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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Schválili záverečný účet mesta
V čísle 5−6 Naše mesto sme informovali o májovom zasadnutí.
Odvtedy rokovali poslanci v júni a auguste. Zasadnutia viedol primátor
mesta. Dôležitými bodmi bolo schválenie záverečného účtu mesta za
minulý rok a harmonogramu prípravy rozpočtu mesta na roky 2008−2010.
Mestské zastupiteľstvo 28.6.
2007 po prerokovaní zobralo na
vedomie: plnenie úloh z uznesení,
pripomienky zo zasadnutí MsZ, od−
borné stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rozpočtový
rok 2006, doplnenie počtu žiakov ZUŠ
Strážske k správe o hospodárení
škôl a školských zariadení za rok
2006, prehľad o stave poplatku za
komunálny odpad na rok 2007, pre−
hľad o prenájme nebytových priesto−
rov k 31.5.2007.
Poslanci po prerokovaní schvá−
lili: l Záverečný účet mesta Strážske
za rok 2006: a) celoročné hospodá−
renie mesta Strážske za rok 2006 sa
schvaľuje bez výhrad, b) pridelenie
prebytku hospodárenia za rok 2006 vo
výške 3 067 840 Sk do rezervného
fondu l VZN č. 2/2007 o pod−
mienkach, finančných príspevkoch a
spôsobe realizácie opatrení sociálno−
právnej ochrany detí a sociálnej kura−
tely l Koncepciu rozvoja sociálnych
služieb Komunitný plán mesta Stráž−
ske 2007−2013 l Plán kontrolnej čin−
nosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2007 l Odpredaj pozemkov: parc. č.
1458 o výmere 1288 m2, parc. č.
1561 o výmere 1767 m2 pre Ing.
Gabriela Kaňucha, Štúrova 547,
Strážske za cenu 50 Sk/m2 l Pre−
nájom pozemku parc. č. 1823/4 druh
pozemku zastavaná plocha vo výmere
1360 m2 v zmysle geometrického plá−
nu č. 36183415−72/2007, nachádza−
júci sa na Krivošťanskej ulici, odčle−
nený od parc. č. 1823/2 druh pozem−
ku zastavaná plocha vo výmere 2812
m2 pre NEK Slovakia, s.r.o., Š. Kuku−
ru 12, Michalovce za cenu 150 Sk/m2
ročne l Spoluprácu obce s občian−
skym združením Rescue team Slova−
kia a spoločnosťou Slovak radar, a.s.
pri realizácii projektu Chráň si svoje
dieťa l Pridelenie bytov: Varga Mi−
roslav, U−3/A−3, na 3 roky, Pavolková
Mária, U−3/C−5 na 3 roky l Predĺženie
NZ: Pacola Ján, CH−A/8, do 31.9.
2007, Hudec Jozef, CH−A/12, do 31.9.
2007, Čurma Slavomír, CH−A/20, do
31.9.2007, Šurmaneková Dušana,
CH−A/44, do 31.9.2007 l Navýšenie
pracovného úväzku pre Ruženu Kud−
ravú v zmysle platných noriem na do−
bu pokiaľ sa bude starať o dvoch
opatrovancov (Hajdučko, Kudravý).
Mestské zastupiteľstvo 23.8.
2007 po prerokovaní zobralo na ve−
domie: plnenie úloh z uznesení, pri−
pomienky zo zasadnutí MsZ, informá−
ciu o potrebe zriadiť mestské kom−
postovisko a nákladoch nevyhnutných
pre prevádzkovanie kompostoviska,
správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole listov vlastníctva

na nehnuteľný majetok a ich porov−
nanie s účtovným stavom, o kontrole
plnenia vybraného všeobecne záväz−
ného nariadenia, o kontrole plnenia
opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov zistených pri následných
finančných kontrolách, čerpanie roz−
počtu k 30.6.2007, informáciu primá−
tora o menovaní Ing. Miroslava Kaču−
ra do funkcie prednostu MsÚ od
1.9.2007, predpokladaný plán zasad−
nutí na IV. štvrťrok 2007.
Poslanci po prerokovaní schvá−
lili: l Harmonogram prípravy rozpočtu
mesta Strážske na roky 2008−2010 l
Rozpočet MsPS mesta Strážske na
rok 2007 l Správu za 1. polrok 2007
o nakladaní s komunálnym a drob−
ným stavebným odpadom v meste
Strážske l Nákup a dodávku kance−
lárskeho nábytku, stoličiek, knižnice,
školského nábytku, kuchynského ná−

bytku, šatníkov do objektu Domu kul−
túry v Strážskom l Návrh na použitie
nerozdeleného zisku a neuhradenej
straty MsPS nasledovne: a) rozdele−
nie hospodárskeho výsledku vo
schvaľovacom konaní – rozdelenie za
rok 2004, b) rozdelenie hospodár−
skeho výsledku vo schvaľovacom
konaní – rozdelenie za rok 2005, c)
rozdelenie hospodárskeho výsledku
vo schvaľovacom konaní – rozdelenie
za rok 2006, d) vysporiadanie hospo−
dárskeho výsledku za rok 2004 použi−
tím fondu reprodukcie, doúčtovanie z
fondu reprodukcie na účet nerozdele−
ný zisk, neuhradená strata minulých
rokov na vyrovnanie straty za rok
2006 l Pridelenie bytov: Ľudmila Du−
bovská, U−3/A−3, na 3 roky, Erik Dan−
čišin, U−3/A−5, na 3 roky l Predĺženie
NZ: Martin Popik, CH−A/9, do 30.11.
2007, Marta Mikeľová, CH−A/24, do
30.11.2007, Ing. Slavomír Vojtek, CH−
A/38, do 30.10.2007 l
(Pokračovanie na 2. strane).

Ocenenia k 63. výročiu SNP
Mesto Strážske, ZO SZPB v spolupráci s ďalšími politickými a spolo−
čenskými organizáciami v meste zorganizovali oslavy 63. výročia SNP, ktoré
sa uskutočnili 28. augusta 2007. Začali sa súťažou v aranžovaní kvetov. Po
skončení súťaže vystúpil krúžok poézie Zrkadlenie s pásmom pod názvom
Chránim si rodnú zem v réžii G. Grmolcovej.
Kvety k pamätníku položili predstavitelia mesta, priami účastníci SNP spolu
s predstaviteľmi ZO SZPB, Smer−SD, ZO KSS, ĽS−HZDS a predstavitelia spo−
ločenských organizácií. Po štátnej hymne a básni v podaní žiaka ZŠ Stanislava
Maskaľa slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák.
Zároveň odovzdal ocenenia, ktoré udelil Oblastný výbor SZPB v Michalovciach.
Medailu od Československej obce legionárskej dostali: Jozef Vasiľ, Ján Sivčo
(na snímke G. Grmolcovej) a Anna Zabloudilová. Medailu Za výstavbu okresu
prevzali Zita Podbehlá a Imrich Meňovčík a ďakovný list Mária Bubniaková,
Anna Manová a Helena Nemcová.

Deklaráciu o zvrchovanosti Slo−
venska – jej 15. výročie – si občania
mesta pripomenuli na slávnosti v ne−
deľu 15. júla. Podujatie s programom
folklórnej skupiny z Čaklova pripravila
miestna ĽS−HZDS.
Význam prijatia Deklarácie o
zvrchovanosti Slovenska zdôraznil v
príhovore P. Džurina, poslanec NR
SR za ĽS−HZDS. Pestrý program
Čakľovčanov všetkých prítomných,
medzi ktorými bol primátor mesta Ing.
V. Dunajčák, veľmi pobavil. Vrele im
poďakoval predseda miestnej ĽS−
HZDS J. Mihaľo. Kytice kvetov si vy−
slúžili folkloristi z Čaklova a moderá−
torka M. Karkošiaková. K životnému
jubileu odovzdali kyticu v závere J.
Mihaľovi. Z amfiteátra bolo blízko k
pripravenej vatre, ktorú pri speve slo−
venských piesní zapálili spomínaní
predstavitelia ĽS−HZDS. Spev a dob−
rá nálada sprevádzali prítomných aj
počas občerstvenia.
− olc −
Dňa 21. augusta 2007 sa usku−
točnilo výberové konanie na obsa−
denie pracovnej pozície prednostu
mestského úradu. Z dvoch prihláse−
ných uchádzačov jeden nesplnil
kvalifikačné predpoklady, pretože
nemal ukončené vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa a výbe−
rová komisia ho musela vyradiť.

