
Zasadnutie MsZ 13. decembra 2007 malo v programe rokovania 
dvadsať bodov a trvalo od 14.30 do 21.30 hod. Po schválení programu 
zvolil! poslane! návrhovú komisiu a overovateľov. Rokovanie mestského 
zastupiteľstva viedol primátor mesta, ktorý v závere poďakoval všetkým 
za prácu v roku 2007 a zaželal prijemné prežitie vianočných sviatkov. 

Poslane/ po prerokovaní zobral/ rozpočtového provizória nesmú v 
na vedomie: plnenie úloh z uzne- každom mesiaci rozpočtového provi-
sení, pripomienky zo zasadnutí MsZ, zória prekročiť 1/12 celkových výdav-
investičný zámer J&T GROUP v ob- kov rozpočtu mesiacov predchádza-
lasti energetiky v areáli Chemko, a.s. júceho rozpočtového roka. Výnimku 
Strážske, odborné stanovisko hlavné- tvoria výdavky uskutočnené počas 
ho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rozpočtového provizória, ktoré sa 
roky 2008 - 201 o, štyri správy hlav- uhrádzajú v súlade s termínmi spláca-
ného kontrolóra mesta Strážske o nia dohodnutými v predchádzajúcom 
kontrole evidencie faktúr za rok 2006 rozpočtovom roku a výdavky usku-
na mestskom úrade, o kontrole evi- točnené počas rozpočtového provizó-
dencie a plnenia hospodárskych ria na povinnú úhradu podľa oso-
zmlúv za rok 2006, o kontrole dohôd bit ných predpisov. Na hospodárenie v 
o vykonaní práce v rozpočtových a čase rozpočtového provizória sa sú-
príspevkových · organizáciách zriade- časne vzťahujú ustanovenia §15 vnú-
ných mestom Strážske, o kontrole !orného predpisu č. 2/2005 Zásady 
príjmov, výdavkov a finančných ope- hospodárenia s finančnými prostried-
rácií z rozpočtu mesta náhodným vý- kami mesta Strážske. • Dočasné po-
berom. užitie prostriedkov rezervného fondu 

Mestské zastupiteľstvo po pre- na vyrovnanie časového nesúladu 
rokovaní schyá/1/o: medzi príjmami a výdavkami rozpočtu 
• Sadzbu dane 1 600 Sk za jeden mesta na začiatku rozpočtového roka 
nevýherný hrací prístroj a kalendárny 2008. Použité prostriedky sa musia 
rok 2008 vo VZN o miestnych da- vrátiť do rezervného fondu do 15.5. 
niach a o miestnom poplatku za ko- 2008 • Dodatok č. 1 k Zriaďovacej 
munálne odpady a drobné stavebné listine na zmenu a doplnenie činnosti 
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pre MsPS mesta Strážske • Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Strážske pre roky 2007 - 2015 
• Zásady pre rozvoj zásobovania 
územia mesta teplom • V súlade s § 
25 ods. 4 Zákona č. 369/1999 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a predpisov odmenu poslan
com MsZ vo '(ýške 5 OOO,- Sk za rok 
2007 za aktívny prístup pri riešení 
problémov mesta Strážske a pri 
tvorbe Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta Strážske 
pre roky 2007 - 2015 • V súlade s 
§ 18 ods. 3 Zákona č . 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a predpisov mesačné odmeny 
hlavnému kontrolórovi mesta za 12 
mesiacov v roku 2007 v celkovej výš
ke 20 OOO Sk, za kvalitné vykoná
vanie kontrolnej činnosti aj nad rámec 
povinností hlavného kontrolóra • V 
súlade s § 25 ods. 4 Zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a predpisov 
odmenu zástupkyni primátora vo výš
ke 20 OOO Sk pre rok 2007 za hlavný 
podiel na vypracovaní Komunitného 
plánu mesta Strážske pre roky 2007 -
2013, za aktívny prístup pri vypraco
vaní (Pokračovanie na 2. strane). 
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Mesto Strážske ponúka 
v centre mesta na prenájom nebytové 
priestory 
Dvojúčelové zariadenie (kryt CO) 

podlahová plocha - suterén o 
výmere 420 m2 

podlahová plocha - vrch né 
podlažie 375 m2 aj po častiach 
Nebytové priestory v OD Laborec 
na poschodí o výmere 69 m2 
na poschodí o výmere 39 m2 
na prízemí o výmere 113,57 m2 
Nebytové priestory v Chemlku II 
na prízemí o výmere 19,02 m2 
na prízemí o výmere 19,38 m2 
Ponuky zasielajte do 10.2.2008 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 

Na internete 
Koncepcia rozvoja mesta Strážske v 
oblasti tepelnej energetiky je zverej
nená na internetovej stránke www. 
strazske.sk a k nahliadnutiu je aj na 
sekretariáte Msú . Podobne je zverej
nený Program hospodárskeho a so
ciálneho rozvoja mesta Strážske, ako 
aj iné dokumenty mesta. - red -

Silvestrovské oslavy 
Snehová perina a silvestrovská 

atmosféra boli sprievodnými znakmi, 
ktoré lákali obyvateľov mesta na spo
ločné oslavy prelomu rokov ·2007 a 
2008, už tradične na Námestie A. 
Dubčeka v Strážskom. O dobrú nála
du sa postarala hudobná skupina Re
lax zo Svidníka. 

Pred polnocou moderátor J. An
drejko privítal občanov na spoločnej 
oslave Silvestra na námestí. Osobitne 
na tribúne privítal primátora mesta 
Ing. Vladimíra Dunajčáka , poslancov 
mestského zastupiteľstva a obozná
mil prítomných s programom. 

To sa už nezadržateľne blížili 
posledné sekundy starého roka. Po 
hlahole kostolných zvonov a štátnej 
hymne SR sa k prítomným prihovoril 
primátor mesta. Pripomenul deň , kedy 
si občania nášho štátu pripomínajú aj 
Deň vzniku Slovenskej republiky. Pri 
prípitku pohárom šampanského zaže
lal primátor všetkým občanom mesta 
vera zdravia, lásky a spokojnosti v 
kruhu svojich rodín a prijemný celý 
rok 2008. Následne očakávaný ohňo
stroj umocnil slávnostnú náladu, ktorá 
pokračovala tancom za doprovodu 
hudobnej skupiny Relax. Mesto sa aj 
tohto Silvestra postaralo o občerstve
nie prevareným vínom a na pamiatku 
venovalo prítomným občanom malé 
zvončeky s nápisom Mesto Strážske 
PF 2008 a podpisom do pamätnej 
knihy mesta. Nálada bola výborná a 
tancovalo sa dokým námestie ne
utíchlo. - ko -

odpady na rok 2008 • Ročnú sadzbu 
dane 70 Sk za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy „stavieb na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobko
vou činnosťou" pre rok 2008 (§ 4 ods. 
4 bod f návrhu VZN o miestnych da
niach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady) • VZN č . 3/2007 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za ko
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Strážske pre 
rok 2008 • Dodatok č. 4 k VZN č. 43 
o nakladaní s komunálnymi a drob
nými stavebnými odpadmi • VZN 
mesta Strážske č. 4/2007 o nočnom 
kľude • II. zmenu rozpočtu mesta 
Strážske na rok 2007: a) zvýšenie 
príjmov vo výške 1 069 tis. Sk, b) 
zvýšenie výdavkov vo výške 1 069 
tis. Sk. Príjmy: bežný rozpočet 
78 428, kapitálový rozpočet 24 516, 
finančné operácie 2 370, príjmová 
časť po zmene vo výške 1 05 314. 
Výdavky: bežný rozpočet 67 834, ka
pitálový rozpočet 35 795, finančné 
operácie 1 685, výdavková časť po 
zmene vo výške 1 05 314. Rozpočet 
po navrhovanej zmene ako vyrovnaný 
vo výške 105 314 tis. Sk. • Roz
počtové provizórium mesta Strážske 
do prijatia rozpočtu na roky 2008 -
2010 v súlade s ustanovením §11 
NR SR č . 583/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách územnej samo
správy a o zmene a doplnení niekto
rých zákonov v znení neskorších pred- Silvestrovský prípitok predstaviteľov mesta a pohľad na čas( účastníkov osláv na námestí. 
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Z ROKOVANIA MESTSKÉttO ZASTOPITEt}TVA 
Hospodárenie podľa rozpočtových pravidiel 

