Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XX.   číslo 5   12. október 2018

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci schválili zmenu rozpočtu
Dňa 27. 9. 2018 sa poslanci MsZ zišli na ostatnom rokovaní pred komunálnymi voľbami. V závere im primátor mesta poďakoval za prácu počas volebného obdobia. Zastupiteľstvo po prerokovaní 15-bodového programu schválilo uznesenie.                                                                                                           -red.Mestské zastupiteľstvo  
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení. • Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.
6. 2018. l Plnenie finančného rozpočtu mesta k 30. 6. 2018. l Nakladanie s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi – správa za I.
polrok 2018. l Prehľad o prenájme nebytových
priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k
30. 6. 2018. l Správu o poistení majetku mesta
a rozsahu krytia. l Informáciu o predložení Správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske za školský rok 2017/2018. l Informáciu o návrhu obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o
kúpe cenných papierov – akcií z majetku mesta
Strážske. l Návrh Štatútu novín Naše mesto.
l Rámcový návrh opatrení na zabezpečenie trvalo udržateľnej a efektívnej prevádzky sústavy
tepelného hospodárstva KOOR Východ, s.r.o. l
Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole nedaňových príjmov – EK 292 008 z lotérií a iných podobných hier. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske z kontroly dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov na MsÚ.
l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z
kontroly hospodárnosti pri nakladaní s majetkom
mesta v ZŠ. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l Dodatok č. 5 k Vnútornému
predpisu č. 7/2005 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Strážske. l VZN č. 1/2018 o určení
názvu ulice na území mesta Strážske. l Dodatok
č. 2 k VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. l V súlade s ods. 2 písmenom a),
b), c) § 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov IV. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 4/2018
a) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to o 85 627 €
b) Presun rozpočtových prostriedkov na podpoložkách rozpočtu uvedených v prílohách bez
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravených
v bode a)
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný.
Príjmy vo výške:
  4 462 115,35 €
Výdavky vo výške
  4 462 115,35 €
Príjmy:
Bežný rozpočet
  3 422 577,95 €
Kapitálový rozpočet
     537 339,40 €
Finančné operácie
     502 198,00 €
Rozpočet mesta
  4 462 115,35 €
Výdavky:
Bežný rozpočet
  3 268 850,95 €
Kapitálový rozpočet
  1 042 556,40 €
Finančné operácie
     132 108,00 €
Rozpočet mesta
4 462 115,35 €.
l Dotáciu pre športové kluby na rok 2018:
Športový klub Strážske, futbalový oddiel 3 500 €

Oddiel kulturistiky a silového trojboja   500 €. l
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľností a
technologických zariadení uzavretej dňa 11. 9.
2017. l Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre umiestnenie bankomatu o výmere
3,76 m² na Mestskom úrade pre Všeobecnú
úverovú banku a. s. za cenu 150 €/mesiac/nebytový priestor v termíne od 1. 12. 2018 do 31.
3. 2019 so zdôvodnením: predmetný nebytový
priestor je priestorom, v ktorom je v súčasnej
dobe umiestnený bankomat Všeobecnej úverovej banky a. s.. So Všeobecnou úverovou bankou a. s. bude na žiadosť nájomcu k 30. 11. 2018
ukončená zmluva o nájme nebytových priestorov
č. 217/2005 zo dňa 29. 7. 2005 to znamená, že
banka ukončí svoju činnosť v meste Strážske.
Bankomat Všeobecnej úverovej banky a. s.
by zostal umiestnený aj naďalej na pôvodnom
mieste, z dôvodu poskytovania služieb občanom
v meste Strážske do 31. 3. 2019. l Odkúpenie
pozemku registra KNC parcela číslo 1699, druh
pozemku: záhrady, výmera 663 m2, zapísaná na
LV č. 167, katastrálne územie: Strážske, obec:
Strážske, okres: Michalovce od Irena Cmarová,
Krivošťanská 363/9, Strážske, za cenu 10,00 €/
m2 (ako v Uznesení Mestského zastupiteľstva
Mesta Strážske č.203/2013, bod B/7 zo dňa
28.11.2013), za účelom funkčného využitia na
oddychovú zónu. (Pokračovanie na 3. strane)

Podujatia mesta
22. 11. 2018 – Program pre jubilantov
vo viacúčelovej sále
18. 11. 2018 – Beh oslobodenia
5. 12. 2018 – Mikuláš v meste o 15,30 hod.
13. 12. 2018 – Vianočný galaprogram
o 15.30 hod. v mestskej kultúrnej sále
31. 12. 2018 – Silvester

Beh oslobodenia

Mesto Strážske, CVČ, ZŠ a MBO usporiadajú 18. novembra (v nedeľu) 49. ročník
Behu oslobodenia o 12.15 hod. na Námestí A.
Dubčeka. Príďte povzbudiť športovcov! Po vyhlásení výsledkov jednotlivých kategórií bude
tombola. Organizátori sa tešia na vašu účasť.

Oznam

V piatok 19. októbra bude MsÚ z technických príčin zatvorený. Svoje záležitosti
si vybavte vo štvrtok, kedy bude riadny
stránkový deň.                                                     MsÚ

Zazneli aj salvy
28. 8. 2018 sme si v meste Strážske pripomenuli 74. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Na oslavách výročia sa zúčastnil primátor mesta Ing. Vladimír
Dunajčák, predstavitelia jednotlivých politických strán, členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, pracovníci
mestského úradu a občania nášho mesta.
V doobedňajších hodinách už tradične prebiehala súťaž v aranžovaní kvetov. V kultúrnom
programe vystúpili členky krúžku poézie a prózy
Zrkadlenie, ktorý pripravila Gabriela Grmolcová.
V rámci súťaže porota ocenila kytice M. Jenčíkovej, O. Tokarčíkovej, G. Grmolcovej, A. Mochťákovej, M. Tóthovej, M. Tejgiovej, A. Birovej.
Víťaznú kyticu M. Tejgiovej položili k pamätníku.
Oficiálna časť osláv výročia SNP sa začala o
14. hodine kladením vencov k pomníku a pokračovala slávnostným programom. Zaznela štátna hymna Slovenskej republiky a salvy, báseň v
podaní G. Grmolcovej, prítomným sa prihovoril
primátor mesta Ing. V. Dunajčák a predsedníčka ZO SZPB A. Zabloudilová.
Na pietnom akte sa zúčastnili vojaci ozbrojených síl z Michaloviec, predseda OV SZPB
Michalovce M. Prega, ktorý odovzdal O. Cehuľovi pamätnú medailu, ďakovné listy prevzali F. Ihnát, H. Dankaninová, G. Grmolcová, A.
Schudichová, M. Peťková, M. Michalíková, P.
Mlynarčík. Vystúpil SZ Rozkvet za hudobného
sprievodu Pavla Hajníka.                             -bad-

