
Na snímke sú účastníci slávnostného prijatia u primátora mesta ku Dňu učiteľov. Snímka a text: G. G. 

Noviny občanov mesta Strážske
ROČNÍK IX. / číslo 3 − 4                                                      30. apríl 2007

Mestské zastupiteľstvo 29. mar−
ca 2007 po prerokovaní 14 bodov
programu, z ktorých najdôležitejší
bol rozpočet mesta na tento rok,

zobralo na vedomie: l plnenie
úloh z uznesení, l pripomienky zo
zasadnutí MsZ, l odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
na roky 2007−2009, l stanovisko k
premietnutiu hospodárenia za bytové
hospodárstvo mesta Strážske v za−
stúpení Domspráv, s. r. o.  v rozpočte
mesta Strážske, l správy hlavného
kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok
2006 a o kontrole inventarizácie
majetku, l plán opráv športových a
rekreačných zariadení, l predpokla−
daný plán zasadnutí Mestského zastu−
piteľstva v Strážskom na II. štvrťrok
2007.

Poslanci po prerokovaní schvá−
lili: l Použitie rezervného fondu na
vykrytie schodku kapitálového rozpoč−
tu v roku 2007 vo výške 2 000 000
Sk. l Rozpočet mesta Strážske na
roky 2007 až 2009 ako vyrovnaný v
príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
vo výške: rok 2007 − 100 686 tis. Sk,
rok 2008 − 76 041 tis. Sk, rok 2009 −
83 659 tis. Sk. l Rozpočet na rok
2007 ako vyrovnaný vo výške 100 686
tis. Sk. Bežný rozpočet: príjmová časť
rozpočtu 74 531 tis. Sk, výdavková
časť rozpočtu 65 349 tis. Sk, prebytok

bežného rozpočtu 9 182 tis. Sk. Kapi−
tálový rozpočet: príjmová časť roz−
počtu 24 155 tis. Sk, výdavková časť
rozpočtu 34 137 tis. Sk, schodok kap.
rozpočtu 9 982 tis. Sk. Finančné ope−
rácie: príjmová časť rozpočtu 2 000
tis. Sk, výdavková časť rozpočtu 1 200
tis. Sk, prebytok finančné operácie
800 tis. Sk. l Desať pracovných ob−
vodov a poslancov za členov
školských rád (podrobnejšie na inom
mieste). l Členov finančnej komisie v
zložení: tajomníčka Bc. Mária Lecá−
ková, členovia: p. Ilčišin, Ján Mihaľo,
p. Sabadošová, Ing. Igor Plitko, Ing.
Polom−čák, Ing. Patlevičová, p. Šul. l

Ing. Dušana Čeripku za člena komisie
pre koordináciu spracovania koncep−
cie rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky. l Odkúpenie pozemku
parc. č. 1504, druh pozemku orná
pôda o výmere 1042 m2, katastrálne
územie Strážske, zapísaná na LV č.
1068, od Jozefa Timka, Palárikova č.
1619/18, 069 01 Snina za cenu 26
Sk/m2. l Jednorazové odškodnenie
za zriadenie vecného bremena na
priznanie práva vstupu, prechodu, ulo−
ženia a údržby inžinierskych sietí (ka−
nalizácie) na p. č. 834, ul. Zámoč−
nícka, k. ú. Strážske v prospech mes−
ta, Blažejovi Baranovi a manž., Ores−
ké č. 15 za cenu 24 000 Sk. l Odpre−
daj pozemku parc. č. 405/1 diel č. 1

Nový riaditeľ
Na základe výsledkov výberové−

ho konania a po schválení mest−
ským zastupiteľstvom uviedol pri−
mátor mesta Ing. V. Dunajčák do
funkcie nového riaditeľa MsPS. Ing.
Igor Plitko začal svoju funkciu vy−
konávať 15. marca 2007. Predchá−
dzajúci riaditeľ odišiel z funkcie na
vlastnú žiadosť.                  − red. −

Pozvánky
Mesto Strážske srdečne pozýva

občanov a mládež na podujatia v
máji:

30. apríla 2007− pondelok o 14.30
hod. na Námestí A. Dubčeka − Sta−
vanie mája − tradičné oživenie staré−
ho ľudového zvyku

1. máj o 15.00 hod. Oslavy Sviat−
ku práce, ktoré budú na amfiteátri v
mestskom parku. V kultúrnom progra−
me vystúpi FS Orgonina a mažoretky
FD .

7.5.2007 o 15.00 hod. Kladenie
vencov k pamätníku na námestí A.
Dubčeka pri príležitosti 62. výročia
víťazstva nad fašizmom. V kultúrnom
programe sa predstaví spevácky zbor
Rozkvet.

18.5.2007 o 10.30 hod. Strážsky
jarmok – podrobný program bude na
vývesných plagátoch.

o 17.00 hod. Vstúpenie hudobnej
skupiny Senzus 

19.5.2007 o 10.00 hod. Spievať
bude Otto Weiter 

Pracovné obvody poslancov
1. pracovný obvod − ulice: 1. má−

ja, Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudoví−
ta Štúra, Jahodná, Kollárova, Komen−
ského 641−664 − PhDr. Liduška Buša−
ničová, Mgr. Kamil Hajdučko, 2. pra−

covný obvod −   ulice: Agátová, Gaš−
tanová, Brezová, Lipová, Kasárenská,
Mierová 187−245 − Juhásová Magda−
léna, 3. pracovný obvod – ulice: Sta−
ničná, Zámočnícka, Nová, Za záhra−
dami, Mierová 86−145 − Ing. Lýdia
Harmanová, 4. pracovný obvod –
ulica: Pod hradom − MUDr. Dana Ju−
rečková, 5. pracovný obvod – ulica:
Okružná, Staré sídlisko bl. 7−15 − Ing.
Dušan Cacara, 6. pracovný obvod −
ulice: Družstevná 502−505, Obchodná
252, 440, Chemik 1 a 2 − Mgr. Anna
Babjaková, 7. pracovný obvod −
ulice: Mierová 628,629,630, Komen−
ského 669 − Ing. Miloš Marko, 8. pra−

covný obvod − ulice: Vihorlatská 625,
626, Osloboditeľov 627, Komenského
668 − Ing. Jozef Dvorščák, 9. pra−

covný obvod – ulica: Vihorlatská
621, 622, 623, 624 – Martin Šuľák, 10.

pracovný obvod − ulice: Mierová 2−
8,33, Pri parku, Laborecká, Krivošťan−
ská 86−106 – Ján Tejgi. 

Školské rady
Mestské zastupiteľstvo schválilo

za členov školských rád pre materskú
školu Ing. Lýdiu Harmanovú, Magda−
lénu Juhásovú, Mgr. Annu Babjakovú,
pre základnú školu PhDr. Lidušku
Bušaničovú, Juraja Andrejka, Ing. Du−
šana Cacaru, pre základnú umeleckú
školu Ing. Jozefa Dvorščáka, pre CVČ
Dúha Mgr. Kamila Hajdučka, pre
strednú školu dopravnú Jána Tejgiho,
pre strednú školu podnikania Martina
Šuľáka. 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci schválili ročný rozpočet
druh pozemku ostatná plocha vo vý−
mere 28 m2 vyčlenená geometrickým
plánom č. 14328810−39/2006 nachá−
dzajúci sa na ul. Družstevnej, pričle−
nená k parc. č. 405/5 pre: Anna Du−
dová, bytom Družstevná 481, Stráž−
ske, Mária Rei−serová, bytom Okruž−
ná 485, Strážske, Ján Huňady, Farská
36, Michalovce za cenu 70 Sk/m2. l

Žiadosť Marty Michalíkovej o jedno−
razovú sociálnu výpomoc vo výške
1300 Sk. l Navýšenie úväzku opatro−
vateľskej služby o 30 % pre opatro−
vateľku Martu Micíkovú, ktorá opatruje
svoju dcéru Moniku Micíkovú. l

Splátkový kalen−dár pre Miroslava
Macejka na úhradu nedoplatku, ktorý
mu v vznikol z prenájmu nebytového
priestoru − NZ .č 166/03 vo výške 35
484 Sk. l Prenájom pozemku pod
predajným stánkom cukráreň Venezia
a pozemok pre terasu  spolu 58 m2
pre Miroslava Kočerhu. l Pridelenie
bytu pre Juraja Kolibaba U−3 B/2 na 1
rok. l Predĺženie nájomnej zmluvy
Kapura Viliam − CH−A/34 do 30.9.
2007.

