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Úvod už tradične patril voľbe návrhovej komisie
a overovateľov. Poslanci po prerokovaní zobrali na
vedomie pripomienky zo zasadnutí MsZ s správy a
odborné stanoviská hlavného kontrolóra mesta o
kontrolných činnostiach, ktoré boli zamerané na
hospodárenie v zariadeniach školského stavovania
pri ZŠ a MŠ, pokladničných operácii v rozpoč−
tových a príspevkových organizaciach zriadených
mestom. Nasledovali správy o kontrole pokladne
MsÚ a stanovisko k navrhovaným rozpočtom na
roky 2008−2010. 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní
schválilo nasledovné: rozpočty mesta na roky
2008−2010, rozpočet mesta na rok 2008 vo výške
89 661 tis. Sk. V ďalšom rokovacom bode po−
slanci schválili investičné zámery mesta Strážske:
l Strážske − 20 obecných nájomných bytov − nižší
štandart, l Strážske − Materská škola − Stavebné
úpravy, l Stavebné úpravy − modernizácia ZŠ
Strážske, l Rekonštrukcia miestnych komunikácii
námestia a chodníkov. Predloženie žiadosti o ne−
návratný finančný príspevok pre prijímateľov, ktorí
realizujú Program podpory rozvoja komunitnej
sociálnej práce. Podrobnejšie informácie o finan−
čnom rozdelení týchto investičných zámerov
prinášame v samostatnom príspevku týchto novín.

Zastupiteľstvo pokračovalo schválením zmluvy
o zriadení spoločného úradu pre výkon štátnej
správy v životnom prostredí so sídlom v Stráž−
skom a primátora mesta Strážske za štatutára v
majetkovo−právnych a pracovno−právnych vzťa−
hoch týkajúcich sa tohto spoločného úradu pre
výkon štátnej správy v životnom prostredí. Dodatok
č. 1 k VZN č. 4/2005 − Povodňový plán záchran−
ných prác, ktorý predložila M. Bočková. Ďalším
dôležitým bodom na schválenie bol postup v prí−
pade riešenia sporu medzi navrhovateľom Mestom
Strážske a odporcom COOP Jednota Michalovce.
Mesto poverilo právneho zástupcu podať odvolanie
proti rozsudku v prípade, ak podá odvolanie od−
porca, a vypracovať a predložiť odporcovi návrh
nájomnej zmluvy na pozemky v súlade s platným
VZN mesta Strážske. Potom poslanci odhlasovali
vstup mesta Strážske do Miestnej akčnej skupiny
DUŠA, občianské združenie a primátora mesta
aby v plnom rozsahu zastupoval mesto vo
všetkých veciach, ktoré súvisia s činnosťou tejto
skupiny. 

Mestské zastupiteľstvo pridelilo byty pre
Schmidt Valér U−3/B3, Monára Martina U−3/B/1.
Predlžilo nájomne zmluvy pre Kolibabovú Máriu U−
3/2, nájomné zmluvy  CH−A pre Pacolu Jána, Mike−
ľovú Martu, Hudeca Jozefa, Kapuru Viliama, Pod−
behlého Dušana, Čurmu Antona. Predaj preby−
točného nehnuteľného majetku − Slobodáreň časť
A, B v zmysle zásad hospodárenia s majetkom
mesta Strážske. Ďalej sa poslanci zaoberali
výberom alternatívy pre využitie bloku U2, kde
schválili využitie budovy na prenájom pre
podnikateľov a mestské organizácie. Prenájom
nebytového priestoru pre p. Václava Kločanku ml.

Zasadnutie MsZ sa uskutočnilo dňa 12.02.2008 a poslanci mali pripravených
šestnásť rokovacích bodov.

v OD Laborec na prízemí za účelom zriadenia
nápojového centra a prenájom nebytového centra
v dvojúčelovom zariadení CO pre p. Mareka
Michloviča za účelom zriadenia predajní. Zrušenie
členstva p. Gabriely Grmolcovej v Redakčnej rade
na vlastnú žiadosť. 

MsZ v Strážskom dňa 10.04.2008
po prerokovaní zobralo na vedomie: plnenie
úloh z uznesení MsZ, pripomienky zo zasadnutí,
prehľad o prenájme nebytových priestorov za rok
2007, správu Ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov mesta za rok 2007,
správu o zúčtovaní fin. vzťahov Mestského pod−
niku služieb mesta Strážske s rozpočtom mesta,
správu o činnosti MsP za rok 2007, zrušenie
členstva v komisií ochrany a tvorby živ. prostredia
RNDr. Anny Hudákovej na vlastnú žiadosť, správu
hlavného kontrolóra mesta o kontrole stavu
záväzkov a pohľadávok mesta s ním zriadených
rozpočtových a príspevkových organizácii, správu
o kontrole vyúčtovania príspevkov z rozpočtu
mesta zas rok 2007, informáciu o stave príprav
osláv pamätných dní mesta Strážske. 

Po prerokovaní poslanci schválili: VZN
mesta č. 1/2008 o poskytovaní jednorázových
sociálnych dávok mestom Strážske, rozpis
príspevku MsPS mesta Strážske na rok 2008,
Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2008, Dotáciu pre
športové oddiely vo výške 480 000,− Sk. 

Nasledovalo schvaľovanie prenájmov: prená−
jom garáže pre p. Petra Ivana, prenájom neby−
tového priestoru v OD Laborec pre p. Ing. Jána
Fedorišina za účelom zriadenia predajne záhrad−
kárskych potrieb, prenájom nebytového priestoru
v OD Laborec pre p. Janu Firkašovú za učelom
zriadenia predajne s darčekovým sortimentom
a kuchynskými potrebami, rozšírenie terasy a pre−
nájom pozemku pre p. Mgr. Kamila Hajdučka.
Nasledovalo schvaľovanie: jednorázovú soc.
výpomoc vo výške 1500,− Sk pre p. Irenu
Kapurovú, započítať oprávnene vynaložené fin.
náklady do rozpočtových listov pre prevádzky−
Kvety, Tipito, Prodom Izol. Poslanci schválili za
člena komisie ochrany sa tvorby životného
prostredia Mgr. Svetlanu Murínovú. MsZ schválilo
prideliť na dobu určitú byty v bytovom dome
Chemik 1, sociálne slabším občanom mesta v zá−
ujme operatívne riešiť bývanie neprispôsobivých.

MsZ ukladá: Na web stránke mesta Strážske
otvoriť diskusiu pre investičný zámer Elektráreň
Strážske, pripraviť návrh na využitie priestorov
bloku U−2, ekonomickému oddeleniu uzatvoriť
zmluvy o poskytnutí dotácii v zmysle VZN č.
2/2005, novelizovať Zásady hospodárenia s ma−
jetkom mesta. 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2008

Vážení spoluobčania
Po dlhšom čase

sa k Vám v novej
úprave opäť dostá−
vajú noviny Naše
mesto. Opäť budú
prichádzať do Va−
šich domácností.
Zachytávajú život
mesta, ale sú tvo−
rené aj z Vašich
príspevkov, podne−
tov. Aj naďalej oča−
kávame Vaše ná−
vrhy a tešíme sa,
že budete aktívny−
mi dopisovateľmi. 

Za ich doterajšiu obsahovú stránku bola
zodpovedná vedúca redaktorka p. Gabriela Grmol−
cová. Aj touto cestou sa jej chcem poďakovať za
jej aktívnu a dlhoročnú  redaktorskú činnosť. V sú−
časnosti na poste vedúcej redaktorky bude pra−
covať Bc. Alena Hordošová. Zaželajme  tvorcom
novín Naše mesto, aby nám prinášali veľa aktuál−
nych a dobrých informácií, ktoré pomôžu zlepšiť
a skvalitniť život občanov nášho mesta. 

Je mesiac máj a s ním je spojených niekoľko
významných dní. Druhá májová nedeľa už klasicky
patrí sviatku Deň matiek. Je to sviatok našich
najdrahších bytostí. To sladké a prosté slovíčko
mama znie tak dôverne. Nie je nič hrejivejšie ako
"slnko" vychádzajúce z milujúceho materinského
srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhradou.
Materinskú lásku snáď ani nemožno opísať, Je
dobrotivá, trpezlivá, všetko vydrží. Nikdy nezahynie
a nedá sa ničím nahradiť. Ku každému sviatku patrí
kytica. Tá dnešná je pre Vás milé mamičky a ba−
bičky uvitá z úcty a vďaky za Vašu bezhraničnú
lásku, starostlivosť, obetavosť.

