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Mestské zastupiteľstvo po prero−
kovaní − 
ZOBRALO NA VEDOMIE: l Plnenie
úloh z uznesení l Pripomienky zo
zasadnutí MsZ l Čerpanie rozpočtu
mesta za I. polrok 2006 l Informáciu
o plnení investičných akcií (hlavných
úloh) na rok 2006 l Správu hlavného
kontrolóra o kontrole hospodárenia s
majetkom mesta v mestskej knižnici l
Správu hlavného kontrolóra o násled−
nej finančnej kontrole základnej školy
l Správu hlavného kontrolóra o kon−

trole hospodárenia s majetkom mesta
v mestskej polícii.
SCHVÁLILO: l VZN o prevádzkova−
ní pohrebísk a domu smútku l Pre−
vádzkový poriadok pohrebísk l Pre−
vádzkový poriadok pohrebnej služby l
Dodatok č.1 k vnútornému predpisu
č. 5/2005 Organizačný poriadok Mest−
ského úradu v Strážskom l Dodatok
č. 2 k Štatútu mestskej knižnice v
Strážskom l Prenájom tepelného
hospodárstva vo vlastníctve mesta pre
Domspráv, s.r.o., Michalovce do
31.12.2016 a komisiu v zložení pred−
seda finančnej komisie, predseda
podnikateľskej komisie, predseda by−
tovej komisie, predseda komisie pre
výstavbu pre posúdenie zmluvy o
prenájme tepelného hospodárstva pre
Domspráv, s.r.o., Michalovce l Roz−
šírenie existujúcej stokovej siete v zá−
padnej časti mesta Strážske realizo−
vané formou dotácie z prostriedkov
Enviromentálneho fondu l Finančné
zabezpečenie rozšírenia existujúcej
stokovej siete do výšky 25 mil. Sk na−
sledovne: 95% prostriedkov formou
dotácie z prostriedkov Enviromentál−
neho fondu t.j. 23,75 mil. Sk, 5% pro−
striedkov spolufinancovanie z vlast−
ných zdrojov konečného príjemcu, t.j.
1,25 mil. Sk v nasledujúcom rozpoč−
tovom období l Predĺženie 9 nájom−
ných zmlúv v Chemiku A na rôzne
časové obdobia l Sociálnu výpomoc

V ZŠ je 595 žiakov
Aj tohto roku pre žiakov aj peda−

gógov sa 1. septembra začal nový
školský rok 2006/2007. Bránu školy
po prvýkrát prekročilo 43 žiakov 1.
ročníka.

V tomto školskom roku bude ZŠ v
Strážskom navštevovať spolu 595
žiakov: 1.−4. roč. 218 žiakov, 5.−9. roč.
377 žiakov, z toho v dvoch špeciál−
nych triedach sa bude učiť 12 žiakov.
O výchovu a vzdelávanie žiakov sa
bude starať 36 učiteľov, 4 vychováva−
teľky, 2 farári, 2 asistenti učiteľa a 14
správnych zamestnancov. Škola aj v
tomto školskom roku pokračuje vo
vyučovaní anglického jazyka od tre−
tieho ročníka ako povinného predmetu
a od druhého ročníka sa bude an−
glický jazyk vyučovať v krúžku anglic−
kého jazyka.

Aj v tomto školskom roku majú
žiaci možnosť odovzdať vzdelávacie
poukazy ZŠ. Svoje záujmy môžu
rozvíjať v 32 záujmových útvaroch −
telovýchovných, branných, umelec−
kých, literárnych, počítačových, príro−
dovedných a iných. Dve počítačové
učebne, ktoré sú v škole, budú vy−
užívať žiaci a učitelia v povinnom
vyučovaní, ale aj v činnosti krúžkov.
Rodičia budú môcť využívať nielen
spomínané počítačové učebne, ale aj
telovýchovné zariadenia školy a škol−
skú knižnicu.

Žiakom aj pedagógom a ostatným
zamestnancom školy želáme úspešný
nový školský rok.

Mgr. Michal Polák, riaditeľ ZŠ 

Poézia a kvetyPoézia a kvety
Tradičná súťaž Kytica vďaky v

aranžovaní ikebán a kytíc bola aj toho
roku úspešná. O šikovnosti a zruč−
nosti súťažiacich svedčili ich práce,
ktoré tvorili akoby predzáhradku
priestoru pre recitačno−hudobné pás−
mo Keď nami šumel les v podaní
členiek krúžku poézie Zrkadlenie.

Garantom a hlavným sponzorom
súťaže bola strana Smer – SD. Spon−
zorsky prispela aj ZP Apollo. Pred
odovzdaním cien najlepším a všet−
kým za účasť v súťaži porota vyhlásila
tieto výsledky: 1. M. Šoganová, 2. M.
Korená, 3. S. Petrovičová (ikebany),
1. A. Zabloudilová (kvety venovala J.
Daubnerová), 2. L. Romanová, 3. A.
Mochťaková (kytice). Víťazná kytica
bola položená k pamätníku na ná−
mestí. Obdiv prítomných si vyslúžili aj
práce J. Romanovej, O. Dankanino−
vej, M. Kalapošovej, I. Hordošovej, L.
Romanovej a ďalších.            − rmo −

K 62. výročiu SNP
Mesto Strážske, ZO SZPB v

spolupráci s ďalšími politickými a
spoločenskými organizáciami v
meste zorganizovali oslavy 62. vý−
ročia SNP, ktoré sa uskutočnili 28.
augusta. Oslavy sa začali popoludní
súťažou v aranžovaní kvetov Kytica
vďaky vo veľkej zasadacej miest−
nosti MsÚ (výsledky na inom mies−
te) a literárno−hudobným pásmom
krúžku poézie Zrkadlenie Keď nami
šumel les v réžii G. Grmolcovej. O
15. hod. sa uskutočnil slávnostný
akt kladenia vencov. Kvety k pa−
mätníku 2. svetovej vojny položili
predstavitelia mesta, priami účast−
níci SNP, spolu s predstaviteľmi ZO
SZPB, SMER−SD, ĽS−HZDS, ZO
KSS.

Po štátnej hymne a básni v po−
daní žiačky Anežky Mitrovej sláv−
nostný príhovor o priebehu a výz−
name SNP predniesol primátor
mesta Ján Tejgi. Čestnú stráž pri
pamätníku mali mestskí skauti − čle−
novia 100. zboru Havran. Slávnost−
ný akt hymnickými piesňami spestril
spevácky zbor Rozkvet pod vede−
ním Anny Makuchovej, na akordeó−
ne doprevádzal Gabriel Uličný. 