Oslavy 74. výročia SNP sa začali príchodom k pamätníku na Námestí A. Dubčeka.                          
                                                                                                                                Snímka: P. K.   Text: -red.-
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Aká je pravda o kruhovej križovatke v Strážskom

V hre je aj plánovaná preložka cesty Nižný Hrabovec – Petrovce n/L
Celkom na začiatku bol v novinách Korzár z autorstva Občianskej iniciatívy Zemplína uverejnený článok, na ktorý reagovali šiesti poslanci
KSK za okres Michalovce pod názvom Komu poďakovať za pekné počasie? Potom R. Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, napísal
článok Reakcia na článok.
Články si prečítali aj občania zo Strážskeho. Pretože v článkoch boli nesprávne informácie – nastala reakcia. Ing. E. Búciová, občianka mesta s
pravidelnou účasťou na rokovaniach MsZ a bývalá dlhoročná poslankyňa MsZ, sa obrátila  na Slovenskú správu ciest (SSC) so žiadosťou o poskytnutie
informácií. Podnietilo ju k tomu aj vystúpenie poslankyne na zasadnutí MsZ v Strážskom po uverejnení článku v novinách Michalovčan s tým, aby články
si mohli prečítať aj občania mesta v novinách Naše mesto. To najdôležitejšie – informácia zo SSC s celou genézou križovatky a o dlhodobejšej spolupráci
s V. Dunajčákom, primátorom mesta a E. Ďurovčíkom, poslancom NR SR, prišla 7. septembra.
Uverejnené články sú autentické, s grafickou úpravou. Aby ste sa dozvedeli pravdu – prečítajte všetky. Najmä článok SSC. Pochopíte, že cesta 1. triedy
má svoje pravidlá.                  
     Redakcia

Komu poďakovať
za pekné počasie?
Drzosť, s akou sa členovia tzv. Občianskej iniciatívy Zemplína pýšia cudzím perím je už dávno
známa, ale čo predviedli naposledy, prekročilo
už všetky hranice.
Nedávno v Korzári, ich mimoriadne aktívny
člen P. Magdoško, povedal, že začiatok prípravy
technickej štúdie výstavby okružnej križovatky
v Strážskom je zásluha tohto pochybného zoskupenia. Aby to ešte nestačilo, tak všetkých, čo
sa naozaj postarali o to, že sa križovatka začne
stavať, označil za neschopných. V skratke povedal asi to, že križovatka sa bude stavať vďaka
stretnutiu nového župana KSK s vedením SSC,
lebo vraj konečne sa veci pohli. Župan, ktorý zatiaľ ešte nič neurobil a jeho neschopnosť bije do
očí, hľadá čokoľvek, čo by mohol vydať za svoj
úspech.
Pravda o okružnej križovatke je pritom jednoduchá. Výstavbu križovatky presadzovali všetci
doterajší poslanci Košického samosprávneho
kraja, bývalý predseda Z. Trebuľa a osobitne
podpredseda KSK E. Ďurovčík, ktorý keď sa stal
poslancom NR SR ju intenzívne presadzoval. Po
dlhých a zložitých rokovaniach so Slovenskou
správou ciest v Košiciach sa konečne myšlienku
podarilo pretlačiť a najmä nájsť peniaze na jej
výstavbu. Síce to trvalo dlhšie, ale napokon sa to
podarilo a križovatka bude stáť.
Takže milí Strážčania, milí Zemplínčania, ďakovať treba primátorovi Strážskeho Ing. V. Dunajčákovi a nie petícii OIZ, ktorá veci síce neublížila,
no neovplyvnila ju zásadnejším spôsobom, pretože o všetkom podstatnom bolo rozhodnuté už
dávno predtým, ako túto petíciu vôbec spustili.
Za týmto pasovaním sa do úlohy záchrancov
zo strany OIZ je túžba po funkciách. Pán Magdoško chce kandidovať na primátora Strážskeho a ďalší z jeho tímu klamárov na primátorov
Michaloviec, Sobraniec a ďalších obcí. Kampaň
je kampaň a myslia si, že znesie všetko, vrátane
ohlupovania ľudí.
A vypláva ešte z toho ešte jedno: Ak sa zajtra
OIZ rozhodne, že spustí petíciu za pekné počasie a ak bude potom slnečno, budú sa hrdiť tým,
že to je ich zásluha, pretože oni nemajú úctu k
ničomu a nikomu.
J. Cibereová, E. Ďurovčík, F. Farkaš,
P. Kuchta, J. Mihalečko, V. Zahorčák

Pre noviny Naše Mesto
So záujmom som si prečítal netuctový článok
poltucta poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) v dvojtýždenníku občanov Michaloviec – Michalovčan pod názvom
Komu poďakovať za pekné počasie?
Hoci by názov mohol napovedať, že michalovskí poslanci v ňom budú hodnotiť rôzne meteorologické javy, ktoré sa za posledné mesiace
udiali, o teplotných rekordoch sa v ňom čitateľ
nič nedozvedel. Naopak, poslanci v ňom okrem
viacerých invektív prezentovali rôzne skreslené
a nepravdivé informácie o kruhovom objazde v
Strážskom, ktoré by som teraz rád uviedol na
pravú mieru.
Z článku som sa okrem iného dozvedel, že
„výstavbu križovatky presadzovali všetci doterajší poslanci, bývalý predseda Z. Trebuľa a osobitne podpredseda KSK E. Ďurovčík, ktorý keď

