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Oboznámil prítomných s progra−
mom rokovania, ktorý pokračoval
takto: l Oboznámenie výsledkov
volieb do orgánov samosprávy mesta
– predseda MVK l Zloženie sľubu
novozvoleného primátora a prevzatie
insígnií l Zloženie sľubu poslancov
mestského zastupiteľstva l Vystúpe−
nie novozvoleného primátora l Voľba
návrhovej komisie l Voľba zástupcu
primátora l Návrh na zriadenie komi−
sií mestského zastupiteľstva l Voľba
predsedov komisií mestského zastu−
piteľstva l Schválenie redakčnej rady
l Schválenie platu primátora mesta l
Schválenie platu hlavného kontrolóra
l Schválenie sobášiacich l Diskusia l
Schválenie uznesenia l Záver.

Výsledky volieb oznámila Marcela
Danková, zapisovateľka miestnej vo−
lebnej komisie a poslanci zobrali in−
formáciu na vedomie. Potom novo−
zvolený primátor Ing. Vladimír Dunaj−
čák zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta, prevzal insígnie
mesta od odstupujúceho primátora J.
Tejgiho a viedol rokovanie, v ktorom

zvolení poslanci mestského zastupi−
teľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca mestského zastupiteľ−
stva. Novozvolený primátor Ing. Vla−
dimír Dunajčák vystúpil s príhovorom,
v ktorom poďakoval odstupujúcemu
primátorovi a poslancom minulého
funkčného obdobia za vykonanú
prácu a vyzval ich k ďalšej spolupráci.

Rokovane pokračovalo podľa pro−
gramu a jeho závery sú zaznamenané
postupne až do záveru. Mestské
zastupiteľstvo po prerokovaní zobralo
na vedomie: l Výsledky volieb do
orgánov samosprávy mesta l Vystú−
penie novozvoleného primátora l
Rozviazanie pracovného pomeru –
dohodou medzi mestom Strážske a
Ing. Ľubomírom Lavrikom – riaditeľom
MsPS, dohoda bola dojednaná na
vlastnú žiadosť menovaného l Pove−
renie Evy Vargovej vedením MsPS do
doby úspešného výberového konania
na riaditeľa MsPS.

Konštatovalo, že: l Novozvolený
primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák

Výberové konanie
Mesto Strážske, ako zriaďovateľ

Mestského podniku služieb mesta
Strážske, vyhlasuje v zmysle § 5 a
násl. zákona č. 552/2003 Z.z. výbero−
vé konanie na funkciu riaditeľa Mest−
ského podniku služieb mesta Stráž−
ske.

Podmienky: bezúhonnosť, ktorú
je potrebné preukázať odpisom z
registra trestov nie starším ako 3
mesiace, vzdelanie – VŠ II. stupňa
ekonomického smeru, prax – mini−
málne 10 rokov so zameraním na eko−
nomickú činnosť, minimálne 5 rokov v
riadiacich funkciách, jazykové zna−
losti (nemčina alebo angličtina), ovlá−
danie práce s počítačom, písomné vy−
pracovanie predstavy o riadení mest−
ského podniku služieb

K žiadosti je potrebné doložiť:
životopis, kópiu dokladu o vzde−

laní – diplom, čestné prehlásenie o
doterajšej praxi, odpis z registra tres−
tov nie starší ako 3 mesiace, písomné
vypracovanie predstavy o riadení
mestského podniku služieb

Dátum a podanie žiadosti: Uchá−
dzači podajú svoje žiadosti s požado−
vanými dokladmi do 29.1.2007 na se−
kretariát MsÚ mesta Strážske.

Bližšie informácie je možné získať
na sekretariáte Mestského úradu v
Strážskom. Výberové konanie sa
uskutoční 5.2.2007 v Mestskom úrade
v Strážskom. 

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta Strážske

Silvester bez snehu
Bez bohatej nádielky snehu sa aj

nočná tma zdala byť oveľa hustejšia.
Napriek tomu noc bola pekná, ná−
mestie osvetľovali reflektory a vianoč−
ná výzdoba jeho okolia i na vianoč−
nom strome. Námestie pred mest−
ským úradom sa postupne zaplňo−
valo, rachotili rôzne druhy pyrotech−
ník, obláčiky dymu vytvárali pod no−
hami jemnú hmlu. Hudobná skupina
Aris − Ľubomír Dunaj a Pavol Hlaváč
− napriek skrehnutým prstom vytvárali
svojou produkciou dobrú náladu. 

O polnoci do ozveny zvonov za−
znela štátna hymna a po nej sa obča−
nom prihovoril primátor mesta Ing. V.
Dunajčák. Okrem iného povedal, že
chce byť primátorom pre všetkých ob−
čanov. Zaželal všetkým občanom
mesta, aby nový rok prežili v láske,
šťastí, porozumení, pohode a v poko−
ji. Svoje želania zavŕšil symbolickým
prípitkom. Pripili si aj účastníci sil−
vestrovských osláv pohárom vína. 

Nasledovala pastva pre oči –
ohňostroj, ktorý mali na starosti mest−
skí policajti. Aj toho roku bol veľmi
pekný. Občania sa občerstvili tiež pri
stánku J. Kozára, ktorý  tak ako každý
rok ponúkal niečo na zjedenie i
zahriatie. 

Vytrvalci získali mestský suvenír
vkusný hlinený reliéfny pozdrav, ktorý
dalo mesto vyrobiť v chránených diel−
ňach. Potom sa ešte tancovalo a
spievalo. Chlapci z Arisu v zábave
pokračovali. Na námestie prišli i sku−
pinky oslavujúcich z neďalekých za−
riadení. Silvestrovská noc bola dlhá. 

