
Nezabúdajme na hrdinov
 Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia oslobodenia  spod nemeckej okupá-
cie a víťazstva nad fašizmom sa uskutočnil  7. mája na Námestí A. Dubčeka  pri pamätníku J. 
Begéniho.
	 Vzhľadom	k	aktuálnej	 epidemiologickej	 situácii	 sa	pietny	akt	uskutočnil	 bez	účasti	 verejnosti.	
Mesto	Strážske	a	ZO	Slovenského	zväzu	protifašistických	bojovníkov	Strážske	boli	organizátormi	
podujatia.	Za	prítomnosti	primátora	mesta	Ing.	Vladimíra	Dunajčáka,	prednostu	MsÚ	Ing.	Dušana	
Cacaru		a	členov		ZO	SZPB	sme	si	
v	úzkom	kruhu	uctili		všetkých	hrdi-
nov	2.	svetovej	vojny,	ktorí	svojou	
odvahou	dokázali	poraziť	a	vytlačiť	
fašistických	okupantov		a	neváhali	
pri	oslobodení	 	položiť	 	svoj	vlast-
ný	život.	Opäť	sme	si	pripomenuli	
tisícky	 neznámych	 ľudí,	 ktorí	 bo-
jovali	za	našu	budúcnosť	a	slobo-
du	za	cenu	toho,	že	svoju	vlastnú	
budúcnosť	ohrozili	a	svoju	slobodu	
stratili.	 Ich	 hrdinstvo	 navždy	 zo-
stane	ukážkou	vlastenectva,	 lásky	
a	vernosti	k	svojmu	národu.	Sú	to	
hrdinovia,	na	ktorých	nemáme	za-
búdať	ani	my,	naše	deti,	vnuci,	ani	
ďalšie	 generácie.	Česť	 ich	 večnej	
pamiatke!													Anna	zabloudilová

Úctu padlým v 2. svetovej vojne vyjadrili položením vencov 
predstavitelia mesta a ZO SZPB.    Snímka: PK. Text: red.

 Berie na vedomie: l	Plnenie	úloh	z	uzne-
sení.	l	Riešenie	pripomienok	zo	zasadnutí	MsZ.	
l	Vypracovanie	vecného	časového	a	finančného	
plánu	 konkrétnych	 opatrení	 na	 zvýšenie	 sepa-
rácie	 v	meste	Strážske.	l	Odborné	 stanovisko	
hlavného	 kontrolóra	 mesta	 Strážske	 k	 návrhu	
Záverečného	účtu	mesta	Strážske	za	rok	2020.	
l	Predpokladané	termíny	zasadnutí	a	plánovaný	
program	Mestského	zastupiteľstva	v	Strážskom	
na	II.	polrok	2021.	l	Správu	o	prenájme	nebyto-
vých	priestorov,	pozemkov	a	 reklamných	zaria-
dení	 k	 31.12.2020.	l	 Správu	 hlavného	 kontro-
lóra	z	kontroly	z	kontroly	kapitálových	výdavkov	
EK	716	-	prípravná	a	projektová	dokumentácia.	
l	Správu	hlavného	kontrolóra	z	kontroly	vybra-
ných	 pokladničných	 operácií	 na	 MsÚ.	l	 Sprá-
vu	 hlavného	 kontrolóra	 o	 kontrole	 vybavovania	
sťažností	 a	 petícií	 v	 ZŠ	a	MsPS.	l	 Informáciu	
Gréckokatolíckej	 eparchie	Košice.	l	Dôvodovú	
správu	k	návrhu	na	schválenie	vstupu	obce	do	
občianskeho	 združenia	 Diaľnica	 na	 Zemplín.	
l	 Stanovy	 občianskeho	 združenia	 Diaľnica	 na	
Zemplín.	l	Žiadosť	SITU	s.r.o.,	Strojárska	4114,	
069	01	Snina	o	zmenu	územného	plánu.	l	Pre-
hľad	projektov	mesta	Strážske.	l	Informácie	zo	
zasadnutí	komisií.
 Prerokovalo: l	V	zmysle		časti	VI.	§	64	ods.	
9	Vnútorného	predpisu	 	č.	5/2005	Zásady	hos-
podárenia	 s	 majetkom	 mesta	 	 návrh	 na	 odpis	
pohľadávok	v	celkovej	výške	551,24	€	podľa	prí-
lohy.	
 Schvaľuje: l	 Odpísanie	 nevymožiteľných	
daňových	 pohľadávok	 z	 účtovnej	 evidencie	 v	
celkovej	výške	551,24	€	podľa	prílohy.	l	Celo-

Noviny občanov mesta Strážske  		ROČNÍK	XXIII.					číslo	3							31.	máj	2021
Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Celoročné hospodárenie schválili bez výhrad

ročné	hospodárenie	mesta	Strážske	za	rok	2020	
bez	výhrad.	l	Prebytok	rozpočtu	mesta	vo	výške	
386	957,88	€.	l	Usporiadanie	prebytku	rozpoč-
tu	podľa	§	16	ods.	6	Zákona	č.	583/2004	Z.	z.	
za	 rok	 2020	 takto:	 vylúčenie	 účelovo	 určených	
finančných	prostriedkov	vo	výške	192	300,91	€.	
l	 Rozdelenie	 prebytku	 hospodárenia	 po	 uspo-
riadaní	za	rok	2020	vo	výške	194	656,97	€	takto:		
do	rezervného	fondu	sa	pridelí	194	656,94	€.	l 
Odvod	 zostatku	 finančných	 operácií	 vo	 výške	
340	 316,42	 €	 do	 rezervného	 fondu.	l	 V	 súla-
de	s	ods.	2	písmenom	 	a),	b)	 	§	14	Zákona	č.	
583/2004	z.	z.	o	rozpočtových	pravidlách	územ-
nej	samosprávy	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	
zákonov	 zmenu	 rozpočtu	 mesta	 Strážske	 roz-
počtovým	opatrením	č.1/2021:	povolené	prekro-
čenie	výdavkov	pri	dosiahnutí	vyšších	príjmov	a	
to	o	1	755	369	€.
Rozpočet	po	navrhovanej	zmene	ako	vyrovnaný	
vo	výške	7	208	298,00	€.
Príjmy	vo	výške:	 			 		7	208	298,00	€
Výdavky	vo	výške:	 	 		7	208	298,00	€
Príjmy:	
Bežný	rozpočet	 	 		3	899	916,00	€
Kapitálový	rozpočet		 	 		2	232	582,00	€
Finančné	operácie		 	 		1	075	800,00	€
Rozpočet	mesta	 	 		7	208	298,00	€
Výdavky:
Bežný	rozpočet	 	 		3	988	401,00	€
Kapitálový	rozpočet		 	 		3	153	739,00	€
Finančné	operácie	 	 								66	158,00	€
Rozpočet	mesta	 	 	7	208	298,00	€.	
																																	(Pokračovanie	na	2.	strane)
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 Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 6. mája 2021 otvoril a viedol Ing. Vladimír Dunaj-
čák. V úvode privítal prítomných a Ing. Zuzanu Mezencev Jančíkovú z firmy JRK Slovensko, 
s.r.o pre Košický kraj, ktorá poskytla k bodu č.4 rokovania – Návrh riešení zberu a nakladania s 
odpadmi v meste – podrobné informácie a odporúčania. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 poslancov. 
Po prerokovaní jednotlivých bodov schválilo zastupiteľstvo nasledujúce uznesenie.              -red.-

Termíny MsZ
	 Predpokladané	 termíny	 zasadnutí	 MsZ	 s	
plánovaným	programom	na	druhý	polrok	2021:	
2.	júl,	22.	september,	8.	december	2021.