Nový prednosta
S Ing. M. Kačurom bol vykonaný
osobný pohovor a test. Splnil kva−
lifikačné predpoklady i požiadavky
a od 1. septembra 2007 bol meno−
vaný do funkcie prednostu MsÚ.
Informáciu o jeho menovaní zobrali
poslanci na vedomie na augusto−
vom rokovaní MsZ.
− grm −

O mini oceliarni
V zasadacej miestnosti MsÚ sa
20. júna 2007 uskutočnilo verejné
pojednávanie zámeru navrhovateľa
PROMT, s.r.o. Martin, zastúpeného
spoločnosťou Enviconsult, s.r.o.
Žilina na výstavbu mini oceliarne v
Chemku Strážske. Prítomní odbor−
níci podrobne vysvetlili zámer,
technológiu mini oceliarne, vplyv
na životné prostredie. Táto päť mi−
liardová investícia predpokladá za−
mestnanosť pre 500 ľudí.
Prítomní poslanci, občania mes−
ta, redakcie Korzár a Naše mesto,
záhradkári z osady Chemkár a pra−
covníci MsÚ sa zaujímali najmä o
dopad na životné prostredie, rie−
šenie využitia a likvidácie odpadov,
záťaž na cestné komunikácie, daň z
nehnuteľnosti a iné.
− gg −

Nový školský rok

Na pietnom akte vystúpil spevácky zbor Rozkvet pod umeleckým vedením
Mgr. Anny Makuchovej, na akordeóne sprevádzal Gabriel Uličný. Čestnú stráž
pri pamätníku mali skauti.
Oslavy SNP pokračovali zapálením symbolickej vatry na počesť padlým v
SNP. K prítomným sa prihovorila Helena Nemcová, členka výboru a vatru
zapálil Imrich Meňovčík, člen ZO SZPB za prítomnosti priamych účastníkov
SNP, členov ZO SZPB, speváckeho zboru Rozkvet, obyvateľov domova dô−
chodcov a ostatných. Na spríjemnenie slávnostného odpoludnia spieval SZ
Rozkvet.
A. Zabloudilová

Pre žiakov a pedagógov základnej
školy sa 1. septembra začal nový
školský rok. Bránu školy po prvýkrát
prekročilo 46 žiakov 1. ročníka.
Školu bude navštevovať spolu 556
žiakov. O výchovu a vzdelávanie žia−
kov sa bude starať 34 učiteľov, 4 vy−
chovávateľky, 2 farári, asistent učiteľa
a 14 správnych zamestnancov.
Aj teraz majú žiaci možnosť
odovzdať vzdelávacie poukazy ZŠ a
svoje záujmy môžu rozvíjať v
telovýchovných, branných, umelec−
kých, literárnych, počítačových, príro−
dovedných a iných záujmových útva−
roch, ktorých je 39. Dve počítačové
učebne v škole budú využívať žiaci a
učitelia v povinnom vyučovaní a v
činnosti krúžkov. Rodičia budú môcť
znovu využívať nielen spomínané
učebne, ale aj telovýchovné zariade−
nia školy a školskú knižnicu.
Mgr. Michal Polák
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Schválili záverečný účet mesta
(Dokončenie z 1. strany)
l Prenájom nebytového priestoru po
A clube pre Mgr. Kamila Hajdučka,
Jahodná 518, Strážske za účelom
rozšírenia prevádzky (svadby, životné
jubileá) Broadway clubu o výmere
237 m2 l Prenájom nebytového prie−
storu pre Vieru Maťaščíkovú v OD
Laborec (č.9) po Allianz – Slovenská
poisťovňa za účelom zriadenia kance−
lárie – PSS, Triangel a Avon l Jedno−
razovú sociálnu výpomoc vo výške
3 000 Sk pre Evu Stachovú, Okružná
453, Strážske, na mimoriadne liečeb−
né náklady pre syna.
Poslanci uložili: l Vedúcej eko−
nomického oddelenia predpokladané
finančné náklady na kúpu a dodávku
nábytku do Domu kultúry v Stráž−
skom zapracovať do návrhu na zmenu

rozpočtu na rok 2007 l Preukázateľne
oboznámiť ubytovaných v ubytovni na
Ulici mládeže o ukončení ubytovania
z dôvodu prevodu nehnuteľnosti
mesta na KSK. Zrušili: l Uznesenie
č. 146/2007 zo dňa 23.5.2007, bod
B/5 – pridelenie bytu pre Jána Jacka
a uznesenie č. 147/2007 zo dňa
28.6.2007, bod B8 – pridelenie bytu
pre Miroslava Vargu l Uznesenie č.
141/2007 zo dňa 30.10.2006, bod B/7
– prenájom nebytového priestoru Noč−
ný bar MaM pre Milana Gnoru. Ne−
schválili: l Predĺženie nájomnej
zmluvy pre: Ivana Balogová, CH−A/18
(nedoplatok k 31.7.2007), Denisa
Szucsová, CH−A/19 (nedoplatok k
31.7.2007).
Ing. V. Dunajčák, primátor mesta

INFORMATIZÁCIA KNIŽNICE V STRÁŽSKOM

Prístup k internetu
Ešte v roku 2005 sa naše mesto prihlásilo na výzvu Slovenskej národnej
knižnice v Martine do projektu Verejný internet v knižniciach SR. Cieľom projek−
tu je vybavenie časti verejných profesionálnych knižníc výpočtovou technikou,
čím sa vytvoria predpoklady na zriadenie verejných prístupových bodov k
internetu. Mestská knižnica v Strážskom bola spomedzi uchádzačov vybratá a
projekt sa mohol úspešne realizovať aj u nás.
Projekt sa realizuje v rámci štrukturálnych fondov, Operačného programu
Základná infraštruktúra, blok E: Národné projekty informačnej spoločnosti.
Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo kultúry SR. Projekt je realizovaný v
spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a jej partnerom
Slovenskou chemickou knižnicou v Bratislave. Východiskom projektu je Prog−
ram elektronizácie knižníc schválený uznesením vlády SR č. 801/2002 zo 17.
júla 2002.
Čo projektom knižnica získala: server osadený dvoma procesormi, 2 GB
RAM pamäte a dvoma 73 GB diskami, 8 terminálov a 8 monitorov, zdroj ne−
pretržitého napájania, ethernetovú kabeláž, vysokorýchlostnú sieťovú tlačiareň,
servis vybavenia do 48 hodín, systémovú podporu 24x7x365, bezplatné zaško−
lenie, servisný hotline.
Pod novým názvom Informatizácia knižníc bol projekt v tomto roku zreali−
zovaný a do našej mestskej knižnice pribudlo kvalitné počítačové vybavenie za
400 tis. Sk. To sa nachádza v priestoroch zrekonštruovaného kultúrneho domu
na Družstevnej ulici a bude fungovať pri mestskej knižnici v Strážskom.
Vybavenie knižníc umožní poskytnúť bezplatný prístup k internetu pre všet−
kých občanov a k dispozícii budú aj odborné časopisy, zamerané na počítačovú
techniku, digitálne fotografovanie a programové vybavenie (software). Taktiež
budú k dispozícii odborné publikácie s počítačovou tematikou.
Na úspechu sa podieľala predovšetkým Slovenská národná knižnica v Mar−
tine, ktorej odborné pracovníčky Ing. Katarína Krištofová, neskôr Mgr. Andrea
Šmehylová ako koordinátorky projektu riadili všetky práce a poskytovali i našej
knižnici potrebné informácie, ako aj všetci ďalší autori a spolupracovníci pri
zaradení našej knižnice do projektu.
S potešením môžeme konštatovať, že i náš mestský úrad prípravou priesto−
rov a vytvorením prostredia pre inštaláciu a využívanie techniky prispel k celko−
vému úspechu.
Ing. Ján Harman

Sociálny poradca
V septembri vstupuje do platnosti nariadenie vlády SR, ktoré je účinné od
1.9.2007. Zmeny nastali v zvyšovaní súm príspevkov, ktoré v krátkosti cha−
rakterizujeme. Podrobnejšie informácie pre občanov poskytnú sociálni referenti
na MsÚ, alebo ÚPsVaR v Michalovciach.
Dávka v hmotnej núdzi: l jedna osoba 1680 Sk mesačne l jedna osoba s
dieťaťom, najviac štyrmi deťmi 2800 Sk mesačne l dvojica bez detí 2910 Sk
mesačne l dvojica s dieťaťom, najviac štyrmi deťmi 4000 Sk mesačne l jedna
osoba s viac ako štyrmi deťmi 4100 Sk mesačne l dvojica s viac ako štyrmi
deťmi 5360 Sk mesačne
Príspevok na bývanie: l jedna osoba 1490 Sk mesačne l Príspevok pri na−
rodení dieťaťa 4560 Sk l Príspevok na pohreb 2400 Sk
Tlačivo na zmenu zdravotnej poisťovne môžete podať do konca septembra,
ak chcete zmeniť poisťovňu od 1.1.2008. ak to nestihnete do (30.9.2007, ďalšiu
zmenu vykonáte až k 1.1.2009. Zmenu v zdravotnej poisťovni môžete vykonať
len raz za rok. Preukaz poistenca treba odovzdať pôvodnej poisťovni do 8 dní.
(Zdroj: www.portal.gov.sk)
Bc. Alena Hordošová

Naše mesto

Spoločenská rubrika
V júni sa narodili 4 chlapci, 3 dievčatká, manželstvo uzavrel snúbenecký pár.
Jubilanti: Eva Maťašová, Anna Borkesová, Anna Adamová, Anton Kosť,
Miroslav Mikeľ, Jozef Kaňuch, Ladislav Zambor, Anna Repovská, Jozef Mitro;
Gustav Mikeľ, Jozef Holovin, Vincent Nazad; Cyril Kakoš, Štefan Balog; Ján
Knap; Helena Šuľová, Jozef Jeseňko, Eduard Kočerha; Jozef Krám, Alexander
Jančušek; Eduard Kaňuch.
Zomreli: Anna Kičková, Anna Kovaľová, Mária Šimková.
V júli sa narodili 2 chlapci, 3 dievčatká, manželstvo uzavrelo 6 snúbenec−
kých párov.
Jubilanti: Jozef Kucan, Cyril Balko, Stanislav Demko; Mária Pastornická,
Mária Vasiľová, Ján Rudačko, Jozef Kozár, Štefan Štafura, Pavol Lipovský; Zla−
ta Tušeková, Anna Zabloudilová, Anna Kasarová, Monika Šandorová, Ján Miha−
ľo, Emil Lipovský, Jozef Daňo; Klára Ďurková, Emília Lipovská, Cyril Geregáč;
Irena Klembarová, Ladislav Grigeľ; Vojtech Krajčík; Helena Šulová, František
Balla, Alfréd Žinčák; Pavlina Sabová, Pavol Buňatický.
Zomreli: Ladislav Dobrowolský, Matej Ferenc, Štefan Suchý, Anna Lipecká,
Helena Žinčáková, Pavol Kudravý, Helena Cmarová, Leonora Štefanová, Július
Bandura, Ján Pokoželec, Anna Drahokoupilová.
V auguste sa narodili 3 dievčatká, manželstvo uzavreli 2 snúbenecké páry.
Jubilanti: Jozef Tkáč, Jozef Mika, Jozef Krám, Marián Kočerha; Miluša
Holejová, Mária Tušajová, Mária Žáková, Juraj Stach; Ľubomír Kavka; Irena
Lenčáková, Milan Lauf, Michal Kižik; Anna Oleárniková, Anna Oharčáková;
Michal Kvak; Anna Kaňuchová, Zita Podbehlá.
Zomreli: Jozef Ivaničko, Alžbeta Magyarová, Mária Pirčová, Juraj Lukčo.
Novorodencom, manželom a jubilantom želáme veľa šťastia v živote, dobré
zdravie a pohodu. Tým, ktorí nás navždy opustili, venujme tichú spomienku.
− dag −

