Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XX./ číslo 1       9. február 2018

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dotácie pre šport a organizácie
Prvé tohoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 19. januára. Viedol ho
primátor mesta, ktorý privítal poslancov Danku Baánovú, PhDr. Lidušku Bušaničovú, Ing. Stanislava Demka, Ing. Ondreja Drutára, PaedDr. Janu Dzurilovú, MUDr. Danu Jurečkovú, PhD.,
Mgr. Evu Lacovú, Jozefa Meňovčíka, Martina Šuľaka, Mgr. Martina Tejgiho.
Po schválení programu pokračovalo zasadl Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemnutie podľa jednotlivých bodov a poslanci schváku registra “C“ parcelné č. 106/4, katastrálne
lili toto uznesenie.
územie Strážske, o výmere 22 m2, pre Jakuba
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzneseKaňucha – Kaňuchstav, Strážske, z dôvodu hodní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
ného osobitného zreteľa. l Podmienky prenájmu
Rozpočet Mesta Strážske na roky 2019 až 2020.
garáže č. 8 v bytovom dome súpisné č. 253 na
l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z
Ulici obchodnej v Strážskom (Príloha č. 1 uznekontroly nedaňových príjmov – 221 004 ostatné
senia). l Podmienky priameho predaja na predaj
poplatky – výherné prístroje. l Správu hlavného
pozemku p. č. 438/5 o výmere 15 m2 na ulici
kontrolóra mesta Strážske o kontrole zúčtovania
Družstevnej (Príloha č. 2 uznesenia). l Tvorcenín (pokutových blokov) v mestskej polícii. l
bu fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
dome U3 v minimálnej sume 0,5 % nákladov na
kontrole daňových príjmov EK 133 013 poplatok
obstaranie nájomného bytu ročne nasledovne:
za uloženie odpadu. l Správu hlavného kontroVýmera
Cena
FOaU min.
FOaU min.
lóra mesta Strážske o kontrole plnenia uznesení
bytu v m2
bytu Eur
ročne Eur/byt mesačne
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva kona		
0 ,5 %
Eur/byt
ných v 1. polroku 2017. l Informácie zo zasad     53
27442,74
137,21
11,43
nutí komisií, interpelácie a diskusia.
     54
27960,53
139,80
11,65
Schvaľuje: l Vyhodnotenie preventívnych
     68
35209,56
176,05
14,67
protipožiarnych kontrol za rok 2017. l Plán pre     69
35727,35
178,64
14,89
ventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018.
     77
39869,65
199,35
16,61
l Rozpočet Mesta Strážske na rok 2018 ako vy     78
40387,43
201,94
16,83
rovnaný v príjmovej a výdavkovej  časti rozpočtu
     79
40905,22
204,53
17,04
vo výške:
                    3 683 276,35 €
Bežný rozpočet: 		
l Predĺženie doby nájmu nebytového priestoru
Príjmová časť rozpočtu
  3 161 944,95 €
v OD Laborec miestnosť č. 6   nájomcu Valérie
Výdavková časť rozpočtu             3 084 494,95 €
Sivčovej, Strážske, do 28. 2. 2018. l Odkúpenie
Prebytok bežného rozpočtu               77 450,00 €
pozemku registra KNE parcela číslo 1522/1 vo
Kapitálový rozpočet:		
výmere 144 m2, druh pozemku orná pôda, Ul.
Príjmová časť rozpočtu
     424 339,40 €
mierová, katastrálne územie Strážske zapísaný
Výdavková časť rozpočtu                    466 673,40 €
na LV č. 2001 a pozemku registra KNE parcela
Schodok kapitál. rozpočtu                    -42 334,00 €
číslo 1522/2 vo výmere 217 m2, druh pozemFinančné operácie:		
ku orná pôda, Ul. mierová, katastrálne územie
Príjmová časť rozpočtu
       96 992,00 €
Strážske, zapísaný na LV č. 2002, na základe
Výdavková časť rozpočtu                   132 108, 00 €
znaleckého posudku č.01/2018 vypracovaným
Schodok finančné operácie                -35 116,00 €.
Ing. Ľubomírom ... (Pokračovanie na 2. strane)  