Na záver mi dovoľte, aby som srdečne pozval
všetkých občanov mesta  na Pamätné dni mesta
Strážske, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23.−28.mája
2008 pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej
zmienky a 40. výročia udelenia štatútu mesta.
Tešíme sa na Vašu účasť. 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Ponuka na prenájom
Mesto Strážske ponúka v centre mesta
na prenájom nebytové priestory 
l Dvojúčelové zariadenie /kryt CO/ − 1.
nadzemné podlažie o výmere 111 m2 
l Nebytové priestory v OD Laborec −
na poschodí o výmere 69 m2 
l Nebytové priestory na U2 − na
prízemí o výmere 130 m2 po častiach 
l Nebytové priestory na ul. Pod
Hradom − 2 garáže o výmere 20 m2 

Ponuky zasielajte do 31.05.2008 
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

Stávková kancelária TIPITO ponúka predvá−
dzanie masážnych prístrojov na meranie
funkčnosti orgánov v ľudskom tele, spojené
s predajom.                               OD Laborec.



Spoločenská
rubrika

Rómska problematikaRómska problematika
Na otázky odpovedá PhDr. Lýdia Bušaničová, zástupkyňa primátora mesta

V súvislosti s deložovaním rómskych rodín z ubytovne pri futbalovom štadióne boli v rôznych mé−
diach zverejnené správy, ktoré uvádzali, že mesto rómske rodiny vysťahovalo z ubytovne zo dňa na deň
a títo sa ocitli pod holým nebom. Môžete objasniť udalosti, ktoré súvisia s deložáciou rómskych rodín?

Vyjadrenia médii k udalostiam, ktoré sa odohrali v súvislosti s deložovaním rómskych rodín boli do
značnej miery skreslené i keď im bolo podané dostatočné množstvo informácii i písomných dokumentov
k predmetnej veci. V minulých rokoch rómske rodiny, ktoré sa stali dlžníkmi na ubytovni Chemik boli delo−
žovaní na ubytovňu pri futbalovom štadióne na prechodné obdobie s tým, že si musia hľadať náhradné
ubytovanie, čo zobrali i na vedomie. 

Kedy bolo obyvateľom ubytovne oznámené, že sa musia vysťahovať?
Chcem povedať, že rómski občania z ubytovne boli oboznámení už v máji minulého roku s tým, že

predmetná ubytovňa bude odpredaná alebo sa stane predmetom zámeny majetku medzi mestom Strážske
a Košickým samosprávnym krajom, ktorý prejavil záujem o túto budovu. Ubytovňa je umiestnená v tesnej
blízkosti Domova sociálnych služieb, ktorý plánuje rozsiahlu rekonštrukciu tejto budovy a prístavbu. Keďže
na rekonštrukciu tejto budovy sa pripravuje projekt z fondov EU je nevyhnutné vysporiadať vlastnícke
vzťahy. Obyvatelia počas roka neprejavili záujem riešiť svoju bytovú situáciu a znovu boli oboznámení v
závere roka, že ubytovňa v krátkej budúcnosti už nebude majetkom mesta a musia sa vysťahovať. Keď
na tieto výzvy nereagovali bol stanovený termín na vypratanie ubytovne 2. apríl 2008, kedy sa predmetná
deložácia i uskutočnila. Zároveň uvádzam, že mnohí z nich majú desaťtisícové dlhy na Chemiku a
vytvorili ďalší dlh mestu z tejto ubytovne.

Rómske rodiny požadovali od mesta aby im dalo náhradné ubytovanie. Ako Ste riešili následnú
situáciu?

Podľa výpisu o trvalom pobyte občanov mesta Strážske, prevažná väčšina rómskych rodín má
uvedený trvalý pobyt na Laboreckej ulici a Mierovej. Na základe týchto skutočnosti i poslanci na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 10.04.2008 súhlasili s výzvou, aby sa rómske rodiny presťahovali na adresu
svojho trvalého pobytu. Zároveň odsúhlasili pridelenie bytov pre žiadateľov v zmysle zásad o prideľovaní
bytov.

Ako do budúcnosti bude mesto riešiť rómsku problematiku v oblasti ubytovania?
Mesto má záujem riešiť ubytovanie rómskych rodín. Pripravilo projekt na výstavbu bytov nízkeho

štandartu, ktoré by mali byť postavené v lokalite na Laboreckej ulici. Výstavbou týchto bytov sa výrazne
zlepší kvalita bývania i následne kvalita života. 

Pýtame sa kompetentných

Sociálny poradca

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom schválilo
uznesením č. 153/2008 zo dňa 10.4.2008 postup
pri žiadaní a schvaľovaní jednorazovej sociálnej
dávky.  Dávky sa poskytujú formou peňažnej alebo
vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom
mesta Strážske, alebo občanom mesta Strážske,
ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, spravidla jedenkrát
do roka. 

1. Sociálne odkázaný občan je občan, alebo
občania, ktorých príjmy nepresiahnu hranicu život−
ného minima stanovenú zákonom, resp. dôchod−
covia, ktorých príjem nepresahuje hranicu život−
ného minima stanoveného zákonom vynásobenú
koeficientom 1,1. 

2. Za občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
sú považovaní aj občania, ktorých príjmy presahujú
hranicu životného minima, resp. dôchodcovia,
ktorých dôchodok presahuje hranicu životného mi−
nima stanovenú zákonom vynásobenú koeficien−
tom 1,1 a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní
z vlastných príjmov pokryť náklady na základné
životné potreby. 

3. Dávky sú poskytované sociálne odkázaným
občanom a občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej

núdzi v týchto oblastiach:
a) rodiny s nezaopatrenými deťmi
b) dôchodcovia – starobní aj invalidní
c) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť 

− dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek
sa blíži k dôchodkovému veku, 
− občania so zdravotnými problémami, ktoré im
sťažujú možnosť sa zamestnať,  
− občania sociálne neprispôsobiví 

d) účelovo určené dávky 
Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsa−huje

základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú
situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadateľ
na predpísanom tlačive na podateľňu mestského
úradu. Žiadateľ k žiadosti doloží osobitné doklady,
ktorými preukáže výšku príjmu žiadateľa a iné
doklady preukazujúce skutočnosti a udalosti podľa
vyžiadania mesta. Jednorazové sociálne dávky nie
sú právne nárokovateľné a podliehajú schváleniu
na mestskom zastupiteľstve na návrh Komisie
sociálnej pomoci a zdravotníctva. V prípade akých−
koľvek otázok a nejasností Vám poradíme na
mestskom úrade – referát sociálnych vecí a rodiny.  

Mgr. Zuzana Pleceníková

VZN o jednorazových sociálnych dávkach

Čo je nové...
Únia žien Slovenska, sa zaoberá bojom

proti diskriminácii. Rovnosť ľudí je ideálom, ku
ktorému sa v súčasnosti hlásia všetky civili−
zované a demokratické krajiny sveta.