(Dokončenie z 1. strany). 
Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta pre roky 
2007 - 2015 a za realizáciu všetkých 
výberových konaní mesta • V súlade 
s § 5 ods. 1 Zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších zmien a 
predpisov odmenu primátorovi mesta 
za rok 2007 VO výške 50 OOO Sk za 
kvalitný výkon náročnej práce primá
tora mesta, vedenie a organizovanie 
práce mestského úradu do 1.09.2007 
(do vymenovania prednostu Msú do 
funkcie) • Odpredaj pozemku parcela 
č. 66 o výmere 158 m2 v záhrad
kárskej osade Sihoť za cenu 5,40 
Sk/m2 pre Slovenský zväz záhradká
rov, záhradkárska osada Sihoť • 
Prenájom nebytového priestoru pre R. 
Semkovú, Nižný Hrabovec 124 za 
účelom zriadenia prevádzky Kader
níctvo - Holičstvo • Prenájom nebyto
vého priestoru pre S. Šiveckú, Staré 
185 za účelom zriadenia prevádzky 
Kvetinárstvo • Pridelenie bytov: 
Mikeľová Marta CH-N9 na 3 mesiace, 
Kapura Viliam CH-N14 na 3 mesiace 
• PredÍžiť nájomné zmluvy: Pacola 
Ján CH-N8, Hudec Jozef CH-N12, 
Podbehlý Dušan CH-N17, Čurma 
Slavomír CH-N20, všetci do 31 .3. 
2008 • V súlade s VZN č . 2/2005 
dotácie pre: Rímsko-katolícku cirkev, 
filiálka Krivošťany 25 tis. Sk, Pravo
slávna cirkev Strážske 30 tis. Sk, 
Grécko-katolícka cirkev Strážske 35 
tis. Sk. • V súlade s VZN č . 2/2005 
dotácie pre futbalový oddiel v sume 
80 tis Sk • Text do kroniky mesta 

Strážske za rok 2006 • 11. variant rie
šenia dopravnej situácie na Družstev
nej ul. doplnený o časové obmedzenie 
• Prevádzku zimného štadióna v 
čase zimných prázdnin a ďalej podľa 
klimatických podmienok • Plán kon
trolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Strážske na 1. polrok 2008 • 
Predpokladaný plán zasadnutí a čin

ností MsZ na 1. polrok 2008 • Za člena 
redakčnej rady Ing. Miroslava Kačura , 
prednostu Msú. 

Prednostovi Msú ulož/Io: 
pripraviť alternatívy využitia bloku U2 
do blízkej budúcnosti. 

ZastuplteCstvo neschválllo: ná
vrh rozpočtu mesta Strážske na roky 
2008 - 201 O a zrušilo vnútorný predpis 
mesta Strážske na vykonanie inven
tarizácie majetku mesta schválený uz
nesením č . 61/1999 dňa 14. 10. 1999. 

Mestské zastuplteCstvo rokova
lo 10.1.2008 a po prerokovaní zobralo 
na vedomie plnenie úloh z uznesení, 
pripomienky zo zasadnutí MsZ. 

Schvá/1/o: Vyhodnotenie preven
tívnych protipožiarnych kontrol za rok 
2007. • Plán preventívnych protipo
žiarnych kontrol na rok 2008 • Návrh 
na zloženie pracovnej skupiny -
EUROTEAM, ktorá bude pripravovať 
zavedenie eura v meste nasledovne: 
Ing . Vladimír Dunajčák, Ing. Miroslav 
Kačur , Ing. Alexander Bočan, Ing. Má
ria Lecáková, Ing. Lýdia Harmanová, 
PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Igor 
Plitko, Mgr. Michal Polák, Iveta Grige
ľová, PhDr. Anna Stašková, Csc., 
Mgr. Marta Kordeľová • Pridelenie 
bytov: Skoupilová Ingrid U-3/C/3 na 3 
roky. 

Ing. V. Dunajčák , primátor mesta 
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Dotácie pre deti z rodín v hmotnej núdzi 
Dňa 1. januára 2008 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociál

nych vecí a rodiny SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-11/1 o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa 
predmetného výnosu možno poskytovať aj dotácie na stravu, školské potreby a 
dotáciu na motivačný príspevok deťom , ktoré navštevujú predškolské zariadenia 
alebo školu a žijú v rodinách, ktorým sa poskytujú dávka v hmotnej núdzi a 
príspevky alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. 

Dotáciu na stravu možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabezpečenie 
stravy pre deti v predškolskom zariadení a pre deti v základnej škole a 
špeciálnej základnej škole. Za stravu sa na účely dotácie na stravu považuje 
poskytovanie obeda a iného jedla. Rodič prispieva na stravu sumou od 1 Sk do 
5 Sk na každé odobraté jedlo. 

Dotáciu na školské potreby možno poskytovať žiadateľovi dotácie na zabez
pečenie školských potrieb.Za školské potreby sa na účely dotácie na školské 
potreby považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné indivi
duálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom alebo s predškol
skou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zaria
dení. Na školské potreby sa poskytuje dotácia 500 Sk na školský polrok. 

Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať žiadateľovi v závislosti 
od prospechu, ktorý dieťa v škole dosiahlo. Poskytuje sa deťom , ktorých prie
merný prospech je najviac 2,5 za posledný školský polrok alebo si za posledný 
školský polrok zlepšili priemer prospechu najmenej o 0,5 oproti predchá
dzajúcemu školskému polroku. Výška dotácie motivačného príspevku je: 500 
Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku má priemerný prospech najviac 1,5 
300 Sk, ak dieťa v poslednom školskom polroku má priemerný prospech najviac 
2,5 200 Sk, ák si dieťa v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný pros
pech najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku. 

Ako rodič požiada o posúdenie príjmu: Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmot
nej núdzi a príspevky, môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pod
ľa miesta trvalého pobytu o posúdenie prijmu na účely dotácií. Ako na to? Bližšie 
informácie poskytne mestský úrad, ktorý žiadateľovi poskytne tlačivo Vyh lásenie 
rodičov detí z rodín , ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi a formulár 
na posúdenie prijmu. Rodič predloží vyplnený formulár na posúdenie príjmu a 
príjmy za posledných šesť mesiacov príslušnému úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 

Upozornenie: Rodičia detí z rodín v hmotnej núdzi, ktoré poberajú dotácie 
na stravu, školské potreby a motivačný príspevok, si tento nárok musia uplatniť 
najneskôr do 10. januára a 10. augusta kalendárneho roka, spôsobom nahlá
senia dieťaťa do zoznamov na dotácie na mestskom úrade. Dôvodom je, že sa 
dávky neposkytujú automaticky všetkým deťom v hmotnej núdzi , ale len deťom , 
ktorých rodičia si uplatnia nárok u zriaďovateľa . Nakoľko zriaďovateľ nemá 
informácie o prijmových pomeroch občanov mesta, je v každého osobnom zá-

Spolocenska rubrika 
V novembri 2007 sa narodili traja chlapci a jedno dievča . 
Jubilanti: Stanislav Geľatko , Jozef Tolvaj, Miroslav Macejko, Anton Gera, 

Edita Demeterová, Jolana Karchňaková; Michal Kočerha, Ondrej Magdoško, 
Vincent Olejník, J:.udmila Serenčová , Juliana Goroľová , Valéria Lipovská; Vladi
mír Sabo, František Šimáček, Ján Bernát, Terézia Bočeková ; Michal Čajka , Ján 
Bojko, Alžbeta Voľanská; Emil Sabanoš; Michal Knap. 

Zomreli: Ladislav Jurečko , Juraj Jacko, Ján Pica, Anna Čižmariková , Helena 
Smaržová, Eduard Kruľ, Darina Adamová, Mária Bodnárová, Jozef Bernát, Ladi
slav lhnát, Jozef Šepeľa . 

V decembri 2007 sa narodilo jedno dievča. 
Jubilanti: Jozef Kužma, Peter Lukáč, Regína Košudová, Terézia Kinčovská , 

Mária Dzurková, Božena Kozárová, Juraj Sabadoš, Magdaléna Koščáková, 
Anna Denčáková , Magdaléna Lešková. 

Zomreli: Ján Šandor, Jozef Mariňak. 
Maličkým chlapčekom , dievčatkám a jubilantom želáme zdravie , pokoj, 

šťastie v ďalších rokoch života a srdečne blahoželáme! 
Tým, ktorí nás navždy opustili , venujme tichú spomienku! - dag -
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Stáva sa už tradíciou, že 6. decembra prichádza na Námestie A. Dub

čeka v Strážskom Mikuláš. Tak bolo aj tohto roku. 
Najskôr Mikuláš prišiel poteší( a odovzdať darčeky obyvateľom penziónu. 

