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Mestské zastupiteľstvo v Strážskomdňa 19.05.2008 po prerokovaní zobralo na
vedomie: l Úpravu vstupného na mestské
kúpalisko pre rok 2008 l Potrebu opravy malého
bazéna na mestskom kúpalisku
b/ zobralo na vedomie:
1. „Cenu mesta Strážske“ In Memoriam:
p. Miloslavovi Válovi za hospodársky rozvoj mesta
a propagáciu mesta 
p. Ing. Ladislavovi Brezovskému za vynikajúce
tvorivé a významné výsledky verejnoprospešnej
činnosti a propagáciu mesta       
2. „Cenu primátora mesta Strážske“ za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta pre: Ing. Evu
Búciovú, Jozefa Štafuru, PaedDr. Milana Kačura,
Milana Kraveca, MUDr. Mariána Maškulíka, Annu
Makuchovú, Jarmilu Daubnerovú
3. „Cenu primátora mesta Strážske“ za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta pre p. Jozefa
Lipovského 
4. „Cenu primátora mesta Strážske“ za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta pre p. Jána
Tejgiho. 

Mestské zastupiteľstvo dňa 12.06.2008
zobralo na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Pripomienky zo
zasadnutí MsZ l Správu audítora o výsledku
overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej
uzávierky, spracovanie účtovnou jednotkou mesto
Strážske za účtovné obdobie od 01.01.2007 –
31.12.2007 l Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Strážske k záverečnému účtu za
rozpočtový rok 2007 l Správu o výsledkoch
hospodárskej činnosti Mestského podniku služieb
mesta Strážske za rok 2007 l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania
ustanovení Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov l Plán zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva do 31.12.2008 l Využitie priestorov bloku
U2 l Služobnú cestu do Poľska   

S C H V A Ľ U J E Celoročné hospodárenie
mesta za rok 2007 bez výhrad l Rozdelenie
prebytku hospodárenia za rok 2007 vo výške
1 373 098,- Sk, prideliť do rezervného fondu vo
výške 1 373 098,- Sk l Zostatok finančných
prostriedkov z finančných operácií vo výške
1 759 508 previesť do fondu rezerv l Rozdelenie
hospodárskeho výsledku vo schvaľovacom konaní
– rozdelenie za rok 2007 zisk vo výške 179 633,44
Sk na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov: Hlavná činnosť zisk
163 015,55 Sk, Podnikateľská činnosť  zisk
16 617,92 Sk l Dodatok č. 2 k VZN č. 24
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach l Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II.
polrok 2008 l Jednorazovú sociálnu výpomoc pre
p. Martu Michalíkovú v sume 1 267,- Sk l
Predĺženie NZ :
Pacola Ján CH-A/8 do 30.09.2008
Mikeľová Marta CH-A/9 do 30.09.2008

Hudec Jozef CH-A/12 do 30.09.2008
Kapura Viliam CH-A/14 do 30.09.2008
Podbehlý Dušan CH-A/17 do 30.09.2008
Čurma Slavomír CH-A/20 do 30.09.2008
l Zmenu a doplnenie vnútorného predpisu č.
2/2005 Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta Strážske následovne: §10
znie: príslušný orgán mesta vykonáva zmeny
rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpoč-
tovými opatreniami, ktorými sú: 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové
príjmy a celkové výdavky
b) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov 
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie
je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov
alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti
bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím
rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 Zákona č.
583/2004 Z. z. alebo použitím účelovo určených
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtu Európskej únie alebo na základe
osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých
rokoch.
Zmeny rozpočtu podľa bodu a) môže realizovať

primátor mesta do čiastky 100 tis. Sk danej položky. 
l Cenu monografie mesta Strážske 400,- Sk l
Stretnutia poslancov
s obyvateľmi mesta
v termínoch 08.10.
2008 a 03.12.2008 l
Prenájom nebytové-
ho priestoru o rozlo-
he  cca 30 m2 na U2
č. 12 pre p. Ľubicu
Čorbovú, Mlynská
1484/95, 093 01
Vranov nad T, za
účelom zriadenia
zberného miesta pre
kozmetickú firmu l
Prenájom nebytové-
ho priestoru o roz-
lohe 30 m2 v OD
Laborec na poschodí
pre p. Janettu Biká-
rovú, Komenského
668, 072 22 Stráž-
ske, za účelom zria-
denia predajne tex-
tilu /spoločenské ša-
ty, blúzky obleky/ l
Spoluprácu medzi
mestom Strážske
(Slovenská republi-
ka) a Dolna Banya
(Bulharská republi-
ka) 

