
Na februárovom zasadnutí MsZ sa zúčastnil aj poslanec Martin Šuľak.
Snímka ho zachytáva pri podpise sľubu poslanca na prvom zasadnutí
zastupiteľstva po voľbách. 
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Jeho rokovanie viedol Ing. V.
Dunajčák, primátor mesta podľa pro−
gramu, ktorý po pravidelných úvod−
ných bodoch pokračoval takto: l Ná−
vrh a voľba predsedu finančnej ko−
misie l Návrhy členov komisií MsZ  l

Návrh a schválenie komisie pre
koordináciu spracovania koncepcie
rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky l Návrhy predsedu a čle−
nov komisie pre koordináciu spra−
covania koncepcie rozvoja mesta v
oblasti tepelnej energetiky l Návrhy
odmien pre zástupcu primátora,
poslancov a komisie l Prerokovanie
projektu „20 nájomných obecných by−
tov nižší štandard“ l Nakladanie s ko−
munálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi − správa za rok 2006 l Vy−
hodnotenie preventívnych protipožiar−
nych kontrol za rok 2006 l Plán pre−
ventívnych protipožiarnych kontrol na
rok 2007 l Komisie a interpelácie
poslancov l Diskusia l Záver.

Poslanci zobrali na vedomie: l

Plnenie úloh z uznesení l Pripomien−
ky zo zasadnutí MsZ l Informácia o
tvorbe Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Strážske l

Informáciu o aktuálnom stave  projek−
tov mesta l Správa o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi za rok 2006 l Správy hlav−
ného kontrolóra: o kontrole výdavkov
zameranú na preverenie účelu a
opodstatnenosti úhrady za súdne
poplatky, notárske poplatky, pokuty a
penále za obdobie 1.1.2006 až 30.11.
2006, o kontrole prevádzky motoro−
vých vozidiel na mestskom úrade, o
kontrole pohybu finančných prostried−
kov na fondových účtoch v roku

2006, ich zákonného, efektívneho a
hospodárneho využitia, o kontrole
preddavkov poskytnutých Klubu dô−
chodcov v Strážskom, o kontrole čer−
pania reprezentačných fondov mesta,
o kontrole hospodárenia referátu kul−
túry, športu a školstva Mestského
úradu v Strážskom  l Žiadosť základ−
nej školy o odpustenie poplatku za
požiarne služby l Dodržanie podmie−
nok na prijatie návratných zdrojov fi−
nancovania predložený hlavným kon−
trolórom.

Mestské zastupiteľstvo po
prerokovaní schválilo: l Predsedu
finančnej komisie Ing. Lýdiu Harma−
novú. l Tajomníka a členov:

a) komisie výstavby a územného
plánu −  tajomník Ing. Miroslav Kačur,
členovia − Michal Zásadný, Ladislav
Balický, Ing. Ľuboš Lendač, Ing. Milan
Makara, Ondrej Gadžo

b) komisie ochrany a tvorby život−
ného prostredia − tajomník Marta Boč−
ková, členovia − Ing. Miroslav Kačur,
Ing. Ladislav Búci, Ing. Anna Vargo−
vičová, RNDr. Anna Hudáková, Ivan
Cipka, Marianna Fišerová, František
Repovský, Jozef Karafa, Daniel Puky 

c) komisie bytovej, obchodu a
podnikateľskej činnosti − tajomník Zde−
na Molnárová, bytová, členovia − Jo−
zefína Kormaniková, Sergej Skoupil,
Martina Kužmová, Mgr. Zuzana Ple−
ceníková, Iveta Ondová, − tajomník
Ing. Emília Kmecová, obchodu a pod−
nikateľskej činnosti, členovia − Miro−
slav Kusý, Miroslav Macejko, Eva Vaľ−
ková, Marek Kačur 

d) komisie kultúry, športu a mlá−
deže − tajomník Marta Karkošiaková,
kultúry a mládeže,  členovia – Juraj

Najlepší športovci
Na svojom plese 10. februára

boli odmenení najlepší športovci
mesta za rok 2006: Filip Pavúk –
futbal, Ján Cibulka – kolky, Elena
Šťastná – kulturistika, Eduard Mikloš
– turistika, Vladimír Lipovský – beh
a Jozef Sekera ml. – volejbal. Cenu
primátora mesta za minulý rok
získal reprezentant SR v kolkoch
Milan Balický. Za vzornú reprezen−
táciu a dobré výsledky získali sošky
športovcov a finančné odmeny.
Všetkým srdečne blahoželáme!  

− r −

V minulom čísle bol uverejnený rok
pri označení strán 2 − 4. Redakcia
sa za chybu, ktorú nezavinila (stala
sa pri graficko−technickom spraco−
vaní), čitateľom ospravedlňuje. 

Samospráva KD
Po výročnej členskej schôdzi Klu−

bu dôchodcov Strážske, na ktorej zvo−
lili členov samosprávy, sa 8. februára
zišli jej členovia a jednomyseľne za
vedúcu KD zvolili Máriu Peťkovú. Čle−
novia samosprávy sú: Valér Duranik,
Imrich Meňovčík, Mária Smoligová,
Olina Dankaninová, Eva Vaľová, He−
lena Nemcová, Terézia Ihnátová.