Mestské zastupiteľstvo po pre−
rokovaní uložilo: l Vypracovať sprá−
vu o celkovej situácii v bytovom fonde
mesta − zaktualizovať počet bytov vo
vlastníctve mesta a správe Domsprá−
vu, vyčísliť celkovú sumu nájomného,
poplatkov (Pokračovanie na 2. strane)

Deň učiteľov je 28. marca. V tento deň prijal primátor
mesta Ing. V. Dunajčák vybraných učiteľov škôl v Stráž−
skom. V zasadacej miestnosti MsÚ v príhovore vyzdvihol
ich záslužnú prácu, keď sa každý deň vžívajú do mnohých
úloh, keď musia byť múdri a spravodliví, láskaví a prísni...
Ako správni učitelia. V závere poďakoval „za záslužnú prá−
cu i za to, že prostredníctvom absolventov našich škôl
šírite dobré meno mesta Strážske a spoluprácou pomáhate
pri rôznych podujatiach v meste“, uviedol primátor a ako
výraz ocenenia, pri gratulácii venoval prítomným pedagó−

gom darček a červený karafiát. Boli to: Mgr. M. Polák,
Mgr. M. Maskaľová, Mgr. A. Dzvoníková zo ZŠ, PhDr. A.
Stašková, CSc. a N. Biľová zo ZUŠ, Mgr. M. Kordeľová z
CVČ,K. Miglecová a E. Hakoš zo SOŠ, I. Grigeľová a M.
Hrubovčáková z MŠ. Učitelia sa podpísali do pamätnej
knihy mesta. V ich mene vyslovil vďaku Zboru pre
občianske záležitosti v Strážskom za pekný program, v
ktorom okrem členov zboru vystúpili aj súrodenci Andrea a
Greguš Berešovci. O aktuálnych úlohách na úseku škol−
stva hovorili učitelia aj v nasledujúcej besede. 

G. Grmolcová

Učitelia vUčitelia v mnohých úloháchmnohých úlohách
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Vo februári a márci sa narodili dve dievčatká, piati chlapci a manželstvo
uzavreli dva snúbenecké páry.

„Láska je zarosené voňavé ráno plné nádejí.“ (P. Koyš)

Jubilanti − február: Ladislav Gaži, Matúš Rovňák, Jozef Konečný, Viera Ka−
ňuchová, Libuša Gardianová; Jozef Mikel, Gabriel Kaňuch, Anna Mikovčíková;
Anna Vojsová  Gustáv Zubaľ, Jozef Vajda, Karolína Turayová; Emil Vasiľ, Mag−
da Kvaková; Jozef Matočo, Jozef Bernát, Karol Kudráč; Štefan Bočko. 

Jubilanti − márec: Alena Lenártová, Anna Šimková, Mária Balogová; Juraj
Rohaľ, Jozef Berta, Gabriela Meňovčíková, Božena Vopršáleková, Mária Miha−
lyová; Ján Bedaj, Vojtech Varga, Eva Vaľová, Mária Podbehlá; Otto Berman,
Matilda Goroľová, Otília Vasiľková, Jozefa Capíková, Jozefína Měšťanová, Joze−
fa Maceňková, Mária Juráčková, Mária Bednáriková, Ružena Gaffová, Anna
Kobzová, Anna Doničová; Jozef Roman, Matilda Ihnátová, Alžbeta Krochma−
ľová, Anna Klaciková; Jozef Vasiľ; Valéria Krausová; Anna Kovaľová. 

Najmladším občanom mesta, manželským párom a jubilantom želáme veľa
zdravia a šťastných chvíľ v živote. Blahoželáme! 

„Veľké bolesti sú nemé.“ (Descartes)

Zomreli − február: Šarlota Perlíková, Mária Pavlovčíková, Matej Bartko. 
Zomreli − márec: Juraj Lechan, Bartolomej Benikovský, Alžbeta Kendere−

šová, Alexander Borbély, Vasiľ Michlovič, Anna Mačupová, Margita Schram−
ková. Venujme im tichú spomienku!                                               − dag −

Spoločenská rubrika

Sociálny poradca

Dňa 28.3.2007 o 13. hod. sa
uskutočnilo v Kultúrnom dome vo
Vinnom slávnostné podujatie v
rámci SOcÚ – školstvo pri príleži−
tosti Dňa učiteľov. Prvýkrát v histórii
spoločného obecného úradu vďaka
zriaďovateľom našich 23 obcí sme
spoločne oslávili tento významný
sviatok.

Slávnosť 
vo Vinnom

Zriaďovatelia zmluvných obcí
delegovali svojich pedagógov, kto−
rých bolo 43. Spoločné stretnutie
dekorovala umeleckým programom
ZUŠ zo Strážskeho. Ocenení peda−
gógovia prevzali za činorodú prácu
ďakovné listy. Zo Strážskeho to boli:
Mgr. M. Polák, Mgr. M. Babčák,
Mgr. M. Müllerová zo ZŠ, PhDr. A.
Stašková, CSc zo ZUŠ a S. Lazo−
rová z MŠ.                  E. Matuchová

Pol stovka členov
Základná organizácia Zväzu po−

stihnutých civilizačnými chorobami
(ZO ZPCCH) v Strážskom zhodnotila
svoju doterajšiu činnosť na výročnej
schôdzi dňa 5.3.2007.

Prítomní si vypočuli správu o čin−
nosti organizácie, odsúhlasili plán
hlavných úloh a následne schválili
uznesenie. V diskusii vyslovili svoje
požiadavky, pripomienky a názory.

Práca ako aj členstvo v tejto
organizácii je dobrovoľná, ale podria−
dené stanovám zväzu. Členovia našej
organizácie majú rôzne zdravotné
postihnutia, ale aj napriek tomu sa
snažia žiť plnohodnotný život. Zapá−
jame sa do rôznych podujatí a usku−
točňujeme naše akcie, návštevy ne−
mocných a pod. Nie v malej miere
nám svojou spoluprácou pomáha aj
klub dôchodcov v meste a pochope−
nie nachádzame aj na MsÚ. V súčas−
nosti má organizácia 52 členov.

Privítame aj nových členov, ak sa
rozhodnú stať sa členmi našej organi−
zácie.                          Mária Reiserová

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci schválili ročný rozpočet

V minulých dňoch oslávila vzácne
životné jubileum Zuzana Zálomová,
ktorá 12 rokov býva u svojej dcéry
Alžbety Balogovej. Jubilantke prišiel
zablahoželať primátor mesta Ing. V.
Dunajčák s veľkou kyticou a tepluč−
kou dekou ako praktickým darčekom.
Okrem iného povedal, že „nebýva
často príležitosť prihovoriť sa pri takom
vzácnom jubileu. Som veľmi rád, že
Vaša rodina prijala našu ponuku a
umožnila nám stretnutie s Vami.
Dnešný deň je oslavou celej Vašej
rodiny. Dovoľte mi zaželať Vám všetko
najlepšie, pevné zdravie, rodinnú po−
hodu a zároveň vysloviť vďaku Vašej
dcére za príkladnú starostlivosť o
Vás“. Jubilantke na tejto slávnosti
pripomenuli nielen jej narodenie 4.
apríla 1907, ako štvrtého dieťaťa zo
siedmych detí, ale v dospelosti dlho−
ročnú prácu v poľnohospodárstve a
spolu s manželom výchovu 6 detí.
Keď v roku 1974 ovdovela, sotva by
si bola vtedy pomyslela, že sa dožije
vzácneho jubilea obklopená láskou
najbližších. Nech je to tak aj naďalej,
nech sú dni krásne a pokojné. Jubi−
lantka sa s pomocou ruky dcéry
podpísala do pamätnej knihy mesta,

Milá babička jubilantkaMilá babička jubilantka

kde na vyzdobenej strane svietila
veľká 100−ka. Len o niečo menšia,
ako na torte v tvare knihy života.

