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Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XXI. číslo 1 15. február 2019

Z ROKOVANIAMESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločne
odpočítavali

Ostatné minuloročné zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo po redakčnej uzávierke
decembrového čísla. Preto v tomto čísle uverejňujeme jeho uznesenie spolu s januárovým.
Decembrové rokovanie sa uskutočnilo 14. decembra, prvé tohoročné 24. januára. Zasadnutia
viedol Ing. V. Dunajčák, primátor mesta.                                                                        Redakcia novín

Program osláv Silvestra, príchodu nového
roka a osláv 26. výročia vzniku SR začal o 23.
hodine hudobnou produkciou na Námestí Alexandra Dubčeka. Posledné minúty starého roka
patrili primátorovi mesta Ing. Vladimírovi Dunajčákovi, ktorý sa prihovoril prítomným občanom a
zároveň sa poďakoval za podporu v nedávnych
komunálnych voľbách. Spoločným odpočítavaním, hymnou a prípitkom primátora mesta sme
privítali rok 2019. Po tradičnom ohňostroji nasledovalo občerstvenie – chutná kapustnica a varené víno.
Na webovej stránke mesta mali občania možnosť hlasovať – vyjadriť svoj názor, kedy by sa
mala uskutočniť silvestrovská oslava v našom
meste. Anketa trvala takmer 3 týždne a občania
rozhodli, že Silvester sa bude oslavovať o polnoci. Detský Silvester sa neuskutočnil, keďže za
neho zahlasovalo iba 21% respondentov.
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Uzniesli sa na VZN o miestnych daniach

MsZ na zasadnutí 14. 12. 2018 schválilo toto
uznesenie.
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.
l Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS
mesta Strážske k 30.09.2018. l Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). l Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o stanovisko k
odpredaju pozemku p. č. 1705/9 s odporúčaním
pokračovať v rokovaniach so SUDOP Košice a.
s. (ŽSR). l Predpokladané termíny zasadnutí a
plánovaný program Mestského zastupiteľstva
v Strážskom na 1. polrok 2019. l Správu hlavného kontrolóra z kontroly postupu obstarania
zákaziek na vytvorenie web portálu (strazske.
sk) a na stavebné práce na kryte CO. l Správu
hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv
a evidencie hrobových miest na Mestskom podniku služieb mesta Strážske. l Správu hlavného
kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu –
EK 212002 Príjmy z jarmokov a trhov. l Správu
hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení
z kontrol vykonaných v roku 2017 a v 1. polroku
2018. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Uznáša sa: l Na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o miestnych daniach.
Schvaľuje: 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 V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
a) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to o 128 692,00 €.
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:
4 596 557,35 €
Výdavky vo výške
4 596 557,35 €
Príjmy: Bežný rozpočet
3 551 269,95 €
Kapitálový rozpočet
537 339,40 €
Finančné operácie
502 198,00 €
Rozpočet mesta
4 596 557,35 €
Výdavky: Bežný rozpočet
3 397 542,95 €
Kapitálový rozpočet
1 061 153,40 €
Finančné operácie
132 108,00 €
Rozpočet mesta
4 596 557,35 €
l Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci
výzvy: Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39.
Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta
Strážske. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
sta- novená z celkových oprávnených výdavkov
15 500 € predstavuje čiastku 775 €. Prípadné
neoprávnené výdavky projektu. l Predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre
projekt s názvom Budovanie bezplatných WiFi

sietí v meste Strážske na SO OPII: Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 15 000
eur. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu 5% z celkových oprávnených
výdavkov 750 eur. Zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta. Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť
o NFP predložená: OPII-2018/7/1-DOP. l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v administratívnej budove
MsÚ pre bankové subjekty, súpisné číslo 300,
nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236, vedenej Okresným úradom
Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.
Podmienky OVS sú prílohou uznesenia. l Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
Strážske na 1. polrok 2019. l Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu
a) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná 440): Rusová Anna do 31. 12. 2020, Miško
Marcel - 30. 4. 2019, Semancová Angela - 30.
4. 2019, Dančišin Erik - 30. 4. 2019, Sabolová
Jarmila - 31.12.2020, Semancová Jana - 30.
4. 2019, Diliková Lenka - 31. 12. 2020, Mikolaj
Pavol - 31. 12. 2019, Benkoová Ľubica - 30. 4.
2019, Pilniková Anna - 31. 12. 2020, Kosť Peter
- 31. 12. 2020, Križanová Lucia - 31. 12. 2020,
Makara Milan - 31. 12. 2020, Mazúrová Anna 31. 12. 2020, Skoupilová Ingrid - 30. 4. 2019,
Turok-Meceňová Jana - 30. 4. 2019, Pavolková
Mária - 30. 4. 2019, Smaržiková Silvia - 31. 12.
2020.
b) Nájomné byty – Nižší štandard (ul. Laborecká 280/29 a 281/27): Goroľová Miroslava do 30.
4. 2019, Dudičová Gabriela - 30. 4. 2019, Tokár
Gabriel a Tokárová Iveta - 31. 12. 2019, Adamová Margita a Adam František - 31. 12. 2019, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav - 30. 4. 2019,
Žilková Lucia - 30. 4. 2019, Goroľ Karol a Goroľová Silvia - 30. 4. 2019, Adam Emil - 30. 4. 2019,
Šmaťo Ján a Šmaťová Eva - 30. 4. 2019, Janičo
Roman a Janičová Ingrid - 30. 4. 2019, Hrnčiarová Monika - 30. 4. 2019, Kapura Ján a Kapurová
Ľudmila - 31. 12. 2019, Tolvajová Albína - 31. 12.
2019, Tolvajová Gabriela - 30. 4. 2019, Ridajová Silvia - 30. 4. 2019, Ridajová Beáta a Ridaj
Radoslav - 31. 12. 2019, Balogová Žaneta - 31.
12. 2019, Ridajová Iveta a Ridaj Gejza - 31. 12.
2019, Šmaťová Anna - 31. 12. 2019, Tokárová
Magdaléna a Tokár Ladislav - 31. 12. 2019.
l Navýšenie finančných prostriedkov pre MŠ vo
výške 3 000 €, pre ŠKD a ŠJ vo výške 2 750 €.
l Odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Strážske vo výške 1 000 € v súlade s § 18c ods. 5
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Neschvaľuje: l Opakované uzatvorenie
zmluvy o nájme bytu: Nájomný byt - Obytný dom
U-3... (Pokračovanie na 2. strane)

POZVANIE

Mesto Strážske pozýva občanov na podujatia:
l 28. 2. 2019 o 15.30 hod. – Námestie A.
Dubčeka – Fašiangy.
l 10. 3. 2019 – Mestská kultúrna sála
– Stračžanský slávik a program k MDŽ.
l 28. 3. 2019 o 10.00 hod. – MsÚ - Deň učiteľov – slávnostné ocenenie pedagogických
pracovníkov.