Aj detský ohňostroj

Mesto Strážske aj tento rok pripravilo Silvester pre deti, ktorý sa konal už po tretíkrát.
Tejto akcie sa zúčastňuje čoraz viac
ľudí – mladých aj dospelých.
Program začal o 16.45 hod. zábavným interaktívnym programom, nechýbala silvestrovská tombola a dobrá
zábava s hudobnou skupinou Gerock.
Teplý čaj, varené víno či chutná kapustnica dotvárali príjemnú atmosféru rodinného či priateľského silvestrovského
stretnutia. Posledný deň v roku dokázal
rozžiariť všetky detské oči a priniesol v
závere roka vytúžený detský ohňostroj.
Silvestrovský program pokračoval
polnočným programom, prítomným sa
prihovoril primátor mesta Ing. Vladimír
Dunajčák, zaznela hymna Slovenskej
Na snímke G. Grmolcovej sledovanie ohňostroja, ktorý   
republiky, pripili sme si na rok 2018 a vychutnali si ohňostroj.                         -bad- obdivovali návštevníci.

Podujatia mesta

7.2.2018 - Fašiangy v meste o 15.30 hod. –
mestská kultúrna sála.
10.3. 2018 - 13.ročník Laborecká desiatka –
štart o 13.hod.
11. 3. 2018 - Program k MDŽ, Strážčanský
slávik, veľkonočná výstava o 15. hodine –
mestská kultúrna sála.                                                                         
20. 4. 2018 - Deň Zeme o 15.30 hod. na Námestí A. Dubčeka.
27. 4. 2018 - Stavanie mája o 15.30 hod. na
Námestí A. Dubčeka.
7. 5. 2018 - Deň víťazstva nad fašizmom o
14. hod. na Námestí A. Dubčeka.
25.-26.5.2018 - XXII. Strážčanský jarmok a
Deň detí.

ŠTATÚT MESTA

STRÁŽSKE
50. výročie

Závodný klub ROH podniku Chemko bol
miestom, kde sa 15. júna 1968 uskutočnilo
slávnostné zasadanie pléna Miestneho národného výboru v Strážskom. Jeho predsedovi
Vojtechovi Molnárovi odovzdali zástupcovia
Krajského národného výboru v Košiciach a
Okresného národného výboru v Michalovciach dokumenty o priznaní charakteru mesta.
Súčasťou osláv bol kultúrny program a ľudová
veselica c parku.
V rámci osláv 50. výročia udelenia štatútu,
ktoré vyvrcholia na tohoročnom jarmoku, pripravuje mesto vydanie publikácie o živote mesta v
minulosti a súčasnosti.                                       - red.-

Pozvánka

na Laboreckú desiatku
V sobotu 10. 3. 2018 sa v našom mestskom
parku uskutoční 13. ročník medzinárodného
cestného behu pod názvom Laborecká desiatka, ktorá je zároveň majstrovstvami VsAZ v
behu na 10 km.
Prezentácia pretekárov začína o 10.30 hod.
v priestoroch Park Pubu v parku, štart hlavnej
kategórie dospelých a juniorov je o 13.00 hod.,
vyhodnotenie naplánované na 15.30 hod.
Na štarte nebudú chýbať bežci z nášho
klubu MBO Strážske a ďalších 200 bežcov  zo
Slovenska zahraničia. Srdečne  vás pozývame
na športové a kultúrne popoludnie.
                                               Vladislav Lipovský
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie z 1. strany) ...Kovaľom - cena 6,20
€/m2, t. j. celková cena 2 238,20 €. l Zverejnenie zámeru podľa § 9a ods.8 písm. e) Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí na odpredaj pozemkov p. č. 1397 o výmere 197 m2, p. č. 1398
o výmere 54 m2, p. č. 1399 o výmere 32 m2, p.
č. 1400 o výmere 52 m2, p. č. 1401 o výmere
149 m2, p. č. 140 o výmere 88 m2 podľa geometrického plánu č. 14296985-14/2017 na Ul.
mierovej, p. č. 1354 o výmere 116 m2, p. č. 1355
o výmere 101 m2, p. č. 1356 o výmere 118 m2,
p. č. 1357 o výmere 187 m2, p. č. 1359 o výmere
64 m2, p. č. 1360 o výmere 78 m2, p. č. 1361 o
výmere 73 m2, p. č. 1361 o výmere 87 m2, p. č.
1361 o výmere, p. č. 1362 o výmere 87 m2, p. č.
1363 o výmere 52 m2, p. č.1364 o výmere 85 m2
na Ul. mierovej a p. č. 1525/2 o výmere 34 m2 na
ul. Krivošťanskej, katastrálne územie Strážske,
za cenu 2,00 €/m2 + náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti a alikvotnú časť ceny za vypracovanie geometrického plánu a znaleckého
posudku. Odôvodnenie: tieto pozemky užívajú
jednotliví vlastníci rodinných domov dlhodobo a
pozemok p. č. 1403/3 bol v roku 2004 predaný
Vratislavovi Lipovskému a manželke za cenu
50,0 Sk/m2 (Uznesenie MsZ č.103/2003 zo dňa
25.9.2003). l Jednorazovú sociálnu dávku pre
Annu Vašátkovú vo výške 50 €. l Dotácie pre
športové kluby na rok 2018: Volejbalový klub 1
550 €, Športový kolkársky klub 700 €, Klub slovenských turistov 1 250 €, Oddiel kulturistiky a
silového trojboja 950 €, Športový klub Strážske
– futbalový oddiel 12 250 €, Mestský bežecký
oddiel 1 650 €, Tanečný aerobik 400 €, Tenisový
klub 200 €, Občianske združenie kolkárov 300
€, MMA-Crossfit 750 €. l Dotácie pre spoločenské organizácie na rok 2018: OV Slovenský
zväz chovateľov 300 €, Gréckokatolícka cirkev 1
000 €, Rímskokatolícka cirkev Strážske a filiálka
Krivošťany 1 100 €, Pravoslávna cirkevná obec