Predsedníčkou revíznej komisie je
Margita Kočanová, členky − Mária Gaj−
došová a Alica Cibulková.      − red. −

Domáce zabíjačky
Nová povinnosť od 1.2.2007

uvádza, že v zmysle § 23 zákona
číslo 39/2007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti „Ošípané možno za−
bíjať u chovateľa na súkromnú do−
mácu spotrebu (domáce zabíjačky)
za podmienky, že bolo zabíjanie
zvierat nahlásené príslušnej regio−
nálnej veterinárnej a potravinovej
správe aspoň jeden pracovný deň
vopred a boli dodržané požiadavky
na vyšetrenie trichinely (svalov−
ca).“

Podrobnejšie informácie: Re−
gionálna veterinárna a potravinová
správa 071 01 Michalovce, S. Cha−
lupku 2, t.č.: 056/6884881−2 od 7.30
do 15.30 hod.                            MsÚ

Zbierka UNICEF
Ešte v decembri sa v uliciach

mesta uskutočnila zbierka pre orga−
nizáciu UNICEF, ktorá pomáha deťom
tretieho sveta. Vyzbieralo sa 2350 ko−
rún vďaka študentom Martine Rusná−
kovej a Marianne Grácovej za SŠP,
Miroslave Horváthovej a Michalovi
Gnipovi za SPŠd. Ubezpečujeme
občanov, ktorí si zakúpili pohľadnicu
alebo finančnou čiastkou prispeli do
zbierky, že peniaze boli zaslané na
účet 4000915305/3100 organizácie
UNICEF. Ďakujeme za finančné prí−
spevky a veríme, že sa zapojíte aj do
ďalších zbierok.

Za študentov Michal Gnip

Mesto Strážske 
ponúka na prenájom nebytové

priestory v centre mesta
Dvojúčelové zariadenie slúžiace aj
ako kryt CO
Podlahová plocha – suterén o výme−
re 420 m2, podlahová plocha – vrchné
podlažie 375 m2 aj po častiach
Nebytové priestory v OD Laborec
Na poschodí o výmere 69 m2
Na poschodí o výmere 39 m2
Nebytové priestory v Chemiku II
Na prízemí o výmere 19,02 m2
Na prízemí o výmere 19,38 m2
Ponuky zasielajte do 28.2.2007 na
kontaktnú adresu: Mestský úrad,
Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Stráž−
ske, tel.: 056/64 91 431, Fax: 056/64
77 275, e−mail: strazske@strazske.sk

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo
8. februára 2007 popoludní.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci o dvadsiatke obecných bytov
Andrejko, Ľuboš Marek, Gabriel Ma−
gyar, Jarmila Daubnerová, František
Repovský, Jozef Kičinka, Ing. Viera
Venglarčíková, Matilda Goroľová, Eva
Lacová, Marianna Plitková, Ing. Marta
Karafová, − tajomník Ľubica Siváková,
šport, členovia − Ing. Ján Rohaľ, Ma−
rek Ruščanský, Peter Mach, Magda−
léna Juhásová, Juraj Volčko, Štefan
Bočko, Miroslav Štefan, Viktor Smo−
ľak, Štefan Roman, Ing. Ján Harman,
Vladislav Lipovský, 

e) komisia sociálnej pomoci a
zdravotníctva − tajomník Mgr. Zuzana
Pleceníková, členovia − Alena Jureč−
ková, Bc. Alena Hordošová, Marcela
Danková, Magdaléna Juhásová,
PhDr. Mária Sabová, Mária Peťková. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Dni zberuDni zberu
Mestský podnik služieb mesta

Strážske oznamuje občanom mesta
Strážske, že zber vyseparovaných
zložiek z komunálneho a drobného
stavebného odpadu bude vykonávaný
raz mesačne v termínoch: 28. febru−
ár, 28. marec, 25. apríl, 30. máj,
27. jún, 25. júl, 22. august, 26.
september, 24. október, 28. no−
vember, 27. december.

Uvedené termíny budú pripomína−
né ešte prostredníctvom mestského
rozhlasu jeden deň pred samotným
zberom. Prosíme občanov mesta, aby
k separovaniu jednotlivých zložiek
pristupovali zodpovedne a tento od−
pad triedili nasledovne: 
l vrece žltej farby: PET fľaše a
ostatné druhy plastov neznečistené
olejom a mazivami, kompozičné obaly
l vrece zelenej farby: sklenené obaly
a sklenené črepy l vrece modrej
farby: papier, kartóny l vrece čiernej
farby: kovové obaly.

Odpady z domácností s obsahom
škodlivín (opotrebované batérie a
akumulátory, žiarivky s obsahom
ortuti, odpadové motorové oleje) a
pneumatiky je zakázané zmiešavať s
odpadmi z domácností a umiestňovať
do zberných nádob na komunálny
odpad. Každý občan je povinný uve−
dené nebezpečné odpady osobne
odovzdať pri zbere separovaných
zložiek odpadu, alebo doniesť do
areálu technických služieb v pracov−
ných dňoch od 6.00 hod. do 14.00
hod. Zodpovedným prístupom k se−
parovaniu chránime naše životné
prostredie i zdravie nás všetkých.
Množstvo odpadov končiacich na
skládke ovplyvní aj výšku poplatkov
za komunálny a drobný stavebný od−
pad v ďalšom roku.            − MsPS −
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V januári sa narodili tri dievčatká, manželstvo uzavrel jeden snúbenecký
pár.