Výkopové práce
Obyvatelia tzv. starého sídliska sa pýtali
na výkopové práce medzi obytnými domami.
Informácie redakcii poskytol Ing. J. Rohaľ z
MsÚ. Dozvedeli sme sa, že ide o uloženie nového elektrického vedenia, ktoré nahradí pôvodné stĺpové vedenie. Týka sa to ulíc Družstevná, Okružná a Obchodná. Investorom je
VSD Košice. Výkopové práce vykonáva K & K
Systems, s.r.o., Košice. Začali sa podľa povolenia 21. 1. 2019 s dokončením 20. 2. 2019.
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OZNAM

Základná škola Mierová 1 Strážske oznamuje zákonným zástupcom detí predškolského veku, že Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne
od 8. 4. 2019 do 12. 4. 2019 v priestoroch základnej školy od 8. 00 – 15. 30 hod.
Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonným zástupcom. Potrebné je so sebou doniesť:
l občiansky preukaz zákonného zástupcu
l rodný list dieťaťa
l vyplnenú prihlášku
(možné vypísať aj pri zápise).
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie z 1. strany) ...(ul. Obchodná 440)
Dubovský Milan - byt A/3.
Volí: l Zapisovateľov a členov komisií: Komisia výstavby, územného plánu a správy
infraštruktúry: Zapisovateľ: Ing. Ján Rohaľ.
Členovia: Jozef Matuch, Peter Malík, Karel Bermann, Vladimír Šandor, Jozef Vargovič, Ing. Viliam Olbricht. Komisia ochrany a tvorby životného prostredia: Zapisovateľ: Marta Bočková.
Členovia: Ing. Eva Búciová, Ing. Ladislav Dunaj,
Lucia Šandorová, Ing. Ondrej Drutár, Mgr. Jana
Konečná, Ing. Ladislav Búci, Mgr. Svetlana Murínová. Finančná komisia: Zapisovateľ: Ing. Mária Lecáková. Členovia: PaedDr. Eva Matuchová, Mgr. Michal Polák, Martin Zeleňák, Marek
Michlovič, Jana Lipovská, Miroslav Kusý, Michal
Knap. Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnosti: Zapisovatelia: Mgr. Zuzana Voľanská, Bc. Andrea Hudáková. Členovia: Ing. Peter Mulík, Mgr. Ingrid Mišková, Silvia Magurová,
Bc. Martin Kováč, Ing. Martin Hajdučko. Komisia
sociálnej pomoci a zdravotníctva: Zapisovateľ: Bc. Andrea Hudáková. Členovia: PhDr. Alena
Jurečková, Slávka Kováčová, Margita Bočková,
Vratislav Lipovský. Komisia kultúry, školstva a
mládeže: Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová. Členovia: Mgr. Iveta Hudáková, Mgr. Eva
Lacová, PaedDr. Eva Matuchová, Miroslav Kusý,
Alica Fedáková, PhDr. Slávka Rudačková, PhD.,
Jana Románová. Športová komisia: Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová. Členovia: MUDr.
Marián Maškulík, Jaroslav Zambory, Pavol Meňovčík, Jana Balická, Alena Kravecová, Štefan
Roman, Ing. Milan Varšo, Radoslav Pehanič.
Ochrany verejného poriadku: Zapisovateľ:
Štefan Roman. Členovia: Mgr. Ľuboš Marek,
MVDr. Ladislav Búci, Mgr. Martin Tejgi, Marek
Barláš, Bc. Martin Obšatnik. Vyraďovacia komisia: Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská. Členovia: Vratislav Lipovský, Martin Šuľak, Adriana
Soltészová. Redakčná rada: Členovia: Marek
Michlovič, Gabriela Grmolcová, Mgr. Vladislava
Babjáková, Mgr. Beáta Danková, Mgr. Viera Marková, Peter Kičinka, Danka Baánová.
Ukladá: l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove MsÚ pre bankové subjekty. T:
15. 1. 2019. Z: MsÚ. l Doplniť položku pokles
výnosov v hlavnej činnosti vo výške 148 579,86
€ na jednotlivé položky do materiálu MsPS - Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta
Strážske k 30. 9. 2018. T: 31. 12. 2018. Z: riaditeľ
MsPS.
Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta
Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 1. 1.
2019 – 30. 6. 2019 v súlade so schváleným Plánom kontrolnej činnosti na polrok 2019.
Prvé tohoročné zasadnutie MsZ sa usku-