U K L A D Á
l V hlavnej knihe
analytických a synte-
tických účtov účtov-

nej jednotky mesto Strážske spracovanej
k 31.12.2007 vykázaný stav pohľadávok na účte
315 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové
vo výške 8 069 086, 35 Sk v rozhodujúcej miere
pohľadávky zo správy mestských bytov voči
nájomníkom a na účte 318 – Pohľadávky za daňo-
vé príjmy obcí vo výške 923 332,20 Sk je potrebné
prehodnotiť a v účtovníctve zúčtovať predpokla-
dané riziká a straty ich zaplatenia. 
l V hlavnej knihe analytických a syntetických účtov
účtovnej jednotky mesto Strážske spracovanej
k 31.12.2007 vykázaný stav vlastných zdrojov
krytia hmotného majetku na účte 901 – Fond
dlhodobého majetku vo výške 129 089 tis. Sk
zdokladovať výsledkami dokladovej inventarizácie
z dôvodu prevodu konečného stavu súvahového
zostatku vlastných zdrojov krytia k 31.12.2007 na
počiatočné súvahové stavy k 01.01.2008 na účet
428 – Dlhodobý majetok nakúpený z vlastných
zdrojov a na účet 384 – Dlhodobý majetok obsta-
raný z iných zdrojov.
l V nadväznosti na Opatrenie Ministerstva financií
SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie a obce
platné od 01.01.2008 je potrebné novelizovať
vnútornú smernicu na vedenie účtovníctva účtovnej
jednotky mesto Strážske a mestom Strážske
zriadených subjektov tak, aby boli vzájomné
kompatibilné z dôvodu budúcich konsolidácii
účtovných závierok za mesto Strážske ako
zriaďovateľa                                                - red -

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Predbežné rokovania o partnerskej spolupráci

Strážske − Nieporet − Dolna Banya 

Družobné mestá
Na pozvanie mesta Dolna Banya (Bulharská republika) navštívili toto mesto a

predbežne rokovali o partnerskej spolupráci primátor mesta Strážske Ing. V.
Dunajčák, prednosta MsÚ Ing. M. Kačur a vedúca ekonomického oddelenia Ing.
M. Lecáková. Mesto Dolna Banya ma uzavretú dohodu o partnerskej spolupráci
z mestom Niepor z Poľska, ktoré je aj naše družobné mesto. V tomto meste sa
stretli na oslavách mesta všetci traja predstavitelia miest Strážske, Dolna Banya
a Nieporet aby prerokovali vzájomnú partnerskú spoluprácu. (viď foto: symbo−
lické zovretie rúk). 



Spoločenská

rubrika

Pri príležitosti týchto osláv bola uvedená
Monografia mesta Strážske „Dejiny Strážskeho“
ktorú uvádzal sám autor Ján Adam. Symbolickým
prestrihnutím červenej stuhy získalo mesto ďalšiu
hodnotnú knihu o meste Strážske, ktorá oživí
spomienky a históriu nášho mesta. O ďalšiu zába−
vu predpoludním sa postarali deti ZŠ, MŠ, DSS,
ZUŠ, tanečnej školy Grácia, a spevácky zbor
Rozkvet. Následne sa všetci pozvaní hostia a
družobné mestá presunuli do budovy Domu
kultúry, kde sa konalo slávnostné mestské zastu−
piteľstvo. Na tomto zastupiteľstve  odovzdal primá−
tor mesta Ing. Vladimír Dunajčák ceny mesta, ceny
primátora, a ďakovné  listy. 

Mesto Strážske  udelilo cenu mesta in memo−
riam Miloslavovi Válovi za hospodársky rozvoj
mesta a propagáciu mesta.

Mesto Strážske udelilo cenu mesta in memo−
riam Ing. Ladislavovi Brezovskému za vynikajúce
tvorivé a významné výsledky verejnoprospešnej
činnosti a propagáciu mesta.

Ďalej primátor mesta udelil cenu primátora
mesta Strážske za úspešnú a záslužnú činnosť:
Ing. Eve Buciovej, Jozefovi Štafurovi, PaedDr. Mi−
lanovi Kačurovi, Milanovi Kravecovi, MuDr. Maria−
novi Maškulikovi, Anne Makuchovej, Jarmile Daub−
nerovej, Jozefovi Lipovskému, Jánovi Tejgimu. 

Mesto Strážske udelilo ďakovný list družob−
nému mestu Nieporet za dobrú spoluprácu v rámci
budovania cezhraničných vzťahov. A tiež Drahan−
skej vrchovine. V programe vystúpili Učitelia ZUŠ.
Na záver sa všetkým poďakoval PaedDr. Milan
Kačur.

