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Noviny občanov mesta Strážske

ROČNÍK XXII. číslo 2/3 30. apríl 2020

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
O zachovaní a obnove biodiverzity a ekosystémov
mimo chránených území v meste

Primátor mesta otvoril a uviedol rokovanie MsZ, ktoré sa uskutočnilo 12. marca 2020. Zúčastnili sa na ňom 9 poslanci (z 11) a pracovníci mestského úradu. Poslanci schválili uznesenie,
informovali o činnosti komisií a predniesli interpelácie. Mestské zastupiteľstvo  po prerokovaní
schválilo toto uznesenie.                                                                                                          – red. –
OV Slovenský zväz chovateľov
200 €
Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uzneseSlovenský Červený kríž
200 €
ní. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l
Slov. zväz protifašistických bojovníkov
300 €
Informáciu o hospodárení Mesta Strážske v zaRímskokatolícka cirkev - farnosť Strážske
stúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby
a filiálka Krivošťany
1 200 €
Michalovce za 1-12/2019. l Informáciu o stave
Gréckokat. cirkev - farnosť P.N. Strážske 700 €
tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR
Pravoslávna cirkevná obec Strážske
700 €
Východ s. r. o. Košice. l Koncepciu rozvoja folJednota dôchodcov Slovenska
300 €.
klórneho súboru Stražčan. l Správu o nakladaní
l Dotácie pre športové kluby na rok 2020:
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Volejbalový klub 		
1 500 €
za rok 2019. l Správu o činnosti Mestskej poKlub slovenských turistov
1 200 €
lície Strážske za rok 2019. l Správu hlavného
Oddiel kulturistiky a silového trojboja
1 000 €
kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti
Športový klub Strážske – futbal. oddiel 12 500 €
za rok 2019. l Správu hlavného kontrolóra z
Mestský bežecký oddiel
1 750 €
kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných
Tanečný aerobik
700 €
v roku 2018. l Správu hlavného kontrolóra z
Tenisový klub
200 €
kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok
Občianske združenie kolkárov
300 €
2019. l Správu hlavného kontrolóra z kontroly
MMA-Crossfit
850 €.
personálnej agendy zamestnancov MsÚ. l Inl Zverejnenie zámeru na prenájom časti pozemformáciu o predpokladaných prácach naviac a
ku registra „C“ parcelné č. 106/4, výmera 133,81
viacnákladoch na projekte Zníženie energetickej
m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súnáročnosti budovy školiaceho strediska v meste
lade s § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991
Strážske. • Informácie zo zasadnutí komisií.
Zb. o majetku obcí, za cenu prenájmu 4 eur/m2/
Uznáša sa: l Na VZN č. 1/2020 o podmienrok, na dobu neurčitú pre Jakub Kaňuch – Kakach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
ňuchStav, Pod hradom 397/8, 072 22 Strážske,
trhových miestach.
IČO 48 250 660 so zdôvodnením, že predmetný
Schvaľuje: l Vyhodnotenie preventívnych
pozemok je nevyužívaný a je pozemkom priprotipožiarnych kontrol za rok 2019. l Plán preľahlým k objektu prevádzkovej budovy - požiarnej
ventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020.
zbrojnice č. s. 283, susedí s nebytovými priestorl a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
mi v nej a časťou pozemku, ktoré sú v nájme Japríspevok na sprostredkovateľský orgán v rámci
kuba Kaňucha. l Uzatvorenie nájomnej zmluvy
výzvy OPKZP-PO1-SC131-2017-29, s názvom
o nájme poľnohospodárskej pôdy podľa zákona
projektu Zachovanie a obnova biodiverzity a
č.504/2003 Z. z., na poľnohospodárske účely na
ekosystémov mimo chránených území v meste
pozemok registra KNE parcela číslo 331/1 druh
Strážske; b) výšku spolufinancovania projektu
pozemku trvalý trávny porast vo výmere 888 m2,
zo strany žiadateľa na úrovni 19 961,38 €, čo
pozemok registra KNE parcela číslo 379 druh
predstavuje podiel 5% z celkových oprávnených
pozemku trvalý trávny porast vo výmere 80 452
výdavkov projektu vo výške 399 227,52 €; c)
m2, pozemok registra KNC parcela číslo 2464
prípadné neoprávnené výdavky projektu, ktoré
druh pozemku trvalý trávny porast vo výmere
vznikajú v priebehu realizácie projektu a budú
5486 m2, pre Agro družstvo Staré, za cenu 40/€/
nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. l Jednoha/1 rok, t. j. 347,31 €/rok, zmluva sa uzatvára
razovú sociálnu dávku pre Mgr. Bohumila Voprna dobu určitú 10 rokov. l Majetkoprávne vyspošáleka vo výške 50 €. l Jednorazovú sociálnu
riadanie pozemku pod stavbou – kostol, pozedávku pre Slavomíra Čurmu vo výške 50 €. l Domok registra KNC... (Pokračovanie na 2. strane)
tácie pre spoločenské organizácie na rok 2020:

Informácie a odporúčania
pre obyvateľov mesta
Strážske v súvislosti
s novým koronavírusom
COVID-19
Mestský úrad v Strážskom v súvislosti so
šírením korona vírusu žiada vážených občanov, aby po dobu trvania mimoriadnej situácie
obmedzili fyzickú návštevu Mestského úradu v
Strážskom a prednostne využívali telefonickú,
písomnú a elektronickú formu komunikácie.
Na základe opatrení proti šíreniu COVID
19 Mestský úrad v Strážskom od 13. 3. 2020
upravuje priamy výkon vybavovania občanov
na úrade a s tým súvisiace všetky aktivity. Nakoľko mestský úrad nemôže byť uzavretý, ale
cieľom prijatých opatrení je eliminácia pohybu
občanov v priestoroch úradu, preberanie potrebných písomností a náležitostí bude prebiehať na sekretariáte mestského úradu.
Vstup na mestský úrad je možný len po
ohlásení sa na sekretariáte prostredníctvom
komunikačného zariadenia umiestneného pri
hlavnom vstupe do budovy.
Úradné hodiny MsÚ zostávajú nezmenené! Zároveň mesto Strážske oznamuje, že
v termíne od 10. 3. 2020 do odvolania sú na
základe usmernenia hlavného hygienika SR
uzatvorené všetky mestské športoviská (futbalové miniihrisko, futbalový štadión, mestská
telocvičňa) a mestská knižnica.

Rúška, rúška, rúška
Nosíme ich, pretože  chránia nás i ľudí okolo
pred novým vírusom. MsÚ zabezpečil a doručil
do poštových schránok ochranné rúška pre občanov nad 70 rokov. V obytných domoch na Ulici
Laborecká dostali rúška všetci – dospelí i deti.
Z počutia vieme, že v meste šijú rúška najmä ženy, niektoré aj pre zdravotnícke zariadenia. Potešilo nás, že nielen pre redakciu, ale aj
pre rodinu, susedov a kamarátkam ušila rúška
Mgr. B. Danková. Ak viete o ďalších, ktoré takto
pomáhajú – lebo rúška budeme ešte potrebovať
– napíšte nám o nich. Dajte tiež vedieť aj o iných
formách pomoci.                                                   -gg-

Dezinfikujeme priestranstvá

Snímka: P.K.

Mesto Strážske začalo na svojom území dňa 6. 4. 2020 s dezinfekciou vonkajších priestranstiev v
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 hlavne tam, kde sa v súčasnosti najviac pohybujú občania mesta: ● Priestranstvo pred obchodným domom Laborec s priľahlým námestím A. Dubčeka. ●
Priestranstvo pred Tescom. ● Autobusová stanica a všetky autobusové zastávky v meste. ● Detské
ihriská. ● Nádoby 1100 litrové na TKO v miestach manipulácie. ● Kontajnery na separovaný odpad
v miestach manipulácie. ● Lavičky pred OD Laborec, na námestí a detských ihriskách. ● Zábradlia
lemujúce Ulicu mierovú. ● Komunikácie na cintorínoch. ● Prístupová komunikácia k nízkoštandardným bytovým domom na Ul. Laboreckej. ● Nástupište železničnej stanice.
Kompletnú dezinfekciu vykonáva raz týždenne Mestský podnik služieb mesta Strážske prostredníctvom nadstavby na vozidle Multicar Fumo s prídavnými dýzami v prednej časti vozidla. Nadstavba
má objem 2000 litrov, v jej zadnej časti je upevnená vysokotlaková pištoľ slúžiaca k lepšiemu rozprášeniu dezinfekčného prípravku na báze chlóru. K 16. 4. 2020 bola dezinfekcia vykonaná trikrát.
Použitý objem roztoku pri jednom cykle je 4000 litrov.
MsPS
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Potravinová linka
pomoci pre obyvateľov
mesta Strážske
Mesto Strážske zriadilo špeciálnu Potravinovú linku pomoci. Slúži na nákup
potravín pre ľudí v karanténe, pre ľudí osamelých a pre ľudí, ktorí si z vážnych zdravotných dôvodov nedokážu sami zaobstarať nákup základných potravín.
Linka pre objednávanie začala fungovať
20. marca 2020 v pracovné dni v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod.
Nákupy pre občanov budú zabezpečované
dvakrát týždenne a to v utorok, resp. v piatok.  
Na vyššie uvedené kontakty   občan nahlási
svoje meno, adresu, telefónne číslo a zoznam
potravín, ktoré požaduje nakúpiť. Musí ísť o
potraviny hygienicky balené. Ak občan nešpecifikuje konkrétny druh výrobku, bude sa v
rámci daného sortimentu vyberať najlacnejšia
alternatíva. Občan zaplatí len cenu nákupu,
náklady na dovoz hradí mesto Strážske.
Distribúciu potravín mesto zabezpečí po
objednávke v nasledujúci utorok, resp. piatok
od 13.30 hod. Každý občan, ktorý o pomoc
požiada, bude na doručenie upozornený desať
minút pred donáškou na telefónne číslo, ktoré
uviedol pri objednávke nákupu. Dozvie sa tiež
cenu nákupu. Pri preberaní donášky musí mať
občan rúško. Prosíme občanov, aby si pripravili podľa možností čo najpresnejšiu sumu.
Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov,
že táto Potravinová linka pomoci slúži len pre
tých občanov, ktorí si nemôžu nakúpiť samostatne.
Kontakt: Potravinová pomoc, tel.: 056 64
91 431, 0918 480 786