Potom zavítal do Domova sociálnych služieb, kde ho deti privítali dojímavým 
kultúrnym programom. Medzitým sa už námestie zapÍňalo defmi a oby
vateľmi mesta. Moderátor oboznámil deti s tradíciou sv. Mikuláša. S pribú
dajúcim časom sa napätie stupňovalo dovtedy, keď sa na námestí objavil 
Mikuláš so sprievodom. Moderátor privítal na tribúne vzácnych hostí a odo
vzdal im slovo. Najskôr sa k de(om prihovorila zástupkyňa primátora mesta 
PhDr. L. Bušaničová a po nej Mikuláš. Po rozsvietení vianočného stromu 
žiaci zo ZŠ (na snímke G. Grmolcovej) potešili Mikuláša pekným kultúrnym 
programom. Stretnutie s Mikulášom vyvrcholilo rozdávaním balíčkov plných 
sladkostí. - KO -

O projekte likvidácie P CB 
Projekt „Preukázanie vhodnosti a odstránenie bariér, ktoré bránia uplatneniu 

a efektívnej implementácii dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu 
perzistentných organických látok (POPs)", má veľmi zložitý názov, ale je to pro
jekt, ktorého cieľom je dodávka nespaľovacieho zariadenia na zneškodnenie 
polychlórovaných bifenylov (PCB) v Slovenskej republike v množstve približne 
2 500 ton odpadov a dodávka zariadenia na extrakciu PCB zo sedimentov a 
pôdy. 

Projekt je realizovaný za účasti viacerých subjektov, ktoré možno rozdeliť do 
nasledovných skupín: vláda SR zastúpená MŽP SR , organizácia GEF, ktorá 
zabezpečuje financovanie projektu , UNIDO a UNDP - výkonná a implementu
júca agentúra, konzorcium verejného sektora a konzorcium súkromného sek
tora. Pre projekt je vytvorený projektový tím, ktorý riadi PaedDr. Martin Murín. 

Pri príprave sa počíta s umiestnením technológie v areáli a.s. Chemko 
Strážske, kde je uskladnených ešte asi 600 ton týchto odpadov. V priebehu 
roka 2007 bola uskutočnená príprava tendrovej dokumentácie, uskutočnený vý
ber technológie a výber firmy, ktorá zabezpečí jej dodávku. 

Keďže kontamináciu územia mesta polychlórovanými bifenylmi vníma vede
nie mesta ako environmentálny problém, chce sa podieľať na jeho riešení. 
Mesto ako partnerská strana podpísalo v decembri 2003 Memorandum o spolu
práci pri riešení závažného stavu životného prostredia v regióne, týkajúceho sa 
kontaminácie územia polychlórovanými bifenylmi spolu s Košickým samospráv
nym krajom, mestom Michalovce a Slovenským vodohospodárskym podnikom. 

Od začiatku projektu mesto upozorňovalo , že tento projekt nerieši problém 
komplexne , definovalo svoj(! pripomienky, požiadavky aj obavy. Napríklad pro
jekt nerieši likvidáciu asi 900 ton odpadov uložených na skládke odpadov Pláne. 

V rámci projektu sa 5. decembra 2007 uskutočnilo koordinačné stretnutie 
projektového tímu, zástupcov MŽP SR a konzorcia verejného sektora na pôde 
Košického samosprávneho kraja. 6. decembra si účastníci stretnutia prezreli 
územie, ktorého sa projekt najviac dotýka - od Zemplínskej šíravy, cez otvorený 
kanál až po sklady odpadov v areáli a.s. Chemko Strážske. Výsledkom týchto 
stretnutí má byť návrh spoločného postupu pri riešení problému a návrh spô
sobov financovania ďalších čiastkových projektov. 

Viac sa o tomto projekte dozviete na internetovej stránke www.non-com
bustion .sk, informácie vám radi poskytneme ai na referáte životného orostredia 



Hovorí sa, že najlepším a najstarším priateľom človeka je pes a kniha. Pes 
je vám vďačný za pohľad i pohladkanie. Nikdy vás nesklame. Je to živá bytosf, 
ktorá „takmer" vie hovoriť. Chováme ho pre zábavu, radosf, ochranu ... Zdrojom 
chorôb však nie sú len exkrementy zvierat, ale predovšetkým základná hygiena 
ľudí, ohrozujú ho roztoče - v 1 cm2 v koberci či v .sedačke"sú ich milióny, 
prach, per, chemikálie v potravinách, elektronický smog, znečistené prostredie. 
Nemôžeme sa vyhovárať len na zvieratá, ale pozerajme sa na problém kom
plexne. Jedná sa o zdravie našich deti. 

Pre opustených ľudí je veľkým pomocníkom. Vie vycítiť citové pohnútky člo
veka a rozdelí sa s ním o radosf aj starosť. O tom, či maf alebo nemaf psa 
nerozhoduje rodina, ale musíme rešpektovať aj spoločenský poriadok a dobré 
spolužitie so susedmi, najmä v mestách, v nájomnom byte, na vidieku. 

V zmysle zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, obec (mesto) vykonáva správu verejných priestranstiev, utvára a 
chráni zdravé podmienky pre obyvateľov obce, chráni životné prostredie a 
zabezpečuje verejný poriadok v obci. 

Každé mesto, ktoré má okolo 1 OOO psov je denne znečistené 200 kg ex
krementov zo psov lebo jeden pes denne vyprodukuje minimálne 0,2 kg 
exkrementov! Len za 1 rok je to každoročne 73 toni Naviac sú tu ešte exkre
menty mačiek, holubov a iných zvierat, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie 
a kultúru bývania. 

Ku kontaminácii môže dôjsf priamym kontaktom hlavne pri hre detí na 
ihriskách, na tráve a v pieskoviskách, alebo si exkrementy donesieme na topán
kach do svojho bytu, kde ohrozujú celú našu rodinu , alebo aj vdychovaním 
prachových častíc , ktoré môžu obsahovať vysušené a rozdrvené časti exkre
mentov psov, s rôznymi alergénmi, baktériami, vírusmi a parazitami a to hlavne 
po kosbe trávnatých plôch v meste. 

Zvieracie exkrementy tak ohrozujú aj vo vašom meste: 
1. Zdravie - to najcennejšie čo máme 
2. Ekológiu - znečistenie nášho životného prostredia 
3. Estetiku - zašpinené verejné priestranstvá 
4. Ekonomiku- zbytočné náklady na dočisťovanie a poškodenie zdravia sa 

už nedá vôbec vyčísliť. 
Ochorenia prenášané zo zvierat na človeka 

Bakteriálne: Salmonelóza - hnačkové ochorenie sprevádzané nevoľnosťou , bo
lesťami v bruchu, zvracamím. Borelióza. Tularémia, Brucelóza, Chlamydióza, 
Leptospiróza, Mykoplazmóza, Listerióza, Bartonelóza, Bordetelóza, Kampylo
bakterióza, Kolibacilóza, Mykobakterióza, Pasteurelóza, Shigelóza, Helibakte
rióza 
Mvkotlcké: Trichofytiáza, Kandidóza, Epidermofytóza, Histoplazmóza, Mikro
sporiáza, 
~ Besnota, iné vírusové encefalitídy, Kiahne, Chrípka, Parainfluenza. 
Parazitárne: Echinokokóza, Toxokaróza, Toxoplazmóza, Trichinelóza, Krypto
sporidióza, Giardiáza. 

Všetky tieto choroby vážne poškodzujú zdravie detí a dospelých a niektoré 
z nich sú aj smrteľné preto nerobil o tom osvetu znamená riskovať a ohrozovať 
seba a občanov mestal Bez celomestskej osvety sa nedá zvýšif čistota a bez
pečnosť ani vo vašom meste. 

Kliešťová encefalitída 
Kliešte môžu byf prenášačmi vírusov, ktoré spôsobujú zápal mozgu a 

mozgových blán - kliešťovú meningoencefalitídu. Liečba tohto ochorenia nie je 
doposiaľ známa. Kliešťová encefalitída sa môže preniesf aj alimentárnou cestou 
kozím, kravským či ovčím mliekom, ktoré nebolo dostatočne tepelne upravené. 
Ochorenie sa neprenáša z človeka na človeka . 

Toxoplazmóza 
Toxoplasmóza je infekčné ochorenie, ktorého pôvodca je parazit Toxo

plasma gondii. Nakaziť sa ňou môžu všetky vekové kategórie a väčšinou 
prebieha nepozorovane. V tehotenstve ale môže byf nebezpečná, pretože 
môže vyvolať potrat alebo poškodiť nenarodené diefa. Človek , ktorý raz toxo
plasmózu prekonal, má proti nej vy1vorené protilátky a doživotnú imunitu. 