točnilo 24. 1. 2019. Poslanci po prerokovaní
schválili uznesenie, v ktorom MsZ:
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.
l Informáciu o hospodárskom výsledku MsPS
mesta Strážske k 30. 9. 2018 – doplnenie informácií. l Rozpočet Mesta Strážske na roky
2020 až 2021. l Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu rozpočtu mesta Strážske na rok 2019
a viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021. l
Správu o činnosti MsP za rok 2018. l Odôvodnenie primátora mesta k výnimke z VZN č. 1/2008
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok
v zmysle čl. 6, ods. 3 pre p. Dušana Maceňka.
l Informáciu o príprave Akčného plánu rozvoja
okresu Michalovce. l Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly daňových príjmov
– EK 133 006 Daň za ubytovanie. l Poverenie p.
Martina Šuľaka zastupovaním primátora mesta
Strážske. l Informácie zo zasadnutí komisií.
Schvaľuje: l VZN č. 1/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Strážske na rok 2019.
l Rozpočet Mesta Strážske na rok 2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
vo výške: 5 197 198,00 €. Bežný rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu
3 685 097,00 €
Výdavková časť rozpočtu
3 490 639,00 €
Prebytok bežného rozpočtu
194 458,00 €
Kapitálový rozpočet:		
Príjmová časť rozpočtu
1 381 288,00 €
Výdavková časť rozpočtu
1 601 901,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu
220 613,00 €
Finančné operácie:		
Príjmová časť rozpočtu
130 813,00 €
Výdavková časť rozpočtu
104 658,00 €
Prebytok finančné operácie
26 155,00 €.
l Príspevok pre MsPS mesta Strážske na rok
2019 vo výške 569 797,00 €. l Dodatok č. 2 k
Zásadám pre poskytovanie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. l Vyhodnotenie
preventívnych protipožiarnych kontrol za rok
2018. l Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019. l Program odpadového hospodárstva mesta Strážske na roky 2016 – 2020. l
Pristúpenie k zmluve o zriadení Spoločného úradu pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v Strážskom od 1. 2. 2019 s Obcou
Oreské. l Pracovné obvody poslancov na funkčné obdobie 2018 – 2022 - 1. Pracovný obvod
(Ul. 1. mája, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárova, Komenského 641664) – Miroslav Kusý. 2. Pracovný obvod (Ul.
Agátová, Gaštanová, Brezová, Lipová, Kasárenská, Mierová 187-245) – Mgr. Ľuboš Marek. 3.
Pracovný obvod (Ul. Staničná, Zámočnícka,
Nová, Za záhradami, Mierová 86-145) – Martin

O projekte Zvyšovania energetickej účinnosti budovy mestského úradu sme v novinách informovali, ako aj o finančnom krytí väčšej časti nákladov z fondov Európskej únie. Na snímke P. K. je
pohľad na nový šat budovy.                                                                        Snímka: P. K.        Text: –red.–

Šuľak. 4. Pracovný obvod (Ul. Pod hradom)
– MUDr. Dana Jurečková, PhD. 5. Pracovný
obvod (Ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7-15)
– Michal Knap 6. Pracovný obvod (Ul. Družstevná 502-505, Obchodná 252, 440, Chemik
1 a 2) – Marek Michlovič. 7. Pracovný obvod
(Ul. Mierová 628, 629, 630, Komenského 669)
– MUDr. Marián Maškulík. 8. Pracovný obvod
(Ul. Vihorlatská 625, 626, Osloboditeľov 627,
Komenského 668) – PaedDr. Jana Dzurillová.
9. Pracovný obvod (Ul. Vihorlatská 621, 622,
623, 624) – Vladimír Šandor. 10. Pracovný obvod (Ul. Mierová 2-8, 33, Pri parku, Laborecká,
Krivošťanská 86-106) – Ing. Stanislav Demko. l
Jednorazovú sociálnu dávku pre p. Dušana Maceňka vo výške 200 € na základe výnimky primátora. l Dotácie pre športové kluby na rok 2019:
Volejbalový klub 1 550 €, Klub slovenských turistov 1 250 €, Oddiel kulturistiky a silového trojboja
1 100 €, Športový klub Strážske – futbalový oddiel 12 000 €, Mestský bežecký oddiel 1 650 €,
Tanečný aerobik 500 €, Tenisový klub 200 €, Občianske združenie kolkárov 300 €, MMA-Crossfit
750 €. l Navýšenie dotácie pre Športový klub
Strážske – futbalový oddiel o sumu 700 €, ktorá nebola schválená športovému kolkárskemu
klubu pre nesplnenie povinností vyplývajúcich
z VZN č. 5/2010 o dotáciách. l Text do kroniky mesta Strážske za rok 2016. l Zverejnenie
zámeru na odpredaj majetku mesta Pozemok
registra „E“ parcelné č. 1705/9, výmera 37 m2 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s
§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí za cenu podľa znaleckého posudku
740,00 €, pre nadobúdateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61
Bratislava, so zdôvodnením: predmetná parcela
je sčasti pôvodný chodník a sčasti zasahuje do
železničného priecestia. Prevod parcely je vo verejnom záujme, nakoľko je potrebný na uskutočnenie pripravovanej stavby „ŽSR, elektrifikácia
trate Bánovce nad Ondavou“. Cieľom prevodu je
vybudovanie moderného priechodu pre peších v
súlade s aktuálnymi technickými požiadavkami.
Nadobúdateľ na vlastné náklady vybuduje priechod a po vybudovaní chodník prevedie mestu
Strážske. l Zverejnenie zámeru na prenájom nebytového priestoru mesta v stavbe Dvojúčelové
zariadenie Kryt CO o výmere 32 m², z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, za cenu prenájmu 50 eur mesačne, na
dobu neurčitú, pre Annu Bačovčinovú, Mierová
629/83, 072 22 Strážske so zdôvodnením: predmetný nebytový priestor je dlhodobo neobsadeným priestorom a zriadenie služieb zákazkového
krajčírstva je v meste žiadanou a nedostupnou
službou pre občanov mesta. l Odpredaj pozemku registra KNC p. č. 1437/4 o výmere 200 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a pozemok registra KNC p. č. 1437/5 o výmere 11 m2, k. ú.
Strážske, Ul. Krivošťanská, podľa vypracovaného geometrického plánu č.35024780-211/2017,
pre nadobúdateľa MUDr. Mariána Pivarníka a
manž. Alenu, Krivošťanská 725/98, Strážske,
za cenu 12,12 €/m2 na základe vypracovaného
znaleckého posudku č.02/2019 vypracovaného
Ing. Ľubomírom Kovaľom, ev. č. znalca 911773,
a náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti do
katastra (Uznesenie MsZ č.194/2012 pod D/ bod
1 zo dňa 6. 9. 2012, kde MsZ súhlasí s legalizáciou stavby oplotenia na časti parc. č. 1436
a 1437 a s jej následným majetko-právnym vysporiadaním pre stavebníka p. MUDr. Pivarníka
- odpredaj pozemku v súlade s § 9a ods. 8 písm.
b) Zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obci)
za cenu 2557,32 €. l Odpredaj pozemku registra
KNC p. č. 67/19 o výmere 14 m2, druh pozemku
zastavaná plocha podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 19.0018/2019 (pod trafostanicou
v parku pri amfiteátri) pre nadobúdateľa VSD, a.
s., Mlynská 31, 042 91 Košice, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2,...
		