sa stal poslancom NR SR ju intenzívne presadzoval.“ Ak všetci spomínaní páni a dámy napr.
aj vrátane expertky na kreatívne nakladanie s
agrodotáciami a exposlankyne Ľubice Roškovej
túto výstavbu naozaj presadzovali, výsledky ich
práce sú nulové. Z posledných 12 rokov, keď sa
o kruhovom objazde v Strážskom intenzívnejšie
hovorí, mala strana Smer celý čas svojho predsedu a podpredsedu KSK a 10 rokov bola vo vláde a mala aj dvoch ministrov dopravy. Kruhový
objazd sa pritom nepohol ani o kúsok ďalej a to aj
napriek tomu, že v jeho bezprostrednej blízkosti
sa nachádza základná škola, obytná zóna alebo
kostol.
Keďže viem, aké je to tam v Strážskom nebezpečné a koľko dopravných nehôd, resp. škodových udalostí sa na súčasnej trojuholníkovej
križovatke každý rok udeje, objavilo sa riešenie
tohto problému aj v mojom predvolebnom programe. Chcel som vyjsť v ústrety aj vyše 10 000
ľuďom vrátane napr. primátora Strážskeho zo
Smeru Vladimíra Dunajčáka, ktorí sa podpísali
pod petíciu Občianskej iniciatívy Zemplína, aby
sa tam čo najskôr začal stavať kruhový objazd.
Po zvolení som sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest (SSC), v ktorých pôsobnosti
je táto problémová križovatka.
Po voľbách v novembri 2017 začal Úrad KSK
intenzívne komunikovať so SSC, čoho výsledkom bolo niekoľko stretnutí a aj dohoda Úradu
KSK a SSC na presnom postupe realizácie riešenia križovatky v Strážskom.
Košický samosprávny kraj a ja ako predseda
sme navyše stále pripravení prevziať predmetnú
križovatku do majetku kraja a zabezpečiť celú rekonštrukciu aj vo vlastne réžii, čo však zatiaľ nie
je nutné, nakoľko dohody so SSC platia a postup
ide podľa plánu.                      
         Rastislav Trnka,
predseda Košického samosprávneho kraja

Slovenská správa ciest

odpovedá na list informáciou
Vec: I/18 a I/74 Strážske križovatka
Keďže príprava stavieb ciest I. triedy patrí do
činnosti SSC môžeme Vám poskytnúť k  riešeniu
rekonštrukcie, resp. prestavby križovatky v meste Strážske nasledovné informácie a fakty:
Predmetnou križovatkou sa SSC zaoberá už
dlhšie, preto od roku 2007 pripravuje preložku
cesty I/18 a I/74 pod názvom I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom. K dnešnému
dňu sme zabezpečili tieto podklady a projektové
dokumentácie: Technická štúdia 05/2007, Zámer  
08/2009, Záverečné stanovisko pre navrhovanú
činnosť 01/2008, Dokumentácia stavebného

zámeru   08/2009, Protokol o vykonaní štátnej
expertízy   05/2010, Dokumentácia na územné
rozhodnutie  10/2009, Rozhodnutie o umiestnení
líniovej stavby vydané 10/2010   6.12.2010 právoplatné – už dvakrát predlžované, Dokumentácia na stavebné povolenie  08/2014.
Stavba bola aj súčasťou UV SR č. 489/2012,
bod bodom B.9 bolo úlohou zabezpečiť začatie
výstavby preložky cesty I/18 Nižný Hrabovec Petrovce nad Laborcom do 30. apríla 2016.
Nakoľko sme od roku 2015 nemali v rámci
štátneho rozpočtu pridelené finančné prostriedky na majetkovoprávnu prípravu stavby, ktorá je
nevyhnutná k zdarnému priebehu stavebného
konania s vydaním stavebného povolenia, požiadali sme o posun termínu zatiaľ do 31. 12. 2020.
Listom zo dňa 8. 5. 2015 nám zaslalo OR PZ
v Michalovciach „Návrh na zvýšenie dopravno
-bezpečnostnej situácie“, na ktorý sme odpovedali dňa 8. 6. 2015 nasledovne „S predmetnou
prestavbou križovatky SSC IVSC Košice počíta,
čoho dôkazom je aj zaradenie tejto stavebnej akcie do plánu prípravy, žiaľ zatiaľ bez finančného
krytia. K zmierneniu rastu dopravných problémov
v tejto lokalite určite prispeje aj plánovaná preložka cesty I/18 a I/74 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, na ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie dňa 6. 12. 2010 a následne v roku
2014 spravovaná dokumentácia pre stavebné
povolenie. V roku 2015 plánujeme obstarávať
štúdiu realizovateľnosti na cestný ťah I/18 a I/74
Lipníky – Ubľa, ktorého súčasťou je posúdenie
súčasného stavu, definovanie rizikových miest
v trase a návrhy na postupnú realizáciu jednotlivých častí cestného ťahu, či formou rekonštrukcií, modernizácií, alebo preložiek ciest I. triedy.   
Táto štúdia realizovateľnosti by mala byť dodaná
v polroku 2016. Do doby, kedy štúdia realizovateľnosti nepreukáže opodstatnenosť a ekonomickú návratnosť jednotlivých stavieb v riešenom cestnom ťahu, nemôže SSC investovať
financie ani na predprojektovú, resp. projektovú
dokumentáciu. Vypracovanie relevantnej štúdie
realizovateľnosti je nevyhnutnou podmienkou
pre priznanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v programovacom období 2014
– 2020. Tieto zdroje sú jedinou šancou na realizáciu väčších stavieb, nakoľko štátny rozpočet
na výstavbu ciest I. triedy je dlhodobo poddimenzovaný.
Mesto Strážske nám listom zo dňa 1.6.2015
oznámilo, že disponuje Dopravnou štúdiou práve
tejto križovatky, spracovávanou v rámci plánovaných investícií na území mesta, ktorá potvrdzuje
jej kapacitné prekročenie v roku 2019. Prosíme
o jej poskytnutie ako podkladu pre pripravovanú
štúdiu realizovateľnosti.“ (Pokračovanie na 3. strane)