Poobedňajšiu zábavu začalo Vranovské chodu−
ľové divadlo Mira Mihaľa. Divadlo svojim pred−
stavením „Janošík“ bavilo malých aj veľkých. Naj−
menší obdivovali najmä výšku bábok, ktoré hrali
svoje predstavenie v bezprostrednej blízkosti pub−
lika. Náaštevníci osláv si mohli počas programu
vychutnať aj atmosféru Jarmoku, ktorý bol súčasťou
osláv mesta. Nechýbala ulička remesiel, kde všetci
remeselníci mohli predviesť svoje umenie, zábavne
súťaže pre deti, množstvo stánkov ktoré ponúkali
rôzny tovar. Niektorí nakupovali, iní ochutnávali
ponúkane lahôdky v stánkoch, ale všetci spoločne
očakávali vystúpenie hudobnej skupiny Drišľák.
Drišľák ako už tradične v našom meste, kde sa teší
veľkej popularite, tak aj tentokrát − nesklamal. Zá−
bavné vystúpenie a piesne skupiny zaplnilo celé
námestie návštevníkmi osláv. Všetci však zostávali
na svojich miestach aj po vystúpení pretože
nasledovalo žrebovanie tomboly − Novín Naše
mesto o zaujímavé vecné ceny. Vystúpenie folklór−
neho súboru Orgonina ktorý predstavil tance a
piesne z Rakovca, Parchovian a Zámutova ukončil
v dobrej nálade piatkový večer.

Druhý pamätný deň osláv mesta začal volejba−
lový turnaj mužov o pohár primátora mesta Stráž−
ske. Víťazom sa stalo družstvo VK Strážske.
Detský svet − športové súťaže pre deti ktoré pri−
pravila MŠ a CVČ potešili najmä najmenších, lebo
za každú aktivitu dostali deti sladkú odmenu.
Predpoludním odštartoval zábavu na námestí zná−
my spevák Oto Weiter, ktorého sponzorom bola fir−
my Colormax. Jeho známe piesne rozospievali aj
roztancovali mnohých z divákov na námestí. Záver
vystúpenia sa nezaobišlo bez prídavku a následne
bez potlesku spokojného publika. Po tejto zábave
vystúpila novozaložená folklórna skupina z Pus−
tého Čemerného − Čemernianky. Nasledoval zo
svojim vystúpením ľudový rozprávač Jožko Jožka,
ktorý mal v našom meste premiéru. Po tomto
vydarenom programe plnom humoru v dobrej
nálade pokračovala hudobná skupina Návrát. V
sobotu popoludní predviedli svoj program partner−
ské mestá. Prvá vystúpila dychová skupina Sezbí−
ranka z Drahanskej Vrchoviny z Moravy. Scénický
tanec predviedli dievčatá z domu kultúry z Nie−
poretu z Poľska. Všetkým prítomným sa program

našich družobných miest veľmi páčil čo ocenili aj
náležite potleskom. V dynamickom rytme nastúpil
súbor Írskych tancov Merlin, ktorý predviedol svoju
veľkolepú show. Vystúpenie bolo rozdelené do
troch častí a to na írsku, gotickú a retro show.
Vystúpenie okamžite zaujalo takmer každého z
prítomných návštevníkov. Na staré dobré časy si
mohli zaspomínať skôr narodení pri počúvaní
známych piesní od hudobnej  skupiny The Beatles,
ktoré prespievala hudobná skupina Brouci. Veľko−
lepý oslavný ohňostroj v nočných hodinách zavŕšil
druhý deň osláv mesta.

Posledný tretí deň pamätných dní, nedeľa 25.
mája 2008 začala úplne netradične a to svätou
omšou na námestí A. Dubčeka. Svätú omšu celeb−
roval spolu rímskokatolícky kňaz Jozef Hermanov−
ský a gréckokatolícky kňaz Marek Paľo. Prítomný
bol tiež pravoslávny kňaz Michal Džugan. Takúto
spoločnú svätú omšu mesto ešte nezorganizovalo,
tak aj z tohto dôvodu si určite túto akciu nenechal
ujsť žiadny veriaci občan mesta. Veď nie každý deň
sa stretnú veriaci rôzneho vierovyznania. Námestie
bolo zaplnené do posledného voľného miesta, a
nielen námestie ale aj chodník a ostatné okolité
priestory. Poobedňajší program otvoril svojim vy−
stúpením spevácky zbor Rozkvet, ktorý svojimi
piesňami navodil skvelú spevácku atmosféru pre
rómsky súbor Asaben. Tento súbor je pod vedením
Marcely Goroľovej a teší sa veľkému úspechu nie−
len v našom meste ale aj v okolí, pre svoju typickú
rómsku kultúru a filozofiu, ktorú  v tomto duchu
propaguje.

V ľudovom duchu pokračoval folklórny súbor
Strážčanik, ktorý bol predzvesťou v „malom vydaní“
veľkého folklórneho súboru Železiar. Skvelí taneč−
níci a speváci tohto súboru sa predstavili pracov−
nými tancami, dožinkami a predviedli aj ľúbivé
„rusnacké” piesne. Aj posledný deň zožal veľký
úspech od prítomných divákov a hostí. 