G. Grmolcová

OZNAMOZNAM
DAŇ ZA PSA V JANUÁRI
V zmysle VZN č. 3/2006 o

miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na úze−
mí mesta Strážske na rok 2007:
pre platiteľov dane za psa, ktorí
mali už daň vyrúbenú prvýkrát
platobným výmerom, je daň za
psa splatná bez platobného vý−
meru do 31. januára 2007. 

− MsÚ −

Vaše želania
Spoločným menovateľom novo−

ročných vinšov boli želania dobrého
zdravia, pokojných chvíľ, menej sta−
rostí, viacej radosti, dostatok práce...
nebáť sa o svoje živobytie, mať zdra−
vé deti, rodinu, strechu nad hla−
vou...Toto všetko si na Silvestra pod
ohňostrojom želali prítomní i tí, čo
vinšovali novinám a čitateľom:  Ľubo−
mír Dunaj, Ján Gebrián, Ján Copko,
Magda Juhásová, Ružena Gaffová,
Ing. Emil Karkošiak a ďalší. Nech sa
všetko splní.

„Ďakujeme za doterajšiu spoluprá−
cu a prajeme príjemné prežitie vianoč−
ných sviatkov a veľa úspechov v no−
vom roku“ napísali nám zamestnanci
a členovia krúžkov CVČ Dúha vo
svojom pozdrave. Na spoluprácu sa
tešíme aj v tomto roku!    − redakcia −

Vážení občania!
Dňa druhého decembra 2006 sa konali voľby do orgánov samosprávy.

Vašou zásluhou som sa stal primátorom mesta a tak mi dovoľte, aby som sa
vám poďakoval za dôveru. Sľubujem, že urobím všetko preto, aby som ju
nesklamal.

Nezabúdam nato, že svoju verejnú funkciu musím vykonávať nielen pre
vás, ktorí ste ma volili, ale aj pre tých, ktorí ma nevolili, ba dokonca aj pre
tých, ktorí vôbec nevyužili politické právo a na voľbách sa nezúčastnili.

Do nového roka 2007 vám prajem len to najlepšie, predovšetkým pevné
zdravie, veľa šťastia, osobných a pracovných úspechov!                  

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta  

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 31.
decembra 2006, otvoril a viedol ho Ján Tejgi, ktorý privítal poslancov a
ostatných prítomných. Určil overovateľov a zapisovateľku.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Slávnostné a pracovné povinnosti
zložil zákonom predpísaný sľub pri−
mátora mesta l Zvolení poslanci
mestského zastupiteľstva zložili zá−
konom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva:  Mgr. Anna
Babjaková, PhDr. Liduška Bušani−
čová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef
Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Ing.
Lýdia Harmanová, Magdaléna Juhá−
sová, MUDr. Dana Jurečková, Ing.
Miloš Marko, Martin Šuľak, Ján Tejgi.

Zriadilo  tieto komisie: l Komisia
výstavby a územného plánu l Ko−
misia ochrany a tvorby životného pro−
stredia l Komisia finančná l Komisia
bytová, obchodu a podnikateľskej
činnosti l Komisia kultúry, športu a
mládeže l Komisia sociálnej pomoci a
zdravotníctva.

Zvolilo: Zástupcu primátora PhDr.
Lidušku Bušaničovú a predsedov ko−
misií: l Komisia výstavby a územ−
ného plánu – Ing. Miloš Marko l Ko−
misia ochrany a tvorby životného
prostredia – Martin Šuľak l Komisia
bytová, obchodu a podnikateľskej čin−
nosti – Ján Tejgi l Komisia kultúry,
športu a mládeže – Mgr. Kamil Haj−
dučko (Pokračovanie na 2. strane)

Kresba: S. Roman
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V decembri sa narodilo jedno dievčatko a štyria chlapci.
Jubilanti: Eva Terebeššyová, Marta Vozárová, Mária Sabová; Jaroslav Dra−

hokoupil, Marta Műllerová, Berta Pristášová, Agnesa Chytrová; Mikuláš Lipov−
ský, Ján Terovský; Pavol Kurajda, Berta Voroňáková, Anna Vančíková, Alžbeta
Štempáková, Eva Jurečková; Mikuláš Mižák, Anna Hurajová; Františka Kucero−
vá;  Anna Rohaľová, Mária Baranová;  Mária Balková.

Maličkým občanom mesta a jubilantom srdečne blahoželáme. V ďalšom
živote im prajeme veľa šťastia, zdravia a pohody!

Zomreli: Michal Jakubík, Ján Vdovjak, Mária Tancošová, Anna Bodnárová,
Štefan Ondič, Štefan Eľko, Michal Mandičák, Paulína Balogová, Anna Malá.
Venujme im tichú spomienku!                                                       − dag −

NAKLADANIE S ODPADMI V MINULOM ROKU

Zberať a separovať sa oplatí
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a

drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Strážske v roku
2006, zabezpečoval Mestský podnik služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na
základe zmluvy o poskytovaní služieb. 