Jubilanti: Vladimír Hudák, Jozef Tkáč, Štefan Berila, Vladimír Mikula,
Božena Apjarová, Silvana Zúbeková;  Ján Kmec, Štefan Karchňak, Helena Ro−
haľová, Anna Sabová, Anna Vojtková, Jozef Maľudy, Anna Dzvoniková, Anna
Gališinová; Ružena Tovarňáková; Imrich Meňovčík, Anna Kaščáková, Margita
Bulková;  Anna Kondášová.

Dievčatkám, manželskému páru a jubilantom želáme pokoj, zdravie a
šťastie aj v ďalších rokoch života. Srdečne blahoželáme!

Zomreli: Helena Goroľová, Michal Hurban, Jaroslav Grodecký, Mária Šuri−
nová. Venujme im tichú spomienku!

Štatistika matriky  za rok 2006 uvádza, že počet obyvateľov k 31.12.2005
bol 4538, prihlásených k trvalému pobytu 105 občanov, odhlásených z trvalého
pobytu 60 občanov. Narodilo sa 35 detí, zomrelo 60 občanov. Počet obyvateľov
k 31.12.2006 bol 4558 (mužov 2285, žien 2273).

Narodilo sa 35 detí, z toho 19 chlapcov, 16 dievčat. Najčastejšie mená u
dievčat Barbora, Sára, Zoja, Karolína, u chlapcov Dávid, Kristián, Nikolas,
Simeon. Nie je výnimkou, že rodičia dajú svojim deťom dve krstné mená: Lea
Mária, Lujza Lea. Rodičia dávajú viacero krstných mien iba dievčatkám, u
chlapcov sme nezaznamenali ani jeden prípad.         

V meste Strážske uzavrelo manželstvo 17 snúbeneckých párov. V celom
matričnom obvode uzavrelo manželstvo 20 snúbeneckých párov. V meste zo−
mrelo 60 občanov, z toho 26 mužov a 34 žien. − dag −

Spoločenská rubrika

Sociálny poradca

(Dokončenie z 1. strany)
l Komisiu pre koordináciu spra−

covania koncepcie rozvoja mesta
Strážske v oblasti tepelnej energetiky
v zložení: Ing. Dušan Cacara – pred−
seda, Ing. Jozef Dvorščák, Ing. Metod
Marek, Ing. Miroslav Kačur, Ing. Milan
Makara – členovia l Ing. Igora Plitka
za riaditeľa MsPS l Odmeny pre zás−
tupcu primátora, poslancov a komisie
takto: zástupca primátora 3000 korún
mesačne, poslanci 1800 korún me−
sačne, predsedovi komisie za vedenie
komisie 500 korún za jedno zasad−
nutie, podložené zápisom o zasadnutí
komisie a prezenčnou listinou l Pre−
nájom nebytového priestoru na Ob−
chodnej ulici 252 (Chemik) pre spo−
ločnosť Gnoza s.r.o. za účelom zria−
denia psychiatrickej ambulancie l

Vyhodnotenie preventívnych protipo−
žiarnych kontrol za rok 2006 l Plán
preventívnych protipo−žiarnych kontrol
na rok 2007 l Príspevok mesta na
projekt „Separovaný zber komunálne−
ho odpadu Strážske – II. etapa“ vo
výške 5% z výšky prostriedkov
schválených z Recyklačného fondu
(asi 65 000 Sk) l Žiadosť mesta
Strážske „Strážske – 20 obecných ná−
jomných bytov – nižší štandard“ o po−
skytnutie dotácie na obstaranie ná−
jomných bytov prostredníctvom pro−
gramu Ministerstva výstavby a regio−
nálneho rozvoja Slovenskej republiky

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci o dvadsiatke obecných bytov

o poskytovaní dotácií na rozvoj býva−
nia a potvrdzuje svoje 25%−né spolu−
financovanie oprávnených nákladov
projektu, t.j. 2 461 291 korún (úver
ŠFRB) l Žiadosť mesta Strážske
„Strážske – 20 obecných nájomných
bytov – nižší štandard“ o poskytnutie
dotácie na výstavbu technickej vyba−
venosti prostredníctvom programu
Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky o posky−
tovaní dotácií na rozvoj bývania a
potvrdzuje svoje 30%−né spolufinan−
covanie oprávnených nákladov pro−
jektu, t.j. 1 535 434,50 korún (svoj−
pomoc) l Žiadosť mesta Strážske
„Strážske – 20 obecných nájomných
bytov – nižší štandard“ o poskytnutie
podpory formou úveru zo ŠFRB vo
výške 2 461 291 korún na dobu 30
rokov a zároveň potvrdzuje, že má vo
svojom rozpočte na požadovaný účel
zabezpečené finančné prostriedky v
potrebnej výške (dotácia MVRR) l

Vyraďovaciu komisiu v zložení: Ing.
Miloš Marko, Mgr. Kamil Hajdučko,
Martin Šuľak, Želmíra Bojková, Ing.
Emília Kmecová.

Predsedovi finančnej komisie ulo−
žilo predložiť návrh členov finančnej
komisie na schválenie do budúceho
zastupiteľstva.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta 

Dlhoročná vedúca mestskej kniž−
nice a členka krúžku poézie Zrkad−
lenie Božena Apjarová oslávila v ja−
nuári svoje životné jubileum. V mest−
skom rozhlase sme jej éterom poslali

obľúbené pesničky spolu s vinšom,
ktorým sme ju potešili pri spoločnej
oslave so spolupracovníkmi MsÚ a
mesta. K blahoželaniu sme pridali
vinš ďalších pracovných a osobných
úspechov v dobrom zdraví a šťastí,
radosť zo stretnutí pri umeleckom
slove. (Snímka na 3. strane.)