Pamätné dni mesta Strážske mali charakter
dôstojnosti, slávností, priniesli bohatý kultúrny a
zábavný program, ktorí vysoko ocenili nielen domá−
ci občania, ale aj návštevníci z okolitých miest a
obcí, pozvaní hostia a družobné mesta. 

Pamätné dni mesta StrážskePamätné dni mesta Strážske
V piatok 23. mája 2008 vztýčením vlajky mesta boli slávnostne otvorené pamätné dni mesta.

Všetkých hostí privítal primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák, medzi nimi delegáciu poľského
družobného mesta Nieporet a družovného mesta Drahanská vrchovina, predsedu KSK Judr.
Zdenka Trebuľu, podredsedu KSK Ing. Emila Ďurovčíka, poslankyňu NR SR PhDr. Ľubicu Roškovú,
Judr. Alexeja Ivanka, primátorov a starostov miest a obcí a všetkých občanov mesta.

V mesiaci máj a jún: 
Narodili sa 3 dievčatá. 
Manželstvo  uzavreli 3 snúbenecké páry. 
JUBILANTI: 50 r.: František Lukačko, Pavol

Grodecký, Jaroslav Krivý, Ing. Ladislav Dunaj,
Jaroslav Rohaľ, Miroslav Sabo, Jaroslav Krochmaľ,
Anna Veľasová, Mária Ziváková, Alena Gerová,
Dušan Kuchta, Miroslav Koval, Milan Tkáč,
Miroslav Čaga, Blažena Lukčová, Jozefa Stašková,
Želmíra Bojková, Jarmila Sabolová, Monika
Holejová, Anna Magyarová, Antónia Brezovská. 
55 r.: Ladislav Juhás, Ing. Ján Pliška. Štefan

Miroslav, Vlasta Pecová, Viera Chorcholičová,
Anna Štefančíková, Mária Štafurová, Mária
Jankovičová, Václav Vasiľ, Milan Zubko, Ján
Danko, Emília Schmodtová, Anna Bodnárová, Anna
Gavulová. 
60 r.: Anton Kolpák, Vladimír Čančinov, Mária

Litváková, Blažena Mitrová, Anna Ihnátová, Mária
Ondo-Eštoková, Viera Mareková, Ján Dupaľ, Jozef
Ovad, Pavol Komenda, Oliva Krpenská, Mária
Hajičková, Mária Brejdová, Anna Mazúrová. 
65 r.: Miroslav Balický, Ľudovít Šrenkel, Michal

Vaľo, Ján Berko, Michal Harajbič, Anna Koleková,
Eva Babejová, Ing. Pavol Gališin, Jozef Čabák,
Michal Drotár, Ladislav Měšťan, Ján Kudelčík, Ing.
Ján Kužma, Edita Kolibabová, Mária Biliková. 
70 r.: Ján Kendsior, Jozef Kičinka, Juliana

Perháčová, Anna Knapová, Mária Lenardová,
Helena Slepáková, Serafína Sabolová, Mária
Bobiková, Regina Balková, Alžbeta Gebelová, Júlia
Vaňková. 
75 r.: Ján Perháč, Ladislav Mikloš, Ján Grigeľ,

MUDr. Pavol Klacik, Ján Duda, Ján Copko, Irena
Surnegiová, Agnesa Meňovčíková, Helena
Stanková, Helena Volčková. 
80 r.: Ján Baláž, Regina Vaľová, Helena

Gažová, Mária Bikíková. 
85 r.: Helena Kaňuchová, Aranka Virbovská. 
Zomreli: Milan Štoffa, Jozef Šima

Predám 20 árový pozemok v Strážskom na ul.
Zámočníckej. Cena dohodou. Kontakt: 6477246

Predám 4−árovú záhradu s murovanou chatkou
na Sihoti. Cena dohodou. Kontakt: 0905946419

Kúpim 3−izbový byt, 2−izbový byt, garzónku.
Kontakt: 0949138504

Kúpim stavebný pozemok alebo rodinný dom v
Strážskom. Kontakt: 0949138504 

Predám 2 ks detský hlboký kočiar − štvorkombi−
nácia po 1 dieťati. Cena dohodou. 
Kontakt: 6481185, volať po 18.00 hod.

Predám spálňu, manželská posteľ modrá ko−
ženka, toaletný stolík + taburetka, 5−dverová
skriňa. Kontakt: 0907919579

Monografia mesta Strážske 

Dejiny Strážskeho
Publikácia predstavuje najúplnejší súbor

všetkých informácií o minulosti Strážskeho aj
Krivošťan od praveku až po dnešok.  Autor Ján
Adam, PhD. v publikácií opísal prehľad historic−
kého vývoja mesta, hospodársky a spoločenský
vývoj, náboženský život, kultúru, školstvo, šport.
Monografia obsahuje aj bohatú obrazovú prílohu
zo života mesta. 