Bola schválená novela antidiskriminačného
zákona, vláda i parlament prijal kvalitný, moderný
právny predpis, významný nástroj boja proti
diskriminácii. Novelizáciou boli odstránené chyby
v transpozícii dvoch európskych antidiskriminač−
ných smerníc. Zákonom sa zároveň transponovala
smernica o rovnakom zaobchádzaní so ženami
a mužmi v oblasti služieb. Novela napríklad
zakotvila definíciu sexuálneho obťažovania, ktorú
sme doposiaľ na Slovensku nemali. Rozšíril sa aj
rozsah dôvodov na základe ktorých nie je možné
ľudí diskriminovať ako napríklad v oblasti služieb
by sa mala odstrániť diskriminácia ľudí so zdra−
votným postihnutím, diskriminácia na základe ve−
ku, „kočíková diskriminácia“, diskriminácia z dôvo−
du sexuálnej orientácie, vierovyznania ap.    − AZ −

Narodili sa 4 chlapci a 2 dievčatká
Manželstvo uzavrelo 6 snúbeneckých párov
Jubilanti: 50 r: Ing. Vladimír Dunajčák, Juraj Si−
dor, Pavol Oblažný, Amália Mochťaková, Angela
Rovňaková, Daniela Dzurillová, Biera Balogová,
Anna Mazárová, Anna Rohaľová
55 r: Štefan Poľak, Vincent Šurmánek, Jozef
Blahuta, Jozef Vargovič, Imrich Toth, Bernardína
Vaľová, Priska Džengelovská, Mária Jónyová,
Margita Dvorščáková, Ľudmila Džavanová, Natália
Čajková, Alžbeta Gaberová
60 r: Eduard Baník, Ing. Jozef Dvorščák, Ladislav
Tačár, Ladislav Oračko, Ladislav Lipovský, Irena
Bánová, Bernardína Bačová, Helena Kužmová,
Monika Balická, Mária Mišková, Terézia Geľat−
ková, Anna Schudichová
65 r: Ing. Jozef Horochonič, Bartolomej Kolibab,
Mária Krajčíková, Zlatica Jakubiková, Anna Roma−
nová, Helena Babjaková, Marta Grigeľová
70 r: Fedor Malík, Cyril Cvejkuš, Ferdinand Elek,
Anna Janovská, Irena Kačurová, Anna Varcholová,
Irena Kušejová, Apolónia Rohaľová
75 r: Anna Becherová, Margita Horváthová, Mar−
gita Hicová
80 r: Michal Ščerbovský, Anna Kurucová, Mária
Babjaková
85 r: Mária Kolibábová, Helena Cvejkušová
Zomreli: Ernestína Gregová, Štefan Macijewicz,
Mária Fečová, Elek Ihnát, Ladislav Mačupa, Jozef
Koco, Mária Balková, Mária Falová, Jozef Mo−
ravský

Poďakovanie 
za prejavenú sústrasť

Úprimne ďakujeme všetkým priateľom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary na poslednej rozlúčke s našou drahou
mamou, babkou 

Melániou Cehulovou,
ktorá nás opustila dňa 22.1.2008.  

Manžel a smútiaca rodina.  
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SZPB hodnotil svoju èinnos� za rok 2007
23 februára 2008 sa uskutočnila Výročná

členská schôdza Základnej organizácie Sloven−
ského zväzu protifašistických bojovníkov v Stráž−
skom. Naše rokovanie prišiel pozdraviť primátor
mesta Ing. Dunajčák Vladimír, čo si nesmierne
vážime, pretože aj v tento deň čo bola sobota
mal pracovné povinnosti. Z Oblastného výboru
SZPB Michalovce prijal pozvanie tajomník SZPB
Ing. Sidor Daniel, ktorý prítomných informoval

o úlohách SZPB, oboznámil nás s obsahom
listu, ktorý bol zaslaný vláde SR a odpovedal na
otázky v diskusii. Pri príležitosti životného jubilea
odovzdal pamätné listy pre Julianu Perháčovú,
Annu Rozákovú, a Annu Schudichovú. Ing. Daniel
Sidor konštatoval, že naša organizácia patrí
medzi najlepšie organizácie v našom okrese čo
je zásluhou všetkých našich členov.          − AZ −

Kniha, môj priateľ
Mestská knižnica si pripomenula „Marec − me−

siac knihy“ rôznymi aktivitami. Pre svojich čitateľov
pripravila knižnú výstavu Kniha môj priateľ, biblio−
grafickú − informatívnu prípravu pre žiakov ŠKD ZŠ
v Strážskom. Vydarený bol aj tradične dlhoročný
Slávnostný zápis prvákov. Za nových členov MsK
sa bezplatne zapísalo 32 prváčikov. Pri MsK fun−
guje aj novootvorená internetová klubovňa, ktorá
poskytuje bezplatné internetové služby pre členov
MsK i občanov mesta.  
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Z vašich Z vašich 

listov listov 

Chcel by som sa opýtať, prečo sa vyrubuje
toľko stromov v mestskom parku, zdá sa mi to
neprimerané čo sa týka rozsahu výrubu. 

Odpovedá: Marta Bočková, referát život−
ného prostredia MsÚ 

Od marca 2005 sa mesto v spolupráci s od−
borníkmi v oblasti záhradnej architektúry snaží
navrhnúť postup pri revitalizácii nášho Mestského
parku. V roku 2006 bola spracovaná „Urbanistická
štúdia historického parku v Strážskom“, ktorú
mesto zabezpečilo cez nenávratný finančný prí−
spevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Vzhľadom na to, že základnou požiadavkou
mesta bola realizovateľnosť návrhu revitalizácie
parku, obsahuje štúdia navyše inventarizáciu
zelene, osadzovací plán a návrh drobnej architek−
túry. Na štúdiu bude nadväzovať realizácia re−
vitalizácie parku v troch určených etapách.

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

Podľa posúdenia sadovníckej hodnoty sa už
v minulom roku začalo s výrubom stromov. Tento
pokračoval aj tohto roku v tej časti parku, kde boli
stromy najviac poškodené. Výrub podľa návrhu
architektov zabezpečuje Mestský podnik služieb.
Drevo z vyrúbaných stromov bolo odpredané
a získané finančné prostriedky sa použijú na
nákup jednotlivých častí detského ihriska, ktoré
chceme v parku vymeniť.

Tejto problematike bol podrobnejšie venovaný
článok v novinách Naše mesto č. 3−4, ktoré vyšlo
30. 4. 2007.

Štúdia je k dispozícii na Mestskom úrade,
referáte a životného prostredia a na internetovej
stránke mesta. 

Budeme radi ak sa s ňou oboznámite a privíta−
me aj Vaše stanoviská, názory a pripomienky.

Referát životného prostredia
mestského úradu

Strážske − 20 obecných nájomných bytov − nižší štandard
Účelom výstavby 20 obecných nájomných bytov je vybudovanie bytov nižšieho štandartu pre občanov

v hmotnej núdzi. Územie pre výstavbu nájomných bytov je na ulici Laboreckej. Obytné domy sú
navrhované dvojpodlažné bez podpivničenia. V každom objekte je navrhovaných 10 dvojizbových bytov po
5 na každom podlaží.  Každý byt má izbu s kuchynským kútom, spálňu, miestnosť hygieny, v ktorej je WC,
umývadlo, sprcha, bojler pre prípravu teplej vody. Objekt je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku
a je prístupný po komunikácii napojenej na štátnu cestu, vykurovanie lokálne na tuhé palivo. Celkové
náklady stavby predstavujú čiastku 16 037 000,− Sk. Túto čiastku tvorí 75 % dotácia MVRR SR v zmysle
Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 25 % vlastné zdroje mesta Strážske, ktoré
mesto zabezpečí prostredníctvom úveru zo ŠFRB.

Strážske − Materská škola − stavebné úpravy
Ide o realizáciu stavebných úprav a prístavby druhej únikovej cesty a prístavba vstupných priestorov

s možnosťou prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane šatní.. V rámci stavebných úprav
je navrhované nad existujúcou strechou vytvoriť dvojplášťovú sedlovú strechu, zateplenie obvodového
muriva, výmena nášľapných vrstiev podláh, výmena okien a dverí za plastové. Celkové náklady stavby
predstavujú čiastku  26 789 000,− Sk. Túto čiastku tvorí 95 % nenávratný finančný príspevok ERDF, ŠR
a 5 % spolufinancovanie mesta Strážske.

Stavebné úpravy − Modernizácia ZŠ Strážske
Ide o zlepšenie technického stavu budovy: výmena okien a dverí za plastové, zateplenie striech

a obvodových stien, nová strecha nad časťou D, výmena vodovodných a kanalizačných inštalácii a roz−
vodov v celej škole, výmena obkladov, dlažieb a kabiniek v hygienických zariadeniach sa stavebné úpravy
ihriska. Celkové náklady stavby predstavujú čiastku 43 260 000,−Sk. Túto čiastku tvorí 95 % nenávratný
finančný príspevok ERDF, ŠR a 5 % spolufinancovanie mesta Strážske.