Snímka a text: G. Grmolcová

Informujeme o činnostiInformujeme o činnosti
Za polročné obdobie v rámci komunitnej sociálnej práce boli vykonané v

našom meste niektoré aktivity. Osobitnú starostlivosť venujeme deťom, mládeži,
konkrétne podpore vzdelávania detí. Najväčšie úsilie bolo zamerané na záško−
láctvo v základnej škole v špeciálnej triede, ktorú navštevujú rómske deti z
osady Laborec. 

Slávnostný zápis do 1. ročníka povinnej školskej dochádzky v školskom
roku 2007/2008 sa uskutočnil 15.3.2007. Ďalej je to zapájanie detí do kultúrno−
spoločenských aktivít, speváckych a tanečných súťaží, ktoré organizuje Občian−
ske združenie Stražčanský úsmev a Občianske združenie Nová cesta Micha−
lovce. Bolo zabezpečené stravovanie deťom, ktorých rodičia sú nezamestnaní,
evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach. Poskytli
sme pomoc pri vybavovaní dokladov ako sú rodné listy pre deti, občianske
preukazy, kartičky poistenca v zdravotných poisťovniach, pomoc pri vybavovaní
peňažných dávok, ako aj pomoc klientov pri vyplňovaní tlačív, písaní žiadostí a
príprave stretnutia klientov s príslušnými inštitúciami a pod.

V oblasti zdravotnej starostlivosti sme zabezpečili doprovod zdravotne
ťažko postihnutých klientov (jedná sa najmä o deti) do Špeciálnopedagogickej
poradne v Prešove, kde je poradňa na odborné vyšetrenie sluchu. Boli to traja
klienti na kontrolu podľa určenia lekára a taktiež doprovod do Špeciálnopeda−
gogickej poradne pri ZŠ pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči na pravidelné
mesačné kontroly jedného klienta. Zapájame občanov, ktorí sú v evidencii
nezamestnaných, do procesu aktivačných prác v našom meste. Poskytujeme
odborné poradenstvo pri hľadaní zamestnania, rekvalifikačné kurzy, spolupracu−
jeme pri práci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach.

Myslím si, že komunitná práca priniesla do nášho mesta Strážske určité
pozitíva. Zo začiatku možno neriešiteľné problémy sa postupne dostávajú do
stavu riešenia. Častokrát by sa sami do riešenia svojich problémov občania
nepustili. Potrebujú pomocnú ruku. Aj na prvý pohľad je vidieť, že ak sa začne
niečo realizovať v ich prospech, postupne si na to zvykajú a snažia sa pokra−
čovať a zapájať do už zrealizovaných aktivít aj sami, čo nás nesmierne teší.

Martina Kužmová, komunitný sociálny pracovník

V roku 2006 členovia dvoch pri−
mátorom vymenovaných kontrolných
skupín vykonali spolu 7 následných a
2 preventívne protipožiarne kontroly v
objektoch právnických osôb a 88 kon−
trol v rodinných domoch na uliciach
Zámočníckej, Lipovej, Agátovej, Ga−
štanovej, Novej, Za záhradami, Bre−
zovej, Kasárenskej a Ulici oslobo−
diteľov. Pri kontrolách v rodinných do−
moch sa kontrolné skupiny zamerali
hlavne na osvetovú činnosť: rady po−
žiarnej prevencie pre domácnosti,
inštalovanie a používanie vykuro−
vacích telies, povinnosti vo vzťahu k
prevádzkovaniu komínov, skladovanie
horľavých látok a pod. 

V roku 2007 budú kontrolné sku−
piny, podľa mestským zastupiteľstvom
schváleného plánu kontrol, pokračo−
vať v kontrolách dodržiavania povin−

Ochrana pred požiarmi v meste 
Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi vyko−

náva mesto preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie
dodržiavania zo zákona vyplývajúcich povinností v objektoch právnických
a fyzických osôb − podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevy−
konáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce
a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, kto−
ré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku
a kontroluje plnenie týchto opatrení.

ností ustanovených v zákone o ochra−
ne pred požiarmi pre fyzické osoby −
teda obyvateľov rodinných domov na
Mierovej ulici, 1. mája a Družstevnej.
Na začiatku kontroly sa preukazujú
písomným poverením, ktoré vydalo
mesto a platí spolu s občianskymi
preukazmi členov skupiny. 

Mesto aj prostredníctvom novín
upozorňuje občanov, že tieto kontrol−
né skupiny majú právo vykonávať
kontroly v rodinných domoch okrem
bytov, teda napríklad na povalách, v
pivničných priestoroch, v hospodár−
skych budovách, garážach, dielňach a
pod. Členovia kontrolných skupín
oboznámia občanov s požiadavkami
zákona, upozornia na prípadné ne−
dostatky a poskytnú im odbornú po−
moc.                      

Oddelenie výstavby 
a životného prostredia 

(Dokončenie z 1. strany) za energie, príp. ďalších platieb za tieto byty. l Vypra−
covať správu o opatrovateľskej službe v meste (počet zamestnancov, počet
opatrovaných, celkové náklady a pod.). l Vypracovať správu o výsledkoch
hospodárenia škôl a školských zariadení (s členením zamestnancov v jednot−
livých zariadeniach, vynaložených nákladoch, počtom žiakov, členením žiakov
podľa miesta odkiaľ dochádzajú a pod.). l Spracovať projektovú štúdiu na vyba−
venie vnútorných interiérov Domu kultúry Strážske. l Spracovať projektovú do−
kumentáciu sociálnych zariadení a tribúny na futbalovom štadióne. l Pripraviť
novelizáciu VZN č. 42 − malé zdroje znečistenia ovzdušia. 

Na rokovaní poslanci zrušili: l Uznesenie č. 138/2006 zo dňa 21. 6.2006,
bod B/ 12. odpredaj pozemku parc. č. 405/1 diel č. 1 druh pozemku ostatná plo−
cha vo výmere 28 m2 vyčlenená geometrickým plánom č. 14328810−39/2006
nachádzajúci sa na Družstevnej ulici, pričlenená k parc. č. 405/5, pre pani Annu
Dudovú, bytom Družstevná 481, Strážske. l Uznesenie č. 48/1998 zo dňa 26.6.
1998 v bode II., písm. b/ odpredaj nehnuteľnosti, parcelné číslo 1561 mestskej
časti Krivošťany, občanom − žiadateľom za cenu podľa vyhlášky 465/1991 na
vlastné náklady. l Uznesenie č. 124/2005 v bode B/9. 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
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V školskom roku 2006/2007 som
chcel z bohatej ponuky Centra voľ−
ného času Dúha Strážske vyskúšať
nejaký nový krúžok. Od kamarátov
som sa dopočul, že sú členmi krúžku
Mladý rybár a mladý priateľ poľov−
níctva. V tomto krúžku sa preberá
rybárska a poľovnícka tematika. Mňa
zaujíma oboje, preto som sa prihlásil a
s voľbou súhlasila aj moja mama,
ktorá v CVČ pracuje. Navštevujem
tento krúžok iba prvý rok, ale už teraz
viem, že je super. Krúžková činnosť je
rozdelená na dve časti. V prvej – v
pondelok – máme teoretickú prípravu,
striedavo z poľovníctva a rybárstva,
kde sa učíme základy o rybách a
zvieratkách. V druhej časti – v sobo−
tu −  pri priaznivom počasí chodíme na
vychádzky do prírody a k rieke Labo−
rec. Je to poľovný a lovný revír nášho

vedúceho Jána Sisáka. Tu prežívame
krásne chvíle pri pozorovaní zvierat,
ale aj pri prikrmovaní zvierat a vtá−
čikov počas krúžkovej činnosti. Pri La−
borci si môžeme aj zarybárčiť. Jedno
viem určite, ak v budúcom roku bude
tento krúžok pracovať, určite sa zase
prihlásim.                 Slavomír Lipovský

Znel potlesk
Žiaci 2.a 4. ročníka ZŠ navštívili v

marci DJZ v Prešove. Pozreli si
detské predstavenie Perinbaba. Pre
väčšinu z detí to bola prvá návšteva
divadla. Predstavenie bolo popretká−
vané krásnymi piesňami, ktoré umoc−
ňovali kultúrny zážitok. O tom, že sa
rozprávka deťom páčila, svedčil aj
dlhotrvajúci potlesk pri záverečnej kla−
ňačke hercov.            Mgr. M. Feňková

Deti z domova
Karnevalové masky, skvelá nálada

i vychádzajúce zubaté slnko prispeli k
neopakovateľným zážitkom spojeným
s fašiangovým karnevalom v Mater−
skej škole v Strážskom, ktorý sa
uskutočnil dňa 15.2.2007

Škôlkári srdečne privítali deti
spevom a tancom. Do kultúrneho
programu sa zapojili aj deti nášho
domova a predviedli tanečné vystúpe−
nie v pestrých kostýmoch.