500 €, Slovenský Červený kríž 300 €. l Pridelenie nízkoštandardného nájomného bytu (Ul.
Laborecká 281/27) - Gabriela Tolvajová do 31.
12. 2018. l Opakované uzatvorenie zmluvy o
nájme bytu: Nájomné byty - Obytný dom U-3 (Ul.
obchodná 440): Erik Dančišin do 30. 6. 2018,
Jana Semancová do 31. 12. 2018, Pavol Mikolaj
do 30. 6. 2018. Nájomné byty – Nižší štandard
(Ul. Laborecká 281/27): Hrnčiarová Monika do
31. 3.2018, Miroslava Goroľová do 30. 6. 2018,
Ridajová Iveta a Ridaj Gejza do 31. 3. 2018. l
Čerpanie z položky EK 635 údržba školských
zariadení vo výške 15 000 € na odstránenie havarijného stavu rozvodu vody v Materskej škole
Strážske. l Zmenu výdavkovej časti rozpočtu
mesta Strážske položky EK 633 publikácia mesta – navýšenie o 3 000 €. l Zmenu výdavkovej
časti návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok
2018 za účelom vybudovania parkoviska na Ul.
okružná 449, pred blokom č. 8 v súlade s ÚPN
mesta vo výške 6 000 €. l Zmenu výdavkovej
časti návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok
2018 za účelom rekonštrukcie parkovacej plochy
na Ul. mierová 630 vo výške 30 000 €.
Ukladá: l Pripraviť návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č.1 tak, aby bol rozpočet prebytkový
vo výške 60 000 €. T: 28. 2. 2018. Z: vedúca ekonomického oddelenia. l Zapracovať schválené
výdavkové položky rozpočtu do návrhu II. zmeny
rozpočtu mesta Strážske na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2. T: 28. 2. 2018. Z: vedúca
ekonomického oddelenia. l Vypracovať odborný
odhad nákladov na vybudovanie asfaltovej cesty na Ul. Krivošťanská od rodinného domu súp.
č. 339 až po rodinný dom súp. č. 342. T: 31. 3.
2018. Z: MsÚ. l Vypracovať časový harmonogram, plán prípravy letného kúpaliska na letnú
sezónu 2018. T: 31. 3. 2018. Z: MsPS.
            Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Harmonogram zberu separovaného odpadu

v meste Strážske v roku 2018

29. januára, 26. februára, 26. marca, 30. apríla, 28. mája, 25. júna, 30.
júla, 27. augusta, 24. septembra, 29. októbra, 26. novembra, 31. decembra.