Strážske − Odkanalizovanie ul. Krivošťanskej a rómskej osady
Predmetom stavby je spoľahlivé odvedenie odpadových splaškových vôd od jednotlivých nehnuteľnosti

na ul. Krivošťanskej, Laboreckej a z rómskej osady s následovným zaústením do mestskej kanalizácie
a ich čistením na ČOV mesta Strážske

Pripravené sú ešte Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach − Zamestnanosť
a sociálna inklúzia a Investičný zámer mesta Strážske − Rekonštukcia miestnych komunikácii námestia
a chodníkov.     Oddelenie výstavby MsÚ  

V správe o činnosti za rok 2007 vedúca klubu
M. Fischerová vyzdvihla úroveň a pripravenosť jed−
notlivých akcií i podiel členov Klubovej rady a ra−
dových členov na ich realizáciu, ale zároveň kri−
ticky poukázala na nečinnosť v 1. štvrťroku, ktorá
sa každoročne opakuje. Tento nedostatok má
odstrániť schválený plán činnosti na rok 2008,
podľa ktorého sa prvé väčšie akcie uskutočnia už
vo februári. Všetky akcie sú zamerané na
zbližovanie a aktivizáciu členskej základne, ale aj
na spoluprácu s mládežou, spoluobčanmi i vede−
ním mesta vo všetkých oblastiach činnosti. Podľa
tohto zámeru sa uskutočnili už dve akcie. Prvá bola
športová, bol ňou už tradičný Okresný kolkársky
turnaj strany Smer−SD − uskutočnil sa v sobotu 16.
februára v mestskej kolkárni, v ktorom zápolilo
cca 50 priaznivcov strany Smer−SD a kolkárskeho
športu. Družstvá boli trojčlenné a tvorili ich rodinní
príslušníci, priatelia alebo funkcionári klubu. Všetci
sa usilovali, statočne bojovali a úprimne tešili
z každého zvaleného kolku. Počas celej súťaže
vládla príjemná športová atmosféra, ktorú dotvárala
dobrá nálada, vzájomné povzbudzovanie a v ne−
poslednej miere aj chutné občerstvenie, ktoré za−
bezpečili michalovčania. Hlavným organizátorom
podujatia bola Okresná rada strany Smer−SD v Mi−
chalovciach, ktorú na akcií zastupovala jej pod−
predsedníčka Dr. Agnesa Repovská. Turnaj otvoril,
riadil a vyhodnotil jeho dlhoročný predseda dr. Ján
Mikula. Ocenené boli 3 družstvá a traja jednotlivci,
medzi nimi aj Paľo Meňovčík zo Strážskeho.
Najmladším hráčom bol 10 ročný syn Klaudie
Serenčkovej, vedúcej klubu strany Smer−SD
v Pavlovciach nad Uhom. Vecné dary potešili víťa−
zov a výborný guľáš pripravený v réžii Marianny
Fischerovej a ďalších členov klubu v Strážskom,
chutil všetkým účastníkom turnaja.

8. marca 2008 sa vo viacúčelovej sále mesta
konala oslava Medzinárodného dňa žien, ktorú
starostlivo a na vysokej úrovni pripravilo vedenie

Klubu strany Smer−SD v Strážskom. Pozvaných
bolo vyše 60 žien zo Strážskeho a blízkeho okolia,
medzi ktorými okrem členiek klubu boli manželky
členov, sympatizantky, poslankyne MsZ a ďalšie,
ktoré vystúpili v kultúrnom programe. Boli to členky
krúžku poézie Zrkadlenie, učiteľky ZUŠ a spevác−
ky súbor žien Čemerňanka z Pustého Čemerného.
Ženám recitovali aj 2 žiasčky ZŠ a prekrásne
zaspieval Matúš Mazár, víťaz súťaže Strážsky slá−
vik 2007. Všetky vystúpenia boli hodnotné, zabavili
a veľmi sa páčili. Hosťami akcie boli predsedníčka
OR strany Smer−SD v Michalovciach a poslankyňa
NR SR pani PhDr. Ľubica Rošková, poslankyne
MsZ v Strážskom PhDr. Liduška Bušaničová,
Magda Juhaszová, Mgr. Anna Babjaková a muži,
ktorí zároveň spolupracovali na príprave a jej
dobrom priebehu. Priebeh osláv moderoval člen
Klubovej rady Jozef Kunč a ženám sa prihovoril a
k sviatku zablahoželal člen OR Ing. Ľubomír
Vaľko. Ten ich zároveň potešil aj pripravenými
a krásne naaranžovanými karafiátmi. Pre osláven−
kyne boli nachystané aj ďalšie prekvapenia. Pre
všetky jedno zabezpečila Irena Miklošová − ručne
vyrobené srdiečka so sladkým obsahom a ďalšie
Marianna Fischerová − sladké Euro bankovky
v rôznych nominálnych hodnotách. Pestrá tom−
bola, vďaka prajnému sponzorovi, urobila radosť
20−tim a bohaté občerstvenie všetkým prítomným.
Dobrá nálada a zábava pri kvalitnej reproduko−
vanej hudbe pretrvala do neskorých večerných
hodín. Takéto akcie nielen zabavia, ale aj oboha−
cujú a zbližujú.                            Ing. Eva Búciová 

Začiatok roka býva tradične obdobím bilancovania splnených a plánovania nových úloh. S ta−
kýmto zámerom bola zvolaná aj Výročná členská schôdza klubu strany Smer−SD v Strážskom,
ktorá bola spojená s novoročným posedením všetkých jeho členov a uskutočnila sa 25. januára
2008.

Investičné zámery 
mesta Strážske

Vydarené akcie 
klubu strany SMER-SD

Vďaka za spoluprácu
Pri mojom rozhodnutí skončiť po rokoch prácu

zodpovednej redaktorky Nášho mesta – od vzniku
novín v roku 1999 − nezabúdam na spolupracov−
níkov. 

Využívam tieto riadky na vyslovenie vďaky za
dlhoročnú dobrú spoluprácu predovšetkým s do−
pisovateľmi, redakčnou radou, vydavateľom, grafi−
kom Ľ. Lipovským a tlačiarňami. Nasledovníkom
želám veľa úspechov, dobrú čitateľnosť novín,
zaujímavé spravodajstvo, do ktorého budem rada
prispievať aj naďalej. Veď od vzniku novín došlo
redakcii vyše 1800 článkov. Redakcia prispela vy−
še 650 príspevkami, viac ako 300 fotografiami
a textami k nim.                        Gabriela Grmolcová 

Zamestnanie
Obchodná firma ponúka nové pra−

covné miesta: obch. manažer, montáž,
servis, administratíva, personalistika.
Aj na VPP. Kontakt: 0903 147 287
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PAMÄTNÉ DNI MESTA STRÁŽSKE
Pri príležitosti 670. výročia prvej písomnej zmienky a 40. výročia udelenia štatútu mesta sa

v meste Strážske sa v dňoch 23. – 25. máj 2008 uskutočnia Pamätné dni mesta Strážske. Pre
občanov a návštevníkov sme pripravili 12. ročník Straśčanskoho jurmarku a oslavy s týmto
programom:

Piatok − 23. mája 2008
10,30 – otvorenie a uvedenie Monografie mesta Strážske 

(účinkujú družobné mestá Nieporet a Dráhanská vrchovina, mestské 
organizácie, hudobná skupina Melodic)

11,15 – slávnostné mestské zastupiteľstvo 
16,00 – Vranovské choduľové divadlo Mira Miháľa
17,00 – hudobná skupina Drišľak
18,30 – tombola – Noviny Naše mesto
19,00 – folklórny súbor Orgonina

Sobota − 24. mája 2008
09,30 – volejbalový turnaj mužov o pohár primátora mesta Strážske 

– mestská telocvičňa
10,00 – „Detský svet“ športové súťaže pre deti
10,00 – vystúpenie Ota Weitera
11,00 – Čemernianky, Jožko Jožka, Hudobná skupina Návrat
16,30 – program partnerských obcí Dráhanskej vrchoviny z Moravy
17,00 – program partnerského mesta Nieporet z Poľska 
18,00 – tanečný súbor írskych tancov Merlin
20,00 – koncert hudobnej skupiny Brouci 
21,30 – ohňostroj 

Nedeľa − 25. mája 2008
10,30 – svätá omša na námestí Alexandra Dubčeka
16,30 – spevácky zbor Rozkvet
16,45 – rómsky súbor „Stražčansky úsmev“ (Asaben)
17,00 – detský folklórny súbor Stražčanik 
17,30 – folklórny súbor Železiar
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Kulúrne podujatia mesta − máj 
7. máj 2008 − streda o 15.00 hod. 