Publikáciu ponúka na predaj Mestský úrad
Strážske: 1 ks − 400,−Sk  
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Z vašich Z vašich 

listov listov 

Dozvedel som sa, že Mesto Strážske  udeli−
lo cenu mesta in memoriam Miloslavovi Válovi
za hospodársky rozvoj mesta a propagáciu
mesta. Ja ako mladší občan mesta neviem o
tomto ocenenom a významnom človeku veľa
tak by som chcel niečo dozvedieť prostredníc−
tvom tejto rubriky. 

Miloslav Vála sa narodil 9.8.1923 v Perbeníku
okres Kráľovský Chlmec ako syn pracovníka
železníc. Ako mladý 25 ročný sa stal riaditeľom
Chemoprojektu Praha, ktorý projekčne pripravoval
výstavbu a rozvoj národného podniku Chemko.
Dočasne bol poverený tento podnik pri výstavbe
riadiť. Neskôr sa stal podnikovým riaditeľom. Zaslú−
žil sa o výstavbu prevádzok špeciálnej výroby,
aldehydovej chémie, dusikárenského komplexu,
energetického bloku, vrátane čistiarne odpadových
vôd, benzénovej chémie a ďalších prevádzok. Mal
značny podiel na rozvoji mesta Strážske a zem−
plínskeho regiónu. V podniku Chemko našlo uplat−
nenie viac ako 3000 zamestnancov. Od začiatku
výstavby až do odchodu do sdôchodku viedol
podnik celých 35 rokov. V júli 2008 uplinie 10 ro−
kov od jeho odchodu na tichý odpočinok, ale dielo,
o ktoré sa zaslúžil zostane zachované aj pre bu−
dúce generácie.                                   − red. −



Elektráreň Strážske 
Zhruba 4 miliardy Sk z celkovej investície 12 mld. Sk na novú Elektráreň Strážske by pripadalo na

investície do činností, ktoré by mohli zabezpečovať firmy priamo z regiónu. Takáto investícia by viedla k
naštartovaniu ekonomického rastu a dlhodobému rozvoju mesta Strážske a aj regiónu. Projekt n ovej
elektrárne je pripravovaný tak, aby spĺňal najprísnejšie ekologické limity a normy Európskej únie. 

Skupina J&T pripravila zámer projektu novej elektrárne v areáli Chemko Strážske. Tento zámer bol
predložený MŽP SR k stanoveniu rozsahu hodnotenia vplyvov na životné prostredie v rámci procesu EIA.
„Prioritou pri príprave projektu elektrárne bola ohľaduplnosť k životnému prostrediu,“ uviedol Tomáš David,
riaditeľ J&T Energy Sector Development. 

„Sme presvedčení, že stavba a prevádzka novej modernej elektrárne a príchod ekonomicky silného
investora by pre mesto a celý región boli novým impulzom k trvale udržateľnému ekonomickému a
sociálnemu rozvoju, z ktorého by mali prospech všetci občania,“ zdôraznil David. 

Elektráreň sa stane zdrojom nových príjmov pre mesto Strážske, pričom významnú úlohu budú mať
daňové výnosy plynúce z prevádzky elektrárne. Stavba a prevádzka elektrárne by priamo viedli k
vytvoreniu stoviek nových pracovných miest v dobe výstavby, tak aj v dobe po uvedení elektrárne do
prevádzky. Okrem toho by vzniklo veľa ďalších pracovných miest vďaka dopytu po servisných službách a
nadväzujúcich prevádzkach. Elektráreň by tak v podstatnej miere prispela k zvýšeniu zamestnanosti v
meste a celom regióne. 

„V prípade realizácie elektrárne sme pripravení aj k priamej finančnej pomoci mestu Strážske a okolitým
obciam či obecne prospešným projektom v regióne na zlepšenie životného prostredia, infraštruktúry,
riešenie nezamestnanosti a podpory v zdravotníctve, školstve, kultúre či športe. Priamy celkový finančný
prínos pre mesto Strážske a okolité obce, vyplývajúci zo stavby a prevádzky novej elektrárne, tak bude
dosahovať niekoľko desiatok miliónov korún. 

„Okrem toho predpokladáme, že zhruba 4 miliardy Sk z celkových nákladov na novú elektráreň, bude
investovaných do činností tzv. lokálneho obsahu, to znamená priamo v regióne. „Z toho budú profitovať
miestne firmy a obyvatelia. Investícia prispeje k ekonomickému rastu a pritiahne do regiónu ďalších
investorov,“ konštatoval David. 

V novej elektrárni by boli použité najmodernejšie a najlepšie dostupné technológie a postupy, ktoré sú
zárukou eliminácie dopadov prevádzky elektrárne na životné prostredie. Ako preukázala už vykonaná
rozptylová štúdia, dopady novej elektrárne na životné prostredie mesta Strážske a okolia by boli minimálne.
Z rozptylovej štúdie napríklad plynie, že koncentrácia oxidu siričitého by pri najnepriaznivejších
poveternostných podmienkach bola v akomkoľvek mieste vždy nižšia než jedna pätina povolenej hodnoty
a koncentrácia pevných znečisťujúcich látok by nepresiahla 2 percentá priemernej ročnej povolenej
hodnoty. 