Naše mesto                                         12. október 2018                                                     - 3 (Dokončenie z 2. strany) Následne Mesto Strážske zaslalo MDVRR SR listom zo dňa
28.9.2015 Žiadosť o realizáciu okružnej križovatky v intraviláne mesta Strážske, ktorej prílohou
bola aj štúdia, ktorá posudzovala návrh na prestavbu na okružnú križovatku a ktorú zabezpečilo mesto Strážske.
MDVRR SR nás emailom 15.10.2015 požiadalo o stanovisko k predmetnej žiadosti mesta
Strážske. Na čo bolo z našej strany dňa 21. 10.  
2015 odpovedané nasledovné: „Žiadosť mesta
Strážske bola doručená aj na SSC a z GR SSC
bola poslaná na IVSC Košice na priame vybavenie.
V prílohe Vám zasielame scan listu, ktorý
sme adresovali ORPZ MI (na základe ich žiadosti) v júni 2015 a poslali sme ho na vedomie mestu
Strážske a týka sa presne tejto križovatky. Podklady – štúdiu,  ktoré sme v našom liste žiadali od
mesta zaslať, sme dostali len v takom rozsahu,
ako bolo doručené aj Vám. Musíme konštatovať, že to, čo sme požadovali, predmetná štúdia
neobsahuje. Návrh technického riešenia nie je
podložený dopravno-inžinierskymi podkladmi,
smerovým prieskumom a ani prognózou, preto
nie je možné z našej strany tvrdiť, že v roku 2019
súčasná križovatka kapacitne nepostačuje, a ani
odsúhlasiť návrh technického riešenia. Pravdou
je, že súčasná križovatka nemá najlepšie radenie pruhov, určenie predností v jazde a rozhľadové pomery, preto sa plánujeme predmetnou
križovatkou zaoberať tak ako je uvedené už v
našej odpovedi z júna 2015.“
V tomto čase prebiehala príprava verejného
obstarávania na spracovateľa štúdie realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa, ktoré bolo
ukončené dňa 9. 8. 2016 nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo.
V rámci variantu 1 sa posudzovala rekonštrukcia a modernizácia súčasnej cesty – teda aj
návrh na rekonštrukciu križovatky v meste Strážske. V rámci ďalších variantov boli preskúmané viaceré možnosti preložky cesty I/18 a I/74.
Štúdia realizovateľnosti bola dodaná v 09/2017.
Výsledky štúdie realizovateľnosti ako aj stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze MF SR k predmetnej štúdii odporúčali pokračovať v príprave preložky cesty I/18 a I/74 a do času preložky ciest
rekonštruovať existujúcu križovatku v intraviláne
mesta Strážske.
Preto SSC listom zo dňa 24. 10. 2017 požiadala MDV SR o súhlas so začatím verejného
obstarávania projektovej prípravy rekonštrukcie existujúcej križovatky. MDV SR nám listom
zo dňa 28. 11. 2017 neodsúhlasilo predmetné
verejné obstarávanie, nakoľko stavba nebola v
Kontrakte na rok 2017 zaradená, stalo sa tak až
v roku 2018, kedy nám MDV SR listom zo dňa
16.3.2018 oznámilo, že na základe pracovných
stretnutí medzi MDV SR a SSC konaných v závere roka 2017, bola stavba zaradená do kontraktu 2018 a je aj finančne krytá. SSC následne
23.3.2018 začala verejné obstarávanie na technickú štúdiu predmetnej stavby, ktorá sa v tomto
čase kompletizuje. Na základe odporúčaní technickej štúdie bude príprava pokračovať v zabezpečovaní projektovej a investičnej prípravy najvhodnejšieho variantu z hľadiska bezpečnosti,
plynulosti, priepustnosti križovatky a návratnosti
stavby.
SSC je štátnou rozpočtovou organizáciou
zameranou na dopravné plánovanie, technický
rozvoj, správu, prevádzku, investičnú prípravu a
výstavbu ciest I. triedy. Jej činnosť je čisto odborná.
SSC pri svojej činnosti prichádza do kontaktu aj s predstaviteľmi samospráv. Prvé stretnutie
zástupcov SSC s predsedom Košického samosprávneho kraja R. Trnkom sa uskutočnilo v apríli tohto roku a malo informatívny charakter.
Spolupráca s primátorom mesta Strážske V.
Dunajčákom a s bývalým podpredsedom KSK a
poslancom NR SR  E. Ďurovčíkom je dlhodobejšia, preto môžeme konštatovať, že je na veľmi
dobrej úrovni, za čo si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie, osobitne za ich záujem veci riešiť ako aj
osobnú angažovanosť.
                 Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie z 1. strany) l Uzatvorenie zmluvy o
postúpení práv a povinnosti č.698/122/2018/I/U
na časť stavby Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske medzi Mestom Strážske
a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.
s. Košice. l Práce naviac na stavbu Rozšírenie
stokovej siete západnej časti mesta Strážske,
3. etapa vo výške 58 494,80 € s DPH. l Práce naviac na zákazku Oprava strechy požiarna
zbrojnica vo výške 2 642,18 € s DPH. l Podanie žiadosti na SR - Slovenský pozemkový fond  
ohľadom majetkoprávneho vysporiadania pozemku registra KNE parcela číslo 1680/2 a ďalších pozemkov podľa vypracovaných geometrických plánov z majetku SR do vlastníctva mesta.
l Realizáciu zámkovej dlažby cca 5,0 m x 16,0
m na časti miestnej komunikácie na pozemku registra KNC parcela číslo 1819/1 a 1819/3 na ul.
Krivošťanskej pred budovou reštaurácie Baffone
family na základe nájomnej zmluvy  s  podmienkou, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu
bude zámková dlažba odovzdaná mestu za 1,0

€. l Zmluvu o zriadení vecného bremena na
stavbu: Strážske-V267, úprava VN prípojky pre
TS 12 v prospech VSD, a. s. Košice na základe
geometrického plánu č.18.01731/2018 (umiestnenie podzemného el. kábla, ul. Agátová), vecné
bremeno sa schvaľuje za odplatu vo výške 2 382
€. l Text do kroniky mesta za rok 2015.
Ukladá: l Zverejnenie zámeru na prenájom
nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre umiestnenie bankomatu VÚB.
T: 5. 10. 2018. Z: MsÚ. l Pozvať zástupcov firmy
KOOR Východ, s. r. o., na pracovné rokovanie
MsZ v novom funkčnom období. T: v texte. Z:
MsÚ. l Vykonať kontrolu postupu obstarania nasledovných zákaziek v roku 2017 a ich súlad s
platnou legislatívou (objednávka, realizácia, fakturácia, úhrada faktúr, VOS):
a) tvorba web portálu strazske.sk (Progress-systems s. r. o.)  
b) stavebné práce na kryte CO, (Dzurovčín Štefan) T: 30. 11. 2018. Z: hlavný kontrolór.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Na slovíčko, poslanci
Redakčná rada oslovila všetkých poslancov MsZ, aby výstižne odpovedali na otázku, čo sa
im podarilo resp. nepodarilo  splniť počas volebného obdobia. Sú v poradí ako ich redakcia
dostala.
Mgr. Eva Lacová: Podarilo sa zúčastniť sa
na všetkých  zasadnutiach MsZ s mnohými aktívnymi podnetmi a návrhmi, úspešne viesť komisiu kultúry, školstva a mládeže. V oblasti kultúry
zintenzívniť spoluprácu so všetkými inštitúciami
a krúžkami v meste, participovať na väčších
kultúrnych podujatiach (jarmoky, družobná spolupráca so zahraničím) a uviesť do činnosti Mestskú kultúrnu sálu. Pôsobila som ako sobašiaca a
množstvo práce som odviedla aj vo výberových
komisiách pri prenájmoch a predajoch nebytových priestorov.
Danka Baánová: Do MsZ som vstupovala s
ideou podieľať sa na zmenách prospešných pre
naše mesto. Bola som jednou z tých, ktorí podporili výmenu vodných a kanalizačných rozvodov
v materskej škole, rekonštrukciu parkoviska na
Mierovej ulici a výstavbu nového parkoviska na
Okružnej ulici. Pre občanov sme sprístupnili videozáznamy z MsZ.  A pre tých najmenších bude
už čoskoro vybudované detské   ihrisko s upravenou športovou plochou. Mrzí ma naše námestie, chodníky, športoviská či zanedbané budovy.
Nehádžem však flintu do žita a verím, že naše
mesto bude raz takým, akým si ho aj ja predstavujem.
MUDr. Dana Jurečková, PhD.: Pracovala
som ako predsedníčka komisie zdravotníckej
a sociálnej pomoci a vyhľadávali sme občanov
mesta, ktorým sme mohli poskytnúť jednorazové
sociálne dávky  najmä na riešenie nepriaznivých
sociálnych situácií občanov, pomoc seniorom,
rodinám s deťmi v hmotnej núdzi, rodinám, v
ktorých došlo k úmrtiu. Takto bolo vyplatených
1 405 eur žiadateľom o sociálne dávky. Prínosom bolo i naše snaženie o zavedenie príspevku
podľa schválených kritérií pre 397 dôchodcov.
Dôchodcom sa treba venovať naďalej, veď v
meste vytvárali hodnoty. Spolupracovali sme aj
pri riešení problémov s marginalizovanými skupinami občanov.
Ing. Stanislav Demko: Podarilo sa - zhotovovať videozáznam z rokovania MsZ, - zastaviť výstavbu sociálnych nájomných bytov v kasárňach,
- schváliť financie pre rok 2018 na: detské ihrisko Mierová – Komenského, parkoviská Mierová
630 a Okružná 449, opravu rozvodov vody v MŠ.
Nepodarilo: - častejšie zasadnutia MsZ, - širšiu
diskusiu k strategickým materiálom mesta (napr.
územný plán, rozpočet mesta). Moje návrhy boli
podložené širokou podporou občanmi mesta, za
čo im touto cestou ďakujem.  
PaedDr. Jana Dzurillová: Dnes spätne pozerajúc (nielen na posledné 4 roky) vidím, že
naše mesto sa mení na retro mesto. Kým som si

