
Pozvánka
 7. mája o 14. hod. sa na Námestí A. 
Dubčeka uskutoční pietny akt pri príle-
žitosti štátneho sviatku Dňa víťazstva 
nad fašizmom s obvyklým programom. 
Príďte si pripomenúť dni, po ktorých 
nastal mier.

 Za účasti 10 poslancov sa 11. apríla 2019 
uskutočnilo zasadnutie MsZ, ktoré po prero-
kovaní:
 Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzne-
sení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
l Informáciu o hospodárení Mesta Strážske 
v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné 
služby Michalovce za 1-12/2018. l Informáciu 
o stave tepelného hospodárstva a investícií do 
sústavy tepelného hospodárstva mesta Strážske 
– KOOR Východ s. r. o. Košice. l Informáciu o 
hospodárení MsPS mesta Strážske za rok 2018. 
l Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
1/2019 pre MsPS mesta Strážske:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnu-
tí vyšších príjmov, a to o 108 810,17 €,
b) presun rozpočtových prostriedkov na pod-
položkách v programoch rozpočtu uvedených v 
prílohe, bez celkovej zmeny príjmov a výdavkov 
upravený v bode a).
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný 
vo výške: 704 807,17 €.
Príjmy: Bežný rozpočet       605 997,00 €
Kapitálový rozpočet spolu         98 810,17 €
Rozpočet spolu       704 807,17 €
Výdavky: Bežný rozpočet       605 997,00 €
Kapitálový rozpočet          98 810,17 €
Rozpočet spolu       704 807,17 €. 
l Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky Mesta Strážske k 31.12.2018. l Odbor-
né stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stráž-
ske k návrhu Záverečného účtu za rok 2018. l 
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Z ROKOVANIAMESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Schválili hospodárenie mesta za minulý rok

Správu o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi za rok 2018. l Správu hlav-
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej čin-
nosti za rok 2018. l Správu hlavného kontrolóra 
o kontrole dodržiavania ustanovení Zmluvy o 
dielo č. ST/TEN-01-07-2018/OV/2018 a kontroly 
legislatívnych povinností mesta Strážske pri re-
alizácii investičnej akcie „Zvyšovanie energetic-
kej účinnosti MsÚ Strážske“. l Správu hlavného 
kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a 
petícií za rok 2018. l Správu hlavného kontrolóra 
z kontroly pokladničných operácií v ZUŠ a MŠ. l 
Správu hlavného kontrolóra z kontroly bežných 
výdavkov – EK 635 006 údržba budov, objektov 
alebo ich častí. l Správu hlavného kontrolóra z 
kontroly vykonávania základnej finančnej kontro-
ly na MsÚ. l Informácie zo zasadnutí komisií.
 Uznáša sa: l Na VZN č. 2/2019 o určení výš-
ky príspevkov od zákonných zástupcov za pobyt 
detí v materskej škole, na čiastočnú úhradu ná-
kladov na štúdium v základnej umeleckej škole, 
na činnosti centra voľného času, školského klubu 
detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmie-
nok úhrady v školských jedálňach. 
 Schvaľuje: l Celoročné hospodárenie Mesta 
Strážske za rok 2018 bez výhrad. l Rozdelenie 
prebytku hospodárenia za rok 2018 po usporia-
daní vo výške 479 816,09 € takto: celý prebytok 
sa odvedie do rezervného fondu. l Odvod zo-
statku finančných operácií vo výške 242 412,97 
€ do rezervného fondu. 
                                             (Pokračovanie na 2. strane)

Voľby do EP
 Rozhodnutím Predsedu NR SR zo dňa 1. 
februára 2019, boli vyhlásené Voľby do Európ-
skeho parlamentu. Voľby sa budú konať dňa 
25. mája 2019 v čase od 7.00 – 22.00 hod.
 Pre voľby do Európskeho parlamentu sú 
v meste Strážske zriadené 4 volebné okrsky. 
Podrobnosti nájdete v oznámení, ktoré ste z 
MsÚ k voľbám dostali spolu s navrhovanými 
kandidátmi.

Volili sme prezidenta
 Výsledky volieb prezidenta SR v meste v 
2. kole a 1. kole. Počet voličov zapísaných v 
zozname voličov: 3564, 3574. Počet voličov, 
ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1121, 1386. 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1121, 
1386. Počet platných hlasov odovzdaných pre 
všetkých kandidátov: 1093, 1380. Volieb sa 
zúčastnilo: 31,45 % voličov.
 Počet platných odovzdaných hlasov pre 
jednotlivých kandidátov: 1. Zuzana Čaputo-
vá Mgr.: 427. 2. Maroš Šefčovič, JUDr. PhD.:   
666.

mestoNaše

Ocenení pedagógovia
 Každoročne si pripomíname významnú prácu učiteľov a ich  ľudský prístup a odhodlanie sprístup-
niť nové vedomosti. Mesto Strážske pozvalo 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského 
- Deň učiteľov, do priestorov mestského úradu pedagógov, ktorých nominovali na ocenenie riaditelia 
škôl a školských zariadení. Silvia Ronďošová, Zuzana Sklenárová, Mgr. Iveta Hudáková, PaedDr. 
Svetlana Dušková, Mgr. Beáta Šenitková, Mgr. Milina Miklošová, Mária Uličná DiS art., PhDr. Andrea 
Brezovská, Ing. Bc. Beáta Šepeľová boli tohtoroční ocenení pedagógovia. 
 Primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák vo svojom príhovore poďakoval pedagógom za ich dôležitú, 
náročnú a tak potrebnú prácu. Oceneným pedagógom odovzdal ďakovný list, kvet a knihu Tradície 
na Slovensku. Podujatie vystúpeniami vypĺňali víťazi žiackej kategórie súťaže „Strážčanský slávik“ – 
Hana Hakošová a Zara Zamboryová. Zaznela aj pieseň – Náš učiteľ – v podaní Janka Ivana. 
 Aj takýmto spôsobom chceme učiteľom poďakovať za všetky tie roky, ktoré sa venujú mladej gene-
rácii a odovzdávajú jej svoje vedomosti, zručnosti a prakticky formujú celú mladú generáciu v meste.
                                  -bad-

Oznámenie 
o zisťovaní IKT

 Štatistický úrad SR v súlade s projek-
tom Európskej únie realizuje v roku 2019 
Zisťovanie o využívaní informačných a ko-
munikačných technológií v domácnostiach 
a u jednotlivcov (IKT). Na Slovensku bolo 
do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac 
ako 160 obcí, medzi nimi je aj mesto Stráž-
ske. Zisťovanie sa uskutoční od 17. apríla 
do 31. mája 2019. Vybrané domácnosti v 
našom meste navštívi pracovník Štatistic-
kého úradu SR -  opytovateľ -  s osobitným 
poverením. Všetky vaše informácie a ná-
zory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia 
výlučne pre potreby štátnej štatistiky (Zá-
kon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike).  
Podrobnejšie na www.statistics.sk alebo 
telefonicky na t. č. 055/6410 239 – Ing. Eva 
Modráková.                        Štatistický úrad SR 