Poslanci informovali
	 Poslanci	 na	 rokovaní	 MsZ	 6.	 mája	 2021	
informovali	 aj	 o	 činnosti	 komisií,	 ktoré	 vedú.	
Zároveň	predostreli	požiadavky	a	upozornili	na	
niektoré	nedostatky.	Napríklad	na	časti	Gašta-
novej	ulice	(na	asfaltovej	ceste(	stojí	veľa	vody	
a	tá	tečie	do	dvora,	na	Okružnej	ulici	sú	diery,	
je	potrebné	 ich	doplátať,	 dokončiť.	Odznel	 aj	
návrh	na	zorganizovanie	dobrovoľného	čiste-
nia	 mesta	 pod	 záštitou	 mesta	 so	 zapojením	
občanov.	 Vznikla	 tiež	 nelegálna	 skládka	 od-
padu	 pred	 železničným	 priecestím	 na	 pravej	
strane	 smerom	od	Vranova	n/T.	Na	otázku	 k	
sezóne	kúpaliska	zaznela	odpoveď,	že	nevy-
hnutné	úkony	budú	realizované.	Ak	sa	uvoľnia	
opatrenia,	 bude	 bazén	 pripravený	 a	 15.	 júna	
bude	možné	kúpalisko	otvoriť.																							-red-

	 Vážení	spoluobčania
		 Práve	 prebieha	 asistované	 sčítanie	 ur-
čené	všetkým	obyvateľom,	ktorí	sa	nemohli	
sčítať	sami	elektronicky.	
	 Splňte	si	svoju	povinnosť	a	sčítajte	sa	
na	kontaktnom	mieste	na	adrese	Strážske,	
ulica	Družstevná	509	–	Dom	kultúry,	alebo	
požiadajte	 o	mobilného	 asistenta	 na	 čísle		
056/6886953.
	 Ak	si	obyvateľ	nesplní	svoju	povinnosť	
sčítať	 sa,	 podľa	 zákona	 o	 sčítaní	 v	 roku	
2021	sa	dopustí	správneho	deliktu,	za	ktorý	
mu	hrozí	finančná	pokuta.
 UPOZORŇUJEME:
že	v	prípade	samosčítania	viacčlennej	do-
mácnosti	 nestačilo	 napísať	 počet	 členov	
domácnosti.	Ak	ste	nevyplnili	celý	formulár	
za	každého	člena	domácnosti,	
tak	 členovia	 domácnosti	 ostali	 nesčítaní.	
Treba	ich	sčítať!!!
	 Sčítajte	 sa	 do	 13.	 júna	 pomocou	 asis-
tentov	a	pomôžte	tak	sebe,	nášmu	mestu	i	
celému	Slovensku.	
	 Viac	informácií	na	mestskom	úrade,	ale-
bo	na	www.scitanie.sk.

	 „Robíme	toho	toľko,	aby	sme	pripravili	
naše	 deti	 na	 budúcnosť,	 ale	 robíme	 dosť	
aj	pre	to,	aby	sme	pripravili	budúcnosť	pre	
naše	deti?“		
	 (Lary	 Chalfan,	 výkonný	 riaditeľ	 Zero	
Waste	Alliance) 
	 Nič	 múdrejšie	 by	 sme	 nevymysleli	 k	
článkom	Deň	Zeme,	ale	hlavne	Viete,	čo	je	
BRKO?,	 Konkrétne	 opatrenia	 na	 predchá-
dzanie	vzniku	odpadu,	Výstavba	kompoto-
viska	v	meste	Strážske	–	príprava	žiadosti	
o	 poskytnutie	 nenávratného	 finančného	
príspevku.	Články	sú	na	ďalších	stranách.
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(Dokončenie	z	1.	strany)...	l	Použitie	finančných	prostriedkov	v	položke	EK	642	„Občianskemu	zdru-
ženiu,	nadácii	a...(dotácia	pre	športové	kluby)	vo	výške	50	%	z	rozpočtovaných	finančných	prostried-
kov	na	 rok	2021.	l	Doplnenie	Plánu	kontrolnej	činnosti	hlavného	kontrolóra	mesta	Strážske	na	2.	
polrok	2021	(august)	o	kontrolu	výstavby	parkoviska	pri	futbalovom	štadióne	a	jeho	súlad	s	platnými	
normami	a	VZN	mesta.	l	Plán	kontrolnej	činnosti	hlavného	kontrolóra	mesta	Strážske	na	2.	polrok	
2021	s	doplnením.	l	Dotáciu	pre	Pravoslávnu	cirkevnú	obec	v	Strážskom	vo	výške	2	000	€	na	opravu	
havarijného	stavu	strechy.	l	Prenájom	časti	 pozemku	 registra	 „C“	parcelné	č.	 	438/1,	 výmera	 	15	
m²,	druh	pozemku:		Zastavané	plochy	a	nádvoria,	nehnuteľnosť	zapísaná	na	LV	č.	1236,	pre	okres	
Michalovce,	 obec:	STRÁŽSKE,	 k.	 ú.:	Strážske	pre	Mária	 Jurčišinová-Kukľová,	Vihorlatská	 624/14,	
072	22	Strážske,	 IČO:	53	165	390	na	dobu	neurčitú	 za	 cenu	prenájmu	10,00	 	 €/m²/rok	 z	dôvodu	
hodného	osobitného	zreteľa	v	súlade	s	§	9a	ods.	9	písm.	c)	Zákona	č.138/1991	Zb.	o	majetku	obcí	
s	odôvodnením,	že	na	predmetnom	pozemku	bude	umiestnený	drevodom	–	stánok	pre	prevádzku	
maloobchodného	predaja	bio	produktov.	Samostatná	prevádzka	ponúkajúca	bioprodukty,	s	prihliad-
nutím	na	zdravý	životný	štýl	obyvateľov	a	ekológiu,	v	meste	Strážske	ešte	nemá	zastúpenie.	l	Pre-
nájom	nebytových	priestorov	o	rozlohe	138,09	m²	v	objekte	administratívnej	budovy	Mestského	úradu	
v	Strážskom,	súpisné	číslo	300,	nachádzajúcej	sa	na	Námestí	A.	Dubčeka,	postavenej	na	pozemku	
parcelné	číslo	465/7,	zapísanej	na	LV	č.	1236	pre	MDDr.	Lucia	Slobodníková,	Orechová	16,	066	01		
Humenné,	číslo	licencie:	6195/2019,	kód	zdravotníckeho	pracovníka:	B11036802,	na	dobu	neurčitú	za	
cenu	prenájmu	500,00	€	mesačne	z	dôvodu	hodného	osobitného	zreteľa	v	súlade	s	§	9a	ods.	9	písm.	
c)	Zákona	č.138/1991	Zb.	o	majetku	obcí	s	odôvodnením,	že	uvedené	nebytové	priestory	sú	dlhodobo	
neobsadené	a	umiestnenie	zubnej	ambulancie	v	centre	mesta	by	bolo	prínosom	pre	pacientov	prebra-
tého	obvodu	z	dôvodu	ľahšej	dostupnosti.	l	Vstup	Mesta	Strážske	do	občianskeho	združenia	Diaľnica	
na	Zemplín	so	sídlom		Š.	Kukuru	154/14,	Michalovce,	Slovenská	republika.	l	Opakované	uzatvorenie	
zmlúv	o	nájme	bytu:	A)	Nájomné	byty	-	Obytný	dom	U-3	(ul.	Obchodná	440):	Dančišin	Erik,	Makara	
Milan,	Skoupilová	Ingrid,	Turok-Meceňová	Jana	–	všetci	do	30.	09.	2021,	Benkoová	Ľubica	do	31.	12.	
2022.	B)		Nájomné	byty	–	Nižší	štandard	(ul.	Laborecká	280/29	a	281/27):	Goroľ	Karol	a	Goroľová	
Silvia,	Adam	Emil,	Tokárová	Veronika,	Kapura	Ján	a	Kapurová	Ľudmila,	Ridajová	Silvia,	Dudičová	Re-
náta	a	Dudič	Stanislav,	Šmaťová	Anna,	Tokárová	Magdaléna	a	Tokár	Ladislav	–	všetci	do	31.	09.	2021.
 Ukladá: l	Zúčtovať	kladný	výsledok	hospodárenia	za	účtovné	obdobie	2020	vo	výške	185	080,59	
€	v	prospech	účtu	428	Výsledok	hospodárenia	v	schvaľovacom	konaní	a	na	ťarchu	účtu	431	Nevyspo-
riadaný	výsledok	hospodárenia	minulých	období.	T:	31.12.2021.	Z:	vedúca	ekonomického	oddelenia.	
l	Športovej	komisii	vypracovať	návrh	prerozdelenia	finančných	prostriedkov	pre	športové	oddiely	v	
položke	EK	642	v	zmysle	Uznesenia	bodu	C/8.	T:	15.06.2021.	Z:	v	texte.	l	Predložiť	dokumentáciu	
ohľadom	výstavby	parkoviska	pri	futbalovom	štadióne.	T:	25.06.2021.	Z:	MsÚ.	l	Predložiť	analýzu	or-
ganizačnej	štruktúry	MsPS	mesta	Strážske	s	uvedením	pracovných	pozícií	a	finančného	ohodnotenia.	
T:	31.05.2021.	Z:	riaditeľ	MsPS.	l	Aktualizovať	VZN	č.	1/2008.	T:	15.06.2021.	Z:	MsÚ.	
 Neschvaľuje: l	 Žiadosť	 Ing.	 Jána	Čurlíka	 o	 sponzorský	 príspevok	 na	 vydanie	 publikácie	 pod	
názvom	Pol	storočie	života	s	Chemkom.	
 Poveruje: l	Hlavného	kontrolóra	mesta	Strážske	na	výkon	kontrolnej	činnosti	od	01.07.2021	–	
31.12.2021	v	súlade	so	schváleným	Plánom	kontrolnej	činnosti	na	II.	polrok	2021.
	 																																																																																															Ing.	Vladimír	Dunajčák,	primátor	mesta	