30. apríl 2020

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(Dokončenie z 1. strany) ...parcela číslo 1821,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 174 m2 podľa vypracovaného geometrického plánu č.36208914-11/2019, katastrálne
územie Strážske odpredajom v prospech Rímskokatolíckej farnosti Nanebovstúpenia Pána
v Strážskom, IČO 35 506 059, za cenu 1,- €. v
zmysle § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí. l Majetkoprávne vysporiadanie priľahlého pozemku kostola registra KNC
parcela číslo 1822, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 331 m2, podľa vypracovaného geometrického plánu č.3620891411/2019, katastrálne územie Strážske, ul. Krivošťanská Strážske, zapísané na LV č.1236,
zámenou v prospech Rímskokatolícka farnosť
Nanebovstúpenia Pána v Strážskom, IČO 35
506 059, za pozemok registra KNC parcela číslo
1742, druh pozemku záhrada vo výmere 248 m2,
zapísané na LV č.113 v prospech Mesto Strážske, IČO 325 813, v zmysle § 9a ods. 8 písm.
b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. l
Opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu: A)
Nájomné byty - Obytný dom U-3 (ul. Obchodná
440): Dančišin Erik do 30. 6. 2020, Skoupilová
Ingrid do 30. 6. 2020, Turok-Maceňová Jana do
31. 12. 2020. B) Nájomné byty – Nižší štandard
(ul. Laborecká 280/29 a 281/27): Goroľ Karol
a Goroľová Silvia, Adam Emil, Ridajová Silvia,
Šmaťová Anna, Tokárová Magdaléna a Tokár
Ladislav: všetci do 30. 6. 2020.
Súhlasí: l S rozšírením účelu nájmu o prevádzkovanie hazardných hier v časti nehnuteľnosti Mestská jedáleň, ktorú má v prenájme Martin Hajdučko na základe zmluvy č. 54/2019.
Odporúča: l Vyhlásiť pápežským dekrétom
Presvätú Bohorodičku za Patrónku Zemplína
ako podklad pre príslušné vatikánske úrady.
Ukladá: l Vypracovať materiál ohľadom povinnej predškolskej dochádzky - počty detí, per-

Ako sme volili v meste Strážske

vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
3542.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1886.
Počet platných odovzdaných hlasov: 1817.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
– 8, 2. DOBRÁ VOĽBA – 87, 3. Sloboda a Solidarita – 68, 4. SME RODINA – 220, 5. Slovenské
Hnutie Obrody – 6, 6. ZA ĽUDÍ – 62, 7. MÁME
TOHO DOSŤ! – 17, 8. Hlas pravice - , 9. Slovenská národná strana – 73, 10. Demokratická strana – 2, 11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-

Naše mesto

nosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA – 436, 12. Koalícia Progresívne
Slovensko a SPOLU - občianska demokracia –
53, 13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – 1, 14. 99 % - občiansky hlas – 0, 15. Kresťanskodemokratické hnutie – 82, 16. Slovenská
liga – 0, 17. VLASŤ – 61, 18. MOST – HÍD – 3,
19. SMER - sociálna demokracia – 492, 20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby – 2, 21.
HLAS ĽUDU – 0, 22. Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť – 0,
23. Práca slovenského národa – 0, 24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko – 181, 25.
Socialisti.sk – 17.

Prišli aj s „kamarátkami
Voľby sú o tom, že občania účasťou a hlasovaním prejavujú svoju vôľu podieľať sa na riadení života spoločnosti.
Volia tých, ktorým dôverujú riadiť veci verejné. Také boli aj
voľby kandidátov na poslancov do NR SR 29. februára.
Aj keď popoludní zapršalo, do volebných miestností prišli voliči, niektorí aj s deťmi a rodinami. Deťom a vnúčatám
dovolili vhodiť volebné obálky alebo nepoužité volebné listiny. Bol to pre nich zážitok. Objavili sa aj drobci v kočíkoch
a malinké vnúčatko Tatiany Krochmalovej voľby tichunko
prespalo. Manželia Marta a Jaroslav Vozárovci prišli voliť s
vnučkami - dvojičkami Laurou a Lenkou, ktoré redakcii povedali, že sú tu „na prázdninách“ i keď sú ešte malé (na snímke
autorky).
Členovia komisií navštívili s prenosnou urnou doma tých,
ktorí o to požiadali najmä kvôli chorobe. Doma volila aj A.
Šurmaneková, ktorá sa volieb zúčastňuje pravidelne a v
predchádzajúcich voľbách prichádzala kvôli veku so synom
Dušanom. Voliť chodili aj ďalší starší občania, niektorí aj s
„kamarátkou“ paličkou. Takto prišiel Ing. O. Cehula so synom
Ondrejom... Výsledky volieb uverejňujeme na inom mieste.
G. Grmolcová

sonálne a technické zabezpečenie v časovom
horizonte 5 rokov. T: najbližšie zasadnutie MsZ.
Z: MsÚ. l Vypracovať materiál o prevádzkových
nákladoch a tržbách zimného štadióna za obdobie prevádzky (po rekonštrukcii). T: najbližšie
zasadnutie MsZ. Z: MsPS.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Poďakovanie

S hlbokým zármutkom v srdci a žiaľom
oznamujeme, že dňa
19. 1. 2020 vo veku nedožitých 70 rokov, nás
navždy opustil manžel,
otec, starý otec Milan
KOZÁR. Ďakujeme rodine, priateľom, susedom,
známym za účasť na poslednej rozlúčke a za kvety.
Manželka Mária, syn Milan a dcéra Katarína

Spomienka

Dňa 10. apríla 2020
uplynul rok od úmrtia našej milovanej mamky, babičky, prababičky, svokry
Evy JUREČKOVEJ. Tí,
ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dcéry Dana, Alena a
Eva s manželom Antonom, vnučka Alenka s rodinou.