Na snímke P. K. sú  pedagógovia a primátor po skončení podujatia.      Text. – red.-
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(Dokončenie z 1. strany) 
l Tvorbu rezervného fondu:
a) Počiatočný stav                         131 510,65 €
b) Tvorba        722 229,06 €
c) Konečný zostatok                       853 739,71 €.
l V súlade s ods. 2 § 14 Zákona č. 583/2004 
z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým 
opatrením č. 1/2019: 
a) prekročenie príjmov o                 726 679,83 €
b) prekročenie výdavkov o              726 679,83 €
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný 
vo výške 5 923 877,83 €.
Príjmy vo výške:    5 923 877,83 €
Výdavky vo výške:    5 923 877,83 €
Príjmy:     3 685 097,00 €
Kapitálový rozpočet    1 400 469,83 €
Finančné operácie        838 311,00 €
Spolu     5 923 877,83 €
Výdavky: Bežný rozpočet   3 490 639,00 €
Kapitálový rozpočet     2 328 580,83 €
Finančné operácie        104 658,00 € 
Spolu    5 923 877,83 €.
Text rozpočtového opatrenia č. 1/2019 je prílo-
hou č. 1 Uznesenia č. 244/2019. l Dodatok č. 
3 k Zásadám pre poskytovanie finančného prí-
spevku na stravovanie dôchodcov. l Jednora-
zovú sociálnu dávku pre Tamaru Peyk vo výške 
50 €. l Jednorazovú sociálnu dávku pre Annu 
Vašátkovú vo výške 50 €. l Jednorazovú soci-
álnu dávku pre Martu Michalíkovú vo výške 50 
€. l Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie 
v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu 
na rok 2019, pre projekt s názvom „Detské ih-
risko v medziblokovom priestore“. Spolufinan-
covanie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 
5% z celkového rozpočtu projektu. l Predloženie 
Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 
programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, 
pre projekt s názvom „Údržba futbalového mi-
niihriska“. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov 
vo výške minimálne 5% z celkového rozpočtu 
projektu. l Predloženie Žiadosti o poskytnutie 
dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie podľa § 1 a §2 Výnosu Mi-
nisterstva financií SR č. 26825/2005-441 na rok 
2019, pre projekt s názvom „Oprava miestnych 
komunikácií na Ulici mierová“. Spolufinancova-
nie z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10 
% z celkového rozpočtu projektu. l Predloženie 
Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na financovanie projek-
tov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019, 
pre projekt s názvom „Osvetlenie priechodov 
pre chodcov v Strážskom“. Spolufinancovanie 
z vlastných zdrojov vo výške minimálne 20 % 
z celkového rozpočtu projektu. l Dotácie pre 
spoločenské organizácie: OV Slovenský zväz 
chovateľov 300 €, Slovenský Červený kríž 300 
€, Slovenský rybársky zväz 200 €, Rímskoka-
tolícka cirkev-farnosť Strážske a filiálka Krivoš-
ťany 1 400 €, Gréckokatolícka cirkev - farnosť 
P.N. Strážske 700 €, Pravoslávna cirkevná obec 
Strážske 700 €. l Štatút mestských novín Naše 
mesto. l Text do kroniky mesta Strážske za rok 
2017. l Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme 
bytu: A) Nájomné byty - Obytný dom U-3 (Ul. ob-
chodná 440): Miško Marcel, Semancová Angela, 
Dančišin Erik, Semancová Jana, Benkoová Ľu-
bica, Skoupilová Ingrid, Turok-Meceňová Jana, 
Pavolková Mária – všetci opakovaný nájom do 
31.12.2019. B) Nájomné byty – Nižší štandard 
(Ul. Laborecká 280/29 a 281/27): Goroľová Mi-
roslava, Dudičová Gabriela, Dudičová Renáta a 
Dudič Stanislav, Žilková Lucia, Goroľ Karol a Go-
roľová Silvia, Adam Emil, Šmaťo Ján a Šmaťová 
Eva, Janičo Roman a Janičová Ingrid, Hrnčiaro-
vá Monika, Tolvajová Gabriela, Ridajová Silvia – 
všetci opakovaný nájom do 31. 12. 2019. Pride-
lenie nájomného bytu (Ul. obchodná 440): Igor 

Michlovič do  31.12.2019. l Prenájom nebytové-
ho priestoru o výmere 32 m² v stavbe Dvojúče-
lové zariadenie Kryt CO pre Annu Bačovčinovú, 
Mierová 629/83, 072 22  Strážske, IČO: 522 632 
31 na dobu neurčitú za cenu 50 Eur/mesiac /bez 
energií/, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí 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 majetku 
mesta pozemok registra „E“ parcelné č. 1705/9, 
výmera 37 m², druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 1765, k. ú.: Strážske, za cenu 
740,00 Eur v zmysle znaleckého posudku pre 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Kle-
mensova 8, 813 61 Bratislava z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí so zdô-
vodnením: predmetná parcela je z časti pôvodný 
chodník a z časti zasahuje do železničného prie-
cestia, prevod parcely je vo verejnom záujme, 
nakoľko je potrebný na uskutočnenie pripravo-
vanej stavby „ŽSR, elektrifikácia trate Bánovce 
nad Ondavou - Humenné“, cieľom prevodu je 
vybudovanie moderného priechodu pre peších v 
súlade s aktuálnymi technickými požiadavkami, 
nadobúdateľ na vlastné náklady vybuduje prie-
chod a po vybudovaní chodník prevedie mestu 
Strážske. l Prenájom nebytového priestoru o 
výmere 3,76 m² v stavbe Mestský úrad Stráž-
ske, súpisné č. 300/1 v administratívnej budove 
Mestského úradu pre Všeobecnú úverovú ban-
ku, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, 
IČO: 31320155 na dobu neurčitú za cenu 150,00 
eur mesačne z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. 
c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí so 
zdôvodnením: predmetný nebytový priestor je 
priestorom, v ktorom je v súčasnej dobe umiest-
nený bankomat Všeobecnej úverovej banky a. 
s., ktorý poskytuje služby občanom mesta. l 
Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné č. 
1436, výmera 28 m² pre Marián Konečný MON-
TES, Krivošťanská 517, 072 22 Strážske, IČO 
415 059 13, na dobu určitú – 4 roky od podpisu 
zmluvy za cenu 10,00 eur/m²/rok z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí so zdôvodnením: predmetný po-
zemok je pozemkom v blízkosti penziónu Vážka 
a je pozemkom, na ktorom sa zrealizuje projekt 
MÓLO VÁŽKA na Laborci, ktoré bude slúžiť 
návštevníkom penziónu a verejnosti ako vyhliad-
ková podesta a mólo na brehu rieky Laborec. l 
Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozem-
ku registra „C“ parcelné č. 116/1, výmera 28 m², 
druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1236, pre okres 
Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske, 
pre Anna Vilkovská - CAMBERA, Vihorlatská 
624, 072 22  Strážske, IČO: 43066003 na dobu 
neurčitú za cenu 10,00 Eur/m²/rok z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) Zákona číslo 138/1991 Zb. 
o majetku obcí so zdôvodnením: predmetný po-
zemok je pozemkom susediacim s pozemkom 
registra „C“ parcelné číslo 116/14, na ktorom je 
umiestnená rozostavaná prístavba „Polyfunkčný 
objekt, prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“ 
prevádzkovej budovy zmrzliny umiestnenej na 
parcele registra „C“ parcelné číslo 106/14, súp. 
číslo 19, ktorej prevádzkovateľkou je žiadateľ-
ka Anna Vilkovská – CAMBERA. l Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebyto-
vých priestorov v kultúrno-spoločenskom objekte 
súp. č. 510/3A na účel „Interiérové ihrisko pre 
deti s kaviarňou“. Podmienky sú prílohou č. 2 
Uznesenia č. 244/2019. l Podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom nebytových priesto-
rov Administratívnej budove MsÚ. Podmienky 
sú prílohou č. 3 Uznesenia č. 244/2019. l Pod-
mienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

