
Všetci poslanci MsZ sa zúèastnili zasad-
nutia dòa 25. augusta 2017. Po prerokovaní 18
bodov programu schválilo zastupite¾stvo uzne-
senie v tomto znení:

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Èer-
panie rozpoètu MsPS mesta Strážske k 30.
6.2017. l Plnenie finanèného rozpoètu mesta k 30.
6.2017. l Doplnenie finanènej analýzy rozdelenia
príjmov nájomných bytov na ul. Obchodnej 440/U3
a ul. Laboreckej A, B. l Vnútorný predpis è. 1/2017
o cenách za prenájom nebytových priestorov,
garáží a pozemkov. l Nakladanie s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi - Správa za I.
polrok 2017. l Návrh parkovísk pod¾a územného
plánu mesta Strážske a jeho zmien a doplnkov. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske l
kontrole daòových príjmov - EK 133 001 Daò za
psa. l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske
z kontroly dodržiavania VZN è. 29 o náležitostiach
obchodných a podnikate¾ských aktivít na území
mesta Strážske. l Informácie zo zasadnutí komisií.

Schva¾uje: l VZN è. 3/2017, ktorým sa ruší
VZN è. 13 o stanovení minimálnych cien za prená-
jom nebytových priestorov a pozemkov. l VZN è.
4/2017 o poplatkoch za zneèis�ovanie ovzdušia,
ktorým sa ruší VZN è. 6/2011 o ochrane ovzdušia
pred zneèis�ujúcimi látkami. l V súlade s ods. 2
písmenom a), b) § 14 Zákona è. 583/2004 Z. z. o
rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu roz-
poètu rozpoètových opatrení è. 2/2017 pre MsPS
mesta Strážske: a) Povolené prekroèenie výdav-

kov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to o 46 450,52
eur; b) Presun finanèných prostriedkov na podpo-
ložkách v programoch rozpoètu uvedených v prílo-
he bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov uprave-
ných v bode a). Rozpoèet po navrhovanej zmene
ako vyrovnaný vo výške 583 245,52 eur. l Predlo-
ženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanè-
ného príspevku na SO za úèelom realizácie pro-
jektu s názvom: Zníženie energetickej nároènosti
budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, v
rámci výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19. l Za-
bezpeèenie finanèných prostriedkov z rozpoètu
mesta na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z oprávnených výdavkov, t. j. vo výške 23 835,20
eur z celkových oprávnených výdavkov projektu
476 703,96 eur a financovanie prípadných ne-
oprávnených výdavkov z rozpoètu mesta. l Za-
bezpeèenie realizácie projektu po schválení žia-
dosti o nenávratný finanèný príspevok. l Zámer na
prenájom majetku mesta formou obchodnej verej-
nej sú�aže v súlade s § 281 a násl. Obchodného
zákonníka: Nebytové priestory v OD Laborec na
prízemí - Miestnos� è. 14 o výmere 8,68 m2 (hlavný
vchod vpravo). Miestnos� è. 15 o výmere 12,5 m2
(hlavný vchod v¾avo). (Pokraèovanie na 2. strane)

Pietny akt, aranžovanie kvetín a Zrkadlenie
Dòa  24.8. 2017 sa v priestoroch MsÚ opakovane konalo aranžovanie kvetín - Kytica vïaky, ktorá

je sprievodnou akciou osláv SNP. Sú�aže sa zúèastnilo 9 úèastníèok, niektoré aranžovali aj viac
kytíc. Sú�ažilo sa v dvoch kategóriách: kytica a aranžmá. Porota udelila 1. miesta v kategórii kytica
Anne Šèúrovej a v kategórii aranžmá Eve Jureèkovej. Porota udelila cenu poroty za tematickú kyticu
Marte Tejgiovej. Špeciálna cena patrila najmladšej úèastníèke sú�aže Alenke Majerèákovej. 

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 73. výroèia SNP sa konal 25. 8. 2017 o 10. hodine
sprievodom od budovy mestského úradu k pomníku Jozefa Begéniho. Osláv sa zúèastnili primátor mesta
Strážske Ing. Vladimír Dunajèák, èlenovia Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov z Micha-
loviec pod vedením Ing. Miroslava Pregu, za  základnú organizáciu v Strážskom Anna Zabloudilová, za
stranu Smer-SD Ing. Eva Búciová, za SNS Peter Malík, príslušníci Armády SR a ïalší. Vïaka patrí úèin-
kujúcim, SZ Rozkvet a krúžku Zrkadlenie za poetické pásmo Už ma volá moja hora pred zaèiatkom piet-
neho aktu pri vyhodnotení sú�a-
že. Po štátnej hymne predniesla
báseò Amália Moch�aková zo
Zrkadlenia. Úvodný príhovor k
úèastníkom spomienkovej akcie
mal primátor mesta, potom sa
prihovorila Anna Zabloudilová.
Po nej Ing. Miroslav Prega odo-
vzdal primátorovi mesta pamätnú
medailu pri príležitosti 73. výroèia
SNP. Akciou sme si pripomenuli
hrdinstvo vojakov, ktorí obetovali
svoj život za našu slobodu, ale
zároveò aj spomienku na preživ-
ších tohto utrpenia.