Prekvapený a dojatý hosť

V nedeľu 10. júna sa v obradnej miestnosti MsÚ uskutočnila milá
slávnosť. Primátor mesta Ing. V. Dunajčák odovzdal váženému hosťovi
Jozefovi Petraninovi Cenu mesta Strážske.
V príhovore ocenil výsledky jeho
pôsobenia v PCO v Strážskom v ro−
koch 1962 až 1970, kedy odišiel do
USA. Nezabudol na Strážske, pričinil
sa o rozvoj v duchovnej oblasti, o
reprezentáciu mesta v zahraničí aj

zorganizovaním zbierok na stavbu
nového chrámu. Náš hosť bol v minu−
lých rokoch vyznamenaný zlatým
krížom Bulharskej pravoslávnej cirkvi.
Vladyka Cyril, biskup michalovský, ho
pri odchode do USA vyznamenal hod−
nosťou protojereja.
V programe vystúpili členky
ZPOZ. Odzneli duchovné i svetské
piesne a verše.
„Som veľmi, veľmi prekvapený a
dojatý pozornosťou, ktorej sa mi tu
dostalo. Vážim si to a som nesmierne
vďačný za ocenenie a priebeh sláv−
nosti. Potešilo ma a príjemne prekva−
pilo, keď som sa dozvedel, že mesto
za symbolickú korunu darovalo PCO
pozemok na stavbu chrámu, ktorý
rozšíri dominanty mesta a poskytne
duchovné útočisko pre našich veria−
cich... Za všetko ďakujem...“ povedal
v závere a po pohľade na kyticu v
rukách začal spievať Mnohaja lita.
Celkom prirodzene sa pridali všetci
prítomní. Príjemná atmosféra vládla aj
pri neformálnej besede.
− grm −

Účasť ZPOZ na podujatiach
Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ pripravil a spoluorganizoval
v minulých mesiacoch niekoľko podujatí.
V spolupráci so ZUŠ to bolo
mátor mesta. Žiaci sa učiteľom od−
slávnostné vyradenie 9 absolventov. vďačili kyticami kvetov a podpísali
Prvýkrát v histórii školy bola medzi
sa do pamätnej knihy mesta. Po
nimi dospelá − učiteľka tejto školy skončení slávnosti sa zabavili na dis−
Nadežda Biľová, ktorá absolvovala kotéke v škole.
štúdium hry na gitaru. K absolven−
Pri príležitosti pekného životného
tom sa prihovorili primátor mesta
jubilea účinkoval ZPOZ v programe
Ing. V. Dunajčák a riaditeľka ZUŠ pre A. Zabloudilovú, ktorej Ing. V.
PhDr. A. Stašková, CSc. Primátor
Dunajčák odovzdal cenu primátora
absolventom blahoželal červeným
mesta Strážske. Ocenil jej aktivitu v
karafiátom. Za starostlivosť počas Únii žien Slovenska, Slovenskom
štúdia poďakovala pedagógom i skautingu, Klube slovenských turis−
rodičom F. Ihnátová. V programe tov, v speváckom zbore Rozkvet,
účinkovali členky ZPOZ.
krúžku poézie Zrkadlenie, krúžku
V závere školského roka sa vo paličkovania a OZ Asaben.
VÚS uskutočnila rozlúčka žiakov 9.
V závere slávnosti spevácky
ročníka so ZŠ za účasti 64 žiakov, zbor Rozkvet jej zaspieval niekoľko
pedagogického zboru a rodičov. piesní. K blahoželaniu mesta sa pri−
Riaditeľ školy Mgr. M. Polák ocenil
dali zástupcovia organizácií, členky
tých žiakov, ktorí dosiahli výborné krúžku Zrkadlenie a celý zbor
výsledky, dobre reprezentovali ZŠ a Rozkvet. Pred slávnosťou zaznela jej
mesto v rôznych súťažiach. Za túto
obľúbená pieseň spolu s vinšom
reprezentáciu im poďakoval aj pri− „zrkadleniek“ v mestskom rozhlase.
G. Grmolcová
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LATINSKÉ PRÍSLOVIE V PRAXI
Čo sme nedávno zažili... Zdravie
a štýl Rómov

Jednou z plánovaných aktivít členov stredoškolského parlamentu v Stráž−
skom bolo aj stretnutie s primátorom mesta Ing. Vladimírom Dunajčákom a
účasť našich členov parlamentu a mladých ľudí na zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Predstaviteľ mesta nás všetkých milo privítal, usadil a rozprával
sa ako s rovnocennými partnermi o svojich mladých časoch, keď on sám bol
študentom. Potom sme sa mu predstavili my. Hovorili sme o našej činnosti a
aktivitách, ktorými bol milo prekvapený. Ocenil, že mladí ľudia ako my, sa
zaujímajú o dianie v meste, vo svojom okolí, aj keď väčšina našich rovesníkov
má iné záujmy. Potešilo nás, že po dlhom čase bude v tomto malom mestečku
fungovať kultúrny dom, v ktorom určite budeme organizovať aj niektoré naše
aktivity. Ďalej sme mu prezentovali výsledky ankety o potrebách mladých ľudí.
Prisľúbil, že urobí všetko preto, aby mládež v našom meste bola spokojná.
Naše stretnutie s poslancami mestského zastupiteľstva predčilo všetky naše
očakávania. Veď nikto z nás ešte na takomto zasadnutí nikdy nebol. Pôvodne
plánovaná polhodinka sa zmenila na takmer dve.
Po našom zasadnutí sme skonštatovali, že na mestský úrad ešte prídeme a
v našich aktivitách budeme oveľa usilovnejší.
− BCBK −

Radosť a šťastie

Šťastie nie je nič, čo človek stretne. Musí akoby samo vyplynúť z našej
činnosti, práce, tvorenia.
Život naplnený šťastím a radosťou
môžeme považovať za individuálne
tvorivé dielo, ktoré je výnimočné a
jedinečné. Aby dospelý bol schopný
prežívať niečo tak krásne ako je
šťastie, má byť k tomu vedený od ma−
lička, má byť vychovávaný k schop−
nosti, kapacite prežiť radosť a šťastie.
Tvorivo humanistická výchova zdôraz−
ňuje vo svojej filozofii rozvíjanie mi−
mopoznávacích kvalít osobnosti die−
ťaťa, teda aj oblasť citov, ľudsky po−
zitívnych citov akými sú šťastie,
hrdosť, nadšenie a spokojnosť.
Sústreďme sa práve na problém

šťastia, radosti ako určitých zážitko−
vých kvalít v živote dieťaťa a zároveň
ich hodnotu pre edukáciu.
V MŠ budeme venovať pozornosť
tomuto vrcholnému fenoménu ľudské−
ho bytia a pobyt deťom v MŠ stále
spríjemňovať. Záujem o MŠ sme za−
registrovali zvýšeným počtom prija−
tých žiadostí. V tomto školskom roku
2007/2008 sme 5−triednym zaria−
dením s celodennou starostlivosťou, s
počtom 110 zapísaných detí vo veku
od 2 do 6 rokov. Naplánovali sme
množstvo tradičných, ale i netradič−
ných aktivít, na ktoré sa už dnes
tešíme.
I. Grigeľová

60 rokov zdravotného obvodu
v Strážskom
V minulom čísle vypadol text o dokončení článku v tomto vydaní. Za chybu
nezavinenú redakciou sa autorovi a čitateľom ospravedlňujeme.

Nezabudnuteľný T. Komanický
Nezmazateľne sa do histórie medicíny v Strážskom zapísal stomatológ
MUDr. T. Komanický, ktorý sa venoval aktívne aj maliarstvu, viedol kroniku zdra−
votného strediska, asistovala mu A. Michlovičová, ktorá bola aj poslankyňou
MsNV v Strážskom. Od roku 1979 na stredisku pracujú 2 detské ambulancie, k
najznámejším detským sestrám patria: Ľ. Sušková, V. Križanová, A. Meňovčí−
ková. Od roku 1990 začína dochádzať očná lekárka, od roku 1995 kmeňový stav
lekárov je stabilizovaný. Zdravotné stredisko malo v stave aj vlastného sanit−
kára, predtým aj kuriča, lebo spočiatku sa kúrilo tuhým palivom.
Začiatkom 90−tych rokov dochádza k postupnému chátraniu budovy, vtedajší
vlastník NsP Michalovce neriešil ani havarijné stavy. Budova nespĺňala technic−
ké, protipožiarne ani hygienické parametre dané legislatívou a len vďaka bene−
volencii zodpovedných nebola budova uzavretá. V roku 2001 došlo k zmene
vlastníckych vzťahov, budovu odkúpili v nej pracujúci lekári. Okamžite sa začalo
s opravami: zníženie komínov s novým vyvložkovaním, prenesenie bocianieho
hniezda na stĺp v záhrade, výmena elektrického vedenia v celej budove, neskôr
výmena starej kovovej vodovodnej siete za novú plastovú, oprava a sfunkčnenie
bleskozvodov, natretie strechy, výmena okapových rúr, oprava omietky budovy
a ďalšie.