časti nehnuteľnosti v objekte Kolkárne - Bufet a 
súvisiace priestory. Podmienky sú prílohou č. 4 
Uznesenia č. 244/2019. l Zverejnenie zámeru 
na prenájom nebytových priestorov miestnosť 
č. 4 o výmere 20 m² a miestnosť číslo 5 o vý-
mere 10 m² v stavbe - budova U2, súpisné číslo 
439, Ul. obchodná, stavba postavená na parcele 
287, stavba a parcela zapísaná na LV č. 1236  
pre okres Michalovce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: 
Strážske, pre Základnú organizáciu Jednoty dô-
chodcov Slovenska Strážske za cenu 1 eur/rok 
so zdôvodnením: predmetné nebytové priestory 
sú dlhodobo neobsadené a budú slúžiť obča-
nom – členom na činnosť a aktivity občianskeho 
združenia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. 
l Zadanie Zmeny a doplnky č. 4 v zmysle § 11 
ods. 5 písm. g) stavebného zákona na pozemku 
registra KNE parc. 377/24, katastrálne územie 
Strážske za účelom zapracovania plochy cinto-
rína v danej lokalite a na pozemku registra KNE 
parc. č. 1511/1, katastrálne územie Strážske, za 
účelom zapracovania plochy parkoviska pre roz-
šírenie cintorína.  
 Ukladá: l Zúčtovať kladný výsledok hospo-
dárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 614 
049,82 € v prospech účtu 428 Výsledok hos-
podárenia v schvaľovacom konaní a na ťarchu 
účtu 431 Nevysporiadaný výsledok hospodáre-
nia minulých období.T: 31. 12. 2019. Z: vedúca 
ekonomického oddelenia. l Zúčtovať kladný vý-
sledok hospodárenia Mestského podniku služieb 
mesta Strážske... (Pokračovanie na 3. strane)   

XXIII. Strážčanský jarmok
17. a 18. 5. 2019

17. 5. 2019 - piatok
10.00 hod.  Slávnostné otvorenie 
  jarmoku primátorom   
  mesta Strážske
14.30 hod.  ZUŠ, DSS LIDWINA
15.00 hod.  MŠ, ZŠ, CVČ
16.30 hod.  HANKA SERVICKÁ 
  a Ľudová hudba DRIBNA
18.00 hod.  Folklórny súbor ORGONINA       
19.30 hod.  Hudobno-zábavná   
  kapela ŠČAMBA
21.00 hod.  Hudobná skupina ESTÁ
00.00 hod.  Ukončenie programu             

18. 5. 2019  – sobota
Športovo-detské dopoludnie 
10.00 hod.  Zumba párty so Zuzkou
11.00 hod.  Divadlo Portál 
  – Rozprávkový hrniec
11.45 hod.  Detská tombola

16.00 hod.  Folklórne skupiny:   
            KOŇUŠAŇE, STARJANI
17.00 hod.  Spevácky zbor ROZKVET 
18.00 hod.  Skupina SÁM SEBOU 
19.30 hod.  HEĽENINE OČI
21.00 hod.  Reprodukovaná hudba
00.00 hod.  Ukončenie programu       

SPRIEVODNÉ AKCIE:
17. 5. 2019
Propagačná výstava drobných zvierat  
 ZO SZCH – Nám. A. Dubčeka
Zóna umenia – ZUŠ Strážske
18. 5. 2019
9.00 hod.  Turnaj o putovný pohár 
 primátora mesta – kolkáreň
10.00 hod.  Volejbalový turnaj mužov 
 v mestskej telocvični
Organizátor si vyhradzuje právo mož-
nosti zmeny programu v odôvodnených 
prípadoch.
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(Dokončenie z 2. strany) ...za účtovné obdobie 
2018 vo výške 25 945,66 € na ťarchu účtu 431 
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní 
a v prospech účtu 428 Nevysporiadaný výsle-
dok hospodárenia minulých období.T: 31. 12. 
2019. Z: riaditeľ MsPS. l Zverejniť zámer na 
prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné 
č. 116/1, výmera  28  m² pre Anna Vilkovská - 
CAMBERA, Vihorlatská 624, 072 22  Strážske, 
IČO: 43066003.T: 18. 4. 2019. Z: MsÚ. l Zve-
rejniť zámer na prenájom nebytových priestorov 
miestnosť č. 4 o výmere 20 m² a miestnosť číslo 
5 o výmere 10 m² v stavbe - budova U2, súpisné 
číslo 439, Ul. obchodná, Strážske pre Základ-
nú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska 
Strážske.T: 18. 4. 2019. Z: MsÚ. l Vyhlásiť ob-
chodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových 
priestorov v kultúrno-spoločenskom objekte súp. 
č. 510/3A na účel „Interiérové ihrisko pre deti s 
kaviarňou“.T: 30. 4. 2019. Z: MsÚ. l Vyhlásiť ob-
chodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových 
priestorov v administratívnej budove MsÚ.T: 30. 
4. 2019. Z: MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú 
súťaž na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte 
Kolkárne - Bufet a súvisiace priestory.T: 10. 5. 
2019. Z: MsÚ. l Analyzovať spotrebu elektrickej 
energie na mestskom kúpalisku za obdobie 2015 
– 2018.T: 15. 6. 2019. Z: riaditeľ MsPS. l Pripra-
viť návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočto-
vým opatrením č. 2/2019 v položkách: FK 08.4.0 
EK 642 zvýšenie o 10 000 € na dotáciu pre Rím-
sko-katolícku farnosť Strážske (na vypracovanie 
PD na obnovu národnej kultúrnej pamiatky). FK 
08.1.0 EK 642 zvýšenie o 15 000 € na činnosť 
futbalového oddielu ŠK Strážske. T: 30. 4. 2019. 
Z: MsÚ. l Realizáciu výstavbu mestských komu-
nikácií v časti Krivošťany: Mestská komunikácia 
od RD č. 346 po RD č.342. Mestská komunikácia 
RD č. 340. Mestská komunikácia k RD č. 680. T: 
31. 12. 2019. Z: MsÚ.         
                  Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Rodičia zaplatia od septembra viac
 Na území nášho mesta máme školské zariadenia, ktoré zriadilo mesto, a teda sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Strážske. Ide o materskú školu, základnú umeleckú školu, školský 
klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. 

Venujme sa triedeniu odpadu, 
inak to pocíti naša peňaženka!