− KO −

Nová riadite¾ka CVÈ
V zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
na návrh rady školy, na základe vý−
berového konania vymenoval primátor
mesta J. Tejgi dňom 1. septembra
2006 Mgr. M. Kordeľovú do funkcie
riaditeľky Centra voľného času Dúha
na päťročné funkčné obdobie.      − r −

Dňa 7. septembra 2006 sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva (MsZ), ktoré viedol primátor mesta J. Tejgi. Po zvolení
návrhovej komisie a overovateľov dal schváliť program obsahujúci 15
bodov.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

O čerpaní polročného rozpočtu

Zvrchovanosť Slovenskej republiky
V nedeľu 23. júla sa na amfiteátri v parku uskutočnila slávnosť pri prí−

ležitosti 14. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska, ktorú
organizovala ĽS−HZDS.

pre Jána Kuchtu 1000 Sk l Sociálnu
výpomoc pre Annu Sokovú 2500 Sk l

Poskytnutie finančného príspevku vo
výške 24 000 pre Rímskokatolícku
cirkev Staré − filiálka Krivošťany na
rekonštrukciu elektrorozvodov l Po−
skytnutie finančného príspevku vo
výške 35 000 Sk pre Rímsko−kato−
lícku cirkev v Strážskom na sanáciu
komínov
URČILO: l Jeden volebný obvod pre
voľby do orgánov samosprávy mesta
Strážske pre velebné obdobie 2006−
2010, 11 poslancov mestského zastu−
piteľstva na volebné obdobie 2006−
2010.
ULOŹILO: l Zverejniť na prenájom
priestory nočného baru MaM l Zve−
rejniť na prenájom priestory po pre−
dajni textilu Jarmily Ngo−Ducovej.
ZRUŠILO: l VZN č. 2/1991 o pohre−
biskách l VZN č. 3/1991 o pohreb−
ných službách l Dodatok č. 1 Cenník
k VZN č. 3/1991.

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ  

M. Karkošiaková uviedla program
veršami o domovine a v tomto duchu
zneli aj piesne speváckeho zboru
Rozkvet a mužskej speváckej skupi−
ny z Vechca. Táto jedenásťčlenná
skupina pôsobí sedem rokov. Ako
redakcii povedal M. Ivanič a ďalší
členovia, repertoár majú bohatý. Veľa
− najmä menej známych piesní − získa−
vajú výskumom vo svojom okolí od
starých ľudí, aby zachovali bohatstvo
ľudovej tvorby.

Pri symbolickej vatre, ktorú zapálil
Ing. M. Matejovič, predseda OP ĽS−
HZDS v Michalovciach, podpredseda
tohto orgánu Ing. A. Bočan a J. Miha−

ľo, predseda ĽS−HZDS v Strážskom,
odznel príhovor M. Matejoviča, v kto−
rom zdôraznil význam výročia a jeho
zachovania aj pre mladú generáciu.
Hovoril tiež o podiele HZDS pri
získaní zvrchovanosti. J. Mihaľo poďa−
koval všetkým  za účasť po skončení
kultúrneho programu, ktorý spoloč−
nými piesňami pokračoval pri vatre. V
závere − počas občerstvenia − Roz−
kvet, Vechec a harmonikári znovu
rozspievali vari všetkých prítomných.
Darmo, ľudová pieseň vie chytiť za
srdce. Potvrdil to aj primátor mesta J.
Tejgi s manželkou.        G. Grmolcová

Oslavy 62. výročia SNP vyvrcholili položením vencov a kvetov k pamät−
níku obetiam 2. svetovej vojny (k článku na tejto strane). 

Text a snímka: G. Grmolcová.

Majú zdatnosť i odvahu
Dobrovoľná požiarna ochrana SR

v rámci práce s mládežou zorgani−
zovala 8. júla v Strážskom VII. celo−
štátne kolo hry mladých požiarnikov
Plameň 2006. Celoštátna činnosť má
v tomto roku 35. výročie.

Po okresných kolách (s účasťou
825 desaťčlenných družstiev) a kraj−
ských kolách do celoštátneho finále
postúpilo 16 kolektívov chlapcov a
dievčat. Na futbalovom štadióne maj−
stri krajov súťažili v disciplínach po−
žiarny útok CTIF a štafeta na 400 m.
Napriek veľkej horúčave dokázali, že
sú vynikajúco pripravení a spolu s
kolektívmi zo zahraničia vytvárali
zdravú súťaživú rivalitu. Na popred−
ných miestach sa umiestnili tí najlepší.
Uznanie však patrí všetkým súťažia−
cim družstvám i pedagogickým pra−
covníkom škôl, ktorí mladých požiar−
nikov odborne pripravujú. Spolu s
organizátormi dokázali, že touto čin−
nosťou si mládež osvojuje morálno−
vôľové vlastnosti, fyzickú zdatnosť i
odvahu. V tomto zmysle zneli aj
povzbudzujúce slová v uvítacom prí−
hovore primátora mesta J. Tejgiho k
účastníkom súťaže Plameň 2006.  

− gr −
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Od júna do septembra sa narodili tri dievčatká, osem chlapcov, manželstvo
uzavrelo sedem snúbeneckých párov.

Jubilanti: Anna Dančišinová, Zlata Balková, Angela Tokárová, Ľubica
Čegiňová, Kristína Čonková, Darina Magdošková, Anna Ivaničková, Marta
Jačová, Milada Sabová, Monika Šulová, Mária Zápotočná, Mária Tušeková,
Anna Poláčiková, Imrich Maťaš, Ján Hajdučko, Peter Dupaľ, Jozef Cmar; Ján
Jóny, Alexander Lenárt, Štefan Džavan, Michal Vaľo, Jozefína Kormaníková,
Mária Kozárová, Mária Mikulášková, Mária Dubiaková, Terézia Zásadná, Anna
Kiššová, Ružena Matiová, Marta Tejgiová, Helena Hamašová, Mária Muliková,
Valéria Gnorová; Michal Pristáš, Dušan Podbehlý, Jozef Gadžo, Ladislav
Balický, Ľudmila Cisárová, Margita Bartková, Helena Balická, Júlia Sklárová,
Viera Kleinová, Ľudmila Iváková, Mária Šrenkelová, Mária Geregáčová, Mária
Kudelčíková, Mária Kalapošová, Oľga Šlepáková, Angela Semancová; Peter
Mulík, Libor Mitro, Pavol Kolibab, Anna Rusinková, Miroslava Dzurjašková,
Margita Škovranská, Ľudmila Dančišinová, Mária Kolibabová, Alica Cibulková;
Jozef Sivčo, František Bonkalo, Peter Rimár, Štefan Eľko, Jozefína Ščerbovská,
Helena Matočová; Ján Kačur, Helena Rišková, Jolana Nistorová, Apolónia
Jakubiková; Paulína Kramárová, Mária Paralová, Rozália Sivčová, Irena
Benikovská; Anna Uhrinová.