V roku 2006 bolo v meste vyprodukovaných a na skládke Pláne
zneškodnených celkom 1 184 ton zmesového komunálneho odpadu, čo je v
porovnaní s rokom 2005 menej o 211 ton. Na tomto množstve sa obyvatelia
podieľali 68 %, právnické osoby pôsobiace v areáli Chemko takmer 13 %,
spoločnosť LLEMI Slovakia takmer 6 % a ostatní podnikatelia pôsobiaci v
meste vyše 14 %. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo na skládke Pláne zne−
škodnených 223 ton stavebného odpadu, 79 ton objemného odpadu a 8 ton
odpadu vytriedeného zo separovaného zberu. Celkovo bolo zneškodnených 1
494 ton odpadu (o 10 % menej ako v roku 2005). Z tohto množstva na
rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska v meste pripadá 118 ton odpadu. 
V rámci separovaného zberu oddelených zložiek komunálnych odpadov bolo v
minulom roku v meste Strážske a okolitých obciach vyzbierané a odovzdané
na zhodnotenie 56,5 tony papiera, 55 ton skla, 25,5 ton plastov, 1,2 tony obalov
z kovu, jedna tona kompozitné obaly – tetrapaky a 3,5 tony opotrebovaných
pneumatík. V areáli technických služieb boli zhromažďované aj odpady z
domácností s obsahom škodlivín a na zhodnotenie bolo odovzdaných 215 kg
žiariviek, jedna tona batérií a akumulátorov a 34 kg opotrebovaného oleja.
Spoločnosť TAVAL, s.r.o. Ľubotice a V.O.D.S., a.s. Košice zabezpečili v meste
zber vyradených elektrických a elektronických zariadení, pri ktorom bolo
vyzbierané celkom 11,3 tony tohto odpadu. Celkom bolo MsPS v rámci
separovaného zberu vyzbieraných a zhodnotených o 37 ton odpadu viac ako
v minulom roku. Za odpady odovzdané na zhodnotenie získal MsPS vyše 500
tisíc korún.

Za uloženie odpadu na skládku odpadov Pláne v minulom roku  MsPS
uhradil sumu 1 041 363 korún. Z tejto sumy predstavuje celkový poplatok za
uloženie odpadu vyprodukovaného občanmi sumu 685 762 korún, čo pri počte
vydaných výmerov predstavuje sumu 170 korún na jedného občana. 

Miestny poplatok pre rok 2007 bol oproti predchádzajúcemu roku znížený o
20 korún na osobu napriek tomu, že sa cena za uloženie odpadov na skládke
zvyšuje. Aj toto by mala byť jedna z foriem motivácie pre občanov mesta k
zefektívneniu separovaného zberu. Ak sa nám to spoločnými silami podarí, je
možné, že mesto pristúpi k znižovaniu poplatkov za nakladanie s odpadmi pre
občanov aj v budúcom roku.             Oddelenie výstavby a životného prostredia

Do rúk nového primátora Ing. Vladimíra Dunajčáka skladali sľub všetci
zvolení poslanci. Bol medzi nimi odstupujúci primátor a v novom funkčnom
období poslanec mestského zastupiteľstva Ján Tejgi. 

Snímka a text: G. Grmolcová

Spoločenská rubrika

Sociálny poradca

(Dokončenie z 1. strany) l Komi−
sia sociálnej pomoci a zdravotníctva
– MUDr. Dana Jurečková l Predsedu
komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcio−
nárov Martina Šuľáka (ústavný zákon
357/2004).

Schvalilo: l Sobášiacich Ing.
Vladimíra Dunajčáka, primátora mes−
ta, PhDr. Lidušku Bušaničovú, Jána
Tejgiho, Ing. Miloša Marka. l Plat
primátora mesta, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamest−
nanca v národnom hospodárstve, vy−
číslený na základe údajov Štatistic−
kého úradu SR za predchádzajúci ka−
lendárny rok a násobku 2,41, ktorý je
určený zákonom pre počet obyvateľov
od 3001 do 5000 (253/1994 Z.z. − § 4
ods.1) a zvýšenie platu primátora na
1,5 násobok podľa bodu 2 a) (zákon
253/1994 Z.z. − § 4 ods. 2) l Plat hlav−
ného kontrolóra, ktorý je súčinom prie−
mernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve, vyčíslený
na základe údajov Štatistického úradu

Slávnostné a pracovné povinnosti
SR za predchádzajúci kalendárny rok
a koeficientu 1,68, ktorý je určený pre
počet obyvateľov od 3001 do 5000
(zákon 369/1990 Zb. − § 18c ods.1) l
Zloženie redakčnej rady: predseda –
Mgr. Anna Babjaková, členovia –
Gabriela Grmolcová, Bc. Alena Hor−
došová, Juraj Andrejko, Mgr. Kamil
Hajdučko l Členov komisie na ochra−
nu vereného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov (357/2004
Z.z.): MUDr. Dana Jurečková – SNS,
Ing. Miloš Marko – SDKÚ−DS, Mgr.
Anna Babjaková – Úsvit, Ing. Dušan
Cacara – HZDS, Magdaléna Juháso−
vá – NEKA.

Uložilo predsedom komisií predlo−
žiť na najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrhy na členov komi−
sií mestského zastupiteľstva.

Odporučilo primátorovi mesta
posúdiť potrebu aktualizácie vnútor−
ných noriem mesta.

Zrušilo bod B/8 uznesenia č.
120/2004 zo dňa 9.12.2006. 

G. Grmolcová

Duchovný i umelecký zážitok
Vianočný koncert duchovnej piesne v našom meste sa uskutočnil v sobotu

16. decembra 2006 vo viacúčelovej sále a zorganizovala ho Pravoslávna cir−
kevná obec (PCO) v Strážskom v spolupráci s oddelením kultúry pri MsÚ. Zá−
štitu nad koncertom už po tretíkrát prijal primátor mesta Strážske Ján Tejgi.