Námestie A. Dubčeka, spomienka 
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. 
Vystúpenie SZ Rozkvet

9.máj 2008 – piatok o 16.00 hod. 
viacúčelová sála − Najdrahšie ruky − pásmo 
poézie a piesni ku Dňu Matiek

23.− 25.mája 2008 – piatok, sobota, nedeľa 
– Námestie A. Dubčeka, amfiteáter v parku 
− Slávnosti mesta – 670. výročie prvej zmienky
a 40. výročie udelenia štatútu mesta 

Kulúrne podujatia mesta − jún 
2. jún 2008 

– MDD – cesta rozprávkovým lesom  
14.30 hod., Mestský park 

Dôchodcovia bilancovali
Členovia klubu dôchodcov na výročnej členskej

schôdzi 5.2.2008 sa zaoberali hodnotením činnosti
za rok 2007, vypočuli si a schválili správu revíznej
komisie o stave a pohybe finančných prostriedkov
v pokladnici, o čerpaní prostriedkov z MsÚ za rok
2007, plán práce na tento rok s navrhovaným
finančným rozpočtom. Na schôdzi sa zúčastnil za
MsÚ jeho hlavný kontrolór Ing. Bočan, ktorý odpo−
vedal aj na otázky z diskusie k problematike
likvidácie PCB, malej oceliarne, novej elektrárne,
priestorov pre organizácie. Rokovanie schôdze
viedol V. Duraník, materiály  predkladali M. Peľko−
vá, vedúca KD, M. Kočanová a návrhová komisia.
Klub má v súčastnosti 85 platiacich členov, ktorí
sa zapájajú do činnosti klubu.            G. Grmolcová

Slávièek v našej MŠ
Zima je krásna, keď všade vôkol vás sa všetko

belie, keď vám sneh praská pod nohami a sne−
hové vločky vám nežne dopadajú na špičku nosa.
Ani v mesiaci február nás pani „ Zima“ neobdarila
snehom, ale mrholivým, daždivým a nepríjemným
počasím. My učiteľky, sme sa rozhodli, že deťom
v tieto chladné dni spestríme pobyt v našej ma−
terskej škole zaujímavým podujatím. Usporiadali
sme nesúťažnú prehliadku v speve ľudových
piesní deťmi zo všetkých tried pod názvom
„Sláviček v MŠ“. Pravdaže, spolupracovali sme aj
s rodičmi a starými rodičmi, ktorí naučili svoje
ratolesti spievať známe ľudové piesne. Dňa 27.
februára sa trieda levíčat zmenila na javisko a trie−
du plnú zvedavých detských očí. V úvode p. uč.
Hrubovčáková privítala deti na tomto podujatí
a uviedla ich do sveta našich starých a prastarých
rodičov, ktorí kedysi žili oveľa ťažšie ako my dnes
a tento neľahký život si spríjemňovali vymýšľaním
a spievaním piesní pri prácach na poli. Takto im
čas ubiehal rýchlejšie a takto pravdaže vznikali aj
naše ľudové piesne na Zemplíne. A aby si to deti
vedeli predstaviť, p. uč. Lazorová sa obliekla do
ľudového kroja zo Zemplína a zaspievala im ľudo−
vú pieseň „Hej, šumná ja dzivočka“. Potom sa
pripravila aj p. uč. Majerníková, ktorá doprovádzala
vybraných spevákov hrou na klavíri. Nasledovala
samotná prehliadka v speve piesni od tých
najmenších, ktorí spoločne zaspievali“ Kukulienka“
a „Maličká som“, až po tie najstaršie deti, ktoré sa
predstavili v sólovom speve, podobne ako ich
mladší kamaráti z 2., 3., 4., triedy. Všetci speváci
a speváčky  spievali odvážne, primerane nahlas,
pri speve využili mikrofón a jednoduché tanečné
prvky. Diváci ich pravdaže odmenili búrlivým
potleskom, pani učiteľky drobnými darčekmi a tety
kuchárky chutným obedom.             p. uč. Lazorová  

Kultúrne 
podujatia mesta

Dňa 26. februára spevácky zbor ROZKVET
hodnotil svoju činnosť za uplynulý rok, ale aj
oslavoval. Umelecká vedúca Mgr. Anna Makucho−
vá sa dožila pekného okrúhleho jubilea a pri tejto
príležitosti pán primátor Ing Dunajčák Vladimír prijal
jubilantku na Mestskom úrade, kde jej poďakoval
za dlhoročnú prácu nielen v zbore, ale i na pôde
ZŠ , kde predtým pôsobila. Program pri tejto
príležitosti pripravil Zbor pre občianske záležitosti a
Základná umelecká škola pod vedením pani
riaditeľky A. Staškovej. O zdarný priebeh tejto
oslavy sa postarala  reštaurácia BROADWEY. SZ
Rozkvet zaspieval „Keď zaznejú tóny...“ 

Po slávnostnom  akte sme sa stretli na Che−
miku, kde sme pokračovali hodnotiacou schôdzou,
za kalendárny rok 2007. Zhodnotili sme vystúpenia
pri rôznych príležitostiach pre naše mesto Stráž−

ske, ale aj do blízkeho okolia, vystúpenia na pohre−
boch, ale najviac si ceníme vystúpenia, ktoré tra−
dične usporiadame pri príležitosti vianočných sviat−
kov. Vianočné koncerty sa stali obľúbené nielen
v našom meste ale aj v širokom  okolí. Za týmito
našimi úspechmi je nemálo práce a stráveného
času. Pravidelne sa stretávame 1 x za týždeň, ale
niekedy je to aj viac krát v týždni. Za úspechy
v našom zbore, a za „druhú“ našu rodinu (Roz−
kveťákov) vďačíme predovšetkým pani Mgr. Anne
Makuchovej, pánu učiteľovi hudby Gabrielovi
Uličnému, vedúcej  pani Jarmile  Daubnerovej
a samozrejme všetkým členom zboru. Naše že−
lanie je: Pokračovať v práci, aby sa uchovala tra−
dícia nášho zboru, aby sa  naše rady rozšírili o ďal−
ších členov, ktorí radi spievajú a chcú zachovať
tradície našej piesne, našich predkov.         − AZ −

SZ  ROZKVETSZ  ROZKVET

VVansovej  Lomnièkaansovej  Lomnièka
Mestský úrad v Strážskom referát kultúry v spolupráci s Úniou žien Slovenska zorganizoval

Vansovej Lomničku. V našom meste sa v tomto roku už po tretí krát konala okresná  súťaž ume−
leckého prednesu v poézii a próze žien. 

manová Otília a Gabriela Grmolcová. Úspešné
recitátorky: Iveta Burášová, Andrea Gadžová,
Anna Bziňáková, Martina Doričová, Lýdia Petru−
šová, ktoré postúpili na krajské kolo v Košiciach,
ktoré sa bude konať dňa 5. apríla. Malé spo−
mienkové darčeky a kvety prítomným odovzdal
pán Andrejko Juraj, pracovník referátu kultúry.       