PhDr. Alena Jureèková
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Z rokovania mestského zastupite¾stva 
KOOR Východ, s.r.o., Košice a tepelné hospodárstvo v Strážskom

Príïte voli�
4. novembra 2017 od 7.00 hod. do 22.00

hod. sa uskutoènia vo¾by do orgánov samo-
správnych krajov. Podrobnejšie informácie aj
o volebných miestnostiach dostane vèas
každá domácnos�. Menný  zoznam kandidátov
na predsedu a poslancov Košického samo-
správneho kraja bude vyvesený vo všetkých
4 volebných miestnostiach.                       MsÚ

Èestná stráž pri pamätníku, spevácky zbor Rozkvet a Ing. V.
Dunajèák, primátor mesta, pri príhovore k úèastníkom osláv k výro-
èiu SNP.                                        Snímka: P. K.   Text: red.

Na slovíèko, pán primátor

Na augusto-
vom zasadnutí
MsZ schválili po-
slanci prenájom
tepelného hospo-
dárstva v Stráž-
skom od roku
2018 pre KOOR
Východ, s.r.o.
Košice. Obèanov
a èitate¾ov zaují-
majú podrobnej-
šie informácie.
Môžete ich aj o
KOOR poskyt-
nú�?

Mesto pod¾a platného zákona vyhlásilo verejnú
obchodnú sú�až na spomínaný prenájom, ktorej sa
zúèastnila iba jedna - už v úvode uvedená firma.
Výberová komisia odporuèila prija� sú�ažný návrh,
ktorý spåòal všetky náležitosti a podmienky  vyhlá-
senej sú�aže. Spoloènos� KOOR disponuje majet-
kom v hodnote minimálne 2 milióny eur. Zmluvne
sa zaviazala preinvestova� minimálne 600 000 eur
v lehote dvoch rokov. Pôjde o obnovu a moder-
nizáciu zariadení tepelného hospodárstva v meste
- kotolòa a iné. V súèasnosti je na území Sloven-
ska realizovaných vyše 140 podobných projektov s
garantovanou úsporou. Predstavitelia firmy na za-
sadnutí MsZ odpovedali aj na otázky poslancov.
Spoloènos� sa dohodne so súèasným prevádzko-
vate¾om Domspráv s.r.o. tak, aby obèania mesta
neboli ohrození, aby bola zabezpeèená kontinuita
dodávky tepla a úžitkovej vody v èase odovzdá-
vania a preberania zariadení kotolne. KOOR ne-
predpokladá negatívny dopad tejto investície a ani
neovplyvní ceny za teplo a úžitkovú vodu. Po uply-
nutí doby nájmu (15 rokov) spoloènos� odpredá in-
vestovaný majetok mestu za cenu 1 euro.      -red.-

Pozvanie na beh
Dòa 12. novembra 2017 sa v Strážskom

uskutoèní už 48. roèník Behu oslobodenia
mesta Strážske. Každoroène sa na preteku
predstaví asi 300 štartujúcich vo všetkých
vekových kategóriách.

Organizátori preteku sú Mesto Strážske,
MBO, základná škola a CVÈ. Prvenstvo obha-
jujú slovenský reprezentant Radovan Tome-
èek z Obalservisu Košice a Erika Ondrijová
z MTC Vyšná Šebastová. 

Pozývame všetkých na pretek, ktorý sa
koná už od roku 1970 a tradíciu organizátori
zachovali každý rok.           Vladislav Lipovský

Upozornenie
Vo vnútri èísla si pozorne preèítajte

informácie o správnom triedení odpadu.
Zdôrazòujeme, že triedi� odpad je ve¾mi dô-
ležité!                                                      
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ZODPOVEDNÝ OBÈAN TRIEDI ODPADY
PAPIER − 10 časopisov sa môže zmeniť na

škatuľu na TV
Triedime: noviny, èasopisy, re-

klamné letáky, knihy a katalógy bez
tvrdých obalov, kancelársky papier, zošity, stlaèené škatule,
kartónové obaly, papierové obaly, papierové tašky. V malom
množstve aj papier s kancelárskymi sponkami a skartovaný
papier.

Do zberu nepatria: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný a
silne zneèistený papier, alobal, kopírovací papier, plastové
fólie, obaly od kávy a podobné obaly, hygienické potreby a
použité plienky.