Novorodencom, manželským párom a jubilantom srdečne blahoželáme.
Pripájame vinš dobrého zdravia, pohody a životného šťastia.
Zomreli: Alžbeta Ročkaiová, Anna Kucanová, Júlia Dudová, Ján Kokočák,
Dezider Kalocsai, Mikuláš Vaľo, Gustáv Kompiš, František Kolesár, Ján Demko,
Anna Krauspeová; Mária Olachová. Venujme im tichú spomienku!         − dag −

Spoločenská rubrika

Sociálny poradca
Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach: V rámci

tohto programu v súčasnosti v meste Strážske pracuje jeden komunitný
sociálny pracovník a súčasne sa pripravuje výberové konanie na asistenta
komunitného sociálneho pracovníka.

Komunitná sociálna práca je zameraná na riešenie konkrétnej životnej
situácie klienta a jeho rodiny, má eliminovať negatívne javy v komunite a
zlepšiť kvalitu života jej členov. Cieľové skupiny programu sú také komunity,
ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.
Hlavným cieľom tohto programu je integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na
trh práce, do spoločnosti v rámci obce, predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine, predchádzanie porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu.
Ďalšími špecifickými cieľmi tohto programu  je získanie alebo obnovenie pracov−
ných návykov, využívanie dávok na zákonom stanovený účel, zlepšenie osobnej
hygieny, zlepšenie dochádzky detí do školy, zvýšenie informovanosti, obnova
rodinného prostredia, zvýšenie nezávislosti od iných a mnohé ďalšie. Rôzno−
rodosť príčin a rôzne typy znevýhodnení si vyžadujú individuálny prístup ku
každej rizikovej skupine obyvateľstva. To môžeme dosiahnuť len prostredníc−
tvom permanentnej práce komunitného sociálneho pracovníka a asistenta ko−
munitného sociálneho pracovníka v konkrétnej komunite. Program je prioritne
zameraný na rómske komunity trpiace sociálnym vylúčením.

Mesto Strážske v súčasnosti v spolupráci s inštitúciami pôsobiacimi v
rámci mesta pripravuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb − komunitný plán
mesta Strážske.                        Bc. Alena Hordošová, sociálny pracovník MsÚ

"Otčenáš z pier tíško znie, v rukách
sa kytička kvetov chvie. Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, v našich srdciach žije
spomienkami".

Dňa 7. augusta 2006 sme si pripomenuli prvé výročie smrti milovaného
manžela, otca a dedka Imricha GAFFA. S láskou a úctou si naňho spo−
mínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

SpomienkaSpomienka

Kde máte dávať odpady
Keďže sa v našom meste opakovane stretávame s porušovaním ustanovení

všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch, ktoré zdôvodňujete neinformo−
vanosťou, prostredníctvom novín vás znovu oboznamujeme o správnom nakla−
daní s jednotlivými druhmi odpadov.

V rámci zberu komunálneho odpadu zabezpečuje mestský podnik služieb aj
zber týchto separovaných zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodno−
tenia: papier a lepenka, sklo, plasty, tetrapaky,  kovové obaly. Na uloženie
vyseparovaných odpadov slúžia farebne označené kontajnery, ktoré sú roz−
miestnené v meste a pre obyvateľov v domoch farebné vrecia.

Zapojme sa všetci do systému separovaného zberu odpadov, prispejme k
zlepšeniu životného prostredia, pomôžme svojmu mestu znížiť náklady na
odpadové hospodárstvo a v konečnom dôsledku pomôžme sebe − neplatiť na
budúci rok za nakladanie s odpadmi viac.

Odpady z domácností s obsahom škodlivín ako sú opotrebované batérie a
akumulátory, žiarivky s obsahom ortuti, odpadové motorové oleje, elektroodpad
alebo pneumatiky, je zakázané zmiešavať s odpadmi z domácností a umiest−
ňovať do zberných nádob na komunálny odpad alebo k nim.

Bezodplatný zber týchto nebezpečných odpadov na území mesta zabez−
pečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske v prevádzke Technických slu−
žieb. Každý občan mesta je povinný doniesť horeuvedené odpady do areálu
technických služieb v pracovných dňoch od 6. do 14. hod. alebo osobne odo−
vzdať pri zbere vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. Nenechávajte
tento odpad voľne položený pri zberných nádobách, aby sme spolu predišli
možnému poškodeniu zdravia a životného prostredia.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ako je tráva, lístie a konáre stromov
je zakázané zmiešavať s odpadom z domácností a umiestňovať do zberných
nádob na komunálny odpad. Tento druh odpadu nemiešajte so stavebnými
odpadmi. Ak tento odpad občania nekompostujú na domácich komposto−
viskách, sú ho povinní odovzdať na zberných miestach, ktoré prevádzkuje
Mestský podnik služieb mesta Strážske.

Zberné miesta sú zriadené takto: pri záhradkárskej osade Chemkár, za
Ulicou Pod hradom, pri technických službách, pri vstupe do záhradkárskej
osady Sihoť v mestskom parku, pri zadnej bráne k záhradkárskej osade Sihoť,
na Ulici Za záhradami, na Agátovej ulici, na Zámočníckej ulici (za otvoreným
kanálom), na Krivoštianskej ulici pri cintoríne. 

Oddelenie výstavby a životného prostredia
Odišla M. NemcováOdišla M. Nemcová

Dozvedeli sme sa smutnú správu o skone národnej umelkyne a čestnej
občianky nášho mesta Melánie Nemcovej. Zosnulá dlhé roky učila v Strážskom.
Pamätáme si ju nielen ako učiteľku. Ušľachtilú činnosť vykonávala v ochot−
níckom divadle, v rozvíjaní ľudového umenia. Založila ľudový súbor mladých
Pionier. Pripomínať nám ju bude film Na zelenej lúke, ktorý zožal úspechy i v
zahraničí, ako aj zborník Piesne zo Strážskeho a okolia.