Spomienka

11. apríla 2019 nás
navždy opustila naša milovaná Marta LUKČOVÁ.
Venujte jej, prosíme,
tichú spomienku a modlitbu.
Smútiaca rodina

Spomienka

Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v Tvojich očiach svit. Ťažko
sa nám bude teraz bez
Teba žiť.
Ďakujem
úprimne
všetkým za tichú spomienku na môjho manžela a otca Dušana
DANČIŠINA. 11. februára uplynul rok, čo tíško odišiel do večnosti. Odpočívaj v pokoji!
Manželka a syn Marek

Odišla navždy

S hlbokým zármutkom v srdci a žiaľom
oznamujeme, že dňa 12.
2. 2020 sme odprevadili
na poslednej ceste Annu
Makuchovú (nedožitých
82 rokov). Pohreb mala v
Krásnej - Košice. Pôsobila v našom meste ako
učiteľka na ZŠ a dlhé
roky bola umeleckou vedúcou speváckeho zboru Rozkvet. Pohrebu
sa zúčastnili bývalé členky Rozkvetu, spievali
nové členky speváckeho zboru pod vedením umeleckej vedúcej Slávky Rudačkovej.
Prispeli sme k dôstojnej rozlúčke so ženou,
ktorá svojím srdcom rozdávala úsmev občanom mesta Strážske.
A.Z.

Naše mesto

30. apríl 2020

-3-

ZODPOVEDNÝ OBČAN TRIEDI ODPADY
PAPIER

10 časopisov sa môže zmeniť na škatuľu na TV

Triedime: noviny, časopisy, reklamné letáky, knihy a katalógy bez tvrdých obalov, kancelársky papier, zošity,
stlačené škatule, kartónové obaly, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier
s kancelárskymi sponkami a skartovaný papier.
Do zberu nepatria: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný a silne znečistený papier, alobal, kopírovací papier,
plastové fólie, obaly od kávy a podobné obaly, hygienické potreby a použité plienky.

SKLO

5 pohárov stačí na výrobu vázy

Triedime: nevratné obaly zo skla od alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre od zaváranín a
ostatné sklenené obaly, číre tabuľové sklo z okien a dverí, rozbité poháre (všetko bez kovových a plastových
uzáverov).
Do zberu nepatria: silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, TV obrazovky, žiarovky a
žiarivky, drôtené sklo, sklobetónové tvárnice, mliečne a kombinované tabuľové sklo, zrkadlá, varné sklo,
olovnaté sklo, žiaruvzdorný materiál.

PLASTY

z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda

Triedime: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše od nápojov, oleja a mlieka, plastové
a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Do zberu nepatria: mastné plastové obaly so zvyškom potravín, jednorazový riad vrátane pohárov,
podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb a pod.

NÁPOJOVÉ OBALY (obsahujú až 70% papiera)

2 nápojové obaly litrového objemu sa zmenia na 1 m2 kuchynských utierok

Triedime: zošliapnuté neznečistené nápojové kartóny, napríklad od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných
nápojov, vína. Triedia sa spolu s plastovým odpadom.
Do zberu nepatria: znečistené nápojové kartóny.

KOVY

zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť rám na bicykel

Triedime: kovové obaly, plechovky od konzerv, piva, nápojov, kovové výrobky a súčiastky, alobal. Triedia sa
spolu s plastom.
Do zberu nepatria: kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby od krémov a pást, mäkké
vrecúška od kávy, kovové obaly z nebezpečných látok napr. farieb a pod.

Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte!
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ČO KAM PATRÍ? AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ?
Musím obaly pred vyhodením umyť vodou?
Nie nemusíte. Mierne znečistenie nevadí, v procese recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt.
Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do nádoby určenej na plasty, musia byť však bez hrubých zvyškov jedla. Viečka z nich oddeľte a vyhoďte
spolu s kovmi.
Patria nápojové kartóny (nazývané aj tetrapaky) do papiera ?
Nie nepatria. Do papiera patrí len papier a bežné kartónové krabice. Nápojové kartóny (od mlieka, džúsov
a pod.) sa v našom meste zbierajú spolu s plastmi a kovmi.
Ako je to s papierovými obalmi na vajíčka, či rolkami z toaletného papiera?
I keď už nie sú vhodné na recykláciu, dajú sa energeticky zhodnotiť. Preto ich treba vyhodiť do papiera.
Môžem hodiť do skla rozbité zrkadlo, keramiku či porcelán?
Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu, a preto sa nedá recyklovať. Recyklátori si neporadia ani s keramikou
a porcelánom.
Kam patrí prázdny obal z laku na vlasy?
Plastové viečka zo sprejov patria do plastu. Kovové obaly od lakov na vlasy, dezodorantov a pod. patria medzi
kovový odpad.
Kam vyhodiť plastový obal od zubnej pasty či krému?
Plastové obaly od kozmetiky po jej spotrebovaní patria do plastov. Snažte sa však, aby obaly obsahovali čo
najmenej zvyškov.
Kam patria použité zubné kefky?
Zubné kefka sa skladá z viacerých materiálov, preto sa triedi podľa väčšinovej zložky. Prípadne ju môžete
odovzdať v špecializovaných obchodoch, ktoré nájdete na stránke www.ekovir.sk.
Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky a pod.) patria do zmesového odpadu,
pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel, chemických postrekových
látok a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor č. 1 - Stredisko technických služieb.
Kam patrí polystyrén, jednorazové polystyrénové obaly na hotové jedlá?
Patria do zmesového komunálneho odpadu – zatiaľ nie je odberateľ na tento druh plastu. Ak je polystyrén
rozmerný, alebo ho máte veľa, odneste ho na zberný dvor č. 1 - Stredisko technických služieb.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: v našom meste sklu patrí zelená; papieru modrá; plastom,
kovom a nápojovým kartónom žltá. Napovie Vám aj označenie na obale.
4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Informácie o spôsobe nakladania s odpadmi v meste Strážske: 056/381 2478, 0918 480 785.
Objednanie kontajnera na drobný stavebný odpad: 056/64 91 561, 0907 996 785.

Naše mesto
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Zábavné kostýmy zaujali
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci
ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách šli v
sprievode mladí muži preoblečení v
rôznych maskách. Táto krásna tradícia pretrváva až dodnes. Aj v zariadení
sociálnych služieb Harmonia každoročne organizujeme fašiangovú zábavu, ktorá nechýbala ani tento rok. Jej
súčasťou bol sprievod v očarujúcich a
kreatívnych maskách, ktoré si klienti
pripravili spoločne s inštruktormi sociálnej rehabilitácie v rámci aktivizačných
Snímka: Harmonia
činností. Pestré farby, zábavné kostýmy, to všetko predviedli prijímatelia sociálnej služby porote, ktorá to mala veľmi ťažké, lebo každá z
predvedených masiek bola niečím výnimočná. Malý darček a poďakovanie za odvahu predviesť sa
patrila všetkým. Po menšom tradičnom občerstvení nasledovala príjemná zábava v podobe tanca,
spevu, hier a radosti.
Mgr. Beáta Danková

Vyznamenanie E. Miklošovi
Aktivity v prospech našich členov a nášho mesta rozvíja Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a 17. januára 2020 sa na členskej schôdzi zišli jej členovia.
V súčasnosti má organizácia 80 členov.
- ďalšia jubilantka, s ktorou sme strávili príjemné
Patríme medzi najlepšie organizácie v okrechvíle pri spomienkach na naše mestečko. Odose, čo konštatoval prítomný predseda Oblastvzdali sme vyznamenanie Eduardovi Miklošovi,
ného výboru SZPB v Michalovciach Miroslav
ktoré mu udelil Zväz vojakov SR Klub MichaPrega, ako aj prednosta mesta Dušan Cacara
lovce. Naša návšteva ho potešila, pri kávičke
a poslanec MsZ Miroslav Kusý. V kultúrnom
sme spomínali výlety na Belavarku Furmanovo.
programe vystúpili členky krúžku poézie a prózy
Okrúhleho jubilea sa dožila Darina Dobisová a
Zrkadlenie Marta Karkošiaková, Ružena GaffoEva Búciová. Ľubica Čierniková (dcéra po nebová, Amália Mochťáková. Do programu prispela
hom priamom účastníkovi odboja Jánovi Sivčovi)
Ľudmila Dančišinová melódiami na heligónke.
nám pomohla vydať Spravodaj s plánom poduZhodnotili sme činnosť za predošlý rok a vytýčili
jatí ZO SZPB, OV SZPB a ZV SR Klub v Michasme si nové ciele na rok 2020.
lovciach. Ak chcete o našej činnosti vedieť viac
Nezabúdame na našich jubilantov. Navštívili
nájdete nás na web: szpb zo strazske. webnode.
sme Annu Válovú. Príjemným prekvapením pre
sk, alebo facebook: zo szpb strazske. Aktivity a
oslávenkyňu bol darček od speváckeho zboru
pozvánky zverejňujeme vo vývesnej tabuli OD
Rozkvet pod vedením Slávky Rudačkovej, ktorý
Laborec.
Anna Zabloudilová
zaspieval aj piesne na želanie. Božena Sojková

Snímka: P.K.

