je to vlastne s rozpočtom mesta, ktorý
sa má schvaľovať v určitom termíne. Zdá sa, že
teraz bol  schválený dosť neskoro.

R o z p o č e t
mesta je základ−
ným nástrojom fi−
nančného hospo−
dárenia v prísluš−
nom rozpočtovom
roku, ktorým sa
riadi financovanie
úloh a funkcií
mesta v prísluš−
nom rozpočtovom
roku. Ak nie je
rozpočet mesta
na nasledujúci
rozpočtový rok
schválený do 31. decembra bežného roka, tak od
1. januára začína − až do schválenia rozpočtu −
obdobie rozpočtového provizória, kedy sa hospo−
dári podľa presných pravidiel daných zákonom.

Na zasadnutí MsZ dňa 11. 2. 2016 bol schvá−
lený rozpočet mesta na rok 2016 a do uvedeného
dátumu mesto hospodárilo podľa pravidiel rozpoč−
tového provizória. Na mieste je otázka, prečo ne−
bol schválený rozpočet v minulom roku, t. j. do
31. 12. 2015? 

Pravdou je, že je ťažko pripravovať rozpočet,
keď nie je známa najväčšia príjmová položka
mesta tzv. podielové dane (štátne dane). Pre rok
2016 je to 1 138 800 eur. Tieto finančné prostried−
ky boli zverejnené na stránke Ministerstva financií
SR až v decembri a príprava rozpočtu začína už v
auguste.

Napriek tejto skutočnosti je to predovšetkým
preto, že sa nedodržuje harmonogram prípravy
rozpočtu. Harmonogram bol schválený na zasad−
nutí MsZ v júni 2015, na ktorom som upozornil
všetkých zainteresovaných, aby ho dodržiavali,
aby sme ho mali pripravený v decembri na schvá−
lenie. Ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť problé−
mom, musia všetky zložky mesta a volené orgány
pristupovať k tvorbe rozpočtu zodpovedne a dodr−
žiavať schválené termíny, pretože to je tímová prá−
ca. A keď jeden z tímu nedodrží niektorý − čo i len
jeden − termín, potom sa už dá len veľmi ťažko
dohnať stratu času a rozpočet pripraviť na schvá−
lenie v plánovanom termíne. 

Pre voľby do NR SR
Pre voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia

5. 3. 2016, sú v meste Strážske zriadené 4 vo−
lebné okrsky.

Okrsok č. 1 − so sídlom na Mestskom úrade
− Námestie Alexandra Dubčeka 300. Zoznam
ulíc, ktoré sú zaradené do okrsku č. 1: Ulice −
Osloboditeľov 627, Mládeže, Okružná 469,
Okružná 517, Družstevná 503−504 (predtým 502,
503, 504, 505), Námestie Alexandra Dubčeka
270, Komenského, Pavla Horova, Mierová 628,
Jahodná, Ľudovíta Štúra, Fraňa Kráľa, Kollárova,
Sama Chalupku. Na okrsku č. 1 volia aj občania
s trvalým pobytom obec Strážske.

Okrsok č. 2 − so sídlom vo Viacúčelovej sále
− vchod z ulice Okružnej. Zoznam ulíc, ktoré sú
zaradené do okrsku č. 2: Ulice − Vihorlatská, Mie−

rová 3, 4, 6, 9, Osloboditeľov 18, Laborecká 306−
315, Pod hradom, Okružná 446−499, Laborecká
619−620, Družstevná 481−482, Družstevná 488−
489, Družstevná 495−496, Mierová 33, Pri parku.

Okrsok č. 3 − so sídlom v Strednej odbornej
škole − Ulica mierová 727. Zoznam ulíc, ktoré sú
zaradené do okrsku č. 3: Ulice − 1. Mája, Agáto−
vá, Brezová, Gaštanová, Lipová, Nová, Obchod−
ná  252, 253 a 440, Pláne, Staničná, Za záhrada−
mi, Zámočnícka, Mierová 10, 87−106, 41, 85,
139−142, 144−145, 187−198, 226−229, 236−245,
629, 630, Kasárenská 230−235, 733−738.

Okrsok č. 4 − so sídlom v bývalej škole na
Ulici Krivošťanskej 392. Zoznam ulíc, ktoré sú
zaradené do okrsku č. 4: Ulice − Krivošťanská,
Laborecká 280/29 a 281/27.

Prvé tohoročné zasadnutie MsZ sa uskutoč−
nilo 11. februára. Zastupiteľstvo po preroko−
vaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Roz−
počet Mesta Strážske na roky 2017 až 2018. l

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Strážske k
návrhu rozpočtu na rok 2016 a viacročného roz−
počtu na roky 2016 − 2018 a k návrhu progra−
mového rozpočtu. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o výsledku kontroly nedaňových
príjmov − 212002 príjmy z prenájmu pozemkov. l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kon−
trole zákonnosti postupov mesta pri príprave
Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta
Strážske. l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole daňových príjmov za daň z
pozemkov za rok 2014. l Správu hlavného kon−
trolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok
2015. l Správu o činnosti MsP za rok 2015. l

Informáciu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Strážske vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie
obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch. Miroslavom
Roháľom. l Výsledky prerokovania Zmien a do−
plnkov č. 3 Územného plánu mesta Strážske. l

Skutočnosť, že Zmeny a doplnky č. 3 Územného
plánu mesta Strážske sú základným územnoplá−
novacím dokumentom  na miestnej úrovni a sú v
určenom rozsahu záväzným alebo smerným pod−
kladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej
územnoplánovacej dokumentácie, na územné roz−
hodovanie a na vypracovanie dokumentácie sta−
vieb v katastrálnom území mesta. l Stanovisko
Okresného úradu, odbor výstavby a bytovej poli−
tiky, Košice o preskúmaní Návrhu Zmien a do−
plnkov č. 3  Územného plánu mesta Strážske pod−
ľa § 25 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá−
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (list zo dňa 08.12.
2015). l Informácie zo zasadnutí komisií.