Blahoželali sme jubilantom
O niečo neskôr dostalo Zrkadlenie

ďalšie pozvanie. Ku krásnym 75. na−
rodeninám Imrichovi Meňovčíkovi s
manželkou (na snímke autorky) v kru−
hu členov speváckeho zboru Rozkvet

vinšovali aj zrkadlenky. Rozkveťáci
jubilantovi zaspievali a spoločne sme
mu želali veľa pekných chvíľ v Roz−
kvete, pri počúvaní poézie a hudby v
pásmach Zrkadlenia, pevné zdravie,
šťastie a pokoj v živote.

G. Grmolcová
vedúca KP Zrkadlenie

Prehľad príspevkov na podporu zamestnávania občanov so zdravotným
postihnutím
l príspevok  na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na 

ich zachovanie
l príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo 

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
l príspevok na činnosť pracovného asistenta
l príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

V rámci uvedených príspevkov môžu zamestnávatelia získať príspevok na
zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (CHD/CHP)a na ich
zachovanie:
l príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý vytvorí pracovné miesto 

v CHD/CHP pre občana so zdravotným postihnutím
l pracovné miesto musí byť udržané najmenej 3 roky
l časť príspevku sa poskytuje na mzdové náklady a časť príspevku 

na dodatočné náklady
l dodatočné náklady sú súvisiace s úpravou priestorov, s vybavením strojmi, 

zariadeniami a pracovnými pomôckami, platbami z lízingu na prenájom 
motorového vozidla.
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo

vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti:
l osoba musí byť najmenej 4 mesiace uchádzač o zamestnanie na ÚPSVaR
l doba vykonávania činnosti musí byť najmenej 2 roky
l časť príspevku sa poskytuje formou paušálu a časť príspevku formou 

dodatočných nákladov. 
Zdroj: www.zbierka.sk, www.supz.sk            Bc. Alena Hordošová, referent MsÚ 

S účasťou plesu je už tradične aj
vyhodnotenie najlepších športovcov
mesta. O túto poctu sa v roku 2006
zaslúžilo 7 športovcov (podrobnejšie
na 1. strane). Ceny a odmeny im
odovzdal predseda komisie športu
Mgr. Kamil Hajdučko, všetkým prítom−
ným hrali do tanca Zlatí chlapci a celý
program uvádzala Danica Ferienčí−
ková z Banskej Bystrice. Vystúpenie
TS Ester z Humenného bolo pre−
krásne. Ako hosť vystúpil aj spevák z
USA Chad Many. Pekný anjelik strážil
každú dámu a prekvapenie si vyslúžil

Večer plný prekvapeníVečer plný prekvapení
Keď sme sa pred rokom na plese športovcov lúčili slovami “o rok

dovidenia“ už vtedy sme vedeli, že ples aj v roku 2007 bude mať miesto
v našom kalendári. A tak členovia OZ KaRŠ spolu s komisiou športu pri
MsZ pripravili krásny večer, plný zábavy, prekvapení a bohatej tomboly.

prvý pár, ktorý prišiel, no aj prvý na
parkete. Bohatá tombola patrí už
tradične k zlatým klincom programu.
Tešili sa výhercovia, ale aj tí, ktorí
nezískali cenu, lebo dobrá nálada po−
kračovala až do rána. Pričinili sa o to
členovia OZ KaRŠ, ale hlavne všetci
sponzori, bez pomoci ktorých sa ta−
kéto akcie nedajú realizovať, SOŠ
poskytnutím sály. Bol to krásny, fa−
šiangový večer.

Výťažok z plesu bude použitý pre
Jakuba z Krompách a niektorý z det−
ských domovov.               M. Konečný

Ako vyplynulo z predloženej sprá−
vy i účasti na podujatiach činnosť bola
pestrá, zameraná predovšetkým na
kultúrne akcie, športové vychádzky do
prírody. Dôležitá bola tiež účasť na
oslavách štátnych sviatkov, pamät−
ných dňoch a podujatiach mesta.

Výbor pracoval v zložení: Mária
Peťková, vedúca klubu, Jozef Meňov−
čík, Imrich Meňovčík, Ladislav Hordoš,
Olina Dankaninová, Anna Sklárová,
Mária Smoligová – členovia. Predse−
dom revíznej komisie bol Valér Du−
ranik, členovia Zlata Chňupová, Eva
Vaľová. Výbor na svojom zasadnutí v
novembri 2005 navrhol a schválil za
predsedu KD Ladislava Hordoša, kto−
rý sa v septembri tejto funkcie vzdal.

Dôchodcovia o svojej činnosti
Po roku sa na výročnej členskej schôdzi v zasadačke MsÚ zišli členo−

via Klubu dôchodcov Strážske. Rokovanie schôdze viedol V. Duranik. Na
schôdzi privítali primátora mesta Ing. V. Dunajčáka. Po schválení progra−
mu a návrhovej komisie činnosť klubu zhodnotila vedúca KD M. Peťková.

O podujatiach podrobnejšie infor−
movali noviny naše mesto. Písali sme
aj o tom, že kultúrna skupina KD
Rozmarín pod vedením M. Smoligovej
svojím vystúpením spríjemňuje chvíle
všetkým prítomným na podujatiach.
Tie sa mohli uskutočňovať aj vďaka
finančnej pomoci a dobrej spolupráci
s MsÚ počas celého roka.