Príjemnú atmosféru navodila nie−
len prezentácia karnevalových ma−
siek, ale aj fašiangová výzdoba a v
závere nechýbala sladká odmena.
Deti sa lúčili v dobrej nálade a už sa
teraz tešia na ďalšie stretnutie so svo−
jimi kamarátmi z materskej školy.

Mgr. Zuzana Dlugošová

Kultúrne podujatia mesta

Z plánu podujatí CVČ Dúha
14.−18.máj 2007 − Týždeň Modrého gombíka − Téma: Neviditeľné deti 

v Ugande. Prezentácie a workshopy venované problematike 
neviditeľných detí zamerané na sociálnu inklúziu ako i konkrétne 
Ugandu − pre žiakov ZŠ

15.máj 2007 utorok 14.00 hod. − Kytica pre babičku – program ku Dňu matiek 
v domove dôchodcov

15.máj 2007 utorok 16.30 hod. −  Čajové odpoludnie – stretnutie s kaderníčkou
a vizážistkou pre mládež

31.máj 2007 štvrtok 8.00 hod. − Policajti deťom k MDD − získaj preukaz bicyklistu
− zájazd do Košíc pre členov krúžkov CVČ 

01. 05. 2007 v utorok o 15.00 hod. v mestskom parku – oslavy 1. mája Sviatku
práce. V programe vystúpia mažoretky Flash Dance a FS Orgonina

02. 05. 2007 – vyhlásenie výtvarnej a literárnej súťaže pod názvom Vyspievaj 
ódu na rodnú zem pri príležitosti roku slovenskej zvrchovanosti 
a spolupatričnosti

07. 05. 2007 – pondelok o 15. 00 hod. na Námestí A. Dubčeka – Pietna 
spomienka pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom − V programe
vystúpi SZ Rozkvet

18. – 19. mája 2007 – 11. Strážsky jarmok – Námestie A. Dubčeka – vystúpenie
krúžkov záujmovo umeleckej činnosti mesta a profesionálnych 
umelcov (HS Senzus a Otto Weiter). Výstava Bonsaj klubu Jána 
Kočerhu  

24. 05. 2007 vo štvrtok o 14.00 hod. v Broadway Clube – Strážske hľadá 
superhviezdu – Súťaž o najlepšieho interpreta populárnej hudby 
– semifinále 

NA FAŠIANGY VÝSKAJ, V PÔSTE BRUCHO STÍSKAJ!

Očistiť si telo...Očistiť si telo...
Naši predkovia si odpradávna každodenný život naplnený tvrdou prácou

spestrovali sviatočnými chvíľami, zábavou, piesňou, tancovačkami. Keď poľno−
hospodárske práce ustali, príroda oddychovala, bol na to najvhodnejší čas. Od
Troch kráľov do Popolcovej, alebo Škaredej  stredy trvá obdobie fašiangov. Fa−
šiangy sa oslavovali v mestách i na dedinách už v stredoveku. Bolo to obdo−
bie bezstarostného šantenia, mäsa a masti, ktoré v prenesenom symbolickom
význame znamenalo v tradičnej kultúre telesnosť, hriešnosť, pozemskosť. Šty−
ridsaťdňové pôstne obdobie bolo úľavou pre ľudský organizmus. Vegetariánska
strava v modernej dobe, množstvo článkov o zdravej, či nezdravej výžive, nie
je vlastne nič nové. Ľudská skúsenosť, ktorú so sebou kultúra nesie, tento
problém už dávno múdro vyriešila.

Ani na tohtoročnej rozlúčke s fašiangami nechýbal obradový pokrm, vyprá−
žané „kreple“. Darovala nám ich firma Ilas, napiekli v pekárni Nacina Ves.
Pochutnali si na nich účinkujúci aj diváci. Nechýbala ani „paľenočka“, s ktorou
si poniektorí „hardla vyplukaľi“. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ (na
snímke G. Grmolcovej), DFS Stražčanik, deti z DSS v Strážskom, spevácka
skupina Gaštanka pod vedením A. Schudichovej a SZ Rozkvet, pod vedením
Mgr. A. Makuchovej.

Rozlúčili sme sa so želaním očistiť
si počas nasledujúceho pôstneho
obdobia nielen telo, ale predovšetkým
dušu, obnoviť v sebe pradávne ľudské
vlastnosti ako sú napríklad pokora,
skromnosť, štedrosť.    

M. Karkošiaková

CVÈ Dúha je tu pre vás
Počas prázdnin detí sa nájde vždy niekoľko dní, kedy im rodina z rôznych

dôvodov nemôže zabezpečiť program a sú teda ponechané samy na seba. 
Tohoročný mesiac február priniesol radosť deťom v podobe polročných a

jarných prázdnin, ale i starosť niektorým rodičom, čo s voľným časom detí.
CVČ Dúha ponúklo v tomto období viacero aktivít. Ich cieľom bolo nielen odbre−
meniť rodičov od starostlivosti o svoje ratolesti, ale hlavne vytvoriť priestor pre
plnohodnotné využívanie voľného času. Zo športových podujatí to bola súťaž v
kolkoch, účasť hádzanárok na medzinárodnom turnaji Handbal enjoy, kde získali
pekné 4.miesto. Veľkému záujmu sa tešil aj prvý maškarný ples. Ako sa starať
o svoj image sa dievčatá dozvedeli na stretnutí s vizážistkou. Mladí novinári si
vyskúšali svoj prvý rozhovor so zamestnancami CVČ (relácia bola odvysielaná
v mestskom rozhlase). Prázdninové stretnutia mali aj členovia niektorých záuj−
mových krúžkov. Nechýbala ani obľúbená práca na počítačoch, výmenná burza
detských zberateľov, či tvorivé dielne. CVČ celkom ponúklo 14 podujatí na kto−
rých sa zúčastnilo spolu 325 účastníkov.

Brány centra voľného času sú otvorené všetkým záujemcom. Chcem vyzvať
rodičov, aby počas prázdnin zverili svoje deti do našej starostlivosti a využili
ponuky CVČ. V letnom období chceme obnoviť tradíciu denných mestských tá−
borov. Plánujeme uskutočniť dva turnusy (v termínoch 2.−6.7.2007 a 9.−13.7.
2007). Chcem ubezpečiť rodičov, že denný tábor nie je iba akési „prázdninové
provizórium“, vytvorené na vyplnenie „hluchých“ dní. Svojou štruktúrou pred−
stavuje premyslenú koncepciu výchovných úloh zameraných na nadobúdanie
spoločenskej skúsenosti, relaxácie a sebarealizácie dieťaťa.

Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ

Letné prázdniny s CVÈ Dúha
Prímestský tábor – Super leto v super tábore – I. turnus 2.7. – 6.7. 2007

(poplatok 280 Sk), II. turnus 9.7. – 13.7. 2007 (350 Sk), termín nahlásenia do:
18.6.2007. Denná dochádzka, v cene zahrnutá strava (desiata a obed v ŠJ),
zaujímavý program.

Let s Dance – prímestské sústredenie – od 16.7.2007 do 20.7.2007 (100
Sk, 28.6.2007). Denná dochádzka, strava z vlastných zásob, v cene náklady
na činnosť a ceny pre deti.

Leto s počítačom – od 16.7.2007 do 20.7.2007 (50 Sk,  28.6.2007). Denne
9.00−12.00 hod. zábavné hry a súťaže na počítačoch, práca s internetom.

Ruky rukaté – letné sústredenie členov výtvarného krúžku a ostatných záu−
jemcov – od 16.7.2007 do 20.7.2007 (100 Sk, do 28.6.2007). Denná dochádz−
ka, strava z vlastných zásob, v cene náklady na materiál a ceny pre súťa−
žiacich.