− AZ −

Vo svojom 41. ročníku pokračuje v tradícii
pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu, tak
ako sa o to celý život snažila spisovateľka Terézia
Vansová. Súťaž sa konala 10. marca v Dome
kultúry v koncertnej sále Základnej umeleckej
školy v Strážskom. Odborná porota: Predsedníčka
pani Elena Kuncová, pracovníčka Zemplínskeho
osvetového strediska v Michalovciach, členky: Se−

Slávnostný zápis Prvákov
Dňa 19.4.2008 sa v školskej jedálni ZŠ Strážske uskutočnil v spolupráci s MŠ Strážske, slávnostný

zápis prvákov. Učitelia ZŠ tento rok posunuli tradíciu do inovačnej polohy realizácie akcie. Cieľom bolo
prežiť sobotňajšie dopoludnie o čosi slávnostnejšie, ako to bežné. A ako to k správnej oslave patrí,
nesmeli chýbať najbližší, teda rodičia oslávencov, malé pohostenie a občerstvenie. Úvod programu patril
žiakom MŠ v Strážskom, ktorí piesňou, tancom a básňou a vskutku krásnym programom ukázali, ako
prežívajú celý týždeň v materskej škole. Príhovor riaditeľa školy dôstojne umocnil slávnostnú atmosféru
akcie. Kultúrny program ZŠ, pod názvom „Škola hrou“ mal ukázať budúcim školákom, že škola, to nie je
len učenie− mučenie, ale práve naopak, je to miesto, kde sa žiaci nenudia, zažijú veľa zábavy, stretnú prvé
lásky, učia sa hrou. Vyvrcholením programu ZŠ bolo slávnostné menovanie predškolákov za prvákov,
znásobené radosťou z nápaditého darčeka, vyrobeného deťmi a vychovávateľkami ŠKD. Príjemnú a sláv−
nostnú atmosféru umocnila aj tematická výzdoba ŠJ. Myslíme si, že táto akcia mala pozitívne ohlasy
u všetkých, ktorí sa jej zúčastnili.                     PaedDr.
Hakošová

Boli sme na výstave poľovníckych trofeji
Nedeľné ráno sa vlečie neuveriteľne pomaly. Nie a nie, aby už bolo desať hodín. Prečo? Nuž preto,

lebo vtedy odchádza náš krúžok na chovateľskú prehliadku troch okresných organizácií SPZ, Michaloviec,
Trebišova a Sobraniec. Táto výstava pod názvom Zemplínske poľovné dni je tuším piata v poradí. Doteraz
som ich videl už tri. Teším sa, pretože každý rok ma čaká nové prekvapenie, čo to bude v tomto. Konečne
odchádzame. Vedúci pred odchodom skontroluje či všetci máme podpísané súhlasy rodičov, že sa tejto
akcie môžeme zúčastniť a vyrážame. Tentoraz míňame Michalovce a smerujeme do prekrásnej prírody
pod Vihorlatom do vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave.

Už vo vestibule hotela,
kde je výstava si ob−
zrieme výstavu poľovníc−
kych šperkov, rôzne po−
ľovnícke doplnky, ale
všetkých nás to tiahne na
poschodie, kde je samot−
ná výstava. Pohľad na to
množstvo trofejí nám vy−
ráža dych, a nebyť pána
vedúceho sa rozpŕchne−
me na všetky strany. Ale
pod jeho vedením, si
postupne prezrieme vý−
stavu od začiatku až po
koniec. A je čo pozerať.
Postupne si prezrieme
viac ako 550 trofeji. Za
necelú hodinku si nafotím
okolo 60 obrázkov a to
som vyberal iba tie naj−
zaujímavejšie. Niet sa

čomu čudovať, pretože až 48 trofeji sú medailové (15 zlaté, 15 strieborné a 18 bronzové). Veľa trofeji,
hlavne srnčie sú označené červenou bodkou. Všetci vieme, že takto sa označuje nesprávny odstrel.
Obrovské množstvo ľudí, veľa diskusií a ani si neuvedomujeme, že je čas odchodu. Ešte spoločné foto
a odchádzame preč. Cesta späť ubieha neuveriteľne rýchlo, pretože je o čom sa baviť. Každý chce
vypovedať svoje zážitky a tých je veru veľa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, hoci výstava bude v Trebi−
šove. Slavomír Lipovský, KMPP pri CVČ Dúha
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Centrum voľného času Dúha
Plán podujatí na mesiac máj 2008
6.5.2008 − utorok o 14.00 hod.

Finále súťaže v stolnom hokeji pre ŠKD
10.5.2008 − sobota o 7.00 hod.

Detská súťaž v love rýb udicou na ťažko − pre
registrovaných mladých rybárov do 15 rokov.  
Miesto konania: vodná nádrž Vyšná Rybnica 
− účasť členov rybárskeho krúžku a ostaných 
záujemcov

13. mája 2008 − utorok o 14.00 hod.
Kytica vďaky − vystúpenie členov krúžkov pri 
príležitosti Dňa matiek v Domove dôchodcov

15.5.2008 − štvrtok o 9.00 hod.
Hráme sa a športujeme spolu – športovo 
– zábavné dopoludnie pre deti a rodičov 
pri príležitosti  Medzinárodného dňa rodín

19. – 23.5.2008 
Týždeň Modrého gombíka  v spolupráci 
s UNICEF − Aktivity zamerané na pomoc 
deťom v Africkej Ugande

20.3.2008 − utorok o 14.00 hod.
Súťaž na kolieskových korčuliach – pre ŠKD

23. − 25.5. 2008
V rámci pamätných dni mesta Strážske 
− vystúpenie členov krúžkov v kultúrnom 
programe, príprava športových aktivít „Detský 
svet“, maľovanie na tvár, vystúpenie členov 
DĽS Stražčanik

25.5.2008 − nedeľa o 8.00 hod.
Súťaž v love rýb udicou – rieka Laborec – 
pre členov krúžku a ostatných záujemcov

27.5. 2008 − utorok o 14.00 hod.
S angličtinou veselo a vážne – súťaž 
pre členov krúžku AJ

29.5.2008 − štvrtok o 10.30 hod.
Závislosť fajčenia a alkoholu beseda 
s lekárkou pre 9. roč.

31.5.2008 − sobota o 7.00 hod.
Okresná súťaž krúžkov MPP „Poľovníckym 
chodníčkom“. Okresná strelnica – OkO SPZ 
Michalovce − Topoľany

Plán podujatí na mesiac jún 2008
1.6.2008 − nedeľa o 7.00 hod.

Krásy našej vlasti – poznávací výlet pri 
príležitosti MDD pre najlepších členov 
záujmových krúžkov. Krásna Hôrka − Betliar −
− Gombasecká jaskyňa 

3.6. – 6.6.2008
Príprava detí na krajské kolo súťaže 
„Na bicykli bezpečne“

3.6.2008 − utorok o 14.00 hod.
Minifutbal – pre 1. a 2.skupinu ŠKD

5.6.2008 − štvrtok o 9.00 hod.
Detská radosť – športové dopoludnie 
pre rodičov a deti

10.6.2008 − utorok o 14.00 hod.
Minifutbal − pre 3. a 4.skupinu ŠKD 

17.6.2008 − utorok o 14.00 hod.
Môj otec − príprava darčekov ku Dňu otcov

18.6.2008 − streda o 14.00 hod.
Stretnutie UNICEF − vyhodnotenie činnosti

21.6.2008 − sobota o 9.00 hod.
Tenisový turnaj pre žiakov ZŠ

24.6.2008 − utorok o 14.00 hod. 
Minifutbal ŠKD − finále

28.6.2008 − sobota o 8.00 hod.
IX. ročník Memoriálu Mareka Ohradzanského 
− súťaž v love rýb udicou pre členov krúžkov 
a ostatných milovníkov rybolovu
Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne“ 
– účasť členov krúžkov na základe propozícii 

PRÍMESTKÉ TÁBORY pre deti 1.−6. roč. 
l. turnus 30.6. − 4.7.2008 „Výpravy za poznaním“ − zameraný na
poznávanie kultúrnych pamiatok v našom okrese, kraji. Deti čakajú dni plné
zábavy a dobrodružstiev, celotáborová hra, turistika, tanec, výtvarné a iné tvorivé aktivity. Poplatok: 400 Sk

II. turnus 7.7. – 11.7.2008 „Týždeň priateľstva“ − hravou formou priblížime deťom život kamarátov
v európskych krajinách prostredníctvom hier, súťaží. Nebude chýbať výroba detských euromincí,
celotáborová hra „Hľadanie pokladu“, šport, tanec, tvorivé aktivity. Poplatok: 400 Sk

V cene sú zahrnuté náklady na stravu (desiata, obed na ZŠ), základné poistenie, pitný režim, materiál
na činnosť, odmeny a ceny do súťaží, prípadne cestovné a vstupné.

Prihlásiť sa a uhradiť poplatok môžete priamo v CVČ Strážske najneskôr do 26.5.2008. 
Kapacita CVČ pre prímestský tábor je obmedzená počtom 30 detí, preto budeme akceptovať len prvých

30 prihlášok. Pokiaľ dieťa, ktoré má v CVČ podanú záväznú prihlášku do zariadenia nenastúpi, poplatok
za pobyt sa mu vráti len po predložení lekárskeho potvrdenia. 