V diskusii sa niektorí prítomní
vyjadrili k správe o činnosti, revíznej
správe o čerpaní finančných prostried−
kov, ktorú predložil V. Duranik, plánu
činnosti na rok 2007. Na námety,
návrhy a kritické poznámky reagovala
vedúca KD a na niektoré, ktoré sa
týkali mesta, prítomný primátor, členo−
via návrhovej komisie i dôchodcovia.

G. Grmolcová



Zo 47 masiek porota vybrala 25 a odmenila ich darčekmi. Všetky ostatné
dostali džús a lentilkový glóbus. Odmena bola zaslúžená, pretože deti sa v
maskách dobre zabávali a tancovali.                 Snímka a text: G. Grmolcová.
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V znamení lásky sa nieslo stret−
nutie krúžku poézie žien Zrkadlenie s
milovníkmi poézie (na snímke G. Gr−
molcovej). Naše vystúpenie sme ve−
novali nielen Janke Rauchovej, členke
krúžku a zároveň autorke prednese−
ných veršov, ale všetkým prítomným,
ktorí nás svojím počtom milo prekva−
pili. A svätému Valentínovi. Sviatok
zamilovaných sa udomácnil už aj u
nás. Je to deň plný lásky a vzájomnej
náklonnosti. V tento deň sa mnohí
ľudia, nielen zamilovaní, obdarúvajú
drobnými darčekmi, pohľadnicami,
srdiečkami, ktoré sú znakom lásky,
priateľstva, tolerancie. Pravdepodob−
ný pôvod tohto dňa siaha podľa po−
vesti k pohanskému mníchovi Valentí−
novi, ktorý žil v Ríme, a prijal kresťan−

skú vieru. Za svoje dobré skutky sa
dostal do väzenia a 14. februára v
roku 269 ho umučili na smrť. Tesne
pred svojou smrťou zanechal dcére
žalárnika lístok s vyznaním lásky.

Členky krúžku šikovných rúk pri−
pravili v zasadačke MsÚ výstavku
nápaditých valentínskych darčekov.
Ony spolu s poéziou ulahodili citlivej
duši poslucháčov. Za všetkých svoje
pocity vyjadrili členovia SZ Rozkvet
Jarka Daubnerová, ktorá pre nás na−
aranžovala roztomilé kytičky kvetov a
Imrich Meňovčík nás všetky vystískal
a daroval čokoládové srdiečka. Roz−
lúčili sme sa spoločným želaním, aby
všetky naše ďalšie dni boli plné lásky,
porozumenia a priateľstva.

M. Karkošiaková

Keď gašparko sviatok mal, uspo−
riadal karneval... Takouto atmosférou
sa 4. februára 2007 niesol karneval
masiek vo viacúčelovej sále, ktorý
organizovalo CVČ Dúha v Stráž−
skom.

Aj naši klienti, ktorí navštevujú krú−
žok mažoretiek, nechýbali v pestrej
radostnej atmosfére, ktorá tam po celý
čas vládla. Aj prezentácia karnevalo−
vých masiek sa niesla v duchu dobrej
nálady, tanca a smiechu. Všetci
účastníci tohto podujatia vyjadrili spo−

Keď gašparko sviatok malKeď gašparko sviatok mal
ločné želanie stretnúť sa opäť o rok
na karnevalovej veselici. Ukonče−ním
bolo slávnostné vyhodnotenie najkraj−
ších masiek, ktoré boli bohato oce−
nené peknými darčekmi.

Príjemným prekvapením bola sna−
ha a ochota usporiadateľov uskutočniť
zbierku hračiek pre klientov nášho do−
mova. Zbierku uskutočnilo CVČ Dúha
už skôr. Patrí mu naše poďakovanie.
Balíky hračiek odovzdali našim klien−
tom na plese.

Mgr. Marianna Plitková
Vedúca výchovného úseku v DSS

Kultúrne podujatia mestaPlán podujatí CVČ Dúha
8. 3. 2007 štvrtok – vyhlásenie literárnej a výtvarnej súťaže Moja mama 

pre MŠ a ZŠ
13. 3. 2007 utorok 10.00 hod. − Šikanovanie detí – beseda s policajtom 

pre 3. ročníky ZŠ
15. 3. 2007 štvrtok 10.00 hod. − Miss bábika −  zábavné dopoludnie 

pre dievčatá MŠ
20. 3. 2007 utorok 10.00 hod. − Budem prvý – súťaže a hry pre žiakov 

špec. ZŠ 
21. 3. 2007 streda 13.00 hod. − Vítanie jari – zvyky a obyčaje − popoludnie 

pre ŠDK
22. 3. 2007 štvrtok 10.00 hod. − Trestná činnosť mládeže − beseda s policajnou

preventistkou pre 3.roč. SŠ
23. 3. 2007 piatok 15. 00 hod. − Súťaž o najdlhšie vlasy  pre dievčatá MŠ a ZŠ 
24. 3. 2007 sobota 9.00 hod − Burza kolieskových korčulí
26. 3. 2007 pondelok 8.00 hod. − Šikanovanie mládeže − beseda 

s psychologičkou
30. 3. 2007 štvrtok 14.00 hod. − Maľovanie veľkonočných vajíčok − ukážky 

rôznych techník 

5. marca – pondelok o 15. hod. v zasadačke MsÚ v spolupráci so Základnou
a Okresnou organizáciou ÚŽS – Vansovej Lomnička – okresné kolo
súťaže v prednese poézie a prózy