Nočný rybolov pre členov krúžku a ostatných záujemcov – od 20.7.2007
do 21.7.2007 v Budkovciach (100 Sk,  28.6.2007).

Malá škola športu – každý deň byť iným športovcom – od 23.7.2007 do
27.7.2007 (100 Sk, 28.6.2007). Denná dochádzka, strava z vlastných zásob, v
cene náklady na činnosť a ceny pre súťažiacich.
Informácie:
e−mail:cvccvcstrazske.edu.sk, telefón: 056/6491107, www.cvcstrazske.edu.sk

Mladí priatelia poľovníctva
„Missky“  súťažili

14. februára na deň sv. Valentína
sa vo viacúčelovej sále uskutočnila
obľúbená detská súťaž miss Valen−
tínka, ktorú usporiadalo CVČ Dúha  v
spolupráci so školským klubom pri ZŠ.

Aj tohto roku bol o súťaž veľký
záujem. Dievčatá súťažili v dvoch
vekových kategóriách l.−2. ročník a
3.−4. ročník. Prítomní  spolužiaci i ro−
dičia povzbudzovali súťažiace dievča−
tá v jednotlivých disciplínach, a tie sa
veru nedali zahanbiť. Vyvrcholením
súťaže bola promenáda. A tu sa malé
parádnice na chvíľu zmenili na malé
„missky“. Porota celý čas pozorne
sledovala výkony jednotlivých súťažia−
cich a napokon rozhodla  takto. V ka−
tegórii l.−2. ročníka: miss Valentínka
B. Macková, 1.vicemiss – K. Kusyová,
2. vicemiss – T. Tkáčová.  V kategórii
3.−4. ročníka: miss Valentínka – M.
Sabanošováá, 1. vicemiss – J. Toká−
rová, 2. vicemiss – K. Dankaninová.
Tieto najúspešnejšie súťažiace spo−
medzi 29 dievčat boli odmenené pek−
nými cenami  a šerpou.             − AF−
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Bežcom MBO OP.ARM sa začala sezóna
Pre členov mestského bežeckého klubu  sa v marci začala atletická sezóna

prvým pretekom v Blažiciach. Naši bežci si pripísali prvé body do oblastnej,
regionálnej a slovenskej bežeckej ligy pre rok 2007. Mimoriadnym úspechom
bol výsledok Vlada Lipovského na 2.ročníku Tatra Banka City maratóne v
Bratislave, keď obsadil spomedzi vyše tisíc štartujúcich šieste miesto časom
2:30:28 hod. 

Z výsledkov bežcov MBO OP.ARM Strážske
4.marca 2007 − Blažice − Beh Olšavskou dolinou − 16 km

4.miesto − 4A − Vladislav Lipovský − 0:52:57 hod., 30.miesto − 7C − Jozef Vargo−
vič − 1:05:24 hod., 100.miesto – 7D − Jozef Lipovský − 1:27:20 hod.

18.marca 2007 – Sačurov − Sačurovská pätnástka – 15 km
2.miesto − 2A − Vladislav Lipovský − 0:49:46 hod., 18.miesto − 6C − Jozef Vargo−
vič − 1:02:33 hod., 29.miesto − 7A − Ján Tomko − 1:07:20 hod., 40.miesto − 13B
− Ján Demčák − 1:09:40 hod., 49.miesto − 5D − Jozef Lipovský − 1:19:57 hod.

1.apríl 2007 – Tatra Banka City marathon Bratislava − 42,195 km
maratón − 6.miesto − 5A − Vladislav Lipovský − 2:30:28 hod., polmaratón − 39.
miesto − 3C − Jozef Vargovič − 1:28:19 hod.                                        − vl −

Sto jarných kilometrov 2007
Klub slovenských turistov Strážske pokračuje aj naďalej v organizovaní na

Slovensku takmer zaznávaných 100 JKM.
Ostali sme verní tradícii a naša prvá túra viedla na hrad Brekov. Okolo

stovky vyznávačov jarnej turistiky využilo pekné počasie a zúčastnilo sa otvo−
renia 100 JKM. Po privítaní predsedom KST Strážske V. Smoľakom a po
priblížení histórie hradu Brekov (zaujala hlavne legenda o hrade Brekov), boli
súťaže detí, v ktorých zvíťazili Vladko Lipovský, Katka Demčáková, Miro Dura−
ník a Maroš Duraník. Nasledovalo prvé kolo 5. ročníka Pikovho memoriálu v
hode polenom. Tu si najlepšie počínal Lukáš Sabol pred Jarom Zacherom (na

snímke G. Grmolcovej) a Dušanom Kovaľom. Nasledovala družná zábava pri
tradičnom turistickom občerstvení a opekaní klobásky. Nikto z účastníkov neľu−
toval, že nedeľu 18. marca strávil v kruhu priateľov na Brekove.

Druhá akcia 100 JKM sa uskutočnila 1. apríla výletom na Kráľovu studienku.
Táto túra je už 15 rokov spojená s oslavou vody a odomykaním studničky.
Tento rok sa tejto úlohy výborne zhostil Marek Ciganoc. Marek sa napokon stal
aj víťazom dvoch detských súťaží. Pridali sa k nemu Peťo Stach a Maroš Dura−
ník. Druhé kolo súťaže v hode polenom opäť vyhral L. Sabol a zrejme kráča
za celkovým víťazstvom. Súťažili aj ženy v hádzaní šípok. Zvíťazila Š. Ciga−
nocová pred J. Kovaľovou a J. Balickou. V otvorenej súťaži šípkárov zvíťazil D.
Kovaľ. 150 účastníkov túry prežilo nádherný slnečný deň v lone Vihorlatských
vrchov.  Ján Sabo

Sme zase na druhom mieste
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu vo volejbale mužov

Odvety:
VK Strážske – Chemes Humenné kadeti  3:0 – 3:1, VK Strážske – Chemes
Humenné  0:3 – 1:3, VK Strážske – Veľké Kapušany  3:1 – 3:1, Odeta Michalov−
ce – VK Strážske  2:3 – 2:3, VK Strážske – VK Trebišov  3:2 – 3:0, VK Strážske
– Slávia Sobrance  2:3 – 3:0

Konečná tabuľka:
1. Chemes Humenné         24    22    2     70:19     46 b.
2. VK Strážske            24    18    6     59:34     42
3. VK Trebišov            24    12   12     51:45     36
4. Odeta Michalovce      24    12   12     45:47     36
5. Sobrance               24    12   12     42:49     36
6. Veľké Kapušany         24     7    17     35:53     31
7. Chemes Humenné kadeti 24     1    23     16:71     25

V obvodovom kole si poradili so
VII. ZŠ a III. ZŠ z Michaloviec v
okresnom finále s II. ZŠ, VI. ZŠ a ZŠ
Veľké Kapušany zhodne 2:0. Dňa
29.3.2007 sa domáca ZŠ Strážske
dôstojne zhostila úlohy organizátora
krajského kola za účasti 8 družstiev.
Domáci potvrdili, že sú najlepším
družstvom v Košickom kraji, keď
postupne porazili v skupine družstvá
Kysaku, Podhorode a Čiernej nad
Tisou, vo finále družstvá Spišskej No−
vej Vsi a ZŠ Masarykova 19/A z Ko−
šíc zhodne 2:0. Obsadili 1. miesto,
získali pekný pohár pre víťazné druž−
stvo a právo reprezentovať Košický
kraj na MS v Púchove. Na 2. mieste
skončilo družstvo Kysaku, 3. miesto
patrilo košickej ZŠ Masarykova 19/A a
4. miesto Spišskej Novej Vsi. Zápasy

objektívne rozhodovali Varšo a Vaň−
ko. O pekný výsledok sa pod vede−
ním Mgr. Petra Müllera pričinili: G.
Bereš, J. Cina, M. Beň, T. Varšo, D.
Vaňko, S. Maskaľ, R. Tokár, M. Cim−
prich, P. Vedra, M. Marko, L. Tokár,
M. Polák, E. Dančišin.

Oficiálnym sponzorom ZŠ v
Strážskom je firma OPRAM a aj vďa−
ka majiteľovi Ing. G. Kaňuchovi dosa−
huje škola takéto úspechy.