V úvode koncertu sa predstavili deti z našej cirkevnej obce, ktoré
predniesli básne a koledy aj v ich origináli. K prítomným sa potom prihovoril
duchovný správca PCO v Strážskom Mgr. Michal Džugan. Sviatok svätého
Nikolaja – Mikuláša pripomenuli deti z PCO v Humennom pod vedením brata

Martina Bankova. V ďal−
šom bode programu vy−
stúpila spevácka skupina
pri PCO v Strážskom.
Stretli sme sa s ňou na
tomto podujatí už po
druhýkrát.  Keďže na ich
spev bol v minulom roku
veľký ohlas, snažili sa aj
tohto roku prispieť do
programu a pod vedením
matušky Danky Džuga−
novej vystúpili s pásmom
kolied, ktoré odzneli v

tzv. prostopiniji − jednoduchom ľudovom cirkevnom speve. Veľkým prekvapením
bola účasť nášho otca duchovného Alexandra z Prešova, ktorý nás prišiel
potešiť svojou tvorbou a hrou na gitare aj z nového CD.

Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom,
ktorého spev sme počuli aj pri posvätení základného kameňa nášho nového
chrámu v Strážskom, sa zúčastňuje na rôznych podujatiach, nahral niekoľko
svätých liturgií pre Slovenský rozhlas.  Predstavil sa  pod vedením dirigenta
Mikuláša Surgenta mladšieho. Všetci prítomní si mohli vypočuť nádherný
zborový spev a duchovne sa obohatiť obsahom kolied a duchovných spevov z
ich repertoáru.

Zástupkyňa primátora mesta Strážske  PhDr. Liduška Bušaničová sa na
záver koncertu poďakovala za aktívnu misijnú prácu a spoluprácu našej cir−
kevnej obce pod vedením jej správcu s mestom a sociálnymi zariadeniami a
organizáciami pôsobiacimi v meste Strážske. Zvlášť vyzdvihla aj snahu
matušky Dany, ktorá sa popri svojich troch deťoch aktívne venuje aj malým
deťom a mládeži v meste pri organizovaní aktivít v cirkevnom klube, vedením
cirkevného spevu a je veľkou oporou aj pre svojho manžela.

Posledné slovo na koncerte patrilo prot. Mgr. Petrovi Humeníkovi, správcovi
PCO v Humennom, ktorý takisto pozdravil všetkých prítomných, zdôraznil
pravý význam sviatkov.  Nasledovalo  prianie všetkého dobrého mestu i všet−
kým jeho obyvateľom v nasledujúcom roku. Všetci účinkujúci spolu s obecen−
stvom zaspievali mnoholetstvie – mnohé a blahé roky. 

Mgr. Michal Džugan, správca PCO

Novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa
V roku 2006 rodičia dostávali pri narodení každého dieťaťa jednorazový

príspevok vo výške 4 460 korún. Od 1.januára 2007 poskytne príslušný úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny k tomuto príspevku aj osobitný príplatok vo výške
11 000 korún, ak pôjde o prvé dieťa matky. Celková podpora zo strany štátu pri
narodení prvého dieťaťa je teda vo výške 15 460 korún.

Novela zákona o sociálnej pomoci
Účelom tejto novely sú upravené právne vzťahy pri poskytovaní peňažných

príspevkov, sociálnych služieb, pri vydávaní preukazov pre osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím pre dve skupiny cudzincov. Okrem iného sa v zákone
vykonali aj zmeny, ktoré sa dotýkajú sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Schváleným zákonom sa zabezpečil rovnaký prístup k posudzovaniu nároku

na pomoc v hmotnej núdzi u všetkých občanov, ktorým je poskytované
celoročné bývanie v zariadeniach sociálnych služieb. Skupina občanov, ktorí
poberajú sociálny alebo invalidný dôchodok a nedosiahli ešte vek na starobný
dôchodok, a sú v zariadení s celoročným pobytom, sú v hmotnej núdzi, aby sa
u týchto osôb neskúmali podmienky nároku na príspevok na bývanie.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zákona o sociál−
nom poistení

Spoplatnil sa voľný prestup sporiteľov a je zavedený poplatok 500 korún za
zmluvu, čím sa má zabrániť špekulatívnym prestupom v druhom pilieri. Ďalšie
zmeny priniesli zníženie penále, zavedenie maximálnej výšky výdavkov, zníže−
nie poplatkov za vedenie dôchodkového fondu.

To boli v krátkosti priblížené zmeny v sociálnej oblasti, ktoré priniesol začia−
tok roka 2007. Bližšie informácie, prípadne pomoc a poradenstvo vám  poskytnú
sociálni a komunitní pracovníci MsÚ  a tiež ÚPSVaR v Michalovciach.

Bc. Alena Hordošová
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Základná škola, Základná ume−
lecká škola a CVČ Dúha v Strážskom
spojili svoje sily a predvianočný kon−
cert usporiadali v ZŠ v posledný vy−
učovací deň pred Vianocami. CVČ
bolo nielen koordinátorom podujatia,

ale splnilo aj sprievodcovskú úlohu
programom, ktorú na svoje plecia zo−
brali členky krúžku mladých moderá−
torov. Uvádzali jednotlivé vystúpenia
žiakov ZUŠ i s menami učiteľov, ktorí
ich pripravovali. Žiacke publikum po−
čúvalo skladby hrané na gitare, saxo−
fóne, flaute, akordeóne. S vianočným
tančekom snehových vločiek sa pred−
stavili dievčatá 4. ročníka zo školské−
ho klubu pod vedením vychovávateľky

Deti deťom na VianoceDeti deťom na Vianoce
Márie Balogovej a členovia tanečno−
speváckeho krúžku vianočným blo−
kom pod vedením učiteľky Anny Ki−
dalovej. Čarovné rozprávkové Viano−
ce predviedli členovia hudobno−dra−
matického krúžku pri ZŠ pod vedením

učiteliek Mgr. Svetlany Duškovej a
Mgr. Juliany Hadžalovej dramatizá−
ciou rozprávky o Popoluške a troch
čarovných orieškoch (na snímke G.
Grmolcovej). Ich pieseň Tichá noc
akoby vytvorila hudobnú bodku za
programom, pri sledovaní ktorého vy−
tvorili spolužiaci dobrú atmosféru.
Programom sprevádzali Veronika
Mišková, Vierka Bodoriková, sestry
Nikolka a Michaela Ivančíková. 

