
Hostia, občania mesta a návštevníci na otvorení jarmoku v Strážskom. 
Snímka a text: G. Grmolcová
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Mestské zastupiteľstvo v Stráž−
skom po prerokovaní zobralo na
vedomie: l plnenie uznesení a pripo−
mienky zo zasadnutí MsZ l správu o
činnosti Mestskej polície v Strážskom
l správu hlavného kontrolóra o kon−
trole výpisov z bankových účtov za
rok 2006 na mestskom úrade l

správu hlavného kontrolóra o kontrole
vymáhania nedoplatkov a sankčného
úroku za daň z nehnuteľností l

správu o výkone opatrovateľskej služ−
by l správu o hospodárení škôl a
školských zariadení za rok 2006 l

oznámenie stávkovej spoločnosti For−
mula Tip, s.r.o. o ukončení nájmu v
OD Laborec k 31.5.2007 l ukončenie
nájmu s Helenou Konečnou – Prvá
stavebná sporiteľňa k 31.5.2007.

Poslanci po prerokovaní schvá−
lili: l zmenu cenníka pohrebníckych
služieb a prác, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou prevádzkového poriadku
pohrebísk a Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Strážske č. 1/2006

o prevádzkovaní pohrebísk a domu
smútku (schváleného uznesením č.
140/2006 zo zasadnutia MsZ zo dňa
7.9.2006). Zmena sa týka nasledov−
ných položiek: výkop hrobu 1000 Sk,
príplatok za výkop hrobu v zimnom
období (od 1.11 do 28.2) 200 Sk, vý−
kop hrobu pre dieťa 250 Sk (z pôvod−
nej jednotnej ceny 1000 Sk), prechod−
né uloženie zomrelých v chladiacom
zariadení za každý začatý deň 180 Sk
(z pôvodnej ceny 200 Sk) l VZN č.
1/2007 o odchyte voľne pohybujúcich
sa zvierat v meste Strážske a ich
umiestnení do karanténnej stanice l

Dodatok č.4 k VZN č. 42 o ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami l
Nepredĺžiť nájomné zmluvy v Chemi−
ku A: Dubovský Milan, Husárová Vlas−
ta, Mikeľová Marta, Hudec Jozef, Pod−
behlý Dušan. Pridelenie bytov v Che−
miku A: Ing. Vojtek Slavomír, Besterci
Ján na 3 mesiace, v U3 Jacko Ján,
Barančo Rastislav, Štempáková Al−
žbeta, Mihoková Eva na 3 roky l Pre−

Príjemný oddych
Prišlo leto a s ním čas oddychu.

Nech je pre vás príjemný a poho−
dový aj na otvorenom mestskom
kúpalisku.

Ďalšie Naše mesto vyjde po
prázdninách. Uverejníme v ňom
články, ktoré do toho čísla nevošli:
Nie sme zlí, Chráňme vzácne kve−
tenstvo (o projekte žiaka ZŠ), Stret−
nutie s básnikom v talári...    − red −

28. augusta 2007 o 15. hod. na
Námestí A. Dubčeka – oslavy 63.
výročia SNP − pietna spomienka −
vystúpenie SZ Rozkvet − súťaž v
aranžovaní kvetov − vystúpenie
KP Zrkadlenie a Rozmarínu KD s
hudobno−slovným pásmom Chrá−
nim si rodnú zem.

Prvomájové oslavy
„...Mesiac máj nám prináša nielen

teplé dni naplnené radosťou a láskou,
ale aj pomerne veľa sviatkov, ktoré si
zaslúžia našu pozornosť a úctu...“,
povedal vo svojom príhovore na prvo−
májových oslavách v mestskom par−
ku Ing. V. Dunajčák, primátor mesta.
Aj keď je 1. máj Sviatkom práce, ne−
zamestnanosť trápi mnohých ľudí aj v
našom meste. Primátor rozprával o
nových pracovných príležitostiach,
ktoré, dúfajme, prídu ešte v tomto
roku. Podujatie sa nieslo v príjemnej
atmosfére, ktorú navodili mažoretky
Flash Dance a FS Orgonina z Vra−
nova n/T. Oslavy finančne podporila aj
MO strany Smer−SD, ktorá pozvala
ľudového rozprávača z Hanušoviec
n/T s umeleckým menom Jožko −
Jožka a svojím humorom rozveselil
divákov. Tí zotrvali v hľadisku aj na−
priek neprajnému počasiu.

M. Karkošiaková

Dážď na konci
Na jarmoku v Strážskom 18. a

19. mája si návštevníci nakúpili,
pookriali pri kultúrnom programe a
občerstvili sa.

Po vztýčení mestskej vlajky za−
spieval M. Mazár s hudobným sprie−
vodom M. Berešovej straščansku
pišňičku gu jarmarku. Pod pódiom sa
vystriedali  mestské mažoretky Flash
Dance a Bambíni z CVČ Dúha. Jar−
mok otvoril, hostí a občanov privítal
primátor mesta Ing. V. Dunajčák.

Popoludní nás potešilo vystúpenie
hudobnej skupiny Senzus. Návštev−
níci jarmoku obdivovali exponáty bon−
saj klubu J. Kočerhu vystavené v bu−
dove MsÚ. Prvýkrát si náš obdiv vy−
slúžili aj dve kvitnúce bonsaje.

Na druhý deň sa síce počasie
zhoršilo, ale stihli sme sa zabaviť pri
vystúpení O. Weitera a jeho tanečnej
súťaži. Program speváckeho zboru
Rozkvet sme sledovali pod dáždnikmi
a deti − kvôli nepriazni počasia − už
nevystúpili.                        − grm −

Znovu o PCB
V zasadačke MsÚ sa 29. mája

2007 uskutočnilo informačné stret−
nutie starostov dotknutých obcí,
poslancov MsZ, členov komisie
životného prostredia s účastníkmi
projektu zameraného na deštrukciu
polychlórovaných bifenylov (PCB),
ktoré do roku 1984 vyrábalo Chem−
ko. Prítomní sa oboznámili so sta−
vom riešenia projektu, stavom kon−
taminácie regiónu PCB ako aj s
legislatívnymi povinnosťami Slo−
venskej republiky v oblasti na−
kladania s nebezpečným odpadom.
Po informovaní verejnosti bude na−
sledovať proces posudzovania
vplyvov stavby (navrhované sú dve
lokality v Chemku) na životné pro−
stredie, v ktorom občania budú
mať príležitosť a možnosť vyjadriť
svoj názor.                       − grm −

Mesto Strážske ponúka 
v centre mesta na prenájom nebytové
priestory
Dvojúčelové zariadenie slúžiace aj
ako kryt CO
podlahová plocha – suterén o výmere
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
na poschodí o výmere 13 m2
na prízemí o výmere cca 35m2 zo
zadnej časti OD Laborec
Nebytové priestory v Chemiku II
na prízemí o výmere 19,02 m2
na prízemí o výmere 19,38 m2
Ponuky posielajte do 24.6.2007 na
kontaktnú adresu: Mestský úrad,
Nám. A. Dubčeka 300, 072 22
Strážske
Tel.: 056/64 91 431, fax: 056/64 77
275, e−mail: strazske@strazske.sk

23. mája sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jeho
rokovanie sa riadilo schváleným programom, ktorý mal štrnásť bodov.
Medzi nimi VZN o odchyte voľne pohybujúcich sa zvierat v meste
Strážske a ich umiestnení do karanténnej stanice a  dodatok č. 4 k VZN
č. 42 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Karanténna stanica, VZN a iné
dĺženie nájomných zmlúv v Chemiku
A: do 31.7.2007 Pacola Ján, Balogová
Ivana, Szucsová Danisa, Čurma Sla−
vomír, Pavolková Mária, Šurmaneko−
vá Dušana, do 31.8.2007 Popik Mar−
tin. l Prenájom nebytového priestoru
pre Slavomíra Geľatka v OD Laborec
za účelom prevádzkovania Prvej stáv−
kovej spoločnosti, s.r.o. Niké, pobočka
Strážske od 1.6.2007 l Prenájom
nebytového priestoru pre Mgr. Kamila
Hajdučka, Jahodná 518/1, Strážske
za účelom rozšírenia prevádzky
Broadway clubu o výmere 47 m2 a
prenájom nebytových priestorov pre
zriadenie terasy o výmere 44 m2 od
1.6.2007 l Prenájom nebytového
priestoru pre Ing. Miloša Tocika,
Hviezdna 3569/5, Trebišov v OD La−
borec za účelom prevádzkovania PSS
a.s. − Poradenstvo v oblasti staveb−
ného sporenia od 1.6.2007 l Prená−
jom nebytového priestoru pre Helenu
Konečnú – Nápojové centrum OD La−
borec od 1.6.2007 l Prerozdelenie
finančných prostriedkov 490 000 Sk
nasledovne: 20% primátor mesta, fut−
balový oddiel 292 350 Sk, volejbalový
oddiel 42 350 Sk, turistický oddiel 37
650 Sk, bežecký oddiel 37 650 Sk,
kolkársky oddiel 47 050 Sk, cyklo−
turistický oddiel 9 400 Sk, kulturisti 23
550 Sk l Sociálnu výpomoc pre Annu
Sokovú, bytom Okružná 451, Stráž−
ske, v sume 1 500 Sk na mimoriadne
liečebné náklady l Finančný príspe−
vok na Memoriál Mareka Ohradzan−
ského v sume 5 000 Sk l Finančný
príspevok pre Slovenský zväz chova−
teľov Strážske v sume 5 000 Sk l

Finančný príspevok pre Slovenský
Červený kríž Strážske v sume 1 000
Sk            (Pokračovanie na 2. strane). 