Dobrá demografická štruktúra
V súčasnosti je zdravotné stredisko v Strážskom najväčším zdravotníckym
zariadením na území mesta, pracujú v ňom 2 detské, 2 zubné,1 ambulancia
praktického lekára pre dospelých, 1 gynekologická a 1 očná ambulancia. Okrem
toho súčasťou strediska je aj lekáreň. Oproti iným zdravotným strediskám,
okrem okresných sídel, máme veľmi priaznivú demografickú štruktúru pracujú−
cich zdravotníkov. Okrem dennodennej praxe autor článku 2x publikoval odbor−
né články v mesačníku Slovenský lekár, prednášal o chorobnosti a úmrtnosti v
Strážskom a okolí na Východoslovenských lekárskych dňoch a na medzinárod−
nom sympóziu zaoberajúcim sa negatívnymi vplyvmi PCB látok na organizmus
dospelej populácie.
V súvislosti so 60−tym výročím zriadenia zdravotného obvodu v Strážskom
ako štatutár obvodného zdravotného strediska v Strážskom vyslovujem pro−
stredníctvom novín vďaku všetkým zdravotníckym aj nezdravotníckym pracov−
níkom pôsobiacim, či už v terajších priestoroch, resp. priestoroch už neexistujú−
ceho pohotovostného sídliska za ich prácu, za ich poslanie. Vzhľadom na ich
počet, jedná sa desiatky ľudí, mnohí sú už nebohí, sa ospravedlňujem tým, kto−
rých som v tomto článku nespomenul, evidujeme ich však v našej databáze.
Ako terajší kronikár zdravotného strediska prosím občanov mesta o darovanie,
resp. odkúpenie staršej, pre nás zaujímavej fotodokumentácie.
MUDr. Viliam Knocik

„Zdravie je jediná hodnota uznaná všetkými“ − takouto myšlienkou začínala
akcia zameraná na podporu zdravia, ktorá sa konala v dňoch 2.−4.7.2007 v
priestoroch viacúčelovej sály v rámci Programu podpory zdravia znevýhodne−
ných komunít na Slovensku, ktorý iniciovala MUDr. M. Murárová. Monitoring bol
zameraný na zisťovanie zdravotného stavu rómskej komunity a zúčastnili sa ho
obyvatelia rómskej osady Laborec a sociálnej ubytovne na Ulici mládeže
zastúpení vo všetkých vekových kategóriách. Za účasti odborníkov z Regio−
nálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach MUDr. P. Hermana a
zdravotného personálu bola klientom špeciálnym prístrojom odobraná vzorka
krvi, zmeranie krvného tlaku a vypísanie dotazníka na posúdenie zdravotného
stavu. Administratívnu činnosť vykonávala komunitná sociálna pracovníčka
mesta Strážske Martina Kužmová a Jana Piskorová, ktorá pracuje ako terénny
pracovník komunitnej práce v oblasti zdravotníctva pri RÚVZ v Michalovciach.
Na otázku v dotazníku, „čo je pre nich v živote najdôležitejšie“ z možností
(peniaze, zdravie, deti, alebo domov – rodina), si väčšina z nich vybrala posled−
nú možnosť, čo naznačuje, že aj v rómskej komunite je rodina základom spo−
ločnosti a práve ona je prvým a jedinečným miestom, kde sa vychovávajú
ďalšie a ďalšie generácie.
Cieľom tejto aktivity bolo predbežné zistenie zdravotného stavu a životného
štýlu Rómov. V rozhovore MUDr. P. Herman – odborník na sledovanie zdravot−
ného štýlu obyvateľstva – potvrdil skutočnosť, že životný štýl, akým žije väčšina
rómskej populácie, je nezdravý. Ich spôsob života charakterizuje vysoká konzu−
mácia tukov, bieleho pečiva, sladkostí a nízka spotreba čerstvej zeleniny a
ovocia. MUDr. Herman poznamenal, že rómska komunita je zdravotne vysoko
rizikovou skupinou, u ktorej sa vyskytujú najčastejšie infekčné ochorenia, diabe−
tes a srdcovo−cievne ochorenia. Výsledky prieskumu sa avšak podľa neho
získavajú ťažko, pretože kvôli dodržiavaniu princípov ľudských práv sa nesmú v
zdravotnej dokumentácii uvádzať údaje k príslušnému etniku.
M. Kužmová a J. Piskorová

Básnik – sudca a spisovateľka
Do Strážskeho zavítali ešte pred
prázdninami dvaja hostia. V zasada−
cej miestnosti MsÚ privítali priaznivci
poézie a prózy P. Sabolovú−Jelínkovú
a Martina Vladika. Besedovala s nimi
plná zasadačka. A nielen o literárnej
tvorbe, ale aj o spätosti s rodným
Zemplínom. Ukážka z tvorby JUDr.
M. Vladika v podaní krúžku poézie
Zrkadlenie navodila atmosféru, ktorú
rozvíjali prítomní otázkami. Sám autor
básnických zbierok, z ktorých verše
zazneli, sa vyznal, že pri recitáciách si
uvedomil, aké myšlienky a vyznania
dal na papier, ako pekne a zaujímavo
boli skĺbené do niekoľkých oblastí. P.
Sabolová, ktorá bola krstnou mamou
jeho ostatnej zbierky, povedala o
prvom impulze stretnutia s ním, keď
som ju poprosila o vydania jeho
básní, o ktorých som sa už predtým
dozvedela od bývalého chemkára –
jeho otca (prišiel na besedu neskôr).
Krátke profily básnika a spisovateľky
s ukážkami ich tvorby sme vydali
účastníkom podujatia a tí sa potom
pýtali na podrobnosti. Pre tých, ktorí
Spevácka skupina Rozmarín,
ktorá pôsobí v mestskom klube
dôchodcov, vystupuje pravidelne
na klubových podujatiach a účin−
kuje v niektorých pásmach krúžku
poézie žien Zrkadlenie.

Rozmarínky jubilantom

Skupinu vedie Mária Smoligo−
vá. Nedávno svojím spevom po−
tešili jubilantov − pracovníkov ne−
mocnice v Michalovciach. K život−
nému jubileu zaspievali slovenské
pesničky a pridali verše ako vinš. Z
vystúpenia mali potešenie i ďalší
prítomní.
− olc −

medzi nami neboli, píšeme, že JUDr.
M. Vladik je v občianskom živote
predsedom senátu Najvyššieho súdu
SR v Bratislave, tam pôsobí a žije s
rodinou. Narodil sa a v prvých škol−
ských i študentských laviciach sedá−
val v Michalovciach. Venuje sa písa−
niu poézie, prózy a publicistickej čin−
nosti, je členom Spolku slovenských
spisovateľov. Vydal básnické zbierky
Túžba, Soví ľudia, Vesmírna orchidea,
Štyridsať básní, Psie časy, Básnik
sudca. Z nich citujeme: “Prišla si rá−
no, keď človeku sa najkrajšie drie−
me...“ (Život ako pieseň), „Dotýkať sa
tvojich vlasov, dotýkať sa ich konček−
mi prstov...“ (Vlasy),“Vošla si do bytu
s pripraveným kvetom v náručí...“
(Príchod), „V letnej páľave pod zem−
plínskym nebom maliar v širokom sla−
menom klobúku“ (Vône).
Skôr, než hosťom s vďakou odo−
vzdali kytice kvetov, v mene prítom−
ných pochválila podujatie Zrkadlenia
A. Meňovčíková. Organizátormi boli
tiež referát kultúry MsÚ a mestská
knižnica. Na druhý deň s P. Sabo−
lovou besedovali žiaci ZŠ o knihe Ža−
bí kvet. A nie len o nej...
G. Grmolcová

Využili leto

Prácu v záhradkách niekoľkokrát
prerušili dôchodcovia mesta i odbo−
rári – dôchodcovia z Chemka. Pred−
sedníčky M. Peťková a J. Daubnerová
zorganizovali pre členov autobusové
zájazdy na termálne kúpaliská v
Maďarsku a do Vrbova. Oddýchli si v
teplej vode, nabrali nové sily a doma
pokračovali v pestovaní zeleniny a
ovocia, či dozerali na prázdninujúce
vnúčatá. Na vydarené zájazdy finan−
čne prispeli zriaďovatelia. Dôchodco−
via sa tešia na ďalšie autobusové
výlety.
− molc −