Prenášačom tohto parazita je mačka domáca a ďalšie mačkovité šelmy. 
Parazit sa množí v čreve hostiteľského zvieraťa a jeho vajíčka sa vylučujú 
zvieracími výkalmi. Na vzduchu vajíčka jeden až štyri dni dozrievajú a po tejto 
dobe sú nákazlivé niekoľko mesiacov. Vtáci a cicavce, medzi nimi i človek, ich 
prijímajú s potravou. Hlavným zdrojom nákazy je surové alebo nedostatočne 
tepelne upravené mäso alebo potraviny kontaminované mačacími výkalmi 
(zelenina, ovocie). Možný je tiež priamy prenos po kontakte s mačkou alebo s 
mačacími exkrementami neumytými rukami do úst, to je ale skôr výnimka a je 
možné tomu zabrániť dodržiavaním hygieny. Treba byf opatrní aj pri príprave 
hydiny, kedy si treba tiež riadne umyf ruky. 

Katarínska 
Vyše päťdesiat členov miestneho 

klubu dôchodcov meno Katarína 
oslávilo na svojom podujatí v Broad
way clube. Z vyzbieraných korún bo
lo dosf na jedlo i občerstvenie . Tra
dičné spoločenské popoludnie pri 
reprodukovanej hudbe sa skončilo za 
tmy. Cez rozsvietené okná zazneli 
do šera aj pekné slovenské pesnič
ky. - ol -

Chemkári v m este 
7. decembra viedli kroky 30 pra

covníkov Chemka do Strážskeho. V 
budove mestskej jedálne oslávili spo
ločne svoje životné jubileá. K sviatku 

im blahoželal predseda odborov V. 
Lakatoš. Medzi jubilujúcim boli i oby
vatelia mesta. 

Pred oficiálnou častou v krátkom 
príležitostnom programe jubilantov a 
prítomných hostí pozdravili členky 
krúžku poézie Zrkadlenie. - ik -

Asaben 
Koncom decembra 2007 sa róm

sky súbor Asaben zúčastnil róm
skeho festivalu vo Veľkých Kapuša
noch. Festival otvorila Klaudia Goro
rová zo Strážskeho básňou ludia 
milí ... Náš súbor si vy1ancoval veľký 
úspech publika, ale aj uznanie, že 
takto dôstojne reprezentuje mesto 
Strážske. MRrcelR Gnrnrnv<I 

V mnohých prípadoch prebieha ochorenie celkom nepozorovane, môžu sa 
vyskytnúť mierne ťažkosti pripomínajúce chrípku a zväčšenie lymfatických uzlín 
na krku. Jednoznačné symptómy ale neexistujú, diagnóza je možná len stano
vením protilátok v krvi. 

Zvláštnosťou je, že toxoplasmózou sa nakazia väčšinou práve tie tehotné 
ženy, ktoré doma mačku nemajú . Tie, ktoré mačku majú, buď už infekciu pre
konali, alebo sa nikdy nenakazili a nemusia sa nakaziť ani v tehotenstve, nie je 
to ale vylúčené. Zatiaľ čo u zdravého človeka ide o neškodné ochorenie, ktoré 
sa vylieči bez následkov, v tehotenstve je toxoplasmózu nebezpečná . Tehotná 
žena môže preniesť nákazu na nenarodené diefa. To môže viest k potratu alebo 
k poškodeniu plodu, predovšetkým k poškodeniu mozgu nenarodeného diefafa. 
Preto lekári odporúčajú vyšetrenie na toxoplasmózu ešte pred plánovaným 
počatím, prípadne ešte raz v skorom štádiu tehotenstva (okolo 20. týždňa) 

Toxoplasmózu je možné liečiť. Voľba liekov závisí od dÍžky tehotenstva, aby 
sa zabránilo poškodeniu plodu liekmi. Liečba trvá najmenej štyri týždne a v jej 
priebehu by mal gynekológ vykonávať ultrazvukové vyšetrenia, či sa diefa nor
málne vyvíja. Po 20. týždni tehotenstva sa dá vyšetrením plodovej vody zistiť. či 
sa toxoplasmóza preniesla na diefa a či na to jeho imunitný systém reagoval. 

Po prekonanej toxoplasmóze zostávajú v krvi matky protilátky, ktoré sa pri 
ďalšom stretnutí s infekciou aktivujú a zabránia nakazeniu. Pre nenarodené 
diefa je teda nebezpečná len prvá infekcia. 

Mykotické - plesňové choroby 
Mykotické choroby zvierat sú často podceňované a majitelia veterinárneho 

lekára navštívia zvyčajne keď sú klinické príznaky veľmi zjavné, alebo v prípade 
zoonóz na odporúčanie humánneho lekára, keď sú sami infikovaní. 

Mykózy sú infekcie vyvolané parazitickými mikromycétami a v závislosti od 
lokalizácie patologického procesu ich môžeme rozdeliť na povrchové kožné 
mykózy - dermatomykózy a systémové mykózy, medzi ktoré zaraďujeme subku
tánne kožné infekcie a orgánové mykózy. 

Dermatomykózy predstavujú infekcie keratinizovaných tkanív (koža, chÍpy, 
nechty), ktorých pôvodcami sú dermatofyty rodu Microsporum, Trichophyton a 
Epidermophyton, využívajúce keratín ako nutričný substrát. Pomerne často dia
gnostikovaným patogénom vyvolávajúcim dermatomykózy psov sú aj kvasinky 
rodu Malassezia spp.2. 

V prípadoch systémových mykóz sa stretávame s diseminovanou, alebo 
generalizovanou formou infekcie vnútorných orgánov (zažívací trakt, pľúca , uro
genitálny systém a centrálny nervový systém). Dominantnými patogénmi systé
mových mykóz sú Cryptoccocus neoformans var. neoformans, Blastomyces 
dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis a Aspergillus spp.3. 

Prevalencia plesňovej infekcie je ovplyvnená viacerými vonkajšími (exo
génnymi) i vnútornými (endogénnymi) faktormi. Z vonkajších faktorov sú to pre
dovšetkým vysoká relatívna vlhkosť a teplota prostredia, zlé hygienické pod
mienky chovu, nutričná insuficiencia, chirurgické zákroky, dlhodobá terapia anti
biotikami. Medzi vnútorné faktory zaraďujeme : pretrvávajúce infekčné choroby, 
imunodeficienciu organizmu a endokrinné poruchy. Nie bezvýznamným exo
génnym faktorom podieľajúcim sa na vývoji mykotickej infekcie je aj migrácia 
zvierat. Dovolenkové a dlhodobejšie pobyty zvierat s majiteľmi v zahraničí sú v 
súčasnosti bežné. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa môžu veterinárni lekári v 
praxi stretnúť s mykózami, výskyt ktorých je v našich podmienkach veľmi vzác
ny, respektíve sú diagnostikované iba sporadicky. 

Psa, mačku a všeobecne domáceho miláčika treba vychovávať. Zvieratko 
musí maf možnosť pravidelného výbehu na čerstvý vzduch s možnosťou 
vyprázdniť sa. Nesmie to byf chodník, detské ihrisko, ani park, ani parkovisko. 
Zadovážiť si domáce zviera znamená prevziať za neho zodpovednosť. Súčasne 
to má znamenať aj pre občana , že má maf pri sebe sáčok na „likvidáciu" ex
krementu a pre mesto povinnosť zaobstarať dostatočné množstvo nádob na 
verejných plochách. 