Popri výrobe elektriny môže byť nezanedbateľným prínosom novej elektrárne aj dodávka tepla pre ďal−
šie podniky v meste a možnosť dodávky tepla pre mesto Strážske. Nová elektráreň tak môže fungovať ako
záložný zdroj tepla pre mesto.             Martin Maňák, riaditeľ komunikácie skupiny J&T pre oblasť energetiky 

Pýtame sa kompetentných

Sociálny poradca

Z novely zákona sme vybrali niektoré príspev−
ky, ktoré poskytujú úrady práce. 
l Príspevok na zapracovanie znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie l Príspevok na presťa−
hovanie za prácou l Príspevok na dopravu do
zamestnania l Príprava na pracovné uplatnenie
občanaso zdravotným postihnutím l Príspevok na
zriadenie chránenej dielnealebo chráneného pra−
coviska l Príspevok občanovi so zdravotným po−
stihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie
samostatnej zárobkovej činnosti

Aj naďalej ostáva v platnosti § 52, ktorý upra−
vuje aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb.

Aktivačná činnosť formou menších obecných
služieb pre obec je podpora udržiavania pracov−
ných návykov dlhodobo nezamestnaného občana,
ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Sú určené na
zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych
podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochra−
nu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia
obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zacho−
vanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania,
rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších
činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu
duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové
vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu
komunitnej činnosti. Menšie obecné služby pre
obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva ne−
pretržite najviac počas šiestich kalendárnych me−
siacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Nove−
la zákona upravuje v § 52a príspevok na aktivačnú

činnosť formou dobrovoľníckej služby. 
V meste Strážske v súčasnosti pracuje 18

uchádzačov o zamestnanie formou menších obec−
ných služieb. Vykonávajú práce spojené s úpravou
zelene a verejného priestranstva. Túto činnosť
budú vykonávať do konca novembra 2008. Novela
zákona obmedzila vykonávanie aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb len na 6 mesia−
cov, počas ktorých by si mal uchádzač o zamest−
nanie nájsť nové zamestnanie.

Mgr. Zuzana Pleceníková 

Aktivačná činnosť po novom 
Novela zákona o službách zamestnanosti č. 139/2008 Z. z. účinná k 1. máju 2008 priniesla

rozsiahle zmeny hlavne v aktívnych opatreniach trhu práce s cieľom zvýšenia zamestnateľnosti a
zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie, a to hlavne u znevýhodnených skupín uchádzačov o
zamestnanie, ktorými sú dlhodobo nezamestnaní, občania so zdravotným postihnutím a občania,
ktorí najmä z dôvodu nízkej kvalifikácie vykonávajú nízko platené zamestnania. 
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Tohtoročný jarmok bol spojený s oslavou 670
výročia prvej písomnej zmienky o Strážskom a 40
výročia mesta. Konal sa v dňoch 23−25. Mája. Na
svoje si prišli aj deti. Mesto pre ne pripravilo rôzne
atrakcie. V piatok vystúpilo Vranovské choduľové
divadlo, v ktorom sa deti dozvedeli niečo viac o
histórií Jánošíka. Aj maľovanie na tvár malo svoje
čaro. O pár minút začali po námestí pobehovať tig−
re, mačky, pavúky, motýle. Cukrová vata, skákačky
a rôzne hračky iba umocnili čaro jarmoku. V so−
botu ráno si zasúťažili aj tí najmenší. Tinedžerov
upútala najmä česká skupina Brouci a írske tance.
Tí čo vydržali až do večera sa mohli pokochať
veľkolepým ohňostrojom. A určite ich nebolo málo.

Myslím, že tohto ročné oslavy sa vydarili.
Zuzana Džavanová 7.A 

Narodeniny
Vždy, keď narodí sa člo−

vek, akoby hviezdy padali,
akoby sa všetko premenilo v
jas a svetlo. 

Tak to bolo aj v rodine
Malíkových, keď sa im 27.
júna 2005 narodili trojčatka:
Samuel, Sofia a Sára. Dnes
slávia svoje tretie narodeniny.

Nechýbala veľká narode−
ninová torta v tvare srdca.
Malým oslávencom želáme
všetko najlepšie, zdravie,
šťastie, lásku milujúcich rodi−
čov a starých rodičov. 

Vydarené Pamätné dni 
mesta Strážske

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom pod vede−
ním primátora mesta rozhodlo o usporiadaní
Pamätných dní mesta Strážske v dňoch 23.− 25.
mája 2008 na počesť 40. výročia udelenia štatútu
mesta i 670. výročia prvej známej písomnej
zmienky v Strážskom. Zároveň vytvorilo realizačný
team na čele s vedúcou teamu Mgr. Zuzanou
Pleceníkovou. Úloha znela: navrhnúť, pripraviť a
zrealiyovať dôstojný program týchto osláv. 