Bližšie informácie o tábore a ďalších prázdninových aktivitách (odborné sústredenia, jednorazové
podujatia atď.) získate priamo v CVČ, alebo na č. tel. 64 91107. Aktuálne informácie podávame taktiež na
www.cvcstrazske.edu.sk                                                                     Mgr. M.Kordeľová, Riad. CVČ 

Fašiangy, fašiangy, fašiangové èasy...
Obdobie fašiangov začína krátko po Troch kráľoch. Ich trvanie závisí od

dátumu Veľkej noci, pretože končia 40 dní pred veľkonočnou nedeľou.
Tohto  roku mi určite dáte za pravdu trvali veľmi krátko.

Keďže po skončení fašiangov nasledoval pôst, fašiangy sa spájali
s neviazanou zábavou a veselosťou. Ľudia sa správali bezprostredne
a uvoľnene. Fašiangové sprievody sa konali za všeobecnej veselosti
v maskách alebo aj bez nich. 

V MŠ sme sa snažili deťom priblížiť ľudové zvyky, obyčaje, tradície.
Naučili sa niektoré piesne, rozkazovačky, hrali sa káčerový tanec a zho−
tovovali  si rôzne masky. 

Fašiangový sprievod sa v dopoludňajších hodinách presunul z tried do
školskej jedálne. Tam nasledovala prezentácia masiek, karneval s disko−
tékou a „fašengovo hody“ s ľudovým rozprávaním. Deti mali možnosť
pochutnať si na domácej klobáske, slaninke, makovom a orechovom
závine, moravských tvarohových koláčoch, ktoré napiekli tety kuchárky.

Vyvrcholenie fašiangových slávností plné dojmov a zážitkov prišlo po−
poludní na námestí A. Dubčeka, kde sa deti predstavili tancami a básnič−
kami. Odmenou bol nielen potlesk ale aj chutné šišky.  

Iveta Grigeľová, riad. MŠ 

O fašiangoch kedysi a dnes – pri dobrých šiškách besedovali žiaci 2. roč. ZŠ
v CVČ so staršími občanmi mesta

Medzi knihami
Pri príležitosti Mesiaca knihy sa krúžok

moderátorov z centra voľného času vybral do
mestskej knižnice. Najprv sme besedovali s kni−
hovníčkou B. Apjárovou, ktorá nás oboznámila
s fungovaním knižnice. Zavádza sa tam nový
počítačový systém – virtua. Po dokončení dostane
každý čitateľ aj nový elektronický preukaz.

Od začiatku roka je v knižnici zaregistrovaných
176 čitateľov. Títo a ďalší majú možnosť navštíviť
aj internetovú miestnosť. V nej sa nachádza osem
počítačov pripojených na internet. 

V knižnici sme listovali v knihách a hľadali
pekné myšlienky, o ktorých sa porozprávame nes−
kôr. Miška s Nikou si vypožičali niektoré knižky aj
domov.         Krúžok mladých moderátorov pri CVČ

Detský hudobný folklór
V Mestskom kultúrnom stredisku v Michalov−

ciach  sa dňa 4. apríla uskutočnila okresná  súťaž
v speve ľudových  piesní Detský hudobný folklór,
ktorej hlavným organizátorom bolo ZOS v Micha−
lovciach. Uvedenej súťaže sa zúčastnili aj členovia
krúžku Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ Dúha
Strážske. Aj napriek silnej konkurencií sa naše deti
umiestnili na veľmi pekných postoch. V kategórií
sólistov spevákov boli  za  spevácke výkony Mar−
ko Zambory a Klaudia Goroľová ocenení v bron−
zovom pásme a v kategórií skupín si Marko Zam−
bory a Natália Barvířová odniesli ocenenie v strie−
bornom pásme.                             A. Fedáková

Som dobrovoľník UNICEF
Jednoduchá oznamovacia veta, za ktorou sa

skrýva však veľmi veľa. Veľa pevnej vôle a chuti
pomáhať , konať dobro, myslieť na iných, ale aj
veľa nových priateľov, skúseností ,zábavy a tiež
neopísateľných pocitov a zážitkov.

UNICEF sa stal súčasťou našich aktivít v CVČ
− Dúha už niekoľko rokov. Dobrovoľníci z radov
mládeže pomáhali pri vianočnom predaji pohľad−
níc, zúčastnili sa workshopu – Škola priateľská
deťom, či predajnej akcie – Týždeň modrého gom−
bíka, kde tento krát finančným výnosom sme
prispeli k zabezpečeniu prístupu k pitnej vode
a lepšej sanitácii pre deti v africkej Ugande. V
ďalšom období nás čaká zapojenie sa do realizácie
projektu Linka detskej istoty. 

Pomoc pre deti s neľahkým osudom nie je
povinnosť dobrovoľníka, je to pocta, ktorú ponúka
organizácia UNICEF. Prvoradé je chcieť a nájsť si
čas. Nie je dôležitá strata hodiny „nenahraditeľ−
ného“ času, ale to, že podáme pomocnú ruku,
prispejeme, pomôžeme. Som dobrovoľník – tieto
slová môžu byť blízke aj tebe, každému mládež−
níkovi. Ak si ochotný pomáhať, je to jednoduché,
príď medzi nás – je to jedna z aktivít, ktorej sa
môžeš v CVČ – Dúha venovať.                          

PhDr. Kaňuchová Iveta, 
CVČ – práca s mládežou



Reprezentovali sme naše mesto a Košický kraj
V predveľkonočnom čase, keď väčšine žiakov sa mysľou mihali myšlienky na šibalstvá Veľkej noci

a veľkonočné prázdniny, trojica žiačok ZUŠ , Lenka Dermeková, Simona Jančárová a Kristína Majerníková
finišovali pod odborným vedením svojho učiteľa Gabriela Uličného, s vedomostnými prípravami na
celoslovenskú súťaž z hudobnej náuky. Postupu na celoslovenské kolo „Hnúštianského akorde“ 16−17.
marca v Hnúšti, predchádzali dve prvé miesta v okresnej a krajskej súťaži „Hnúštianského akordu“ žiakov
ZUŠ zastúpená aj súťažným družstvom v kategórii „A“ – Lucia Bereznaninová, David Hasík, Viktória
Jančarová, ktorí pracovali pod odborným dohľadom učiteľa Eduarda Tokára a získali 2. miesto. Svojich
spolužiakov v Michalovciach povzbudzovali dve náhradníčky− Barbora Lugošová a Simona Pevelková.
Príprava nášho trojčlenného súťažiaceho družstvas bola veľmi svedomitá. Reprezentovali totiž ZUŠ na
jubilejnom 10. ročníku, za účasti hudobného skladateľa, zbormajstra, organistu a vysokoškolského
pedagóga, žijúceho v Belgicku, no rodáka z Hnúšte, profesora Jána Valacha. Stál pri zrode súťaže a aj
v súčastnosti sa živo zaujíma o hudobné školstvo na Slovensku. Súťaž vyhlasuje MŠ SR a koordinuje
ZUŠ v Hnúšti. Je to vedomostná súťaž žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka, kde
súťažiaci hravou formou preukazujú náročné znalosti z hudobnej teórie, dejín hudby i hudobných ná−
strojov. Určujú stupnice, hudobné značky a výrazy, skladajú pesničky z ústrižkov, hľadajú chyby v rytmic−
kých úlohách a v iných disciplinach. Cena prof. Jána Valacha, ktorú získavajú víťazné družstva a ich
vyučujúci, v tomto školskom roku do Strážskeho síce neputovala /tie isté súťažiace ju získali v roku 2006/,
no obsadili sme krásne druhé miesto. Bez prvenstva sa však domov nevrátili. Dievčatá sa stali absolutnými
víťazkami v pohotovej hudobnej kreativite s právom
nosiť titul Mu.Mudr.− muzikantský mudrlant. Udelil im
ho veľký detský výmyselník, hudobný skladateľ Juraj
Hatrík. Všetkým srdečne blahoželáme k úspechu. Sú
priamym dôkazom toho, že hudobná náuka ako pred−
met, nie je žiadnym strašiakom, ba naopak, vedia, že
bez základov hudobnej teórie v hudbe nepostavíme
ani len domček z karát. Azda aj preto hravo zvládajú
v hudobnej náuke nielen to, čo musia, ale aj to čo
nie je zakázané vedieť navyše...