(Pokračovanie na 3. strane)
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Z ROKOVANIA MsZ
(Dokončenie z 2. strany) ...za cenu 140,00 € na
základe znaleckého posudku vypracovaného
Ing. Pavol Daňko dňa 16. 7. 2018 (Zmluva o
budúcej zmluve č. 1996/3000/2015 podpísaná
5. 11. 2015). l Kúpu pozemku registra KNC p.
č. 1213/2 o výmere 107 m2, druh pozemku zastavaná plocha a pozemok registra KNC p. č.
1214/2 o výmere 114 m2, druh pozemku zastavaná plocha, podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 14296985-94/2018, katastrálne
územie Strážske, za cenu 16,52 €/m2 na základe
vypracovaného znaleckého posudku č.01/2019
vypracovaného Ing. Ľubomírom Kovaľom, ev. č.
znalca 911773, t. j. celková cena 3 650,92 €, od
Rastislav Truhlik a manž. Anna, Osloboditeľov
18/11, Strážske. l Odpredaj pozemku v súlade
s § 9a ods. 8 písm. b) Zákona SNR č.138/1991
Zb. o majetku obci, pozemok registra KNC p. č.
1211/2 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavaná plocha, podľa vyhotoveného geometrického
plánu č. 14296985-94/2018, katastrálne územie Strážske, za cenu 16,52 €/m2 na základe
vypracovaného znaleckého posudku č.03/2019
vypracovaného Ing. Ľubomírom Kovaľom, ev.
č. znalca 911773, t. j. celková cena 528,00 € a
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, pre
nadobúdateľa Rastislav Truhlik a manž. Anna,
Osloboditeľov 18/11, Strážske (jedná sa o pozemok, ktorý je priľahlý k jestvujúcemu rodinnému
domu č.18/11 a svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou). l Práce
naviac na stavbe „Zvyšovanie energetickej účinnosti Mestského úradu v Strážskom“ vo výške 47
887,94 € s DPH.
Ukladá: l Vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru v Kultúrno spoločenskom objekte, súp.
číslo 510 – reštaurácia pre účely interiérového
ihriska s kaviarňou. T: 15. 3. 2019. Z: MsÚ. l
Novelizovať VZN č. 5/2011 o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov. T: 15. 3. 2019.
Z: MsÚ. l Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení Zmluvy o dielo č. ST/TEN-01-07-2018/
OV/2018 a kontrolu legislatívnych povinností
Mesta Strážske pri realizácii investičnej akcie
„Zvyšovanie energetickej účinnosti MsÚ Strážske“. T: 15. 3. 2019. Z: hlavný kontrolór. l a) V
prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových
priestorov“ zverejniť zámer na predĺženie prenájmu nebytových priestorov s VÚB a. s. pre
umiestnenie bankomatu v administratívnej budove mestského úradu. T: 28. 2. 2019. Z: MsÚ. l
b) V prípade neúspešnej OVS „Prenájom bankových priestorov“ vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov v administratívnej budove mestského
úradu bez obmedzenia účelu nájmu pre bankové
subjekty. T: 15. 3. 2019. Z: MsÚ.
Nevyhovuje: l Žiadosti Milana Dubovského,
Ľudmily Dubovskej, ul. Obchodná 440, byt č.
U-3/C/7 o výmenu bytu.
Volí: l Členov športovej komisie Vladislava
Lipovského a Viktora Smoľáka. l Členov obchodno-podnikateľskej komisie PaedDr. Janu
Dzurillovú, Danku Baánovú a Františka Laca.
Deleguje: l Do Rady školy pri ZŠ Mareka
Michloviča, MUDr. Mariána Maškulíka a Michala
Knapa. l Do Rady školy pri MŠ Mgr. Ľuboša Mareka.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom,
známym za prejavy sústrasti, útechy a kvetinové
dary na poslednej rozlúčke s milovaným manželom, otcom, dedkom a
pradedkom
JOZEFOM JAKUBIKOM,
ktorý nás opustil dňa 13.
1. 2019 vo veku 80 rokov.
Smútiaca rodina

Mestská kultúrna sála hostila účinkujúcich a obecenstvo na gala programe k Vianociam v decembri.
Takto sa lúčili v závere programu tí, ktorým obecenstvo tlieskalo.           Snímka: P. K.        Text: –red.–

Na galaprograme sa tlieskalo
Mestská kultúrna sála sa 13. decembra naplnila do posledného miestečka. Obyvatelia mesta boli
zvedaví na galaprogram, ktorý  otvoril Zbor katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv.
Jána Milostivého v Košiciach piesňou Tichá noc. Deti z materskej školy z triedy Mravčekov zatancovali
úvodný tanec na skladbu Mira Jaroša. Žiaci základnej školy sa predstavili scénickým tancom s gymnastickými kruhmi. Tanečný krúžok z MŠ si opäť pripravil dynamický tanec tučniakov. Žiaci 4. ročníka
ZŠ  zatancovali romanticko-temperamentný párový tanec. Školský klub detí sa predstavil netradičnou
veľkou javiskovou formou s čertami a anjelmi. V programe účinkovali aj obyvatelia Domova sociálnych
služieb Lidwina, žiaci základnej umeleckej školy – literárno-dramatický odbor pri ZUŠ sa predstavil
poéziou od Milana Rúfusa. Tichá noc zaznela v programe aj po druhýkrát, a to v 4 jazykoch v podaní
žiakov ZŠ. Tanec džentlmenov zatancovali chlapci z MŠ z triedy Včielok.
Omladený spevácky zbor Rozkvet sa predstavil s novým repertoárom  pod vedením novej umeleckej vedúcej a zbormajstersky PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD. Ich spevácke číslo zožalo veľký aplauz.
V záverečnom bloku diváci mohli vidieť tanečné choreografie krúžku Creativ dance akademy, mažoretiek a detského folklórneho súboru Stražčanik. Spomínané krúžky pracujú pri centre voľného času.
Na záver sme spoločne zaspievali modernú vianočnú pieseň Šťastné a veselé Vianoce s hudobným
sprievodom učiteľky N. Biľovej zo ZUŠ a spevom D. Havrilovej.                                                              -bad-