Pochovávanie basy
So spevom známej
ľudovej piesne vystúpil
fašiangový sprievod na
tribúnu pred mestským úradom, aby vniesol trocha dávnej histórie aj medzi občanov mesta. Na
záver fašiangov Centrum voľného času Strážske
pripravilo tradičnú slávnosť pochovávania basy.
V rámci celomestského programu s pásmom
vystúpil FS Sražčanik. Ide už o tretie podujatie
v rámci projektu Vo voľnom čase s folklórom v
srdci, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Ukázali sme zvyky, fašiangové
obyčaje na Zemplíne a umocnili zemplínskym
folklórom.
Pochovávanie basy - výrazné komické stvárnenie, v ktorom hlavnými kostýmovými postavami boli postavy kňaza, kantora a smútiacich
„pozostalých“, ako aj pani smrť a plačky. Radosť
i smiech v spoločnom tanci vykúzlili naši členovia
pri symbolickom pochovávaní basy. S basou sa
však prítomní nelúčili navždy. Čo si z fašiangových tradícií prenesieme do dnešnej doby? Popriať si dobro ľudí, dobrú úrodu, dážď a tešiť sa z
prítomnosti v zdraví. Vďaka patrí našim bývalým
členom, vedúcim záujmových útvarov a rodičom
členov ZÚ za ich podiel na príprave a realizácii
podujatia, aby zachovávali tradície i dobré medziľudské vzťahy a hodnoty.
Mgr. Marta Kordeľová

Keď tety spomínajú

Tradičný zvyk
Tradičný fašiangový zvyk sme v našom meste oživili 24. februára. Na konci
fašiangov je zvykom symbolické pochovávanie basy, pri ktorom sa ľudia poslednýkrát pred pôstom zabávali.
Na Námestí A. Dubčeka prebiehal kultúrny program v podaní: materskej školy –
trieda Mravčekov a žiaci recitačného krúžku
pri MŠ, žiaci základnej školy a základnej
Snímka: P.K.
umeleckej školy, obyvatelia DSS Lidwina a
Detský folklórny súbor Stražčanik, krúžok Akademy dance, ktoré pracujú pri Centre voľného času v
Strážskom. Centrum voľného času pripravil aj tento rok spomínaný fašiangový zvyk – pochovávanie
basy.
K dobrému kultúrnemu programu sme pre verejnosť pripravili fašiangové občerstvenie.             -bad-

Snímka: P.K.
Pravú karnevalovú atmosféru si v CVČ užili počas polročných prázdnin aj malí drobčekovci so
svojimi rodičmi. V rozprávkových maskách veselo šantili, zabávali sa, súťažili a v sladkom bare
ochutnali maškrty, ktoré pripravili mamičky. Poniektorým sa domov nechcelo, no mamky boli neúprosné. Karneval sa vydaril, veď o rok sa stretneme znovu.
V rytme rezkých tancov sa niesol karneval aj pre deti špeciálnych tried ZŠ. Počas úvodnej promenády sa masky predstavili a potom tancovali, zapojili sa do hier. Pri stole plnom dobrôt si všetky
deti prišli na svoje. Porota skonštatovala, že si  účastníci nášho karnevalu zhotovili krásne masky a
preto bol odmenený každý účastník malej tanečnej show.                                                                 A.F.

Fašiangy sú časom, kedy sa ľudia zabávajú,
veselia. Aké boli fašiangy na dedine v minulosti?
Veselé, plné zábavy, humoru a smiechu. Mnohí
starí rodičia svojim vnúčatám rozprávajú zážitky
zo svojho detstva. A tak sme pripravili aj my v
centre voľného času pre žiakov druhých ročníkom malé generačné stretnutie, na ktoré prišli
členky klubu dôchodcov tety M. Žáková, G. Grmolcová, M. Brejdová, M. Sidorová a A. Škurková. Vo svojich spomienkach sa vrátili do mladosti
a porozprávali deťúrencom zážitky z tohto obdobia. V úvode teta Grmolcová, vedúca krúžku
Zrkadlenie, predniesla v zemplínskom nárečí
krátku báseň o pochovávaní basy. Potom sa k
nej so spevom pridali prítomné tety zo speváckej
skupiny Rozmarín z KD veselou piesňou Či to
tota, či ňe tota... A začalo sa veselé spomínanie.
Počas dlhých zimných večerov sa ľudia na dedine stretávali pri rôznych pracovných aktivitách
napr. páranie peria, priadky. Gazdiné napiekli
koláče, šišky, navarili bielu kávu. Spoločne pracovali a rozprávali rôzne žartovné príbehy, ktoré
deti potajomky počúvali. Tety pútavo rozprávali
a deti sa dozvedeli - čo je to zemiakový cukor,
bendreky, ako sa piekol chlebík na celý týždeň,
ako sa zavádzala elektrina. Povedali aj zážitky
zo školy. Veď poniektoré školu, v ktorej sa beseda uskutočnila, aj navštevovali. Veselé rozprávanie bolo prepletané ľudovými piesňami z nášho
kraja, ku ktorým sa pridali aj deti. Teta Brejdová
si spomenula na úryvok piesne dievčat pri hrách
v Starom. Otázok bolo neúrekom. Záverečnou
bodkou milého stretnutia bola pieseň Kolo vody
v podaní Ninky a Kristínky. „Bolo nám tu medzi
vami dobre, trošku sme omladli a zaspomínali“,
skonštatovali tety v závere podujatia. Veď je potrebné, aby sa zvyky našich rodičov a prarodičov
zachovávali aj pre ďalšie generácie.
				