Schvaľuje: l Rozpočet Mesta Strážske na rok
2016 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej

časti rozpočtu vo výške:             2 778 031,00 eur
Bežný rozpočet:

Príjmová časť rozpočtu 2 778 031,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            2 605 814,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu            172 217,00 eur

Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu 0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                85 158,00 eur
Schodok kapitálového rozpočtu −85 158,00 eur

Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu 0,00 eur
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 eur
Schodok finančné operácie −87 059,00 eur
l Zmeny a doplnky č. 3  Územného plánu mesta
Strážske. l VZN č.1/2016, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu mesta Strážske. l Odkúpenie pozemku pod
chodníkom (ochranný protipovodňový val) po pra−
vej strane štátnej cesty I/74 smerom na Humenné,
parcela číslo C−KN číslo 2085/1 o výmere 11042
m2 od Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice. Časť tej−
to parcely je súčasťou areálu IBV SEVER. Cena za
odkúpenie pozemku je stanovená vo výške
2 650,08 eur na základe znaleckého posudku číslo
01/2016 vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom
Kovaľom, Ul. kpt. Nálepku 35, Michalovce. l Pre−
daj pozemku parcela KNC č.2085/9 vo výmere
1879 m2 podľa vypracovaného geometrického plá−
nu č.32389833−2/2016 a pozemku parcela KNC č.
2085/12 vo výmere 971 m2 podľa vypracovaného
geometrického plánu č.32389833−95/2015 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
náväznosti na Uznesenie č.209/2014 zo dňa 15. 7.
2014 (Zmluva o budúcej zmluve o predaji pozem−
ku). l Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych
kontrol za rok 2015. l Plán preventívnych proti−
požiarnych kontrol na rok 2016. l Odpis pohľa−
dávok v celkovej výške 212,12 eur podľa prílohy. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Zápis detí
Základná škola, Mierová 1, Strážske ozna−

muje zákonným zástupcom detí predškolské−
ho veku, že Zápis detí do 1. ročníka na škol−
ský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne  od
4. 4. 2016 do 8. 4. 2016 v priestoroch základ−
nej školy od 8.00 do 15.30 hod. Zápisu sa zú−
častňuje dieťa spolu so zákonným zástup−
com. Potrebné je so sebou doniesť: 
l občiansky preukaz zákonného zástupcu 
l rodný list dieťaťa
l vyplnenú prihlášku (možné vypísať aj pri 

zápise).
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(Dokončenie z 1. strany) l Jednorazovú sociálnu
dávku pre Annu Vašatkovú vo výške 50 eur. l

Rozdelenie dotácií pre športové kluby:
Športový klub Strážske − futbal. oddiel   12 250 eur
Volejbalový klub    1 450 eur
Športový kolkársky klub 1 150 eur
Klub slovenských turistov 1 250 eur
Oddiel kulturistiky a silového trojboja          950 eur
Mestský bežecký oddiel 1 550 eur
Tanečný aerobik 600 eur
Tenisový klub 200 eur
Slovenský hortingový zväz − MMA 300 eur
Občianske združenie kolkárov 
a rekreačných športovcov                       300 eur.
l Prenájom nebytového priestoru v budove U2 pre
Bibianu Fratrikovú, Strážske o výmere 42 m2 za
účelom zriadenia prevádzky kozmetického a ka−
derníckeho salónu v zmysle VZN č. 13 o stanovení
minimálnych cien za prenájom nebytových priesto−
rov a pozemkov. l Prenájom pozemku o výmere
1m x 4m na umiestnenie 2 ks reklamných bill−
boardov na parcele registra KNC č. 405/1, Okružná
ul., k. ú. Strážske a na parcele registra KNE
č.147/3, Krivošťanská ul., k. ú. Strážske pre Si−
monu Širokú, Strážske. l Podmienky obchodnej
verejnej súťaže na prenájom pozemku, ktorý je vo
vlastníctve Mesta Strážske. Predmetom obchodnej
verejnej súťaže je návrh na uzavretie zmluvy na
prenájom pozemku  (ďalej len návrh): Pozemok sa
nachádza pri Laborci, parcelné číslo KNE 379,
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 80
452 m2, zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1765
vedený v evidencii nehnuteľnosti vedenej Okres−
ným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, okres
Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie
Strážske. Podrobnejšie informácie na úradnej ta−
buli a webovom sídle mesta. Kontaktná osoba: Ing.
Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476. 

Žiada primátora mesta v spolupráci s MsÚ a
v súčinnosti s obstarávateľom ZaD: l Opatriť Zme−
ny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Strážske
schvaľovacou doložkou. l Uložiť schválené Zmeny
a doplnky č.3 Územného plánu mesta Strážske na
Okresnom úrade, Odbor výstavby a bytovej politiky
Košice na stavebnom úrade Mesta Strážske a v
meste spolu s výpisom z uznesenia a kópiou VZN.
l Doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Strážske dotknutým orgá−
nom štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s
ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona. l

Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Strážske, ktorý spolu s
kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
l Zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Strážske na internetovej
stránke mesta a vyvesením na úradnú tabuľu naj−
menej po dobu 30 dní v súlade s § 27 ods. 4 písm.
a) stavebného zákona. T: do 3 mesiacov od schvá−
lenia ZaD č. 3 ÚP.

Ukladá: l Zopakovať obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytového priestoru o výmere

113,57 m2 v OD Laborec so zníženou cenou 300
eur/mesiac. T: 31.5.2016. Z: MsÚ. l Vyhlásiť ob−
chodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku p. č.
KNE 379, druh pozemku trvalý trávny porast vo
výmere 80 452 m2, zapísaný na LV č. 1765 vo
vlastníctve Mesta Strážske. Pozemok sa nachádza
pri Laborci, zapísaný na Liste vlastníctva LV č.
1765 vedený v evidencii nehnuteľnosti vedenej
Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor,
okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne úze−
mie Strážske. T: 29.2.2016. Z: MsÚ. l Vyčísliť príj−
my mesta pri dodržiavaní Vnútorného predpisu č.
2/2013 Podmienky prenájmu plôch na umiestnenie
reklamných, informačných a propagačných zaria−
dení na území mesta Strážske za obdobie 2013 −
2016. T: 10.3.2016. Z: MsÚ. l Predložiť plán inves−
tičných akcií na rok 2016 − 2018 (stav priprave−
nosti, náklady, financovanie...). T: 14.4.2016. Z:
MsÚ. l Zriadiť na web stránke mesta ON−LINE
linku na pripomienky občanov mesta a registráciu
zodpovedných za ich riešenie. T: 30.6.2016. Z:
MsÚ. 

Volí: l Za člena športovej komisie Štefana Ro−
mana. 

Deleguje: l Za členov Rady školy pri ZŠ v
Strážskom Mgr. Evu Lacovú, Danku Baánovú,
Jozefa Meňovčíka a PhDr. Alenu Jurečkovú. l Za
člena Rady školy pri CVČ v Strážskom PaedDr.
Janu Dzurillovú.