SKLO - 5 pohárov staèí na výrobu vázy 
Triedime: nenávratné obaly zo skla

od alkoholických alebo nealkoholic-
kých nápojov, poháre od zaváranín a
ostatné sklenené obaly, èíre tabu¾ové sklo z okien a dverí,
rozbité poháre (všetko bez kovových a plastových uzáverov).

Do zberu nepatria: silne zneèistené f¾aše a sklenené
obaly, porcelán, keramika, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky,
drôtené sklo, sklobetónové tvárnice, mlieène a kombinované
tabu¾ové sklo, zrkadlá, varné sklo, olovnaté sklo, žiaruvzdorný
materiál.

PLASTY - z 30 PET fliaš môže by� fleecová bunda
Triedime: nezneèistené stlaèe-

né alebo zošliapnuté PET f¾aše od
nápojov, oleja a mlieka, plastové a
mikroténové vrecká, baliace fólie,
obaly z pracích a èistiacich pro-
striedkov a kozmetiky.

Do zberu nepatria: mastné plastové obaly so zvyškom
potravín, jednorazový riad vrátane pohárov, podlahové krytiny,
novodurové rúrky, obaly z nebezpeèných látok, napr. motoro-
vých olejov, farieb a pod.

NÁPOJOVÉ OBALY - (obsahujú až 70% papiera)
2 nápojové obaly litrového objemu sa zmenia na
1 m2  kuchynských utierok

Triedime: zošliapnuté nezneèistené
nápojové kartóny, napríklad od mlieka a
mlieènych výrobkov, ovocných nápojov, vína. Triedia sa spolu
s papierovým odpadom.

Do zberu nepatria: zneèistené nápojové kartóny.

KOVY - zo 670 hliníkových plechoviek sa môže
vyrobi� rám na bicykel 

Triedime: kovové obaly, plechov-
ky od konzerv, piva, nápojov, kovo-
vé výrobky a súèiastky, alobal. Triedia sa spolu so sklom.

Do zberu nepatria: kovové obaly kombinované s iným
materiálom, napr. tuby od krémov a pást, mäkké vrecúška od
kávy, kovové obaly z nebezpeèných látok, napríklad farieb a
pod.

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peòaženke.
Obaly zošliapnite, stlaète, rozložte!

ÈO KAM PATRÍ? AKO SPRÁVNE TRIEDI�?

Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do nádoby urèenej na plasty, musia by� však bez

zvyškov jedla.

Kam patria škatule od džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do

nádob urèených na papier. Pred vyhodením zmenšite ich
objem, napr. zošliapnutím.

Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové

vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového
odpadu, pretože sú zneèistené.

Kam patria obaly z nebezpeèných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeèných látok (motorových

olejov, farieb, riedidiel, chemických postrekových látok a pod.)
nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor è.
1 - Stredisko technických služieb.

Kam patrí polystyrén, jednorazové polystyrénové oba-
ly na hotové jedlá?

Patria do zmesového komunálneho odpadu - zatia¾ nie je
odberate¾ na tento druh plastu. Ak je polystyrén rozmerný,
alebo ho máte ve¾a, odneste ho na zberný dvor è. 1 - Stredis-
ko technických služieb.

Kam patria PET f¾aše?
Patria do nádoby urèenej na plasty, pred vyhodením je

však potrebné zníži� ich objem, napr. zošliapnutím. Zbierame
aj PET f¾aše od jedlého oleja a mlieka.

Kam patria škatule z kartónu?
Po zmenšení objemu, napr. poskladaním, patria do nádoby

urèenej na papier.

Kam patrí bioodpad (zelený odpad, ktorý tvorí najmä
tráva, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezáva-
nia krovín a stromov, burina, pozberové zvyšky z pesto-
vania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny a drevný popol)? 

Ak obèan tento odpad nekompostuje na domácom kom-
postovisku, má ho uloži� na zberných miestach - pri zadnej
bráne k záhradkárskej osade Siho�, na Ulici zámoèníckej za
otvoreným kanálom, pri areáli technických služieb.

Panáèik s košom znamená, že použitý obal máme
odhodi� do príslušnej nádoby na odpad. V prípade,
že ide o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické
prípravky, je potrebné riadi� sa pokynmi ich výrobcu. 

ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Obal ozna-
èený ochrannou známkou ZELENÝ BOD je potrebné
umiestòova� do triedeného zberu.

V triedení nám poradí  www.triedime.sk

Informácie o spôsobe nakladania s odpadmi
v meste Strážske: 056 / 381 2478, 0918 480 785.

Objednanie kontajnera na drobný stavebný od-
pad: 056 / 64 91 561, 0907 996 785.
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Spomienka
Dòa 27. 8. 2017 uplynuli 3

roky od smrti nášho milované-
ho syna, otca, brata a kamaráta
Ing. Milana KOBZU. Všetci, èo
ste ho poznali a mali ste ho ra-
di, venujte mu tichú spomienku! 