− grm −

„Spievajme s láskou, ako slza
čistou pesničky k vianočnému stolu,
jasličkovú zvesť“. Názov predvianoč−
ného vystúpenia speváckeho zboru
Rozkvet súzvučil s piesňami i hovo−
reným slovom Anny Válovej. Pod
vedením Mgr. Anny Makuchovej
spevácky zbor na klavíri sprevádzal
Gabriel Uličný, učiteľ ZUŠ, duo
spievali Katarína Hupcejová a Ag−
nesa Ivanová. Pri prednese textov
sme akoby spomínali na svoje Via−
noce v detstve na bohatej snehovej

Pieseň je balzam našich dušíPieseň je balzam našich duší
Spevácky zbor Rozkvet začal svoju novoročnú činnosť 7. januára 2007

vystúpením v rímskokatolíckom kostole v Brekove. To bol posledný koncert s
vianočnou tematikou, ktorých bolo v predošlom mesiaci celý rad: v rímskokato−
líckom kostole v Strážskom, vo VÚS pre občanov mesta, v gréckokatolíckom
kostole v Nacinej Vsi, v rímskokatolíckom kostole vo Vinnom, v Domove dô−
chodcov v Michalovciach, v Domove dôchodcov v Strážskom.

Môžeme konštatovať, že koncerty mali veľký úspech zásluhou všetkých
členov tohto zboru. Ale k zdarnému priebehu vianočných koncertov prispeli aj
naši sponzori: MsÚ Strážske, Chemko, a.s., Chemtras, s.r.o, Fiberstruct, Plyn−
mont, ZTR, PhDr. L. Bušaničová, OZCH, OPARM, Gouda−Willo, Vasiľová−sva−
dobka, Pekáreň Ondo, MIX Meňovčík, Kotva, Zelenina – Mati, MUDr. Knocik, Ľ.
Sidorová, Babjak, E. Mikloš, Mitro, J. Fedorišin.

V roku 2006 sme na nácvikoch stretli 56 krát, vrátane sústredenia pred
vianočnými vystúpeniami. Okrem vianočných vystúpení, ktorých bolo sedem,
sme deväťkrát vystúpili pri rôznych príležitostiach mesta a osemkrát na
občianskych pohreboch. Za týmito vystúpeniami je nemálo práce všetkých
členov. Veľmi nás však teší, že môžeme šíriť piesne, ktoré čerpáme z klenot−
nice našich predkov, ktoré uchovávame pre naše deti, mládež, ale i dospelých.
Veľmi by nás tešilo, keby sa naše rady rozrástli o ďalších členov, hlavne z
radov od nás mladších. − A.Z. −

perine, v skromnom príbytku presý−
tenom láskou, šťastím, pokojom.
Najmä láska bola príznačná a dar−
čeky skromnejšie. Teraz, zdá sa, je
to naopak. Možno aj preto pri jednej
z posledných piesní sme si do duše
ukladali slová o rozdávaní svojej
lásky..., tak môžeš byť šťastný, do−
dala po koncerte organizačná vedú−
ca Jarka Daubnerová. A keď tej
porozdávanej lásky bude naozaj
veľa, potom zavládne mier a pokoj
na zemi. 

Snímka a text: G. Grmolcová

Kultúrne podujatia mesta − január
1. februára 2007 – štvrtok – Strážske hľadá super hviezdu v speve a tanci 

– vyhlásenie súťaže
2. februára 2007 – piatok – Vyhlásenie vedomostnej literárnej a výtvarnej 

súťaže pre deti, mládež a dospelých – Príroda okolo nás
12. februára 2007 – pondelok o 15. hod. v zasadačke MsÚ vystúpenie 

krúžku poézie žien Zrkadlenie s literárno – hudobným pásmom 
Podoby lásky

14. februára 2007 – streda o 17. hod. vo VÚS – Valentínske posedenie 
pri hudbe, súťaž o najkrajší a najvtipnejší valentínsky darček 
(vlastnoručne vyrobený)

19. februára 2007 – pondelok o 14.15 hod. na Námestí A. Dubčeka – Posledný
fašiang – tradičná rozlúčka s fašiangami

28. februára 2007 – streda o 14. hod. v zasadačke MsÚ – Akadémia 3. veku
– pokračovanie cyklu prednášok zo zdravovedy

Plán podujatí CVČ Dúha
1.2. 2007 − štvrtok o 8.00 hod. − Nie drogám – beseda s psychologičkou 

pre mládež
Polročné prázdniny 2.2.2007 – 4.2.2007
2.2.2007 − piatok o 10.00 hod. − Kolkársky kráľ – súťaž v kolkoch pre žiakov ZŠ

piatok o 10.00 hod. − S počítačom veselo i vážne
piatok o 8.00 hod. − Handbal enjoy – medzinárodný turnaj 
v hádzanej žiačok – účasť členov krúžku Iuventa Michalovce