Ruší: l Bod B/9 Uznesenia č.190/2012 zo dňa
1. 3. 2012 − Odkúpenie pozemku pod chodníkom
(ochranný protipovodňový val) po pravej strane
štátnej cesty I/74 smerom na Humenné, parcela
číslo C−KN číslo 2085/1 o výmere 11042 m2 od
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice. Časť tejto par−
cely je súčasťou areálu IBV SEVER. Cena za
odkúpenie pozemku je stanovená 2 650,08 eur na
základe znaleckého posudku číslo 02/2011 vypra−
covaného znalcom Ing. Ľubomírom Kovaľom, Ul.
kpt. Nálepku 35, Michalovce. l Bod B/11 Uzne−
senia č.218/2015 zo dňa 29.10.2015 predaj po−
zemku, parcela KNC č.2085/9 vo výmere 2850 m2
podľa vypracovaného geometrického plánu za ce−
nu 21 999,00 eur, stanovenú na základe znalec−
kého posudku č.65/2014 (cena 7,53 eur/m2 + cena
za stavbu − spevnenú plochu 538,50 eur) pre LE−
MON MARKET, s. r. o., Mierová 34, 066 01 Hu−
menné v nadväznosti na Uznesenie č.209/2014 zo
dňa 15. 7. 2014 (Zmluva o budúcej zmluve o pre−
daji pozemku).

Ostatné minuloročné zastupiteľstvo sa
uskutočnilo 10. decembra a po prerokovaní:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Pred−
pokladané termíny zasadnutí a plánovaný program
MsZ v Strážskom na I. polrok 2016. l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole plnenia
uznesení zo zasadnutí MsZ konaných v I. polroku
2015. l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole výdavkov na údržbu v I. polroku
2015 (EK 635 006 údržba budov, objektov alebo

ich častí). l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l VZN č. 7/2015 o miestnych daniach

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. l Dodatok č. 1 k VZN č.
1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Strážske. l III. zmenu
rozpočtu Mesta Strážske rozpočtovým opatrením č.
3/2015 v súlade s ods. 2 písm. a), b) § 14 Zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ−
nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to o 171 055,25 eur,
b) presun rozpočtových prostriedkov na podpolož−
kách rozpočtu uvedených v prílohách bez celkovej
zmeny príjmov a výdavkov upravených v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný vo
výške 3 282 330,34 eur.
Príjmy:
Bežný rozpočet 2 977 020,93 eur
Kapitálový rozpočet 17 395,00 eur
Finančné operácie 287 914,41 eur
Rozpočet mesta 3 282 330,34 eur
Výdavky:
Bežný rozpočet 2 889 961,93 eur
Kapitálový rozpočet 305 309,41 eur
Finančné operácie 87 059,00 eur
Rozpočet mesta 3 282 330,34 eur.
l Text do kroniky mesta Strážske za rok 2013 s
pripomienkami. l Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2016. l Od−
menu pre poslanca MsZ vo výške 250 eur v súlade
so Zásadami odmeňovania poslancov. l Odmenu
pre zástupkyňu primátora mesta vo výške 400 eur
za aktívny prístup a časovo náročný proces pri rie−
šení aktuálnych problémov mesta v súlade so Zá−
sadami odmeňovania poslancov. l Prenájom ne−
bytového priestoru miestnosť č. 11 o výmere 24 m2
v OD Laborec na poschodí pre Ľuboslavu Sedlá−
kovú, 067 45 Topoľovka, za účelom prevádzko−
vania PSS, a. s., od 1. 11. 2015 v zmysle VZN č.
13. l Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zria−
dení vecného bremena v prospech Východoslo−
venská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Ko−
šice, na pozemku registra KNC p. č. 523/13 vo
vlastníctve Mesta Strážske, z dôvodu zriadenia
podzemného elektrického vedenia a príslušenstva
(skriňa RIS), za účelom napojenia novostavby ro−
dinného domu pre stavebníkov Ján Babjak a manž.
Daniela r. Stachová, vecné bremeno sa zriadi bez−
odplatne, umiestnenie skrine RIS, navrhovaná skri−
ňa RIS bude osadená na p. č. 523/13 pri navrho−
vanej miestnej komunikácii v zmysle ÚPN mesta −
návrh verejnej dopravy.

Ukladá: l Vypracovať štúdiu výhodnosti roz−
šírenia kapacity MŠ v alternatívach: a) prístavba k
MŠ, b) elokovaná trieda v ZŠ, c) presun MŠ do ZŠ.
T: 31. 3. 2016. Z: MsÚ. 

Prerokovalo: l V zmysle § 4 Zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Určuje: l V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších predpisov mesačný plat primátora mesta
v súlade so Zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov vo
výške 2,17 násobku priemernej mzdy v národnom
hospodárstve vyčíslenej štatistickým úradom za
predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 60 %, t.
j. v celkovej výške 2 980 eur do vyčíslenia priemer−
nej mesačnej mzdy za rok 2015. 

Volí: l V zmysle § 18a ods. 5 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor−
ších predpisov a doplnkov hlavného kontrolóra
mesta Strážske Ing. Miloša Marka na 6 rokov od 1.
1. 2016.

Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske na výkon kontrolnej činnosti na obdobie od 1.
1. 2016 do 30. 6. 2016 v súlade s Plánom kontrol−
nej činnosti na I. polrok 2016.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Detský folklórny súbor Stražčanik z CVČ potešil publikum na Fašiangovinách 2016. Snímka: P. Kičinka.
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Národný projekt 
Terénna sociálna práca 

v obciach I.
Mesto Strážske už 4. 1. 2016 zaslalo žiadosť o

zapojenie sa do Národného projektu Terénna so−
ciálna práca v obciach I. (NP TSP I.). Žiadosť nám
bola schválená a bola podpísaná zmluva o spolu−
práci s Implementačnou agentúrou Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repub−
liky. Mesto obsadilo pracovné miesto dvoch TSP
(terénny sociálny pracovník), jedno pracovné mies−
to TP (terénny pracovník) a realizuje terénnu so−
ciálnu prácu v súlade s touto Zmluvou a Príručkou
NP TSP I. Pracovníčky (TSP a TP) sú v budove Do−
mu kultúry na prízemí vpravo.  

Cieľmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce
sú: l sociálne začlenenie a prevencia sociálneho
vylúčenia, l zmiernenie negatívnych dôsledkov a ri−
zík životných situácií sociálne vylúčených (alebo
ohrozených sociálnym vylúčením) ľudí, vrátane ich
dopadu na spoločnosť, l zmiernenie nerovnosti,
vrátane nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu,
sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti a za−
mestnaniu, l priblíženie ťažko dostupných služieb
pre klientov, rodiny a komunity, l rozvoj/znovuna−
dobudnutie sociálnych kompetencií klienta.

Ciele v zmysle výsledkov terénnej sociálnej
práce a terénnej práce môžu byť veľmi rôznorodé,
vzhľadom na charakter životných podmienok a
zložitosť sociálnych problémov osôb žijúcich v
podmienkach sociálneho vylúčenia. Zdanlivo mini−
malistický cieľ nadviazať a udržať kontakt s osobou,
ktorá žije v sociálne vylúčenom prostredí, s cieľom
dosiahnuť "malú" pozitívnu zmenu v jej osobnom ži−
vote alebo čiastočné zlepšenie jej životných pod−
mienok, môže byť v rámci terénnej sociálnej práce
a terénnej sociálnej práce "veľkým" úspechom.

Cieľovými skupinami terénnej sociálnej práce a
terénnej práce sú obyvatelia sociálne vylúčených
komunít zvlášť marginalizovaných rómskych komu−
nít, skupiny a osoby rôzneho veku ohrozené so−
ciálnym vylúčením, skupiny a osoby žijúce v pod−
mienkach sociálneho vylúčenia (napr. ľudia bez do−
mova), obyvatelia žijúci v obciach, v ktorých blíz−
kosti sa nachádzajú marginalizované rómske ko−
munity a iné špecifické skupiny.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného progra−
mu Ľudské zdroje.                                    −MsÚ−

Traja kandidáti zo Strážskeho
Pri uzatváraní kandidátok do Národnej rady

Slovenskej republiky sa z nášho mesta dostali
hneď traja kandidáti. Na kandidátke strany SIEŤ sú
Patrik Magdoško, predseda miestneho klubu,
Andrej Magyar, hasič a JUDr. Simona Smoľáková.
V doterajšej histórii to tak nebolo a teraz máme
zrazu troch kandidátov. Strana Sieť nám takouto
formou prejavila dôveru. Je to dôsledok sľubov,
ktoré predseda Siete Radoslav Procházka, dal na
začiatku pred založením strany. Rozvoj regiónov
bol jeden z pilierov Siete, ako aj  prínos mladých
ľudí do politiky. Dokázali sme im ponúknuť takýchto
kandidátov, ktorí sa zapájali aktívne od vzniku stra−
ny do oblastných i celoslovenských aktivít. Je to
unikát mať troch ľudí z nášho mesta, keď okresné
mestá v okolí máju zastúpenie po jednom kandi−
dátovi. 

Aké mám plány do budúcnosti?
Moje zaradenie v Sieti je v rozvoji regiónov, kde

som aj členom pracovnej skupiny. Mojím zamera−
ním hneď od začiatku bolo pôsobiť a pomáhať v
regiónoch, ktoré to najviac potrebujú, a týchto je
najviac, bohužiaľ, na východe Slovenska. Andrej
Magyar a Simona Smoľáková aktívne pracujú v
skupine G30, ktorá zastrešuje mladých začínajú−
cich politikov Siete do 30 rokov. Ich úlohou je pri−
niesť osvetu medzi mladých ľudí v politickej sfére,
pretože mladí ľudia si veľmi málo uvedomujú dô−
sledky a dopady politiky priamo na ich život, bu−
dúcnosť. Taktiež pôsobia v neziskovej organizácii
ALFA, ktorá sa venuje analýze spoločenských
problémov a návrhu ich riešení. Plány do budúcna
sú úplne jednoduché − politické myslenie, ktoré
chceme priniesť tak, aby nám rozumeli všetci.
Pomenovanie faktického problému, nájsť jednodu−
ché a účelné riešenia, je v dnešnom politickom
svete na Slovensku veľmi ťažké... Aj preto kandi−
dujeme vo voľbách do NR SR v marci 2016.

Patrik Magdoško

PLAT Í  NOVÝ  ZÁKON  A  SYSTÉM  PLAT IEB

Drobný stavebný odpad
Od januára 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch, ktorý bol zverejnený v zbierke

zákonov pod číslom č. 79/2015. Zmena legislatívy prináša výrazné zmeny v systéme nakladania s
komunálnymi odpadmi, ktoré sa týkajú aj nášho mesta. Jednou z významných zmien je povinnosť
pre mesto zaviesť množstvový zber drobných stavebných odpadov (DSO). 

Čo je vlastne DSO?  Zákon hovorí, že "DSO je
odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý
sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady". V našom VZN o miest−
nych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady je uvedené:
"DSO pre účely tohto VZN sú odpady vyproduko−
vané jedným poplatníkom z bežných udržiavacích
prác zabezpečovaných fyzickou osobou − nepodni−
kateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje sta−
vebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebné−
mu úradu alebo pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu. DSO je betón, tehly,
obkladačky, dlaždice, keramika, izolačné a staveb−
né materiály, zmiešané odpady zo stavieb a demo−
lácií (staré okná, bytové jadrá, staré zriaďovacie
predmety − vane, umývadla, toalety...) z rekon−
štrukcie bytu alebo domu. Do DSO nepatria mate−
riály obsahujúce azbest alebo iné nebezpečné
látky (eternitová strešná krytina, azbestové rúry

atď.). Tvorca DSO vzniknutého pri udržiavacích
prácach a malých stavebných úpravách je túto sku−
točnosť povinný nahlásiť Mestskému podniku slu−
žieb mesta Strážske."

Ako má teda postupovať občan, ak mu pri úpra−
ve domu alebo bytu vznikne DSO: požiadať Mest−
ský podnik služieb mesta Strážske o pristavenie
veľkoobjemového kontajnera, do ktorého odpad
uloží. Nakladanie s odpadom zabezpečí mestský
podnik. 