Vzácni hostia na jarmoku
Po roku mesto znovu privítalo svojich priateľov z partnerského mesta Nie−

poret v Poľsku. Pozvanie prijali i zástupcovia mikroregiónu Drahanská vercho−
vina z Českej republiky.

Pre zahraničných hostí bol pripravený pestrý štvordenný program, ktorý
začal prehliadkou historického centra krajského mesta Košíc. Sprevádzali ich
poslanci MsZ v Strážskom i zástupcovia Košického samosprávneho kraja. Po
otvorení jarmoku hostia navštívili DDaDDS na námestí A. Dubčeka i Domov
sociálnych služieb pre deti, s ktorým má partnerskú zmluvu o spolupráci mesto
Nieporet. Po obhliadke minifutbalového ihriska, kolkárne, kúpaliska a rozosta−
vaného domu kultúry hostia prijali pozvanie na ochutnávku vín z vinice na bor−
háze.

Krásny slnečný sobotňajší deň znásobil krásu Vinianského jazera a Zem−
plínskej šíravy a pripravil pre hostí nezabudnuteľný zážitok. Dobrá nálada a
srdečnosť sprevádzala našich vzácnych hostí po celý čas ich pobytu.

V nedeľu sa s nami hostia srdečne rozlúčili so slovami „Bolo tu krásne,
ľudia srdeční a milí, my sme sa tu cítili ako v rodine, už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutie“ a s pozvaním na stretnutie v Poľsku pri príležitosti Dní Niepo−
reta presne o mesiac.                                                PhDr. Lýdia Bušaničová 
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V apríli a máji sa narodili štyria chlapci a tri dievčatká, manželstvo uzavreli
štyri snúbenecké páry. 

„Láska je zarosené voňavé ráno plné nádejí“ (P. Koyš)
Jubilanti (apríl) −  Milan Bodorik, Juraj Staruch, Jaroslav Vozár, Emil Adam,

Ladislav Nazad, Elemír Kasar, Agáta Šuľová, Anna Vargovičová, Tatiana Bin−
dzárová, Ľudmila Linhardová; Ján Hamaš, Ján Šuľ, Anna Kočerhová, Mária
Harmanová, Marta Husárová, Marta Karafová;  Michal Kužma, František Kapa,
Stanislav Slivka, Katarína Mačejná, Anna Hudáková;  Zlatica Šandorová;  Juraj
Progner, Štefan Chobot, Ružena Kudravá, Regina Pavlovčáková, Apolónia
Bičíková;  Irena Rohaľová, Alžbeta Kucková, Anna Ščurová;  Leona Lukčová;
Paulína Holejová. 100 rokov: Zuzana Zálomová, (máj) – Peter Balog, Anna Vitri−
kušová, Ľudmila Sidorová,  Božena Duncová, Milan Gerbóc, Viera Capíková,
Ivana Kmecová, Mária Benikovská, Štefan Žovnin, Elemír Pastornický, Viktor
Gajdoš, Štefan Sovjak, Juraj Varga, Ján Goroľ, Helena Nemcová, Oľga Danka−
ninová, Daniela Gadžová, Emil Kapa, Margita Cimprichová, Eva Micíková,
Antonín Materna, Michal Lichota.

Najmladším občanom mesta, manželským párom a jubilantom želáme veľa
zdravia a šťastných chvíľ v živote. Blahoželáme.
„Veľké bolesti sú nemé.“ (Descartes)

Zomreli: Anna Uhrinová, Albína Malejčíková, Ema Marcineková, Zuzana
Mandzakevičová, Margita Schramková, Ladislav Valábek, Mária Semková, Mi−
chal Dolhomut, Tomáš Geregáč, Anna Čurlíková, Jozef Sivčo, Anna Čabalová,
Mária Moravská. Venujme im tichú spomienku! − dag −

Spoločenská rubrika

Mama – prvé slovo, ktoré dieťa
vysloví. Znie tak krásne, nežne, ako
človek, ktorému prináleží. Keďže
druhá májová nedeľa je sviatkom
matiek, žiaci 1. ročníka ZŠ spolu so
svojimi triednymi učiteľkami Mgr.
Čajkovou, Mgr. Hadžalovou pripra−
vili krásny kultúrny program, ktorým
sa predstavili v priestoroch školskej
jedálne. Aj keď bol venovaný ma−
mičkám, pozrieť si ho prišli aj ocko−
via a starí rodičia.

Aj vlhké oči
Pásmo bohaté na básne, pies−

ne, tanec, rozprávku sa rodičom pá−
čilo, o čom svedčili aj vlhké oči a
zaslúžený potlesk. Po programe na−
sledovalo malé pohostenie a disko−
téka. Deti strávili s rodičmi príjemné
popoludnie, čo bolo aj cieľom tejto
vydarenej akcie.     Mgr. M. Feňková

„Stalo sa to ešte v marci. Som 53
ročný ZŤP – invalidný dôchodca z ok−
resu Humenné, žijem v Domove dô−
chodcov v Strážskom. Mám amputo−
vané nohy, pohybujem sa len na
invalidnom vozíku. V sobotu 3. marca
pri pobyte vonku som stratil peňa−
ženku. Okrem peňazí v nej boli aj
najdôležitejšie osobné doklady: ob−
čiansky preukaz, rodný list, preukaz
ZŤP. Po zistení straty som ostal
smutný a bezradný. Ale slušní, čestní,
poctiví a charakterní ľudia ešte žijú. V
pondelok 5. marca ma v domove  taký
človek navštívil. So slovami: Peťo, čo
Ti chýba ku šťastiu, mi odovzdal moju
peňaženku. Ak by som pri mojom
zdravotnom stave mal vybavovať nové
doklady, stálo by ma to veľké financie,
dlhý čas, preveľkú problematickú ná−
mahu. Tým zlatým človekom, ktorý mi
tak pomohol, je bývalý vynikajúci špič−
kový športovec Libor Mitro z Mierovej
ulice 144. Kto ho pozná, dá mi za
pravdu. Napriek veľkým zdravotným
problémom kamarátsky, vtipný a sa−
mozrejme – charakter. Aj prostredníc−

tvom novín vyslovujem vďaku za jeho
pekný čin.                       Peter Malík

Vďaka čestnému nálezcovi Vďaka čestnému nálezcovi 
Do redakcie sme dostali zaujímavý list. S obidvomi aktérmi sme sa

stretli a dozvedeli podrobnosti. V liste nám autor príbeh so šťastným
koncom opísal:

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Karanténna stanica, VZN a iné

Pripájame blahoželaniePripájame blahoželanie

Polstoročnicu nedávno oslávil dlhoročný pracovník MsÚ Jozef Konečný.
Zbor pre občianske záležitosti pripravil program, na ktorom oslávenca i jeho
najbližších sprevádzali spolupracovníci. V príhovore život a prácu jubilanta
ocenil primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Dlhoročnému pracovníkovi, s ktorým sa
stretávajú občania na kultúrnych podujatiach, želáme – podobne ako primátor –
veľa úspechov v práci, dobré zdravie, optimizmus, pokoj a šťastie. Srdečne sa
k blahoželaniu pripájame.     Snímka a text: GG

(Dokončenie z 1. strany). 
l Za členky komisie kultúry, športu a
školstva Boženu Apjarovú a Alicu
Fedákovú l Udelenie Ceny mesta
Strážske pre Jozefa Petranina l Zá−
menu nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta zameraných geo−
metrickými plánmi a to pozemkov
(uvádzame číslo parcely, druh pozem−
ku a výmeru): 41/2, zastavaná plocha
(z.p.) 121 m2, 1408/2 z.p. 492 m2, 5/2
z.p. 184 m2, 459/3 z.p. 209 m2, 461/3
z.p. 398 m2, 405/16 z.p. 46 m2,
405/18 z.p. 2 m2, 10 z.p. 10 m2, a
stavby, ubytovňa 100 čís. súp. 15 na
pozemku parc. číslo 10 v celkovej
hodnote 1 760 000 Sk za nehnuteľ−
nosti vo vlastníctve Košického samo−
správneho kraja a to pozemkov: 35/2
ostatná plocha, 2975 m2, 85 z.p. 1285
m2, 86 z.p. 5326 m2, a stavby dielne,
garáže čís. súp. 304 na pozemku p.č.

85 v celkovej hodnote 1 757 841 Sk.
Mestské zastupiteľstvo po pre−

rokovaní uložilo: l Doplniť počet
žiakov ZUŠ v členení odkiaľ dochá−
dzajú (do najbližšieho MsZ) l Požia−
dať VVS, a.s. o úpravu odpadových
šiacht na Mierovej ulici (do 30.6.2007)
l Písomne upozorniť nájomníkov Che−
miku A o hľadaní si náhradného uby−
tovania v prípade jeho odpredaja (do
5.6.2007) l Nepredĺženie nájomných
zmlúv a vypratanie z bytov uvádzať v
uznesení mestského zastupiteľstva z
dôvodu potreby zdokladovania súdu
a zrušilo bod č. B/14 v uznesení č.
137/2006 zo dňa 27.4.2006 – zruše−
nie prenájmu nebytového priestoru v
OD Laborec na prízemí pre Mariána
Konečného z dôvodu neplnenia ná−
jomného k 31.5.2007.

Ing. Vladimír Dunajčák 
primátor mesta

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM

Zaslúžená úcta
Štátny sviatok – Deň víťazstva

nad fašizmom – bol 8. mája. Pietna
spomienka s položením vencov a
kvetov k pamätníku padlých v dru−
hej svetovej vojne sa uskutočnila
dňa 7. mája na Námestí A. Dub−
čeka.