Ja osobne mám určité skúsenosti z organi−
zovania takýchto a podobných podujatí a akcií v
minulosti ako bývalý primátor mesta a viem, koľko
to dá rozmýšlania, vybavovania, námahy i stresov,
aby sa akcia vydarila. Ako člen Rady združenia
miest a obcí Slovenska videl som aj podujatia v
iných mestách. Preto vysoko oceňujem a hod−
notím uskutočnené dni mesta v tomto roku v
Strážskom. Realizačný team, pracovníci MsÚ i
MsPS, poslanci MsZ a primátor mesta mali
šťastnú ruku a dobré myšlienky na to, čo dať pre
občana v jednotlivých dňoch. Výber účinkujúcich a
skupín bol tak rôznorodý a dobrý, že každý si
mohol vybrať ten svoj žáner, či program, o čom
svedčila veľká účasť občanov na jednotlivých
vystúpeniach. Rozprával som sa s mnohými
účastníkmi osláv − s občanmi mesta  i prítomnými
hosťami a všetci mali podobné názor, ako vyjad−
rujem i ja: boli to pekné dni, prialo i počasie, bo−
hatý program, pekný ohňostroj i dôstojné slávnost−
né zasaddanie MsZ s ocenením tých, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj mesta, či jeho propagáciu
spestrené umeleckým programom učiteľov ZUŠ
Strážske. 

Nemusíme teda závidieť Bratislave, Žiline, B.
Bystrici, Michalovciam, Humennému či Košiciam −
pekné Pamätné, alebo Dni mesta vieme mať i
doma v Strážskom.                         Jozef Lipovský 

Pamätné dni

očami detí
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Kulúrne podujatia mesta − júl 
6. júla 2008 – nedeľa, 14.00 hod. na letnom 

kúpalisku − Správne dievča, Správny chlapec, 
zábavná, vedomostná a šikovnostná súťaž 
v spolupráci s firmou AVON

20. júla – 2008 – nedeľa, folklórny festival Rómov
ASABEN 

Kulúrne podujatia mesta − júl 
28. augusta 2008 – štvrtok, 14.00 hod.− pietna 

spomienka na Námestí A. Dubčeka 
v podvečer sviatku 64. výročia SNP
− súťaž v aranžovaní kvetov
− vystúpenie Krúžku poézie Zrkadlenie 
s hudobno−slovným pásmom

− Plody Zeme − tradičná výstava ovocia a zeleniny
spojená so súťažou o najkrajšiu úrodu 

Referát kultúry, športu a školstva MsÚ hľadá
nové talenty zo zaujimavými schopnosťami a
danosťami (literárna, výtvarná tvorba, pred−
nes, spev, remeselné zručnosti...)

Kultúrne 
podujatia mesta

Po prvýkrát sa 15 detí, 10 rodičov a pani
učiteľky Lacová, Sklenárová, Grigeľová z Materskej
školy na Družstevnej ulici v Strážskom zúčastnili
15.ročníka festivalu Bábkulienka 2008. Bábkulienka
je nesúťažná prehliadka hudobných, tanečných a
dramatických pódiových vystúpení ako verejná
prezentácia práce materských škôl. Festival je
určený materským školám, ktoré prejavia záujem.
Naša materská škola sa prezentovala pásmom –
Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Úsilie deti a učiteliek, ale aj úsilie ostatných
zamestnancov, ktorí pomáhali pri príprave na
festival, bolo ocenené búrlivým potleskom
obecenstva počas celého tanca. Od šťastia a
radosti nám naskakovali zimomriavky po tele. Bol
to neopísateľný pocit, ocenenie a vďaka za úsilie
predovšetkým detí a učiteliek.

Sedemhodinová cesta autobusom zo Strážske−
ho do Bánoviec n/Bebravou bola pre deti neúnav−

ná. Vedúca ŠJ p. Slivková a tety kuchárky sa
postarali o detské brušká prípravou chutných
dobrôt na cestu. Pre deti a rodičov bol festival
zdrojom neopakovateľných zážitkov, pre učiteľky
studnicou inšpirácií pre našu prácu, pre odborníkov
prierezom činností materských škôl. Talent detí je
potrebné rozvíjať. A nám sa to podarilo aj teraz.
Najväčšou odmenou za starostlivosť o detí sú pre
pedagóga ich rozžiarené očká a pocit uspokojenia,
ktorý sme pri tejto práci všetci pocítili.  