Vedie Matej a Viktória
Počet obyvateľov k 1. 1. 2017 bol 4 486. Pohyb obyvateľov počas roka - k trvalému pobytu
sa prihlásilo 70 občanov, z trvalého pobytu sa
odhlásilo 85 občanov. Narodilo sa 32 detí, 15
chlapcov a 17 dievčat. Zomrelo 44 občanov, 22
mužov a 22 žien. Manželstvo uzavrelo 25 snúbeneckých párov. K 31.12.2017 má mesto 4 459
obyvateľov. Najčastejšie krstné mená: chlapci Matej, Dominik, Tomáš, Sebastián, Jakub, Patrik, dievčatá - Viktória, Hana, NellyMia, Barbora,
Jasmína, Michaela.                                               -md-

Vrecia pripraviť na dostupné miesta
nezatvorené (nezviazané) do 7. hodiny.
Nové vrecia budú vydané len v rovnakom počte, ako budú odobraté s
vytriedeným odpadom. Pripomíname
občanom, že v tieto dni môžu vykladať pred domy aj PET fľaše s vyseparovaným použitým jedlým olejom.         
MsPS

Zámer priameho predaja majetku
Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Strážske sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods.1
písm. c) a ods. 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Strážske a uznesením MsZ č. 235/2018 zo dňa
19.1.2018.
oznam „Kúpa pozemku priamym predajom – nePredmetom zámeru priameho predaja je náotvárať“. Došlé návrhy budú označené dátumom
vrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehpodania a osobitne uložené neporušené do ternuteľnosti (ďalej len návrh) pozemok parcela č.
mínu ich otvárania.
438/5 o výmere 15,00 m2, nachádzajúci sa na
V žiadosti uvedie uchádzač nasledovné údaul. Družstevnej.
je: meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska,
Minimálna kúpna cena je vo výške 294,15 €
resp. obchodné meno, sídlo uchádzača, IČO,
podľa znaleckého posudku číslo 3/2018 zo dňa
navrhovanú kúpnu cenu za pozemok, označenie
15.1.2018.
nehnuteľnosti, čestné prehlásenie, že nie je osoNávrh je potrebné doručiť poštou alebo osobbou podľa § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb.,
ne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Námestie
čestné prehlásenie uchádzača, že nemá podlžA. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do
nosti, resp. nedoplatky voči Mestu Strážske.
20.2.2018  do 14.00 hod. v zapečatenej obálke.
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Voľanská č. t.
Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou
056/3812 476, Ing. Ján Rohaľ č. t. 056/6886 954.
lehotou. Na obálku uviesť svoje meno, adresu a

Dopisovateľom

Najbližšie plánované zasadanie MsZ sa
uskutoční 26. apríla. Uzávierka novín, ktoré
vychádzajú vždy po zasadaní MsZ, bude 17.
apríla. Potom sú materiály prerokované na
redakčnej rade.
- red.-

Ocenenie dobrovoľníčky
Zariadenie sociálnych služieb Harmonia
Strážske od roku 2015 spolupracuje s krúžkom
paličkovanej čipky, ktorého vedúcou je Anna Gajdošová. Raz týždenne navštevuje sama alebo
s ďalšími členkami krúžku klientov zariadenia a
zasväcuje ich do tajov tradičnej ľudovej techniky
paličkovania. Počas troch rokov činnosti krúžku
si klienti postupne pod jej láskavým vedením  
osvojili základy tejto náročnej techniky, prácu s
paličkami a dnes dokážu s jej pomocou tvoriť
jednoduché dekorácie, na ktoré sú hrdí.
Všetci v Harmonii si nesmierne vážia prácu
dobrovoľníkov, a tak vedenie Annu Gajdošovú
navrhlo na ocenenie, ktoré udeľuje Dobrovoľnícke centrum Košického samosprávneho kraja. Na
základe hodnotenia komisie bola Anna Gajdošová nominovaná a zároveň ocenená v kategórii
jednotlivcov – dobrovoľníkov. Cena a ocenenie
jej boli odovzdané v Košiciach dňa 4. 12. 2017
na slávnostnom podujatí Srdce na dlani 2017.
ZSS Harmonia je vďačné A. Gajdošovej a
všetkým dobrovoľníkom. Svoj vzácny voľný čas
venujú tým, ktorí to najviac potrebujú.               B.D.

Spomienka
Dňa 9. 3. 2016 nás
navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec,
dedko, švagor a priateľ
DUŠAN LAŠČINSKÝ.
Uctime si spoločne
jeho pamiatku.

Spomienka

Dňa 26. 3. 2018 uplynul rok od tragickej
smrti nášho milovaného syna, brata, kamaráta
PATRIKA SOROKÁČA.
Všetci, čo ste ho mali radi a poznali ho, venujte mu tichú spomienku.