Z rozprávky do rozprávky
Skončili sa dni prázdnin a žiaci sa
opäť vrátili do školských lavíc ku kaž−
dodenným povinnostiam. Za letnú
spomienku určite stojí aj Cesta roz−
právkovým lesom v mestskom parku.
Športovalo sa pri rozprávkach Snehu−
lienka, Popoluška, Perníkový domček,
O drakovi, Šípková Ruženka. Za ab−
solvovanie rozmanitých, športových

disciplín, ktoré mali pod palcom peda−
gógovia zo ZŠ, CVČ Dúha, MŠ a
DSS boli deti odmenené sladkosťami
a pečiatkou na tombolovom lístku. A
130 cien venoval do tomboly referát
kultúry, športu a školstva MsÚ. Ceny
vyžreboval vtipným moderátorským
slovom DJ Ľubomír Marek. Podujatie
skončilo diskotékou.
− mk −
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Plán podujatí CVČ Dúha
3.10.2007 − streda o 10.00 hod. − Farebná jeseň − práca s výtvarným materiálom
pre deti špeciálnej ZŠ
9.10.2007 − utorok o 15.00 hod. − Minifutbal pre žiakov ZŠ a ostatných
záujemcov
12.10.2007 − piatok o 10.00 hod. − Dokážeš to? − zábavné dopoludnie
pre deti DSS
17.10.2007 − streda o 10.00 hod. − Návšteva detí DSS, športové hry a zábavné
súťaže
19.10.2007 − piatok o 14.30 hod. Ako si zhotoviť šarkana − príprava
na šarkaniádu
20.10.2007 − sobota o 9.30 hod. − Šarkaniáda – súťaž v púšťaní šarkana
pre deti MŠ a ZŠ (futbalový štadión)
24.10.2007 − streda o 14.00 hod. − Mesiac úcty k starším − vystúpenie v DD
v spolupráci s ŠKD
29.10.2007 − pondelok o 10.30 hod. − Jesenné variácie − práca s prírodným
materiálom pre žiakov špeciálnej ZŠ

Ešte stále ozveny prázdnin ...
Hra – zábava – poučenie − nezabudnuteľné zážitky. V takomto duchu sa
niesli letné tábory a sústredenia, ktoré počas tohtoročných prázdnin pripravilo
Centrum voľného času Dúha v Strážskom. Po niekoľkých rokoch sme sa opäť
vrátili k obľúbeným aktivitám. Veľkú odozvu medzi deťmi, no i v rodičovskej
verejnosti vzbudil prímestský denný tábor.
Prvý turnus bol od začiatku do konca indiánsky. Veď čo je krajšie ako splniť
romantický sen mnohých detí. A tak sme sa do toho dali. Príprava vyžadovala
mnoho práce, nápadov, fantázie. Bolo potrebné kde – čo vylepšiť, pripraviť
zaujímavý program, priblížiť ho deťom, splniť ich priania a záujmy. A potom to
mohlo začať.
Skupina 20 chlapcov a dievčat sa premenila na kmeň Siuxov a Apačov.
Indiánsku atmosféru v tábore vytváral aj postavený stan „typí“, v ktorom sa ra−
dili náčelníci Sediaci býk (M. Barvíř) a Winettou (M. Lipovský). A aký bol tábo−
rový program? Pripravované boli rôzne aktivity. Deti si zhotovili indiánske če−
lenky, náramky, amulety, spievali indiánske piesne... Rýchlosť, um a silu si

Naše mesto

Aj pre rodičov s deťmi
Kalanetika − vynikajúci cvičebný
program na spevnenie svalov, získa−
nie peknej a pevnej postavy. Nie ste
prívržencom veľkej aerobnej námahy?
Radi by ste si vyformovali určité partie
tela bez činiek? Máte problémy s
kĺbmi a už ste sa mnoho rokov nepo−
hybovali? Pri športe sa nechcete veľ−
mi zapotiť? Tak potom práve je pre
vás ideálna kalanetika.
Naša hodina kalanetiky trvá 60
minút dva razy týždenne vo večerných
hodinách. Hodina je zložená z troch

blokov: mierne zahriatie a koncentrá−
cia, posilňovanie, kompenzačné cvi−
čenia.
Akékoľvek uspôsobenie daného
cviku vašim možnostiam a konzultá−
cie na hodine sú samozrejmosťou. Za−
ručujeme individuálny prístup.
Tanečný aerobic − bez pohybu
nemôže byť človek zdravý! Príďte si
zacvičiť trikrát týždenne, zlepšite si
kondíciu, zregenerujete svoje sily,
získate radosť zo života. Pozývame
hlavne mládež mesta.

Klub Family pokraèuje
Každé dopoludnie, tak ako väč−
šina mamičiek na materskej dovolen−
ke, sme sa vybrali s našimi ratoles−
ťami na prechádzku. Vo výklade nás
upútal oznam s pozvánkou na náv−
števu Family klubu do centra voľného
času. Stretli sme tam ďalšie mamky s
detičkami, ktoré sme dovtedy nepoz−
nali a získali sme ďalších kamarátov
a kamarátky. Trávili sme tam pondel−
kové a piatkové dopoludnia. Okrem
tradičných kociek, loptičiek a naháňa−
nia sa, si naše deti vyskúšali prvé
kreslenie a maľovanie, pečiatkovanie,
lepenie, na Veľkú noc sme zdobili
veľkonočné kraslice a na sviatok
matiek sme si vyrábali srdiečka a
kvetinky. Teda naše ratolesti vyrábali
srdiečka nám − mamičkám. Na spe−
strenie činnosti sme navštívili mestskú
telocvičňu. Dobrovoľnou výbavou boli
i odrážadlá a fúriky. Tie mali u na−
šich detí veľký úspech, keďže telocvič−

ňa je dostatočne veľká a mali veľa
priestoru na vozenie a naháňanie sa.
Páčilo sa to aj nám, pretože sme vý−
nimočne nemuseli behať za našimi
deťmi a mohli sme si poklebetiť, či
vymeniť rodičovské skúsenosti. Na
spestrenie, ale aj poučenie, nám naša
vedúca zorganizovala besedu s dok−
torkou Štefánkovou, ktorá v rámci
svojho voľného času prišla medzi nás
a ochotne odpovedala na naše
otázky. Rok ubehol ako voda a naše
deti sa naučili požičiavať si hračky,
nebiť sa, tancovať na detské pesničky,
hrať sa v kolektíve. Prišli prázdniny a
s nimi sa ukončila aj činnosť klubu
Family a my sa už tešíme na septem−
ber, kedy sa budeme zasa stretávať.
Príďte medzi nás. Pripravili pre nás a
naše deti veľa prekvapení, hier a
zábavy. Strávite aktívne a príjemne
čas so svojimi deťmi.
K. Bačová, A. Kižíková, K. Pilchová

Nebojme sa nemčiny

preverili v športových súťažiach: v hode polenom podali najlepší výkon Sediaci
býk (M. Barvíř) a Tigrí pazúr (M.Zambory), v hode šiškou sa najviac darilo Se−
diacemu býkovi (M. Barvířovi), Rybane (J. Rauchovej), Veľkému hadovi (L.
Vasiľovi) a Ostrému pazúrovi (M. Servistovej). V súťaži o najkrajší kamienok
sme dali zelenú detskej fantázii. Pod malými rúčkami sa obyčajné kamienky,
ktoré si priniesli z vychádzky pri rieke Laborec, menili na indiánke osady, stany,
kvietky, motýle a pod. Očakávaným dňom bol piatok. Mal svoje kúzlo. Pomaľo−
vané tváre malých indiánov netrpezlivo čakali na výsledok celotýždenných sú−
ťaží. Ich aktivita za plnenie jednotlivých úloh bola ocenená. Detské očká žiarili
pri preberaní vecných cien.
Týždeň priateľstva – to bol druhý turnus mestského denného tábora, počas
ktorého sme deťom hravou a zaujímavou formou priblížili život kamarátov v
iných európskych krajinách. Každý deň sme sa spolu preniesli do inej krajiny,
stali sa obyvateľmi iného štátu, poznávali jeho kultúru, plnili jednotlivé úlohy a
vôbec nám neprekážalo, že to bolo iba v našom malom mestečku. V programe
každého dňa bolo zhotovenie vlajok tej ktorej krajiny, maľovanie veľkej vlajky,
prezeranie kníh, rozhovory o krajine, športové súťaže. V závere týždňa sa deti
stali olympionikmi a rozdelení za športovcov štyroch štátov medzi sebou súťažili
v rôznych športových disciplínach. Nechýbal slávnostný ceremoniál s vlajko−
nosičmi i sľubom pretekárov. Športové disciplíny – skok z miesta, slalom s
futbalovou loptou, prekážky s tehličkami, hod na cieľ striedali turnaje v mini
futbale a mali ste vidieť ako dievčence bojovali...
(Dokončenie v budúcom čísle.)
Mgr. Marta Kordeľová
Centrum voľného času Dúha
pripravuje pre dievčatá a chlapcov
1.−6. roč. ZŠ country tance. Máš rád
tanec? Chceš sa naučiť niečo nové,
zažiť kopec zábavy, spoznať nových
kamarátov? Neváhaj, prihlás sa v
CVČ Dúha Strážske, Obchodná
439, t.č. 64 91 107.

Páčia sa vám temperamentné a
nápadité ľudové tance, piesne, kro−
je, zvyky zo Zemplína? Prihláste sa
do staronového krúžku Stražčanik
Čaká vás vedúci Ing. Martin Ťasko,
veselý kolektív, mnoho vystúpení,
súťaží, prehliadok.
Neváhajte – prihláste sa v CVČ.