Na záver jedna skúsenosť zo zahraničia : 58-ročná pani píše: Od detstva až 
do teraz som mala psa a neviem si život bez neho predstaviť, ale to čo treba 
daf psovi, treba daf aj okoliu , v ktorom sa ten pes pohybuje. Lebo on so sebou 
toaletný papier nemôže nosil a sám sa do vrecka nevykaká, takže všetko je to 
len a len na majiteľovi. Bola som svedkom, keď jedna pani , veľmi elegantná a 
pekne oblečená , vo Viedni viedla svojho buldoga a ten urobil potrebu, ona z 
kabáta vrecka vybrala vrecko a veľmi rýchlym spôsobom navliekla vrecko na 
ten výkal, zobrala to a zahodila do kontajnera. Naši ľudia nemajú tú všeobecnú 
kultúru v sebe, takže je to tak ako je. Len sa stačí poobzerať okolo seba a vidief 
tu .špinu okolo alebo okolo" Tesca" koľko lieta igelitových vrecúšok - hrôza. Ale 
to je len a len v nás. MUDr. K. Žáková 

DD a DSS oslávili 20. výročie 
„História je matkou múdrosti , a 

môže byf úspešný." 
Dňa 17. decembra 2007 uplynulo 

20 rokov od chvíle, keď bol slávnostne 
uvedený do prevádzky Domov dô
chodcov a domov penzión v priesto
roch bývalej slobodárne na námestí v 
Strážskom. Dvadsať rokov je v živote 
človeka, ale aj zariadenia dlhý čas 
nato, aby mohol bilancovať a spomí
nať. Zariadenie prešlo rôznymi eta
pami zmien a stavebných úprav. Vy
striedalo sa mnoho zamestnancov, 
ale aj klientov. Jedno spoločné však 
spája minulosť, prítomnosť aj budúc
nosť - spoločný cieľ a snaha zamest
nancov poskytnúť teplo domova a vy
tvor_if vhodné podmienky pre aktívne a 

Iba ten, kto sa z nej dokáže poučlf, 

tov . Toto okrúhle výročie oslávili všetci 
zamestnanci zariadenia pracovnou 
poradou spojenou so slávnostnou ve
čerou, ktorú zorganizovala pre svojich 
zamestnancov riaditeľka zariadenia. 
Po priblížení histórie a vývoja zaria
denia vyslovila vďaku všetkým za
mestnancom za ich doterajšiu obeta
vú prácu, najmä však tým služobne 
najstarším, ktorí v domove prežili kus 
svojho života a sú s ním spätí v 
podstate od jeho založenia. Prejavom 
vďaky bolo odovzdanie pamätných lis
tov a kytice kvetov. Želáme všetkým 
zamestnancom aj klientom DD a DSS 
vera ďalších úspešných rokov. 



Naše mesto 

Ked• priš'iel JWi.kuldš a bol.i Via,n.ove 
S vďačnosťou Pravé posoCst:vo Vianoc 

Odvážne deti Mikulášovi recitovali a 
spievali, Darčekom sa veľmi tešili. 

Druhý rok navštevujeme klub 
moderátorov v CVČ Dúha. Od 
októbra 2007 sme už v nových 
priestoroch, ktoré sú krajšie, 
väčšie , páčia sa nám a veľmi 
dobre sa v nich pracuje. V mene 
všetkých členov krúžkov CVČ 
sme sa s touto radosfou podelili 
u pána primátora a prednostu 
Msú, ktorých sme navštívili v 
decembri pred Vianocami. Na 
znak vďačnosti sme im odovzdali 
darčeky, ktoré vyrobili členovia 

keramického krúžku. 
M. Sabanošová Text a snímka: G. Gá. 

V\it,arett\j mik1-dášsk'1 večierok 
V nedeľu 9. decembra 2007 Klub strany Smer-SD v Strážskom z podnetu 

jeho vedúcej Mariany Fischerovej zorganizoval pre svojich členov a sympati
zantov, no predovšetkým pre ich deti a vnukov, spoločenský večierok plný 
zábavy, humoru, dobrej nálady a darčekov, pretože naň prišiel aj Mikuláš. 

Program bol pestrý a bohatý. ,.žoviálny• dedko a „trendy" babka (J. Marci
nová a A. Šuľová) už v úvode všetkých pobavili vtipnými dialógmi a tancom. 
Nasledovalo pásmo veršov o zime, radosti , teplom ľudskom šfastí a vianoč
ných pesničiek v podaní členiek krúžku poézie Zrkadlenie (A. Mochfáková, A. 
Zabloudilová, G. Grmolcová) a spievajúcich učiteliek (D. Babinčáková a M. 
Berešová) s vlastným klavírnym doprovodom. No a napokon pri rozdávaní dar
čekov Mikulášovi spievali a rec~ovali všetky odvážne deti. A k takým patrili 
skôr tie menšie, napr. Romanko Lichvár, ktorý recitoval nielen za seba, ale aj 
za sesterničku Paulínku Tejgiovú. Ale rozžiarené boli očká všetkých obdarených 
detí, aj keď sa v niektorých zaligotali slzičky strachu. 

K dobrej nálade prispeli i vtipné repliky dvojice Mikuláš a čert, napätie pri 
žrebovaní tomboly, bohaté občerstvenie a zábava pri kvalitnej reprodukovanej 
hudbe J. Konečného . Pozornosti neušiel ani dedko J. Lipovský, ktorý sa viditeľ
ne tešil z radosti svojich 10-tich vnúčat. Celé podujatie moderovala M, Fische
rová. Na vydarenej akcii sa podieľalo vedenie Klubu Smeru-SD a všetci, ktorí 
pomáhali na jej príprave a dobrom priebehu, vrátane prípravy občerstvenia a 
zabezpečenia tomboly, ako aj sponzori, ktorí nechcú byt menovaní. - EB -

Z •·"' ,,, au31mave 
Centrum voľného času Dúha pri

pravilo Mikulášske radovánky určené 
pre deti navštevujúce záujmové krúž
ky. Stretli sme sa v sobotu 5. decem
bra vo viacúčelovej sále. Centrum pri
pravilo pekný program, ktorým spre
vádzali členky klubu Mladý moderátor, 
oboznámili ich o živote sv. Mikuláša a 
rozpovedali rôzne zaujímavé legendy. 
Po prvýkrát sa predstavil nový ta-

legendy 
nečný krúžok Tancujeme hip-hop. Sa
mozrejme, že nesmel chýba! ani Mi
kuláš s čertom a anjelom. Šikovné 
deti mu zaspievali i zarecitovali. Až 
potom im Mikuláš odovzdal dlho oča
kávané balíčky, kde bola sladká čoko
ládová figúrka Mikuláša s lentilkami. 

Nielen deti , ale aj vedúci krúžkov a 
rodičia, odchádzali spokojní a tešia 
sa na ďalšie radovánky. 

Michaela lvančíková 

Alio sme píelilí perníli~ 
Prijemná vôňa perníkov prilákala 

deti i dospelých 19. decembra 2007 
do CVČ Dúha. Vianoce nám pomaly 
klopali na dvere a my sme po roku 
opäf piekli tradičné sladké a voňavé 
perníky. Vedúca krúžku E. Rudincová 
nám priniesla nový recept aj hotové 
cesto (lebo to musí dozrie!) a pustili 
sme sa do práce. V jednej miestnosti 
sa vaľkalo cesto, vykrajovali rôzne 
tvary a pieklo, a v druhej sa zdobilo. 

Šikovné deti v cvé Dúha 
perníky pekne ozdobili, 
upiekli a ochutnali. Sním
ka: A. Fedáková, text: G, 
Grmolcová. 

Každý z prítomných - deti i dospelí -
zdobili svoje perníky nielen bielou po
levou, ale i farebne. A aby boli láka
vejšie , pridali sme ligotavé jedlé ozdo
by. Fantázia nemala konca kraja. Me
dzitým sme ochutnali napečené per
níky a boli fantastické. A potom na
stalo už len netrpezlivé čakanie, kedy 
nám uschnú. Najväčšou odmenou pre 
všetkých bolo, keď každý odchádzal s 
vlastnoručne zdobenými perníkmi. 

Deň pred Sviatkom narodenia Christa t . j, 23. decembra 2007 sa po piatykrát 
stretli občania mesta Strážske na Vianočnom koncerte duchovnej piesne, ktorý 
organizovala Pravoslávna cirkevná obec (PCO) v Strážskom v spolupráci s 
oddelením kultúry mestského úradu. Záštitu po štvrtý krát prevzal primátor 
mesta Strážske. Koncert tradične ponúkol pestrý program, ktorý otvorili deti z 
PCO v Strážskom v podobe anjelov. K nádherným zvykom v našich krajoch 
neodmysliteľne patrí aj koledovanie. Vinše a koledy - piesne oslavujúce príchod 
Syna Božieho na tento svet, nám v rusínskom jazyku prišli pripomenú! deti z 
PCO v Humennom. Príjemným prekvapením boli deti s Domova sociálnych 
služieb v Strážskom so scénkou a tancom Stretla som anjela. Určite každému 
z nás ukázali pravú detskú radosf z Vianoc a nechali nás na chvíľku zamyslief 
sa nad hodnotou domova a rodiny práve v tomto období. Duchovné piesne a 
koledy na koncerte zaspievali aj pravoslávni veriaci zo Strážskeho a Mládež
nícky zbor sv. Sergeja Radonežského z PCO v Zemlínskej Širokej . 