Predstavitelia mesta, priami
účastníci oslobodzovacích bojov
spolu s predstaviteľmi SZPB, KSS,
Smeru – SD, ĽS – HZDS položili
vence a kvety k pamätníku. Po
štátnej hymne a básni, ktorú reci−
tovala F. Ihnátová, žiačka ZŠ, sláv−
nostný prejav k 62. výročiu víťaz−
stva nad fašizmom predniesol Ján
Tejgi, poslanec mestského zastupi−
teľstva. Vo svojom vystúpení pripo−
menul, že 62 rokov od skončenia
druhej svetovej vojny je dôvodom
preukázať zaslúženú úctu obetiam
najkrvavejšej vojnovej drámy v
moderných dejinách ľudstva, ktorú
vyvolal nástup expanzívnej ideoló−
gie fašizmu vo všetkých jej národ−
ných podobách.

V kultúrnom programe vystúpil
spevácky zbor Rozkvet pod vede−
ním A. Makuchovej za akordeóno−
vého doprovodu G. Uličného. Ve−
niec k pamätníku niesli a čestnú
stráž mali skauti 100. zboru Havran.

− KO −

Ľudová tradícia žije
Ľudové zvyky, tak ako ich pozná−

me v poslednom čase, majú za se−
bou dlhú cestu vývoja. Od mája do jú−
la sa častejšie opakovali zvyky, kto−
rých základným prvkom boli mladé
prúty, konáre, alebo aj stromy.

Pôvodným zámerom týchto zvy−
kov bolo zabezpečiť vegetácii potreb−
nú vlahu a bohatú úrodu. Strom vo
zvykoch sa označoval slovom máj.
Ako kultúrny jav boli máje známe už v
antike. V 15. storočí bolo postavenie
mája znakom vážneho záujmu o
dievča.

Dnes majú tieto zvyky iný význam
a symboliku. Je to predovšetkým sna−
ha o zachovanie ľudovej tradície. A
tak sme po roku v našom meste na
Námestí A. Dubčeka tento zvyk oživili.
Máj sme postavili zásluhou „zdatných
chlapov“ z Mestského podniku služieb
mesta Strážske. V kultúrnom prog−
rame vystúpili deti MŠ, CVČ Dúha,
ZŠ, školského klubu, víťazi speváckej
súťaže Strážsky slávik a spevácka
skupina Gaštanka. Nechýbal primátor−
ský oldomáš, ktorý vypýtal Matúš
Mazár, Magdalena Veľasová pozvala
primátora do tanca, ktorého spontán−
ne vyzvŕtali viaceré účinkujúce.

M. Karkošiaková

Pre mamky − dôchodkyne
Veľmi pekný program sprevádzal

oslavy Dňa matiek v miestnom klube
dôchodcov. K prítomným sa prihovoril
primátor mesta Ing. V. Dunajčák. Pri−
pomenul históriu sviatku matiek, oce−
nil ich nezastupiteľnú úlohu v rodine,
vyslovil hlboké myšlienky o ich živote
a práci. Po ňom vedúca klubu M.
Peťková odovzdala priestor účinkujú−
cim – M. Smoligovej, ktorá program
nacvičila, speváckej skupine Rozma−
rín, žiačkam ZŠ K. Fedákovej, K.
Kačmarovej, A. Lipovskej. V závere
sa pesničkami pripojili speváci z
klubu I. Meňovčík, J. Goroľ a D. Dzu−
bák.

Kytice kvetov a blahoželanie k ži−
votnému jubileu dostali O. Dankani−
nová a H. Nemcová. Muži odovzdali
všetkým prítomným ženám karafiáty.

S. Slivka na klávesoch sprevádzal
celý program, a aby bolo príjemne,
hral do tanca i na počúvanie. O pek−
né chvíle sa pričinil tiež kolektív mest−
skej jedálne.                        − grm −

Slovenský ČK každoročne orga−
nizuje súťaž „mladý zdravotník“. Pa−
ni učiteľka Irena Miklošová, ktorá
vedie zdravotnícky krúžok v našej
škole, nás pripravovala na túto sú−
ťaž už od začiatku školského roka. 

Mladé zdravotníčky
Samotné zápolenie v okresnom

kole sa konalo 16. mája 2007 na II.
ZŠ v Michalovciach v zložení: Ale−
xandra, Andrea a Nikola Bartkové,
Nikola Cimprichová a Zuzana Dža−
vanová. Mali sme strach, pretože po
prvýkrát sme súťažili v staršej ka−
tegórii. Najprv sme písali vedomost−
ný test, potom si každá súťažiaca
vytiahla dve otázky, na ktoré musela
odpovedať. Ďalšia časť bola praktic−
ká − poskytnúť umelé dýchanie figu−
ríne dieťaťa a dospelého. Na ďal−
šom stanovišti bola „poranená živá
figurína“, kde sme mali zistiť, o aké
poranenie či ochorenie ide a podľa
toho poskytnúť prvú pomoc. Napriek
dôslednej príprave sme získali ne−
populárnu „zemiakovú“ medailu, no
skúsenosti, ktoré sme nadobudli
nám na budúci rok určite pomôžu k
lepšiemu umiestneniu.

Z. Džavanová 6.a
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Beseda o Žabom kveteBeseda o Žabom kvete
Dňa 20. apríla 2007 sa v základnej škole konala beseda žiakov s našou

rodáčkou, spisovateľkou Paulou Sabolovou – Jelínkovou.
Dopoludnia sme sa zhromaždili v triede 9.c a čakali na vzácnu návštevu. O

pár minút sa otvorili dvere a pán riaditeľ Mgr. M. Polák hosťa oficiálne privítal.
Pani Sabolová – Jelínková v úvode povedala pár ďakovných slov všetkým

prítomným a potom sa jemným, tichým hlasom rozhovorila. Najprv nám, ako
inak, porozprávala o vzťahu k Strážskemu. Priznala sa, že odtiaľto čerpá naj−
viac námetov na svoje poviedky. Za ďalšie žriedlo považuje svoju rodinu. Keď
dokončila túto tému, pousmiala sa a vyzvala žiakov, aby sa jej sami pýtali.
Medzi prvými padla aj typická otázka, čo ju viedlo k spisovateľstvu. Odvetila, že
lásku k predmetu vštepuje učiteľ a ani u nej to nebolo inak. V spomienkach sa
vrátila do mladosti a porozprávala nám o svojej učiteľke slovenského jazyka,
ktorá jej pomáhala s uverejňovaním článkov v triednom časopise, ako aj
priateľke, ktorá im cez prestávku v škole čítala knihu Myšacia bundička.

Rozhovor sa okrem iného zvrtol aj na tému prvá láska, okolo ktorej sa
čiastočne točí dej knihy Žabí kvet. O nej bola beseda, ale reč prišla i na tému
o globálnych problémoch ľudstva, kde pani Sabolová – Jelínková vyslovila
krásnu myšlienku: „To moje snaženie neplytvať energiou a vodou je len zrnko
piesku v púšti. Keby však tých zrniek nebolo, nebola by ani púšť.“

Príjemná beseda pokračovala ďalej a ani sme sa nenazdali, na chodbe sa
ozval zvonček. Pani spisovateľke sme sa za rozhovor a príjemné chvíle poďa−
kovali kyticou kvetov. Františka Ihnátová, 9.a

Počas súťaže sme videli a počuli
mnohé hity. Už možno zabudnutú
Bambuľku nám pripomenula smelá
Gabika Dzurillová, videli sme premeny
malej Darinky Rolincovej na veľkú
Daru Rolins, zaspomínali sme na
Hriešny tanec. Nechýbala ani súčasná
hudba − Zuzana Smatanová  aj  I.Tás−
ler. Slávnostnú atmosféru dotvárali
krásne kostýmy súťažiacich a publi−
kum, ktoré  ich  potleskom povzbu−
dzovalo. Porota mala plné ruky práce.
Jej predsedom  bol  hudobník a štú−
diový gitarista náš rodák Ing. Ondrej
Micík, ktorý v prestávkach predviedol
svoje gitarové umenie.

V kategórii detí MŠ 1. miesto ob−
sadili G. Dzurillová, L. Čurmová a N.
Polák, 2. bola B. Misárová. Kat. 1.−4.
roč. jednotlivci: 1. K. Fedáková, 2. M.

Lipovský, 3. K. Lacová. Kat. 1.−4. roč.
skupiny: 1. K. Goroľová, V. Slišková,
D. Piskorová, 2. N. Ivančíková, J. To−
kárová, 3. R. Adamová, E. Demetero−
vá. Kat. 5.−9. roč. jednotlivci: 1. V.
Slišková, 2. A. Lipovská. Porota udeli−
la cenu za kostým Emílii Demeterovej,
cenu za najvernejšie stvárnenie Viktó−
rii Jančárovej a cenu poroty Lenke
Čurmovej a Nikolasovi  Polákovi.

Víťazi jednotlivých kategórií boli
odmenení  peknými cenami, na ktoré
prispeli M. Zambory, Ľ. Sidorová, M.
Pristaš, Mgr. K. Hajdučko, zdravotná
poisťovňa Apollo, R. Lipovský, Š. Te−
rebessy, M. Kočerha, J. Vargová, p.
Popovičová. Usmievavý panáčik z
kokosového orecha bude víťazom a
súťažiacim pripomínať účasť na 13.
ročníku MPŠ. A.Fedáková 

Trinásťročná show detí
6. mája 2007 vo viacúčelovej sále i rezkým tancom otvorili mladé

moderátorky 13. ročník obľúbenej detskej súťaže mini playback show,
ktorý pre deti  základných a materských škôl každoročne  pripravuje  CVČ
Dúha.