4.2.2007 − nedeľa o 14.00 hod. − Maškarný ples pre deti MŠ a ZŠ
8.2.2007 − štvrtok o 10.30 a 12.30 hod. − Obchodovanie so ženami − beseda 

pre dievčatá SŠ a ZŠ
13.2.2007 − utorok o 9.45 hod. − Kriminalita detí – beseda s mestským 

policajtom pre 6. ročníky
14.2.2007 − streda o 13.30 hod. − Miss Valentínka a Miss Valentín − zábavné 

popoludnie pre 1.− 4. roč. a ŠKD
15.2.2007− štvrtok o 16.00 hod. − Valentínske posedenie  pri čaji pre mládež
Jarné prázdniny 19.2.2007 – 25.2.2007
19.2.2007− pondelok o 10.00 hod. − Fašiangy, fašiangy ...  hry a súťaže pre deti 
20.2.2007− utorok o 10.00 hod. − Variácie s paličkou – sústredenie krúžku 

mažoretiek Bambíni
utorok o 10.00 hod. − Sústredenie s Harvepínom − sústredenie 
krúžku Aj 
utorok o 14.00 hod. − Ako byť pekná – beseda s vizážistkou  
pre žiakov ZŠ a mládež

21.2.2007− streda o 10.00 hod. − Pozri čo zbieram − výmenná burza detských 
zberateľov známok, pohľadníc, odznakov, servítok a pod.

22. 2.2007 štvrtok o 10.00 hod. − Fašiangové variácie – tvorivé aktivity 
– výzdoba, masky  
štvrtok o 10.00 hod. − Súťaž v hode šípok – pre ZŠ 
štvrtok o 13.00 hod. − Počítač môj kamarát – pre ZŠ

23.2.2007− piatok o 10.00 hod. − Na krídlach fantázie – tvorivé dielne
piatok o 10.00 hod. − Hry a súťaže na počítačoch – pre ZŠ a SŠ

27.2.2007− utorok o 10.00 hod. − Šikanovanie detí – beseda s policajtom 
pre 3. roč.

28.2.2007− streda o 8.30 hod. − Domáce násilie – beseda s psychologičkou 
pre žiakov 8. roč.

Nieèo sa konèí a nieèo zaèína
Prežili sme Vianoce 2006. Znova sa „vovalila“ do dverí a duší radosť a to i

uprostred tohto rozkolísaného sveta. Zasiahla všetky končiny Zeme i naše malé
Strážske. Spoločným menovateľom všetkých predvianočných programov vo
VÚS bolo dobré slovo a krásne melódie. Od tých čias keď Láska – Lásku na
Zem poslala sa zmenilo skoro všetko. Iba lásku nikto nezmenil. Ani jej symboly
– dieťatko na slame, plienky a jasličky, betlehemskú hviezdu a šťastné pes−
ničky. Úvod spoločného celomestského galaprogramu pod názvom Niečo sa
končí a niečo začína, patril deťom z Rímskokatolíckej farnosti v Strážskom,
ktoré za hudobného doprovodu Ing. A. Vargovičovej pod vedením I. Hudákovej,
slovom, piesňou a prostredníctvom živých jasličiek navodili atmosféru
betlehemskej krajiny. Pôsobivé bolo vystúpenie detí z DSS v choreografii
PhDr. M. Sabolovej a Mgr. J. Maternovej. Tančeky a hry na snehu pripravili s
deťmi MŠ N. Pavúková, S. Ronďošová, S. Lazorová a M. Chorcholičová. Tento
rok bol úspešný na objavenie nových talentov. Dôkazom toho bolo aj vystúpenie
dramatického krúžku zo ZUŠ v Strážskom, ktorý v zložení Mgr. A. Gadžová, G.
Magyár, Ing. A. Vargovičová v réžii Mgr. O. Semanovej pobavili publikum
vtipnou scénkou Soľanka. V humornom duchu sa niesol aj prednes Mgr. A.
Gadžovej s názvom Palageja, s ktorým úspešne reprezentovala naše mesto v
celoslovenskej súťaži Vansovej Lomnička. V programe nechýbali mažoretky
Flash Dance pod vedením J. Majerníkovej, mažoretky Bambíni, ktoré vedie M.
Hajdučková a rómsky folklórny súbor Asaben a M. Goroľová. Zaspievali nám
slávici Strážskeho Ľ. Veľasová a M. Mazár aj víťazi speváckej súťaže Romano
čiriklo – P. Hrnčiar a K. Goroľová. Temperamentné vystúpenie V. Surminovej,
M. Lipovského a K. Lacovej v populárnej mini playback show, pod vedením A.
Fedákovej z CVČ Dúha, navodilo blížiacu sa silvestrovskú atmosféru.
Záverečnú pieseň „Šťastie, zdravie, pokoj svätý...“ zaspieval M. Mazár spolu so
všetkými účinkujúcimi za hudobného doprovodu Ing. A. Vargovičovej. Bolo to
vydarené podujatie vďaka dlhoročnej, vynikajúcej spolupráci referátu kultúry,
športu a školstva s vedením ZŠ, MŠ, CVČ Dúha, ZUŠ, DSS, zástupcami cirkví,
politických strán a hnutí v našom meste.                                  M. Karkošiaková



Výcvikové centrum Red Dragon, ktoré vedie Peter Tomko, má svoju
základňu v areáli športových zariadení mesta, ale na výcvik bojového ume−
nia Aikido resp. na výcvik vybraných súkromných bazpečnostných služieb
využíva aj danosti pekného počasia vo vonkajšom prostredí, čo potvrdzuje aj
snímka autorky G. Grmolcovej.