Najvzácnejším hosfom z účinkujúcich bol huslista Miroslav Starjak, ktorý sa 
divákom predstavil v niekoľkých vstupoch počas koncertu. Tento mladý huslista 
absolvent vysokej školy muzických umení, nazývaný aj zemplínsky Paganíni je 
členom Viedenskej filharmónie a zakladateľom Symphoic News Quartet. Záver 
koncertu patril Tichej noci v podaní precítenej hry tohto umelca, ku ktorému sa 
postupne pridávali aj diváci so svojím spevom. Všetci sme si navzájom pripravili 
prekrásny vstup do vianočných sviatkov, bohatý duchovný a umelecký zážitok 
a odovzdali to pravé posolstvo Vianoc - radosf z novonarodeného Syna Božie
ho, vzájomnú ústretovosf, pokoj a lásku. Z. Pleceníková 

Scénka deti z DSS Stretla som anjela sa veľmi páčila . Podobne i 
duchovné piesne a koledy v podaní pravoslávnych veriacich zo Strážskeho. 

Snímka a text: G. Grmolcová 

Pcrittbaba ttavštivila šlto114 
,;Strapatí si Perinbaba svoje biele vlasy/nevidela jakživ ešte toľko ľudskej 

krásy./ - Ahal Potôčik tam žblnkoce/ a o chvíľu sú Vianoce./ Pridlho zas spala 
som,/ okrášli! chcem každý strom./ Bielou plachtou na konároch,/ bielou čipkou 
na tých svahoch,/ kde sa deti šmýkajú,/ sane, lyže chystajú ... ". 

Týmito slovami otvorila Perinbaba vianočný program štedré Vianoce, ktorý 
mal svoju premiéru niekoľko dní pred Vianocami v priestoroch základnej školy. 
Napriek tomu, že vianočná snehová nádielka sa niekam zatúlala , v škole sa 
všetko zabielilo hneď na začiatku predstavenia. Lietajúce snehové vločky vytvo
rili príjemnú zimnú atmosféru. Vzápätí na zasnežené kopce vytancovali rozšan
tené deti, ktoré sa sánkovali, guľovali, dokonca si postavili snehuliaka. Žiaci 
štvrtáci oprášili staré dobré zvyky, ktoré sa robievali na Katarínu, Ondreja a 
Luciu. Autenticky povyháňali zo školy bosorky, strigy, choroby a dievčatá si 
liatím olova vyveštili aj manželov. 

Vianoce bez koledníkov a betlehemcov - gubov si naši starí rodičia sotva 
vedeli predstavil. Tí, čo sa prišli pozrie!, si ich nemuseli predstavoval. Betle
hemci spievali , betlehemci Ježiškovi oferovali. Neodmysliteľnou súčasfou Via
noc sú ozdobné vianočné stromčeky . Tie naše boli rozprávkové, vedeli totiž aj 
tancoval. Chlapcom prvákom oblečenie vianočných stromčekov ohromne „sek
lo" a prváčky hviezdičky boli ich najväčšou ozdobou. Takto ozdobeným strom
čekom zaspievali deti pesničky , pošepkali básničky a tešili sa na balíčky . A tie 
naozaj prišli. Tancujúce darčeky každý deň len tak nevidíte. No na Vianoce je 
možné všetko. Na záver všetci účinkujúci s veľkým očakávaním v očkách 
Onrl"h"h"" .,.,..,...,;,.., , ,..1 ; \1 : ............... ,, :----- .. : _1- - -- _z, 
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Vianočné sviatky robia nás rudí milších, zhovievavejších a citlivejších. 

Radi sa stretávame a prejavujeme sl vzájomné pochopenie a úctu. Túži· 
me po milom slove a porozumení. 

Aj z tohto dôvodu členovia základ
nej organizácie Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami a klubu dô
chodcov sa dňa 14. decembra stretli a 
v príjemnej atmosfére strávili milé 
odpoludnie. Všetkých nás potešili 
svojím hodnotným programom členky 
KO, za čo im palril veľký potlesk. 

Skoro všetci sme už vo vyššom 
veku a máme rôzne zdravotné prob
lémy, ale aj napriek tomu sme radi, že 
nachádzame pochopenie a možnosf 
zapojil sa do kolobehu života. Sú 

medzi nami však aj takí, ktorí pre 
zdravotné problémy nemôžu sa zú• 
častnif priamo takýchto stretnutí. Preto 
sa ich snažíme navštívi! a aspoň 
slovom a maličkostou potešil. Nie je 
to ľahké . Je pravda, že potrebujeme 
pomoc, aby sme to mohli uskutočni!, 
nakoľko sme bezpríspevková organi
zácia. Aj prostredníctvom novín chvá
lime tých, u ktorých sme našli pocho
penie a boli ochotní nám podaf po
mocnú ruku. 

M. Reiserová 
predsedníčka ZO ZPCCH 

DuehoTI1ý dar starkým 
Spevácka skupina Rozmarín klu• 

bu dôchodcov a mestský krúžok 
poézie Zrkadlenie prišli v medzisvia
točný piatok do OD a DSS v Stráž• 
skom, aby našich spoluobčanov po
tešili. V spoločnom vianočno-novo
ročnom pásme zazne li piesne a 
verše o narodení Ježiška i úprimné 

vinšovné slová do nového roku 2008. 
Spoločne sme prežili pekné chvíle , 
ktoré chápeme ako duchovný dar v 
dňoch sviatočných . Spolupatričnosf 
Rozmarínu, ktorý vedie M. Smoligová 
a Zrkadlenia pod vedením G. Grmol
covej sa prejavila aj pri tomto podu
jatí, kedy zazneli aj vlastné verše. 

- ka· 

Vianočné prázdniny v Dúhe 
Novo zrekonštruované priestory 

CVČ privítali počas prázdnin deti a 
mládež mesta. Svoj voľný čas využili v 
tvorivých, športových, hrových a zá
bavných aktivitách, hre playstation 3, 
počítačových hrách a súfažiach, či pri 
plazmovej obrazovke, nechýbala ani 
vychádzka do prírody a snehové krá-

rovstvo. Nové športové hry - stolový 
futbal , stolný tenis, šípky, stolový ho
kej si získali mládež, no najviac však 
biliard, kde sa uskutočnil turnaj mla
dých. Deti a mládež - spolu 86 • v 
príjemnom prostredí vhodne využili 
voľný čas. Ani vy neváhajte a príďte 
medzi nás. PhDr. Iveta Kaňuchová 

Polročné práz dniny 
1.2.2008 - piatok o 10.00 hod. - Súfaž pre žiakov ZŠ a SŠ v stolovom futbale 

a biliarde 
10.00 hod. - Turnaj v stolnom hokeji pre žiakov ZŠ 
13.00 hod. - Hry a súfaže na počítačoch 
13.00 hod. - Kreatívna výtvarná činnosť - maľovanie , kreslenie, práca 

s papierom ... 
14.15 hod. - Fašiangy v meste - vystúpenie krúžku Stražčanik 

2.2.2008 • sobota o 10.00 hod. • Vychádzka do prírody - vyčistenie 

poľovníckeho chodníka. Určené členom rybársko - poľovníckeho 
krúžku a ostatným záujemcom 

••••••••••••• • •• ••• • ••••••• ••••• 
5.2.2008 - utorok o 14.00 hod. - Na krídlach fantázie - Fašiangové variácie pre 

žiakov ZŠ 
7.2.2008 - štvrtok 10.00 hod. - Rómska hviezdička - zábavné dopoludnie pre 

žiakov špec triedy ZŠ 
8.2.2008 - piatok o 10.00 hod. - Na ceste si daj pozor - Beseda s dopravným 

inžinierom pre žiakov 4. ročníkov 
9.2.2008 - sobota o 9.00 hod. - Vychádza do prírody Mladý krúžok poľovníctva 

- doplnenie zásypu pre bažantov 
12.2.2008 - utorok o 14.00 hod. - Valentínke posedenie pri čaji pre mládež 
14.2.2008 • štvrtok o 13.30 hod. - Miss Valentínka - zábavné popoludnie 

pre 1.-4. roč . a ŠKD 
15.2.2008 - piatok o 10.00 hod. • Záškoláctvo a trestná činnosť detí - beseda 

s mestským policajtom pre Špec. triedu 
19.2.2008 - utorok o 14.00 hod. • Deti a choroby - beseda s detskou lekárkou 

- Family klub 
21 .2.2008 - štvrtok o 8.00 hod. • Nástrahy práce v zahraničí - beseda 

so psychologičkou pre študentov SŠ 
o 10.00 hod. - Trestná činnosf detí - beseda s mestským policajtom 
pre 4. ročníky 

22.2.2008 - piatok o 10.00 hod. • Trestná činnosf detí, vandalizmus na území 
mesta - beseda s mestským policajtom pre 5. ročníky 

23.2.2008 - sobota o 9.00 hod. - Vychádzka do prírody - Mladý krúžok 
poľovníctva - doplnenie solisk a bažantích zásypov 

28.2.2008 - štvrtok o 12.00 hod. • Už dospievam - beseda s detskou lekárkou 
pre 6. ročníky 

1. február 2008 - piatok o 14.30 hod. - Fašiangy 2008 pred Msú Strážske, 
vystúpia deti z CVČ Dúha, MŠ a Gaštanka. 