Poďakovanie

Dňa 25. 1. 2018 naposledy dotĺklo srdce
manžela, otca a deda MILANA UHRINA. Po
krátkej a zákernej chorobe zomrel vo veku 65
rokov. Vyjadrujeme poďakovanie MUDr. M.
Maškulíkovi za ľudský prístup pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti, DSS Harmonia a riaditeľke Ing. M. Dunajovej za pomoc pri organizovaní pohrebu, všetkým za kvetinové dary,
povzbudivé slová a za účasť na jeho poslednej ceste.                                   Smútiaca rodina
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Blahoželali jubilantom
Každoročné predvianočné posedenie uskutočnil klub dôchodcov v decembri s finančnou
podporou mesta. Prítomných členov privítala vedúca KD Mária Žaková, po nej sa prihovorila
PhDr. Liduška Bušaničová, zástupkyňa primátora mesta.
Program otvoril kolektív DSS Lidwina zaujímavým vystúpením s vianočnou tematikou. Podobné boli aj piesne
v podaní klubovej speváckej skupiny
Rozmarín i vianočné verše zo Zrkadlenia. Po nich kyticami zablahoželali
jubilantom Mgr. Eve Sabovej, Anne
Zabloudilovej, Zlatici Tušekovej, Jánovi
Dupaľovi a Stanislavovi Slivkovi. V závere všetci zaspievali Tichú noc, ktorá
podčiarkla predvianočnú atmosféru.                              
-grm- Spieva skupina Rozmarín z klubu dôchodcov

Ples s programom
Základná škola ako organizátor 8. ročníka školského
plesu  privítala 20. januára  na svojom tanečnom parkete
rodičov, učiteľov a priateľov školy, ktorí fašiangové obdobie vnímajú ako možnosť stretnúť sa a zabaviť. Slávnostné otvorenie plesu sa nieslo v melódiách waltzu, tanga a
slowfoxu.  V druhom vstupe programu  žiačky našej školy
R. Lipovská, Z. Mazárova a E. Patlevičová  predviedli gymnasticko – tanečné číslo na motívy hudby P. I. Čajkovského
pod vedením PaedDr. M. Hakošovej. Záver programu patril
temperamentným latinsko-americkým tancom. Nádherne
vyzdobená tanečná sála a elegantné dámy dodali večeru
punc výnimočnosti. K výbornej zábave prispeli hudobníci
skupiny Alegro, bohatá tombola a skvelí hostia, ktorí si
mohli pochutnať na výbornom jedle z varešiek školských
kuchárok. Sme vďační i sponzorom, ktorí nám
každoročne pomáhajú úspešne usporiadať školský ples.                                                            -olla-

MISS BÁBIKA

V rámci ŠKD pod vedením   vychovávateľky
Katky Kakošovej sa v ZŠ konala súťaž Miss
bábika, v ktorej súťažili žiačky prvého stupňa.
Dievčatá ukázali svoj talent nielen pri zručnostiach s prebaľovaním a obliekaním bábik, ale
aj pri speve uspávaniek a estetické precítenie
prostredníctvom kresby svojej bábiky. Každá
zo súťažiacich bola odmenená vecnou cenou,
dve získali cenu poroty a čestné uznanie.

Karneval ŠKD

V telocvični ZŠ sa uskutočnil karneval ŠKD
organizovaný pre 1.-4. ročník. Tance, piesne,
súťaže, hry sa rýchlo striedali a všetko sprevádzala dobrá nálada, veselý džavot detí,
ktorý sa ozýval celou školou. Šašo Jašo,
motýlik Emanuel, reperka Katka, moderátorka
Marienka sa s deťmi v krásnych a nápaditých
maskách výborne zabávali a spoločne všetkých naučili tanec šaškov, ktorý deti perfektne
zvládli. Spestrením karnevalu bolo vyhodnotenie masiek a nikto z karnevalu neodišiel bez
sladkej odmeny, o ktorú sa postarali sponzori
panie Zeleňáková, Tomeková, Patlevičová,
Schmidtová a pán Lipovský.                 Ved. ŠKD

Deti pod jedným z krmelcov počas vychádzky
do prírody (k článku vpravo).