PhDr. A Stašková  CSc. riaditeľka ZUŠ 
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Turistické okienko
KST v Strážskom dňa 16. februára zorganizoval v spolupráci s regionálnou radou KST Michalovce

okresný zimný zraz turistov na Vinnom jazere. Boli vytýčené tri trasy, jazero Vinné, hrad Vinné a Senderov
− Kláštor − Vinné jazero.
Starosta obce Vinné − Ing.
Kráľ Jozef bol garantom
tohto podujatia, ktorý
prítomných privítal v obci
Vinné. Napriek nepriazni−
vému mrazivému počasiu
sa na tomto podujatí
zúčastnili priaznivci turisti−
ky v hojnom počte. 

Za veľmi nepriaznivé−
ho  daždivého počasia sa
24. 3. konal veľkonočný
výstup na Šimonku, ktoré−
ho sa zúčastnilo 11 členov
KST.

V poslednú marcovú
nedeľu Klub slovenských
turistov v Strážskom zahájil turistickú sezónu 100 jarných kilometrov. Tradične sme začali výstupom na
Brekovský hrad. Na zahájenie prišlo viac ako 130 účastníkov, nielen zo Strážskeho, ale z Michaloviec, Hu−
menného, Vranova n/T a z blízkeho okolia. Prítomných privítal Sabo Ján, ktorý pútavo porozprával
o histórii hradu Brekov. Nechýbali súťaže pre deti i dospelých ako hod šípkami na terč, hod polenom
(Pikov memoriál). Prialo nám pekné počasie, nechýbala dobrá nálada a vynikajúci čaj.                  − AZ −

Rozprávkový karneval 
v DSS

Karneval čas zábav, radosti a veselosti.
Čas karnevalov a plesov. Aj u nás v Domove
sociálnych služieb pre deti a mládež sme
zorganizovali našim deťom karneval. Chcelo to
len pustiť uzdu fantázie, mať zmysel pre humor
a naša jedáleň sa zmenila na rozprávkové
kráľovstvo. Mohli sme tu stretnúť vodníkov,
princezné, zlých čertíkov, lesné vily a iné
rozprávkové bytosti. Nielen deti mali krásne
kostýmy ale aj výchovne pracovníčky sa na
chvíľu vrátili do detských čias. V rytme tanca
sme predvádzali svoje originálne kostýmy
porote, ktorá na konci karnevalu vyhodnotila
najlepšie masky našich detí. O program sa
postarali naše p. učiteľky a vychovávateľky.
Najkrajšie kostýmy boli ocenené hračkami,
začo patrí poďakovanie vedeniu Domova soc.
služieb pre deti a mládež a osobitne pani
riaditeľke PhDr. Lýdii Bušaničovej. Ani ostatné
masky neostali bez pochvaly a sladkej od−
meny. Aj takto vieme zabudnúť na naše každo−
denné starosti, trápenie a vieme si vychutnať
nefalšovanú radosť zo života.                        

Mgr. M Plitková 

Na súperov stačila
väčšinou aj lavička

Po suverénnych víťazstvách volejbalového
družstva žiakov ZŠ v Strážskom v XVII. Ročníku
turnaja.  O pohár riaditeľa ZŠ 18.2, v obvodovom
kole 21.2, a v okresnom finále − 28.2 sa dňa
13.3.2008 stala organizátorom krajského kola
domáca ZŠ. Ani v Košickom kraji nenašli naši
chlapci vážnejšieho súpera a turnaj desiatich
víťazov okresov vyhrali bez straty setu. Svojich
súperov doslova deklasovali. Na druhom mieste
skončila ZŠ Moldava nad Bodvou a na tretom
Streda nad Bodrogom. Štyri košické školy skončili
už v skupinách na nepostupovych miestach.
Víťazstvom si zabezpečilo domáce družstvo účasť
v celoslovenskom finále na Kalchagatiu v Trnave
v dňoch 22−24. júna 2008. Reprezentovali: Varšo,
Vaňko, Beň, Cina, Piskor, Mižík, Tokár, Moroz,
Kozár, Dolhomut, Mihoč, Drábik, Vedra. 

Hanbu neurobili
Okresného kola v hádzanej dievčat sa za

účastí 6 družstiev zúčastnili aj dievčatá ZŠ Stráž−
ske. V skupine si poradili s družstvom VIII. ZŠ
Michalovce 16: 0 a podľahli VI. ZŠ Michalovce 15:
3. V súboji o tretie miesto po pomerne vyrovna−
nom priebehu podľahli najmä z dôvodu rozdielneho
výkonu brankárok dievčatami z I. ZŠ Michalovce
11:7 a obsadili konečné 4. miesto. Reprezentovali:
Muliková, Berešová, Kuncová, Moleková, Čajková,
Polomská, Lipovská.

Darilo sa im
Družstvo chlapcov ZŠ Strážske sa

18.3.2008 zúčastnilo okresného kola v stolnom
tenise družstiev. Po 3 víťazstvách a 1 prehre
s neskorším  víťazom turnaja s V. Kapušanami
obsadili v konkurencií 12 škôl pekné druhé
miesto.

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
dzajú desaťkrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr.
A. Babjaková, členovia Ing. M. Kačur, Bc. A. Hordošová, J.
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Výsledky prípravných stretnutí
„A“ − mužstva: Strážske − Radvaň 6:5,
Strážske − Naciná Ves 0:1, Strážske −
Pakostov 3:2, Strážske – Michalovce st.
dorast 2:5, Strážske − Topoľany 2:0,
Budkovce − Strážske 2:2, Strážske − Ha−
nušovce 0:3, Strážske − N. Hrušov 0:2,
D. Klčovo − Strážske 8:2, Strážske −
Brekov 1:3, 4:4, Dvorianky – Strážske
1:6, Strážske – Dvorianky 1:0, Strážske
– Kamenica n/C 5:2, Strážske – Stráž−
ske dorast 2:1, Strážske – Hlinné 5:3.

Výsledky prípravných stretnutí
dorastencov: Strážske – Udavské mu−
ži 0:4, Strážske – P. Čemerné 2:2, G:
Magyar, Krivý, Strážske – Brekov 3:0,

G: Michaliv, Piskor, Hirjak, Strážske – Zbudza 7:0, G: Rohaľ, Krivý, Lazor, J. Pavúk, Hardik,
Lomnica − Strážske 1:4, G: Piskor, Hirjak, Krivý 2, Strážske – Hanušovce 4:3, G: Krivý, Hirjak,
Marko, Dlugoš, Strážske – Topoľany 3:2, G: Melko 2, Piskor, Strážske – Strážske muži 1:2,
G: Krivý – Topoľančin, Matta.

Výsledky majstrovských stretnutí „A“ mužstva“: Strážske – Borša 3:1, G: F. Pavúk,
vlastný, Karaffa, Čaňa – Strážske 1:1:, G: Hajdučko, Strážske – Michaľany 0:0.

Výsledky prípravných stretnutí dorastencov: Strážske – Z. Teplica 20:0, G: 2 Krivý,
Čierna n/T – Strážske 1:2, Piskor, Hujdič, Strážske – K. Chlmec 3:1, G: Karaffa, Krivý, Piskor

# Klub Z V R P Skóre   Body   + , − 
1 Čaňa 16  10 4 2 35 : 20 34 10 
2 Strážske 16 8 5 3 32 : 19 29 5 
3 Medzev 16 8 5 3 29 : 17 29 5 
4 Cejkov 16 9 2 5 30 : 19 29 5 
5 Michaľany 16 8 3 5 35 : 19 27 3 
6 Čičarovce 16 8 3 5 33 : 30 27 3
7 Borša 16 7 3 6 26 : 21 24 0
8 Sokoľany 16 6 1 9 24 : 31 19 −5
9 Zalužice 16 5 3 8 21 : 23 18 −6
10 Nac.Ves 16 4 6 6 27 : 30 18 −6
11 Valaliky 16 5 3 8 26 : 33 18 −6
12 Vinné 16 5 3 8 20 : 36 18 −6
13 Tušice 16 2 5 9 12 : 33 11 −13
14 Plechotice 16 2 4   10 20 : 39 10 −14
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