zvykla na to, že dosiahnutie aj malého úspechu v
MsZ stojí obrovské množstvo času, úsilia a nervov, bola som veľmi sklamaná. No, keď sa objavil nepatrný pokrok (napr. bezplatné ležadlá na
letnom kúpalisku), bol to dobrý pocit.  Naposledy
som veľkú radosť mala v júni po MsZ, keď sa podarilo  presadiť dobrý nápad - zútulniť medzibytovkový priestor na Komenského ulici detskými
hojdačkami a preliezačkami, aby mladé rodiny s
deťmi mali v našom meste chuť žiť (žiaľ v čase
písania tohto príspevku sa s jeho realizáciou stále nezačalo). Úplne spokojná nie som, čo je fajn,
pretože spokojnému človeku chýba hnacia sila.
Zasadnutie MsZ je ako športový prenos v televízii. Ľahko sa kritizuje v obývačke, ťažšie je to na
bojisku.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
kolegom zo zamestnania, susedom a známym, ktorí sa 1. 6. 2018
prišli naposledy rozlúčiť s
naším milovaným synom,
otcom, bratom   Slávkom
ROMÁNOM.
Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

Poďakovanie

Dňa 26. 7. 2018 nás navždy opustila
naša drahá manželka, mamka, babka - Anna    
VOJTKOVÁ. Ďakujeme všetkým priateľom,
rodine, susedom a známym, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť, a tak zmierniť náš veľký žiaľ.
			
Smútiaca rodina

Spomienka

12. októbra 1988 nás navždy opustil       
Štefan VILKOVSKÝ.
„Milovali sme Ťa, Ty si
miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani
čas. Spi sladko, drahý náš,
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každučký deň.“ Spomíname!                       
Smútiaca rodina, manželka, deti, vnuci a pravnuci
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Kde budeme voliť

Pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.
novembra 2018, v čase od 7. hod. do 22. hod.,
má mesto vytvorený jeden volebný obvod, v
ktorom sa volí 11 poslancov a primátor. V meste sú zriadené 4 volebné okrsky.
Okrsok č. 1 – Mestský úrad – Námestie
Alexandra Dubčeka 300/1. Zoznam ulíc, ktoré
sú zaradené do okrsku č. 1: Osloboditeľov,
Mládeže, Družstevná 503-504, 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 – Viacúčelová sála – vchod z
Okružnej ulice. Zoznam ulíc, ktoré sú zaradené do okrsku č. 2: Vihorlatská, Mierová 3, 4,
6, 9, 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 – Stredná odborná škola –
Ulica mierová 727/61C. Zoznam ulíc, ktoré
sú zaradené do okrsku č. 3: 1. Mája, Agátová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Nová, Obchodná  252, 253 a 440, Pláne, Staničná, Za
záhradami, Zámočnícka, Mierová 10, 87-106,
41, 85, 139-142, 144-145, 187-198, 226-229,
236-245, 279-285, 629, 630, Kasárenská 230235, 733-738.
Okrsok č. 4 – Kultúrno-spoločenská miestnosť na ulici Krivošťanskej 392. Zoznam ulíc,
ktoré sú zaradené do okrsku č. 4: Krivošťanská, Laborecká 280/29 a 281/27.

Európske fondy
pomáhajú naďalej
     V minulých dňoch sa začali stavebné práce na mestskom úrade.
Občania dali redakcii otázku, čo sa
renovuje. O odpoveď sme požiadali MsÚ.
EURÓPSKA ÚNIA      Mesto v rámci starostlivosti o svoje budovy podalo v roku 2016 žiadosť
Európsky fond
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Zvyšovanie
regionálneho rozvoja
energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné
úpravy a zateplenie objektu. V decembri 2016 sme dostali rozhodnutie od Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry v Bratislave, ktorá koná v zastúpení MŽP SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, o schválení žiadosti. Výška nenávratného finančného
príspevku predstavuje sumu 423 859,47 eur, pričom celkové výdavky projektu boli schválené vo výške
446 167,86 eur. Spolufinancovanie mesta bude vo výške  5% z celkových výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 22 308,39 eur.
Projekt stavby rieši zateplenie úradu - zateplenie strechy, výmenu okien a vstupných dverí, kompletnú obnovu obvodovej steny zateplením a následne aplikovaním novej tenkovrstvovej omietky silikátovej, zateplením sokla, výmeny okapového chodníka, zastrešenie vstupov, výmenu starých svietidiel za  úsporné svietidlá, nadzemnú časť bleskozvodu. Výsledným efektom bude úspora verejných
prostriedkov, nakoľko zateplením a výmenou okien sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba
sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde aj k
zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy mestského úradu. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu je naplánované na apríl 2019.                                                          Mgr. Z. Voľanská