Od nového roku sa mení aj systém platieb.
Kým do konca m.r. mal každý občan v poplatku za
nakladanie s odpadmi zahrnuté aj náklady na zne−
škodnenie 2 ton DSO, od januára 2016, v sú−
vislosti so zavedením množstvového zberu, bude
musieť každý občan, ktorý vyprodukuje DSO,
uhradiť poplatok za nakladanie s DSO bez obsahu
škodlivín v sadzbe 0,031 eur za kilogram podľa
skutočne vyvezeného množstva. V tomto poplat−
ku sú zahrnuté náklady za uloženie odpadu na
skládke Pláne a náklady za vývoz.               −MsÚ−

Mesto pozýva
22. apríla − Deň Zeme − Námestie 

Alexandra Dubčeka
30. apríla − Stavanie mája − vystúpenie 

MŠ, CVČ, ZŠ, ZUŠ, DSS Lidwina.
6. mája − Pietny akt kladenia vencov 

− Deň víťazstva nad fašizmom.
27. − 28. mája − "Strážčanský jarmok" 

− 20. výročie.
Čas konania podujatí včas oznámi
mestský rozhlas.                         −red.−

Informácia pre voliča
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totož−

nosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz,
predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích
lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlaso−
vacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho
kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej
úpravy vložiť do obálky, alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového
čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo
najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovanie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích
lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú
voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju
do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má
právo požiadať obec/okrskovú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V uplynulých dňoch sa okrúhleho jubilea
dožila dlhoročná redaktorka mestských novín
Gabriela Grmolcová. Týmto jej  redakcia novín
želá  do ďalších rokov života pevné zdravie,
rodinnú pohodu a chuť naďalej pracovať a tvoriť
noviny Naše mesto. BLAHOŽELÁME. 

redakčná rada
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Prvá zbierka
Po prvýkrát sa pred Vianocami konala potra−

vinová zbierka v rímsko−katolíckom kostole v
Strážskom. Ľudia z farnosti od 29. 11. 2016 do
10. 12. 2015 prinášali trvanlivé potraviny, ktoré  v
zabalených škatuliach poputovali do 16 − tich
rodín v našom meste. Do zbierky sa zapojilo 66
veriacich rodín. Organizátorom a všetkým, ktorí
sa do tejto akcie zapojili, patrí srdečné Pán Boh
zaplať.                                       Miroslav Kusý

Mestská kultúrna sála oāila
"Vo volebnej kampani som dal sľub, že kino bude znova slúžiť občanom. Dnes, po 13. rokoch, sme ho

po čiastočnej rekonštrukcii sprístupnili občanom nie ako kino, ale ako Mestskú kultúrnu sálu na uvádzanie
programov a koncertov", povedal v úvodnom príhovore Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta. Zároveň
informoval, aké práce sa počas rekonštrukcie urobili, pričom rekonštrukčné práce ešte budú pokračovať...
Bolo to na prvom podujatí v sále.

Program Dnešný deň sa radujme v plnej sále 17. decembra uvádzala PhDr. Alena Jurečková. Nostal−
gicky spomenula na bývalých premietačov, biletárky, ako aj na zážitky ešte ako dieťaťa v kine.

Všetky vystúpenia, v ktorých účinkovali spevác−
ky zbor Rozkvet, deti z materskej školy, žiaci zá−
kladnej školy, základnej umeleckej školy, klienti
DSS Lidwina, do programu prispela aj SOŠ, v zá−
vere príbehom mládež z centra voľného času, − vy−
zneli naozaj radostne a zaujímavo aj scénicky. Na
pódiu dominovala vianočná symbolika. Po progra−
me a zaslúženom potlesku účinkujúcim, sa prítom−
ní občerstvili vo vestibule, kam ich pozvalo mesto.
Vianočný galaprogram bol naozaj vhodnou príleži−
tosťou na otvorenie tohto kultúrneho stánku.    −grm−

Každoročná tradícia
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z

najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších
fašiangových pesničiek. Práve touto piesňou sa
zvyčajne začínajú fašiangy − obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy. Počas tohto obdobia
všade prevláda bujará zábava, organizujú sa
svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú
vyplnené zábavami a  nadmerným hodovaním.

Inak tomu nebolo ani v zariadení Harmonia, kde
sa fašiangová zábava stala každoročnou tradíciou.
Klienti spolu s ergoterapeutkami vymýšľajú a ná−
sledne vyrábajú stále nové a nápadité masky, ktoré
sú nielen pekné, ale najmä jedinečné. Aj tento rok
sa jedáleň zariadenia premenila na miestnosť
hýriacu rozmanitými postavičkami z rozprávok či
filmov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať z tejto
plejády masiek tie najkrajšie. Nakoniec však slad−
kou odmenou boli odmenené všetky masky, najmä
za ich kreativitu a prezentáciu. Po vyhodnotení
pokračovala zábava zábavnými súťažami, tancom,
spevom, ale najmä chutným občerstvením.            

Mgr. B. Danková

Družinárske veselice
Karnevalové a fašiangové slávnosti si deti v

ŠKD pripomenuli dňa 28.01.2016 v našej telocvični
ZŠ, na karnevalovom popoludní. Deti vo veselých
maskách sa zabávali, šantili, súťažili a pózovali na−
šej porote. Sme vďační našim sponzorom a riaditeľ−
stvu ZŠ za sladké odmeny a finančné príspevky.
Fašiangové popoludnie slávnostne otvorili vychová−
vateľky v zemplínskych krojoch a v krátkosti hovorili
o tradíciách obdobia. Zábavy a tance doplnili súťa−
že. Najviac radosti a úsmevu priniesla diskotéka,
zábava detí so svojimi vychovávateľkami, jedenie
slaninky a klobásy.                                L. Kunčová

Spomíname
Dňa 4. apríla uplynie

10 rokov od úmrtia
Heleny Čabákovej (na−
rod. 9. 2. 1920). Kto ste ju
poznali, spomínajte s na−
mi. 

Dcéra Marta, syn Bo−
ris s rodinami a syn Jozef

Poïakovanie
Z úprimného srdca ďakujem všetkým, ktorí sa

14. decembra 2015 prišli rozlúčiť s mojou milo−
vanou manželkou, babkou, prababkou Oľgou
TKÁČOVOU. Srdečne ďakujem za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a speváckemu zboru
Rozkvet za piesne pri poslednej rozlúčke.

Smútiaci manžel Emil Tkáč s rodinou.

Fašiangoviny 2016
Dňa 5. februára sa občania mesta stretli v

Mestskej kultúrnej sále na podujatí s názvom
Fašiangoviny 2016. V kultúrnom programe dávne
zvyky a tradície predviedli deti MŠ, žiaci ZŠ, krúžky
CVČ, spevácky zbor Rozkvet a spevácka skupina
klubu dôchodcov Rozmarín. Pre občanov a účinku−
júcich bolo podané občerstvenie − tradičné šišky,
čaj a káva.                                                            A.J. 