Alica Fedáková
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Okresný predseda
pochválil MO JDS

Aj jarné prázdniny
Pre žiakov 4. a 5. ročníkov ZŠ uskutočnilo
CVČ zaujímavé stretnutie s prevetnistkou ORPZ
v Michalovciach Ing. kpt. Z. Rozsypalovou o čísle 112, ktoré je číslom záchrany a vytáčame ho
vtedy, ak potrebujeme pomoc pri ohrození života.
Vysvetlila im, že uvedené číslo je bezplatné, v prípade pomoci a vytočení sa dovolajú na najbližšie
koordinačné stredisko záchranného systému, ktoré zabezpečí potrebné. Upozornila ich, aby si číslo 112 zapamätali, nezneužívali ho, lebo náhodné
vytáčanie, alebo zneužívanie je trestné.
Počas týždňa jarných prázdnin sa tu vyšantili malí drobčekovci s rodičmi, školopovinné deti
si zahrali spoločenské hry, stolný tenis, zhotovili
si jednoduché šperky, vyrábali jarné dekorácie.
Napínavou bodkou za prázdninami bol mini výlet
do CVČ Vranov n/T, kde sme navštívili lezeckú
stenu. V úvode inštruktor vysvetlil základné bezpečnostné predpisy, nasadil sedáky a pomaličky
sa začalo s lezením. Bol to neopísateľný pocit
vyliezť hore a potom sa rýchlo spustiť dolu po
lane. A čo si tak vyskúšať chôdzu po „slackline“?
Aj to si deti vyskúšali. Prídeme tu ešte? Pýtali sa
deti pri rozlúčke. Jasné, v lete sme tu znovu, bolo
nám tu veľmi fajn.
A.F.
Stretnutie po rokoch vo februári... Prvú
sezónu novootvoreného klziska ukončili športovci zápasom bývalých hokejistov Chemka
Strážske. V úvode exhibičného stretnutia si
minútou ticha spomenuli na všetkých, ktorí už
odišli do hokejového neba. Vďaka organizátorov patrí všetkým zúčastneným.

Naše mesto

Hádanková kráľovná

ŠKD pri ZŠ v rámci výchovy k manželstvu a
rodičovstvu pod vedením vychovávateľky Kakošovej si pripravili pre dievčatá zaujímavé a pútavé popoludnie pod názvom Miss baby 2020.
Dievčatá súťažili v 3 disciplínach, a to prebaľovanie bábiky, spievanie uspávanky a v poslednej
disciplíne ukázali svoju kreativitu pri maľovaní
bábik. Dievčatám sa výborne darilo a všetky boli
veľmi šikovné. Užili sme si pekné popoludnie a
už teraz sa tešíme na ďalší rok.
K pekným chvíľam stráveným v našom klube
patrí nielen zábava, oddych, ale aj trošku potrápiť svoje hlavičky. O to sa postarala vychovávateľka Kunčová, ktorá bola začarovaná na Hádankovú kráľovnú. Pre deti z jednotlivých oddelení si
pripravila niekoľko súťažných popoludní, počas
ktorých deti zdolávali rôzne hádankové úlohy. Tí
najlepší boli odmenení veľkým potleskom, peknými cenami a kráľovskou korunou.
-lk-

Snímka a text: M. Kusý

Okresný kolkársky turnaj Smer-SD

29. januára 2020 sa uskutočnila v zasadačke
MsÚ Strážske hodnotiaca schôdza za rok 2019,
na ktorej sa zúčastnilo 51 členov. Hosťami boli:
predseda okresnej organizácie Michalovce Ján
Butala, prednosta MsÚ Strážske Ing. Dušan Cacara, Mgr. Zuzana Voľanská, referent pre správu
majetku a podnikanie a PhDr. Daniela Sabadošová, referent kultúry a športu.
Do programu schôdze boli zaradené informácie o akciách organizácie v roku 2019, správa
o finančnom hospodárení za rok 2019 spolu s
návrhom hospodárenia na rok 2020, odsúhlasenie členského príspevku, diskusia, uznesenie
a záver. V diskusii predseda OO JDS vyzdvihol
prácu výboru a členov organizácie za akcie v minulom roku, prednosta MsÚ odporučil pre zlepšenie kvality akcií požiadať o finančný príspevok
z mesta. Členovia pochválili prácu výboru MO
JDS a navrhli ďalšie akcie: prispieť účasťou na
oslavách 8. mája, zúčastniť sa na viazaní kytíc
a osláv SNP. V uznesení bolo výboru uložené:
naďalej informovať členov o akciách, efektívnejšie využívať pridelené priestory v budove U2.
Po schôdzi sa členovia občerstvili ponúknutými
nápojmi, malou sladkosťou a voľne diskutovali o
živote dôchodcov.
Mgr. Eva Kovalová

Vansovej Lomnička

Základná organizácia Únie žien Slovenska
usporiadala 53. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička.
Základné kolo sa konalo 27. 1. 2020 v
Strážskom. Do okresného kola v Michalovciach postúpili Eva Búciová, Marta Karkošiaková, Amália Mochťáková, Ružena Gaffová, Eva
Vaľová. Boli udelené dve prvé miesta pre Evu
Búciovú - próza a Martu Karkošiakovú - poézia,
ktoré nás budú  reprezentovať v krajskom kole
v Košiciach. Sprievodnou akciou bola výstava
paličkovanej čipky. Svoje práce vystavovali
Anna Gajdošová a Mária Tóthová.
Ceny pre súťažiace v základnom kole venoval referát kultúry, primátor mesta Vladimír Dunajčák a z knižnice Božena Apjarová. Pochutili
sme si na výborných šiškách, ktoré napiekli
Helena Nemcová a Jolana Megelová.
                                                    Anna Zabloudilová