 Od januára tohto roku začal platiť nový 
zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 
a nariadenie vlády ktoré ustanovuje výšku 
sadzieb poplatkov za uloženie odpadov na 
skládkach. Pre naše mesto prinášajú obidva 
právne predpisy podstatné zmeny. 
 Prvá zmena je na strane príjmov. Mení sa 
systém odvádzania a prerozdelenia poplatkov za 
uloženie odpadov na skládkach. Doteraz dostá-
valo mesto, z dôvodu, že sa na jeho území na-
chádza skládka odpadov, celý poplatok priamo 
od prevádzkovateľa skládky. V súčasnosti pre-
vádzkovateľ skládky odvádza poplatok do Envi-
ronmentálneho fondu a z neho určená časť bude 
poukázaná mestu. Ak porovnáme množstvá 
uskladnených odpadov za rok 2018 a poplatok, 
ktorý bude Environmentálny fond odvádzať mes-
tu podľa nového zákona, tak mesto dostane za 
rok menej asi o 39 tisíc eur, t. j. 84% z poplatku 
vypočítaného podľa predchádzajúcich pravidiel.
 Druhá zmena sa týka výdavkov mesta. Sa-
dzba poplatku za uloženie komunálnych od-
padov na skládku závisí od úrovne vytriedenia 
komunálneho odpadu.  Pre rok 2019 sú sadzby 
v rozmedzí od 7 eur za tonu pre úroveň vytrie-
denia viac ako 60% do 17 eur za tonu pri úrovni 
vytriedenia menej ako 10%. Hodnota vytriedenia 
odpadov v našom meste za rok 2018 je 51,89 %.  
Pozitívne ju ovplyvnil výkup kovového odpadu od 
fyzických osôb spoločnosťou TSR SLOVAKIA, 
s.r.o. a Tatiana Bindzarová – T.M.B.. V prípade 
týchto výkupní sa celé množstvo vykúpeného 
odpadu, bez ohľadu na trvalý pobyt odovzdá-
vajúceho občana, započítava do vytriedených 
odpadov v meste, lebo tu sa výkup uskutočňuje. 
Z vytriedených zložiek KO tvoria kovy z výkupní 
83,56 %.
 Ak by sme pri výpočte hodnoty vytriedenia 
vychádzali iba z množstiev vytriedených zložiek 
komunálneho odpadu, okrem kovových odpa-
dov z výkupní, bola by hodnota vytriedenia iba 
15,06 % a mesto by za každú uskladnenú tomu 
komunálneho odpadu zaplatilo 12 eur, t. j. o 138 
% viac ako v roku 2018. V prípade pretrvávajú-
cej situácie v triedení odpadu občanmi v našom 
meste, bude mesto nútené zvýšiť poplatok za 
odpad dvojnásobne. 
 Prosím, venujte triedeniu odpadu pozor-
nosť nielen kvôli peniazom, ale aj pre budúc-
nosť našich detí! Je možno klišé písať, že pri 
ekológii treba začať od seba, ale je to tak. Eko-
lógia nevyžaduje veľké skutky.  Úplne stačí vy-
hadzovať odpad tam, kam patrí, triediť to, čo sa 
triediť má a kde-tu si okolo seba upratať. 

O nakladaní s odpadmi
 V roku 2018 bol v porovnaní s rokom 2017 
zaznamenaný pokles produkcie zmesového ko-
munálneho odpadu o 39,27 t, t. j. o 3,9 %. Naj-
vyšší pokles bol zaznamenaný u podnikateľov 
v areáli Chemko, ktorý bol spôsobený zmenou 
systému zberu odpadov – veľkoobjemové kon-
tajnery boli nahradené 1 100 litrovými kontajner-
mi. l Najvýraznejší medziročný pokles bol za-
znamenaný pri produkcii drobného stavebného 
odpadu od obyvateľov – o 79,26 t (v porovnaní s 
rokom 2015 o 426,32 t). l Produkcia objemného 
odpadu  sa oproti roku 2017 zvýšila o 52,18 t. V 
porovnaní s rokom 2017 bolo na skládku Pláne 
celkom vyvezených o 73,26 t odpadu menej. l 
Z občanmi odovzdaného množstva triedených 
zložiek komunálneho odpadu bolo na Hale trie-
deného zberu vytriedených 25,88 t odpadu, kto-
rý nebolo možné odovzdať na materiálové alebo 
energetické zhodnotenie a bol uložený na sklád-
ke Pláne. l Každý občan mesta (vrátane podni-
kateľov, v priemere) za minulý rok vyprodukoval 
260,14 kg komunálneho odpadu (zmesový a ob-
jemný), 4,1 kg drobného stavebného odpadu a 
285 kg  komunálneho odpadu vytriedil. 
 Ak počítame do vytriedených zložiek iba 
občanmi vytriedené odpady – mimo kovov z vý-
kupní, každý občan vytriedil len 46,9 kg zložiek 
komunálneho odpadu.             

Marta Bočková, referent ŽP MsÚ

 Financovanie vyššie uvedených zariadení sa uskutočňuje predovšetkým: 1. z výnosu dane z príj-
mov fyzických osôb (tzv. podielové dane), 2. z príspevku od zákonných zástupcov za pobyt detí v 
školských zariadeniach.
 Mesto určí všeobecným záväzným nariadením (VZN) výšku obidvoch častí financovania škôl a 
školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výška príspevku od zákonných 
zástupcov nebola menená od roku 2008. Nakoľko odvtedy niekoľkonásobne vzrástli ceny za energiu a 
tiež  došlo k navýšeniu tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov, finančné prostried-
ky na prevádzku a mzdy školských zariadení v našom meste sú nepostačujúce. Na základe týchto 
zistení došlo po 11-tich rokoch k prehodnoteniu výšky príspevku od zákonných zástupcov dieťaťa/
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti 
mesta Strážske. Podrobný prehľad výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka je spracovaný 
vo VZN č. 2/2019. 
 Deti navštevujúce spomínané školské zariadenia dosahujú veľmi pekné výsledky v rôznych sú-
ťažiach, svojím talentom a nasadením prispievajú k spríjemneniu nejednej kultúrnej akcie v meste či 
mimo neho. Aj mňa, ako rodiča, sa zvýšenie poplatkov týka, no zároveň si uvedomujem, že zabezpe-
čenie zmysluplného trávenia voľného času pod odborným pedagogickým vedením znamená položiť 
základy, ako správne tráviť voľný čas aj v dospelosti. V zmysle citátu: “Dajte človeku rybu a nakŕmite 
ho na jeden deň. Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.”– Maimonides.

 PaedDr. Jana Dzurillová, poslankyňa MsZ

Z ROKOVANIA MsZ

Poďakovanie
 Ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym, bý-
valým spolupracovníkom 
z PZ SR, susedom, za 
prejavenie sústrasti, úte-
chy a za kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 
milovaným manželom a 
otcom Dušanom DAN-
ČIŠINOM, ktorý nás na-
vždy opustil 11. 2. 2019 
vo veku 63 rokov.    

Smútiaca manželka a syn s rodinou

Spomíname
 Uplynul rok, čo nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec, dedko, brat a priateľ Ing. 
E. KARKOŠIAK. Vy čo ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu svoju spomienku! 
 Smútiaca manželka s rodinou. 