FOTOREPORTÁŽ P. KIČINKU

Tance, scénky, spev
V základnej škole sme ani v decembri nelenili,

okrem učenia a príprav na Vianoce, zháňania dar−
čekov sme sa trošku pozastavili a nezabudli sme
na čaro Vianoc. Pod vedením učiteľky M. Maska−
ľovej sme prichystali krásny program, v ktorom vy−
stúpili mladší aj starší žiaci našej ZŠ. Ukázali sme
svoj talent v tanci, scénkach, dialógoch i speve. 

Vystupovali sme nielen pre rodičov, ale aj pre
celú našu školu. Všetci nás odmenili krásnym po−
tleskom a niektorí z nás sa prezentovali aj na vy−
stúpení v kine. Nezaháľali sme a počas vianočného
obdobia sme vyrobili množstvo predmetov, darče−
kov ikebán, koláčikov, ktoré sme predávali na škol−
skej vianočnej burze. Mnohí z nás venovali aj knihy,
ktoré sa dali kúpiť za symbolické ceny. Všetky vy−
zbierané eurá sa použijú na zakúpenie nových kníh
do školskej knižnice, ako i na výzdobu školy.         

Žiačky zo 6.B
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V rámci preventívnych aktivít sme
uskutočnili pre deti besedy s doprav−
ným inžinierom Ing. kpt. Š. Švenkom.
S kpt. Ing. Z. Rozsypalovou, preven−
tistkou ORPZ Michalovce, deti disku−
tovali na obzvlášť aktuálne témy − ako
predchádzať kyberšikane a obchodo−
vaniu s ľuďmi.

Čas karnevalov i zábavy si deti zo
špeciálnej triedy ZŠ u nás užili na−
plno. V originálnych maskách nielen
zatancovali, ale aj súťažili v rôznych
disciplínach. Tanec striedali s veselý−
mi rómskymi piesňami v sprievode
gitary. 

Veľkou bodkou zábavy bol roz−
právkový karneval Drobček klubu,
ktorého 1. ročník sme spolu s rodičmi
odštartovali v minulom roku. Radosť detí bola veľká, malé masky fantastické. Atmosféru pekného dopo−
ludnia priblíži mamička Drobček klubu (na snímke) a v nasledujúcich riadkoch: 

"Studené veterné dopoludnie 8. februára strávili rodičia so svojimi ratolesťami, ktoré sú prihlásené v
Klube Drobček, príjemne v tanečnej sále CVČ. Po sále pobehovali lienky, mačkovitá šelmička a iné masky.
CVČ pre ne pripravilo športové aktivity s odmenou a teplý čajík. Mamičky napiekli  a doniesli občerstvenie,
ktorého bolo veru neúrekom. K hlavnému bodu patril aj "miniohňostroj" na mňááám originál karnevalovej
torte. Všetko bolo popretkávané hudbou a dobrou náladou." Napísala vďačná mamka z Klubu Drobček.    

Alica Fedáková

Veselý bol február
Február sme začali prázdninovo − boli totiž polročné prázdniny, ktoré deti už v sobotu využili na

prípravu výtvarných prác do medzinárodných súťaží, tanečníci dolaďovali fašiangové pásmo. V
pondelok sa to tiež  hemžilo malými i veľkými deťúrencami. V stonožke i domčeku si  prišli na svoje
malí drobčekovia, školáci sa realizovali v tvorivých dielňach a ostatní sa pripravovali na
"pochovávanie basy". Spoločne sme vymýšľali aj aktivity počas blížiacich sa jarných prázdnin.
Zvíťazil nápad − zábavný, rozprávkový  Fun Park Košice, 17. februára. 

Podujatia CVČ na marec
2. 3. − streda − 13.30 hod. − Z babičkinej truhličky 

− vyrábame jarné kvety z papiera.
8. 3. − utorok − 8.30 hod. − Poruchy príjmu potravy 

− mentálna anorexia a bulímia − beseda 
s pracovníčkou  RÚVz  v Michalovciach.

9. 3. − streda − 13.30 hod. − Z babičkinej truhličky 
− paličkujeme veľkonočné vajíčka.

16. 3. − streda − 13.30 hod. − Z babičkinej truhličky
− aranžujeme  z prútia.

22. 3. − utorok − 10.30 hod. − Voda náš poklad 
− aktivity k svetovému Dňu vody.

23. 3. − streda − 13.30 hod. − Veselá Veľká noc 
− ukážky maľovania vajíčok. 

Veľkonočné prázdniny

24. 3. − štvrtok − 10.00 hod. − Tvorivé dielne 
−  netradičné ukážky aranžovania.

29. 3. − utorok − 10.00 hod. − Športujeme všetci − hry
a súťaže v miestnosti.
− 13.00 hod. − Veselé farbičky − tvorivé aktivity 
pre deti.

Ako sme sa lúèili s basou Rózou
Fašengi, fašengi, fašengovo časi, ľudze fašenguju a jedza kolbasi. Spevom krásnej ľudovej

piesne začal v piatok 5. 2. 2016 fašiangový sprievod parodizujúci ľudové zvyky a tradície, ktoré sa
viažu k fašiangovému obdobiu. 

Na pódium kultúrnej sály vstupujú "parobci a dzivčata" v krojoch, plačky nesúce sviece, smrtka, na
márach basa Róza, farár, organista. Nastáva hlasné bubnovanie, sála utícha, spozornie a bubeník krásnou
zemplínčinou vyhlasuje: "Na znamosc še dava šickim ľudzom dobra sprava. Fašengi  še  pomaľučki konča,
zapuški nas čekaju. A tak
še dňeška šickim ľudzom
oznamuje: Robota še zaka−
zuje a zabava še naria−
dzuje"!

A tu už predstavujú svo−
je umenie tanečníci DFS
Stražčanik, hula tanečnice,
veselú atmosféru dopĺňajú i
nečakané streetdancové ta−
nečné kreácie "starých báb"
vyvolávajúce úsmev na tvá−
rach obecenstva. 

Po zábave začína sa−
motný obrad pochovávania
basy Rózy sprevádzaný ža−
lospevmi, popretkávaný hu−
mornými príbehmi. Na za−
volanie prichádza aj Harry
Potter, ktorému sa podarí
na krátky čas basu opäť prebudiť. V sále zaznieva hlasitý
potlesk a smiech. Farár a organista pokračujú v obrade,
plačka viaže struny a ukladajú basu na odpočinok až do Veľkej
noci. 