Ako sme objavili srnčeka

Keď prídu Vianoce, tak nielen ľudia, ale
aj zvieratká sa potešia darčekom. Deti rybársko-poľovníckeho krúžku Centra voľného času
Strážske si pre ne pripravili pšenicu, kukuricu,  
jablká, zemiaky. Počasie bolo priaznivé, tak vyrážame...
Rieka Laborec bola, na rozdiel od poslednej
vychádzky, plná vôd a neskutočného množstva
divých kačíc a kormoránov. Prešli sme si nám už
známe miesta, kde je vodných vtákov najviac a
naozaj sme uvideli niečo výnimočné - párik potápača veľkého. Hlavne samec je krásne farebný.
Prvé kŕmidlo, ktoré sme na poslednej vychádzke
naplnili, zívalo prázdnotou.  To len potvrdzuje, že
počas tých niekoľko dní, keď celú krajinu prekryl
sneh, krmivo nasýtilo množstvo hladných zobáčikov.
Prechádzame cez pole, ktoré je obsiate
repkou olejnatou a tu nachádzame nespočetné
množstvo stôp srnčej zveri. Chýba nám už len
stopa jeleňa a diviaka. Väčšina srnčích stôp
viedla k soľníku, ktorý bol taktiež prázdny. Prečo? Za tých niekoľko týždňov zver soľ úplne zlízala za výdatnej pomoci neustálych dažďov. Deti  
naplnia soľník kamennou soľou a presúvame sa
k poľovníckemu posedu. Miško vychádza hore
a vychutnáva si pohľad z výšky, kde má celé
pole ako na dlani. Prichádzame k poľovníckej
chate, kde sú vhodné podmienky na malú streleckú súťaž zo vzduchovky. Kto zvíťazil? Všetci!        
Strieľali neuveriteľne presne. Naše potulky prírodou vedú k zásypu, kde chceme vyložiť darčeky
zvieratkám. Neuveriteľné – na 20 krokov od nás
zbadáme mladého srnčeka, akoby nás vyčkával!
Až keď sa priblížime k nemu na niekoľko krokov
- odbieha. Bol zvedavý, alebo nás nezvetril, preto že sme mali priaznivý vietor? Ešte doplníme
dve kŕmidlá pre spevavé vtáctvo a vraciame sa
domov.
O týždeň sa do prírody vyberáme opäť s rovnakým cieľom -  skontrolovať a doplniť poľovnícke zariadenia a kŕmidlá pre spevavé vtáctvo. Pri
srdiečku nás hreje pocit, že sme urobili správnu
vec, pomohli zvieratkám, ktoré sú v zime často  
odkázané na pomoc človeka. Tváre detí sú veselé, znova prežívajú chvíle, ktoré strávili na vychádzke a určite im v pamäti zostane stretnutie
s mladým srnčekom, pretože doteraz ešte nikdy
neboli tak blízko pri divo žijúcej zveri. Svoje zážitky z vychádzky prerozprávali deťom, ktoré voľné
vianočné prázdninové chvíle strávili iba v priestoroch CVČ. Venovali sa športovým aktivitám a
spoločenským hrám.                                    J. Sisák

Spoločne vyčarovali kúzlo Vianoc

Čarovné slovíčko Vianoce sa skloňovalo na pódiu Mestskej kultúrnej sály v Strážskom vo všetkých
pádoch snáď tisíckrát. Vianočný galaprogram s bohatou vianočnou nádielkou sa uskutočnil 14. decembra 2017 v doobedňajších hodinách pre žiakov základnej školy a poobede pre verejnosť. Na pódiu
sa postupne vystriedali tanečníci, gymnastky, herci či speváci.
Nádherný otvárací tanec zatancovali malé i veľké gymnastky zo základnej školy a žiaci špeciálnej
triedy priblížili rómske vianočné tradície a zvyky. Chronicky známe vianočné koledy odzneli v podaní
SZ Rozkvet. Diváci sa potešili vystúpeniu tých najmladších – deťom materskej školy, ktoré zatancovali
Viedenský valčík a tanec snehuliakov v originálnych kostýmoch (na snímke P.K.). Folklórny súbor
Strážčan zatancoval fľaškový tanec zo Šariša. Centrum voľného času si pripravilo opäť nové vystúpenie – DFS Stražčanik, krúžky Tanečné divadlo a Mažoretky sa predstavili v zaujímavom pásme Cesta
snehuliaka. Dynamická vianočná pieseň v podaní obyvateľov DSS Lidwina zaslúžene roztlieskala
celé publikum, ktoré neutíchlo ani počas ďalšieho vystúpenia žiakov základnej školy, ktorí zatancovali
tanec anjelov a moderný tanec. Záver programu patril základnej umeleckej škole – predstavilo sa komorné teleso, vianočné piesne a koledy zahrali žiaci a učitelia na akordeóne, klavíri i samotní žiaci na
flaute a gitare. Spoločná pieseň Tichá noc v podaní A. Voznyjovej, komorného telesa a učiteľky ZUŠ
N. Biľovej bola vyvrcholením programu. Počas predstavenia účinkujúci spoločne vyčarovali na pódiu
kúzlo Vianoc, dobrú náladu i úsmevy.  
                  -bad-
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Víťazi úvodnej časti

Ocenení v súťažiach

Mám rád Slovensko - úryvok
Históriou našej krajiny
dýchajú mestá i dediny.
Hrady, zámky, kaštiele,
drevené kostoly a kúpele.
Som hrdý na naše osobnosti,
zo súčasnosti i minulosti:
Štefánika, Štúra či Hurbana,
Cibulkovú, Hossu i Sagana.