Spomíname
 Dňa 27. augusta uply-
nie 20 rokov, čo tragicky 
zahynul náš milovaný 
manžel a ocko Marián 
Ciganoc. „V srdci bolesť, 
v očiach žiaľ, to najdrah-
šie nám pán Boh vzal.“ 
 S úctou spomínajú 
manželka, synovia a vnú-
čik

 Únia žien Slovenska každoročne organizuje ce-
loslovenskú súťaž v umeleckom prednese poézie a 
prózy s názvom Vansovej Lomnička. Tohto roku sa 
uskutočnil už 52. ročník, v ktorom sa 14. februára 
v Dome kultúry - mestskej knižnici, predstavilo 12 
žien rôznych vekových kategórií. Do okresného kola 
v Michalovciach postúpilo 7 súťažiacich. Vhodným 
doplnkom bola výstava paličkovanej čipky krúžku 
Pavučinka s veľkonočnými motívmi. Milým prekvape-
ním bola účasť starostky obce Bánovce n/O Ľ. Ďur-
čákovej, podpredsedníčky OO ÚŽS Ľ. Geročovej a A. 
Majerníkovej. Referát kultúry prispel užitočnými dar-
čekmi pre všetky prítomné účastníčky. B. Apjárová z 
knižnice sa postarala o príjemnú atmosféru podujatia. 
Okresné kolo v Michalovciach sa konalo 27. februára 
zúčastnilo sa 14 súťažiacich, na krajské kolo postúpi-
lo 6 súťažiacich, ocenenie za kultivovaný prednes a 
titul laureátka získala G. Grmolcová. Výstava paličko-
vanej čipky A. Gajdošovej spestrila podujatie pri 
šiškách od H. Nemcovej. Tešíme sa na stretnutie 
žien krúžku poézie a prózy Zrkadlenie a účastní-
čok, ktorým je umelecký prednes blízky.        -AZ- 

Účastníčky VL v Michalovciach.
Snímka: ZOS                     Text: - red. -

Blízky umelecký prednes
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Pri šiškách a čaji
 Tradičné fašiangové podujatie sa konalo na 
námestí. Fašiangový sprievod začal pri zák-
ladnej škole a pokračoval smerom k materskej 
škole, domu kultúry až na námestie, kde pokra-
čoval krátky kultúrny program. Deti z materskej 
školy v karnevalových maskách roztancovali sa 
hneď v úvode. Zaujali aj pásmom básní, piesní 
a veselých tancov. Žiaci základnej umeleckej 
školy si pripravili fašiangové piesne. Centrum 
voľného času pokračovalo s ľudovými tancami a 
piesňami, zábavným hovoreným slovom a oprá-
šili aj pradávny zvyk – pochovávanie basy. DFS 
Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ, navodil tú 
správnu fašiangovú náladu. Účinkujúci i diváci si 
pochutnali na tradičných fašiangových šiškách. 
Námestím sa niesla príjemná atmosféra pri ľudo-
vej pesničke a ochutnávke.  

Z činnosti ŠKD
 Na úlohu mamičky sa mohli dievčatá 1.- 4. 
ročníka pripraviť v druhom kole súťaže Miss bá-
bika. Oproti minulému roku boli oveľa zručnejšie, 
za čo boli aj odmenené vecnými cenami. „Čo 
tak si preskúšať svoje vedomosti?“. Tieto slová 
spestrili popoludnia v ŠKD, keď sme potrápili deti 
netradičnými úlohami. Tí najlepší potom súťažili o 
titul hádankový kráľ/kráľovná. Deti zadané úlohy 
plnili zábavnou a netradičnou formou. Marec sa v 
ŠKD niesol v znamení kníh a deti  z I. oddelenia  
sa zúčastnili zápisu v mestskej knižnici. Čakalo 
ich rozprávkové putovanie uličkami knižnice, 
čítanie krásnej a humornej rozprávky. Domov si 
odniesli svoj prvý čitateľský preukaz a sladkú od-
menu. Vďaka patrí B. Apjarovej za krásne popo-
ludnie strávené v priestoroch knižnice. Prvý aprí-
lový týždeň bol venovaný dopravnej výchove a 
deti si prehĺbili svoje vedomosti o Integrovanom 
záchrannom systéme, dopravných značkách, re-
flexných prvkoch a taktiež  čo-to o bicykli a jeho 
údržbe.                                                            M.B.

Pod kríž tvoj stanem
 To je názov pôstneho pásma spevu, hudby a slova, s ktorým spevácky zbor Rozkvet, - pracuje 
pri referáte kultúry MsÚ, - vystúpil 14. apríla v troch kostoloch. Pásmo a najmä precítene zaspieva-
né piesne veľmi oslovili ľudí v laviciach. Preto boli aj potlesky za spev, hudobné sprevádzanie M. 
Berešovej, DiS. art., a Mgr. art. E. Tokára a hovorené slová zboristiek veľmi spontánne. Dirigentka 
PhDr. S. Rudačková dokázala svojím odborným vedením pripraviť zbor na vynikajúce vystúpenia. V 
chrámoch im srdečne, aj v mene prítomných, vyjadrili vďaku otcovia duchovní M. Džugan, A. Vaščák 
a L. Praščák. Dirigentka a účinkujúci predostreli v pásme aj dôležité pôstne posolstvo a záverečné 
Mnohaja lita – Mnoho rokov - spievali s Rozkvetom prítomní vo všetkých kostoloch. Technicky spolu-
pracovali Mgr. Ľ. Marek, Ing. J. Pliška.                                                                                G. Grmolcová

Tri týždne v Miláne
 Nedávno sa 15 študentov a dvaja učitelia Strednej odbornej školy v Stráž-
skom, zúčastnili programu celoživotného vzdelávania v rámci projektu Leonardo 
da Vinci Mobility, podporovaného Európskou komisiou a Národnou agentúrou 
(SAAIC) v Bratislave. 
 Projekt bol zameraný na organizáciu zahraničnej praxe v reálnom pracovnom 
prostredí – v podnikoch spoločnosti EVOLVO MILANO. Hlavnými cieľmi projektu 
bolo v oblasti dopravy napríklad   osvojiť si nové teoretické a praktické vedomosti 
a získať nové poznatky, spoznať administratívne, ekonomické a obchodné roz-
diely medzi našou a cieľovou krajinou, porovnať ich odlišnosti, rozvíjať jazykové 
zručnosti študentov. 
 Po ukončení praxe sme získali certifikát Europass Mobility a máme lepší 
predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie. 
Našou partnerskou organizáciou je talianska firma EVOLVO, ktorej úlohou bolo 
podporiť náš odborný rast na vyššej úrovni. Spoločnosť nám zabezpečila vhodné 
pracoviská vo firmách, kde sme sa veľa naučili. Partnerská firma  pre nás pripra-
vila aj zaujímavé návštevy pamätihodností. Tri týždne uplynuli veľmi rýchlo a sme 
vďační všetkým, ktorí nám umožnili absolvovať zahraničnú stáž v Miláne, ako aj 
našim učiteľkám Ing. M. Onuferovej a PhDr. A. Brezovskej, ktoré nás v Miláne 
sprevádzali, Národnej agentúre, partnerskej firme EVOLVO a našim talianskym 
tútorom. Zahraničná prax je veľkým prínosom pre náš profesionálny rast. 
                                                                                 Daniel Kuľha, Adrián Bachura