8. marca – štvrtok o 14. hod. vystúpenie krúžku poézie žien Zrkadlenie 
v penzióne v Strážskom
o 15. hod. vystúpenie krúžku poézie žien Zrkadlenie v zasadačke 
MsÚ pri príležitosti MDŽ

12. marca a 19. marca – pondelok o 17. hod. na MsÚ stretnutie krúžku 
šikovných rúk – príprava veľkonočných dekoratívnych predmetov

16. marca – piatok o 15. hod. vo VÚS – výberové kolo Strážske hľadá super 
hviezdu v speve a tanci

21. marca – streda o 14. hod. otvorenie tradičnej veľkonočnej výstavky 
spojenej s predajom kraslíc

23. marca – piatok o 10. hod. v zasadačke MsÚ stretnutie študentov SOŠ 
s PhDr. A. Mondokovou na tému V moci kultu

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

Prvý maškarný plesPrvý maškarný ples
Čas plesov a karnevalov bol v plnom prúde. Deti sa v zime stále tešili na

karneval na ľade.  No tento rok nás zima  veľmi nepotešila. Ako náhradu sa za−
mestnanci CVČ Dúha  rozhodli   zorganizovať pre deti  MŠ a ZŠ  prvý maškarný
ples. Konal sa 4. februára 2007 vo viacúčelovej sále. 

Veselou básňou ho otvorila M. Sabanošová. Rozprávková víla a čertica
pričarovali súťažné masky, ktoré čarodejnica a šašo za zvukov rezkej hudby
uviedli do  vyzdobenej sály. A začala  sa  zábava.  Na tanečnom parkete tan−
covali masky s názvami Indiánka, duch, mimozemšťanka, Arafatka, včielka
Maja, Batman, myška, princezná a množstvo ďalších krásnych masiek. Počas
prestávok  mladé moderátoky „vyspovedali“ masky i prítomných hostí.

Spestrením boli zábavné hry a súťaže, ktoré viedli  naši externí vedúci, ale
i kultúrny program. Predstavili sa  mažoretky Bambíni z CVČ pod vedením M.
Hajdučkovej i deti z DSS Strážske, ktoré sa maškarného plesu aktívne zú−
častnili. Pred vyhodnotením im boli  odovzdané 2 balíky hračiek, ktoré boli vy−
zbierané na burze hračiek v decembri. Porota z krásnych 47 masiek nakoniec
vybrala 25. Z nich 1. miesto získala myška − D. Štofejová, druhá bola Snehu−
lienka − N. Orendáčová a tretia L. Krámová − zelená  farbička. Ocenené masky
boli  odmenené  peknými cenami, lentilkový glóbus a džús potešil iste všetky
masky. 

Na úspešnom  priebehu l. maškarného plesu sa podieľali  zdravotná po−
isťovňa Apollo,  Brodway club − Mgr. K. Hajdučko, veľkosklad papiera MIPA, kto−
rí prispeli na ceny, členky  moderátorskeho krúžku − V. Mišková, N. Ivančíková,
M. Ivančíková, V. Bodoríková, M.Sabanošová − pod vedením G. Grmolcovej, G.
Magyar ako šašo a o techniku sa staral J. Konečný.                   A. Fedáková

Zima okolo nás, teplo v násZima okolo nás, teplo v nás
Takýmto heslom sa niesla nedávna akadémia, ktorú pripravili deti a kolektív

MŠ – Družstevná 506 v Strážskom pre svojich najbližších. Vtedy sa viacúče−
lová sála zmenila na zimnú krajinu s ozajstnou snehovou kráľovnou, ktorou
putoval sobík, hľadajúci snehové kráľovstvo a darčeky pre deti. Aj keď cesta
bola dlhá a namáhavá, o to viac bola zaujímavejšia. Cestou totiž stretol veľa
priateľov. Lienky sa zmenili na snehové vločky a cencúle, mravčeky na lesné
zvieratká, včielky – chlapci sa vyšantili na snehu so saňami, dievčatá vystúpili
ako nádherné balíčky. Levíčatá – dievčatá, ako ľadové meluzíny sobíka svojim
tancom uspali. No, našťastie ho zobudili zimní škriatkovia a ukázali mu  správnu
cestu na kráľovský zámok. Tam už oslavovali deti tanečného krúžku spolo−
čenským tancom na pieseň Tri oriešky pre Popolušku. Putovanie sa šťastne
skončilo, všetky deti obdržali darčeky a milým slovom sme sa rozlúčili.

Svetlana Lazorová 

Popoludnie „OPopoludnie „O láske“láske“
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Výskyt žltačky aj u nás
Dnes už je mýtom si myslieť, že žltačka je ochorenie, ktoré sa vyskytuje iba

v krajinách so zníženým hygienickým štandardom. Dotýka sa každého z nás, či
sme v škole, v práci, doma alebo na dovolenke. Vyskytla sa aj v Strážskom. 