Mgr. F. Müller

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

Do Púchova bez straty setu
Na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia v máji v Púchove,

pocestujú mladí volejbalisti ZŠ v Strážskom po víťazstvách v
postupových bojoch bez straty setu.

Priniesli päť medailí
Úspešne si počínali reprezentanti

ZŠ v Strážskom na okresných maj−
strovstvách v plávaní v Michalov−
ciach. Priniesli spolu päť medailí: tri
zlaté, dve strieborné i jedno umiest−
nenie na 4. mieste.

Najúspešnejším plavcom bol Oli−
ver Dzvoník, ktorý získal tri zlaté me−
daily a titul majstra okresu v indivi−
duálnych disciplínach 100 m voľný
spôsob, 50 m znak, 100 m osobné
polohové preteky a bol i členom
štafety 4x50 m voľný spôsob (O.
Dzvoník, L. Vaľovčík, G. Bereš, L. La−
katoš), ktorá skončila na výbornom
druhom mieste. V silnej konkurencii
plavcov z michalovského plaveckého
oddielu sa presadil aj Lukáš Vaľovčík,
ktorý obsadil 2. miesto v disciplíne
100 m osobné polohové preteky a v
pretekoch na 50 m znak skončil na
nevďačnom 7. mieste.

V krajskom kole v Spišskej Novej
Vsi našu školu i celý okres Michalovce
reprezentoval dňa 27.2.2007 Oliver
Dzvoník. Celkom sa mu darilo, keď
obsadil štvrté miesto na 200 m osob−
né polohové preteky, siedme miesto
na 100 m voľný spôsob a účasťou v
štafete 4x50 m osobné polohové
preteky Michalovského okresu prispel
k 3. miestu.                   Mgr. F. Müller

V pondelok 5. marca 2007 sa v
hádzanárskej hale Zekon Michalovce
uskutočnilo okresné kolo v hádzanej
dievčat. Hralo sa v dvoch trojčlenných
skupinách a vo finále sa už hralo o
umiestnenie. Našim dievčatám sa da−
rilo striedavo, prvý zápas s VIII. ZŠ
Michalovce vyhrali, no druhý zápas so
VI. ZŠ Michalovce prehrali a tak ob−
sadili v konečnom poradí tretie miesto.
Za prípravu patrí obdiv trénerke Svet−
lane Tkáčovej, ktorá sa venuje týmto
dievčatám už šiesty rok v CVČ Dúha.
Reprezentovali: V. Pirová, M. Mulíko−

vá, G. Chomová, A. Polomská, Ž. Po−
lomská, S. Lokšíková, M. Špakovská,
A. Berešová, K. Maceňková a K. Ši−
roká.                                 − A.B. −

Tretie miesto v hádzanej dievèat

O POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY
15. a 28. februára 2007 sa v na−

šej škole odohralo niekoľko volejbalo−
vých zápasov. Chlapci mali XVI. a
dievčatá XV. ročník tejto súťaže.

15. februára prišli chlapci zo zá−
kladných škôl vo Vranove nad Topľou,
Veľkých Kapušian a Michalovciach,
28. februára zase dievčatá troch
základných škôl z Michaloviec. Všetci
hrali úplne skvelo, ale na našich, tak
či onak, nemali. Domáci si počínali vý−
borne, o čom svedčí aj celkové pora−
die.

Tieto zápasy poslúžili ako príprav−
né na okresné kolá chlapcov aj diev−
čat. Dúfame, že ani tam nebudú mať
premožiteľov.               Anežka Mitrová

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. 
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Tretí vekTretí vek
Akadémia tretieho veku pokračo−

vala ďalšími prednáškami a beseda−
mi. V zasadacej miestnosti mestské−
ho úradu MUDr. Novková z VÚVZ Mi−
chalovce radila, ako sa máme starať o
zdravé starnutie, hlavne z hľadiska
správnej výživy.

MUDr. J. Stašková, riaditeľka Re−
gionálneho úradu verejného zdravot−
níctva Michalovce, v marcovej pred−
náške hovorila o prenosných infekč−
ných ochoreniach s dôrazom na do−
držiavanie osobnej hygieny. Upozor−
nila tiež na zvýšenú možnosť napad−
nutia kliešťami.

Účastníci (na snímke G. Grmolco−
vej hore) okrem odporúčaní odborní−
čok dostali propagačné materiály tý−
kajúce sa uvedených prednášok.

Vstup na prednášky je voľný a ví−
taný. O ďalšej prednáške  sa dozviete
z pozvania aj prostredníctvom mest−
ského rozhlasu.                     − Gá −

Súťaž s VSESúťaž s VSE
Naša základná škola sa pravi−

delne zapája do všetkých literárnych
ako aj iných súťaží. Zapojili sme sa do
súťaže s VSE a poslali sme niekoľko
esejí. Žiak našej školy Dušan Cacara
zo 7.A sa umiestnil v tridsiatke naj−
lepšie hodnotených detí.

Slávnostné vyhodnotenie sa usku−
točnilo 23.3.2007 v budove VSE v
Košiciach, ktorého sa mohol zúčast−
niť žiak a pedagóg. Dušan ako aj iné
vybrané deti súťažili v kvíze, bojovali
vo výrobe elektriny a nedali sa za−
hanbiť. Veď napokon výsledok 15 000
korún pre svoju školu Dušan vybojo−
val a získal tak druhé miesto. Táto
finančná odmena môže byť použitá na
účely priamo súvisiace s výchovno−
vzdelávacím procesom, čomu sme sa
veľmi potešili. 

Mgr. V. Babjáková

Urbanistická štúdia parku
V marci 2005 sa v zasadačke mestského úradu uskutočnilo prvé pracovné

stretnutie, ktorého cieľom bolo navrhnúť postup pri revitalizácii nášho mestského
parku. Okrem pracovníkov mesta sa ho zúčastnili odborníci z oblasti ochrany
prírody a krajiny, zástupca orgánu štátnej správy, správy Chránenej krajinnej
oblasti Latorica, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a zástupcovia
projekčnej organizácie.

Na spracovanie projektu s názvom Urbanistická štúdia historického parku v
Strážskom mesto požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o
nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie (v rámci
výzvy Operačného programu Základná infraštruktúra pre Opatrenie 3.3. Budo−
vanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky). Zmlu−
va o poskytnutí finančných prostriedkov bola schválená a podpísaná začiatkom
roku 2006. 

Následne sa v apríli 2006 uskutočnil výber spracovateľa a v júni bolo pre−
rokované zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie historického parku v
Strážskom. Vzhľadom na to, že základnou požiadavkou mesta bola realizova−
teľnosť návrhu revitalizácie parku, obsahuje štúdia navyše inventarizáciu zelene,
osadzovací plán a návrh drobnej architektúry. Na štúdiu bude nadväzovať reali−
zácia revitalizácie parku v troch určených etapách. Zmyslom revitalizácie parku
je jeho obnova a využitie pre relaxáciu obyvateľov mesta. 

Pri inventarizácii stromov, ktorú vykonali odborne spôsobilé osoby,  bolo
posúdených celom 1786 stromov. Inventarizácia potvrdila, že porasty potrebujú
dlhodobé prestavby. V parku sa nachádzajú aj stromy staré 100 rokov a veľa
náletových stromov. Niektoré staré stromy sú choré, alebo so suchými konármi
a sú nebezpečné pre návštevníkov parku. Náletové stromy a kríky prehusťujú
park a znehodnocujú ho po estetickej aj funkčnej stránke. Vysadených kríkov je
v parku nepatrné množstvo a sú v zlom stave. Trávnaté plochy sú nekvalitné.
Pekné sú rozsiahle plochy brečtanu a cesnaku medvedieho.

Podľa posúdenia sadovníckej hodnoty sa už v jeseni minulého roka začalo
s výrubom stromov. Tento pokračoval aj tohto roku v tej časti parku, kde boli
stromy najviac poškodené. Výrub zabezpečovali pracovníci mestského podniku
služieb (na snímke G. Grmolcovej). Drevo z vyrúbaných stromov po spracovaní
bude použité pri oprave amfiteátra a lavičiek v parku a v meste.