Myšlienky sú rečou ducha a jazyk
je rečou myšlienok. Každá kultúra ma
svoje vlastné zmýšľanie, ktoré vyjad−
ruje prostredníctvom svojich pojmov.
Výrok − Koľko rečí ovládaš, toľkokrát si
človekom − v tomto zmysle vyjadruje
schopnosť jazyka formovať myslenie
ľudí. Jeho vyuka preto nadobúda vý−
znamné postavenie vo vzdelávaní
mládeže a dospelých.
Jedným z nich je aj nemecký ja−
zyk. Kultúrne a historicky úzko spätý s
našou krajinou sa tento jazyk význam−
ných filozofov, literátov, vedcov dostá−
va predovšetkým po vstupe Sloven−
ska do európskych štruktúr do centra
pozornosti vzdelávacích inštitúcií

Na tomto trende participuje aj cen−
trum voľného času Dúha, ktoré už
štvrtý rok ponúka možnosť účasti na
kurze nemeckého jazyka pre širokú
verejnosť. Účastníci môžu v jeho rám−
ci nadobudnúť alebo zlepšiť svoje ja−
zykové schopnosti napr. pre pobyt v
cudzine alebo prípravu na maturitnú
skúšku. Jeho cieľom je ponúknuť al−
ternatívu ku krúžkom v školských
zariadeniach a jazykovým školám pod
kvalifikovaným vedením. Krúžok bude
pracovať v CVČ dva razy v týždni po
dve hodiny a preto neváhajte, využite
túto ponuku a príďte medzi nás. Po−
dobne pozývame aj na výučbu anglic−
kého jazyka.
Mgr. Ján Danko

Centrum voľného času Dúha Strážske

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV
na školský rok 2007/2008

Krúžky pre škôlkarov:
l Počítačové škôlkarium – pre deti od 5 rokov l Tanečná škôlka − prípravka pre
Stražčanik

Krúžky pre školákov:
l Výpočtová technika 1.−3. roč. l Výpočtová technika 4.−9. roč. l Internet klub
4.−9. roč. l Mladý elektronik 4.−9. roč. l Poľovnícky krúžok 4.−9. roč. l Rybársky
krúžok 4.−9. roč. l Mažoretky Bambíni 1.−8. roč. l Stražčanik 1.−9. roč. l
Country tance 1.−5. roč. l Hip – hop tance 5.−9. roč. l Klub moderátorov 4.−9.
roč. l Angličtina hrou 1.−9. roč. l Keramická dielnička 1.−8. roč. l Ruky rukaté
– výtvarný 1.−5. roč. l Babinec 4.−8. roč. l Paličkovanie 5.−9. roč. l Carving
4.−9. roč. l Stolný tenis 3.−9. roč. l Tenis na kurtoch 6.−9. roč. l Malá škola
šachu 3.−9. roč. l Tanečný aerobic 5.−9. roč. l Turistický 6.−9. roč.

Mládež:
l Anglický jazyk l Nemecký jazyk l Tanečný aerobic l Mažoretky Flash dance
l Internet klub l Športový klub Junior l Unicef klub l M klub

Rodičia a deti:
l Family klub − stretnutie mamičiek s deťmi predškolského veku − pohybové,
tvorivé, poznávacie aktivity l Lienka klub – tvorivé dielne pre rodičov a deti
školského veku l Kalanetika l Brušné tance
PRIHLÁSTE SA V CENTRE VOĽNÉHO ČASU DÚHA STRÁŽSKE, Ul. obchod−
ná 439, Strážske. Informácie 056 64 91 107, www.cvcstrazske.edu.sk
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Kvety ako vďaka
V rámci osláv 63. výročia Slovenského národného povstania vo veľkej
zasadačke MsÚ prebiehala tradičná súťaž v aranžovaní kvetov.
Súťaže sa zúčastnilo 14 žien, dvaja muži a spolu pripravili 21 veľmi pek−
ných prác, z ktorých 3 boli vyhodnotené ako najkrajšie. Prácu č. 7 (slávnostná
kytica) zhotovila trojica súťažiacich (Beáta Danková, Jolana Mišková a Mária
Kaliňáková z DD a DSS), prácu č. 9 (aranžmá zo suchých kvetov) Anna Po−
lomčáková a prácu č. 3 (tematická kytica vďaky) Amália Mochťáková. Hodnot−
nými vecnými cenami, ktoré sponzorovala strana Smer−SD, boli okrem víťazov
odmenení aj všetci súťažiaci.
Ing. E. Búciová

Z Galície a Calabrie

V uplynulých dňoch naše mesto navštívila zahraničná delegácia, čle−
novia nadnárodného partnerstva a účastníci jeho konferencie na Sloven−
sku, členky Krajskej organizácie únie žien v Košiciach vedené krajskou
koordinátorkou M. Huštátyovou a B. Géciovou.
Delegáciu na mestskom úrade
O príjemnú atmosféru sa postaral
prijal primátor mesta Ing. Vladimír Du− referát kultúry. Marta Karkošiaková
najčák. Tvorili ju Španieli z kraja Galí− uviedla program pre našich hostí: SZ
cia a Taliani z kraja Calabria. Účast− Rozkvet, zaspievala Klaudia Goroľová
níci partnerstva sa zaoberajú oblas− a Matúš Mazár, ktorý prítomných pre−
ťou vidieckeho turizmu, ktorý zahŕňa kvapil peknou talianskou piesňou.
najlepšie stratégie a aktivity preukáza−
Určite v budúcnosti bude takých náv−
né v procese slovensko−taliansko− štev v našom meste viac, o čom nás
španielskeho partnerstva a sú založe−
presvedčil primátor mesta vo svojom
né na dlhoročných skúsenostiach.
príhovore.
A. Zabloudilová

Vyspievaj ódu na rodnú zem

Rok 2007 je matičným Rokom slovenskej suverenity a spolupatričnosti.
Tento rok priniesol aj pekné, mladé 15. výročie podpísania Deklarácie o
zvrchovanosti SR. Pri tejto príležitosti vypísal referát kultúry MsÚ v spolupráci s
MO MS v Strážskom literárnu a výtvarnú súťaž na tému Vyspievaj ódu na
rodnú zem. Organizátorov milo prekvapili žiaci ZŠ nielen počtom (66 literárnych
textov a 28 výtvarných prác), ale aj kvalitou. Zásluhu na tom určite má aj odbor−
né vedenie pedagogických pracovníkov (Mgr. V. Babjaková, Mgr. M. Miklošová,
Mgr. Paľková, Mgr. M. Korpa−Janošov). Pre porotu nebolo ľahké určiť, ktorá zo
súťažných prác je najlepšia. Hodnotili aj návštevníci výstavky naaranžovanej z
príspevkov, ktoré sa dostali do užšieho výberu (v priestoroch MsÚ). Dominovala
v nich krása slovenskej prírody, rodného Zemplína, Vihorlatu, Tatier, slovenské
hrady a zámky, medzi nimi Devín, aj najväčší zo stosedemdesiatich hradov –
Spišský hrad – v roku 1995 zapísaný do svetového dedičstva UNESCO, dreve−
né kostolíky, naše osobité ľudové zvyky, obyčaje, slovenský folklór, ale aj krása
ľubozvučnej slovenčiny, pocta našim národovcom – Štúrovi, Fándlymu, Hollému
a iným osobnostiam.
V literárnej súťaži si najlepšie počínala Miroslava Saxová – cena poroty.
Dve prvé miesta získali Simona Jančárová a Lenka Romanová, ďalšie ocene−
nia − Anežka Mitrová, Alexandra Feninová, Dušan Cacara, Martin Medvec, Ján
Krajník, Marek Koscelník, Krístína Majerníková, Simona Feninová. V kategórii
mladších žiakov zvíťazil Sebastián Tkáč. Vo výtvarnej súťaži v kategórii starších
žiakov získali cenu poroty za spoločnú prácu Michal Bereznanin a Martin
Marcinčin, 1. miesto Nikoleta Ivančíková, ďalšie ocenenia Jozef Hlaváč, Veroni−
ka Mišková. V kategórii mladších žiakov zvíťazila Martina Ivančíková. Organi−
zátorov hreje pri srdci poznanie, že aj napriek rôznym lákavým vplyvom zvonku
nie je ešte našej mládeži ľahostajný náš národ a štát.
M. Karkošiaková
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Kultúrne podujatia mesta
5. októbra – piatok o 14. hod. v penzióne vystúpenie KP Zrkadlenie Krása
jesene života
6. októbra – sobota o 13. hod. vychádzka členiek KŽ Lúčina a iných záujemkýň
k zrúcaninám hradu Brekov
12. októbra – piatok o 16. hod. v penzióne vystúpenie SZ Rozkvet
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
17. októbra – streda o 10. hod. v zasadačke mestského úradu stretnutie
starších jubilujúcich občanov pozvaných primátorom mesta
(s občerstvením a kultúrnym programom)
27. októbra – sobota o 17. hod. v Broadway clube – Strážske hľadá
superhviezdu – finále súťaže o najlepšieho interpreta populárnej
piesne
31. októbra – streda o 14. hod. v zasadačke mestského úradu – Akadémia
tretieho veku – pokračovanie prednáškového cyklu z oblasti
zdravovedy: Duševné zdravie v treťom veku – MUDr. M. Murárová

Príďte na výstavu

Čo skrýva krás, tá naša vlasť –
s týmto podtextom bola v priesto−
roch MsÚ otvorená putovná výsta−
va 100 rokov turistiky v regióne
Šariš. Po úvodnej piesni SZ Roz−
kvet, privítaní hostí sa k prítom−
ným prihovoril Ing. M. Havlík, pred−
seda Regionálnej rady Klubu slo−
venských turistov Prešov. Výstava
sa stretla s veľkým záujmom náv−
števníkov v Prešove a v desiatke
miest a obcí, naposledy v Micha−
lovciach. Autorom scenára je Mgr.
B. Lavorík, výtvarné riešenie A.
Pavlovičová, D. Kačmarová, Kraj−

ské múzeum Prešov. Fotografie sú
spracované na 32 paneloch. Výsta−
va je doplnená potrebnou výstrojou
pre turistu (lyžami, stanmi aj z ro−
ku 1930) a „živú tvár“ tejto výstave
dodávajú artefakty z prírody. Inšta−
láciu zabezpečuje RR KST Prešov v
zastúpení majsterky turistiky J.
Mikušovej a H. Tvarůžkovej. Srdeč−
ne vás pozývame na MsÚ, kde je
sprístupnená denne od 8. do 16.
hod. do konca septembra. Súčas−
ťou výstavy sú exponáty KST
Strážske.
− kar −