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychádzajú desaťkrát
v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr. A. Babjaková, členovia G. Grmol−
cová, Bc. A. Hordošová, J. Andrejko, Mgr. K. Hajdučko. Zodpovedná redak−
torka: G. Grmolcová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22 Stráž−
ske. Telefón a fax: 056 / 6477 275. Redakčná uzávierka príspevkov (a inzer−
cie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhra−

dzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom re−
dakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský − LiRea. Tlač: Tlačiareň Buraľ, Jovsa. Registrované Okresným úradom v Mi−
chalovciach pod číslom 18/99. 
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Žiacky futbalový rok 2006
Jarná časť ročníka 2005/2006Jarná časť ročníka 2005/2006
Mladší žiaci vstupovali do jarnej odvety II. LMSŽ z pekného 5. miesta. Túto

priečku si udržali aj na jej konci napriek tomu, že tréner Marko už nemohol
počítať s bratmi Bodnárovcami, ktorí patrili k oporám (odchod mimo SR). Muž−
stvo však dozrievalo, výkonnostne dorastali ďalší hráči, každý sa chcel zdravo
pobiť o miesto v základnej zostave v konkurencii 20 hráčov.

Keďže sme v súťaži hrali aj s B mužstvom Michaloviec, Humenného a Vra−
nova, dobré výkony spôsobili, že viac hráčov sa ocitlo v hľadáčiku funkcionárov
týchto oddielov. Po Kuncovi, ktorý sa po odchode do Michaloviec rýchlo dostal
aj do slovenskej reprezentácie, tak do ŠK Zemplín odišli po skončení jarnej časti
aj Tušek a Jakubík. Okrem nich patrili k oporám Maroši, Vaňko, Maskaľ, Mo−
roš, Lokšík, Rohaľ, nesporný talent ukázali Meňovčík a Soltész.

Starší žiaci mali v jari jediný cieľ – zlepšiť výkonnosť a odpútať sa z dna
tabuľky. Čiastočne sa im to podarilo, výkony sa zlepšili, prišli aj výsledky, ale na
vyššie priečky to nestačilo. Mužstvu chýbal stabilný tréner (do apríla Maroši, po
ňom do konca jari Lenárt), väčšine hráčov aj futbalové srdce a povestný
mušketiersky duch. Tréningová morálka a prístup k zápasom zodpovedali pro−
cesu dospievania. V samotných stretnutiach striedali výborné fázy so slabými,
pri nepriaznivom vývoji väčšinou rezignovali. Ťahúnmi mužstva boli Donič a
Michaliv, ako tak stabilné výkony podávali Dilík, Hirjak, Mach a L. Mano. Ostatní
mali na viac, ako ukázali (Krivý, Marko).

Jesenná časť ročníka 2006/2007
Pred jesennou časťou nového súťažného ročníka došlo v kádroch oboch

kategórií k výrazným zmenám v dôsledku dosiahnutia vekových hraníc (10 od
mladších žiakov k starším žiakom, 10 od starších žiakov do dorastu). Citeľne sa
oslabili mladší žiaci, u starších žiakov sa tieto zmeny na hre prejaviť až tak
výrazne nemali. Opak bol však pravdou, po už spomínanom odchode Tušeka a
Jakubíka neskôr odišiel aj Maroši (mimo SR), Vaňko dal prednosť volejbalu a
Dančišina z večera do rána prestal v 14 rokoch baviť futbal. Trénerom (Marko
− SŽ, Mano – MŽ) tak nezostalo nič len budovať nové mužstvá s iným herným
štýlom i systémom. Po jeseni sú oba celky svorne na predposledných priečkach
II. LMSŽ – skupina D. Potešiteľná je však skutočnosť, že záujem o futbal medzi
žiakmi v Strážskom pretrváva. Svedčí o tom 20 – členný káder mladších žia−
kov. Mnohí z nich sú síce vekom iba „prípravkári“, ale budúcnosť majú určite
(Hordoš, Lipovský, Porvazník). Lídrom mužstva bol D. Mano, k oporám patrili
Meňovčík, Soltész, Stach, Cimprich, Moroz, viac sa čaká od brankára Drábika,
ktorý podáva nevyrovnané výkony. Káder starších žiakov bol úzky, 11−13 hráčov
je na takú súťaž málo. Mužstvo navyše nemá tvorcu hry ani dirigenta zadných
radov, o strelcovi nehovoriac. Hráči, od ktorých sa to čakalo (Marko, L. Mano,
Maskaľ, Lokšík), túto úlohu nesplnili. Absolutórium si zaslúži len brankár Hujdič,
ktorý tento post nútene prevzal po Marošim. Ináč je to obranca. Stagnácia
výkonnosti mala určite pôvod aj v slabšej tréningovej dochádzke (škola má
prioritu, ale často bola len planou výhovorkou za neúčasť na tréningu).

Obe kategórie začínajú so zimnou prípravou koncom januára. Tréneri chcú
do jarnej časti pripraviť silnejší celok starších žiakov so zapracovaním vytypova−
ných mladších žiakov tak, aby tvorili kostru pre ďalší súťažný ročník. Mužstvo
mladších žiakov bude v jari získavať ostrohy s postupným dopĺňaním talentov.

Na záver výzva pre všetkých žiakov, ktorí majú 5% talentu, ale predo−
všetkým pevnú vôľu, futbalové srdce a mušketierskeho ducha: dvere do futba−
lového klubu ŠK Strážske sú vždy otvorené.                          Ing. Miloš Marko

Už tradične nová sezóna sa zača−
la spomienkou na dobrého kamaráta
a kolkára Maťa usporiadaním už 5.
ročníka kolkárskeho turnaja Memoriál
Mariána Baníka. Súťažilo sa vo dvoji−
ciach na 2x60 hodov združených.
Tento ročník mal aj medzinárodné
zastúpenie (zúčastnili sa ho kolkári a
kolkárky z Čiech). Prvé miesto si vy−
bojovala dvojica v zložení: František
Buček a Marián Konečný (497), druhí
skončili Igor Grnáč a Ján Cibulka
(491) a tretie miesto obsadila dvojica
Miloš Kozár a Miroslav Štefan (485).