V deň poslednej rozlúčky v Bratislave 22. augusta 2006 poslal dcére Jane
sústrastný telegram primátor mesta Ján Tejgi. Vyjadril v ňom úprimnú sústrasť
a presvedčenie, že na M. Nemcovú budeme spomínať ako na človeka, ktorý v
Strážskom zanechal nezabudnuteľné stopy vynikajúceho pedagóga a úspeš−
ného šíriteľa ľudového umenia medzi mládežou a staršou generáciou. V záve−
re  napísal: "Aspoň na diaľku − ale o to úprimnejšie − sme v týchto ťažkých a
smutných chvíľach s Vami. Úprimnú sústrasť vyslovujeme aj v mene občanov
mesta Strážske a všetkých, ktorí ju poznali".                                   − grm −

Zdravý človek si ani neuvedomuje
prekážku v podobe schodov, vstupov
do budov, priestorov určených na
hygienickú očistu a pod. Tento závaž−
ný problém sa nám podarilo vyriešiť
podaním projektu na bezbariérovú
úpravu priestorov Fondu sociálneho
rozvoja (FSR). Schválený projekt ne−
sie názov Spolu zbúrame bariéry. Cel−
kové náklady na realizáciu projektu
predstavujú finančnú čiastku 998 tisíc
korún, spoluúčasť DSS na financovaní
projektu predstavuje čiastku 101 tisíc

Domov bez bariérDomov bez bariér
V Domove sociálnych služieb v Strážskom našlo svoj náhradný

domov takmer sto detí. Mnohé z nich pre svoje ťažké zdravotné a
mentálne postihnutie potrebujú i špeciálnu bezbariérovú úpravu
priestorov.

Sk. Len vďaka finančnej podpore FSR
môžeme skvalitniť životné podmienky
našim imobilným i ostatným ťažko
pohybujúcim sa klientom, pre ktorých
fyzické priestorové bariéry znamenajú
veľké obmedzenia.

Projekt sleduje i zvýšenie zamest−
nanosti v našom meste a zamestnali
sme tri pracovné sily na plný úväzok.
Realizácia projektu potrvá tri mesiace.
V októbri sa môžeme tešiť na krásne
vynovené prostredie bez bariér.

PhDr. Lýdia Bušaničová 
riaditeľka DSS

V školách opäť živo...
Štvrtého septembra sa otvorili brány aj našej Základnej umeleckej školy

(ZUŠ) v Strážskom, ktorá má tri odbory (hudobný, literárno−dramatický,
tanečný) a bohatú 35 ročnú hudobno−výchovnú činnosť. Umožňuje celoživotné
vzdelávanie: zabezpečuje základné vzdelanie, I a II. stupeň, štúdium pre
dospelých bez obmedzenia veku a poskytuje špeciálnu starostlivosť tým svojim
žiakom, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vyšších školách. Formuje
širokú populáciu detí a mládeže, ktorých rodičia sú presvedčení, že umelecké
vzdelávanie je súčasťou všeobecného vzdelania.

Zmysel našej školy je oveľa väčší, ako sa na prvý pohľad zdá. Vypĺňa čas
detí, ba i adolescentov a dospelých. Vypĺňa ho niečím pozitívnym – umením. I
keď chvíľami sa javia naše snahy ako plavba proti prúdu. Dnešný svet totiž
zaujíma iba objektívny výsledok, peniaze, okamžitý zisk, ovláda ho racionalita,
veda, technika. Umenie sa nenosí, iba ak na vrcholnej úrovni. Filmové hviezdy,
speváci, superstar – to sú peniaze a uznanie. Kde však začínajú všetky
slovenské umelecké celebrity? Väčšina z nich v nejakej umeleckej škole!
Mnohé hviezdy a hviezdičky zažiaria a zhasnú, ale práca pedagógov ZUŠ je
každodenným víťazstvom. Tí svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti
odovzdávajú deťom, aby nevysedávali pri počítačových hrách a nedrogovali v
zadných uličkách...Situácia v školstve nie je najlepšia. Ako vôbec ešte fungujú
najmä ZUŠ. Zásluhu na tom však nemá iba finančná pomoc zo strany mesta,
či rôznych sponzorských a dobročinných inštitúcií, ale aj rodičov a objektívne
nezmeratelné úsilie a nasadenie ľudí, ktorí v nej učia. Myslíte si, že si nepoložia
otázku, či to všetko má zmysel? Veru áno. Napriek tomu každý deň idú do
práce, lebo sú presvedčení o jej dôležitosti, o jej pozitívnom význame. Neviem,
koľkí z čitateľov môžu povedať to isté o sebe.                                  − AS −

Za našou pani učiteľkouZa našou pani učiteľkou
Sedím v izbe, pred sebou mám úmrtné oznámenie o tom, že nás na−

vždy opustila nám drahá a milovaná žena, ktorá do našich životov od útleho
detstva priniesla to, čo deti a mladí ľudia na prahu svojho života najviac
potrebujú.

Na našu milovanú učiteľku nikdy nezabudneme. Odišla navždy, ale jej
práca v oblasti folklóru, spevu a zbierania krásnych ľudových piesní, ktoré
zanechala napísané v troch knihách, ostáva pre ďalšie generácie. Odišiel
človek s veľkým Č, ktorý zanechal po sebe stovky úprimných, ušľachtilých,
dobrosrdečných ľudí. Z nich mnohí zachovávajú krásne ľudové tradície, kto−
rými budú dôstojne uctievať jej pamiatku.

Krásnou spomienkou je pre mňa jej film Na zelenej lúke, ktorý bol nato−
čený na krásnych priestranstvách, pri rieke Laborec a pri malom kostolíku v
Krivošťanoch. 

Nemôžem zabudnúť ani na začiatky divadelného života, kde pod vede−
ním pána Nemca sa začali nacvičovať rôzne divadelné hry, neskôr aj operety
ako bola Modrá ruža, Vy krásne Tatry malebné, Na letnom byte. V týchto
hrách som ako žiačka spolu so svojimi učiteľmi začala hrávať. 

Spomínam na Vás so slzami v očiach, na vašu krásnu, milú tvár, nami
milovaná drahá pani učiteľka. Valéria Bojková
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Kam kráèaš slovenská kultúra
Transformačné procesy v SR po roku 1989 priniesli so sebou veľa pozi−

tívneho, ale aj negatívneho. V nebývalej miere sa zvýšila kriminalita, toxi−
kománia, nezamestnanosť. Mladá generácia je vystavovaná nátlaku tzv. sveto−
občianstva. Malé životné skúsenosti, lákavé vzory sú príčinou presvedčenia, že
to, čo sa deje za našimi západnými hranicami, je oveľa dokonalejšie, sveto−
vejšie, ako dedovizeň našich predkov, ktorú rozvíjali generácie pred nami.