Rozlúčka s letom

V piatok 7. septembra sa uskutočnilo podujatie pod názvom Ukončenie leta 2018. O jedinečný program na Námestí A. Dubčeka sa postarali zaujímaví hostia - mužská spevácka folklórna skupina   Hnojňaňe z Mihaľovec a zábavná skupina Drišľak. Súčasťou podujatia boli aj sprievodné aktivity určené
najmä pre deti – maľovanie na tvár, nafukovacie atrakcie a detský kolotoč. Nechýbalo občerstvenie pre
deti a dospelých – cukrová vata, guľáš, makovníky, čapovaná kofola a iné. Podujatie sa uskutočnilo za
veľmi priaznivého počasia, ktoré dotváralo príjemnú atmosféru.                                                                         -bad-

VÚB bankomat zostáva
Dňom 28. 9. 2018 v meste Strážske ukončila svoju činnosť Všeobecná úverová banka a.s.,
ktorá sa rozhodla optimalizovať svoju retailovú
sieť a uzavrela 20 pobočiek na celom Slovensku.
Jednou z nich aj pobočku v Strážskom. Zostal
zachovaný aspoň bankomat a tým zabezpečený prístup k peňažnej hotovosti klientov a občanov. Do 31. 3. 2019 bude bankomat poskytovať
služby na svojom pôvodnom mieste, po tomto
termíne bankomat zostáva na mieste, prípadne
sa presunie do nových priestorov v závislosti od
charakteru činnosti nového nájomcu. Do uvoľnených priestorov po Všeobecnej úverovej banke,
bude mesto aktívne zháňať v prvom rade nájomcu, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie
služieb bankovníctva, t. j. komerčnú banku.
        Mgr. Zuzana Voľanská

Pohľad na obecenstvo s roztomilým ujom z Drišľaku, ktorý  vie vždy dobre zabaviť.
            Snímka: P. K.    Text: red.

Škola – živý organizmus
Dňa 3. 9. 2018 sa opäť otvorili brány našej základnej školy. Počasie nám prialo, a tak sme
nový školský rok otvorili na amfiteátri v parku. Nesmelo na svoj prvý deň čakalo 62 prvákov,
pre ktorých to bol určite nezabudnuteľný zážitok a zmena v ich živote.
36 pedagógov, 6 asistentov a pôsobí tu aj 14 neŠkolské vzdelávanie je rozdelené na primárpedagogických zamestnancov.
ne a tento rok sme otvorili 10 tried, 2 špeciálne,
„Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy
kým na nižšom sekundárnom stupni je to 12
a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom
tried. Aj v tomto školskom roku bude Školský
fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný reklub fungovať v 5 oddeleniach. V škole vyučuje
špekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.“
Prázdniny         Termín
Jesenné 31. október 2018 – 2. november 2018
Vianočné    23. december 2018 – 7. január 2019
Polročné    1. február 2019 (piatok)
Skúste niečo nové a buďte zmenou, ktorú
Jarné
   18. február  2019 – 22. február 2019
chcete vidieť! Nebudete veriť, čo všetko dokáVeľkonočné 18. apríl 2019 – 23. apríl 2019
žete práve vy. Nezištné venovanie voľného času
Letné
   1. júl 2019 – 31. august 2019
tým, ktorí ho potrebujú, bude investíciou, ktorá
  
                 Mgr. V. Babjáková
sa vám stonásobne vráti. Pridajte sa k nám ako
dobrovoľník a môžete si byť istý, že spolu nás
čaká krajší deň! Profil dobrovoľníka: vek 17 rokov a viac, správna dávka empatie, pozitívna
Mesiac úcty je v teraz – v októbri. Nezabudnálada, ochota aspoň raz týždenne stráviť pár
nite na rodičov, starých rodičov a vážte si ich.
hodín s našimi pacientmi.
Lebo boli by sme veľkí nevďačníci, miesto srdca
Kontakt: Alena Kravecová, koordinátor dobby sme v srdci kameň mali, keby sme sa všetrovoľníckeho centra v Michalovciach, mobil:
ci našim drahým nepoďakovali! Teda poďakujte
0918 751 661, e-mail: krajsiden.mi@svetzdravia.
za starostlivosť, trpezlivosť, pomoc a vyjadrite
com. Nemocnica Michalovce, člen siete nemocim svoju lásku. A nielen v októbri. Hocikedy - a
níc Svet zdravia, a.s. Špitálska 1 071 01 Michačastejšie.                                                                          -lclovce, www.krajsi-den.sk

Dobrovoľníci
v nemocniciach

Milým prekvapením na jarmoku boli vystúpenia BcA. Matúša Mazára, operného speváka
a nášho rodáka, ktorý ponúkol to najlepšie zo
svojho repertoáru vo vážnom i veselom podaní. K publiku sa aj prihovoril a spomenul svoj
sen. A ten sa mu neskôr splnil. Prijali ho na
Mozartovu univerzitu v Salzburgu, kde štúdiom
získava ďalšie vedomosti. Držíme palce!
Snímka: P. K.                                   Text: -gg-

Mesiac úcty
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Posolstvo piesní Slovensku a svetu

Už po šiestykrát sme sa 21.
júla zúčastnili tohto kultúrneho podujatia na hrade Brekov,
ktoré je venované príchodu
sv. Cyrila a Metoda. Spevácky zbor Rozkvet pod vedením
Pavla Hajníka, krúžok poézie Zrkadlenie a členky klubu
dôchodcov prišli podporiť toto
podujatie, ktoré sa  konalo pod
záštitou starostu obce Brekov
Petra Mihaľka, Mesta Strážske
a ZO ÚŽS Brekov a Strážske.
Pozvanie prijala skupina Hrabina z Myslavy Košíc. Nechýbali
ženy z Topoľovky, Brekova,
Humenného a blízkeho okolia.
Bolo to jedno pekné stretnutie
ľudí, ktorí si radi zaspievajú a
usilujú sa o zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov.
             AZ

Čoraz väčšej obľube sa teší podujatie na hrade Brekov.
Svedčí o tom snímka spievajúcich účastníkov, medzi nimi aj zo
Strážskeho.                                     Snímka: archív A.Z.   Text: gg