Ïakuje smútiaca rodina

(Dokonèenie z 1. strany) Sklad o výmere 6 m2
(pod schodmi za miestnos�ou è. 15). Podrobnejšie
informá-cie sú zverejnené na webovej stránke
mesta a na úradnej tabuli. l Prenájom tepelného
hospodárstva v Strážskom pre KOOR Východ, s. r.
o. Košice na základe výsledkov obchodnej verejnej
sú�aže na dobu urèitú od 1.1.2018 na dobu 15
rokov. l Zme-nu výšky súbehu dôchodkov a zmenu
výšky finanè-ného príspevku mesta na stravovanie
dôchodcov s úèinnos�ou od 1. 9.2017 takto: do 300
eur sú 2,00 eur, od 301 - 400 eur je 1,75 eur, od
401 - 500 eur je 1,50 eur. l Zámer na prenájom
pozemku pri Požiarnej zbrojnici pre Jakuba
Kaòucha - Kaòuch-stav o výmere 65,24 m2 z
dôvodu hodného osobit-né zrete¾a. Pozemok
susedí s priestormi, ktoré má v prenájme a bude
využíva� na uskladnenie mate-riálu a parkovanie
motorového vozidla. l Odpredaj pozemku - parcela
registra KNC èíslo 1403/2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvorie vo výmere 53 m2 a
pozemku parcela registra KNC èíslo 1403/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvorie vo výmere
39 m2, katastrálne územie Strážske, okres
Michalovce, zapísané na LV è.1765, pre Ko-šický
samosprávny kraj, IÈO 35541016, Námestie
Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, z dôvodu hod-
ného osobitného zrete¾a, za cenu 1503,28 eur
(16,34 eur/m2) na základe znaleckého posudku
è.08/2017, za cenu 25,90 eur za vyhotovenie geo-
metrického plánu (alikvotná èas� ceny) a náklady,
ktoré sú spojené s prevodom nehnute¾nosti do
katastra. Odôvodnenie: Pozemky svojou polohou
slúžia ako predzáhradka pred rodinným domom
súp. è. 2 a ako vstup na nádvorie rodinného domu
súp. è. 2. l Odkúpenie pozemku parcela registra
KNC èíslo 1931/9, druh pozemku orná pôda vo
výmere 25 m2, katastrálne územie Strážske okres
Michalovce, zapísané na LV è.2644 pod B13 v
podiele 30/240 od Alena Nemcová r. Šlepáková,
072 22 Pusté Èemerné za cenu 19,28 eur (6,17
eur/m2) na základe znaleckého posudku è.07/2017
a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnu-
te¾nosti do katastra. l Odkúpenie pozemku parcela
registra KNC èíslo 1931/35, druh pozemku orná
pôda vo výmere 21 m2, katastrálne územie Stráž-
ske okres Michalovce, zapísané na LV è.2721 pod

B1 v podiele 1/2 od Ro¾nícke družstvo Vo¾a, 072 21
Vo¾a è.109, IÈO 31722041 za cenu 64,79 eur (6,17
eur/m2) na základe znaleckého posudku è.07/2017
a náklady, ktoré sú spojené s prevodom nehnute¾-
nosti do katastra. l Zámer na vypracovanie pro-
jektu a zároveò vyèleni� finanèné prostriedky v roz-
poète pre rok 2018 na vypracovanie projektu
dopravného riešenia mestských komunikácií pre
cestnú a statickú dopravu. 

Prerokovalo: l Protest prokurátora zn. Pd
131/17/8807-2 zo dòa 31.7.2017 so záverom, že
mestské zastupite¾stvo protestu vyhovuje.

Ukladá: l Vyhlási� obchodnú verejnú sú�až na
prenájom nebytových priestorov v OD Laborec na
prízemí: Miestnos� è. 14 o výmere 8,68 m2 (hlavný
vchod vpravo). Miestnos� è. 15 o výmere 12,5 m2
(hlavný vchod v¾avo). Sklad o výmere 6 m2 (pod
schodmi za miestnos�ou è. 15). T: do 14. 9.2017. Z:
MsÚ. l Zverejni� zámer na prenájom pozemku pri
Požiarnej zbrojnici pre Jakuba Kaòucha - Kaòuch-
stav z dôvodu hodného osobitného zrete¾a. T: do
14. 9.2017. Z: MsÚ. l Vypracova� dodatok k zása-
dám poskytovania finanèného príspevku na stra-
vovanie dôchodcov. T: do 31.8.2017. Z: MsÚ. l Vy-
pracova� dodatok è. 1 k zmluve o prenájme tepel-
ného hospodárstva, kde sa budúci prevádzkovate¾
zaväzuje po ukonèení nájmu odpreda� Mestu Stráž-
ske investovaný majetok za cenu 1 euro. T: 31.12.
2017. Z: MsÚ. l Na základe analýzy pripravi� návrh
na tvorbu fondu údržby, opráv a nájomného v
bytovom dome U3. T: 16.10.2017. Z: MsÚ. l Vypra-
cova� èasový a finanèný plán výstavby parkovacích
miest v meste Strážske na obdobie 2018 - 2020 a
zahrnú� ho do rozpoètu mesta. T: 16.10.2017. Z:
MsÚ.