V rámci štúdie je navrhované rozdelenie parku do zón podľa funkčného
využitia. Relaxačný šport je v návrhu rozdelený podľa vekových kategórií na
plochu detského ihriska pre menšie deti so sprievodom dospelých, doplnené o
nové drevené detské preliezky.  Ďalšia plocha − na zvyšku bývalej detskej že−
leznice − je určená pre hry starších detí. Veľká spoločenská lúka v centrálnej
polohe parku poskytuje možnosti rôznych hier mládeže, resp. dospelých s deťmi
(prenosné bránky, bedminton, šarkany, basketbal do jedného koša). Navrhnutý
cyklochodník a cyklotrial pri areáli školy umožňuje cyklistiku. Pre zimné využitie
– bežky po chodníkoch v zime bez údržby, sánkovanie umožní umelý kopec,
prípadne existujúce priekopy po okraji parku. 

Vzhľadom na bezprostrednú väzba parku na základnú školu návrh odporúča
zriadiť tzv. didaktickú záhradu, t.j. pestovanie drevín žiakmi jednotlivých tried
školy pod vedením odborníka na vymedzenej ploche. V parku je navrhnuté
umiestnenie detského ihriska „Strážne pole“ so siedmimi vežičkami s tabuľkami
pripomínajúcimi históriu mesta a okolia a prírodné zaujímavosti vrátane vzác−
nych druhov zelene. 

V okrajových častiach parku je v návrhu ponechať kľudové zóny, existujúci
meditačný kútik pri troch lipách na chodníku do záhradkárskej osady skultivovať,
Mariánsky motív spracovať v spolupráci s výtvarníkom.

Štúdia je k dispozícii na mestskom úrade, oddelení výstavby a životného
prostredia a na internetovej stránke mesta. Budeme radi ak sa s ňou obozná−
mite a privítame aj vaše stanoviská, názory a pripomienky.

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Jednohlasné áno
Vo štvrtok 15.3.2007 sa Základná škola v Strážskom na malú chvíľu

premenila na rozprávkovú krajinu. Dôvodom bol slávnostný zápis budúcich
prvákov do prvého ročníka.

Motívom rozprávky Soľ nad zlato nám predškoláci dokázali, že sú veľmi
dobre pripravení na vstup do školy. Poznajú niektoré písmenká, číslice, farby,
vedia spievať, tancovať, nemajú problém si zapamätať básničky.

Ale ani terajší prváci sa nedali zahanbiť. Janíčko a Marienka, ktorým sa
nechcelo ísť do školy, sa vybrali do lesa. Cestou stretli zvieratká. Tie ich
presvedčili o tom, že chodiť do školy je naozaj potrebné, lebo sa v nej naučia
čítať. Tanečnice im zas predviedli, ako vedia tancovať čaču. Janíčko a Marienka
na svojich potulkách po lese stretli múdre deti, ktoré ich naučili počítať. Nakoniec
dorazili k perníkovej chalúpke. V nej však nebývala zlá ježibaba, ale dobrá teta
pernikárka, ktorá napiekla pre všetkých predškolákov naozajstné perníčky. Tie
si spolu s pamätným listom a ďalšími drobnými darčekmi odniesli domov.

Za celým pekným programom sa skrýva nielen práca všetkých detí, ale aj
zodpovedný prístup učiteliek MŠ a učiteliek 1. ročníka ZŠ, ktoré sa pričinili o
krásny kultúrny zážitok. To, že sa našim budúcim prvákom v škole páčilo,
potvrdil aj úsmev na ich tvárach a jednohlasné áno ako odpoveď na otázku:
Tešíte sa v septembri do školy?                                           Mgr. M. Faňková

Členovia základnej organizácie
boli s priebehom výročnej schôdze
spokojní, pretože na otázky v diskusii
odpovedal predseda oblastného vý−
boru SZPB Michal Magura, tajomník
Ing. Daniel Sidor, členka výboru
Emília Šenkeríková z Michaloviec.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor
mesta, aj napriek neodkladným pra−
covným povinnostiam, prijal naše po−
zvanie a prihovoril sa k prítomným.

Dlhoroční aktívni členovia a jubi−
lanti boli ocenení ďakovnými listami,
ktoré im udelil Oblastný výbor SZPB v
Michalovciach. Boli to: Mária Babja−
ková, Ing. Andrej Cehula, František
Ihnát, Margita Kočanová, Marie Le−
nartová, Anna Manová, Vasiľ Mich−

lovič, Pavol Mlynarčík, Helena Nem−
cová, Júlia Perháčová, Zita Podbehlá,
Anna Rozáková, Ján Sivčo, Emil
Tkáč, Jozef Vasiľ, Imrich Meňovčík. V
priebehu roka sme prijali ďalších no−
vých členov.

Naša organizácia sa aktívne
podieľa na podujatiach v spolupráci s
mestom Strážske. Sú to najmä pietne
spomienky pri pamätníkoch pri príleži−
tosti Dňa víťazstva nad fašizmom, vý−
ročia SNP, dni oslobodenia miest a
obcí. Kultúrnym programom k dobrej
schôdzi prispeli Marta Karkošiaková –
báseň, CVČ Dúha s ľudovými pesnič−
kami v podaní Klaudie Goroľovej a
Slávky Sabovej.

Anna Zabloudilová

Dostali ďakovné listyDostali ďakovné listy
Dňa 23. februára 2007 sa uskutočnila výročná členská schôdza základ−

nej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Stráž−
skom, na ktorej bola zhodnotená činnosť organizácie za rok 2006.

Školský klub detí pri ZŠ v Stráž−
skom uskutočnil fašiangový karneval
pre 1.−4. roč. 15. februára 2007 v te−
locvični ZŠ.

Po krátkom kultúrnom programe
sa predstavilo 74 masiek. Neľahkú
úlohu vybrať 45 tých najkrajších mala
porota v zastúpení učiteliek a rodiča.
Najkrajšie masky: 1. budík − M. Mato−
čo, 2. slnečnica − D. Sabová, 3. kvie−
tok − D. Hudáková, 4. kalendár −  M.

Škobranský, 5. móda z kozmu − M.
Sabanošová. Tieto masky a ďalších
40 odmenili peknými cenami, na ktoré
finančnou čiastkou prispel riaditeľ ZŠ
Mgr. M. Polák.

O dobrú náladu sa postarali vy−
chovávateľky rôznymi zábavnými hra−
mi a súťažami, deti boli odmeňované
sladkosťami, ktoré nám ochotne za−
bezpečila sponzorka V. Zamboriová.
Doménou fašiangového karnevalu boli
pečené šišky.                  M. Balogová

Fašiangový karnevalFašiangový karneval
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde....kto by nepoznal túto pieseň, ktorá

ospevuje obdobie medzi Vianocami a Veľkou nocou.
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SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD − ŠKOLSTVO − VINNÉ

Pokračovali metodické dni
Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov už nie je len jedným

aspektom vzdelávania a odbornej prípravy, musí sa stať usmerňujúcim prin−
cípom pre poskytovanie možností a účasť na vzdelávaní v jeho najrozma−
nitejších kontextoch.

Po úspešnej realizácii metodických dní v minulom školskom roku sme v
súlade s našou stratégiou profesijného rozvoja zamestnancov škôl a školských
zariadení SOcÚ zorganizovali v spolupráci so Školskými úradmi v Trhovišti a
v Pavlovciach nad Uhom II. ročník metodického dňa pre učiteľov ZŠ. Konal sa
dňa 1.2.2007 v priestoroch Základnej školy v Trhovišti. Záštitu nad odbornou
úrovňou tohto podujatia prevzala vzdelávacia inštitúcia Metodicko−pedagogické
centrum v Prešove, pričom metodického dňa sa zúčastnilo vyše 120 frekven−
tantov a bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti pracovali účastníci v pia−
tich sekciách spolu s metodikmi MPC Prešov.

Druhú časť metodického dňa tvorila panelová diskusia na témy preberané v
jednotlivých odborných sekciách.

Vyše 40 učiteliek materských škôl sa zúčastnilo dňa 27.2.2007 odborného
seminára o realizácii projektu s plnením úloh z matematických predstáv v
rámci celého dňa integráciou vo všetkých výchovných zložkách. Pokračovaním
vzdelávacej aktivity boli otvorené hodiny v MŠ Budkovce, Staré (na snímke deti
pod vedením učiteľky J. Romanovej pri plnení úloh hrou) a Trhovište v dňoch
20. – 22.3.2007. Vďaka kladnému a ústretovému prístupu zúčastnených sa
implementovali a rozoberali získané poznatky do praxe.