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt

Podpora opatrovateľskej služby v meste Strážske
Mesto Strážske sa opakovane v auguste 2018 uchádzalo o nenávratný finančný príspevok
na podporu starostlivosti pre osoby odkázané na pomoc druhých. V decembri 2018 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako sprostredkovateľský
orgán pre operačný program Ľudské zdroje, vydala rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  vo výške 274 170 eur.
opatrovateľov, ktorí budú zamestnaní na plný,
Zámerom projektu je poskytovať opatrovaalebo skrátený pracovný úväzok. Trvanie projekteľskú službu klientom v prirodzenom domácom
tu: február 2019 – marec 2021.
prostredí, ktorých aktuálna zdravotná, sociálna,
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z
alebo iná životná situácia neumožňujú sa o seba
Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
postarať a k bežným činnostiam potrebujú pofondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
moc práve kvalifikovaného pracovníka opatrovaprogramu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk, www.
teľskej služby.
ia.gov.sk, www.employment.gov.sk
V rámci hlavnej aktivity projektu, vytvoríme
Ing. Lucia Harmanová
priestor pre 25 kvalifikovaných opatrovateliek/

Dali ste otázky – tu je odpoveď
Nedávno dostala redakcia od občianky mesta otázku – Prečo je v meste akoby viac neprispôsobivých občanov. Podobne sa vyjadril na webovej stránke mesta ďalší občan Peter a pridal otázku – Kto
kontroluje, či tí ďalší majú trvalý pobyt v meste a neprisťahovali sa sem z okolia? Za samosprávu
odpovedal náčelník mestskej polície Štefan Roman 9. januára takto:
Mesto Strážske disponuje 40 bytmi, ktoré sú dlhodobo využívané a prenajímané ako tzv. sociálne
byty, alebo byty nižšieho štandardu. Dvadsať je na Ul. Laboreckej a 20 v bytovom dome U3. O pridelení bytov rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh bytovej komisie. V týchto bytoch sa doteraz
takmer výlučne prideľoval alebo predlžoval pobyt iba tým obyvateľom, ktorí majú v meste trvalý pobyt
a nemajú záväzky voči mestu. To znamená, že je prakticky vylúčené, aby sa k bytu dostal niekto
„zvonku“. Keďže byty sú vo vlastníctve mesta Strážske, mesto si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu
bytových jednotiek z pohľadu obsadenosti cudzími osobami a z dôvodu zachovania účelnosti a estetiky vnútorného a vonkajšieho vzhľadu bytových domov. Na tieto účely využíva samosprávne orgány a
mestskú políciu. Na základe sťažností občanov z tretieho štvrťroku uplynulého roka vykonala kontrolu
aj bytová komisia, ktorá však tiež nezistila prítomnosť cudzích osôb. Kontroly sa na Ul. Laboreckej
neobmedzujú iba na bytovky, ale vykonávajú sa aj v skladoch, ktoré sú postavené svojpomocne, čomu
zodpovedá aj ich vzhľad. Sklady slúžia na topný materiál, keďže byty sú vytápane pieckami na tuhé
palivo.
Žiadnu samosprávu neteší príchod neprispôsobivých osôb, ktoré žiadnemu mestu či obci nie sú
na prospech. Spôsobov, ako sa s týmto problémom vyrovnávajú iné samosprávy, sú plné noviny či
elektronické médiá. Problém nevytvára 40 bytov, ktoré má mesto pod kontrolou. Bytový fond tvoria
prevažne byty v rukách súkromných vlastníkov, ktorým je jedno, komu byt odpredajú, alebo prenajmú,
ak dostanú zaplatené. Konanie súkromných osôb však nie je v rozpore s Ústavou SR a ostatnými platnými zákonmi na území SR. Mesto nemá právo zasahovať, alebo inak obmedzovať konanie majiteľov
súkromných bytov, alebo domov. Taktiež Ústavou SR je zabezpečená sloboda pohybu kohokoľvek na
verejných priestranstvách na celom území Slovenskej republiky. Naopak, obmedzovanie osobnej slobody, okrem prípadov ustanovených zákonom, je veľmi prísne postihované.
– red. –
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Usmernenie pri postupe registrácie chovu
s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup
registrácie chovov. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) s maximálne jedným
kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.
Ide o: 1. Registráciu chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie
sú registrované v CEHZ. 2. Registráciu chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu
nákupom od registrovaného chovateľa. 3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu. V usmernení sú podrobne uvedené nevyhnutné povinnosti, tlačivá a iné.
Upozornenie: Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný
deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/
zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené
CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur
do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.
Celé znenie usmernenia nájdete na webovom sídle mesta.
RVPS Michalovce