25. novembra sa uskutočnil 3. roč−
ník kolkárok. Prvenstvo si vybojovala
Danka Cimprichová (237), druhá
skončila Jarka Knapová (208) a na
treťom mieste sa umiestnila Danka
Cibulková (152).

Na druhý vianočný sviatok sme
usporiadali 4. ročník Vianočného tur−
naja v kategórii muži a ženy 60 ho−
dov združených. Zo žien sa najlepšie
darilo Monike Marcinovej s výkonom
233, druhá skončila Jarka Knapová

(224) a tretia bola Zuzka Olšavová
(224), pričom o poradí na 2. a 3.
mieste rozhodli dorážky. U mužov si
víťazstvo vybojoval Marián Konečný
(254), druhý skončil Vlado Šandor
(251), tretí bol Miroslav Štefan (250). 

28. októbra sa uskutočnil Šprint
mužov riadený SKO Z vo Veľkom
Šariši. V silnej konkurencii ligistov sa
nestratil ani náš kolkár Ján Cibulka,
ktorý obsadil vynikajúce 3. miesto.

V jeseni sa začal už 13. ročník
mestskej kolkárskej ligy ročník
2006/2007. Do súťaže sa zapojilo 7
družstiev. Družstvá sa stretli každé s
každým v základnej 1. jesennej časti.
Najlepšie si počína družstvo Flinsto−
novci a u jednotlivcov Igor Grnáč.

Družstvo kolkárov, ktoré reprezen−
tuje naše mesto v krajskej súťaži, si
počína so striedavými úspechmi. Po
jesennej časti je na treťom mieste. U
jednotlivcov najlepšie výkony dosa−
hujú Miloš Kozár, Ján Cibulka a Ma−
rián Konečný. Hodu zdar! 

Vedenie ŠKK

Wods comp. spol. s.r.o.
vykonáva porez a výrub
ovocných drevín: orech,
čerešňa, hruška a i. 

Tel.: 0905 622 595, 0918
492 542, 0918 492 556,
tel./fax.: 057 7720718. 

Mladý káder
Mužstvo dorastencov má mladý a

perspektívny káder. S viacerými
chlapcami som pracoval ešte keď
hrávali v žiackych kategóriách. Počas
tréningového procesu sa chceme za−
merať na rozvíjanie herných a kondič−
ných schopností jednotlivcov, aby sa
mohli postupne zabudovávať do A
mužstva. Okrem toho chceme ďalej
zlepšovať herný prejav, posúvať sa v
tabuľke k najlepším tímom a predo−
všetkým viesť chlapcov k tomu, aby
vzorne a úspešne reprezentovali
miestny futbalový klub. 

Jaroslav Fajčík

Pozoruhodná aktivita kolkárov
Športový kolkársky klub v Strážskom usporiadal v novom súťažnom

ročníku 2006/2007 (II. polrok) celý rad športových súťaží pre spoluobča−
nov nášho mesta. 

Pre niektorých z nás už nebol cel−
kom základný, no všetci sme sa naň−
ho tešili. Spočiatku sme sa obávali
zlého počasia, ale sneh, hoci umelý,
nám na svahu vydržal. Pod dohľadom
piatich inštruktorov –  učiteľov P. Ma−
jera, P. Műllera, F. Műllera, P. Chari−
tuna a riaditeľa M. Poláka – sa celá
skupina ihneď v prvý deň postavila na
lyže. Niektorí so strachom, no mnohí s
veľkou radosťou. Aj keď to najprv išlo
ťažko, postupne každý zvládol jazdu
na veľkom vleku aj zjazd svahu. A čo
je najlepšie – bez akýchkoľvek zrane−
ní, zlomenín alebo podobných úrazov
– napriek častým pádom. Pán doktor
M. Maškulík, ktorý sa staral o naše
zdravie, preto nemusel poskytovať
prvú pomoc. Ošetroval iba pár cho−
rých žiakov, ktorých chrípka vyradila z

lyžovania. Z toho dvaja výcvik nedo−
končili.

Tento pobyt však nebol len o uče−
ní sa lyžovať a príprave na záverečný
súťažný slalom. Všetci sme si užili aj
poriadnu dávku zábavy spúšťaním sa
dolu svahom, na večernej diskotéke,
či na sobotňajšom karnevale. Každé−
mu z nás ešte dlho ostanú nezabud−
nuteľné spomienky na tieto jedinečné
chvíle.             Františka Ihnátová, 9.a

Išli sme za snehomIšli sme za snehom
Od 2. do 7. januára 2007 sme my – teda šesťdesiatdva žiakov 5. až 9.

ročníka – absolvovali základný lyžiarsky výcvik. 

Konvalinka š.s. a Stredoškolský
parlament pri Strednej škole
podnikania v Strážskom Vás

srdečne pozývajú na 
1. Valentínsky ples školy, ktorý
sa bude konať 16.2.2007. Hrá

hudobná skupina Relax. Kontakt:
0907 145 655, 0915 962 764.

Kúpim záhradku 
s murovanou chatkou 

v oblasti Sihoť 
s možnosťou pripojenia 
na elektrickú sieť. 
Tel.: 0908 999 816, 
0915 906 983

Dám do prenájmu 3−izbový 
byt na starom sídlisku. 
Tel.: 0908 569 758

Vezmem do prenájmu, 
alebo odkúpim 1−izbový byt

alebo garsónku 
v Strážskom. 

Kontakt 0908 105 649

Na snímke je Miroslav Štefan. V
mestskej kolkárni si rád zatrénuje a
aktívne sa ako kolkár zúčastňuje rôz−
nych súťaží. O jeho dobrých výsled−
koch svedčia aj riadky v článku Mila−
na Kozára.        

Snímka a text: G. Grmolcová