Po prázdninovom
dobrodružstve v CVČ

Tohoročné bezstarostné prázdninové chvíle si mohli deti  užiť naplno. Prvý prázdninový týždeň sa
vylodili na pomyselnom tajomnom ostrove a putovanie s Robinsonom mohlo začať. Pátrali po skrytých
stopách, lúštili tajné kódy a objavovali neznáme miesta. Na výlet sme vyrazili aj do voľnočasového areálu Eiffelko, kde malí stroskotanci objavovali novú dimenziu zábavy, tešili sa z ďalších dobrodružstiev,
skúseností a učili sa prekonávať prekážky indoorového ihriska.  
Prázdninové dobrodružstvo pokračovalo aj ďalší týždeň. Pokusy v malom laboratóriu, ukážky kynológov, návšteva hasičov, hmatové pexeso, hľadanie QR kódov, návšteva motorkárskej dráhy, behanie, skákanie, súťaženie, cvičenie - aktivity, ktoré deťom spríjemňovali prázdninové dni.
Odborné sústredenia Tenisové leto  a Prázdninové tvorenie pre radosť sme kvôli šíriacej sa epidémii osýpok predčasne ukončili, ale po prázdninách sme opäť tu, chceme byť partnermi pre Váš voľný
čas.

Ponúkame širokú paletu

Centrum voľného času Strážske v školskom roku 2018/2019 pripravilo pre deti a mládeže
mesta i okolitých obcí širokú paletu záujmových útvarov. Celkovo ponúkame 32 ZÚ, okrem
tradičných sme zaradili i niekoľko nových.
Experimentovať, spoznať krásu fotografie,
vytvárať vlastné umelecké portréty, pripraviť fotoateliér, pracovať s rekvizitami, vytvoriť malé
umelecké diela môžu deti a mládež v novom ZÚ
FOTOATELIÉR. Krúžok KAŠÍROVANIA ponúka
zlepšiť si motorické schopnosti, predstavivosť a
preniesť ju do reality, naučiť sa modelovať rôzne
postavičky, masky, a to všetko len z papiera a
špeciálneho lepidla. STARODÁVNA KNIHA - vytváranie starodávnej knihy, akú využívali aj samotní králi. Využívanie starších techník a väzieb,
ktoré krásne spoja knihu, zo starého vytvoríme
nové, napr. diáre. KREATÍVNI SPOLU - plstí-

me, šijeme, maľujeme, experimentálne techniky
s využitím aj odpadových materiálov. ĽUDOVÝ
SPEV - nácvik ľudových piesní, spoluúčinkovanie s DFS Stražčanik. DIEVČENSKÝ KLUB - výroba darčekov z netradičných materiálov, základy ručných prác, správne stravovanie, ako byť
fit...           
V CVČ radi privítame aj mládeže mesta,
ktorým ponúkame priestory pre klubovú činnosť,
spoločnými nápadmi či projektmi chceme skvalitniť voľnočasové aktivity aj pre túto kategóriu.
Viac o našej ponuke na www.cvcstrazske.edupage.org                                  Mgr. Marta Kordeľová

Spievali a oberali hrozno
RTVS, štúdio Košice, odvysielalo 11. septembra na Dvojke v magazíne oberanie a spracovanie
hrozna z dielne Gaštanky podľa scenára manželov Petra a Anny Schudichovcov. Vinice na úbočiach Krivoštianky a pivnica Verita v Strážskom
boli priestormi, kde zneli
ľudové rusínske piesne,
slová oberačov, gazdu i
gazdinej s občerstvením
tak, ako to bolo kedysi.
Ľudové kroje dopĺňali atmosféru dávnych čias. V
reportážnej časti odzneli
rozhovory Schudichovcov o činnosti Gaštanky,
o záľube venovať sa folklóru Horného a Dolného
Zemplína, o potešení z
rozvíjania tradícií našich
Spevácka skupina Gaštanka vo vinici na Krivoštianke v popredí      
predkov.      G. Grmolcová
s gazdom a gazdinou.                                                Snímka: zdroj RTVS

Strážania majú talent

Hudba, spev a tanec tvoria neodmysliteľnú
súčasť nášho mesta. Či sa už obzrieme do
vzdialenej alebo nedávnej minulosti vidíme pred
sebou kultúrne podujatia plné folklóru, umeleckého slova a zborového spevu. Zborovým spevom a tancom sme sa preslávili aj mimo územia
nášho mesta. Samotné 40-ročné zborové pôsobenie prinieslo úspechy, chvály a zanechalo
pozitívne emócie v srdciach divákov. A kto dnes
preberie štafetu? Si to ty! Som to ja! Sme to my!
Renesanciu Rozkvetu dokážeme len s novými
členmi, ktorí zabezpečia kontinuitu existujúceho
zboru v novom ošatení s novým duchom.
Prihováram sa k vám ako nová dirigentka
zboru a chcem sa podeliť o moje odborné vedomosti a rokmi získané skúsenosti. Hudobné
základy som získala na ZUŠ v Strážskom v odbore klavír a spev. Rozšírila som ho štúdiom na
konzervatóriu v odbore spev. Venovala som sa
vokálnemu spevu a päť rokov som pôsobila ako
sopranistka vo fakultnom zbore. Najviac skúseností som získala počas jedenásťročného dirigovania Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia
Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v
Košiciach.
Pevne verím, že sa medzi občanmi nájdu tí,
ktorým je zborový spev blízky. Realizovanie sa
v zborovom speve je osviežujúce a prospešné,
pestuje tímového ducha a otvára nové možnosti. Poskytuje príležitosti zúčastniť sa festivalov a
prehliadok, zapojiť sa do kultúrnych projektov.
Všetko závisí od našej snahy a vytrvalosti. Ak
patríš medzi tých, čo majú kvalitný hlas a hudobný sluch, neváhaj a daj nám o sebe vedieť! Na
nácviky pozývame všetkých, ktorí milujú spev,
zborový spev, sú obdarení sluchom a talentom.
Nácviky sú v pondelok o 16. hod. na U2.
Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím:
0905 658 489, slavru@hotmail.com.   
                          PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Návrat domov

Pochodil som kraje rôzne,
rád spoznávam cudzinu.
No radosť v srdci vždy sa ozve,
keď blížim sa späť k môjmu Zemplínu.
Zdraví ma bobria rodina,
čo v tôni Laborca prebýva.
Tí slávni riečni architekti,
stavitelia hradov medzi vodnými brehmi.
Zamávam kŕdľu divokých husí,
vysoko na nebi krížia sa ich vtáčie cesty.
Kráčam si po kopcoch, cez lúky a stráne,
k slniečku otočím tvár, Šírava osvieži mi dlane.
Môj domov - Zemplín môj,
jak hniezdo bociana, v čase i nečase,
s láskou ma vždy očakáva.
		