Popoludnia s angliètinouPopoludnia s angliètinou
Od októbra do konca mája sme sa

pravidelne v pondelok a stredu stre−
távali v CVČ Dúha na krúžku anglic−
kého jazyka pre mládež a dospelých,
ktorý viedol Mgr. Bohumil  Vopršálek
Hoci nás začalo „študovať“ 23, z rôz−
nych dôvodov sa nie  všetkým členom
krúžku podarilo  vydržať do konca. 

Väčšina z nás sa na stretnutia te−
šila a svedomito sa doma pripravo−
vala. Medzi najakívnejšie  členky krúž−
ku patrili A. Hrinková a R. Gaffová.
„Mr.teacher“ − ako sme vedúceho  me−
dzi sebou volali − nás zasvätil do zá−
kladov anglického jazyka. Potrápili
sme sa s gramatikou, čítaním i písa−
ním.  Vždy nám ochotne odpovedal na
zvedavé otázky. Okrem angličtiny
sme stihli nenásilným spôsobom pre−
brať históriu a geografiu  krajiny, kto−
rej jazyk sme sa učili. M.Koščáková

Týždeň zdravia v MŠ
Po veľkonočných prázdninách už

na deti v MŠ čakal ich obľúbený
hrdina Školy podporujúcej zdravie
Adamko, ktorý ich oboznámil s týž−
denným programom našej škôlky.

Za necelý týždeň sa deti mali
možnosť prejaviť vo výtvarných a pra−
covných činnostiach s témou Zdravie
a ja, zúčastnili sa ochutnávky lieči−
vých čajov spojenej s poznávaním lie−
čivých bylín a rastlín, zhotovili si (v
Deň narcisov) s pomocou učiteliek
svoje narcisy.

Za pekného slnečného počasia
ich Adamko privítal na školskom dvo−
re na celoškolskej športovej olympiá−
de. Deti mu zaspievali pieseň Adam−
kocky zdravia, predstavili sa mu svoji−
mi symbolmi a pokrikmi športovcov
tried a po rozcvičke sa začalo súťažiť.
Deti čakali štyri športové stanovištia.
Beh na 20 m (mladšie deti 10 m),
podliezanie, skok do diaľky a hod do
koša. Po súťaži ich čakali voľné aj
zaujímavé pohybové hry.

Slávnostne boli vyhodnotení naj−
lepší účastníci jednotlivých tried v
každej disciplíne, takže sa odovzdalo
52 diplomov, ale zo sladkej odmeny
mal radosť určite každý. Najlepší
športovci sa zúčastnili športovej olym−
piády organizovanej Školským úra−
dom – Vinné konanej v MŠ Klokočov
a čaká ich zápolenie na Okresnej
športovej olympiáde ŠPZ v Michalov−
ciach.

Veríme, že Týždeň zdravie s
Adamkom deti nielen pobavil, ale aj
rozšíril a prehĺbil vedomosti o zdraví
a jeho ochrane.

Silvia Ronďošová−Pavlenková

Dúha a UNICEF
Už piaty rok CVČ Dúha spolupra−

cuje s detskou organizáciou UNICEF.
Okrem propagačnej činnosti sme v

tomto školskom roku svoje aktivity za−
merali na predaj vianočných pohľad−
níc, predaj veľkonočných pohľadníc a
vyvrcholením činnosti bol Týždeň
modrého gombíka na pomoc neviditeľ−
ných detí v Ugande, kedy sme predali
vyše 200 gombíkov. Sedem dobro−
voľníčok z radov žiakov základnej a
strednej školy za pomoci verejnosti
iste nenápadnou a malou formou
pomohlo tým, ktorí to najviac potre−
bujú.                                  − I.K. −

Z plánu podujatí CVČ Dúha
2. 6. 2007 sobota 9.00 hod. −  Okresná súťaž KMPP Poľovníckym chodníčkom

– Michalovce – Topoľany
4. 6. 2007  pondelok 14.30 hod. − Cesta rozprávkovým lesom – spoluúčasť 

na celomestskom podujatí
6. 6. 2007  streda 13.00 hod. − Vystúpenie krúžku mažoretky Bambíni 

na otvorení dopravného ihriska v Michalovciach
29. 6. 2007 piatok 14.00 hod. − Vyhodnotenie celoročnej práce krúžku hádzaná
30. 6. 2007 sobota 9.00 hod. − Memoriál Mareka Ohradzanského – účasť členov

rybárskeho krúžku na súťaži LRÚ – plavaná 

Letné prázdniny s CVÈ Dúha
Prímestský denný  tábor pre deti 1.−6. ročníka ZŠ

l. turnus 2.7.2007 – 6.7.2007 Indiánske leto − deti sa stanú  členmi indiánskeho
kmeňa, spoznajú indiánsku kultúru i indiánske pravidlá. Čakajú ich
dni  plné zábavy a dobrodružstiev. Činnosť bude uskutočňovaná 
v priestoroch CVČ i blízkom okolí. Poplatok 280 Sk.

II. turnus 9.7.2007 − 13.7.2007  Týždeň priateľstva  −  hravou formou priblížime
deťom život kamarátov v európskych krajinách (prostredníctvom 
hier a športových súťaží). Poplatok 350 Sk.

Odborné sústredenia:
Leto s počítačom − 16.7.2007 – 20.7.2007. Poplatok 50 Sk, strava z vlastných
zdrojov.
V čase  mimo  prímestského tábora a odborných sústrední vás pozývame 

na jednorazové podujatia od 10. – 12. hod. 
16. 7. 2007 − Veselé farbičky – maľujeme leto 
17. 7. 2007 − Hráme dámu
18. 7. 2007 − Čarujeme s papierom − papierové všeličo
19. 7. 2007 − Vychádzka do  prírody 
20. 7. 2007 − Pracujeme s hlinou
Nočný rybolov rybník Budkovce − 20.7.2007 – 21.7.2007.Poplatok 100 Sk.
Sústredenie  Let´s  Dance 23.7.2007 – 27.7.2007. Poplatok 50 Sk, strava 

z vlastných zdrojov.
Sústredenie Ruky rukaté 30.7.2007 – 3.8.2007. Poplatok 50 Sk, strava 

z vlastných  zdrojov.
Malá  škola športu: 6.8.2007 – 10.8.2007. Športové zariadenia mesta Strážske,

denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod. Poplatok 50 Sk, strava 
z vlastných zdrojov.

Sústredenie hádzanej dievčat, prípravka: 27.8. − 31.8.2007
Športové zariadenia mesta Strážske, denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod. 

Poplatok 50 Sk, strava z vlastných  zdrojov.
Priestory CVČ budú počas letných prázdnin otvorené v pracovné dni od 8. –
16. hod. vo vyhradenom čase možnosť hrať spoločenské hry, stolný tenis, video−
programy... Od 13. 8. do 24. 8. 2007 celodomová dovolenka. 
Informácie: www.cvcstrazske.edu.sk, telefón:  056/6491107

Príjemné dopoludnie strávili deti z DSS a CVČ Dúha s klientmi v pen−
zióne. Pri príležitosti Dňa matiek prišli s plnou náručou tancov, básničiek a
piesní. Zožali veľký potlesk. Nás potešili darčeky z dielne klientov, ktoré ve−
novali matkám k ich sviatku.                           Snímka a text: G. Grmolcová

Nenápadný oznam na verejnosti
upútal nejednu mamičku. Klub Family.
Čo je to? Slovo  „s kamarátkou“ a pri−
šli. Pozrieť...., posedieť..., zahrať sa so
svojimi ratolesťami. Najprv dve, tri a
neskôr už plná miestnosť. Áno, Klub
Family v CVČ Dúha pomaly, ale iste
úspešne rozbehol svoju činnosť a
počas roka sa v ňom realizovalo 35
členov (deti a mamičky). Deťom a ich
mamičkám sme ponúkali priestor pre
oddych, vzájomnú komunikáciu, pora−
denstvo, pohybovú aktivitu i rozvoj
poznávacích a manipulačných zruč−
ností. 

Mamičky, ale i oteckovia so svoji−

mi ratolesťami dvakrát týždenne strá−
vili svoj čas spoločnými hrami a rôz−
nymi aktivitami v kolektíve. Iste to ne−
skôr ocenia pri vstupe svojich detí do
predškolského zariadenia, ako aj pre
život v kolektíve vôbec. Zaujímavá bo−
la beseda s detskou lekárkou, športo−
vé hry i spoločné záverečné detské
oslavy. 

Prvé skúsenosti ukázali, akým
smerom sa má klub uberať, čo ich
zaujíma, aké problémy riešiť, a hlav−
ne, že je v našom meste potrebný.
Už teraz sa tešíme na zaujímavé a
programom obohatené stretnutie v
budúcom školskom roku. 

PhDr. Iveta Kaňuchová

Prvá lastovička v centre
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Dňa 6.5.2007 sa uskutočnila člen−
ská schôdza Klubu Smer−SD v Stráž−
skom za účasti funkcionárov OR
Smer−SD v Michalovciach: predsed−
níčky a zároveň poslankyne NR SR
Ľubice Roškovej, podpredsedníčky
Agnesy Repovskej a člena Ľubomíra
Vaľka. Títo postupne v svojich vystú−
peniach popísali – okrem úspešnej
činnosti strany – aj príčiny jej neúspe−
chu v komunálnych voľbách v rámci
okresu i v samotnom Strážskom: ne−
dostatočná riadiaca činnosť vedenia
klubu, nejednotnosť postupov v pro−
pagácii kandidátov a volebného prog−
ramu, nerešpektovanie názorov člen−
skej základne a navyše ignorovanie
uznesenia najvyššieho orgánu − člen−
skej schôdze.