Hepatitída typu A sa nazýva tiež chorobou špinavých rúk. Nie je to však
ochorenie iba vašich špinavých rúk, ale aj špinavých rúk niekoho iného. Pre−
náša sa v podmienkach zhoršenej hygieny. Nakazený človek neumytými rukami
kontaktuje predmety a potraviny. Vďaka vysokej odolnosti a infekčnosti vírusu
sa žltačka šíri veľmi rýchlo. Najvyšší výskyt hepatitídy A je medzi deťmi
predškolského a školského veku. Vzhľadom na to, že na deti sa v kolektíve
nedá úplne dohliadať, je riziko výskytu medzi nimi väčšie. U detí má žltačka
ľahší priebeh ako u dospelých − veľmi často ľahko a skryte − bez akýchkoľvek
klinických príznakov. Preto deti nepoznane prenášajú vírus do svojich rodín.
Ochorenie u dospelých prebieha takmer vždy s jasnými príznakmi a závaž−
nejšou formou ako u detí. Inkubačná doba trvá 14−50 dní. V tomto období môže
dôjsť k nákaze ďalších osôb. Prvé príznaky ochorenia nie sú typické, môžu sa
prejaviť ako chrípka − únava, svalové bolesti, teploty. Neskôr sa môžu objaviť
zažívacie ťažkosti, zvracanie, bolesť brucha, žlté sfarbenie kože a očných
bielkov. Ochorenie však môže prebiehať bez akýchkoľvek príznakov a preukáže
sa až po lekárskom vyšetrení. Liečba prebieha na infekčnom oddelení nemoc−
nici. Výskyt a závažnosť príznakov narastá s vekom. U detí a mladých ľudí
prebieha ochorenie väčšinou bez komplikácií. S pribúdajúcim vekom má však
ochorenie často vážnejší priebeh. U starších pacientov sa môže ochorenie
skončiť aj smrťou.

Nepodceňujte preto riziko ochorenia a chráňte si to najcennejšie − svoje
zdravie! – uvádza to internetový zdroj www.zltacka.sk         Bc. Alena Hordošová 

Naše maratónske družstvo v zlo−
žení Vladislav Lipovský, Ľubomír Li−
povský a Jozef Vargovič na majstrov−
stvách SR družstiev v maratóne v
Košiciach pre naše mesto získalo
štvrté miesto. Na majstrovstvách SR v
maratóne jednotlivcov obsadil Vladi−
slav Lipovský 6. miesto, Jozef Vargo−
vič 10. miesto a Ľubomír Lipovský 15.
miesto. Na majstrovstvách Slovenska
v cezpoľnom behu sme ako družstvo
obsadili premiérové štvrté miesto, z
jednotlivcov najlepšie reprezentoval
dorastenec Oliver Koc na 11. mieste.

V oblastnej bežeckej lige sme
absolvovali všetky preteky v nej za−
radené a prvé miesto obsadil náš
bežec Vladislav Lipovský v hlavnej
kategórii muži do 40 rokov, v kate−
górii muži 50−59 roční Jozef Vargovič
skončil druhý, v kategórii muži nad 60
rokov skončil Jozef Lipovský na štvr−
tom mieste. V regionálnej veľkej cene
vytrvalcov naši bežci figurujú na po−
predných miestach, keď sa zúčastnili
asi na 20 cestných behoch v kraji
Košice a Prešov. Najlepšie skončil
Vladislav Lipovský na 2. mieste. Na
vyhlásení v desiatke najlepších špor−
tovcov Michalovského a Sobranec−
kého okresu figuroval Vlado Lipovský.

V slovenskej bežeckej lige sme
absolvovali niekoľko pretekov. Naši
bežci odbehli požadované minimum
pretekov zarátavaných do tejto bežec−

Nohy, ktoré reprezentujú
V roku 2006 Mestský bežecký oddiel Strážske a tým aj naše mesto

reprezentovalo desať dospelých, dvaja dorastenci, jedna dorastenka, štyri
žiačky a jeden žiak na rôznych cestných behoch na Slovensku, v zahra−
ničí a na majstrovských súťažiach. Hlavným cieľom bolo obhajovanie v
oblastnej bežeckej lige okresu Michalovce a regionálnej veľkej ceny vytr−
valcov.

kej ligy a boli v nej klasifikovaní.
Pekné sú víťazstvá Vlada Lipovského
na maratónoch v Michalovciach a
Čadci a umiestnenia Jozefa Vargo−
viča, ktorý na cestných behoch vo
svojej kategórii sa často nachádzal v
prvej trojke. Samozrejme, treba spo−
menúť naše bežecké vystúpenie na
domácom XXXVI. ročníku Behu oslo−
bodenia mesta Strážske a I. ročníku
Laboreckej dvanástky. V roku 2006
sme získali dve štvrté a jedno šieste
miesto na M−SR a tým sme úspešne
reprezentovali naše mesto. 

Treba pripomenúť aj spoluprácu s
reklamným partnerom oddielu firmou
OP.ARM Michalovce, podporu  všet−
kých sponzorov a reklamných partne−
rov, ktorí nám pomohli zorganizovať
MS v cezpoľnom behu. Tie vysoko
hodnotili nielen účastníci, ale aj sa−
motný Slovenský atletický zväz. Vy−
zdvihli ich aj na vyhlásení najlepších
atlétov Slovenska. Rok 2006 považu−
jeme podľa výsledkov na spomenu−
tých podujatiach za úspešný.

Jozef Lipovský, 
predseda MBO OP.ARM Strážske

Divé makyDivé maky
Všetci čakáme na svoju životnú

šancu. Tí, ktorí ju dostali a využili,
môžu dnes dávať šancu iným. Divé
maky sú o životnej šanci.