Som hrdý na to, že tu môžem žiť,
že som sa tu mohol narodiť.
                        Šimon Šandor Berila, 5.A
Rodina Zemplína - úryvok
Zo všetkého najradšej mám svoju rodinu,
mojich blízkych a moju krajinu.
Náš deduško Vihorlat,
zubu hlavu podobnú má,
na babku nížinu s láskou pozerá.
Starostlivá mamka roľa,
úrodou nás živí.
Pokladov je plný tatko les,
náš ochranca tichý.
                               Viktor Dankanin, 5.A

GALA-VALA

pri likvidácii predajne ponúka
tovar za polovičné ceny

Sihoť – práca i oddych

Volejbalové družstvo VK Strážske aj v ročníku 2017/2018 nadviazalo na dobré výsledky z minulého
ročníka a po úvodnej časti 2. ligy vo volejbale – oblasť východ - je na čele tabuľky po úvodnej časti.
Činnosť volejbalového klubu
                                            Zápasy
Strážske pokračovala v minulom
por. družstvo                              celkom V P Sety   Body
roku súťažou Majstrovstiev zemplín1. VK Strážske
12
10 2 34 : 6 32
skeho regiónu vo volejbale - odvet2. VK Slávia Sobrance
12
10 2    30 : 11 28
nou časťou. V ročníku 2016/2017
3. VK PU Prešov
12
2 10 7 : 30 6
sme odohrali  24 zápasov z toho 19
4. VK Štart ODETA Michalovce 12
2 10 7 : 31 6
zápasov sme vyhrali a 5 prehrali. V
konečnom poradí sme obsadili prvé
miesto.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí klub organizačne zabezpečil turnaj v plážovom volejbale chlapcov a dievčat.
Dňa 17. júna  sme usporiadali turnaj v plážovom volejbale kadetov a kadetiek – juniorov a junioriek ako
kvalifikáciu na majstrovstvá Slovenska – oblasť Východ. Turnaja sa zúčastnili 4 dvojice kadetiek a 3 dvojice
junioriek
Už 16. ročník turnaja zaradeného do série A v rámci Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale
mužov a žien STRÁŽSKE BEACH 2017 sme zorganizovali v dňoch 1. a 2. júla. Zúčastnilo sa na ňom 8 ženských a 15 mužských dvojíc. Víťazmi turnaja sa v kategórii žien stala dvojica P. Obermanová – Ľ. Revajová.
V mužskej kategórii sa víťazmi stala dvojica  K. Medyanyk – E. Reznik.
Majstrovstvá mesta Strážske v plážovom volejbale boli 8. augusta a turnaja sa zúčastnil 3 dvojice v
kategórii do 40 rokov a 3 dvojice v kategórii nad 40 rokov. Poradie do 40 rokov 1. V. Dunajčák – J. Sekera,
2. T. Varšo – D. Vaňko, 3. J. Mižik – T. Sekera, nad 40 rokov 1. Š. Bočko – R. Sovjak, 2. M. Varšo – P. Mulik,
3. V. Mulik – M. Kmec.
V septembri sme sa zúčastnili volejbalového turnaja v Sobranciach. Po víťazstvách nad Sobrancami a
družstvom z Ukrajiny sme obsadili 1. miesto.
V októbri sme začali nový súťažný ročník 2017/ 2018  vo volejbale mužov  pod názvom 2. liga - oblasť
východ. Do súťaže sa prihlásili družstvá: VK Strážske, VK Slávia Sobrance, Štart Odeta Michalovce a
VK Mirad Prešov B. V jesennej časti sme odohrali 12 zápasov, z toho 10 zápasov vyhrali a po jesennej
časti sme na 1. mieste.
Vianočný volejbalový turnaj sa uskutočnil 30. decembra 2017. Víťazom turnaja sa stalo družstvo v
zložení: M. Varšo, P. Műller, M. Gešperik, M. Kmec, A. Turčíková, V. Tilešová.                 Štefan Bočko