Čo sme fotili
 Tešili sme sa na novootvorený krúžok Fotoa-
teliér v CVČ. Naša vedúca Mgr. J. Homzová nás 
veľa naučila o fotení. Od jari sme vonku zachy-
távali kvety, stromy, pomník padlým v 1. svetovej 
vojne, kostol, mestský úrad. V CVČ sme sa stre-
távali s členmi 24 krúžkov, niektoré sme aj fotili. 
Do súťaže Zelený objektív sa zapojila S. Oravco-
vá a V. Dankanin. Chceme v krúžku pokračovať 
aj  ďalej, lebo sa nám v CVČ páči. Na snímke 
sme pri písaní článku do počítača.   
                   Krúžok Fotoateliér

Fašiangový karneval ŠKD
 Ani sme sa nenazdali a chodbu zaplnil sprievod veselých detí v maskách, ktoré mierili 
rovno do telocvične, ktorá sa pod šikovnými rukami vychovávateliek zmenila na karnevalové 
kráľovstvo.

 Tance, piesne, súťaže, hry sa rýchlo striedali a všetko sprevádzala dobrá nálada a veselý džavot, 
ktorý sa ozýval nielen školou, ale aj blízkym okolím. Všetky deti nedočkavo čakali na vyhodnotenie, 
pretože si už od začiatku obzerali množstvo pekných cien, na ktoré nám prispeli okrem ZŠ aj sponzo-
ri  pani Tomeková a pani Semková, za čo im veľmi pekne ďakujeme. V dobrej nálade čas rýchlo ply-
nul a po skončení ešte na deti čakali v školskej jedálni fašiangové šišky.                                              M.B.

INZERCIA
Predám záhradku 

v záhradkárskej osade Sihoť. 
Kontakt: 0907 998 180.

Spevácky zbor Rozkvet s pásmom vystúpil prvýkrát v chráme PCO.   Snímka: J. Pliška    Text: - red. -

Študenti SOŠ navštívili v Taliansku aj pamätihodnosti. Na snímke 
sú pred hradom Castello.                         Snímka: SOŠ     Text: - red. -
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Návštevy v ZUŠ
 V apríli prišla na sľúbenú návšteva do zá-
kladnej umeleckej školy A. Vinczeová (Baná-
šová), aby si pozrela divadelné predstavenie 
členov dramatického odboru (na snímke G. G.) 

podľa jej knihy Zabudnuté slovenské rozpráv-
ky. Predstavenie pochválila a výborne splnila 
- spolu s manželom - aj úlohu prečítať v našom 
nárečí úryvky z knihy Vichodňarske rozpravoč-
ki. 
 Jej autor Jožko Jenčo túto knihu v škole 
prezentoval už skôr. So žiakmi ZŠ urobil hla-
sovú dramatizáciu z ukážok, ktoré veľmi zaují-
mavo aj sám čítal, dával otázky. Bolo to veľmi 
pútavé.                                                 G. Grmolcová

Ponuka leta v CVČ
 Ponúkame spestrenie letných prázdnin 
pre deti, plnohodnotne strávený čas denne od 
8. – 16.  hod. s atraktívnymi aktivitami takto: 
 PRÍMESTSKÉ DENNÉ TÁBORY: DISNEY-
HO MAJSTROVSTVÁ - I. turnus mestského 
denného tábora 1.7 - 4.7. 2019. Deti budú ak-
tívne predovšetkým v prírode. Čaká ich Tarzan 
- prekážková dráha v džungli, farebná pena a 
návšteva rekreačného areálu Lysá Hora a Vyšný 
Kazimír. Poplatok 25 €, nečlenovia 30 €. 
 MIMONI NA DOBRODRUŽSTVE - II. turnus 
mestského denného tábora 8.7. -12.7. 2019. Mi-
moni – deti - pôjdu po stopách sopky... Navštívia 
Bricklandiu – výstavu z legokociek v Košiciach. 
Poplatok 30 €, nečlenovia: 35 €.
 Tábory sú určené deťom vo veku 7 - 14 rokov. 
V cene sú: náklady na stravu (obed v reštaurá-
cii Da Baffone), základné poistenie, pitný režim, 
materiál na činnosť, odmeny a ceny do súťaží, 
prípadne cestovné a vstupné.
 ODBORNÉ SÚSTREDENIA: Tenisové 
leto 15.7. – 19.7.2019. Kurz (9 – 15 rokov) je 
zameraný na nácvik základov tenisu a zdoko-
naľovanie. Denná dochádzka v trvaní 3 hodi-
ny, podľa rozpisu. Možnosť zapožičania rakiet, 
lôpt a športových pomôcok. Strava z vlastných 
zdrojov. Poplatok: 5 € (7 €). Malí výmyselníci 
15.7. – 19.7.2019. Tvorivý týždeň pre dievčatá 
aj chlapcov plný experimentovania. Počas dňa aj 
hry, zábava a relax v prírode.Trvanie: 9. hod. – 
12. hod. Poplatok: 7 € (9 €).
 Žiadosť o prijatie dieťaťa na letnú činnosť 
a pokyny pre rodičov je potrebné vyzdvihnúť 
v CVČ Strážske do 5.6.2019 a poplatok uhra-
diť do 12.6.2019!                    Mgr. M. Kordeľová

Aktivity, besedy a zábava
 Centrum voľného času v rámci príležitostnej záujmovej činnosti zorganizovalo niekoľko zaujíma-
vých podujatí pre rôzne vekové kategórie. Pre žiakov ZŠ sa uskutočnili besedy s pediatričkami MUDR. 
Štefankovou a MUDr. Žákovou, ďalšie s dopravným inžinierom kpt. Ing. Š. Švenkom. Týždeň bezpeč-
ného internetu - besedy pre žiakov ZŠ a SOŠ s preventistkou ORPZ Michalovce Ing. Kpt. Z. Rozsy-
palovou. Tradičný Retro Valentín bol plný zábavy pre deti ŠKD a na Country karnevale sa klienti DSS 
Harmonia a Lidwina tiež zabavili. Prváci SOŠ na besede s inštruktorkou ÚSČK v Michalovciach Mgr. 
M. Vincovou získali základy poskytovania prvej pomoci. Počas jarných prázdnin si v CVČ zašantili malí 
špuntíci so svojimi rodičmi pri hrách a pesničkách, boli aj tvorivé ekodielničky, modelovanie, hra Člove-
če nehnevaj sa, boli aj ukážky historického šermu členov šermiarskeho spolku Michalovce. Športovou 
bodkou bolo stretnutie detí v kolkárni, ktoré využívali aj herne v CVČ. 
 Pri príležitosti Medzinárodného deň lesov uskutočnili besedy pre žiakov ZŠ s J.Sisákom - poľov-
níkom a ochranárom prírody. O dôležitom význame vody sa dozvedeli žiaci ZŠ na besede s pracov-
níčkou RÚVZ v Michalovciach Ing. H. Hubaľovou k Svetovému Dňu vody. Pre žiakov ZŠ a SOŠ sa 
uskutočnili workshopy o ochrane vtáctva v NPR Senianske rybníky a Medzibodroží s pracovníkom 
Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko.                                                          A. Fedáková