Spoločnosť pre rozvoj filantropie
uskutočnila netradičnú vernisáž výsta−
vy Jakuba Klima Divé maky (výstava
fotografií talentovaných detí a mláde−
že) spojenú s umeleckým predstave−
ním v Prešove. Záštitu nad vernisážou
prevzala Klára Orgovánová, splno−
mocnenkyňa vlády SR pre rómske ko−
munity, ktorá toto podujatie aj otvorila.

Mala som možnosť sa osobne
porozprávať s K. Orgovánovou, hlav−
ne o problémoch, ktoré sa dotýkajú
hlavne rómskych detí a mládeže v
našom meste.                  M. Goroľová

Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev a
hralo sa na 4 krát 60 hodov zdru−
žených podľa pravidiel kolkárskeho
športu. Hlavným rozhodcom bol ligový
rozhodca Ľ. Hrehor.

V súťaži družstiev si prvenstvo
vybojovali domáce A družstvo ŠKK
Strážske a získalo putovný pohár
primátora mesta Strážske natrvalo,
keďže ho už vybojovalo 5 krát cel−
kovo. Naši nastúpili v zložení Igor Gr−
náč, Ján Cibulka, Vladislav Lipovský a
Marián Grnáč. Na druhom mieste
skončilo družstvo zo Semše. Ako tretí
sa umiestnili kolkári zo Sabinova.

V súťaži jednotlivcov sa z prven−
stva tešil náš kokár Igor Grnáč. Strie−
borná priečka sa ušla Danke Cimpri−
chovej (družstvo Danky ´S) a bronzo−
vú priečku obsadil člen nášho víťaz−
ného družstva Marián Konečný.

Počas turnaja bolo pre všetkých
účastníkov podané občerstvenie a
vládla príjemná športová atmosféra.

Na záver sa účastníkom prihovoril
primátor mesta Ing. Vladimír Dunaj−
čák, odovzdal ceny najlepším druž−
stvám a jednotlivcom, zablahoželal
najlepším, všetkým poprial veľa zdra−
via a mnoho ďalších športových úspe−
chov.                     Organizátori turnaja

Poistenie v Českej neobanášujete! 
l Životné, investičné, úrazové poistenie l Poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu občanov l Povinné a havarijné

poistenie áut l Podnikateľské poistenie 

Novootvorená kancelária v Strážskom!
Námestie A. Dubčeka 270 ( v Domove soc. služieb)
Kontakt. Anna Kocová 0915 929 237

Otváracie hodiny: 
Utorok 11.00−14.00        16.00−18.00
Streda 11.00−14.00         16.00−18.00
Piatok 11.00−14.00         16.00−18.00

Chránime vaše snyChránime vaše sny

ČESKÁ POISŤOVŇA

Stolnofutbalový turnaj dvojíc
4. marca – nedeľa – Broadway club
Zápisné 200 Sk – Kaviareň Brodway club

1. cena 1000 Sk, 2. cena  500 Sk, 3. cena  300 Sk
Začiatok o 17. hod.

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. 

Bol to 13. ročník súťaže
Športový kolkársky klub v Strážskom usporiadal dňa 27. januára už

13. ročník súťaže v kolkoch pod názvom O putovný pohár primátora
mesta Strážske.

Pri hodnotení jesennej časti roč−
níka 2006−2007 treba vysloviť len čias−
točnú spokojnosť. Mužstvo na za−
čiatku súťaže sa borilo s veľmi úzkym
kádrom. Výsledkom bol zlý štart do
nového ročníka. Zvrat nastal v sep−
tembri, kedy bolo mužstvo doplnené o
hráčov, ktorí doniesli vyššiu kvalitu. To
sa premietlo do lepšej hry, ako aj do
výsledkov. Nakoniec mužstvo skončilo
na 10. mieste so ziskom 17 bodov, čo
za daných okolností treba považovať
za úspech, keď ešte po šiestom kole
malo iba jeden bod.

Zimnú prípravu sme začali 15. ja−
nuára. Trénujeme trikrát týždenne.
Soboty, niekedy aj nedele, má vyhra−
dené na prípravné zápasy. Príprava v
takomto rytme bude pokračovať až do
prvého majstrovského zápasu, v kto−
rom 1. apríla privítame na domácom
ihrisku favorita súťaže mužstvo Bu−
zice.

Verím, že mužstvo po vhodnom
doplnení v zimnom období bude na
jar podávať také výkony, aby cieľ,
skončiť do 8. miesta, úspešne zvládlo.

Jozef Štafura, tréner ŠK

Tréner o futbale muāov A

Klub slovenských turistov začal
nový rok 2007 dvoma podujatiami. V
prvú januárovú nedeľu už po tridsiaty−
druhýkrát zorganizoval výstup na
Sninský kameň, ktorého sa zúčastnili
deviati členovia turistického oddielu.
Účastníci podujatia zažili v tejto
netypickej zime na Sninskom kameni
pravú zimnú atmosféru, veď miestami
sa brodili až polmetrovým snehom.

Druhou akciou KST bol tradičný
zimný zraz turistov na Krivoštianke.
Zúčastnilo sa ho 30 členov klubu a
niekoľkí turisti z priateľského klubu z
Michaloviec a Humenného. Napriek
nepriazni počasia sa akcia vydarila.
Takýto začiatok roka je prísľubom
ďalších vydarených akcií turistického
klubu.                              Ján Demčák

Turisti na zasnežených chodníkoch