Odišla nečakane, už nás nevystískaOdišla nečakane, už nás nevystíska
 Iba nedávno sme sa navždy rozlúčili s 
členkou krúžku poézie Zrkadlenie Martou 
Karkošiakovou. Na skúškach a vystúpeniach 
sme sa s ňou stretávali päť desaťročí, o niečo 
menej na recitačných súťažiach. Jej životom a 
prácou bola kultúra. Zostáva tu nezabudnuteľ-
ná stopa aj v ochotníckom divadle, v jej spolu-
práci s ďalšími kultúrnymi kolektívmi v meste, 
v organizovaní spoločensko-kultúrnych podu-
jatí a mestských osláv.
 Je nám veľmi smutno, že už neprídeš na 
U2-ku do Zrkadlenia, že nás nevystískaš ako 
vždy, keď sme sa dlhšie nevideli, že milo ne-
porozprávaš o vnúčatách, že... Spomínam, 
ako si sa smutným článkami v novinách lúčila 
s Marcelkou Goroľovou, vedúcou Asabenu i s 
Julkou Kušnierovou zo Zrkadlenia.
 Tebe patria teraz nečakane tieto i pred-
chádzajúce riadky... Odpočívaj v pokoji a re-
cituj z neba nad nami!
                Za Zrkadlenie Gabriela Grmolcová 

	 S	pani	Martou	Karkošiakovou	sme	sa	roz-
lúčili	18.	mája.	Bola	stálicou	Vansovej	Lomnič-
ky	a	jej	verše	zazneli	aj	na	našich	podujatiach	
v	ZO	SZPB	a	ÚŽS.	Dlhé	roky	 	pracovala	na	
referáte	kultúry	 	MsÚ.	Pod	 jej	vedením	vyví-
jal	 činnosť	 spevácky	 zbor	 Rozkvet,	 krúžok	
paličkovanej	čipky	Pavučinka	a	mnoho	iných	
krúžkov.	Starala	sa	o	kultúrne	dianie	v	meste	
a	aj	 jej	zásluhou	nám	zaspievali	Alexandrov-
ci.		Dokázala	svojou	dobrotou,	láskou,	skrom-
nosťou,	pokorou	a	ochotou	veľa	pomáhať		i	v	
organizácii	ÚŽS,	ZO	SZPB	a	MO	MS,	 ktorý		
dlhé	 roky	 viedla.	 V	 závere	 spomeniem	Mar-
tinu	Kužmovú,	ktorá	sa	postarala	o	dôstojné	
aranžmá	 pred	 Domom	 kultúry	 -	 z	 bývalého	
pracoviska	zosnulej.	S	 láskou	a	úctou	bude-
me	na	Martu	spomínať!							Anna	Zabloudilová

ČO	NEPATRÍ	DO	TRIEDENÉHO	ODPADU
Na ochranu našej ZemeNa ochranu našej Zeme

	 Už	vyše	50	rokov	si	pripomíname,	že	22.	apríl	je	venovaný	našej	planéte	a	je	Dňom	Zeme.	Je	to	
medzinárodne	motivovaný	sviatok,	ktorý	pripomína	našu	závislosť	na	prírodných	zdrojoch,	upozorňuje	
ľudí	na	dopady	ničenia	životného	prostredia,	ale	hlavne	nás	nabáda,	aby	sme	sa	správali	zodpoved-
ne	a	priložili	ruku	k	dielu.	Možností	máme	viacero,	či	už	správne	triedenie	odpadu,	minimalizovanie	
odpadu,	vysadenie	stromov,	šetrenie	energií	(svetlo,	voda,	palivá)	alebo	zbieranie	voľne	pohodeného	
odpadu	v	okolí	pri	prechádzkach	v	prírode.
	 Aj	napriek	tomu,	že	sa	Deň	Zeme	už	druhý	rok	nesie	v	tieni	celosvetovej	pandémie,	neustále	sa	
usilujeme	občanom	prinášať	nové	materiály,	spôsobom	najbližším	a	najprístupnejším	tejto	dobe,	aby	
sa	množstvo	vytriedeného	odpadu	neustále	zvyšovalo	a	vzťah	k	životnému	prostrediu	sa	zlepšoval.	
	 Na	ochranu	Zeme	môžeme	myslieť	nielen	v	deň,	ktorý	je	jej	venovaný.	Aj	malou	zmenou	životného	
štýlu	dokáže	každý	z	nás	prispieť	k	pozitívnej	zmene.	V	tomto	čísle	novín	o	tom,	čo	do	triedeného	
zberu	nepatrí.	
 ZDRAVOTNÍCKY A INFEKČNÝ MATERIÁL
	 Použité	 jednorazové	rúška,	respirátory	ani	 rukavice	nepatria	do	triedeného	zberu.	Vložte	 ich	do	
plastovej	tašky	alebo	sáčka,	pevne	ho	uzavrite	a	vyhoďte	do	zmesového	odpadu.
	 Inzulínové	perá	a	 injekčné	striekačky	sú	považované	za	nebezpečný	odpad,	s	ktorým	nemožno	
ďalej	manipulovať.	Je	potrebné	ich	odovzdať	v	lekárni.	To	isté	platí	pre	nespotrebované	lieky	po	exspi-
rácii.	
	 Na	triediacej	linke	pracujú	ľudia,	ktorí	sú	vystavení	priamemu	styku	s	odpadom	a	hrozí	im	riziko	
poranenia	alebo	nákazy.	Buďme	k	nim	ohľaduplní.	
 PLAST –	čo	doň	nepatrí
	 Aj	keď	sa	niekedy	môže	zdať,	že	ide	o	plastový	odpad,	zamyslime	sa,	či	naozaj	patrí	do	triedeného	
zberu	plastov.	Nepatria	tam	napríklad	odevy	ani	obuv,	i	keď	sú	vyrobené	z	plastu.	
	 Rovnako	tak	žalúzie,	hadice	od	vysávača,	maliarske	potreby,	kolieskové	korčule,	koberce	ani	ven-
ce	z	cintorína.	Všetok	tento	odpad	je	potrebné	odniesť	na	zberný	dvor	alebo	vyložiť	v	rámci	mobilného	
zberu	objemného	odpadu.	
 PAPIER	–	čo	doň	nepatrí
	 Jednorazové	 plienky,	 ale	 ani	mastný,	mokrý	 či	 znečistený	 papier	 nepatria	 do	 triedeného	 zberu	
papiera.	Môžu	totiž	znehodnotiť	ostatný	vytriedený	obsah,	ktorý	sa	už	nebude	dať	spracovať.	
 ZVYŠKY OLEJOV A POTRAVÍN
	 Odpad	síce	netreba	umývať,	ale	mal	by	obsahovať	čo	najmenej	nečistôt.	
	 Kuchynský	olej	je	možné	odovzdať	na	zbernom	dvore	č.	1	–	Stredisko	technických	služieb	na	Ob-
chodnej	ulici	č.	257	–	počas	prevádzkových	hodín,	alebo	z	rodinných	domov	vyložiť	spolu	s	ostatnými	
vytriedenými	zložkami	komunálneho	odpadu	(papier,	sklo,	plasty...)	v	deň	zberu	ku	priľahlej	komuniká-
cii.	
 AUTOODPAD
	 Odpadové	akumulátory,	autobatérie	a	disky	z	áut	je	potrebné	odniesť	na	zberný	dvor	č.	1	-	Stre-
disko	technických	služieb	na	Obchodnej	ulici	č.	257.
	 Opotrebované	pneumatiky	môžete	odovzdať	distribútorovi	pneumatík	–	v	našom	meste	to	je	pne-
uservis	spoločnosti	M.J.V.,	s.r.o.	Vranov	nad	Topľou	–	pri	TESCO.	
 VEĽKOOBJEMOVÝ A STAVEBNÝ ODPAD
	 Drobný	stavebný	odpad	(napr.	betón,	tehly,	dlaždice)	a	objemný	odpad	(starý	nábytok,	umývadlá,	
koberce	a	pod.)	patria	na	zberný	dvor.	
	 Mobilný	zber	objemného	odpadu	uloženého	vedľa	zberných	nádob	na	zmesový	komunálny	odpad	
zabezpečujú	zamestnanci	MsPS	raz	mesačne	–	posledný	piatok	v	mesiaci	v	čase	od	7.00	do	12.00	
hod.	
 ELEKTROODPAD
	 Nepotrebné	domáce	spotrebiče	(televízory,	elektrické	náradie	a	pod.)	patria	na	zberný	dvor,	alebo	
ich	môžete	odovzdať	v	rámci	mobilného	zberu	elektroodpadu,	ktorý	zabezpečujú	zamestnanci	MsPS	
4.	júna	a	3.	septembra	tohto	roku.
 OBLEČENIE
	 Odev,	obuv,	handry	a	plyšové	hračky	môžete	vytriediť	do	kontajnerov	určených	na	oblečenie.
	 	 	 	 	 	 	 	 																				Marta	Bočková