Pásmom pochovávania basy sme sa snažili oživiť a za−
chovať slovenské ľudové tradície v našich srdciach, aby ne−
upadli do zabudnutia. Samotný obrad − Pochovávanie basy −
v sebe ukrýva aj symboliku lúčenia sa so zimou, ukončenie
fašiangových zábav a prípravu na pôstne obdobie pred Veľkou
nocou. Do prípravy a realizácie centrum voľného času zapojilo
45 detí a mladých ľudí, ktorí neúnavne i počas voľných dní
pásmo nacvičovali, vylepšovali, zdokonaľovali, aby pred obe−
censtvo predstúpili pripravení. Myslím, že sa nám to spoločne
podarilo, vystúpenie diváci ocenili potleskom, úsmevom na
tvári a milým slovom uznania.

Pásmo bolo pripravené v rámci projektu COOP Jednota
Slovensko v grantovom programe Nech sa nám netúlajú. Vďa−
ka projektu − Vo voľnom čase s folklórom v srdci − a šíreniu
ľudových tradícií, desiatka dievčat  DFS Stražčanik onedlho sa
predstaví na medzinárodnom folklórnom festivale v nových
krojoch v hodnote 1600 eur.                    Mgr. Marta Kordeľová

V básnickom nebíčku
Pri príležitosti 40. výročia úmrtia básnika Pavla

Horova sa v Literárnom múzeu P. Horova v Bá−
novciach nad Ondavou v minulom roku uskutočnilo
spomienkové podujatie. Pozvaný krúžok poézie
Zrkadlenie vystúpil s hudobno−slovným pásmom
Keď zakvitli lúky pečiarkami. S gitarou spievala D.
Mihalčinová, verše iných autorov venované P.
Horovovi recitovala G. Grmolcová, M. Karkošiako−
vá, A. Mochťaková a J. Románová. Po vystúpení
vedúca krúžku G. Grmolcová kvetom a darčekom
poďakovala za dlhoročnú spoluprácu Ľ. Geročovej,
knihovníčke a veľkej propagátorke tvorby spomí−
naného autora pri jej odchode do dôchodku. Na−
priek prekvapeniu adresovala slová: "Milé dievčatá
z krúžku Zrkadlenie, ďakujem vám za krásny ume−
lecký zážitok. Majster Horov sa z vás určite teší v
básnickom nebíčku. Držím vám palce a verím, že
svojím spevom a poéziou potešíte ešte mnoho
poslucháčov." Prítomná Mgr. Jelka Timková z Mi−
chaloviec, známa pedagogička, porotkyňa, recitá−
torka sa tiež pristavila a povedala: Všetka česť vám,
lebo vyše štyridsať rokov sledujem vaše účinko−
vanie. Ste ojedinelý zjav, nepoznám taký krúžok,
ktorý by sa s takou láskou − aj ohľadom na váš vek
− venoval poézii."                                 J. Románová

Vansovej Lomnièka v meste
12. februára sa opäť konalo miestne kolo už 49. ročníka Vansovej Lomničky v mestskej

knižnici v Strážskom.  
Súťaž organizuje ÚŽS na počesť významnej slovenskej ženy a spisovateľky Terézie Van−

sovej, ktorá v II. polovici 19. storočia svojou odvahou a odhodlaním prerážala slovenským ženám
cestu ku vzdelaniu a viedla boj s predsudkami voči poslaniu a postaveniu žien v spoločnosti a
v rodine.  

Prednášajúce boli prevažne členky krúžku Zrkadlenie. Hosťom bola Magdaléna Milá z Hu−
menného, ktorá sa predstavila vlastnou tvorbou v poézii a v próze. Sme povďačné referátu kul−
túry za kvety a spomienkový darček. 

Z poverenia Krajskej organizácie ÚŽS, Košice − pri príležitosti 70. výročia vzniku organizácie
ÚŽS − bol odovzdaný pamätný list Božene Apjárovej za vynikajúcu spoluprácu pri organizovaní
spoločných podujatí a Gabriele Grmolcovej, vedúcej krúžku Zrkadlenie. Strávili sme jedno pekné
odpoludnie s konštatovaním, že odkaz Terézie Vansovej aj v tomto čase je aktuálny − má čo
povedať dnešnej slovenskej žene, že je dôležité sústavne sa vzdelávať, posilňovať si seba−
vedomie v práci i v rodine a zaujímať sa o život okolo seba, lebo len svojou aktivitou a postojom
môže zmeniť svoje okolie a postupne aj svet. V dňoch od 8. 2. do 14. 2. bol Národný týždeň
manželstva. Táto tradícia má 20 rokov a vznikla v Anglicku. Aj my sme sa zamysleli nad vý−
znamom manželstva a čo je manželstvo podľa zákona o rodine.                                    AZ
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Futbalisti ŠK 
začali zimnú prípravu

Blíži sa futbalová sezóna, preto redakcia po−
žiadala trénera nášho mužstva o podrobnejšie
informácie. 

Začiatkom januára začali so zimnou prípravou
naši futbalisti. Trénujú trikrát týždenne a víkendy
majú vyhradené na prípravné zápasy. Doteraz ich
odohrali dva, aj keď mali dohodnuté s ďalšími sú−
permi (Topoľany, Močarany, Petrovce), ale ich od−
volali z toho dôvodu, že súperi chceli hrať v Micha−
lovciach na umelej tráve. My však máme výborne
pripravenú hraciu plochu na vedľajšom ihrisku, tak
sme s odohratím týchto zápasov na umelej tráve
nesúhlasili.

Čo sa týka odchodu a príchodu hráčov, na
prekvapenie, nečakane odišli z mužstva dvaja hráči
zo základnej zostavy, a to Filip Pavúk a Tomáš Mi−
chaliv do mužstva okresnej súťaže Topoľany. No−
vými hráčmi v jarnej časti budú naši odchovanci, a
to Peter Turčík, ktorý sa vrátil z FK Humenné a z
dorastu bol preradený veľmi talentovaný Vladko Li−
povský. Vzhľadom k neočakávanej situácii sa bude−
me spoliehať aj na ďalších našich hráčov, a to na
Hredzaka a Porvazníka, ktorí sa tiež zapojili do
prípravy. Ostatní hráči, veríme, že budú aj naďalej
hájiť naše farby.