Výtvarná, literárna súťaž a súťaž netradičného spracovania témy pod náz−
vom Kam kráčaš slovenská kultúra bola príležitosťou na zamyslenie a vyjadre−
nie vlastného názoru súťažiacich. V literárnej tvorbe získala v I. kategórii prven−
stvo študentka Gabriela Cigľariková, ktorá vo svojej úvahe Reality show − karne−
val dnešnej kultúry vyjadrila svoj kritický postoj k televízii, ktorá propaguje život
"prázdnych ľudí za vysokými hradbami". Tí sa snažia predať svoje telo, trápne
správanie na "realitnom" trhu za milión, či dva. V II. kategórii porotu − Ing. E.
Búciová, A. Fedáková, Ing. V. Venglarčíková, J. Andrejko, M. Karkošiaková −
zaujala práca Jany Románovej, ktorá bola nostalgickou spomienkou na čarovné
chvíle dievčaťa v našej kinosále pri sledovaní filmov, premietanie ktorých teraz
chýba. V III. kategórii získala 1. miesto Gabriela Grmolcová za vyjadrenie zre−
lého názoru na tento problém, ale aj obáv, či budúce generácie budú s úctou
a uznaním hodnotiť kultúru svojich predkov. V netradičnom spracovaní tejto
témy víťaz − študent SOŠ v Strážskom Martin Mariňák − zaujal veľmi kritický
postoj i štatistikou o alarmujúcom stave našich kín, prehľadom doterajších
ministrov kultúry v súvislosti s úspešnosťou kín a poklesom návštevnosti. Ako
jediný vyjadril opačný názor študent SOŠ Marek Veliký, ktorý formou celkom
pekného pútača vyjadril svoj obdiv k hip hopovej hudbe, ktorá je podľa neho
obohatením kultúry predovšetkým rytmom a tancom ako výsledkom veľkej
driny. Deliť umenie na veľké a malé − je podľa neho − prežitkom. Porota bola aj
k iným jeho názorom, s ktorými síce nesúhlasila, tolerantná a udelila mu 2.
miesto. Súťažiaci získali za odvahu diplomy primátora mesta a pekné vecné
ceny. M. Karkošiaková

Koncom júla sa na Zemplínskej
šírave súťaže Miss plavky zúčastnila
19 ročná Anna Camberovitchová zo
Strážskeho. Veľmi dobre si počínala
vo výberovom kole, kde absolvovala
rozhovor a malý psychotest spolu s

Prvá vicemiss zo Strážskeho
udaním telesných mier. Potom nasle−
dovali disciplíny – promenáda v ša−
tách, rozhovor, promenáda v celých
plavkách a bikinách. Súťaž moderoval
Š. Skrúcaný. Anička bodovala a
získala titul 1. vicemiss. Okrem radosti
z pekného umiestnenia spomenula
priateľskú atmosféru, ktorá na súťaži
vládla. "Mám iba príjemné zážitky a
bolo tam veľa srandy", povedala a
nezabudla dodať, že "najviac ma po−
tešila účasť mojich super kamarátov,
ktorí ma prišli povzbudiť a aj vďaka
nim som sa veľmi dobre na súťaži
cítila". V publiku mala ďalších sympa−
tizantov, ktorí spolu s porotou patrične
ohodnotili nielen krásu, ale aj vedo−
mosti študentky Aničky. Ak ste v
Strážskom boli na vychýrenú zmrz−
linu, možno vám ju dali ruky Aničky,
pretože v lete tu brigáduje.      − olc −

Folklórny festival rómskej kultúry a
umenia v Strážskom Asaben 2006
bol prvým krokom k poznaniu. Podu−
jatie otvorila predsedníčka OZ Straž−

čanský úsmev M. Goroľová, s požeh−
naním duchovného otca Mgr. J. Har−
manovského, ktorý okrem iného pove−
dal, že v ľudskom srdci sa rodí pieseň
ľúbezná i žalostná a všetci sme diet−
kami Božími. Organizátorom podujatia
bolo OZ Stražčanský úsmev za pod−
pory MsÚ Strážske − referát kultúry,
Ministerstva kultúry SR, OZ Nová ces−
ta Michalovce a Rómskeho koordinač−
ného centra Michalovce v zastúpení
manželov Horváthovcov. Hosťom po−
dujatia bola HS Gipsy Culy, v prog−
rame sa predstavili deti z DSS v
Strážskom, ktoré uviedla riaditeľka
PhDr. L. Bušaničová, DFS Stražčanik
z CVČ Dúha, domáci RFS Asaben
(na snímke G. Grmolcovej), RFS Mal−
čičan, Garanské rosničky, Brančanské
cigánky a Rómska slza z Trebišova.

Podujatie a záverečná recepcia
sa vydarili vďaka podpore vedenia MŠ
v Strážskom a organizačnému výboru

VŠETCI SME BOŹÍMI DEŤMI
Vydarený festival rómskej kultúry

Aj v našom meste Strážske žije etnická skupina Rómov, ktorá sa svo−
jím životným štýlom, hodnotovou orientáciou odlišuje od ostatného oby−
vateľstva. Rómovia, hoci žijú na tomto území po stáročia, nedokázali sa
celkom včleniť do spoločnosti, čo spôsobovalo a spôsobuje neustále
problémy so vzťahmi s majoritným obyvateľstvom. Dôkladné poznanie
Rómov, ich kultúry môže byť cestou k zlepšeniu vzťahov. Láska k hudbe,
k folklóru, ale hlavne solidarita a súdržnosť, to sú typické vlastnosti Ró−
mov, ktoré chýbajú mnohým Slovákom. 

(A. Zabloudilová, M. Goroľová, Ing. D.
Dobisová, M. Kužmová, K. Tirpáková,
A. Magyarová, N. Pavúková, T. Ola−
hová, J. Piskorová, M. Karkošiaková,

J. Konečný). Organizátori sa potešili
zahraničnej návšteve z Francúzska,
podnetné bolo stretnutie a informácie
o činnosti Agentúry podporovaného
zamestnanectva, ktorú nastupoval
MUDr. Nicolas Yves Ogou. 