Dostaneme prevetrávané košíky
Viete čo je BRKO?

	 	 Zákon	č.	79/2015	Z.	z.	o	odpadoch	ukladá	v	
§	81	ods.	7	písm.	b)	mestu	povinnosť	zabezpe-
čiť	 zavedenie	 a	 vykonávanie	 triedeného	 zberu	
kuchynského	 biologicky	 rozložiteľného	 odpadu	
(ďalej	len	BRKO).	
  1.	júla	2021	končí	obdobie,	kedy	mali	mestá	
priestor	na	zabezpečenie	zberu	a	zhodnocova-
nia	BRKO.	Pre	rodinné	domy	v	meste	boli	zabez-
pečené	 kompostéry,	 v	 ktorých	 obyvatelia	 majú	
povinnosť		kompostovateľnú	časť	vyprodukova-
ného	BRKO	 kompostovať.	 V	 bytových	 domoch	
takáto	možnosť	nie	je.
	 	 Ako	 by	 to	 teda	malo	 fungovať	 pri	 bytových	
domoch?
	 	 Ku	 každému	 kontajneru	 na	 zmesový	 komu-	
nálny	odpad	bude	priložená	nádoba	hnedej	farby	
o	objeme	120	alebo	240	litrov	určená	na	BRKO.	
Každá	domácnosť	v	bytovom	dome	bude	vyba-
vená	10	l	prevetrávaným	košíkom	na	kuchynský	
BRKO	 a	 kompostovateľnými	 vreckami.	 Odpad	
vo	vrecku	vysychá,	nezahníva,	nezapácha.	Do-
mácnosť	vyberie	kompostovateľné	vrecko	napl-
nené	organickým	odpadom	z	kuchynského	koša	
a	umiestni	ho	do	jednej	z	bio-nádob	na	stojisku.
	 	 Vzhľadom	k	tomu,	že	mesto	zatiaľ	nemá	za-
bezpečené	 spracovanie	 vyzbieraného	 BRKO,	
plánuje	 uzavrieť	 zmluvu	 s	 koncovým	odberate-
ľom,	 ktorý	 zabezpečí	 zhodnocovanie	KBRO	do	
doby,	 kým	bude	plne	 funkčná	mestská	 kompo-
stáreň.
  Čo budeme zbierať do nádob na ku-
chynský odpad? (potraviny bez obalov)
	 •	Zvyšky	ovocia,	zeleniny	a	šupky	z	ich	čistenia
	 •	Pokazené	alebo	hnilé	ovocie	a	zelenina
	 •	Kávové	a	čajové	zvyšky
	 •	Vajcia	a	vaječné	škrupiny
	 •	Starý	chlieb	a	pečivo
	 •	Zvyšky	jedál
	 •	Tekuté	zložky	kuchynského	odpadu	
	 	 (polievky,	omáčky	a	iné)
	 •	Mäso,	ryby
	 •	Mliečne	výrobky	(bez	obalu)
	 •	Potraviny	po	záruke	(bez	obalu)
 Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský 
odpad?
	 •	Zelený	odpad	zo	záhrad	(žiadne	lístie,	tráva,		
	 	 konáre	a	iné)
	 •	Triedené	zložky	komunálneho	odpadu	(sklo,		
	 	 plasty,	papier	a	iné)
	 •	Nebezpečné	odpady
	 •	Cigaretové	ohorky
	 •	Použité	oleje	a	 tuky	z	domácnosti	 (zber	za-
bezpečený	iným	spôsobom)																																												-MsÚ-

POMOCOU	BUDE	TRAKTOR,	NAKLADAČ,	PRÍVES	A	DRVIČ
Kompostovisko – žiadosť o finančný príspevok
 Mesto Strážske pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
projekt s názvom Výstavba kompostoviska v meste Strážske.

Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu 
na území mesta (§ 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). 

	 Nakladanie	s	odpadmi	sa	stáva	stále	závažnejšou	a	diskutovanejšou	témou	nielen	medzi	odbor-
níkmi,	aj	medzi	širokou	verejnosťou.	O	nevyhnutnosti	zberu	odpadov	z	domácností	a	triednom	zberu	
odpadov	veríme,	že	už	nikto	nepochybuje.	Množstvo	odpadov	však	neustále	narastá	a	preto	je	nutné	
do	praxe	zavádzať	aj	opatrenia,	ktoré	prispejú	k	zníženiu	jeho	tvorby.	Preto	je	nutné	do	praxe	zavádzať	
opatrenia	na	predchádzanie	vzniku	odpadov,	ktoré	stručne	predstavujeme	a	zároveň	budeme	hľadať	
ďalšie	nové	opatrenia,	ktoré	prispejú	k	zníženiu	tvorby	odpadu	v	meste.	
 • Aktivity zamerané na zníženie množstva biologický rozložiteľných odpadov 
	 Domáce	kompostovanie	biologicky	rozložiteľného	odpadu,	ako	aj	súčasné	používanie	kompostu	v	
záhradách	patriacich	súkromným	domácnostiam.	Uvedené	opatrenie	patrí	medzi	základné	a	najúčin-
nejšie	spôsoby	ako	znižovať	celkové	množstvo	komunálnych	odpadov.	
 • Podpora zberu použitého textilu na charitatívne účely. 
 • Realizácia informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré sú zamerané na predchádzanie 
vzniku odpadov – vytvorenie portálu s informáciami o predchádzaní vzniku odpadu.  (ww.trie-
dime.sk, https://strazske.sk/odpadove-hospodarstvo/)
 • Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov na území mesta. 
 • Informačná kampaň v novinách Naše mesto a na webovej stránke mesta, ako predchádzať 
vzniku odpadom v domácnostiach (https://www.strazske.sk)
 • Vytvorenie podmienok pre občanov pre triedenie komunálneho odpadu a tým zníženie 
množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku na nie nebezpečný odpad. 
 • Zavedenie zberu veľkoobjemového odpadu, odpadu s obsahom škodlivých látok a drob-
ného stavebného odpadu, opätovné použitie a prípadne recyklácia veľkých elektrických výrob-
kov, nábytku a ďalších objemných, ale aj problémových odpadov.

Predchádzanie vzniku odpadov v domácnostiach
	 Každý	z	nás	môže	prispieť	k	tomu,	aby	sme	produkovali	menej	odpadov	a	aby	vzniknuté	odpady	
boli	viac	recyklované.

Neplytvajte potravinami
	 Stále	častejšie	sa	v	médiách	objavujú	informácie	o	plytvaní	jedlom.	Je	to	pravda	alebo	len	„planý	
poplach“?	Ak	áno,	týka	sa	to	iba	najbohatších	krajín	sveta	alebo	aj	nás?	A	dá	sa	s	tým	niečo	urobiť?	
Pozrime	sa	na	to	doma	bližšie.

Využitie biologického odpadu v záhrade
	 Na	záhradách	a	v	domácnostiach	po	zbere	úrody	ovocia	a	zeleniny	a	ich	spracovaní,	orezávaní	
stromov	a	krov,	po	kosení	trávy	vzniká	veľké	množstvo	rôznorodého	biologického	odpadu.	Hlavne	pri	
väčších	záhradách	ho	môže	byť	naozaj	veľa	a	vtedy	hľadáme	riešenie,	ako	sa	ho	čo	najjednoduchšie	
zbaviť	alebo	využiť...