Rómske vtáčatá spievali
Dňa 22.7.2007 sa konal druhý ročník rómskeho slávika – Romano čiriklo
(Rómske vtáča), ktoré usporiadalo Občianske združenie Stražčanský úsmev –
Asaben. Podujatie sa uskutočnilo za podpory ministerstva kultúry, MsÚ – refe−
rát kultúry – Marta Karkošiaková, OZ Nová cesta Michalovce − riaditeľ Ladislav
Horváth s manželkou, predsedníčka ÚŽS Michalovce A. Zabloudilová. Súťaž
mala dve kategórie: deti do 10 rokov a nad 10 rokov. Najmladší účastník Janík
Goroľ mal 4 roky. Deti boli veľmi šikovné a celú súťaž brali veľmi vážne. Cez
prestávku, keď sa porota radila o umiestnení súťažiacich, vystúpil rómsky súbor
Asaben pod vedením Matildy Goroľovej, predsedníčky OZ Stražský úsmev a
členovia speváckeho zboru Rozkvet Ján Goroľ a Imrich Meňovčík. Súťažiace
deti (na snímke G. Grmolcovej) získali darčeky, na ktoré sponzorsky prispeli:
Broadway – K. Hajdučko, Ovocný stánok Oliver – Anna Kocová, Kvety – Dun−
cová, Vargová, Pohostinstvo u Ľudmily – Sidorová, obchod Fedorišin, Avon a
1. stavebná sporiteľňa – Viera Maťaščíková, Nápojové centrum – Konečná.

Správne dievča, správny chlapec

Organizátori – referát kultúry MsÚ, firma Avon (v zastúpení V. Maťaščí−
kovej), v spolupráci s MsP služieb mesta, pripravili koncom júla po tretíkrát na
letnom kúpalisku zábavnú súťaž pre chlapcov a dievčatá. Prihlásilo sa deväť
dievčat a sedem chlapcov. Vzhľadom na zmenu termínu pre nepriazeň počasia,
si napokon zabojovalo dvanásť súťažiacich, ktorí mali za úlohu preukázať svoje
komunikačné, šikovnostné aj vedomostné schopnosti. Porota (A. Mochťáková,
E. Matuchová, M. Berešová, E. Lacová, J. Majerníková) na základe najväčšieho
získaného počtu bodov určili za správne dievča L. Lörincovú. Z chlapcov si
najlepšie počínal M. Krajňák. Ceny venoval referát kultúry MsÚ a firma Avon.
Odmenení boli všetci súťažiaci. V rámci prezentácie výrobkov firmy Avon boli v
závere vyžrebované 3 kozmetické balíčky pre návštevníkov, ktorí sa zapojili do
ankety. O dobrú náladu sa prostredníctvom reprodukovanej hudby postaral J.
Gebrian. Pri súťažiach pomáhali mestské mažoretky A. Kalafusová, D. Mitrová
a D. Vasiľová.
− km −

Nie sme zlí...

V jedno sobotňajšie popoludnie som čakala doma štrnásťročného syna.
Dohodli sme sa, že bude o pol ôsmej doma a už bolo trištvrte a jeho nikde.
Strach a obava sa vystupňovali, keď som po odhrnutí záclony videla medzi
ulicou Vihorlatská a Družstevná postávať malú hŕstku ľudí.
−Ale, nepanikár – vravím si v duchu. Srdce sa mi rozbúchalo, keď ktosi
zaklopal na dvere. Vošiel môj syn: – Mami, prepáč, že idem neskôr, ale keď
sme sa s kamarátmi vracali domov, videli sme na chodníku ležať staršieho
človeka. Nikto pri ňom nebol a tak sme najprv nevedeli čo robiť. Vieš, máme
mobily a tak nás napadlo, že zavoláme záchranku. Predstav si, neverili nám a
mysleli si, že si robíme žarty. Postupne prichádzali ľudia, počkali sme ešte kým
prišla záchranka a tak sme išli domov.
Na druhý deň som sa dozvedela, že ten starší pán bol známy dedko a, žiaľ,
ani záchranná služba mu už nedokázala pomôcť. Mňa však hrial pri srdci dobrý
pocit. Naša mládež nie je až taká zlá, za akú ju často považujeme.
Ale, ruku na srdce – koľkí z nás by prešli na druhú stranu ulice v domnien−
ke, že tam leží niekto, komu treba pomôcť. Chlapci si, myslím, zaslúžia aspoň
naše ďakujem!
MaMa

Súťaže sa zúčastnili deti z mesta Strážske a deti z komunity osady Labo−
rec. Rómsky slávik má u detí veľkú obľubu o čom svedčí aj to, že už sa teraz
tešia na ďalší ročník. Umiestnenie (boli dve prvé, dve druhé a dve tretie miesta):
1. Martin Tokár a Františka Kapurová, 2. Roman Janičo a Katka Karchňáková,
3. Klaudia Goroľová a Nikola Marcinová, cenu za odvahu Martin Holub.
M. Goroľová

Sú stále šikovné
„Zo srdca čipka vyviera, tichým
zvonením paličiek znie, pomedzi
špendlíky kľukato sa prediera, veď
zručná ruka čipkárky viesť ju vie.“
Naozaj ruky členiek krúžku šikov−
ných rúk − A. Polomčáková, M. Smo−
ligová, G. Kočanová, Ing. M. Brezov−
ská, B. Meňovčíková, M. Grnáčová,

A. Zabloudilová, O. Dankaninová, Z.
Bojková − pod vedením M. Tothovej
dokážu zázraky. V priestoroch MsÚ
je naaranžovaná nová výstavka,
srdečne vás pozývame. S radosťou v
kolektíve privítame ďalšie milovníčky
ľudového umenia a remesla. − MK −
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II. ROČNÍK LABORECKEJ DVANÁSTKY V NOVÝCH REKORDOCH
Medzinárodný cestný beh Laborecká dvanástka na trati Strážske − Kri−
vošťany − Staré a späť má za sebou II. ročník, ktorý sa vydaril nad očaká−
vania. "Spokojnosť je na mieste. Bola pekná účasť pretekárov, najlepší do−
siahli dobré časy, vyšlo aj počasie a spokojní boli i ľudia okolo trate. Pretekári
na druhý deň po pretekoch posielali maily a ďakovali, čo ma veľmi potešilo.
Jedným slovom − paráda," pochvaľoval si riaditeľ pretekov a zároveň i aktívny
bežec nášho bežeckého klubu MBO OP.ARM Strážske Vladislav Lipovský.

Zvíťazili Pástor a Bérešová
Na I. ročníku štartovalo 42 pretekárov. Na štart tohto roku sa postavilo
presne 80 bežcov. Asi najviac zavážil fakt, že podujatie bolo zaradené do
OBL a RVCV pre rok 2007 a pomohla mu aj dobrá propagácia. Laborecká
dvanástka má nielen nových víťazov, ale i nové traťové rekordy. A tie sa
vylepšili o riadny čas. Prvenstvo z premiérového ročníka obhajoval práve
Vladislav Lipovský (MBO OP.ARM Strážske), ktorý vlani zabehol čas 41:25
min. a ženskú kategóriu Erika Bilá (BK Steel Košice) časom 49:18. Tohoto
roku sa z víťazstva tešil Imrich Pástor časom 38:43:00. V ženskej kategórii
bola najrýchlejšia Katarína Bérešová 43:58:00. "Aj sa to dalo čakať. Treba
však povedať, že na štarte bola aj kvalitnejšia konkurencia. Víťaz inkasoval
1000 Sk, čo je viac, ako vlani a podľa slov V. Lipovského menej, ako bude
na budúci rok. "Finančne sme však vyhodnotili viacerých. V A kategórii
šiestich, v B kategórii piatich a podobne. Dokonca sme finančne ohodnotili
všetky ženy, ktoré dobehli. Pôvodne mali byť odmenené len štyri najlepšie v
oboch kategóriách. Ale štartovalo ich až jedenásť, vlani ich bolo šesť. Za náš
klub MBO OP.ARM Strážske vyslovujem vďaku všetkým sponzorom,
organizačnému výboru a rozhodcom" dodal V. Lipovský. Už teraz sa tešíme
na tretí ročník v lete 2008.
Výsledky − muži: 1. Imrich Pastor (ObalServis Košice) 38:43:00, 2. Ján
Wydra (Mszana Dolna, Poľ.) 39:41:00, 3. Marcel Matanin (ObalServis Košice)
40:36:00, 4. Jozef Urban (ObalServis Košice) 41:12:00, 5. Jaroslav Tomeček
(JM Demolex Bardejov) 41:53:00, 6. Adrián Vávrek (Dulova Ves) 42:36:00, 7.
Štefan Rácz (Gelnicke Lesy) 42:41:00, 8. Radoslav Ivaňak (Gelnicke Lesy)
43:42:00, 9. Marián Makara (BŠK Bardejov) 44:02:00, 10. Mikuláš Vrábel
(MŠK Vranov) 44:10:00. Ženy: 1. Katarína Bérešová (ObalServis Košice)
43:58:00, 2. Zuzana Sroková (BK Steel Košice) 52:08:00, 3. Erika Bílla (BK
Steel Košice) 53:22:00, 4. Zlatka Semanová (KTK Liptovský Mikuláš)
54:45:00, 5. Alžbeta Tiszová (Tube City HS Košice) 56:29:00, 6. Alžbeta
Tothová (Iuventa Michalovce) 56:30:00. Domáci: 19. Vladislav Lipovský (A)
41:51:00, 24. Ján Tomko (A) 47:47:00, 29. Jozef Vargovič (C) 49:41:00, 34.
Ľubomír Lipovský (B) 50:53:00.
Jozef Lipovský, MBO OP.ARM Strážske