Spoločným úsilím sa nám podarilo uskutočniť podujatie, ktoré nie len
zaujalo, ale bolo prínosom pre všetkých pedagógov pri napĺňaní naliehavých
úloh nášho školstva.                                                              Eva Matuchová

Dňa 17.1.2007 sa žiak 7.A triedy
ZŠ Dušan Cacara zúčastnil okres−
ného kola olympiády v anglickom ja−
zyku na I. základnej škole v Micha−
lovciach. Svoje vedomosti, jazykové
zručnosti a talent pretavil do veľkého
úspechu. Získal II. miesto v kategórii
A1. Nielen pre neho samého, ale aj
pre našu školu je to obrovský úspech.
Jeho vedomosti sú odrazom jeho
usilovnosti, jeho vzťahu k cudziemu

jazyku. Dušan navštevuje už niekoľko
rokov súkromnú jazykovú školu Lin−
gva, kde získava jazykové návyky a
zručnosti. Popri tom sám doma venuje
veľa času čítaniu cudzích časopisov,
chatovaniu po internete s ľuďmi z ce−
lého sveta v anglickom jazyku. Praje−
me mu, aby sa mu aj naďalej takto
darilo, a aby robil radosť svojim rodi−
čom a dobré meno našej škole. 

− B.Š. −

Rozpráva, číta, chatuje

V pondelok 12. marca som ja, moje kamarátky a vedúca moderátorského
krúžku v CVČ Dúha G. Grmolcová, navštívili mestský rozhlas v Strážskom. V
relácii sme porozprávali o činnosti CVČ v Strážskom. Bola to pre nás dobrá
skúsenosť, ktorá nás veľa naučila. Súčasťou návštevy bolo aj stretnutie s M.
Karkošiakovou, ktorá v tomto rozhlase pracuje. Povedala nám, ako taký rozhlas
funguje, aké sú jeho „muchy“ a čo pri svojej práci v rozhlase zažila. Po ďako−
vaní za rozhovor nasledovala naša premiéra. Po vstupe do miestnosti sme sa
začali trocha báť, ale neskôr obavy prestali. Do mikrofónu sme hovorili bez chýb,
čo ste určite počuli, keď ste sa práve nachádzali niekde vonku a počúvali našu
reláciu. My veríme, že sa vám páčila a že navštívime mestský rozhlas opäť.

V. Bodoríková

Aj o „muchách“ rozhlasu

Školský reflex – školský časopis
pre každú vekovú kategóriu vydávajú
v Základnej škole v Strážskom členky
krúžku Mladý novinár pod vedením
pedagogickej poradkyne M. Koščáko−
vej, technickým poradcom je Mgr. P.
Majer.

Časopis informuje o podujatiach v
škole, uverejňuje vlastnú tvorbu žia−

kov (v 2. tohoročnom čísle bola na 11
stranách téma o drogách), rôzne zau−
jímavosti, záhady, jazykové a hudob−
né okienko, hádanky i vtipy.

Veselo i vážne sme besedovali o
tvorbe novín, ich poslaní, spolupráci s
dopisovateľmi novín Naše mesto –
Strážske. 

Snímka a text: G. Grmolcová

Starodávne jedlá
MDŽ oslávili členovia klubu dô−

chodcov tradičným podujatím z babič−
kinej kuchyne. Na rad prišli staré re−
cepty a dobroty z nich. Na spoločen−
skom posedení sa v mene výboru KD
prihovoril V. Duranik. Vedúca KD M.
Peťková a I. Meňovčík zablahoželali
jubilantke Evke Vaľovej kyticou
kvetov. K blahoželaniu sa pripojila
PhDr. L. Bušaničová, zástupkyňa pri−
mátora. V jeho zastúpení k MDŽ bla−
hoželala všetkým ženám. Spevácka
skupina Rozmarín zaspievala sloven−
ské pesničky. Potom už nasledovala
ochutnávka starodávnych jedál. 

− ika −

Úžasná žena
„Žena je skutočne úžasná. Má

silu, ktorou dokáže ohromiť muža.
Dokáže riešiť problémy a tiež niesť
ťažké bremená. Prináša lásku, šťastie,
myšlienku. Usmieva sa keď sa cíti
dobre aj zle. Spieva keď je jej do
plaču, plače keď je šťastná a smeje
sa keď je vystrašená. Jej láska je
neobmedzená. Iba ona vie, že bozk a
objatie môže vyliečiť zlomené srdce.“ 

Touto myšlienkou sa nieslo stret−
nutie žien v Domove dôchodcov a do−
move sociálnych služieb v Strážskom
pri príležitosti MDŽ. Po káve a občer−
stvení im chlapi rozdali malé darčeky.
Túto atmosféru im spríjemnili ženy z
krúžku poézie zo súboru Zrkadlenie a
spevácka skupina KD Rozmarín veľmi
pekným kultúrnym programom k
MDŽ.                                M. Juríková

Bola tombola
Strana Smer – SD pozvala z prí−

ležitosti MDŽ svoje členky a sym−
patizantky na kultúrno−spoločen−
ské podujatie. V nedeľu 11. marca
ich v klubovni CVČ pozdravil Ing.
Ľ. Vaľko. Spolu s ďalšími mužmi
odovzdali ženám kvety. Krúžok
poézie žien Zrkadlenie sa pred−
stavil recitačno−hudobným pás−
mom Dnes k tvojej chvále. Orga−
nizátori v závere odštartovali boha−
tú tombolu.                        − olc −

Žiaci geografi
Dňa 8.2.2007 sa osem žiakov ZŠ

zúčastnilo okresného kola geografic−
kej olympiády. Najlepšie umiestnenie
dosiahla žiačka Františka Ihnátová,
ktorá v kategórii 9. ročník zvíťazila a
potvrdila tým svoje minuloročné víťaz−
stvo a postup na krajské kolo geo−
grafickej olympiády v Košiciach. V tej
istej kategórii sa žiak J. Vozár umiest−
nil na 4. mieste. Pekné umiestnenie
získali aj ostatní žiaci: v kategórii 6.
roč. E. Hudáková – 4. miesto, S. Jan−
čárová – 8. miesto., v kat. 7. roč. – T.
Varšo 8. miesto., kat. 8. roč.− M. Sa−
xová 7. miesto. Žiakov pripravovala
Mgr. S. Murínová.                   − zš −

O čom píšu žiaciO čom píšu žiaci

Mestský spolok Slovenského
Červeného kríža pri hodnotení čin−
nosti za minulý rok okrem iného
vyzdvihol dobrovoľné darcovstvo
krvi nielen študentov SŠD a SŠP,
ale aj občanov mesta, ktorí za dar−
covstvo prevzali dve strieborné Jan−
ského plakety, zlaté – Jaroslav Faj−
čík, Ladislav Kačur, Peter Kompiš,
Vladimír Mikula, Juraj Varga, dia−
mantovú − Jozef Čatloš. Srdečne
blahoželáme! 

Aj o darovaní krvi
V správe o činnosti predsed−

níčka MS SČK D. Poprendová hod−
notila podujatia uskutočnené vďaka
dobrej spolupráci so školami, DSS a
DD, klubom  dôchodcov, zdravotnou
komisiou MsZ. Mestský úrad si vy−
slúžil pochvalu za poskytnutie finan−
čnej úhrady za komunálny odpad
pre všetkých držiteľov diamantovej
a zlatej Janského plakety. Mimo−
chodom, v meste žije 8 občanov,
ktorí majú diamantovú, 32 zlatú a
26 striebornú plaketu.            − gr −

Veselá opereta
Historická budova Divadla Jonáša

Záborského v Prešove prichýlila pod
svoju strechu návštevníkov operet−
ného predstavenia Utekajte, slečna
Nituš! V jednu februárovú nedeľu
sme tam prežili pekné odpoludnie v
spoločnosti odborárov z Chemka,
ktorým sme zaplatili voľné miesta v
autobuse. Ich pekné gesto k bývalým
spolupracovníkom podniku nás veľmi
potešilo.                                − gr −

Snímka: G. Grmolcová