Kompostovanie
	 Kompostovanie	 je	spôsob,	ako	si	môžeme	svojpomocne	vyrobiť	z	biologického	odpadu	kvalitný	
kompost	–	organické	hnojivo,	ktoré	je	ideálne	pre	pestovanie	rastlín.	Pomocou	neho	vrátime	späť	do	
pôdy	živiny,	ktoré	sme	z	nej	predtým	pri	pestovaní	odobrali.	Domáce	kompostovisko	by	nemalo	chýbať	
v	žiadnej	modernej	domácnosti!																																																																																																										MsÚ

Diaľnica
 Mestské	 zastupiteľstvo	 schválilo	 žiadosť	
o	 podporu	 OZ	 Diaľnica	 na	 Zemplíne	 formou	
vstúpenia	do	 ich	občianskeho	 združenia.	Hlav-
nou	prioritou	 je	 „dotiahnutie“	diaľnice	na	území	
Zemplína	 až	 po	 hranicu	 s	 Ukrajinou.	 Členmi	
občianskeho	združenia	sú	už	viacerí	primátori	 i	
samotné	mestá	Dolného	 a	Horného	 Zemplína.	
Združenie	má	v	súčasnosti	už	viac	ako	90	tisíc	
členov.																																																													-red-

	 Hlavným	cieľom	spomínaného	predkladané-
ho	projektu	je	zvýšenie	kapacity	zhodnocovania	
biologicky	 rozložiteľných	komunálnych	odpadov	
(ďalej	 len	 BRKO),	 ktorý	 vzniká	 v	 katastrálnom	
území	mesta.	Nadväzuje	na	pripravovaný	projekt	
výstavby	zberného	dvora,	kde	sa	budú	jednotlivé	
zložky	 odpadu	 zhromažďovať	 a	 odtiaľ	 sa	 budú	
biologicky	rozložiteľné	odpady	premiestňovať	na	
kompostovisko	 pomocou	 nakúpenej	 techniky.	
Projekt	 kontinuálne	 nadväzuje	 aj	 na	 zavedený	
systém	separovaného	zberu	v	meste.
	 K	 naplneniu	 cieľa	 dôjde	 vybudovaním	 kom-
postoviska	a	zabezpečením	nevyhnutne	potreb-
ných	 zariadení	 pre	 jeho	 prevádzku,	 konkrétne:	
traktora,	čelného	nakladača	k	traktoru	s	lopatou,	
dvojnápravovým	prívesom	s	trojstranným	vyklá-
paním	a	drvičom	biologického	odpadu.
	 Novovybudované	 zariadenie	 bude	 určené	
pre	BRKO	pochádzajúce	z	priestranstiev	verej-
nej	zelene	v	správe	mesta	Strážske	a	zo	záhrad	

obyvateľov	mesta.	Zhodnotený	BRKO	vo	forme	
kompostu	 bude	 slúžiť	 pre	 opätovné	 použitie	 v	
rámci	 bežnej	 údržby	 verejných	 priestranstiev	 v	
meste.
	 Zrealizovaním	projektu	dôjde	k	racionalizácii	
a	k	zefektívneniu	nakladania	s	odpadmi,	a	 to	k	
zhodnocovaniu	BRKO,	ktoré	vznikajú	pri	údržbe	
verejných	plôch	v	správe	mesta	(hlavne	tráva	a	
listová	zeleň,	kôra,	konáre	zo	stromov	a	kríkov,	
zvyšky	rastlín).
	 Predkladaný	projekt	je	v	súlade	s	Programom	
hospodárskeho	 rozvoja	 a	 sociálneho	 rozvoja	
mesta	Strážske	na	roky	2016-2022	a	súčasne	so	
stanovenými	cieľmi	Programu	odpadového	hos-
podárstva.	Miestom	realizácie	projektu	sú	parce-
ly	CKN	č.	75,	76/1,	1405/27,	1405/28,	1405/29		
v	katastrálnom	území	mesta	Strážske.	Financo-
vanie	celkových	oprávnených	výdavkov	projektu:	
95%	nenávratný	finančný	príspevok,	5%	vlastné	
zdroje	žiadateľa.																				Ing.	Lucia	Harmanová

Chrániť rastliny, zvieratká...Chrániť rastliny, zvieratká...
 Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie a 
najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 
Toho roku sme si ho mohli iba pripomenúť. K 
prvým podujatiam v minulosti patrilo sadenie 
stromčekov. Sadil ich predseda miestnej orga-
nizácie, ktorá sa starala o ochranu prírody a 
krajiny, Ľudovít Šrenkel na Námestí, A. Dubče-
ka i pred OD Laborec. Väčšie oslavy začalo or-
ganizovať CVČ ešte pod názvom Dúha. Potom 
sa pridali školy a neskôr to už bolo mestské 
podujatie.                                                                        -red.- 

Ochotne orezávali
	 V	 jari	 ešte	 v	 čase	 pandemických	 opatrení	
nemali	 TS	 mesta	 k	 dispozícii	 aktivačných	 pra-
covníkov.	A	 vtedy	 sa	 ponúkol	 na	 pomoc	 Milan	
Zubčak.	Spolu	s	Rudom	Kyselom	orezávali	ko-
náre	stromov	siahajúce	nad	chodníky	na	celom	
novom	sídlisku	a	priľahlej	ulici.	Techniku	dali	TS	
a	 k	 úprave	 zelene	 sa	 pridali	 ďalší	 –	 najmä	 pri	
nakladaní.	 Ich	ochota	potešila	vedúceho	TS	O.	
Geľatka,	ktorý	 im	takto	verejne	vyjadruje	vďaku	
za	nezištnú	pomoc	pri	úprave	zelene.	
	 Redakcia	sa	pridáva	týmito	riadkami	tiež.	Ak	
viete	o	podobných	dobrých	počinoch	–	dajte	nám	
vedieť	alebo	napíšte.																																										-gg-

Láska a starostlivosťLáska a starostlivosť
 Do	redakcie	sme	dostali	pekný	list	od	ro-
diny	A.V.,	v	ktorom	sú	tieto	uznanlivé	slová.	S	
potešením	ich	uverejňujeme.
 „Aj prostredníctvom novín chceme vyjadriť 
uznanie celému vedeniu a personálu DSS Har-
monia v Strážskom. Ďakujeme za vašu kaž-
dodennú opateru, lásku a starostlivosť o našu 
príbuznú. Ste úžasní ľudia, ktorým vyjadrujeme 
úctu. Veľmi si vážime váš ľudský prístup. Všet-
kým patrí veľká vďaka a uznanie.
 Prajeme všetkým zamestnancom a vedeniu 
Harmonie veľa síl, zdravia a energie do ďalšej 
práce.“  

 Takto rozkvitol pagaštan pleťový a strom-
čeky obohatili mesto. Podrobne na 5. strane.



Účastníci brigády na snímke z archívu J.K.
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Pred	60-timi	 rokmi	 v	 školskom	 roku	1960-1961	
sa	 otvorili	 brány	 tunajšej	 základnej	 školy	 pod	
vedením	 riaditeľa	 školy	 pána	 Jána	 Kovaľa.	 V	
doterajšej	 histórii	 školy	 na	poste	 riaditeľa	 školy	
pôsobili:	
•	 Jozef	Obetko	(od	1971	-	1982)
•	 Alžbeta	Pruniová	(od	1982	-	1983)
•	 Mgr.	Gabriel	Hardík	(od	1983	-	1988)
•	 Mgr.	František	Müller	(od	1988	-	2004)
•	 Mgr.	Michal	Polák	(od	2004)
	 V	aktuálnych	pandemických	časoch	sa	nám	
kvôli	opatreniam	nepodarilo	zorganizovať	veľko-
lepú	oslavu	školskej	„60“	s	jej	súčasnými	žiakmi,	
pedagogickým	zborom	i	bývalými	zamestnanca-
mi,	ktorí	si	užívajú	zaslúžený	dôchodok.	Pripravili	
sme	škole	teda	iný	darček.	
	 V	mesiacoch	január	–	február,	keď	vrcholila	2.	
vlna	pandémie,	začali	sme	s	renováciou	niekto-
rých	 vnútorných	 priestorov.	 Svojpomocne	 sme	
zrekonštruovali	 niekdajšiu	 jedáleň	 –	 súčasnú	
učebňu	hudobnej	výchovy	v	priestoroch	suteré-