Klub strany Smer-SD Strážske, z poverenia predsedu okresnej organizácie, pripravil dňa
22. februára 2020, ďalší ročník osvedčeného kolkárskeho turnaja pre členov a sympatizantov
strany organizovaných v kluboch  michalovského okresu. A tak tohtoročný - 19. ročník - otvorili vzácni hostia nielen z pohľadu svojich terajších funkcií, ale zároveň aj ako kandidáti na
poslancov vo voľbách do NR SR 2020:  podpredseda strany Smer-SD a podpredseda vlády SR
Schudichovci oslavovali
Richard Raši a podpredseda OR Smer-SD v Michalovciach, Viliam Záhorčák.
Folklórny súbor Tarnačvan pracuje pri ObecAko predsedníčka klubu v Strážskom som v príhovore v krátkosti priblížila, čo bolo podnetom pre
nom úrade Tarnava pri Laborci, vedú ho od
vznik tejto kolkárskej súťaže v okresnej organizácii, ale aj to, čo ju môže dnes, už v krátkom čase aj
založenia manželia Peter Anna Schudichovci
ohroziť. S výstavbou Chemka dostalo Strážske pred rokom 1980 ďalšie zaujímavé športové zariadezo Strážskeho. V tomto roku oslávil 10. výročie
nie – kolkáreň. Z mladých hráčov v nej vyrástli európske a svetové talenty, rozrástli sa tímy výborných
založenia. Kolektív pod ich vedením vystupuje
ligových hráčov so stúpajúcou úrovňou, v súťaži nechýbali už ani ženy so špičkovými výkonmi. V čase
nielen na Slovensku, ale tlieskali mu aj na Ukrazrodu nášho turnaja už boli kolky v Strážskom športom masovým. Pribrzdenie sa prejavilo až teraz
jine, Poľsku a v Čechách. Vydal niekoľko CD a
pri vyšších súťažiach, pre ktoré je súčasné vybavenie kolkárne a jeho technický stav už nevyhovujúci.
DVD nosičov ľudových piesní. Bolo mi ľúto, že
Rekonštrukcia si vyžaduje značné finančné prostriedky.
som sa nemohla zúčastniť osláv 10-ročnice. Ale
Hostia v príhovoroch poďakovali za vzornú organizáciu podujatia, ktoré mnoho rokov patrí medzi
sprostredkovane viem, že okrem vinšov odzneobľúbené a dobre navštevované a ochotne poradili a odpovedali na všetky otázky prítomných. Podľa
li aj spomienky nielen bývalých chemkárov, ale
obidvoch hostí, jedným z riešení pre získanie finančných prostriedkov na modernizáciu kolkárne v
aj spomínanie na televízne nahrávanie „vešeľa“
Strážskom, by mohlo byť aj spájanie sa viacerých miest v okolí Strážskeho, napr. Michalovce, Humen– svadby v ľudovom podaní, ako aj oberanie a
né, Sobrance, príp. aj väčšie obce. O riešenie je možné požiadať i vládu.
spracovanie hrozna v Krivošťanoch... BlahožeZ vyše 50 účastníkov súťažilo 8 štvorčlenných družstiev. Zvíťazilo družstvo mužov zo Strážskeho
láme k výročiu a vyslovujeme želanie: Schduv zložení: J. Karafa, Ing. J. Fedorišin, M. Štefan, P. Meňovčík pred družstvom žien zo Strážskeho: H.
chovci, šírte naďalej ľudovú kultúru, tak ako aj v
Pleceníková, J. Megelová, A. Zabloudilová, R. Borošová a tretím miešaným družstvom Hrádok v zloGaštanke v Strážskom.                                 -ggžení: L. Búci, Sl. Hakoš, J. Hakoš a Z. Ketcemová. V súťaži jednotlivcov zo žien bola 1. A. Zabloudilová, 2. R. Borošová, a 3. Z. Ketcemová. Z mužov:
Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00 325 813.
1. M. Štefan, 2. P. Meňovčík (obaja Strážske)
Vychádzajú 6-krát v roku. Predsedníčka redakča 3. Vladimír Pavlov. Pre všetkých prítomných
nej rady: PaedDr. Jana Dzurillová. Členovia D. Baánobolo pripravené bohaté občerstvenie a pre víťazov diplomy a ceny. Víťazné družstvo si odnieslo
vá, Mgr. V. Babjáková, Mgr. B. Danková, G. Grmolcová, P.
aj putovný pohár.
Kičinka, Mgr. V. Marková, M. Michlovič. Zodpovedná reSme vďační tým, ktorí prišli a ochotne pomádaktorka: G. Grmolcová. Sídlo vydávateľa a adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072
hali. Okrem členov KR a kolkárov spomeniem J.
22 Strážske. Telefón a fax: 056/6477 275. Redakčná uzávierka príspevkov (a inzercie) je
Matucha, J. Megelovú, A. Schudichovú, M. Tejvždy 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzugiovú, M. Žákovú, L. Búciho, J. a Sl. Hákošovje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhocov, E. Matuchovú a Terku Mackovú. Veríme, že
dovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský - LiRea. Tlač: Cofin, a.s.,
sa o rok na 20. ročníku opäť stretneme.
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