Volí: l Èlena komisie výstavby a ÚP Ing.
Ondreja Drutára.

Ing. Vladimír Dunajèák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupite¾stva

Nový školský rok so zmenami
Dòa 4. septembra, tak ako to "prikazuje" kalendár, sme v našej základnej škole privítali nový

školský rok 2017/2018. Do školských lavíc po prvýkrát zasadlo 65 prvákov, z ktorých napriek
zamraèenému poèasiu sršala rados� a nedoèkavos�. Naopak - naši najstarší žiaci - deviataci v tomto
školskom roku budú naposledy surfova� v mori poznania tak, aby úspešne zvládli marcové
testovanie (21. 3. 2018) i celý tento školský rok. 

Spievali na Brekove
Brekovský hrad bol miestom tradície - Posolstvo

piesní Slovensku a svetu. K èlenom speváckeho
zboru Rozkvet sa pridali èlenky krúžku palièkova-
nia, Zrkadlenia a klubu dôchodcov. Spolu s Brekov-
èankami a Humenèanmi spievali slovenské piesne
pod vedením G. Ulièného so sprievodom na akor-
deóne. Bolo to ve¾mi emotívne. Príjemné boli aj
zážitky z prehliadky hradu, na ktorom vidno kus
práce od minuloroèného podujatia. Rekonštrukèné
práce pokraèujú ïalej, napríklad aj v obnovení piv-
nice, kde v príjemnom chlade pri horúèavách dobre
padol pohár brekovského vína.                      -olc-

Pre deti, mládež a vo¾ný èas
Centrum vo¾ného èasu tohto roku pripravilo pre

deti a mládež mesta i okolitých obcí širokú paletu
záujmových útvarov. Celkovo ponúka 32 ZÚ, okrem
tradièných zaradilo i nieko¾ko nových, ktorými chce
obohati� poznanie a èinnos� detí. 

Experimentova�, spozna� krásu digitálnej foto-
grafie a rôzne techniky - ako luminografia, produk-
tová ateliérová fotka a mnoho ïalších techník môžu
deti objavova� v krúžku Poh¾ad cez objektív. Lino-
rit, tlaè z koláže, nauèi� sa pracova� so špeciálnymi
rydlami na lino, lisom a grafickou tlaèiarenskou far-
bou, vytvori� zaujímavé poh¾adnice, pozdravy, po-
zvánky a mnoho iných krásnych obrazov môžu
vytvára� v krúžku Grafika. Krúžok kašírovania po-
núka zlepši� si motorické schopnosti, predstavivos�
a prenies� ju do reality, nauèi� sa modelova� rôzne
postavièky, masky, a to všetko len z papiera a špe-
ciálneho lepidla. Vyrobi� si originálny šperk pomo-
cou cínu a spájkovaèky Tiffany technikou môžu deti
a mládež v krúžku Šperk a kreatívna dielnièka. Vy-
tvorili sme priestor aj pre cvièenia rodièov s de�mi,
ktoré majú problém s pohybovým aparátom. Znovu
chceme obnovi� i krúžky mažoretiek, ktoré v tomto
školskom roku bude vies� bývalá kapitánka Janka
Dobos Majerníková. Viac informácií nájdete na
https://cvcstrazske.edupage.org. 

V CVÈ radi privítame aj mládež mesta, ktorej
ponúkame priestory pre klubovú èinnos�, spoloè-
nými nápadmi, èi projektami budeme sa naži� o
skvalitnenie vo¾noèasových aktivít aj pre túto kate-
góriu.                                           Marta Korde¾ová

V školskom roku 2017/2018 nás èaká 188 škol-
ských dní, 17 dní ved¾ajších školských prázdnin, 10
dní pracovného vo¾na a 62 dní letných prázdnin.
Žiaci sú v tomto školskom roku rozdelení do 23
tried, z toho na primárnom vzdelávaní je 220 žiakov
v 10 triedach, na nižšom sekundárnom vzdelávaní
je v 11 triedach 258 žiakov a v 2 špeciálnych trie-
dach sa uèí 19 žiakov. Do školskej družiny sa v
tomto školskom roku prihlásilo 151 žiakov, ktorí sú
rozdelení do 5 oddelení.

Novinkou je zmena zaèiatku prvej vyuèovacej
hodiny, ktorá sa oproti zaužívanému èasu posunula
na 7.50 hod. Dôvodom sú nulté hodiny predmetu
Športová príprava v športových triedach, ktoré sa
zaèínajú o 7.00 hod. Hlavná obedòajšia prestávka

je od 12. 20 - 12. 50 hod. Žiaci však môžu obedova�
v èase od 11.45 do 13.45 hod. pod¾a denného roz-
vrhu hodín. 