Kultúrno-umelecký maratón v ZUŠ
V našej základnej umeleckej škole bol tento maratón v novembri až decembri. Ale i počas roka
pripravujeme a realizujeme rôzne svoje interné koncerty, koncerty pre verejnosť, výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ. Zúčastňujeme sa na mestských, aj mimomestských podujatiach. Usporadúvame
workshopy, prezentácie či prednášky z umeleckého odvetvia. V novembri nás navštívili hudobníci z
Bratislavy, ktorí v našej škole odštartovali turné koncertu s prvkami edukačného významu. Žiakom
a verejnosti zahrali ukážky minimalistické klavírnej hry v podaní dvoch klaviristov, odzneli
skladby od súčasných skladateľov slovenských, amerických.
Táto dvojica hudobníkov s názvom Cluster Ensemble má na
konte už veľa vystúpení doma
a v zahraničí vzdialenom i blízkom. Na pozvánke meno nášho mesta sa vynímalo medzi
mestami Bratislava, Banská
Bystrica, Košice.
Druhou návštevou bola vizuálna umelkyňa z Taiwanu
Sun Yi-Jou, ktorá si pre nás
pripravila workshop s názvom
Snímka z predstavenia hry na besede s J. Banášom.
Úvod do znakového čínskeho
písma. Po prednáške o histórii
znakov nasledovala praktická časť, ktorej sa žiaci nevedeli dočkať. Skúsili si kresliť svoje mená a
mená svojich kamarátov i rodičov. Naučiť sa je to ťažké, keďže čínskych znakov je približne 5 000 a
vyučujú sa ich žiaci v Číne od 6 do 12 rokov, ktorí sa v tomto rozpätí rokov zvládnu naučiť základných
3000 znakov. Bol to ale veľmi zaujímavý a poučný workshop. Verím, že nebude posledným, prijme
pozvanie, priblíži svoje umenie. Táto umelkyňa je známou svetovou performérkou.
V rámci spolupráce knižnice a našej školy bol prezentovať najnovšiu knihu spisovateľ Jozef Banáš. Na túto príležitosť sme si pripravili krátke predstavenie, ktoré sme mali v zálohe od jeho dcéry
Adely. Spisovateľ mal veľmi zaujímavú prezentáciu svojej knihy, ale nás veľmi potešil aj jeho záujem
o túto našu hru. Jej rozprávka dostala u nás formu divadelného predstavenia, v čom sme zatiaľ jediní.
Onedlho privítame aj samotnú Adelu, ktorá sa veľmi teší na naše živé vystúpenie svojej rozprávky.
S rozprávkou sme hosťovali na vernisáži výstavy v knižnici v Michalovciach, kde si ju žiaci zahrali aj
mimo školského prostredia.
Posledným predstavením v minulom roku bol náš tradičný vianočný koncert, kde vystúpili žiaci zo
všetkých troch odborov. Koncert bol uceleným symbolom Vianoc, kde sa hudobné vystúpenia striedali
s hovoreným slovom poézie, komickými prvkami. Pod jednoduchou nenásilnou výzdobou koncert
sprevádzali naše moderátorky – žiačky z LDO. Našim žiakom dávame možnosť ochutnávať umenie z
každej oblasti, či už formou workshopu, prezentácie, koncertu, zóny umenia jarmoku. Takáto edukačná forma má veľký význam aj pre rodičov žiakov,
ktorí sú rovnako súčasťou našej školy.
Snažíme sa kráčať s dobou a robiť umelecké
vzdelávanie na našej škole o čosi zaujímavejšie.
Priamy dotyk umelca so žiakom má svoj hlboký
význam pre kreovanie žiaka. Naši hostia rozprávali príbehy, ktoré motivujú a inšpirujú žiaka a
podčiarkujú mu lásku a vzťah k umeniu.
			
Mgr. Art. Peter Králik
Šesťdesiat členov klubu dôchodcov prišlo do Aztéky na predvianočné posedenie 18.
decembra minulého roku. Potešil ich program.
Kolektív mládeže a pracovníčok DSS Lidwina
v nárečí priblížil starobylé oslavy Vianoc na
Zemplíne. Rozmarín z KD zaspieval piesne k
vianočnému obdobiu, ako aj pre jubilantov Máriu Brejdovú a Emila Balka. Kytice kvetov im
odovzdala Mária Žaková, vedúca klubu.                                                                                                                  
                      Snímka: KD        Text: G. Grmolcová

Pohodovo

Starší ľudia sa tešia na Vianoce podobne,
ako malé deti. Nie sú to darčeky, na ktoré s láskou spomínajú, ale na prekrásne chvíle, ktoré
strávili so svojou rodinou. Nie každý má však
niekoho blízkeho. Preto sme sa ako zariadenie
zapojili do Vianočnej pošty OZ Pohodovo, kde sa
našlo mnoho dobrovoľníkov, ktorí si našli čas a
napísali vianočný pozdrav ľuďom bez rodiny.
Keď sme sa spýtali starších ľudí, aký darček
si prajú nájsť pod vianočným stromčekom, odpovedali, že nepotrebujú množstvo darov, ale potrebujú lásku, porozumenie a pomoc druhých. Vianočná pošta, ktorá prišla vďaka OZ Pohodovo,
doniesla ľuďom do zariadenia Harmonia nielen
prekrásne pohľadnice alebo vinše k Vianociam,
ale doniesla ľuďom lásku, nehu a šťastie, pohladenie duše pre ľudí bez rodiny. Dojíma ma vidieť
seniorov, držiacich v ruke vianočné pohľadnice,
ktoré im vyčarili úsmev na tvári. Sme vďační
všetkým deťom, rodičom, ale i študentom, ktorí si
našli čas v tomto uponáhľanom svete, zapojili sa
do tohto projektu a svojím skutkom potešili ľudí v
zariadení.                            Mgr. Silvia Lipovská

Hlasujte
za náš projekt
Projekt MŠ Čajodejné bylinky bol v 5. edícii
programu Vy rozhodujete, my pomáhame Nadácie Tesco zaradený hodnotiacou komisiou
medzi tri najlepšie v regióne. Postupujeme tak
do 2. kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci. Ako? Je to celkom jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 21. 1. do 17.
2. 2019 nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco,
dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.
Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo
C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najvyšším počtom hlasov od zákazníkov získajú
podporu vo výške 1300 eur. V prípade, že vám
pokladník žetón nevydá, pýtajte si ho. Prosíme
o vašu podporu.
MŠ Strážske
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Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže

Ako sa nestať obeťou

V CVČ dlhodobo spolupracujeme s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Michalovciach.
Nasvedčuje tomu množstvo uskutočnených preventívnych podujatí a projektov. V spolupráci pokračujeme aj v tomto školskom roku realizáciou nového preventívneho projektu adresovaného žiakom 6.
ročníka ZŠ Strážske pod názvom Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia
kriminality, sekundárnou predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov,
výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytne deťom rady ako sa nestať
obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Realizovaný bude preventistkou ORPZ Michalovce Ing. Kpt. Zuzanou Rozsypalovou.
Zvýšenú pozornosť venujeme aj žiakom ŠPT ZŠ Strážske, pre ktorých pripravujeme cyklus besied
s odborníkmi zameraný na získavanie nových vedomostí týkajúcich sa záškoláctva, páchania trestnej
činnosti, hygieny, slušného správania atď. V októbri a novembri sme uskutočnili niekoľko preventívnych podujatí pre žiakov ZŠ a SOŠ - Nie som na predaj - besedy ZŠ a SOŠ Strážske, Póla radí - 1.
ročník ZŠ, Policajti v boji proti drogám v spolupráci s KRPZ Košice, Šikanovanie sa už nenosí – pre
SOŠ, Patologické závislosti a trestná činnosť páchaná pod vplyvom drog - 7.ročník.
								