M. Karkošiaková

Možno ste v časopise Markíza
(34/200 už čítali, že Dominike Ngo−
Ducovej zo Strážskeho splnila Janka
Hospodárová jej sen. Moderátorku
Markízy veľmi obdivuje a po nie−
koľkých listoch redakcia zorganizovala
ich stretnutie. V Bratislave ju Janka
zaviedla ku koníkom a na Diorovi ju
povozila. Už pri zvítaní − s náručou
plnou darčekov a v sprievode mamky
Jarky − sa Janka hneď rozpamätala na
ich prvé stretnutie vo vysielaní Mar−

Splnený sen Dominiky
kízy. Mamka vtedy porozprávala o
rodine a manželovi z Vietnamu. Do−
minika prežila s Jankou krásne
chvíle, na ktoré nezabudne. Bol to zá−
roveň relax po kastingu na modelku,
ktorý v tom čase v hlavnom meste
absolvovala. Zážitky jej bude pripomí−
nať aj osem uverejnených fotografií.
Kamarátkami sa stali dve Zemplín−
čanky, pretože Janka pochádza z Mi−
chaloviec. Nech im priateľstvo vydrží
veľmi, veľmi dlho!                   − olc −

V rámci slovenského turné prišla
do Strážskeho hip hopová skupina
MIC z Juhoafrickej republiky. Vo VÚS
15. augusta ju predstavil organizátor
Evanjelistická cirkev metodistická Mi−
chalovce. Preto na podujatí zaznela
modlitba i tanec nemeckej skupiny,
vyjadrujúci lásku k Bohu. Obe skupiny
i organizátori boli milo prekvapení

Zaznela aj modlitbaZaznela aj modlitba
veľkou účasťou najmä mladého
publika, ale zastúpenie mala aj staršia
generácia. Hudba, piesne i tance si
vyslúžili potlesk. Zaujímavý bol pozna−
tok, že i pri takomto špecifickom po−
ňatí modernej hudby vedeli do
programu zakomponovať prejav lásky
a modlitbu k Bohu za spoluúčasti
prítomných. − ika −

Boli v ZOS
Krúžok šikovných rúk pri referáte

kultúry MsÚ si nenechal ujsť príležitosť
a jeho členky navštívili výstavu palič−
kovaných prác v Zemplínskom osve−
tovom stredisku (ZOS) v Michalov−
ciach, ktorá sa im veľmi páčila. Vedeli
to oceniť, pretože túto techniku použí−
vajú tiež. Pekné pocity mali aj členky
krúžku poézie Zrkadlenie, ktoré si
výstavu pozreli neskôr a zároveň sa
zúčastnili na augustovom klavírnom
koncerte Ing. O. Krásanského s jeho
hosťami, tiež pod organizačným vede−
ním ZOS.                               − lc −

PONUKA  ZÁUJMOVÝCH  KRÚŽKOV CVČ DÚHA
na školský rok 2006/2007

Krúžky pre školákov l Angličtina hrou − výučba angličtiny od základov
hravou formou: 1.−4. roč. l Angličtina pre pokročilých − výučba angličtiny pre mierne
pokročilých: 5.−9. roč. l Výtvarný − kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba z
papiera a prírodných materiálov: 1.−5. roč. l Čarujeme s papierom − origami,
kirigami a množstvo papierových nápadov: 4.−8. roč. l Babinec − pre dievčatá, ktoré
neznášajú nudu, ale stále niečo tvoria: 5.−9. roč. l Moderné tance − moderné
tanečné prvky, tanečné kroky, nácvik tanečných zostáv: 1.−4.roč. l Mažoretky
Bambíni − možnosť získať zručnosť v narábaní s paličkou, nácviky, vystúpenia: 1.−
8. roč. l Mažoretky Flash dance − pozývame všetky  šikovné dievčatá, aby rozšírili
rady mažoretiek: 9. roč. l Tanečný aerobic − pre dievčatá  so záujmom si zacvičiť a
starať sa o svoju postavu: 5.−9. roč. l Stražčanik − ľudové tance, detské tanečné hry,
nácvik choreografií, vystúpenia: 1.−9. roč. l Hádzaná prípravka − nácvik hry, kon−
dičná príprava, účasť na turnajoch: 3.−6. roč. l Hádzaná staršie žiačky − možnosť
zúčastniť  sa krajskej ligy, medzinárodných turnajov: 7.−9. roč. l Malá škola šachu −
pre milovníkov šachu a pre všetkých, ktorí sa neboja logicky myslieť: 3.−9. roč. l

Róma klub − určený chlapcom, ktorí majú záujem športovať a venovať sa viacerým
športom: 1.−9. roč. l Róma klub − určený dievčatám, ktoré baví tanec, spev a ručné
práce: 3.−5. roč. l Kurz kozmetiky a vizážistiky − pre dievčatá, ktorým záleží na tom,
ako vyzerajú: 7.−9. roč. l Mladý žurnalista / novinár/ − pre tých, ktorí majú záujem o
písanie a tvorbu časopisu CVČ: 5.−9. roč. l Klub moderátorov − získať zručnosť v
moderovaní podujatí CVČ: 4.−9. roč. l Poľovnícky krúžok − poznávanie života zvierat,
prikrmovanie, vychádzky: 4.−9. roč. l Rybársky krúžok − druhy rýb, spôsoby rybolovu
a ochrana rýb, rybársky lístok, rybolov: 4.−9. roč. l Astronomický krúžok − spoz−
návanie planét, súhvezdí, asteroidov, komét, meteorov: 4.−9. roč. l Výpočtová
technika − zábava, hry − určené pre menšie deti − hlavolamy, kreslenie, internet: 1.−
3. roč. l Výpočtová technika − základy práce na PC, word, excel a internet budeš
mať v malíčku: 4.−9. roč. l Internet klub − vyhľadávanie a spracovanie informácií na
nete, elektronická pošta, hry: 4.−9. roč. l Mladý elektronik − všetko o elektrine a
súčiastkach, stavba  vlastného výrobku, účasť na celoslovenskej súťaži: 4.−9. roč.