MDŽ a slávik
 10. marca sa v Mestskej kultúrnej sále uskutočnila sláv-
nosť a pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa prihovoril 
poslanec MsZ Mgr. Ľuboš Marek. V kultúrnom programe sa 
predstavili deti z MŠ, CVČ a ľudové piesne v originálnom pre-
vedení zaspieval spevácky zbor Rozkvet, ktorý pracuje pod 
vedením PhDr. Slávky Rudačkovej, PhD. V úvode zaspieval 
Ján Ivan, ktorý zároveň sprevádzal všetkých účinkujúcich. 
 Potom sa začal 21. ročník súťaže v interpretácii ľudovej 
piesne Strážčanský slávik. Najviac ocenených zlatých slávi-
kov získala MŠ v zastúpení: Damián Meňovčík, Kamila Saba-
došová, Hana Karkošiaková, Sofia Šinavská, Nelly Basara, 
Tobias Hajdučko, Silvia Štefanová, Noemi Meždejová, Ema 
Bodnárová a Barbora Kasmanová. V rámci kategórie ZŠ – I. 
stupeň udelila porota 1. miesto Zare Zamboryovej, 2. miesto 
Nine Kováčovej a 3. miesto Filipovi Šimkovi. V kategórii ZŠ 
– II. stupeň získala 1. miesto Hana Hakošová, 2. 
miesto Loren Hordošová a 3. miesto Zuzana Lal-
kovičová. V poslednej kategórii dospelých udelila 
porota 1. miesto Alžbete Ščurovej z DSS Harmo-
nia, 2. bola Mária Horváthová z DSS Lidwina.  
     -bad- 

Pondelky sú naše
 Centrum voľného času vo svojej práci neza-
búda ani na tých najmenších. Každý pondelok od 
10. hodiny sa stretávame v priestoroch centra, 
kde na nás čakajú rôzne aktivity. Pod vedením 
vedúcej Alice Fedákovej spoločne tvoríme, tan-
cujeme, cvičíme a zažívame stále niečo nové. 
Vo fašiangovom období sme mali karneval. Sme 
povďačné kolektívu CVČ za to, že sa na spo-
ločné pondelky veľmi tešíme. Predsa len tých 
aktivít a možností pre batoľatá v našom meste 
nie je veľa. Stretávame sa a utužovanie vzťahov 
dobre padne našim najmenším, ale aj nám, ma-
mičkám.                   Kolektív členov Drobčeka

Organizuje, 
pomáha a varí

 V sobotu 6. apríla zorganizoval Jozef Kozár 
brigádu na brehu Laborca. Spolu s ním aj Jo-
zef Dzurjaník, Laura Dzurjaníková, Nina Dzur-
janíková, Nela Lipovská pozbierali z Laborca 
naplavené umelohmotné fľaše, ktoré vytriedili 
do separovaného zberu. Na dvoch úložiskách 
sme napočítali spolu 57 vriec. Odvoz zabezpečili 
pracovníci TS mesta Strážske. Poznamenáva-
me, že malá skupinka brigádnikov (bolo by ich 
možno viac, ale prišiel dážď) vyčistila breh La-
borca od vodou naplavených fliaš v celej časti od 
začiatku nášho chotára až po most. Zaslúžia si 
našu pochvalu.
 Na brigádnickom mieste – pod krížom na 
úbočí Krivoštianky – J. Kozár pripomenul, že v 
deň štátneho sviatku výročia SNP chce zorgani-
zovať – tak, ako aj pri iných príležitostiach – osla-
vy v prírode, s nenáročnou trasou na prechádzku 
do prírody v popoludňajšom čase. Predtým bude 
ešte pomáhať pri rybárskej súťaži – Memoriáli M. 
Ohradzanského. O hladné žalúdky sa postará aj 
na splave Laborca z Humenného, ktorý skončí 
pri moste v Strážskom. Uvidíme ho možno pri 
hrnci s dobrotou aj inde. Bolo mu ľúto, že ho v 
oficiálnom článku mesta o jarmoku, kde sa staral 
o hladné žalúdky, nikto ani nespomenul. Robíme 
to teraz my v redakcii.                         G. Grmolcová

Zasadili lipy
 22. marca členovia SNS s predse-
dom Petrom Malíkom, členmi ZO JDS 
a KD sa zúčastnili brigády pri sadení 
7 mladých líp, ktorými doplnili rad po 
minuloročnom sadení 13 stromčekov 
smerom ku kúpalisku. Doniesol ich 
Ján Leško a ošetril aj doterajšie. Po-
tom sa stretli v KD, kde besedovali s 
kandidátom na poslanca do EP Ing. 
Martinom Čornejom. Na pretras pri-
šli aj pripomienky k PCB skládkam v 
Chemku. SNS zároveň oznámila pri-
pravovaný MDD v parku a ďalšie akti-
vity.                                                 G. Grmolcová

Na snímke P. Malíka sú účastníci a brigádnici pri sadení 
stromčekov.                                                              Text: - red.-

Nebojí sa medveďa
 Na besedu k nám do školy prišiel poľovník 
– Ján Sisák. Rozprával nám, že v zime chodí 
kŕmiť srnky. Stará sa o zvieratá v lese. Najviac 
ma zaujalo, že diviak sa nebojí medveďa. Jeho 
veľké kly ho dokážu zabiť. Vedeli ste, že snežien-
ka je chránený kvet? Pán Sisák nám rozprával 
aj o ďalších jarných kvetoch. V nedeľu sme išli 
s rodičmi na Krivoštianku. Povedal som im, čo 
všetko som sa dozvedel na besede s poľovní-
kom. Bolo to poučné a zaujímavé. Najmä ozajst-
né zuby diviaka.                    Šimon Karkošiak, II.A

Aj títo malí speváci všetkých za- 
ujali.       Snímka: P. K.  Text: - red. -

Príjemné posedenie
 Dňa 26. apríla prijal naše pozvanie na be-
sedu do ZŠ Peter Tomko, náš rodák zo Stráž-
skeho. Veľmi pekne nám porozprával o svojej 
športovej kariére a úspechoch, ktoré dosiahol i 
v umeleckej sfére. Počúvali sme s úžasom, čo 
všetko už stihol a ako sa mu darí. Ďakujeme 
mu za pekné piatkové posedenie v našej zák-
ladnej škole.                                      Žiaci zo 6.A
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 30. marca sa v našom mestskom parku zišla slovenská bežecká špička, keď mestský be-
žecký klub MBO Strážske v spolupráci s Mestom Strážske, Základnou školou a za pomoci 
sponzorov organizoval 14. ročník Laboreckej desiatky, ktorá bola zároveň majstrovstvami 
Slovenska v cestnom behu na 10 km. 
 Na štart sa postavilo rekordných 309 pretekárov odhodlaných bojovať nielen so súpermi, ale aj 
pre bežcov s teplým počasím. Na trati dominoval v novom traťovom rekorde 31:16 min. olympionik 
Tibor Sahajda z BMSC Bratislava, v kategórii žien dominovala Silvia Valová z AK Lučatín. Z našich 
pretekárov sa najlepšie umiestnil Jozef Fencik na celkovom 22. mieste, celú trať absolvovali aj čle-
novia domáceho bežeckého klubu MBO Strážske a družstvo žien získalo striebornú medailu z maj-
strovstiev Slovenska, čo je pre náš klub a naše mesto vynikajúci výsledok, muži obsadili 4. miesto.
 Samotný pretek sprevádzal aj kultúrny program, pre pretekárov aj početnú divácku verejnosť 
bola pripravená bohatá tombola s hlavnou cenou LCD televízorom, obed a šatne pre pretekárov 
zabezpečila Základná škola v Strážskom, o bezpečnosť na trati sa postarala mestská polícia so spo-