Žiakom, uèite¾om i rodièom želáme pohodový,
úspešný  školský rok, veï ako povedal spisovate¾ a
novinár Eduard Bass: "Nech si hovoria o škole
èoko¾vek, v skutoènosti ju majú žiaci i uèitelia radi:
sú tam predsa prestávky."                            -olla-

Prázdniny Termín
Jesenné 30. október 2017 - 31. október 2017
Vianoèné 23. december 2017 - 5. január 2018
Polroèné 2. február 2018 (piatok)
Jarné 26. február  2018 - 2. marec 2018
Ve¾konoèné 29. marec 2018 - 3. apríl 2018
Letné 2. júl 2018- 31. august 2018

Zrkadlenie a P. Tomko
K oslavám výroèia SNP pripravil krúžok

Zrkadlenie hudobno-slovné pásmo Už ma volá mo-
ja hora. Gitaristka Danka Mihalèinová zaspievala aj
pieseò z novej tvorby Petra Tomka o Dukle. Inšpi-
rovali ho zážitky a atmosféra z návštevy pamät-
ných miest na Dukle, kde neskôr - po zložení hud-
by a textu - natoèil videoklip. Zrkadlenie - po pre-
miére v Strážskom - vystúpilo v Michalovciach v
rámci okresných osláv pred odovzdávaním ocenení
SZPB.                                                G. G.

Spomienky na letné prázdniny
Prázdninovú bránu v centre vo¾ného èasu otvo-

rili Odvážni pátraèi - úèastníci 1. turnusu mestského
denného tábora. Navštívili kaštie¾ a archeopark v
Hanušovciach nad Top¾ou. V dobových kostýmoch
postupne prešli piatimi obdobiami praveku. Vyskú-
šali si rôzne dobové remeslá - pletenie náramkov,

modelovanie (na snímke CVÈ) a toèenie na hrn-
èiarskom kruhu, odvážnejší aj stre¾bu z luku. K
"pátraèom" zavítala aj  riadite¾ka ÚZÈK Mgr. Mária
Pavluvèíková, oboznámila ich so základmi posky-
tovania prvej pomoci, prišli aj policajti z oddelenia
služobnej kynológie OPP ORPZ Michalovce so svo-
jimi štvornohými pomocníkmi. Daždivé poèasie pri-
vítalo Malých výletníkov - úèastníkov 2. turnusu.
Pestrý a zaujímavý celotýždòový program pozostá-
val z rôznych športových, spoloèenských hier, tvo-
rivých aktivít i táborovej olympiády. Nechýbala napí-
navá rybaèka i výlet do ZOO a Dinoparku v Koši-
ciach. V odborných sústredeniach si nadšenci tvori-
vých aktivít vyskúšali rôzne výtvarné i remeselné
techniky. Batikovali trièká, vyrábali darèekové deko-
raèné predmety z papiera i odpadového materiálu.
Za slneèného poèasia si poèas celého týždòa
užívali mladí tenisti. Zaèiatoèníci zvládli základy a
techniku úderov a pokroèilí sa zdokona¾ovali v hre.
Vyvrcholením bol "miniwimbledon" za bohatej
úèasti divákov z radov rodièov. Poèas prázdnin si
deti užívali zaujímavý program, ktorý pre ne pri-
pravili zamestnanci CVÈ, a odniesli si nezabudnu-
te¾né zážitky.                                   Alica Fedáková
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Taneèný aerobik 
v Taliansku

Ešte v roku 2012 sa obèianske združenie Ta-
neèný aerobik zúèastnilo najväèšieho športového
festivalu v Európe, v talianskej oblasti Rimini. Po ro-
koch sa opä� naskytla šanca objavi� dosia¾ nepo-
znané novinky v oblasti fitness. 

V dòoch 30. mája až 6. júna 2017 sa vybrala
predsedníèka združenia - Jana Balická spolu s jed-
nou èlenkou nášho spolku vidie� to najlepšie zo
sveta fitness. S menšími obavami a ve¾kými oèaká-
vaniami vyrazili na cestu so slovensko-maïarskou
výpravou reprezentujúc naše malé mesto. 

Výstava prezentovala na ploche 160 000 m2 v
14 pavilónoch to najlepšie z oblasti aerobiku, fit-
ness, wellness, beauty, dance a športovej módy,
výživy, športovej architektúry a desingu, vodných
aktivít a hudby na aerobik aj fitness. Bola možnos�
navštívi� množstvo rozlièných exhibícií, seminárov,
sú�aží a ochutnávok, stretnú� známe tváre z oblasti
kulturistiky a fitness. Mohli ste si vyskúša� cvièenie
na najnovších posilòovacích èi kardio strojoch naj-
renomovanejších znaèiek na svete.