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 OSLAVUJE PÔVODNÁ BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MIEROVÁ 1 OKRÚHLE JUBILEUM

Darčeky k „60-tkeDarčeky k „60-tke“

nu,	ktorá	bude	po	úpravách	slúžiť	na	prezentač-
né	a	konferenčné	účely.	(Snímky:	archív	ZŠ)	
	 V	 jarných	 mesiacoch	 sme	 sa	 pustili	 do	 re-
novácie	skladovej	budovy	pri	skleníku.	Zamest-
nancom	 školy	 pod	 taktovkou	 riaditeľa	 školy	
Mgr.	Michala	Poláka,	ktorý	vymenil	kancelárske	
kreslo	za	montérky	a	kelňu,	sa	podarilo	„obliecť“	
schátralú	budovu	do	nového	šatu.	K	tejto	vyno-
venej	 budove	 plánujeme	 pristaviť	 outdoorovú	
(vonkajšiu)	triedu,	ktorú	by	žiaci	využívali	v	tep-
lých	mesiacoch	na	výučbu.	Učenie	v	prírodnom	
prostredí	na	čerstvom	vzduchu	so	sebou	prináša	
množstvo	výhod,	ako	napríklad	to,	že	sú	žiaci	vy-
trhnutí	z	každodenného	stereotypu,	na	vzduchu	
im	 oveľa	 lepšie	 pracuje	 mozog,	 takže	 si	 učivo	
zapamätajú	jednoduchšie.	

	 Ďalší	darček	pre	školu	je	od	jej	zriaďovateľa	
-	Mesto	Strážske	-	v	podobe	nového	asfaltového	
koberca	na	príjazdovú	cestu	do	areálu	základnej	
školy,	ktorý	by	mal	byť	zrealizovaný	v	najbližšom	
období.
	 Tešíme	sa,	že	spomínané	darčeky	 	v	podo-
be	zrekonštruovaných	vnútorných	aj	vonkajších	
priestorov	 	 budú	 slúžiť	 ďalšej	 generácii	 žiakov,	
učiteľov	i	rodičom.	
	 Základnej	 škole	 želáme	 veľa	 šikovných	 žia-
kov,	 zanietených	 pedagógov	 a	 správnych	 za-
mestnancov.
		 									PaedDr.	Jana	Dzurillová,	zástupkyňa	RŠ

Mladé a rozkvitnuté
 V meste si mnohí všimli nové mladé vy-
sadené stromčeky. Do redakcie sme dostali 
fotografiu rozkvitnutého stromčeka od Johany 
Románovej. Podrobnejšie informácie sme zís-
kali od riaditeľa MsPS Ing. J. Fedorka.
 „V Strážskom vysádzame stromy Aescu-
lus x carnea Briotii (pagaštan pleťový). Je to 
pomaly rastúci mohutný strom, vhodný do par-
kov, alejí a na lúky. Kompaktná koruna má py-
ramídový tvar, neskôr nadobúda nepravidelný 
guľovitý tvar. Listy sú dlaňovito zložené 15 – 
25 cm veľké, tmavozelenej farby. Na jar kvitne 
niekoľko týždňov nápadnými ružovými kvetmi 
vo vzpriamených strapcoch. Plod, pagaštan, je 
na jeseň obalený v pichľavej šupke.
 Mestský podnik služieb vyrúbal 16 ks pa-
gaštanov na Mierovej ulici v zmysle rozhodnu-
tia o výrube. Výsadbu v meste realizujeme v 
mesiaci máj v počte 14 ks stromov. V mesia-
coch október – november vysadí podnik slu-
žieb zvyšných 11 ks pagaštanov v rámci revi-
talizácie pagaštanovej aleje v našom meste.“

Deň Zeme
 CVČ Strážske každoročne prispieva k 
pripomenutiu a zviditeľneniu Dňa Zeme na 
celomestskej úrovni rôznymi aktivitami, do 
ktorých v minulosti zapájalo svojich členov. 
	 Ponuka	bola	rôznorodá	–	vysádzanie	strom-
čekov,	maľovanie	na	 chodník,	 využitie	 odpado-
vého	 materiálu	 –	 z	 plastových	 vrchnákov	 zho-
tovili	 jarnú	 prírodu,	 upratovanie	 blízkeho	 okolia	
i	brehov	rieky	Laborec.	Zaujímavou	bola	aktivita	
Strom	 želaní	 pre	 deti	 i	 dospelých,	 kde	 každý	
účastník	mohol	vyjadriť	svoje	želanie	pre	mesto	
a	zároveň	bol	obdarovaný	papierovou	kvetinou.	
Problematike	sme	venovali	množstvo	hodín	zá-
ujmovej	činnosti	–	nácvik	rytmických	choreografií	
s	veľkou	zemeguľou,	mladí	moderátori	odvysie-
lali	v	mestskom	rozhlase	reláciu,	na	námestí	vy-
stúpili	s	krátkym	pásmom	básní	o	Zemi.	Chodia-
ce	živé	reklamy,	demonštrácia	čiernej	skládky	a	
bolo	mnoho	ďalších	aktivít.	
	 Aj	počas	celého	roka	CVČ	umožňuje	realizá-
ciu	záujmov		v	oblasti	prírodovedných	disciplín.	
Dlhoročnú	 tradíciu	 má	 	 Poľovnícko	 –	 rybársky	
záujmový	 útvar.	 Naďalej	 chceme	 prehlbovať	
spoluprácu	 so	 školami	 a	 na	 základe	 požiada-
viek	uskutočňovať	výchovné	programy	pre	deti,	
akcie	pre	širokú	verejnosť	(Deň	Zeme).	V	rámci	
príležitostnej	 činnosti	 ponúkame	 raz	 mesačne	
vychádzky	do	prírody		pre	členov	našich	záujmo-
vých	útvarov,	ich	rodičov	a	ostatných	záujemcov.	
Deti	 tak	 získajú	 vedomosti	 ale	 aj	 zručnosti	 –	
chrániť	rastliny,	zvieratká,	starať	sa	o	svoje	oko-
lie.	 Najmä	 počas	 zimných	mesiacov	 sa	 starajú	
o	bažantie	zásypy,	soliská	pre	raticovú	zver,	kŕ-
midlá	pre	spevavé	vtáctvo,	pozorujú	a	poznávajú	
stopy	zvierat	a	pod.	 									Mgr.	Marta	Kordeľová	