6. február 2008 - streda o 15. hod. - Otvorenie výstavky paličkovania krúžku 
šikovných rúk vo vestibule Msú. 

14. február 2008 - štvrtok o 15. hod. - Vymenenými úlohami k Valentínovi: 
krúžok poézie Zrkadlenie , krúžok šikovných rúk a KŽ Lúčina 
- spoločenské stretnutie pri poézii , piesni a paličkovaní. 

27. február 2008 - streda o 13.30 hod. - Akadémia III. veku - pokračovanie 
cyklu prednášok zo zdravovedy v spolupráci s RÚVZ Michalovce. 
Prednáška bude v Dome kultúry (koncertná miestnosť ZUŠ). 

~,i,<Í4,,a, ~,a,,e,0,~nejC!~ ~0,lted 
V utorok 18. decembra bol sviatočným dňom nielen pre spevácky zbor 

Rozkvet. Popoludní vo viacúčelovej sále moderátor privítal primátora mesta Ing. 
V. Dunajčáka , poslancov mestského zastupiteľstva , zástupcov cirkví, spoločen
ských organizácií a milovníkov vianočných piesní na predvianočnom koncerte 
speváckeho zboru Rozkvet, pod názvom Svätá noc betlehemská vznášala sa 
svetom. 

Dirigovala Mgr. A. Makuchová, hudobný doprovod G. Uličný, sprievodné 
slovo A. Válová, duet spievali K. Hubcejová a A. lvanová. Koncert sa preplne
nej sále páčil , čoho dôkazom boli spontánne potlesky. Na záver zástupkyňa 
primátora PhDr. L. Bušaničová v ďakovnom príhovore ocenila krásu vianočných 
kolied v podaní tohto záujmovo-umeleckého telesa. Kvety ocenenia z rúk 
primátora mesta a jeho zástupkyne prevzali umelecká vedúca súboru Mgr. A. 
Makuchová, A. Válová za sprievodné slovo a G. Uličný za hudobný doprovod. 

Prekvapením bolo ocenenie speváckeho zboru od duchovného správcu 
pravoslávnej cirkvi v Strážskom Mgr. M. Džugana, ktorý na znak vďaky a 
ochrany venoval Rozkvetu zázračnú ikonu Presvätej Bohorodičky s názvom 
Neočakávaná radosf. Na tento počin spevácky zbor pohotovo reagoval zaspie
vaním cirkevno-slovanskej piesne Roždestvo tvoje Christe Bože náš. 

Svojim programom potešil Rozkvet obyvateľov OD a DSS, penziónu v 
Michalovciach, veriacich v kostoloch a chrámoch v Zemplinskej Širokej, 
Vinnom, Homi, Nacinej Vsi. Text: J. Andrejka. Snímka: G. Grmolcová 

Po skončení koncertu sa v priestoroch Broadway clubu konala recepcia pre 
pozvaných hostí, na úvod ktorej primátor mesta vyzdvihol a ocenil záslužnú 
prácu členov speváckeho zboru a zaželal im vera zdravia a úspechov v 
tvorivej činnosti. Vďaka za prípravu tohto podujatia patrí všetkým členom Roz
kvetu, no predovšetkým organizačnej vedúcej J. Daubnerovej a A. Zabloudi-

lovej. --~--- ------, ----,,, • KO • 

Zaspieva(i Ticfiú noc 
Spoločne si posedeli členovia 

klubu dôchodcov s členmi organizá
cie ZPCCH. Predvianočné popoludnie 
otvorila príhovorom M. Pefková, vedú
ca KO a pridala sa k nej M. Reise
rová, predsedníčka druhej organizá
cie. O program, v ktorom dominovali 
vianočné piesne a verše, sa posla• 
rala spevácka skupina Rozmarín (na 
snímke G. Grmolcovej) pod vedením 
M. SmoliQovei . Slávnostmím crícitkom 

Dvorščáka , ktorého požiadali o spo
luprácu pri pridelení priestorov KO. 
Pochvalu za pekný program vyslovila 
tiež Mgr. A. Makuchová, umelecká ve
dúca speváckeho zboru Rozkvet. 
Všetci spoločne s Rozmarínom za
spievali Tichú noc, k Vianociam a do 
nového roku zaželali iba všetko dobré, 
vera zdravia a šfastia. Toto pekné po
dujatie sa uskutočnilo aj vďaka finan
čnP.i ľ1~tr,=:i,tnvncti ~Acľl ,;a, """h"'• .-.J.h,., 



Návšteva prezidenta DPO SR 
Našu ZŠ v Strážskom nedávno navštívili JUDr. Jozef Minárik, prezident 

DPO SR, Ing. Jozef Bloščičák, viceprezident DPO SR, predseda OV DPO v 
Michalovciach, Ing. Marián Lukáč, prednosta OU BU v Michalovciach a člen 
snemu DPO SR, Zoltán Malina, riaditeľ OV DPO v Michalovciach. 

Na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia hasičského krúžku pod vedením 
vedúcej M. Balogovej. Menovaní prišli ocenil veľmi dobrú a dlhoročnú spolu
prácu s našou ZŠ, pomoc pri organizovaní priebehu 7. celoštátneho kola hry 
Plameň, ktorá sa uskutočnila v našom meste Strážske. Vďaka patrila aj bývalé
mu vedúcemu krúžku mladých požiarnikov Mgr. J. Sabovi, ktorý je už na dô
chodku. 

Menovaný prezident odovzdal našej škole vyznamenanie - medailu, za 
ktorú poďakovala Mgr. A. Babjaková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ. Všetkých členov 
krúžku potešilo pekné ocenenie, milé stretnutie, ktoré svojimi vtipnými príhodami 
spríjemnil našim žiakom prvý hosť. Aj naďalej sa budeme snažil dosahoval čo 
najlepšie výsledky a úspešne reprezentoval našu školu v hasičských súfa
žiach. Každoročne ich niekoľkokrát v roku organizuje riaditeľstvo OV DPO v 
Michalovciach a doposiaľ sme dosahovali veľmi dobré výsledky. M. Balogová 

Ko(fi-dri S4 
~perlový kol~ársk~ klub v Strážskom v 2. polroku 2007 usporiadal 

cely rad športovych sufažf pre spoluobčanov nášho mesta. 

Okrem memoriálu Mariána Baníka 
(o ktorom sme informovali v čísle 7-8) 
sa dňa 25.novembra na Katarínu 
uskutočnil 4. ročník súfaže kolkárok. 
Prvenstvo si vybojovala Zuzka Olša
vová výkonom 238 zvalených kolkov. 
Druhá skončila Danka Cimprichová 
(237) a na trefom mieste sa umiestnila 
Zdenka Duraníková (229). 

Na druhý vianočný sviatok sme 
usporiadali 5. ročník Vianočného tur
naja v kategórii muži a ženy na 60 
hodov združených. Zo žien sa naj
lepšie darilo Zuzke Olšavovej (244), 
druhá skončila Danka Cimprichová 
(240) a tretia bola Anička !hnátová 

(224) - na snímke J. Cibulku sú tri naj
úspešnejšie kolkárky. U mužov si ví
ťazstvo vybojoval Marián Konečný 
(269), druhý skončil Jozef Kucan 
(265), tretí bol Ján Cibulka (257). 

V jeseni sa začal už 14. ročník 
mestskej kolkárskej ligy ročník 
2007/2008. Do súfaže sa zapojilo 7 
družstiev. Družstvá sa stretli každé s 
každým v základnej 1. jesennej časti. 
V súfaži družstiev najlepšie si počína 
celok Flinstonovci pred Pohodou a 
K+K. U jednotlivcov sa najviac darí 
Mariánovi Konečnému pred Igorom 
Grnáčom a Jánom Cibulkom. 