Vari najfantastickejším zážitkom pre naše èlen-
ky bolo naživo okúsi� cvièenie Bodyattack a Insani-
ty, ktoré sa nedalo porovna� s tým, ktoré pravidelne
cvièíme v našich priestoroch, keïže spomínané
vysoko intervalové cvièenia precvièovali špièkoví
svetoví tréneri. Tí ponúkli vo svojom vystúpení ná-
roènejšie a zaujímavejšie zostavy než tie, na ktoré
sú naše športovkyne zvyknuté. Vytrvali dokonca a
osvojili si celú zostavu, ktorú nám potom v našich
priestoroch predviedli. 

Po príchode domov sa obe podelili s ostatnými
èlenkami združenia o ohromujúce a zaujímavé mo-
menty a zážitky z festivalu, ktoré pôsobili nanajvýš
inšpirujúco. To nás povzbudilo k úvahe, že na ïalší
roèník európskeho festivalu pôjde od nás väèší po-
èet èlenov reprezentujúc naše združenie a zároveò
aj mesto.                            Mgr. Michaela Dobrocká

Klienti 
pri športe a zábave
Ani zamraèená obloha neodradila klientov 13.

zariadení sociálnych služieb Košického samo-
správneho kraja poriadne si zašportova� v 7 disci-
plínach. Všetci dosiahli výborné výkony, pri kto-
rých ich sprevádzala a s ostatnými povzbudzovala
moderátorka S. Lipovská z Harmonie. Na stupne
ví�azov nastúpili potom - ako tretie domáce druž-
stvo DSS Harmonia, druhé Regina a ví�azné druž-
stvo Ondava. Klienti z domácej Lidwiny obsadili 8.
miesto.

Pri otvorení sa prihovorili a v závere ceny odo-
vzdávali Ing. Z. Jusková, vedúca odboru sociál-
nych vecí zdravotníctva KSK a Ing. M. Dunajová,
riadite¾ka DSS Harmonia. Ve¾kú rados� mali nielen
najlepší, ale všetci sú�ažiaci najmä z medailí a
balíèkov. Úsmevy na tvárach mali poèas celého
dòa. Na zaèiatku sa zohriali pri zumbe pod vede-
ním J. Balickej z OZ Aerobik. Hviezdou bol vlèiak
Bak, spolu s inštruktorom S. Bamburakom a pso-
vodom P. Štefanom z Mestskej polície Michalovce
pri pestrej ukážke ich èinnosti.

Mobilné planetárium bolo novinkou a klienti sa
dozvedeli - videli a poèuli - zaujímavosti o Slneè-
nej sústave a našej Zemi. Prezentovala sa tiež
Stredná zdravotnícka škola z Michaloviec, aj ne-
tradiène ma¾ovaním na tvár.

Kolektív z Harmonie 6. septembra zvládol
organizáciu na výbornú, postaral sa o jedlo, pitný
režim a dobrú náladu. K zdarnému priebehu pri-
spela technika ozvuèenia, ktorú poskytol mestský
úrad s obsluhou J. Koneèného.        G. Grmolcová

Dôchodcovia športovali
Park Pub bol miestom športového dòa èlenov

klubu dôchodcov. Dòa 7. septembra 41 dôchodcov
sú�ažilo v štyroch disciplínach, v ktorých zví�azili A.
Škurka, A. Sklarová, M. Mižák a J. Daubnerová.
Ocenená bola aj najstaršia úèastníèka M. Polaèiko-
vá. Po úspešnom športovaní chutila opekaná klo-
bása a v závere zazneli aj naše zemplínske piesne.

-olc-

Predám záhradku v osade Siho�, 
vhodná aj na relax a odpoèinok.

Kontakt: 0907 998 180.

Matièiari v parku
Príjemný kultúrno-spoloèenský deò strávili mati-

èiari v miestnom parku. S finanènou podporou Ma-
tice slovenskej v úvode vystúpil spevácky zbor Roz-
kvet, krúžok poézie Zrkadlenie s pásmom od našej
rodáèky Pauly Sabolovej - Jelínkovej z pripravova-
ného rozšíreného slovníka Jak me hutore¾i. Ako
hos� vystúpila s vlastnou tvorbou Magdaléna Milá z
Humenného. Krúžok palièkovanej èipky pripravil vý-
stavu a záujemcovia za odbornej pomoci vedúcej
krúžku Anny Gajdošovej si mohli vyskúša�, ako sa
z tenuèkých nití palièkuje obrázok, alebo èipka. Ve-
domostný kvíz bol zameraný na vedomosti o Matici
slovenskej a Slovenskom národnom povstaní. Po
ukonèení 4 športových aktivít Radko Lipovský pri-
pravil chutnú opekanú klobásku a popoludnie
prebiehalo pri speve a dobrej zábave do veèerných
hodín. Organizaèná vedúca Rozkvetu Jarmila
Daubnerová a vedúca krúžku Zrkadlenie Gabriela
Grmolcová sa zhodli na tom, že sme prežili jeden
pekný deò.                                                           A.Z.