Viktor Dankanin, VI.A
Báseň získala 3. miesto
v okresnej súťaži Fugova domovina

Hovorme o tom

Mladých ľudí láka cestovanie i práca v zahraničí. No niekedy sa stane, že po príchode na sľúbené pracovné miesto je realita iná ako bolo dohodnuté pri uzatváraní zmluvy, a tak sa stávajú
nedobrovoľnými otrokmi. Obchodovanie s ľuďmi
patrí v súčasnosti medzi výnosný a rozmáhajúci
sa druh organizovanej trestnej činnosti
K medzinárodnému dňu proti sexuálnemu
zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi pripravilo CVČ preventívne besedy pre žiakov 9.
roč. ZŠ a 1. roč. SOŠ, aby zvýšili povedomie u
detí a mládeže o tomto celosvetovom probléme.
Preventistka ORPZ v Michalovciach Ing. Kpt. Z
Rozsypalová v odbornom výklade, ktorý  doplnila krátkymi filmami, upozornila na problematiku,
ktorá sa týka aj našej krajiny. V diskusii odpovedala na podnetné otázky k uvedenej téme.                                        
                                                            Alica Fedáková
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Klub dôchodcov usporiadal 20. septembra
svoj športový deň. V areáli Park Pubu sa do
športových aktivít – hod granátom, šípky, kotúče a lopty do cieľa – zapojilo 40 dôchodcov. Tí
najlepší dostali ceny – darčeky. Spoločne blahoželali M. Polačikovej, ktorá mala práve narodeniny. V závere sa pri občerstvení zabavili.                                                                                
Snímka: A.Z.                                     Text: G.G.

Beh na Krivoštianku

Dňa 29. júla 2017 sa uskutočnil tretí ročník
Behu na Krivošťanku, ktorého usporiadateľom
bol Mestský bežecký klub MBO Strážske v spolupráci s mestom Strážske, Slovenským klubom
turistov Strážske a Baffone family restaurant.
Štartovalo sa pred reštauráciou Baffone v Krivošťanoch, cieľ bol na kóte vrcholu Krivoštianka.
Pretekárov, rekreačných či aktívne športujúcich
čakala trať dlhá 3,2 km po zelenej turistickej
značke s prevýšením 415 metrov. Na tuto ťažkú trať sa vydalo 88 bežcov, čo je nový rekord v
počte štartujúcich. Traťový rekord však odolal,
víťazom sa stal Dušan Sláma z ATU Košice,
medzi ženami zvíťazila Jekaterina Vlasová z Klubu orientačných bežcov Kysak. Nestratilo sa ani
22 domácich bežcov a bežkýň MBO Strážske,
najrýchlejší bol Jozef Fencik, medzi ženami Denisa Meňovčíková.                                V. Lipovský

Tridsiatka
na tatami
Red Dragon, presnejšie Peter Tomko, má
v tomto roku 30. výročie na tatami – 30 rokov
praktiky bojových umení. Preto dáva do pozornosti video s rozhovorom, ktorý realizovali jeho
dvaja cvičenci Maroš Čornanič a Ladislav Tomáš.
Svoju novú pieseň Pravda, priateľstvo a
láska vydáva v rámci projektu Essense of Aikidoisterminate hate. Spoločne ju zaspievajú
aj účastníci podujatia Gala večer Red Dragon
2018 v penzióne Dolina na Zemplínskej šírave
8. decembra, kedy si pripomenú krásne momenty s tými, ktorí mu pomohli, a je všetkým
vďačný.                                                                          -grm-

Snímka: J. Románová

M. Nistor a zelené stoly
Ďalší ročník Memoriálu M. Nistora v stolnom tenise sa uskutočnil 29. septembra. V športovom zariadení mesta - bolo spoluorganizátorom - sa po otvorení za jeho rodinu prihovorila
dcéra G. Chobotová a manželka Jolana.
a J. Meňovčík, 2. Ľ. Balogová a I. Meňovčík, 3.
Po pietnej spomienke pri jeho hrobe, - práve v
T. Krochmaľová a A. Lopata. Putovné poháre a
dňoch, kedy by sa dožil  okrúhleho výročia, - povecné ceny mesta odovzdali G. Grmolcová a I.
kračovali zápasy, ktoré skončili výsledkami: muži
Meňovčík. Výsledky vyhlásil F. Bašista. Prvýkrát
A - 1. M. Sóos, 2. E. Maskaľ, 3. J. Ovad, muži
hrali mladí muži v skupine B, ktorým ceny venoB - J. Meňovčík, 2. R. Meňovčík, 3. S. Román,
val sponzor E. Maskaľ. Ďalším sponzorom bol
ženy - 1. Š. Ciganocová, 2. T. Krochmaľová, 3.
hrajúci I. Meňovčík.                                    J. Románová
P. Nistorová, zmiešané štvorhy - 1. P. Nistorová

Sála dobrá
energia
Tak sa 5. septembra po roku znovu stretli
na 7. ročníku športových hier klientov zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSS. Bolo ich 40 z 13 zariadení. S veľkým úsilím sa zapojili do lukostreľby, zdolávali prekážky
na dráhe, hádzali do cieľa i do diaľky, v bazéne
lovili loptičky, kopali loptu do bránky. Očakávaná
bola disciplína štafeta, kde ukázali veľkú snahu
za- behnúť čo najrýchlejšie.
Vyhodnotenie súťaží družstiev: l. Idea Prakovce, 2. Ondava z Rakovca n/O, 3. Harmonia
Strážske. Družstvo domácej Lidwiny tiež   súťažilo statočne. Všetci účastníci dostali odmenu,
nikto nebol smutný a dobrá energia z nich sálala
celý deň. Aj počas využívania služieb v Stánku
zdravia SZŠ z Michaloviec, alebo keď si dali
maľovať tvár, vozili sa na koňoch, na ktoré dozerala poslušná kaňa a žriebätko.
Tak ako v úvode hry otvorili Mgr. E. Revajová
Bujňáková z KSK a Ing. M. Dunajová, riaditeľka
DSS Harmonia, tak ich aj ukončili s poďakovaním za účasť.
Treba uviesť, že svoje povinnosti zvládol
usporiadateľský kolektív Harmonie veľmi dobre v
prírodnom prostredí Park Pubu prevádzkovateľa
R. Lipovského, ako aj vďaka početným sponzorom a dobrovoľníčkam z Atletického klubu Humenné.                                            G. Grmolcová
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