Hľadali sa východiská. Prvým kro−
kom bola voľba nového vedúceho klu−
bu, ktorého na návrh členskej schô−

dze potvrdzuje OR strany v Micha−
lovciach. Na vlastnú žiadosť z postu
doterajšieho vedúceho uvoľnila Ok−
resná rada Smer−SD Ing. Jána Popíka
a na toto miesto na základe návrhu
členskej schôdze potvrdila Mariánnu
Fischerovú. Doteraz pracovala ako
členka klubovej rady, je aktívna pri
organizovaní všetkých akcií a ako
sama povedala, bude mať dostatok
času pre vykonávanie tejto zodpoved−
nej funkcie. A práve čas doterajšiemu
vedeniu pre veľké pracovné zaťaženie
chýbal.

Veríme, že sa M. Fischerovej po−
darí splniť jej predsavzatia: zaktivizo−
vať členskú základňu, budovať na tra−
dičných aktivitách, ale rozvíjať aj nové
činnosti, ktoré stranu zviditeľnia a naj−
bližšie komunálne voľby v Strážskom
budú pre ňu úspešné. 

Ing. Eva Búciová 

KLUB SMER−SD V STRÁŽSKOM

Má nového vedúceho

Naši študenti Anna Šimčáková a
Martin Schneider dosiahli na tomto
zápolení výrazné úspechy, keď obaja
vybojovali pre naše školy cenné
trofeje.

Vo 4. kategórii, v ktorej recitujú
stredoškoláci, obsadila Anna Šimčá−
ková – študentka tretieho ročníka SŠP
– 1. miesto a Martin Schneider – štu−
dent druhého ročníka SŠP – si odnie−
sol 2. miesto. Obaja recitátori inter−
pretovali kompozície veršov nórskej a
dánskej poézie.

Umiestnenie našich študentov je o
to cennejšie, že svojimi výkonmi jed−
noznačne oslovili porotu a potvrdili
tak svoje kvality z podobnej recitátor−
skej súťaže – Horovov Zemplín 2006,
z ktorej si vo svojich kategóriách „vy−
recitovali“ podobné umiestnenie.

Študentka Anna Šimčáková  rep−
rezentovala okres Michalovce v kraj−
skej súťaži Hviezdoslavov Kubín pod
názvom Metamorfózy slova v Micha−
lovciach.              Mgr. Silvia Zubková

Zvíťazili sme v predneseZvíťazili sme v prednese
23. apríla 2007 sa v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v

Michalovciach konalo okresné kolo 53. ročníka recitátorskej súťaže Hviez−
doslavov Kubín 2007.

Ojedinelú putovnú výstavu Múzea
SNP v dobových vagónoch o tragic−
kých osudoch ľudí počas holokaustu v
období 1939 – 1945 navštívili členovia
SZPB – I. Meňovčík, H. Nemcová, K.
Hubcejová, J. Megelová, A. Zabloudi−
lová v Michalovciach. Projekt Vagón
je zameraný na problematiku holokau−
stu a pripomenutie si 65. výročia za−
čiatku deportácií slovenských Židov. 
Expozícia bola situovaná do dvoch

vozňov: prvý vagón expozičný, kde na
obvodových stenách bola zachytená
história protižidovských opatrení, ok−

rem židovského holokaustu bol doku−
mentovaný aj rómsky holokaust na
Slovensku, druhý vagón pocitový −
prázdny, zariadený tak ako bol v prie−
behu deportácií. Deportácia bola si−
mulovaná aj prostredníctvom zvuko−
vých a svetelných efektov. Na obra−
zovke s DVD rekordérom prezentovali
výpovede ľudí, ktorí boli postihnutí ra−
sovým prenasledovaním. Projekt je
najjednoduchšia a zrejme aj najefek−
tívnejšia forma, ako priblížiť školskej
mládeži dejiny holokaustu na Sloven−
sku.                        Anna Zabloudilová

Projekt Vagón holokaustuProjekt Vagón holokaustu

8. apríl bol oficiálne vyhlásený za
Medzinárodný deň Rómov v roku
1971. Vláda sa v spolupráci s mimo−
vládnymi organizáciami rómskou otáz−
kou intenzívne zaoberá. Vypracovala
niekoľko vládnych stratégií a Sloven−
sko sa pripojilo aj k Dekáde začle−
ňovania rómskej populácie, pretože
ich sociálna a ekonomická situácia je
zložitá.

Naše OZ Stražčanský úsmev −

Asaben si tento deň pripomenulo 20.
apríla 2007. Pozvanie prijal aj Ladislav
Horváth, riaditeľ IPCR (Informačného
a poradenského centra Rómov) z
Michaloviec so svojimi pracovníkmi.
On toto podujatie otvoril.

Program pripravilo OZ Stražčan−
ský úsmev – Asaben. Po oficiálnej
časti nasledovala zábava, kde do tan−
ca aj na počúvanie hrala skupina
Gipsy – Ači.              Matilda Goroľová

Medzinárodný deň Rómov

Rok 2007 je rokom rovnakých príležitostí pre všetkých. Cieľom roka je
informovať ľudí o ich právach, aby zachovávali rôznorodosť a podporovali
rovnaké príležitosti pre každého v Únii, či už v hospodárskom, sociálnom,
kultúrnom alebo politickom živote.

Proti diskriminácii
Ústavy a zákony jednotlivých krajín obsahujú ustanovenia, podľa ktorých

sú všetci ľudia rovní vo svojej dôstojnosti vo svojich právach a zakazujú
diskrimináciu na základe dôvodov, akými sú napríklad pohlavie, farba pleti,
vek, rod, sexuálna orientácia, majetok, sociálny pôvod, zdravotné postihnutie,
príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, náboženstvo, alebo iné po−
stavenie.

Ak by niekto z našich občanov pocítil na sebe, alebo vo svojej rodine
diskrimináciu, môže sa obrátiť so svojimi podnetmi písomne, alebo osobne na
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Kýčerského 5, 811 05 Brati−
slava.

Bližšie informácie k tomuto problému môže podať A. Zabloudilová, člen−
ka Krajskej organizácie ÚŽS (kontakt v redakcii).                              − Z −

MDD oslávili aj deti v Strážskom. V pondelok 4. júna sa v parku vyšantili
na Ceste rozprávkovým lesom.

Akoby trojnásobný sviatok mali aj v rodine Malíkovcov. Ich trojičky − Sá−
ra, Samuel a Sofia – rastú ako z vody, Stretávame ich v sprievode rodičov
či starých rodičov na podujatiach mesta. Teraz to bolo na jarmoku, predtým
na stavaní mája. Pohybmi dávali najavo, že hudbu vnímajú a bolo im veselo.

Snímka a text: − grm −

60 rokov zdravotného obvodu v Strážskom
Uznesením zo dňa 30.6.1947 vtedajšia Rada ONV v Michalovciach zriadila

v Strážskom zdravotný obvod aj s blízkymi spádovými obcami. Po vzniku Chem−
ka v roku 1952 a príchodom nových pracovníkov z celej ČSR sa začalo v Stráž−
skom aj s výstavbou pohotovostného sídliska v drevených barákoch, kde bolo
od roku 1953 umiestnené aj zdravotné stredisko, neskôr tam boli priestory  ZK
ROH (na snímke z kroniky).

Prvým praktickým lekárom, ktorý ošetroval miestnu populáciu, bol vojenský
lekár MUDr. Juraj Šranko, nakoľko armáda mala v areáli UBA vojenskú posád−
ku. Jednou zo sestier pracujúcich na tomto prvom zdravotnom stredisku v meste
bola aj H. Molnárová. Ďalšími lekármi, až do výstavby terajšej budovy zdravot−
ného strediska, boli MUDr. Fr. Laube a MUDr. Ivan Svätý ktorý neskôr pôsobil
ako primár na ORL − oddelení michalovskej nemocnice.

Po hasičskej zbrojnici
S výstavbou terajšej budovy zdravotného strediska sa začalo v roku 1954.

Predtým sa tam nachádzal školský dvor a hasičská zbrojnica. Budova bola sko−
laudovaná o rok neskôr a vtedy započala  aj činnosť. Prvým praktickým lekárom
pôsobiacim v nových priestoroch bol MUDr. Lesný, ktorý v roku 1957 odchádza
do Svitu. Od tohto roku až do roku 1970 je stabilizujúcim činiteľom zdravotného
strediska MUDr. Rudolf Sobel. Asistovala mu zdravotná sestra A. Šedová.
Ďalšou sestrou bola P. Dzubáková. MUDr. Sobel pracoval aj ako praktický lekár
pre deti, detskou sestrou bola jeho manželka. Dr. Sobel získal čestný titul Zaslú−
žilý lekár, výrazne sa angažoval aj činnosťou v ČSČK pri šírení osvety medzi
obyvateľstvom. Neskôr externe z detského oddelenia dochádzali Dr. Janovčík,
Dr.Kanca, Dr. Gayová, Dr. Hanák, Dr. Beňko, Dr. Heveryová, Dr. Pilarová, pos−
ledne menované lekárky neskôr emigrovali(Palestína, Izrael).

V roku 1964 bol zriadený detský obvod, prvým stabilne pôsobiacim pediat−
rom v Strážskom bol MUDr. Hlivák, v roku 1971 odchádza do Rem. Hámrov.
Ďalší pediatri pôsobili v kratších intervaloch, najdlhšie pôsobiacim detským leká−
rom je MUDr. Žaková, ktorá na detskú ambulanciu nastúpila v roku 1981 a prak−
tizuje prax doteraz.