V ďalšom období nás čakajú ešte zápasy s N.
Vsou, Belou n/C, FK Humenné a generálka na maj−
strovské zápasy s Lastomírom.

Jarnú časť začíname doma 13. 3. 2016 s muž−
stvom Gelnice.                                      J. Štafura

Majstrovstvá 
Champions at the Polish Championship

Je to jedna z najväčších jazdeckých slávností vo westernovom jazdení v strednej Európe. V roku 2015
sa konali na ranchi Roleski v meste Tarnow. Zúčastnilo sa jej vyše 180 jazdcov, ktorí sa kvalifikovali z
menších súťaží. Pre veľkú účasť jazdcov a koní, boli závody rozdelené do troch dní. Na jednom mieste sme
videli najkvalitnejšie kone a jazdcov v sérii NRHA  a bolo sa načo pozerať. Reining je jednou z najťažších
disciplín v jazdectve, vyžaduje si dlhý tréning jazdca a hlavne koňa. 

Naše mesto a westernový klub Wild West Western Strážske zastupoval jazdec Sebastian Magdoško,
ktorý sa na túto súťaž pripravoval v trojmesačnom kempe pod vedením majstra Európy Rafala Dolatu. Je
ťažké si uvedomiť, čo  všetko obsahuje takáto príprava. Je to denne odjazdených 8 koní od 5. hodiny ranej
do neskorej noci a odjazdených 590 hodín v sedle v priebehu troch mesiacov. Je to o veľkom zanietení a

množstve pádov a trpezlivosti. Ale všetka námaha
sa vrátila v perfektnej reprezentácii klubu a nášho
mesta. Konečný  dosiahnutý výsledok, 4. miesto v
kategórii Horsmenchip v takej silnej konkurencii,
sme ani nečakali. 

Vďaka všetkým zúčastneným, lebo jazdectvo je
o teame a nie o jednotlivcovi, ako sa môže zdať. A
na týchto pretekoch bolo veľmi dôležité preukázať
spolupatričnosť a schopnosť všetkých z realizačné−
ho teamu Wild West Western.              P. Magdoško

Neurologická 
ambulancia

MUDr. Miroslava Korekáčová

Adresa prevádzky: 
Obchodná 439, 072 22 Strážske

T. č.: 0948 737 292
Ordinačné hodiny: 
pondelok až štvrtok 

od 7.30 hod. do 16.00 hod.

... a v škole sa plesalo
V sobotu 6. 2. 2016 sme ukončili tohtoročnú

plesovú sezónu 6. ročníkom školského plesu − po
prvýkrát v školskej jedálni. S myšlienkou zorgani−
zovať takúto spoločenskú akciu v škole sme sa
pohrávali už niekoľko rokov. Bolo pre nás výzvou
pretvoriť školské priestory na miesto spoločenskej
zábavy vyžadujúce atribúty vyššej kvality. Mali sme
skromný, ale spoločný cieľ, aby sa hostia u nás cítili
príjemne. 

Dúfame, že k pohodliu a zábave prispela aj
hudobná skupina Song, tanečníci FS Vranovčan,
ale aj talentovaní žiaci školy Hanka Hakošová,
ktorá v krátkom kultúrnom programe "šumňe zašpi−
vala", Stano Dermek ju sprevádzal na harmonike.
Plesovú atmosféru podčiarkla bohatá tombola i
chutné jedlo, ktoré nám pripravili naše kuchárky.
Vyjadrujeme vďaku rodičom žiakov našej školy a
iným sponzorom, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
podporili. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník škol−
ského plesu.                                             −illo−

Žiaci ZUŠ na koncerte
Na koncerte v budove školy v Starom sa pred−

stavili aj deti navštevujúce literárno−dramatický od−
bor ZUŠ v Strážskom s divadielkom O perníkovej
chalúpke, ktoré si na tento večer pripravili pod ve−
dením učiteľky Hany Soročinovej. Je to nový odbor,
ktorého činnosť začala práve v tomto školskom
roku. Jeho pobočka pracuje aj na starianskej škole.
Po nich vystúpili talentovaní absolventi školy nav−
števujúci hudobné oddelenie s krásnymi piesňami,
hrou na hudobné nástroje a s tančekom potešili
prítomných. Program doplnila aj zaujímavá pre−
zentácia o činnosti školy a vinše žiakov. Koncert bol
dôstojnou oslavou 10. výročia novej budovy sta−
rianskej školy aj vďaka ZUŠ Strážske i všetkých
účinkujúcich.                         Mgr. Tatiana Dutková

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W

Postup občana 
v prípade 

mimoriadnej udalosti
Dopravná nehoda s únikom

nebezpečnej látky
MESTSKÁ POLÍCIA: 0908 08 28 28 

ALEBO 112, 150, 155, 158

l Odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah
pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala
zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod
záchranných zložiek.
l Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôso−
benia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a
urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si
dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej
ochrany (vreckovka, šatka a pod.).
l V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarova−
nému dopravnému prostriedku, z ktorého uniká
nebezpečná látka (neohrozujte svoj život).
l Čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke.
l Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predme−
tov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované.
l Po príchode záchranných zložiek sa riaďte po−
kynmi veliteľa zásahu alebo polície. 

Všeobecné zásady pri
vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri
oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti
uveďte:

l svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefo−
nujete,
l druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povo−
deň, trestný čin a pod.),
l rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohro−
zenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty,
poľa, obce a pod.),
l miesto udalosti,
l ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte
spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto
udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty
(súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
l po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie
operátora príslušnej záchrannej služby alebo po−
lície.

Volejbalový klub
6. turnaj:  Strážske, 6. 2. 2016 
Zápas výsledok

1 VK Strážske − VK Štart Michalovce 3:0
2 VK Slávia Sobrance − VK Veľké Kapušany 0:3
3 VK Štart Michalovce − VK Veľké Kapušany     2:1
4 VK Strážske − VK Slávia Sobrance 3:0
5 VK Slávia Sobrance − VK Štart Michalovce 1:2
6 VK Veľké Kapušany − VK Strážske 0:3 

Tabuľka po 6. turnaji

W VOLEJBAL W VOLEJBAL W VOLEJBAL W

P. Družstvo Z       V P     Body

1 VK Strážske 18 17 1 49
2 VK Slávia Sobrance 18 10 8 32
3 VK Štart ODETA Michalovce 18 5 12 16
4 VK Veľké Kapušany 18 3 15 11