Mgr. Marta Kordeľová

Snímka z rokovania členskej schôdze ZO SZPB v klube dôchodcov.
                                                                                                   Snímka: archív ZO SZPB        Text: –red.–

Získavame aj mladých
Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa v januári zišli na
výročnej členskej schôdzi za účasti predsedu Ing. Miroslava Pregu a tajomníka Ing. Mariána Lukáča z
Oblastného výboru SZPB  Michalovce, dcéry bývalého člena Jána Sivča a priameho účastníka odboja
Ľ. Čiernikovej, ktorá sa stala našou členkou.
V úvode nás svojím vystúpením potešili deti z centra voľného času pod vedením A. Fedákovej.
Zhodnotili sme prácu za predošlé obdobie a určili ďalšie smerovanie. V súčasnosti máme 72 Členov,
darí sa nám získavať mladých členov, na odber Bojovníka sa prihlásili ďalší 4 členovia. Veľkú obľubu
má podujatie Posolstvo piesní Svetu a Slovensku
na hrade Brekov v júli a kultúrno-spoločenské
podujatie v športovom súťažení a vedomostnom
kvíze z oblasti SZPB, ako aj bowlingový turnaj.
Spolupracujeme s mestom a referátom kultúry,
Pozývame všetkých rodičov a deti maklubom dôchodcov a ZO ÚŽS. Teší nás, že plánoterskej školy 1. marca na školský dvor v
vané podujatia sa nám darí úspešne plniť. Viac o
podvečerných hodinách. Tešia sa na vás
činnosti na webovej stránke ZO SZPB Strážske.    
ježibabky.                                                          MŠ
              Anna Zabloudilová

Príďte do MŠ
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Obdarovali deti
Centrum voľného času Strážske počas roka
uskutoční asi 120 podujatí, do prípravy a realizácie ktorých zapája aj členov záujmových útvarov,
prípadne ich rodičov.
Nedávno členovia nášho CVČ vyrobili kašírovaných snehuliačikov, pribalili ich Mikulášovi do
vreca, aby potešil aj deti hospitalizované na lôžkovom oddelení michalovskej nemocnice. Veď
obdarovať je viac, ako byť obdarovaný. Spríjemnili sme im chvíle, ktoré trávili mimo domova a
pomohli aspoň na chvíľku zabudnúť na chorobu,
vyčariť úsmev na tvári. Podujatie sme pripravili v
spolupráci s Hypermarketom Tesco Michalovce
a nemocnicou Svet zdravia Michalovce.
M. K.

Čo pomaly zaniká
V rámci regionálnej výchovy pripravuje Centrum voľného času Strážske aktivity tematický zamerané k rôznym ročným obdobiam a sviatkom.
V decembri sa uskutočnili podujatia pre tretiakov
a štvrtákov o vianočných zvykoch na Zemplíne.
Naše pozvanie prijali M. Kudelčíková a klientky
DSS Harmonia A. Ščurová, H. Kriegerová a M.
Wagnerová. V spomienkach začali adventom,
rôznymi zvykmi na Barboru, Mikuláša, Luciu až
po samotné „Božie narodenie“ a priblížili zvyklosti na Štedrý deň i jedlá, ktoré sa pripravovali,
vianočné koledy, ktoré si spoločne zaspievali. V
tvorivé dielňach si deti zhotovili vianočné dekorácie zo slaného cesta. V závere naše milé tety
podotkli, že aj takýmto neformálnym stretnutím
je možné zachovať niečo, čo už pomaly zaniká.
A. Fedáková

Jednota dôchodcov
Slovenska
Dňa 26. 1. 2019 na ustanovujúcej členskej
schôdzi v priestoroch MsÚ bola založená Základná organizácia JDS v Strážskom. Tejto schôdze
sa zúčastnil predseda Okresnej organizácie
JDS Michalovce Ján Butala. Organizácia má
48 členov a 5-členný výbor: Mgr. Eva Kovalová,
predsedníčka, Mgr. Marta Karafová, tajomníčka,
Mgr. Anna Babjaková, hospodárka, JUDr. Marián
Tomko a Ružena Gaffová sú členmi výboru.
Cieľom činnosti JDS je naplnenie dokumentu
Národný program aktívneho starnutia, ktorý je
zameraný na ľudské práva starších osôb prostredníctvom verejnej oblasti. ZO JDS v Strážskom prostredníctvom okresných, krajských
organizácií a podpory mesta Strážske bude na
tom spolupracovať. Funkcie v ZO JDS a pomoc
jej členom sú vykonávané bez nároku na odmenu. JDS presadzuje záujmy všetkých dôchodcov,
nielen svojich členov.
O ďalších aktivitách ZO JDS Strážske, ktoré
zatiaľ pripravujeme, vás radi poinformujeme na
webovej stránke mesta a v novinách Naše mesto.
Výbor ZO JDS Strážske

Koncerty a telka

Spevácky zbor Rozkvet v novom zložení mal svoje prvé vystúpenie v meste v decembri. Predstavil
sa s novým repertoárom a vyslúžil si veľký potlesk.                                      Snímka: P. K.        Text: –red.–

V novinách uverejňujeme dobré počiny našich rodákov. K takým patrí Matúš Mazár, ktorý
v závere roka uskutočnil niekoľko koncertov.
Šnúra sa začala v rímskokatolíckom kostole v
Strážskom 25. 12. 2018. Jeho spevácke vystúpenie doplnila i záverečná spoločná pieseň s
kaplánom Adrianom Kovaľom. Koncertná šnúra
pokračovala v Trebišove, Kažimíri, vo Vranove,
Košiciach, Prešove, v Prahe. Matúš oslovil kostolné publikum nielen spevom, ale aj príjemným
slovom – tak od srdca, ako to on vie. Operný
spevák – študujúci v Salzburgu – získava vyššie
vzdelanie a je dobrým rodákom.
Ak píšeme o účinkovaní, tak treba uviesť aj
dobrú účasť dvoch spoluobčanov. Na televíznej
obrazovke sme mohli sledovať v náročnej vedomostnej súťaži Duel na STV 1 Danu Gavajovú a
na TV JOJ v Inkognite Petra Brejdu, ktorý prezentoval kolektív vyrábajúci adventné kalendáre
známe aj v zahraničí.
-gg-
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Naše mesto

Šport a hudba
V decembri sa na Zemplínskej šírave uskutočnil Gala večer Red Dragon - slávnostný večer výcvikového centra, kde boli ocenení nielen cvičenci, ale i ľudia, ktorí pracujú pre Red
Dragon ako manažéri či asistenti. Tento kultúrno-spoločenský večer je už azda tradíciou, ale
hlavne je to stelesnenie myšlienky zakladateľa
Aikida, O‘ Seiseia Moriheia Ueshibu, ktorý hlásal, že Aikida má vždy ľudí spájať v pozitívnom
zmysle a tým vytvoriť mier na Zemi. Vyše sto
prítomných hostí zo Strážskeho, Michaloviec,
Humenného, Košíc, Bratislavy na tomto večierku vytvorilo úžasnú atmosféru, napríklad
aj počas koncertu kapely Red Dragon Band
Slovakia, keď spoločne spievali skladbu Petra
Tomka s názvom Modlitba, novinku Pravda,
Priateľstvo a Láska, ktorej úžasný text napísal
nebohý Karol Kontúr.
P.T.