Po Dr. Sobelovi v roku 1970 prichádza MUDr. Pavol Klacik. Ako praktický
lekár pre dospelých na zdravotnom stredisku pôsobil 24 rokov, asistovali mu
zdravotné sestry P. Dzubáková a manželka A. Klaciková. MUDr. Klacik zároveň
pôsobil ako vedúci lekár zdravotného strediska. V roku 1972 pracovali v OZS
Strážske praktický lekár pre dospelých, pediater, gynekológ a stomatológ  aj s
technikom. Prvým gynekológom v Strážskom bol Dr. Slivka, neskôr Dr. Hevery
a ďalší, doteraz tu pôsobili ôsmi. Najznámejším ženskými sestrami sú Rýniková,
A. Janovská, V. Muliková. MUDr. Viliam Knocik
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Tohtoročný celoslovenský festival
umeleckého prednesu žien sa dožil
40. výročia. Zároveň sme si pripo−
menuli 150. výročie narodenia Terézie
Vansovej, priekopníčky slovenského,
ženského emancipačného hnutia.
Okresná súťaž sa vďaka Únii žien
Slovenska v zastúpení jej okresnej
predsedníčky A. Zabloudilovej, usku−
točnila v spolupráci s referátom kultú−
ry MsÚ po druhýkrát v našom meste.

Úvod súťaže patril krátkej spo−
mienke na vynikajúcu recitátorku,

stredoškolskú profesorku PhDr. M.
Stojakovú, ktorá nás, žiaľ, už navždy
opustila. Dramatický krúžok zo ZUŠ v
Strážskom – Ing. A. Vargovičová,
Mgr. A. Gadžová, S. Semanová,  Mgr.
A. Šuľaková, P. Šuľak, G. Magyár,
I. Burášová – v réžii PhDr. O. Sema−
novej, predviedli zdramatizované pás−
mo o živote neobyčajnej osobnosti,
vzdelanej, obetavej, oceňovanej už vo
svojej dobe, pritom neobyčajne
skromnej T. Vansovej. Porota v zlo−
žení PhDr. O. Semanová, Mgr. V.
Babjaková, G. Grmolcová odporučila
do krajskej súťaže I. Burášovú, Mgr.
A. Gadžovú, Ing. A. Vargovičovú, Mgr.
A. Šuľakovú. Podujatie okrem referátu
kultúry finančne podporila firma Ka−
menárstvo Fedor Strážske. Z krajskej
súťaže na celoslovenský festival v
Banskej Bystrici postúpili a úspešne
náš okres reprezentovali recitátorky I.
Burášová a Mgr. A. Gadžová. Blaho−
želáme a prajeme v tejto ušľachtilej
činnosti veľa úspechov. 

M. Karkošiaková 

Krajské osvetové stredisko v
Košiciach v spolupráci so Sloven−
ským zväzom ochrancov prírody,
zorganizovali 2. ročník vedomost−
nej, výtvarnej a literárnej súťaže
pre deti a mládež II. stupňa zá−
kladných škôl a stredné školy, za−
meranú na propagáciu a spozná−
vanie chránených území v Košic−
kom kraji. 

Vynikajúce vedomosti
Koordinátorom súťaže v okrese

bolo ZOS Michalovce a v našom
meste referát kultúry, športu a
školstva MsÚ. Základná škola sa aj
v tomto roku zapojila do vedo−
mostnej súťaže. Aj keď trojčlenné
družstvo v tom istom zložení –
Silvia Venglarčíková, Eva Kalafá−
sová, Lenka Kočanová – neobhájilo
minuloročné prvenstvo, získalo
pekné 2. miesto. Dievčatá v silnej
konkurencii preukázali vynikajúce
vedomosti z oblasti prírody a kra−
jiny, flóry a fauny.             − KM −

PrekvapeniePrekvapenie
Spevácky zbor Rozkvet pri príle−

žitosti Dňa matiek vystúpil v domove
dôchodcov so svojím programom.
Odmenou za naše vystúpenie bol
potlesk a úsmev na tvárach nášho
obecenstva. Veľmi nás prekvapilo, ale
i potešilo, že nás obdarovali vlastno−
ručne vyrobeným blahoželaním ku
Dňu matiek, ktoré nám odovzdal per−
sonál.                                  − AZ −

Kultúrne podujatia mesta
4. júna 2007 − pondelok o 14.30 hod. v mestskom parku – súťažno−športové 

podujatie s názvom Cesta rozprávkovým lesom (referát kultúry, 
CVČ Dúha, ZŠ, MŠ)

11. júna 2007 o 10. hod na MsÚ – otvorenie výstavky najlepších literárnych 
a výtvarných prác na tému Vyspievaj ódu na rodnú zem 
(pri príležitosti Roka slovenskej suverenity a spolupatričnosti)

23. júna 2007 – sobota o 18. hod. v Broadway clube – Strážske hľadá 
superhviezdu – finále speváckej súťaže o najlepšieho interpreta 
populárnej hudby

15. júla 2007 nedeľa o 15. hod. v mestskom parku – kultúrno−spoločenské 
podujatie pri príležitosti 15. výročia prijatia Deklarácie 
zvrchovanosti SR

Asaben 2007 – rómsky folklórny festival v mestskom parku na amfiteátri (referát
kultúry MsÚ, OZ Stražčanský úsmev, Rómske koordinačné centrum
Michalovce, OZ Nová cesta Michalovce)

Správne dievča, správny chlapec – zábavná súťaž na mestskom kúpalisku 
v spolupráci s firmou Avon

28. augusta 2007 o 15. hod. na Námestí A. Dubčeka – oslavy 63. výročia SNP
– pietna spomienka – vystúpenie SZ Rozkvet − súťaž v aranžovaní
kvetov − vystúpenie KP Zrkadlenie a Rozmarínu KD s hudobno−
slovným pásmom Chránim si rodnú zem 

10.ROČNÍK SÚŤAŽE V INTERPRETÁCII SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ PIESNE

Jubilejný Strážsky slávikJubilejný Strážsky slávik
29. apríla 2007 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník súťaže v prednese piesne

Strážsky slávik. Súťaž organizoval referát kultúry, školstva a športu pri Mest−
skom úrade v Strážskom, základná škola a MO MS v Strážskom. Viacúčelová
sála vďaka dekoráciám z tkanín vyrobených zručnými gazdinkami už v
predošlých storočiach a ľudovým liečivám z horného Zemplína plne korešpon−
dovala s témou súťaže. Súčasťou podujatia bolo totiž otvorenie výstavy spoje−
nej s rozprávaním Milady Ivankovej z Vranova s názvom Nevyužité možnosti
ľudovej medicíny − duchovné a hmotné bohatstvo horného Zemplína. Výstava
aj rozprávanie sa stretli s veľkým záujmom zo strany divákov.

V tomto ročníku súťažili žiaci a dospelí v piatich kategóriách (na snímke J.
Romana) za hudobného doprovodu učiteľa ZUŠ Gabriela Uličného. V mene
organizátorov musím s ľútosťou konštatovať, že tento ročník bol bez súťažiacich
v kategórii stredných škôl.

Povzbudzujúcou bola účasť súťažiacich v I. kategórii z materskej školy:
Tamarka Kňaziková, Simonka Škurková, Dominika Pilchová, Katka Kužmová,
Betka Šmilňaková a Jakub Džugan zaspievali svoje obľúbené pesničky.
Divákom a porote vylúdila úsmev na tvári najmladšia speváčka Gabika Dzu−
rillová s pesničkou Opilam še. V II. kategórii súťažilo 6 žiakov z 1.−4. ročníka.
Prvé miesto si vyspievala Kristínka Mazárová (Kenderička bobata) a Marko
Zambory (Anička dušička nekašli). Na ďalších miestach skončili Klaudika Goro−
ľová (Kedz sebe zašpivam), Kristínka Dankaninová (Pod horou, pod horou),
Liana Petrušková (Sadzilam petrušku) a Simonka Poláková (Na koncu valala).

Predpokladaným víťazom III. kategórie bol Matúš Mazár. Boli sme zvyknutí
z predošlých ročníkov súťaže a z ďalších vystúpení na jeho precízny prednes,
no toho roku nás skutočne prekvapil kultivovaným spevom piesne Bul ja pod
oblačkom, hojaja. Aj keď súťaž bude pokračovať ďalšími ročníkmi, určite Matúš
bude jedným z jeho najúspešnejších účastníkov. Druhé miesto obsadila Magda−
léna Veľasová (Daľi sce me mamko) spolu s Marekom Koscelníkom (Ňit
krajšeho dzivčatečka). Simona Pavelková (A ja taka čarna) a spolu s Frederi−
kou Šlepakovou  (Aj kedz ja maľučka) obsadili 3. miesto.

Z domova sociálnych služieb nám prišli zaspievať Marienka Horvátová
(Kolo nas popred nas)  a  duo s Dagmarkou Murgošovou (Idzem po valaľe, ka−
meňe padaju).

V kategórii dospelých vystúpili Ľudmila Frenová a Liana Petrušková. V zá−
vere programu PhDr. Lýdia Bušaničová ocenila dlhoročnú snahu organizátorov
podujatia o udržanie tradície v speve ľudovej piesne. Ceny súťažiacim, na ktoré
okrem organizátorov prispeli aj sponzori – Kozmetika Avon v zastúpení Viery
Maťaščíkovej, Prvá stavebná v zastúpení Liany Petruškovej, Jarmila Ngo−Duco−
vá a strana Smer – odovzdal víťazom primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák.

Ing. D. Dobisová

V znamení jubileíV znamení jubileí

Bolo to práve 22. apríla v roku
1970, keď vedci a ekológovia v USA
ovplyvnení fotografickými a telegrafic−
kými snímkami z kozmu dokumentu−
júcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme
demonštračne vyzvali ku spoločnému
celosvetovému úsiliu za ochranu na−
šej planéty.