Memoriál Mariána Baníka

V sobotu 8. septembra sa v mestskej kolkárni uskutočnil 6. ročník
kolkárskeho turnaja Memoriál Mariána Baníka. Súťažilo sa v dvojiciach na
2x60 hodov združených. Súťažné dvojice boli vytvorené bez rozdielu
pohlavia, nastúpili aj zmiešané.
Okrem spomienky na nášho
dobrého kamaráta a kolkára sa časť
účastníkov zúčastnila pietnej spo−
mienky na mestskom cintoríne. Kol−
kári položili kyticu kvetov, zapálili
sviečky a minútou ticha si uctili pa−
miatku Maťa.
Počas samotnej súťaže vládla v
kolkárni príjemná, športová a priateľ−
ská atmosféra. Za asistencie organi−
zátorov Milana Kozára, Miroslava Šte−
fana a hlavného rozhodcu Ľuboša

Hrehora mala táto súťaž hladký prie−
beh.
Výsledky: 1. miesto Miloš Kozár a
Miroslav Štefan (476 zvalených kol−
kov), 2. miesto Igor Grnáč a Ján Ci−
bulka (476) – o poradí na 1. a 2.
mieste rozhodli lepšie dorážky – 3.
miesto Jozef a Ján Kucanovci spolu
zvalili 474 kolkov.
Víťazné dvojice boli odmenené
vecnými cenami a pre všetkých
účastníkov turnaja bolo podané ob−
čerstvenie.
Milan Kozár

Letné dni klientov DD a DSS
V horúcich slnečných dňoch riadi−
teľka Ing. Mária Dunajová 17.7.2007
zorganizovala pre klientov výlet do
Aquaparku v Maďarsku. Klienti sa v
bazénoch osviežili, v termálnych vo−
dách si zregenerovali svoje boľavé
kĺby.
Neskôr sme sa s klientmi zúčast−
nili predstavenia cirkusu Salto. Páčil
sa im celý program artistov, šaša, ale
aj ťavy, ktoré predviedli svoje kúsky.
Náš DD a DSS navštívili klienti a
personál z DD a DSS z Rožňavy.
Hostí sme privítali v jedálni nášho
zariadenia, ponúkli kávou a zákus−
kom a zoznámili s históriou a fungo−
vaním nášho zariadenia. Po jeho pre−
hliadke sme spolu aj s našimi klientmi
odišli pod hrad Brekov, kde sme obe−

Predám Škodu 105 L
v pojazdnom stave.
Cena dohodou.
Kontakt: 0905 390 387

dovali kotlíkový guľáš a neskôr opekali
špekáčiky. Klienti, ktorí vládali a boli
schopní turistiky, odišli s personálom
obzrieť si zrúcaniny hradu a dozve−
dieť sa o jeho histórii. Všetci boli
nadšení, pretože túto kultúrnu pa−
miatku a krásnu prírodu okolo videli
prvýkrát. Ostatní klienti sa zabávali,
počúvali hudbu, zaspievali si, rozprá−
vali rôzne príbehy a vtipy, hrali šípky
dole pri altánku.
Všetci klienti a hlavne hostia boli
veľmi spokojní. Odchádzali od nás s
peknými zážitkami a sľúbili, že čo naj−
skôr nás pozvú na poznávací výlet do
DD a DSS Rožňava a okolia.
M. Juríková

Naše mesto

Tenisový turnaj – 1. ročník
Tenisový oddiel usporiadal 26.8.2007 1. ročník štvorhier. Turnajov, ktoré boli
žrebované do dvoch skupín, sa zúčastnilo 7 dvojíc, v skupine hral každý s
každým. Víťazi skupín sa stretli o prvé miesto, druhí o 3.−4. miesto atd.
Skupiny:
A: Mulík − Murín, Varšo − Ihnát, Kormanik − Šul, Kiselovič st. − Kiselovič ml.
Výsledky: Varšo – Ihnát: Mulík – Murín 3:6, 3:6, Kormanik – Šul: Kiselovič st. a
ml. 6:1, 6:2, Varšo – Inhát: Kormanik – Šul 6:1, 6:4, Mulík – Murín: Kiselovič st.,
ml. 6:2, 6:0, Varšo – Ihnát: Kiselovič st., ml. 6:0, 6:0, Kormanik – Šul: Mulík –
Murín 3:6, 5:7. Poradie: 1. Mulík – Murín, 2. Varšo – Ihnát, 3. Kormanik – Šul,
4. Kiselovič st.a ml.
B: Lukačko – Harman, Sovjak – Janči, Tomek – Olšav. Výsledky: Sovjak –
Janči: Tomek – Olšav 7:5, 6:1, Sovjak – Janči: Lukačko – Harman 0:6, 2:6,
Lukačko – Harman: Tomek – Olšav 6:3, 6:0. (Poradie: 1. Lukačko – Harman, 2.
Sovjak –Janči, 3. Tomek – Olšav.
Finále: Mulík – Murín 2/6/3/10, Lukačko – Harman 1/3/6/7, o tretie miesto
Sovjak – Janči 1/6/0/3, Varšo – Ihnát 2/4/6/10, o 5. miesto Tomek – Olšav
2/6/6, Kormanik – Šul 0/4/4.
Celkové umiestnenie: 1. Mulík – Murín, 2. Lukačko – Harman, 3. Varšo –
Ihnát, 4. Sovjak – Janči, 5. Tomek – Olšav, 6. Kormanik – Šul. Víťazi získali
vecné ceny.
J. Kormanik

Plážový volejbal
Strana Smer−SD v spolupráci s
VK Strážske usporiadali turnaj v plá−
žovom volejbale pri príležitosti MDD.
Zúčastnilo sa 8 dvojíc. Poradie: 1.
Vaňko, Varšo, 2. Cina, Beň, 3. Ri−
darský, Kocan (HN), 4. Piskor, Vedra.
Majstrovstvá mesta Strážske boli
21. júla za účasti 6 dvojíc (muži).
Poradie: 1. Krivý st., J. Sekera, 2.
Dunajčák ml., Kužma, 3. Karafa, Knap
ml., 4. Koval st., Koval ml,. Žiaci – 8
dvojíc – semifinále: Vaňko, Kunca –

Vo l e j b a l

Pohár primátora Trebišova – vý−
sledky: Skupina: Strážske – Michalov−
ce 2:0, Strážske – Trebišov 2:1, Stráž−
ske – Prešov 2:0. Semifinále: Stráž−
ske – Svidník 2:0, finále: Strážske –
Humenné 2:0. Hrali Baláž, Sekerovci,
Bálint, Olejarnik P., Dunajčák ml., Kri−
vý, Kovaľ D.
− ŠV −

Novootvorená kancelária
v meste na Námestí A. Dubčeka
(OD Laborec), č. dv. 9
Obchodné zastúpenie spoločnosti
Avon cosmetics, PSS, a. s., Triangel
lízing. Otvorené: 9. – 17. hod.
(pondelok, streda, piatok), 11. – 15.
hod. (utorok, štvrtok). Informácie:
č. t. 0915 899 509, 0904 583 667.
Predám 4−árovú záhradu na Sihoti
s murovanou chatkou. Cena doho−
dou. Kontakt: 0905 945 419

Beň, Cína 2:0, Švihura, Mižík – Kosť,
Cimprich 2:0, o 3. miesto Beň, Cína
(3.) – Kosť, Cimprich 2:0 (4.), finále:
Vaňko, Kucan (1.) – Švihura, Mižík 2:0
(2.).
Agrocentra Beach 2007 – IV.
ročník – A kategória majstrovstiev
Slovenska: Muži – 15 dvojíc – dotácia
20 000 Sk, poradie − 1. Ondrušek,
Vartovník, 2. Progádzka, Špaček, 3.
Horváth, Chudík, 4. Masný, Podhorný,
9. Bálint, T. Sekera. Ženy – 12 dvojíc
– dotácia 10 000 Sk: 1. Vorlová,
Řemačková (CZE), 2. Pozorová,
Michalovičová, 3. Snopková, Ďuržová,
4. Burdejová, Kadlecová.
Zemplínska šírava B kategória: 9.
J. Sekera, M. Krivý st. Trebišov B
kategória: 5. J. Sekera, M. Krivý st.
Sobrance B kategória: 5. J. Sekera,
M. Krivý st.
− ŠV −

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.
Kúpim 3−izbový byt v OV
V Strážskom. T.č. 0905 353 741
Vezmem do prenájmu garsónku
1 až 2−izbový byt v Strážskom.
Kontakt: 0907 906 840

DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby
Štefánikova 44, 071 01 Michalovce

BIOMASA – Výzva pre producentov
pre pripravovaný investičný zámer: využitie biomasy
pre výrobu tepla spaľovaním v Michalovciach a Strážskom.

Výzva na predkladanie ponúk
na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
Predmet ponuky: dlhodobá dodávka biomasy
(poľnohospodárska, lesná, iné...)
Informácie na tel. číslach:
0903 655 422 Metod MAREK – konateľ spoločnosti
0903 632 821 Ing. Roman MAREK – ekonóm výroby tepla
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