Hodu zdarl Milan Kozár 

T ,_.risti začali t,_.risticlt\1 rolt 
Po samostatných vianočných, silvestrovských a novoročných výstu

poch na našu Krlvoštlanku začali členovia KST Strážske svoju činnosť 
výstupom na Sninský kameň. 

V nedeľné ráno 6. januára sa na 
železničnej stanici v Strážskom zišlo 
na túto akciu rekordných 27 turistov. 
Po presune motorovým vlakom v 
dvoch skupinách do Humenného a 
odtiaľ do Belej n/Cirochou za pomerne 
pekného, teplého počasia sa previezli 
autobusom do Zemplínskych Hámrov. 
Tu sa rozdelili na dve skupiny - jednu 
- na dlhšiu túru viedol veľký milovník 
prírody, ochranár Dušan Reiser cez 
rašelinisko popri Kotlíku na Sninský 
kameň, druhú - priamo na kameň vie
dol Jožko Kormaník a Viktor Smoľak . 

čerstvenie , pri chate Bystrá za mrho
lenia nás v Snine prekvapil teplý 
dážď, ktorý, okrem toho, že nás po
riadne premočil, premenil bielu krajinu 
na jesennú, zablatenú, mokrú. Tak to 
vyzeralo až po Humenné a milé pre
kvapenie nás čakalo v Strážskom, 
kde skoro celý deň snežilo. Takže 
okrem športového výkonu a pozná
vania našej vlasti sme zažili akoby tri 
ročné obdobia v jednom dni. 

Výbor KST vydal aj nový kalendár 
podujatí na tento rok. Oddielový zim
ný zraz na Krivoštianke bol v nedeľu 
20. januára. Veľkonočný výstup na Ši
monku bude 24.3.2008 a otvorenie 
100 JK na hrade Brekov bude 30.3. 
2008. - J.Lý -

* F<ITBAL * F<ITBAL * F<ITBAL * f<ITBAL * 
Do jarnej odvety z 3. miesta 

Futbalový klub ŠK Strážske skončil jesenné účinkovanie ročníka 2007/2008 
v V.L. skupina J-V na peknom 3. mieste. Po niekoľkých rokoch tak môže 
konečne pokojne zimovať, v tabuľke pravdy má plus 6 bodov. Pred začiatok 
súťažného ročníka bolo cieľom ukonči! jeseň do 8. miesta, atakovanie špice 
tabuľky je teda z tohto pohľadu akýmsi bonusom a priaznivci futbalu v meste 
už pomaly začínajú skloňoval slovo postup. Cieľom pre jarnú odvetu už 
rozhodne nebude 8. miesto, ale minimálne 5. priečka, resp. súčasné umiest
nenie. Postup_ové ambície v tejto súfaži živí predovšetkým Čaňa , možno 
Medzev. V pnpade nášho klubu bude vera záležal na tom, č i káder hráčov 
ostane pokope a či sa zlepší finančné zázemie klubu. 

Aká však bola jesenná časť? Hráčsky káder prešiel v lete viacerými zme
nami a dalo by sa polemizoval, či sa oslabil alebo ostal na kvalitatívne rovnakej 
úrovni (odišli Mitre, Kopka, Verbič , Natafaluši, prišli Pavuk, Kútny, Cambero
vitch, Bezek). Zmena nastala aj na trénerskom poste, po štafurovi prevzal tré
nerskú taktovku Marke. Letná príprava bola síce poznamenaná dovolenkovými 
a~sen-ciami, ale _na tréningoch bolo vždy 10-14 hráčov. Príprava prebiehala 
vylučne v domácich podmienkach s adekvátnym počtom prípravných stretnutí. 
Herný prejav mužstva napriek určitým kondičným restom vyvolával optimizmus 
pred prvým „majstrákom". Prehru v Borši zatienil dobrý výkon a víťazstvo v 
zápase s Čaňou . Potom však prišli stretnutia v Michalovciach, so Sokoľanami 
a v Zalužiciach, ktoré naplno odhalili negatíva: ustráchanosť na súperových 
ihris-kách, nízka sebadôvera, absencia bojovnosti, ktorá poväčšine ostávala v 
kabí-ne, chýbal ten povestný mušketiersky duch a predovšetkým srdce, bijúce 
za f~rby_ klubu. Navyše herný systém s dvoma podhrotovými hráčmi , ktorý v 
letnej pnprave vychádzal, začal teraz zlyháva!. Týždeň pred 6. kolom, v ktorom 
sme mali hosti! Nacinu Ves, bol týždňom prebúdzania sebadôvery a túžby po 
víťaz-stve i hľadania zmien v zostave a hernom systéme. Výsledok 4:0, ale 
predo-všetkým výkon a herný prejav, prekvapil viacerých. Nasledne prišla 
krásna spanilá jazda v podobe ďalších siedmych stretnutí bez prehry, víťazstvá 
rozdielom triedy doma i vonku , dôležitá remíza na horúcej pôde v Čičarovciach 
a na záver domáce víťazstvo 4:1 s lídrom súťaže Medzevom. Až na zápas vo 
Valalikoch (1:1) hráčov zdobila bojovnosf, viera vo vlastné sily, kondícia, herná 
kvalita. O úspešnú jeseň sa zaslúžil tento 18-členný káder: šurin, Perexta, 
Hrabek, Hajdučko , Feňuš , Pavuk, Gajdoš, Guzej, Malta, Rohaľ, Kútny, Karafa, 
Camberovitch, A. Koc, O. Koc, Piskor, Bezek, Kužma, ďalej vedúci mužstva 
Mach, zdravotník Terovský. 

Je potešiteľné , že stabilné miesto v základnej zostave si vydobyl Karafa, 
vekom ešte dorastenec, Piskor a O. Koc tiež bojujú o svoje miesto a na dvere 
A mužstva klopú ďalší dorastenci (J. Pavuk, P. Hrabek, Hirjak, Michaliv, Krivý, 
Magyar), čo je signálom, že s mládežou sa už dlhšie pracuje systematicky a že 
Mbaf v Strážsk~m môže trvalejšie napredovať. Vedenie klubu (Hajdučko , 
llč1š1n, Ruščansky, Mach) vytvára pre všetky vekové kategórie podmienky v 
rámci finančných možností, ktoré sú odrazom dotácií zo strany mesta i 
drobného sponzoringu. Keďže v krajskej súfaži hrajú aj mladší a starší žiaci, je 
toto finančné zázemie na hrane adekvátnosti súťaží, ktoré mužstvá ŠK Strážske 
hrajú. 

Mužstvo , do~pelýc~ začalo zimnú prípravu 11 . januára a 13. januára 
odohralo prvy pnpravny zápas s Radváňou n/L. v rámci Zimného turnaja VsFZ. 
Jedna zo štyroch skupín tohto turnaja sa odohráva v Strážskom od 12.1. do 
2.3., zúčastňuje sa ho 9 mužstiev, hracími dňami sú sobota a nedeľa (vždy po 
dve stretnutia). Jarnú časť začíname stretnutím doma s Boršou 30.3.2008. 
Všetkým priaznivcom futbalu v Strážskom prajeme vera pekných chvíľ na 
zápasoch nášho ŠK Strážske. Ing. Miloš Marke 

Na snímke v hornom rade zľava : tréner Miloš Marko, šurin, A. Koc, 
Camberovitch, Guzej, Pavúk, Karafa, Perexta, Piskor, Bezek, Matta. v 
dolnom rade zľava: O. Koc. Hrabek, Kútny, Haidučko Rohaf Gaidoš 
Feňuš. ' ' ' ' ' 
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Spomenul som pekné počasie , ale 
to trvalo iba pod kameň . Tu nás pre
kvapila taká snehová víchrica, na kto
rú skoro nezabudneme. Ak chcel nie
kto využi! kameru, či fotoaparát, druhý 
ho musel držať, aby ho fujavica ne
zhodila dole, takže i zábery sú iba po 
skupinkách na západnom kameni 
(1005 m n. m.). Na východný kameň 
vystúpili iba traja, ktorí tu urobili zápis 
do vrcholovej knihy. Pri zostupe dole 
smerom na Sninské rybníky najprv v 
hlbokom snehu, po zastávke na ob-

. . . . p~íspevkov (a Inzercie) Je v 1 O. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané 
rukopisy nevracia ~ vyhradzuje sI právo upravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia 
zhodoval so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský - LiRea. Tlač : Podvihorlatská tlačiareň. Humenné. 