Letné tábory CVČ  Strážske
 Sme pripravení splniť všetky požiadavky a pripraviť našim deťom veľa zážitkov a nezabud-
nuteľných spomienok na leto. Informácie na www.cvcstrazske.edupage.org. Prihláste sa  na 
tel. č.: +421 915 919 652, alebo v CVČ Strážske do 19.6.2021.
 PRÍMESTSKÉ DENNÉ TÁBORY
 Letný	remeselný	tábor	pre	deti -		I.	turnus	mestského	denného	tábora,		6.7.	-	9.7.	2021
	 Tábor	pre	deti,	ktoré	chcú	zažiť	niečo	nové,	nájsť	nových	kamarátov	a	vyskúšať		si	tradičné	ľudové	
remeslá.	Týždenný	pobyt	dennou	formou	umožní	deťom	rozvíjať	remeselné	zručnosti	zážitkovou	for-
mou	a	aktívne	tráviť	voľný	čas	počas	prázdnin.	Každý	deň		bude	zameraný	na	inú	remeselnú	techniku,	
ktorú	si	deti	osvoja	pod	odborným	vedením	kvalifikovaných	lektorov.	Deti	sa	naučia	trpezlivosti	i	vzá-
jomnej	spolupráci.	Vyskúšajú		si	prácu	s	hlinou,	modelovanie,	točenie	na	hrnčiarskom	kruhu,	drôtiko-
vanie,	paličkovanú	čipku,	zhotovia	si	šperky.	No	nebudú	chýbať	ani	hry,	súťaže	a	výlet	do	atraktívneho		
Archeoparku	v	Hanušovciach.	Poplatok	pre	členov	CVČ	Strážske:	50	€.	Nečlenovia:	55	€.	
 Po	stopách	Indiánov -	II.	turnus	mestského	denného	tábora,	12.7.	-	16.7.	2021
	 Celotýždňový	tábor	pre	deti	so	zaujímavým	programom,	v	ktorom		si	užijú	týždeň	plný	zábavy		a	
neopakovateľných	zážitkov.	Táborový	program	bude	prepletaný	príbehmi	zo	života	a	kultúry	Indiánov.	
Vyrobia	si	 indiánske	čelenky,	lapače	snov	a	obyčajné	kamienky	premenia	na	milé	obrázky.	Nebude	
chýbať	indiánsky	stan	teepe,	v	ktorom	si	budú	môcť	oddýchnuť,	prečítať	rôzne	indiánske	rozprávky.	
Napínavý	týždňový	pobyt	detí	vyvrcholí	indiánskou	táborovou	hrou		a	jazdeckým	dňom	na	Ranči	Klo-
kočina.	Poplatok	pre	členov	CVČ	Strážske:	50	€.	Nečlenovia:	55	€.	
	 Letné	prímestské	tábory	sú	určené	deťom	vo	veku	od	7	rokov	a	musia	mať	ukončený	prvý	ročník	
základnej	školy.	Denný	pobyt	je	v	čase	od	8.00	–	15.30	hod.	V	cene	sú	zahrnuté	náklady	na	stravu	
(obed	v	reštaurácii	Da	Baffone),		základné	poistenie,	pitný	režim,	materiál	na	činnosť,	odmeny	a	ceny	
do	súťaží,	prípadne	cestovné	a	vstupné.
 ODBORNÉ  SÚSTREDENIA
 Leto	s	rybárskou	udicou –	ryby,	relax,	príroda,	19.7.	–	21.7.2021
	 Chcete	vašim	deťom	dopriať	nevšedné	zážitky	spojené	s	rybolovom	a	prírodou?	Ponúkame	vám	
odborné	sústredenie	zamerané	na	všetko	okolo	rybárčenia.		Deti	pod	vedením	skúseného	rybára	hra-
vou	a	zrozumiteľnou	formou	sa	zoznámia	s	rôznymi	technikami	lovu,	prípravou	rybolovného	miesta,	
kŕmením	a	ďalšími	zručnosťami.	To	všetko	v	krásnom	prostredí	na	novom	 lovnom	mieste	na	 rieke	
Laborec,	spojené	s	ďalšími	zábavnými	aktivitami,	hrami	a	poznávaním	prírody.	Sústredenie	je	určené	
pre	začiatočníkov		i	skúsenejších	rybárov	a	rybárky	vo	veku	8	–	15	rokov.	Vlastný	prút	nie	je	podmien-
kou.	Návnady,	náväzce,	krmivo	zabezpečí	CVČ	v	spolupráci	s	MsO	SRZ	Michalovce.	Denne	3	hodiny.	
Strava	z	vlastných	zdrojov.	Poplatok:	2	€.	Nečlenovia:	5	€.
 Tenisové	leto,	19.7.	–	23.7.2021
	 Tenisový	kurz	pre	záujemcov	vo	veku		9	–	15	rokov	zameraný	na	nácvik	základov	tenisu,	pohybo-
vých	hier	a	zdokonalenie	kondičných	schopností	detí.	Denná	dochádzka	v	trvaní	3	hodiny,	podľa	roz-
pisu.	Možnosť	zapožičania		rakiet,	lôpt	a	športových	pomôcok.	Strava	z	vlastných	zdrojov.	Poplatok:	
10	€.	Nečlenovia:	13	€.
 Prázdninový	kreatívny	týždeň,	19.7.	–	23.7.2021
	 Pre	nadšencov	kreatívneho	 tvorenia	 je	 	pripravený	pestrý	program	nabitý	 rôznymi	 tvorivými	ak-
tivitami.	Na	našom	letnom	sústredení	sa	deti	zaručene	nudiť	nebudú.	Vyrobia	si	rôzne	ozdoby,	ako	
sú	náramky	priateľstva,	 lapače	snov,	dekoračné	kapsičky,	ale	aj	darčeky		z	odpadového		materiálu		
Prostredníctvom	rôznych	tvorivých	aktivít	sa	zahráme	aj	na	malých	vedcov	a	vyrobíme	si	sliz,	farebné	
mydielka	a	 iné	zaujímavé	vecičky.	Denná	dochádzka	v	 trvaní	3	hodiny.	Strava	z	vlastných	zdrojov.	
Poplatok:	10	€.	Nečlenovia:	13	€.

Snímky pred rekonštrukciou 

Snímky po rekonštrukcii

Renovácia skladovej budovy

Vyše 50 vriecVyše 50 vriec
	 V	 jednu	 nedávnu	 sobotu	 bolo	 pri	 Laborci	
rušnejšie.	Jozef	Kozár	zorganizoval	brigádu	na	
zber	odpadu.	Spolu	s	ním	pracoval	syn	Tomáš,	
vnuk	Lucas,	vnučka	Patrícia,	jej	kamarátka	Re-
beka	Dubjaková,	Jozef	Dzurjanik	s	manželkou	
Aničkou	 a	 deťmi	 Laurou,	 Oliverom	 a	 Ninou.	
Všetci	 za	 4	 hodiny	 vyzbierali	 pri	 Laborci	 39	
vriec	a	na	chodníku	do	Krivoštian	13	vriec	od-
padu.	Vďaka	ich	ochote	a	snahe	je	tam	teraz	
čisto	a	príjemne.																																													-gg-

Vincko s Ruženkou
	 Pri	 návšteve	ambulancie	MUDr.	V.	Knoci-
ka	som	si	všimla	jeho	časté	pohľady	cez	okno	
hore.	 „Vincko	 už	 priletel“,	 povedal.	 Naozaj	 –	
na	vysokom	stĺpe	v	hniezde	rozťahoval	krídla	
vznešený	biely	vták.	Bocian	celý	čas	upravoval	
hniezdo	a	čakal	na	svoju	Ruženku.	O	nejaký	
čas	pán	doktor	zavolal	„Ruženka	už	priletela“.	
Všimol	si	značkovací	krúžok	na	nohe,	ale	ne-
vie	presne,	ktorému	bocianovi	patrí.	No	určite	
je	 to	 pár	 bocianov,	 ktorý	 sa	 sem	 stále	 vráti.	
Patrí	 ku	 koloritu	 mesta	 pri	 zdravotnom	 stre-
disku.	Má	 tu	dobré	podmienky,	v	okolí	zbiera	
hmyz,	 hraboše,	 obojživelníky.	 Bociany	 si	 vy-
berajú	miesto,	kde	sa	usadia.	Najradšej	k	ľud-
ským	obydliam.	
	 Hovorí	 sa,	 že	 bocian	 deti	 nosí.	 Koľko	 ich	
prinesie	do	Strážskeho?	Počkáme	si	na	koniec	
roka,	a	dúfame,	že	Vincko	a	Ruženka	sa	z	tep-
lých	krajín	v	budúcej	jari	znovu	vrátia	k	nám.																																													
	 																																																					G.	Grmolcová	

Učíme sa
 Viete, že zákon o majetku obcí presne 
uvádza, akými spôsobmi môže obec – mesto 
pozemok predať, resp. prenajímať. Sú to tri 
spôsoby, a to obchodno-verejná súťaž, priamy 
predaj, dražba a potom prípad hodný osobitné-
ho zreteľa.



SYMBOL	LÁSKY	PRI	HARMONII

Stavanie mája
 V minulosti stavanie májov patrilo azda 
medzi najtradičnejšie zvyky, ktoré pozná-
me.  Malo symbolický význam a bolo výra-
zom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, 
smrti so životom, symbolom na jar sa ob-
novujúcej prírody. Ľudia verili, že týmto si 
zabezpečia zdravie, čistotu a krásu.
	 Aj	v	zariadení	sociálnych	služieb	Harmonia	
si	 každoročne	pripomíname	 tento	starodávny	
zvyk.	 Samotnému	 postaveniu	 mája	 predchá-
dzalo	krátke	pásmo		zvykov	tohto	sviatku	v	po-
daní	 sociálnej	 pracovníčky	Mgr.	 S.	 Lipovskej	
a	zaznelo	mnoho	známych	ľudových	piesní	v	
podaní	 nášho	 speváckeho	 súboru	Harmonia.	
Zabávali	sa	všetci	zúčastnení	prijímatelia	soci-
álnych	služieb,	aj	personál.	Samotný	máj	pred	
postavením	 ozdobili	 prijímateľky	 z	 DSS.	 Vy-
zdobený	strom	-	ako	symbol	lásky		-	je	okrasou		
našej	záhrady.																											Lenka	Pirniková

 Snímka z archívu Harmonie zachytáva 
zdobenie mája. 