Klub slovenských turistov 
na potulkách

Keï leto bolo v plnom prúde, pre nás turistov
otvorilo viac možností pre aktivity. Na Èiernej hore
v Ondavskej vrchovine sa konalo 54. stretnutie èita-
te¾ov èasopisu Krásy Slovenska. Celkový poèet
úèastníkov sa odhadoval na 1000, z nášho klubu
turistov sme tam mali 13-èlenné zastúpenie. Trasa
zaèínajúca vo Svidníku cez Horu, Ostrý vrch, kde
sme sa zastavili pri pomníku padlých ruských voja-
kov poèas 1. svetovej vojny, konèila na Èiernej
hore. Vïaka iniciatíve domácich turistov bola tu
postavená rozh¾adòa, umožòujúca široký rozh¾ad
na okolité pohoria.

Naše ïalšie kroky viedli až za hranice Sloven-
ska, do Podkarpadského vojvodstva v Po¾sku. V
poète 31 turistov sme absolvovali túru z dedinky
Wolosate na Tarnicu, na najvyšší bod po¾ského
pohoria Bieszczady, blízko hraníc s Ukrajinou. Ešte
odpoèinok pri mohutnom kovovom kríži z roku
2000, ktorý je spomienkou na Jána Pavla II., ktorý
na Tarnicu vystúpil v roku 1954.

Neskôr nás cesta viedla do Slovenského raja,
kde naším hlavným cie¾om je zdola� ferratový chod-
ník HZS - Kyse¾, ktorý bol na 40 rokov pre verejnos�
uzavretý z dôvodu nièivého požiaru. Pri nároènej-
ších úsekoch, ktoré sú zabezpeèené formou za-
istenej cesty tzv. via ferraty, si navliekame istiace
sety využívajúc kovové stúpaèky a laná na istenie v
skalných stenách. Bol to úžasný prechod cez ne-
dotknutú divokú prírodu, popadané stromy, cez kto-
ré si razí cestu dravá voda, vysoké skalné steny,
hukot valiaceho sa Obrovského vodopádu... Prešli
sme aj tiesòavu v Sokolej doline, ktorá patrí medzi
najdivokejšie, a znova zažívame nádherný pocit pri
jej zdolávaní a obdivovaní vodopádov, z ktorých
najvyšší Závojový sa valí z výšky 75 metrov.

Absolvovali sme aj pešiu trasu do Spišskej No-
vej Vsi, kde sme vystúpili na vežu kostola Nanebo-
vzatia Panny Márie, ktorá svojou výškou 87 m je
najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, a ponúka
výh¾ady do okolia.

Tohto roku sa v Tatranskej Lomnici konal už 50.
celoslovenský zraz vysokohorských turistov. Poèas
zrazu sú dovolené aj túry na neznaèené tatranské
štíty. Rozhodli sme sa zdola� Konèistú (2537,5 m.n.
m.), jeden z najvýraznejších štítov. Z Popradského
plesa  sme vyšli cez Ostrvu do sedla, odtia¾ už
neznaèeným chodníkom až k Tupej, no tmavé mra-
ky nad našimi hlavami, preva¾ujúca sa hmla a hlav-
ne silný vietor nás utvrdili v tom, že by bolo riskant-
né pokraèova�. Vrátili sme sa do sedla a po Tatran-
skej magistrále sa vydali popri Batizovskému plesu
až ku Sliezkemu domu. Keïže nám ani v ïalší deò
poèasie neprialo, navštívili sme Beliansku jaskyòu,
vyšli na Skalnaté pleso, odtia¾ magistrálou ku Stu-
denovodským vodopádom a niektorí si vyšli do Ši-
rokého a Kopského sedla. Ukonèenie zrazu sa ko-
nalo v hoteli Morava. Tu si náš èlen Igor Goè pre-
vzal najvyššie ocenenie - Lutonského plaketu za
aktívny a významný prínos pre rozvoj organizovanej
turistiky.

Na Kláštorisku na Symbolickom cintoríne sme
sa zastavili pri zvonièke pri Zvone pokory. Jeho
slová znejú: Zvuk zvona uprostred hôr nech v tebe
rozozvuèí jednu z ¾udských cností - pokoru. Tú stále
zažívame pri poh¾ade a prechádzaní našimi horami
a zároveò vïaku, že sa z nich š�astne vrátime k
svojim blízkym.                                                   M.Š.

Najúspešnejšie družstvá ZSS na VI. roèníku
športových hier v Strážskom.  

Snímka a text: red.

Po skonèení programu ešte spoloèná fotografia úèastníkov podujatia.          Snímka: -kj-  Text: red.