Mládež a dospelí l Anglický jazyk − vhodný pre študentov stredných škôl i
ostatných záujemcov − začiatočníkov i mierne pokročilých l Nemecký jazyk −
vhodný pre študentov stredných škôl i ostatných záujemcov− začiatočníkov i mierne
pokročilých l Tanečný aerobic − nácvik tanečných  zostáv, kondičné cvičenia l

Mažoretky Flash dance − nácvik choreografií, vystúpenia l Internet klub − vhodný pre
študentov stredných škôl, ktorí majú záujem surfovať na internete l Kalanetika −
vynikajúci cvičebný program na spevnenie svalov, získanie peknej a pevnej postavy
l Športový klub Junior − futbal, volejbal, kondičné cvičenia l Mládežnícky klub − pre
mládež mesta, poskytneme priestory pre klubovú činnosť, poradíme a pomôžeme pri
príprave podujatí − diskotéky, súťaže, besedy s odborníkmi a ďalšie podľa
požiadaviek našich mládežníkov

Prihláste sa v CVČ Dúha, ul .Obchodná 439, do 23.9.2006. Kontakty, informácie
o poplatkoch − č. t. 056 / 6491107
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Deň rybačky
Keď sa deti z týždenného sústre−

denia v CVČ Dúha dozvedeli, že
uprostred týždňa pôjdu na ryby, spo−
čiatku tomu nevenovali pozornosť.
Vedúci rybárskeho krúžku vybral lov−
né miesto oproti bývalému pionier−
skemu táboru pri Laborci. Po nakŕme−
ní rýb kvalitným krmivom Mišo Pa−
volko ulovil prvú bieličku a potom to
začalo. Postupne sa objavili červe−
nice, karasy, až napokon aj kapor.
Simona Pavolková prisekla kapra, kto−
rý už mal lovnú mieru, ale posledným
ťahom sa mu podarilo tenký silon
roztrhnúť a ujsť bez toho, aby ho
vedúca A. Fedáková odfotila. Aj tak by
sa dočkal slobody, pretože všetky
ryby boli šetrne pustené späť do La−
borca. Najväčšiu rybu zdolala Nikola
Papinčáková, asi 30 cm kapra... Pri−
pravovali sme sa na väčšie úlovky,
keď náhle zahrmelo a na oblohe sa
objavili čierne mračná. Preto sme vyu−
žili službu J. Krivého, ktorý všetkých
účastníkov bezpečne odviezol späť do
CVČ. A tu sme dlho znova prežívali
pekné chvíle krátkej, ale  zaujímavej
rybačky. − JS −

O pohár ŠK StrážskeO pohár ŠK Strážske
V nedeľu 26.7.2006 sa na futbalovom štadióne ŠK Strážske uskutočnil

futbalový turnaj mužov o pohár ŠK Strážske. Hrali štyri družstvá 2x30 minút (pri
nerozhodnom výsledku pokutové kopy). Účastníkmi turnaja boli: ŠK Strážske,
FK Kamenica nad Cirochou, TJ Jasenov, Elevator Nižný Hrušov.

Pred začiatkom turnaja vyžrebovali poradie družstiev a to určilo týchto
súperov. V prvom zápase sa stretli ŠK Strážske proti FK Kamenica nad
Cirochou a v druhom zápase TJ Jasenov proti Elevatoru N. Hrušov. Víťazi
stretnutí hrali o 1. miesto,  porazení o 3. miesto.

ŠK Strážske – FK Kamenica nad Cirochou (1:0) 2:0, góly: Mitro 2. Hralo sa
za silného vetra a v chladnom počasí. Obidve družstvá si vypracovali viacero
gólových šancí, ale iba naše družstvo dokázalo dve premeniť.

TJ Jasenov – Elevator N. Hrušov (0:3) 0:4, góly: Horňak 4. Počas celého
stretnutia malo prevahu družstvo z N. Hrušova a dokázalo ju aj gólovo uplatniť.

Zápas o 3. miesto – FK Kamenica n/C – TJ Jasenov (0:0) 0:0, 3:1 na p.k.
Obidve družstvá napriek silnému vetru hrali dobrý futbal. V prvom polčase bol
lepší Jasenov, v druhom zas Kamenica. Keďže ani jedno družstvo nestrelilo
gól, kopali sa pokutové kopy. V nich bola lepšia Kamenica a vyhrala 3:1.

Zápas o 1. miesto – ŠK Strážske – Elevator N. Hrušov (0:0) 1:2, góly:
Strážske – Pavlulik, N. Hrušov – Hamaj, Hoľan. Stretnutie malo veľmi dobrú
úroveň. Hral sa obojstranne útočný futbal. V prvom polčase ale gól nepadol.
Druhý polčas lepšie začali naši chlapci, ujali sa vedenia 1:0, ale súper vyrovnal,
a dve minúty pred koncom zaznamenal víťazný gól.

Rozhodovali: Mazár, Mano, Tušek. Počet divákov od 50 do 80.
Po stretnutí boli odovzdané poháre všetkým družstvám a bol vyhlásený

najlepší strelec, ktorým sa stal Horňak z N. Hrušova (autor 4 gólov). Ceny
odovzdal prednosta mestského úradu Ing. V. Dunajčák.

ŠK Strážske hralo v tejto zostave: Šurín, Perexa, M. Štefančík, P. Hrabek,
K. Hajdučko, M. Hrabek, Matta, Gajdoš, E. Dančišin, Mitro, Pavlulik, A. Koc, O.
Koc. − MAN −

Juhoafričan v Strážskom
Keď som 30. júla predobedom išiel do parku na štart 1. ročníka Laboreckej

dvanástky, stretol som na chodníku dvoch pánov, ktorí sa ma pýtali na cestu do
parku. Ani som netušil, koho som vlastne stretol. Tesne pred štartom som dostal
do rúk štartovaciu listinu a zistil som, že jedným z nich je Milan Olekšák.
Šokujúce však bolo to, že M. Olekšák je z Juhoafrickej republiky a štartuje za
AC CAPE TOKIN. Využil som príležitosť a po pretekoch som sa s ním poroz−
prával.

Milan Olekšák je rodák z Košíc a do JAR odišiel v roku 1969 po vstupe
sovietskych vojsk do Československa. Ako mladý študent sa venoval lyžovaniu
a turistike. K behu ho priviedol kolega Holanďan v roku 1973. Venoval sa
hlavne ultramaratónu čo sú behy s dĺžkou približne 100 km. Šesťkrát absolvoval
Oceán maratón, jedno z najťažších bežeckých podujatí na svete. Dvakrát
štartoval na MMM v Košiciach s celou svojou rodinou vrátane dcéry, ktorá žije
na Bermudách. V Strážskom sa mu veľmi páčilo a po pretekoch absolvoval
túru na Brekovský hrad. M. Olekšák sa narodil v roku 1937 a celý svoj aktívny
život pracoval v architektonickom oddelení. Teraz si užíva zaslúžený dôchodok
a venuje sa sprevádzaniu turistov, medzi ktorými nechýbajú ani klienti zo
Slovenska. Je veľkým propagátorom behu a aj preto mu organizátori Labo−
reckej 12 – ako najstaršiemu účastníkovi – odovzdali krásnu trofej. V závere
rozhovoru mi povedal, že ak sa ho priatelia pýtajú či behaním si chce udržať
večnú mladosť on odpovedá, že chce iba zdravý zomrieť. A to je jeho životné
krédo. Pevne verím, že sa s ním v Strážskom ešte stretneme.             J. Sabo