 Na snímke autorky článku tancuje mládež 
z Lidwiny. 

Víťazi okresných, krajských kôl a celosloven-
ských kôl jazykových súťaží Olympiády v an-
glickom jazyku, Ruského slova a Jazykového 
kvetu.                                      Snímka: archív ZŠ.
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SLÁVNOSŤ	V	LIDWINE

Deň matiekDeň matiek
	 Druhá	 májová	 nedeľa	 už	 tradične	 patrí	
všetkým	 mamám,	 mamkám	 a	 mamičkám.	
Deň	matiek	je	výnimočný	sviatok	materstva,	
obetavosti	a	lásky.	Je	to	zároveň	aj	čas,	kedy	
by	sme	mamkám,	mali	povedať	ako	ich	máme	
radi	a	ako	veľa	pre	nás	znamenajú.	Byť	ma-
mou,	či	už	fyzickou	alebo	duchovnou,	je	naj-
krajšie	povolanie	v	živote	každej	ženy.		Toto	
poslanie	je	krásne	a	náročné	zároveň.
 Tento krásny sviatok je aj pre mládež zaria-
denia - prijímateľov sociálnych služieb - v DSS 
Lidwina  skvelou  príležitosťou  poďakovať všet-
kým zamestnankyniam za vrelú lásku, za nehu, 
starostlivosť, za opateru i  nekonečnú trpezlivosť 
a obetavosť, ktorými ich ako náhradné duchov-
né mamy zahŕňajú. Všetkým mamám a babkám  
sme zaželali ešte veľa lásky, šťastia a hlavne 
zdravia. Spoločný program, ktorý si pripravili 
prijímatelia pod vedením inštruktoriek sociálnej 
rehabilitácie, bol plný  tanca, recitácie i spevu. 
Predviedli svoj talent, vyčarili úsmev na tvári. 
Prítomných  obdarili  vlastnoručne vyrobeným 
srdiečkom z papiera. Tento milý sviatok sme si 
v našom zariadení pripomenuli v pondelok 10. 
mája 2021.           PaedDr. Gabriela Sabová, PhD.

Skvelé umiestnenia
	 V	 základnej	 škole	 je	 možné	 zapojiť	 sa	 do	
rôznych	súťaží	a	 jednou	z	nich	 je	aj	Geografic-
ká	olympiáda	 (GO).	Pre	niekoho	 to	môže	znieť	
nezáživne,	ale	 ten	kto	sa	zúčastnil	krajského	či	
celoštátneho	kola	vám	povie	opak.	
	 Nie	je	to	len	o	učení	sa	hlavných	miest	afric-
kých	štátov,	ale	aj	o	spoznávaní	sveta	a	nášho	
najkrajšieho	 Slovenska.	 Súťaž	 je	 zameraná	 na	
praktické	zručnosti	s	atlasom	ako	určovanie	azi-
mutov	či	prácu	s	mierkou		a	teoretické	vedomos-
ti,		napríklad	o	slovenských	národných	parkoch.	
Toho	 roku	 sa	 kvôli	 pandemickým	 opatreniam	
súťažilo	 online	 –	 cez	 počítač.	Pre	mňa	 to	 bolo	
úžasné,	 lebo	 prvýkrát	 sa	 mi	 podarilo	 postúpiť	
na	 celoslovenské	 kolo	 (CK),	 ktoré	 malo	 byť	 v	
Tatranskej	Lomnici.	V	piatok	21.5.2021	som	sa	
zúčastnil	CK	GO.	Úspešne	som	zvládol	okresné	
kolo,	kde	som	skončil	prvý,	na	kraji	som	získal	4.	
miesto	a	na	celoslovenskom	kole	sa	mi	podarilo	
získať	3.	miesto.	Som	rád,	že	som	sa	zúčastnil	
aj	konferencie	Junior	Internet,	postúpil	som	tiež	
na	celoslovenské	kolo,	kde	som	obhajoval	svoju	
úvahu	 a	 od	 odborníkov	 som	 získal	 uznanie:	 4.	
–	6.	miesto.	Darilo	sa	i	vo	vlastnej	tvorbe,	kde	v	
súťaži	o	hasičoch	som	sa	umiestnil	na	3.	mieste	
v	okrese.	
	 Počas	 dištančného	 vzdelávania	 nezaháľa-
li	ani	moji	spolužiaci,	ktorí	bodovali	 takto:	Š.	Š.	
Berila,	8.A	získal	1.	miesto	vo	vlastnej	tvorbe,	O.	
Cehula,	8.A:	2.	miesto.	Aj	V.	Sabanoš	zo	7.C	v	
mladšej	 kategórii	 obsadil	 2.	miesto	 svojou	 pró-
zou.																																												V.	Dankanin,	8.A

Úspešní 
aj v online priestore

 Aj keď nás pandémia koronavírusu vrátila 
späť zo školských lavíc do domáceho pros-
tredia a vzdelávanie sa presunulo do online 
priestoru, my sme sa nevzdávali a naďalej 
sme pracovali s našimi talentovanými žiakmi. 
Prostredníctvom informačných technológií 
sme nielen vyučovali, ale aj pripravovali žia-
kov na súťaže. Žiaci spievali, recitovali, rie-
šili jazykové úlohy, nahrávali  súťažné videá. 
Bola to práca náročná, ale jej výsledky boli 
satisfakciou za hodiny strávené pri počíta-
čoch.
	 V	 mesiacoch	 január	 až	 máj	 sa	 uskutočnili	
jazykové	 súťaže,	 na	 ktorých	 sme	 sa	 zúčastnili	
a	zabojovali	o	najvyššie	umiestnenia.	Zásluhou	
našich	šikovných	angličtinárov	B.	Duškovej	(7.A)	
a	V.	Dankanina	 	 (8.A)	 sme	 získali	 v	 oboch	 ka-
tegóriách	okresného	kola	olympiády	v	anglickom	
jazyku	2.	miesta.
	 V	krajskom	kole	súťaže	Ruské	slovo	získali	
žiačky	H.	Hakošová	(9.B)	a	S.	Geregáčová	(6.B)	
v	speve	2.	miesta	vo	svojich	kategóriách.	Veľkú	
radosť	 nám	 urobili	 dievčatá,	 ktoré	 v	 krajskom	
kole	získali	1.	miesta	a	postúpili	na	celosloven-
ské	kolo,	kde	potvrdili	svoje	prvenstvo.	V	próze	
zvíťazila	 Z.	 Lalkovičová	 (9.B)	 a	 v	 speváckom	
duete	žiačky	S.	Kalafusová	(5.A)	a	S.	Geregáčo-
vá	(6.B).
	 Jazykovo-umelecká	suťaž	Jazykový	kvet	 sa	
pre	 nás	 ešte	 neskončila,	 pretože	 víťazka	 kraj-
ského	kola	S.	Kalafusová	 (5.A)	bude	bojovať	v	
recitácii	v	ruskom	jazyku	o	priazeň	poroty	v	ce-
loslovenskom	kole.	Táto	súťaž	priniesla	úspechy		
aj	V.	Lenártovej	(9.B)	v	nemeckom	jazyku,	kde	v	
próze	získala	2.	miesto	a	Z.	Lalkovičovej	(9.B)	v	
recitácii	v	ruskom	jazyku	porota	udelila	3.	miesto.	
V	 semifinálovom	 kole	 žiačka	 B.	 Dušková	 (7.A)	
získala	čestné	uznanie.
	 Vďaka	patrí	nielen	súťažiacim	žiakom,	ale	aj	
tým,	ktorí	ich	pripravovali:	Mgr.	N.	Dankaninovej,	
Mgr.	 B.	 Šenitkovej,	 PhDr.	 M.	 Boškovej,	 PhD	 a	
Mgr.	Ľ.	Marekovi,	ktorý	pomáhal	s	technickou	re-
alizáciou	súťažných	príspevkov.											B.Š.	a	N.D.

Nová	služba	pre	mesto	Strážske	
a	jeho	okolie.	Pedikúra,	podológia,	

manikúra,	relax.	masáž.	
Komplexná	starostlivosť	

o	chodidlá,	zdravotná	pedikúra,	
liečba	zarastených	nechtov,	

bolestivých	otlakov.	 
Adresa	prevádzky:	blok	U2,	
ul.	Obchodná	439,	Strážske.	

Tel.:	0948408400	
web:dermals.eu