luprácou dopravnej a štátnej polície, priestory 
a samotnú organizáciu nám poskytol Park Pub 
Strážske. Vďaka patrí Jankovi Sabovi, kolektívu 
rozhodcov pod vedením Jany Lipovskej pri pre-
zentácií na štarte a v cieli pretekov, organizáto-
rom samotného preteku, ktorí asistovali počas 
celého priebehu majstrovstiev Slovenska, sa-
mozrejme poďakovanie patrí všetkým sponzo-
rom a reklamným partnerom preteku.
  Po skončení preteku odchádzali domov všet-
ci pretekári, ale aj diváci a samotní organizátori 
s pocitom dobre zorganizovanej akcie, no aj s 
odhodlaním pripraviť o rok ešte lepšie jubilejný 
15. ročník cestného behu Laborecká desiatka.                                 

 Vladislav Lipovský

Kolkársky turnaj 
strany Smer-SD

 Táto tradičná športová akcia Okresnej orga-
nizácie strany Smer-SD v Michalovciach sa ko-
nala v mestskej kolkárni v sobotu  2. marca - bol 
to 19. ročník. Turnaj otvoril podpredseda okres-
nej organizácie a primátor Michaloviec Mgr. Vi-
liam Záhorčák. V príhovore ocenil dlhoročnú zá-
služnú prácu nášho klubu pri organizovaní tejto  
lákavej súťaže.
 Z vyše 60 účastníkov turnaja, prevažne čle-
nov a sympatizantov strany Smer-SD z Micha-
loviec, Nacinej Vsi a Strážskeho, sa do súťaže  
prihlásilo 40. Prvýkrát sa do súťaže zapojili aj 
členovia SNS a Jednoty dôchodcov Slovenska 
zo Strážskeho. Početnejšou kategóriou boli žiaci 
ZŠ. Súťažilo 10 štvorčlenných družstiev a hralo 
sa systémom 2x10 hodov. Z výsledkov v druž-
stvách boli vyhodnotené aj výkony jednotlivcov v 
každej kategórii.
 Výsledky súťaže - družstvá: 1. Smer-SD 
Strážske 2. Smer-SD Michalovce (Hrádok) a 3. 
Jednota dôchodcov Slovenska (Strážske), - jed-
notlivci: muži – 1. Miroslav Štefan, 2. Ján Cibulka 
ml. (obaja Strážske), 3. Slavomír Hakoš (Micha-
lovce). ženy – 1. Terézia Macková (Michalovce), 
2. Jolana Megelová a 3. Irena Miklošová (obe 
Strážske). Žiaci ZŠ – 1. Elenka Patlevičová, 2. 
Bianka Cibulková a 3. Radka Lipovská (všetky 
ZŠ Strážske).
 V závere boli všetkým víťazným družstvám 
udelené diplomy a trofeje, trom víťazným kolek-
tívom a jednotlivcom vecné ceny, prvé družstvo 
získalo aj putovný pohár. Ceny odovzdávali čle-
novia OR Smer-SD v Michalovciach Ing. Peter 
Voľanský, ktorý je zároveň aj kandidátom na eu-
roposlanca vo voľbách do EP 2019, a PaedDr. 
Eva Matuchová, spolu s predsedníčkou klubu 
v Ing. Evou Búciovou. Pre všetkých účastníkov 
počas celej akcie bolo poskytnuté chutné občer-
stvenie a dobrý guľáš.                       Eva Búciová

Poukázali aj na nesváry
 V nedeľu 24. februára 2019 sa v zasadač-
ke MsÚ uskutočnila výročná členská schô-
dza členov SRZ v Strážskom. 
 V úvode privítal predseda ObO SRZ Stráž-
ske Ján Sisák hostí z MsO SRZ Michalovce  
Vladimíra Šaffu, Petra Angiho, Rastislava Kač-
marského a Zdenka Michalku. Po priaznivej 
správe o činnosti organizácie si členovia zvo-
lili náhradníka do nášho výboru Pavla Kočiša 
na funkčné obdobie 2018 - 2021. Nakoľko v 
roku 2019 oslávi naša organizácia 30. výročie 
vzniku, boli niektorí z aktívnych členov oce-
není. Diplom Za záslužnú a obetavú prácu v 
rybárstve získali: Anton Čurma, Jozef Karafa, 
Emil Lukčo, Miroslav Ondo–Eštok a Pavol Zá-
potočný. Odznak III. stupňa: Ján Bernát, Ing. 
Ladislav Bilík, Štefan Korený, Milan Vaľo a 
Marián Stričko. Odznakom I. stupňa bol oce-
nený  Ing. Marián Štefančík, ktorý si preberie v 
Michalovciach pri oslavách 80. rokov organizo-
vaného rybárstva v Michalovciach v júni 2019. 
Najviac sme sa venovali novému prijatému zá-
konu o rybárstve a vykonávacej vyhláške. Tejto 
téme sa venoval Peter Angi, ktorý odpovedal 
aj na rôzne otázky. V diskusii členovia obvod-
nej organizácie poukázali na niektoré nesváry, 
s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti. V 
závere bolo pre všetkých prítomných podané 
občerstvenie, guľáš nášho sympatizanta Jožka 
Kozara.                                                   Ján Sisák

Za snežienkami 
a cesnakom

 Členovia ZO JDS v Strážskom 11. marca vyra-
zili po stopách snežienok, ktoré rástli aj v jednej 
časti Belavarky. Spoznali vynovené Furmanovo 
(na snímke JDS). Uznanie patrí Jánovi Ivanovi, 
majiteľovi, ktorý vytvoril nevšedné oddychové 

miesto s jedinečnou atmosférou. Prekvapila nás aj vôňa gulášu, ktorý pre svojich členov pripravili 
J.Dupaľ, E.Mikloš, J.Stach a L. Vojtko.  Jubilujúcim členom Helenke Pleceníkovej a Jožkovi Karafovi 
sme popriali do ďalších rokov všetko najlepšie. Pri príjemnom posedení sme sa rozprávali  o ďalšej 
činnosti organizácie.
 V mesiacoch ma- 
rec a apríl sa náš 
park prvýkrát po 
zime zazelenie med- 
vedím cesnakom, 
ktorý dodáva vita- 
míny, minerály, očis-
tí tráviaci trakt. V 
rámci svojich aktivít 
sme pripravili v apríli 
pesto z medvedieho 
cesnaku ako repre-
zentačnú pochutinu 
nášho mesta. 

Výbor 
ZO JDS Strážske