Minulý rok to bola Domaša, tohto
roku chceme niečo nové. Tak sa ho−
vorilo na stretnutiach členov OZaRŠ.
Padlo rozhodnutie a začala príprava
na spoločne strávené prázdniny a do−
volenku. Témou tohto leta bude "sta−
novačka" okolo Slovenska a pozná−
vanie hradov a zámkov. Určenie tra−
sy, miesta pobytu, zabezpečiť potreb−

né veci na celý týždeň a 5.8. ráno
môžeme štartovať. Prvou zastávkou
je Krásna Hôrka. Po prehliadke šľach−
tického sídla a sprievodných slovách
nášho Kristiana, nasleduje Betliar a
prekvapenie dňa. Obed v Gemerskej
Polome u našich priateľov Kušnierov−
cov. Na dvore prestreté stoly pre 16
hladných krkov a prekvapenie aj pre
Julku a Jána. Všetko známe tváre.
Chutná polievka, výborné pirohy a
Jankova "medecína" to bolo menu.

Leto 2006 spoluLeto 2006 spolu
Dlho sa hovorilo o spomienkach na
Strážske. Spoločné foto do kroniky
ukončilo krásne stretnutie u dobrých
priateľov. Aj prostredníctvom novín
vyslovujeme ešte raz vďaku.

Teplý vrch bol prvým miestom
pobytu. Mládež postavila stany, do−
spelí pripravili večeru. Stihli sme aj
diskotéku. Nasleduje Banská Štiav−

nica, Sv. Anton a Počúvadlo. Počasie
nám nepraje a poberáme sa ďalej. Až
do Bojníc. V krásnom prostredí strá−
vime ďalšie tri dni. Prehliadka mesta,
zámku a hlavne ZOO zanechali v
nás krásne dojmy. V kúpeľoch sme
sa vykúpali, deti nakúpili darčeky a
nasleduje Bešeňová, Liptovský Ján a
zlatý klinec pre deti – Tatralandia.
Zážitok pre všetkých. Množstvo atrak−
cií, termálna voda a hlavne tobogany,
dali zabrať aj dospelým. Večer v ryt−
moch country ukončí pobyt na Lipto−
ve. Posledná zastávka Poprad. Náku−
py, prehliadka mesta a výlet sa končí.
Unavení, plní krásnych dojmov, zážit−
kov a spomienok sa vraciame domov.
A na záver "To naše Slovensko, je
ale krásna zem".              M. Konečný

Dňa 30.7.2006 sa v mestskom
parku uskutočnil prvý ročník medziná−
rodného cestného behu pod názvom
Laborecká dvanástka, ktorého organi−
zátorom bol Mestský bežecký oddiel v
Strážskom a Park Pub v spolupráci s
obcou Staré. Na trať z mestského par−
ku do obce Staré a späť sa postavilo
41 pretekárov, čo dáva prísľub zaují−
mavého preteku aj do budúcnosti. V
premiérovom ročníku zvíťazil domáci
pretekár Vladimír Lipovský pred ma−
ďarským bežcom Jánošom Bogárom
a Marekom Tomášom z Vranova n/T.
MBO Strážske: 11. J. Vargovič, 17. Ľ.
Lipovský, 25. D. Reiser, 27. J. Dem−

Laborecká dvanástka − prvá
čák. Na dobrom priebehu preteku
majú zásluhu nielen členovia MBO,
ale aj skvelé komentovanie preteku
Jankom Sabom a rozhodovanie prete−
ku Mgr. Annou Babjakovou. Celý ko−
lektív rodiny Lipovskej sa podieľal na
prezentácii, Štefan Roman z mest−
skej polície zabezpečoval bezpečnosť
na trati, dobrý obed pripravil Jozef Ko−
zár. Aj všetci ostatní sa podieľali na
veľmi vydarenej novej športovej uda−
losti v našom meste. Po vyhlásení
výsledkov sa všetci pretekári a nad−
šenci behu dohodli, že o rok sa opäť
stretnú na druhom ročníku.        − vl −

Predám dom na Ulici Pod hra−
dom č.d.405. Cena dohodou. Tel.
č. 056/6477121  

Predám 3−izbový byt na starom
sídlisku v osobnom vlastníctve.
Cena dohodou. Volajte t. č. 0905
946 431

Predám v ZO Chemkár (UBA) 4−
árovú záhradku s murovanou
chatkou, krytou terasou a kozu−
bom. Pekná a udržiavaná. Infor−
mácie na t. č. 0915903938.

Kúpim 2−izbový alebo 1,5 izbový
byt v Strážskom. Tel. kontakt:
091401230171 

Otvorená optika
V našej optike OC−OPTIC Vám
radi poskytneme naše služby.
Ponúkame Vám kvalitný sorti−
ment značkových okuliarových
rámov. Naša predajňa sa na−
chádza na poschodí obchodné−
ho domu Laborec. Otvorená je
denne od 9. do 15. hodiny. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
II. liga ml. žiaci: 1.kolo Strážske − voľno; 2. kolo Trebišov B − Strážske

9:1;, 3.kolo Strážske − Košická nová Ves 9:1;
II. liga st. žiaci: 1.kolo Strážske − voľno; 2. kolo Trebišov B − Strážske

0:0;, 3.kolo Strážske − Košická nová Ves 0:6;
IV. liga dorast: 1.kolo Strážske − Slivník; 2.kolo Strážske − Streda n/B 6:1;

3. kolo Úpor − Strážske 0:4; 4.kolo Strážske − Lastomír 3:4;
V. liga J−V muži: 1.kolo Strážske − Borša; 2.kolo Buzica − Strážske 3:0;

3.kolo Strážske − Michaľany 1:1; 4.kolo Nacina Ves − Strážske 3:2;           − jr −

KST brigádoval
Klub slovenských turistov sa zú−

častnil niekoľkých brigád. Členovia ro−
bili čistiace práce po rekonštrukcii bu−
dovy vo Vinnom. Najviac sa zapotili
pri umývaní okien, predovšetkým
zvonku a z lešenia. Ale aj pri ostat−
ných prácach museli poriadne zabrať.
Brigádnickú pomoc uskutočnili pro−
stredníctvom Plyn−mont, s.r.o. Prípad−
nú finančnú podporu využijú na svoju
činnosť. Strážske. V nedeľu 10. sep−
tembra sa stretli na turistickej vy−
chádzke pri Kráľovej studienke.   − lc −