V roku 1990 sa pri príležitosti Dňa
Zeme aktivizovalo viac ako 200 milió−
nov ľudí v 140 štátoch medzi nimi bo−

la vtedajšia ČSFR. Od roku 1990 sa v
tento deň koná kultúrno−výchovné po−
dujatie aj v našom meste. Tohtoročné
bolo tiež vydarené. V kultúrnom prog−
rame vystúpili deti MŠ, DSS, ZŠ, škol−
ského klubu, CVČ Dúha. Ďalšiu lipu –
strom Slovanov – zasadil na Námestí
A. Dubčeka poslanec MsZ Ján Tejgi.
Organizátormi boli referát kultúry,
MsÚ, CVČ Dúha, Mestský podnik slu−
žieb mesta Strážske.           − ošiak −

Deň Zeme sa vydaril
Od každého z nás závisí, aké životné prostredie si vytvoríme a v

akom budeme žiť, aký vzťah vychováme v deťoch k našej planéte a sa−
motnej prírode. Už tradične si 22. apríla pripomíname deň Zeme.

Závislosť v moci kultuZávislosť v moci kultu
Pod týmto názvom zorganizovalo Zemplínske osvetové stredisko Micha−

lovce a referát kultúry, športu a školstva pri MsÚ  dve stretnutia so študentmi
SOŠ v Strážskom.

PhDr. Anna Mondoková rozprávala s mladými ľuďmi o novom spoločen−
skom probléme na Slovensku, ktorým sú sekty. Človek sa môže stať až
psychicky závislým na sekte podobne ako narkomani na drogách. Začína sa to
zvedavosťou, prvotnou fascináciou, zmenou myslenia, až po odchod z rodiny,
sociálnu izoláciu a stratu slobody. Život v sekte mení pôvodné „JA“ na kultovú
identitu. Stráca sa individualita, človek ináč myslí, cíti, koná. Čo malo pre neho
hodnotu včera, dnes nemá žiadnu cenu. Človek môže sektu opustiť, zbaviť sa
závislosti, je to však zdĺhavý a bolestivý proces. Pre narkomanov máme
vybudovanú celú sieť liečebných zariadení. Bývalý člen sekty nemá veľa
možností kam sa obrátiť. Odborníkov je málo a pracujú v skromných pod−
mienkach bez výraznej podpory štátu. Najlepšou ochranou podľa Ivany Ško−
dovej, pedagogičky, externej psychologičky o.z. Integra – centrum prevencie v
oblasti siekt, je búranie mýtov, informovanosť a podpora kritického myslenia.
Dôležité je, aby rodičia dokázali debatovať so svojimi deťmi, neodsudzovať, ale
argumentami vecne a jednoznačne vyjadriť nesúhlas.                        − koš −

Zdravý život
Som žiakom 4. A triedy v miest−

nej ZŠ. Rád kreslím a chodím na ZUŠ
do Michaloviec. Raz prišla naša pani
učiteľka a dala mi kresliť tému zdravie. 

Nakreslil som tri stupienky (ako
stupienky pre víťaza športových súťa−
ží): 1. stupienok bolo zdravie, 2. stu−
pienok bol alkohol a cigarety, 3. stu−
pienok boli silné drogy. Pomáhali mi
pri tom aj moji traja spolužiaci: Domi−
nik Hredzak, Martin Barvíř, Andrea
Bočanová, a to preto, lebo som to
mal stihnúť za tri vyučovacie hodiny.

Potom som čakal na odpoveď, či
som uspel, alebo nie. Často som kres−
lil do súťaže, ale nikdy som neuspel.
O týždeň prišla do triedy pani učiteľka
a oznámila mi skvelú správu. Uspel
som. Mal som ísť prevziať cenu do Mi−
chaloviec, ale ten deň som mal pla−
vecký výcvik. Pán riaditeľ našej školy
to zariadil. Boli so mnou aj ďalšie tri
dievčatá. Keď sme tam prišli, všetky
kresby boli vystavené. Dostal som
diplom a knihu Básničky a maľovan−
ky. Bol to pre mňa skvelý pocit, na
ktorý sa nezabúda.            Marek Paľo
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Výsledky bežcov MBO OPARM Strážske
15.4.2007 − Čečehov − Čečehovský polmaratón − 21,097 km
3.miesto − 3A − Vladislav Lipovský − 1:14:52 hod., 7.miesto − 6A − Milan
Ondričko − 1:19:55 hod., 46.miesto − 12B − Ján Demčák − 1:43:17 hod.
21.4.2007 − Michalovce − Podvihorlatský maratón − 42,195 km
1.miesto − 1A − Vladislav Lipovský − 2:39:43 hod., 4.miesto − 2A − Milan
Ondričko − 2:50:09 hod., 12.miesto − 3A − Cyprián Vaľko − 3:11:23 hod.,
13.miesto − 5C − Jozef Vargovič − 3:12:57 hod.
22.4.2007 − Vranov nad Topľou − Vranovská desiatka − 10 km
38.miesto − 15B − Ján Demčák − 44:15,9 min.
29.4.2007 − Budimír − Budimírsky polmaratón − 21,097 km
5.miesto − 5A − Vladislav Lipovský − 1:14:07 hod., 12.miesto − 8A − Milan
Ondričko − 1:19:15 hod., 28.miesto − 4C − Jozef Vargovič − 1:27:13 hod.,
48.miesto − 18A − Ján Tomko − 1:33:03 hod.
6.5.2007 − Slovenská Kajňa − Kajňanská desiatka − 10 km
3.miesto − 2A − Vladislav Lipovský − 35:22 min., 30.miesto − 9B − Ján Demčák
− 43:05 min., 53.miesto − 5D − Jozef Lipovský − 50:22 min.
13.5.2007 − Nižný Hrušov − Hrušovská sedmička − 7,5 km
3.miesto − 2A − Vladislav Lipovský − 27:40 min., 20.miesto − 5C − Jozef
Vargovič − 32:22 min., 28.miesto − 11B − Ján Demčák − 35:27 min., 43.miesto
− 5D − Jozef Lipovský − 43:48 min.
27.5.2007 − Tovarné − Beh vďaky − 12,5 km
11.miesto − 3A − Ján Tomko − 50:04 min., 12.miesto − 4C − Jozef Vargovič −
50:24 min., 22.miesto − 8B − Ján Demčák − 54:18 min.
2.6.2007 − Plitvické jazerá /Chorvátsko/ − Plitvický maratón − 42,195 km
6.miesto − 6A − Vladislav Lipovský − 2:42:03 hod., 66.miesto − 13B − Ľubomír
Lipovský − 3:39:28 hod.  − VL −

Na súťaži uspeli aj našiNa súťaži uspeli aj naši
Mestská organizácia SRZ Michalovce v spolupráci s mestom Michalovce

uskutočnila 5. mája 2007 na VN Baňa I. ročník súťaže v love rýb udicou –
plávaná pre deti z Michaloviec a okolia o pohár primátora Michaloviec.  

Pripravili sme  úvodnú súťaž nielen pre držiteľov detských rybárskych lístkov,
ale aj pre deti, ktoré doposiaľ k rybárstvu neprivoňali.Preto sobota 5. mája bola
pre niekoľkých odvážnych prvým stretnutím s rybárskym bičom, silónom,
plaváčikom a malým háčikom. V závere tohto skvelého podujatia zástupca
primátora MUDr. Benjamín Bančej odovzdal mnoho cien pre víťazov,
účastníkov a víťazovi putovný pohár. 

V kategórii „nerybári“ zvíťazil Jakub Eštok s úlovkom o váhe 9 660 g, pred
druhým Tomášom Eštokom (4 720 g) a tretím Slavomírom Lipovským (z krúžku
Mladý rybár pri CVČ Dúha). Celkovo 31 detí za tri hodiny preteku ulovili 78 080
g rýb, teda lov rýb im ide. Najviac radosti mali deti skupiny neregistrovaných ry−
bárov, pretože rybárske biče a všetko, čo na začiatku súťaže dostali od organi−
zátorov, si mohli nechať. Z našich Slavo Lipovský získal 3. miesto, Tomáš Mihaľ−
ko 5. miesto a Mišo Polák 8. miesto. Šéfkuchár Janko Kravec pripravil pre
všetkých účastníkov výborný guláš a pravú rybaciu polievku. Tá veru chutila aj
rodičom, ktorí možno aj kvôli tejto dobrote, začnú finančne podporovať svoj
drobizg v rybárskych aktivitách.               Ján Sisák, vedúci ryb. krúžku pri CVČ

V novembri 2006 sa začal už 13.
ročník mestskej ligy v kolkoch (ročník
2006/2007). Hralo sa na 3x60 hodov
združených. Do súťaže sa zapojilo 7
družstiev a nastúpilo v nich 33 kolká−
rov, z toho 5 žien. Súťaž prebiehala v
dvoch častiach: základná a nadstav−
bová systémom play off. V základnej
časti hrali družstvá každé s každým
jeseň – jar. V nadstavbovej časti sa
hralo vylučovacím spôsobom (podľa
umiestnenia v základnej časti) na dve
súťažné zápasy.

V prvej semifinálovej dvojici sa
stretli Rýchle šípy a Gambaro club.
Do finálovej skupiny postúpili kolkári z
družstva Rýchle šípy víťazstvom 2:0.
V druhej semifinálovej dvojici sa
stretli Park a K+k. Do finálovej skupi−
ny postúpil Park víťazstvom 2:0.