Šikovná fitneska

Snímka z archívu horolezca Ľuboslava Romána.

„Všetko sa dá len treba chcieť a nevzdávať
sa pri prvom neúspechu“. To sú slová, profesionálnej fitnesky, vicemajsterky sveta MISS Bikiny
Mgr. Janky Dobos Majerníkovej. Adresovala ich
piatakom a šiestakom na besede, ktorá sa uskutočnila v 15. januára 2019 v priestoroch CVČ.
Temperamentná mladá dáma tak porozprávala
príbeh svojej športovej kariéry, ktorá sa začala
už v detstve. Janka bola aktívnou členkou  v rôznych záujmových útvaroch v našom CVČ, úspešnou kapitánkou mažoretiek, a to bol len krôčik k
športu. Disciplína, pevná vôľa a tréningy pod
odborným vedením osobného trénera a manžela
A. Dobos priniesli prvé výsledky. A práve tie ju
posúvali dopredu. Pútavým rozprávaním opísala neopakovateľné zážitky z rôznych medzinárodných súťaží, z ktorých si doniesla množstvo
cenných trofejí. Záver besedy patril zvedavým
otázkam a autogramiáde. O potrebe pohybu a
zdravej životospráve bola aj ďalšia beseda venovaná deťom. Mgr. D. Erdélyiová,  pracovníčka
RÚVZ Michalovce z oddelenia podpory zdravia,
apelovala na deti, aby nezabúdali na pohyb, pestrú rozloženú stravu, obmedzili nadmerný príjem
sladkostí a energetické nápoje. V závere upozornila, že len zdravým stravovaním a pohybom  
môžu predísť rôznym civilizačným ochoreniam,
ktoré v dnešnej dobe postihujú aj mladú generáciu.                                                     Alica Fedáková

Stopa Strážskeho
pod Everestom

Tradičný kolkársky
turnaj
Tradičná   vianočná kolkárska akcia nášho ŠKK sa v uplynulom roku uskutočnila v
poslednú decembrovú nedeľu, tak ako bola
naplánovaná aj napriek tomu, že ja som bola
v tom čase hospitalizovaná v rožňavskej nemocnici so značnými zraneniami po autohavárii.
Na moju prosbu – som predsedníčka ŠKK turnaj iniciatívne zorganizovali s mojím synom
Lacom ďalší zanietení kolkári, ktorí radosť z
podujatia vložili nielen do svojich športových výkonov, ale aj do vytvorenia jeho príjemnej športovej a spoločenskej atmosféry. O úspešnosti
akcie svedčí aj vysoký počet jej účastníkov a súťažiacich. Z takmer 50 účastníkov polovicu tvorili
deti. Im patril začiatok súťaže. Okrem toho, že
sa v svojej hre vyšantili, do súťaže dospelých
vniesli dobrú náladu až do jej záveru.
Výkony jednotlivcov boli potom vyhodnotené
a podľa kategórií ocenené. Dievčatá: 1. Danielka Popčáková, 2. Radka Lipovská, 3. Nelka Lipovská, 4. Janka Dzurillová a Mirka Capíková.
Chlapci: 1. Kristián Knap, 2. Martin Baran a Marko Antony, 3. Adam Sabadoš, 4. Riško Janok.
Ženy: 1. Jarka Knapová, 2. Danka Cimprichová,
Janka Dzurillová. Muži: 1. Róbert Macko, 2. Vladimír Šandor, 3. Marián Konečný.
			
Ing. Eva Búciová

V jari minulého roku zvalila búrka v parku
veľký strom. Pri jeho kmeni si robili fotografie
mnohí návštevníci parku. O jeho časti bol a je
veľký záujem u odbornej verejnosti.
Mesto Strážske na základe darovacej zmluvy daruje bezodplatne kmeň stromu s názvom
Topoľ biely, nachádzajúci sa v miestnom parku
v Strážskom za účelom vystavenia v prírodnom múzeu Lesnícky skanzen vo Vydrovskej
doline pri Čiernom Balogu. Podľa informácií
odborníkov časť kmeňa bude vystavená aj vo
Zvolene, Trenčíne a Sobranciach.
       Snímka P. K. zachytáva strom po pílení.

S nevšednými zážitkami sa z Nepálu vrátil
Ľuboslav Román. Po vzájomnej dohode sa s
priateľom Petrom Palovčíkom pripojili k legende slovenského horolezectva Petrovi Hámorovi, jeho manželke Márii a Petrovmu tradičnému
spolulezcovi Rumunovi Horiovi Colibasanuovi.
Peter a Horia si naplánovali nevšedný a unikátny výstup na prepojujúce vrcholy najvyššej
hory sveta Mount Everest /8848m/ a štvrtej
najvyššej hory Lhotse /8516 m/. Aklimatizáciu začali v kľudnej oblasti osemtisícovej hory
Manaslu. Z letiska v Lukle vystúpili na 5545 m
vrchol hory Kala Patthar a potom už nasledoval
cieľ cesty pre Ľuba a Petra Palovčíka základný
tábor pod Everestom vo výške 5364 m. Everest
nebol tentoraz ústretový voči Petrovi a Horiovi,
ktorí kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a časovej tiesni museli svoje plány
odložiť. Pre Ľuba a jeho kamaráta Petra bola
možnosť pripojiť sa k takým veľkým menám
svetového lezectva, akými sú Peter Hámor a
Horia Colibasanu, veľkou cťou a motiváciou pri
prekonávaní ďalších cieľov.
Š. Román
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