Záhradkári nevyužívajú svoje záhrady už
len na úžitkové účely, ale aj na okrasné zveľaďovanie ich vlastného priestoru. Púšťajú sa do
renovácie - napríklad obrúsiť starú lavičku a
zreštaurovať ju na spôsob rustikálneho štýlu.
Starý bicykel použiť ako stojan na kvetinový záhon. Prerobiť záhradnú chatku tak, aby slúžila   
celoročne. Toto všetko možno nájsť aj v našej
záhradkárskej oblasti Sihoť, ako aj starostlivo a
pedantne upravené záhony, hriadky a rôzne zákutia.
Na Sihoti sa nielen usilovne pracuje, ale aj
relaxuje a zabáva sa. Keď nadíde letné obdobie,
niet záhrady, kde by nevanula aróma z grilovaných dobrôt, ktoré vznikajú pri posedení s rodinou, priateľmi.  
Majitelia záhrad si neváhajú podať pomocnú
ruku - či už ide o požičanie záhradného náradia,
chýbajúceho materiálu, semien, o podelenie sa
s nadmernou úrodou. Vymenia si čerstvé informácie a poradia, ako  s  plesňou rastlín, čo  so
škodcami... Pokojne tak možno nazvať našu oblasť Sihoť, ako jednu veľkú komunitu, kde sa odvíja život prírody a spolu s ňou aj život človeka.
                                               Mgr. Michaela Dobrocká

Školské majstrovstvá SR
V dňoch 12. - 13. 12. 2017 bola
Základná škola Mierová 1 Strážske
organizátorom Školských majstrovstiev SR vo vybíjanej najmladších
žiakov, ktorých sa zúčastnili víťazné
družstvá ôsmich krajov Slovenskej
republiky.
Na slávnostnom otvorení v športovej hale SOŠ v Strážskom sa súťažiacim a ich trénerom prihovoril primátor
mesta   Ing. V. Dunajčák a generálna
sekretárka Slovenskej asociácie športu na školách Mgr. A. Ristová.
V prvý deň majstrovstiev si žiaci
zmerali svoje sily v skupinových zápasoch (každé družstvo odohralo 3 zápasy), druhý deň turnaja patril zápoleniu
o umiestnenia. Žiakom našej školy sa v súboji o 3. miesto lepila športová smola na päty a v napínavom
zápase po predĺžení podľahli žiakom z Prešova. Školu reprezentovali (na snímke G.G.): I. Fratrik, M.
Zeleňák, V. Šandor, R. Holinka, J. Skuz, M. Grnáč, L. Hordošová, B. Dušková, N. Lipovská, N. Dzurjaníková, Z. Ngo, E. Patlevičová.
Výsledky: 1. Trenčiansky kraj, 2. Žilinský kraj, 3. Prešovský kraj, 4. Košický kraj (ZŠ Mierová 1
Strážske), 5. Bratislavský kraj, 6. Nitriansky kraj, 7. Banskobystrický kraj, 8. Trnavský kraj.
Naše uznanie patrí mestu Strážske za spoluprácu pri organizácii majstrovstiev, SOŠ za poskytnuté
priestory športovej haly a sponzorom za pomoc pri zabezpečovaní tohto športového podujatia.                                                         
                                     Mgr. V. Smaržík

Podelili sa

Mikuláš v decembri bol veľmi štedrý a priniesol nám veľa sladkostí. Na triednickej hodine sme dostali nápad podeliť sa so sladkosťami s inými deťmi. Nazbierali sme dve veľké
škatule a spolu s pani učiteľkou sme ich odniesli tým, ktorí ich určite nedostali toľko, ako
my. Sladkosti sme odovzdali deťom z Lidwiny,
ktoré nás obdarili chutným dezertom.  
       Žiaci z 5.A

OBCHODNÝ DOM LABOREC
Pondelok - piatok: 8:00 - 16:00
Sobota: 7:30 - 11:30
Nedeľa: zatvorené

Naša ulica – 1.mája

Veľmi pekná bola  rozlúčka v starom roku
na ulici v našom rohu. Celé poobede sa tu
ľudia z ulice  schádzali, kde ich M. Gaľo a J.
Zambory   spolu s kuchárom pri guláši vítali.
Nezabudli ani na desiatky hamburgerov i na
zahriatie punčom pre „tínedžerov“. Tešíme sa
na stretnutie v tomto roku na našom už tradičnom rohu.                                                    Susedia
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