Účastníkmi finálovej skupiny boli
Flinstonovci (víťaz základnej časti),
Rýchle šípy a Park. Vo finále sa
uskutočnili tri turnaje za účasti všet−
kých troch družstiev. Víťazom 13.
ročníka MsKL sa stalo družstvo Flin−
stonovci: Igor Grnáč, Miro a Ľubo

Cimprichovci a Ján Cibulka. Získalo
titul Majster MsKL v Strážskom, roč−
ník 2006/2007 a putovný pohár. Dru−
hé miesto patrí celku Rýchle šípy s
hráčmi: Milan a Miloš Kozárovci, Ján
a Jozef Kucanovci a Miroslav Štefan.
Tretie miesto obsadil Park: Katka Li−
povská, Vlado a Rado Lipovský a Mi−
lan Medvec.

V individuálnom hodnotení bol
najúspešnejším kolkárom Igor Grnáč,
druhé miesto obsadil Ján Cibulka a
tretí skončil Jozef Kucan. Najlepšie tri
celky a traja jednotlivci boli odmenení
cenami.

Mestská kolkárska liga splnila
hlavný cieľ, vyhľadávať talenty pre do−
plnenie mužstva, ktoré reprezentuje
naše mesto v krajskej súťaži, rekrea−
čne si zašportovať a zároveň dať prí−
ležitosť mládeži zmerať si športové
výkony s tými najlepšími. Štyria mladí
kolkári boli zaradení do A družstva
ŠKK Strážske: Pavol Meňovčík, Lukáš
Knap, Lukáš Sabol a Zuzka Olšavo−
vá, ktorá bola daná na hosťovanie do
extraligového Šariša.          Hodu zdar!

13. ROČNÍK MESTSKEJ KOLKÁRSKEJ LIGY

Flinstonovci a Igor Grnáè

Na stupňoch víťazov
Krajské kolo gymnastický štvorboj

sa uskutočnilo 10.5.2007 v Košiciach.
Žiaci základnej školy Strážske dosiahli
tieto umiestnenia.

Kategória A – dievčatá 3. miesto
(Mgr. M. Feňková): Viktória Pirníková
2.A, Sabína Dančišinová 2.B, Laura
Šurinová 2.A, Simona Poláková 2.A,
Terézia Misárová 2.A (3. m jednotliv−
ci), chlapci 1. miesto (Mgr. M. Feňko−
vá): Lukáš Mihaľko 2.A, Richard Ven−
ger 2.A, Tomáš Pacola 3.A, Matúš
Paľo 2.A, Marko Zambory 2.B (1. m
jednotlivci).

Kategória B – dievčatá 3. miesto
(Mgr. M. Müllerová, Mgr. I. Hudáko−
vá): Júlia Tokárová 4.A, Martina
Cimprichová 4.B, Lenka Kosťová 3.A,
Zuzana Moleková 4.A (2. m jednotliv−
ci), Dominika Ngo−Ducová 4.B.

Kategória C – dievčatá 3. miesto
(Mgr. M. Feňková): Zuzana Demčáko−
vá 6.B, Veronika Ferčáková 6.B, (3 m
jednotlivci), Nikola Papinčáková 6.B,
Veronika Slišková 5.A, Mária Porva−
zová 5.A, chlapci 2. miesto (Mgr. F.
Müller): Martin Mitro 7.B, Peter Stach
7.B, Marián Soltesz 5.B, Dárius Vaňko
7.C, Matúš Meňovčík 6.B (3. m jednot−
livci).                                   − zš −

Svätý Florián je patrónom hasičov.
Preto 4. mája zorganizovala Prvá
hasičská a.s. Chemko ukážkový deň.
Školská mládež zo ZŠ a deti MŠ zo
Strážskeho a Starého obdivovali ši−
kovnosť hasičov pri hasení vraku auta
hasičskými ručnými prístrojmi, potom
za pomoci hasiacich vozidiel i vod−
ným delom. Hasičský záchranný zbor
z Michaloviec prišiel s technikou,
ktorú využívajú najmä pri autohavá−
riách. Pílou a veľkými kliešťami na−
koniec „havarované“ auto rozobrali a
obrazne akoby vyprostili posádku

auta. „Je to určitý spôsob propagácie
a prevencie, ktorý uskutočňujeme aj v
iných mestách“ povedal riaditeľ – ná−
čelník OR HaZZ v Michalovciach Mgr.
Pplk. A. Nejedlý. Obďaleč naši hasiči
urobili deťom radosť a dali im vyskú−
šať skoky do záchrannej podušky,  pri−
dali sladkosť. Niektorí – najmä chlapci
– závideli M. Barlášovi, veliteľovi jed−
notky Prvej hasičskej a.s. Strážske so
sídlom v Chemku, že velí takým šikov−
ným hasičom, ktorí ukázali svoju zruč−
nosť aj v deň patróna už siedmykrát.

− grm −

Šikovní, zruèní hasièi

Volejbalové družstvá dievčat a
chlapcov Základnej školy v Stráž−
skom sa už tretí rok zúčastňujú Pro−
tidrogovej ligy, ktorú organizuje volej−
balový klub Chemes v Humennom.
Je to dlhodobá súťaž, ktorá začína v
novembri a končí v máji. Počas tohto
obdobia sa odohrávajú zápasy sys−
témom každý s každým u každého
účastníka. V minulom roku bolo pri−
hlásených osem družstiev, tohto roku
iba päť. Poradie sa potom určí na
základe získaných bodov v jednot−
livých kolách.

Naším cieľom v tejto súťaži je
získať čo najviac skúseností v her−

ných činnostiach družstva, lepšiu ko−
ordináciu hráčov na ihrisku a v ne−
poslednej miere aj psychickú záťaž a
pocit zodpovednosti. S takto získaný−
mi skúsenosťami sa  družstvám ľahšie
zdolávajú súperi v okresných kolách
SAŠŠ. Už niekoľko rokov patria obi−
dve družstvá k špičke okresu, kraja a
chlapci aj na Slovensku.

Myslíme, že aj takou formou sa dá
zmysluplne využiť voľný čas, urobiť
niečo pre svoje zdravie a pocítiť ra−
dosť z úspechu. Prajeme obom druž−
stvám ešte veľa športových úspechov
a blahoželáme k 2. miestu.    − A.B. −

Protidrogová liga vo volejbale

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. 

Výsledky V. ligy sk. JV – muži 15. kolo Strážske – Buzica 0:1; 16. kolo
Michaľany − Strážske 2:1, G: Vožny; 17. kolo Strážske – Nacina Ves 1:0, G:
Rohaľ; 18. kolo Sokoľany – Strážske 2:1, G: Matta; 19. kolo Strážske – Vojčice,
G: Matta; 20. kolo Medzev – Strážske 2:0; 21. kolo Strážske – Poproč 3:2, G:
Natafaluši, Kóc, Guzej; 22. kolo Čaňa – Strážske 3:0.

Výsledky IV. ligy sk. E – dorast 15.kolo Streda n/B – Strážske 1:3, G: Dilik
2, Melko; 16. kolo Strážske – Úpor 3:0, G: Melko 2, Maďar; 17. kolo Lastomír –
Strážske 1:0; 18. kolo Strážske – voľno, 19. kolo Z. Teplica – Strážske 1:2, G:
Karafa, Krivý; 20. kolo Strážske – Čierna n/T 2:2, G: Pavuk, Melko; 21. kolo Kr.
Chlmec – Strážske 2:3, G: Karafa, Melko, Krivý; 22. kolo Strážske – voľno.

Výsledky II. ligy sk. D – st. žiaci 13. kolo Strážske – Trebišov B 1:0; 14. kolo
Košická N. Ves – Strážske 2:0; 15. kolo Borša – Strážske 4:0; 16. kolo Strážske
– V. Kapušany 0:0; 17. kolo Strážske – voľno; 18. kolo Strážske – Košice C 1:2;
Michalovce B – Strážske 4:0.

Výsledky II. ligy sk. D – ml. žiaci 13. kolo Strážske – Trebišov B 0:13; 14.
kolo Košická N. Ves – Strážske 2:0; 15. kolo Borša – Strážske 2:1 16. kolo
Strážske – V. Kapušany 5:0; 17. kolo Strážske – voľno; 18. kolo Strážske –
Košice C 1:2; Michalovce B – Strážske 9:0.                               − j.r.−

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W

Dňa 10. mája 2007 sa v Koši−
ciach konali krajské majstrovstvá v
gymnastickom štvorboji žiactva ZŠ,
na ktoré postúpili víťazné 5−členné
družstvá z okresných kôl. Ako sa
už stáva pomaly tradíciou, aj tento
rok mala naša škola zastúpenie vo
všetkých kategóriách. Teší nás, že
záujem o gymnastiku v Strážskom
stále rastie, o čom svedčia aj počty
žiakov v záujmových krúžkoch. 

Úspech našich gymnastov
Opäť sa potvrdilo, že zodpoved−

ným prístupom trénerov − učiteľov,
ale aj žiakov, sa dajú dosiahnuť pek−
né výsledky:

Kategória A (1.−2. roč.) uč. Feň−
ková – dievčatá: 3.m (Misárová 3.m
v jednotlivcoch), chlapci: 1.m (Zam−
bory 1.m v jednotlivcoch).

Kategória B (3.−4. roč.) uč. Mü−
llerová, Hudáková – dievčatá: 2.−
3.m (Moleková 2.m v jednotliv−
coch).

Kategória C (5.,6.,7. roč.) uč.
Feňková, F. Müller – dievčatá: 4.m
(Ferčáková 3.m v jednotlivcoch),
chlapci: 2.m (Meňovčík 3.m v jed−
notlivcoch).             Mgr. M. Feňková