V slovách rozlúčky organizátori vyjadrili nádej,
že naša prítomnosť na festivale nebola posledná.
Tejto prehliadky by sme sa nemohli zúčastniť bez
čiastočnej finančnej úhrady rodičov a pomoci spon−
zorov (MsÚ, Plynmont Komp s.r.o., Lemi,TIM−
TRANS, PROSERVIS Strážske, strana SMER, p.
Kačur, Lendáč, Tomek, Lenart, Kusý, Varga, Haj−
dučko, Lukačko, p. Šivecká), ktorým patrí veľká
vďaka.                       Mgr. Grigeľová Iveta,riad.MŠ 

BabkulienkaBabkulienka

Úspešní recitátori
V priestoroch MSKS v Michalovciach sa usku−

točnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Ku−
bín. Našu Základnú školu reprezentovali víťazi
školského kola: M. Sabanošová, 5.b/Mgr. P. Ma−
jer/, J. Michalovčík, 5.a/Mgr. M. Miklošová/, S.
Maskaľ, 9.c/Mgr. A. Paľková/, V. Mišková,
9.c/Mgr.A Paľková/. Všetkým recitátorom sa výni−
močne darilo, a tak sa všetci štyria umiestnili na
popredných miestach. J. Michalovčík obsadil 2.
miesto v prednese prózy, M. Sabanošová skončila
na 2. mieste v prednese poézie, S. Maskaľ − 3.
miesto poézia a V. Mišková − 3. miesto próza.

Víťazom srdečne blahoželáme! 
Mgr. Milina Miklošová

Príjemné strávené odpoludnie
Májové dni sú pekné, plné radosti, skoro každý

z nás sa teší z prebúdzajúcej sa prírody. Pre nás
členov Základnej organizácie Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami bolo jedno májové odpo−
ludnie o to príjemnejšie, že sme sa zúčastnili kon−
certu, ktorý pre nás pripravila Základná umelecká
škola v Strážskom. Bolo to milé radostné odpo−
ludnie. Vypočuli sme si žiakov z tejto školy spolu
s ich rodičmi. Zároveň toto odpoludnie bol darček
pre naše dve jubilantky pani Horváthovú a pani
Polomčákovú. Ďakujeme ZUŠ za ich program,
snahu a naši členovia ZO ZPCCH sa tešia na
ďalšie pekné stretnutia, veria, že budú vždy z také−
ho stretnutia odchádzať plní potešenia a radosti,
ako v ten deň.

Mária Reiserová  predsedníčka ZO  ZO ZPCCH 

Cesta rozprávkovým parkom
Výsledkom veľmi dobrej spolupráce vedenia

ZŠ, MŠ a CVČ – Dúha s referátom kultúry, športu
a školstva MsÚ sa 2. júna 2008 uskutočnila v
poradí štvrtá rozprávková cesta − kultúrno−športové
podujatie v mestskom parku, pri príležitosti MDD.
Tohto roku pri rozprávkach Popoluška, Plavčík a
Vratko, Červená čiapočka, Kráľovstvo krivých zrka−
diel a Perníková chalúpka. Športovalo 298 detí. Za
svoje výkony dostali obrázkové pečiatky na
vstupenky a pri odovzdaní tombolového lístka
sladkosti. O diskotéku v areáli Park−Pub sa
postarali Michal Legdan a Ľuboš Marek, ktorý sa
aj tohto roku úspešne zhostil úlohy moderátora.
Rôzne súťaže, ktoré pre deti pripravil, spoločné
tance, vytvorili príjemnú a priateľskú atmosféru. 62
pekných cien do tomboly venoval Referát kultúry,
športu a školstva MsÚ.                 M. Karkošiaková

”Investujte” do vzdelania
Vysvedčenia sú rozdané, chodby, učebne a triedy pusté, času minulému prepadol ďalší školský

rok. Aký bol? Čím nás obohatil? Darilo sa nám v žiackych laviciach, či za učiteľskými katedrami
podľa vlastných predstáv a očakávaní? 

Slávili sme Mesiac úcty k starším. Boli sme tam. K. Fedáková, K. Majerníková, S. Jančárová, V. Pirová,
E. Vargová a T. Misárová (tr.uč. Ľ. Buraš, N. Biľová, M. Uličná, Ľ. Kolesárová), rozochveli nielen struny
hudobných nástrojov, ale aj citlivé duše skôr narodených, vďakou a pozornosťou dojatých Strážťanov.
Najvyšší predstavitelia Mesta Strážske slávnostne otvárali v októbri po rekonštrukcii Dom kultúry, aby ho
verejnosti sprístupnili na kultúrne a vzdelávacie účely. Nemohli sme nebyť pri tom. Radosť a patričná
hrdosť, ktorá sa zračila na tvárach domácich, ako aj obdiv pozvaných hostí pri obhliadke novotou
voňajúcich priestorov budovy, boli umocnené spevom D. Kopčovej a vystúpeniami učiteľov – I. Burašovej,
Ľ. Kolesárovej, E. Tokára a A. Staškovej. Snehové vločky sadali na zem, občas ich vietor zvíril ako závoj
mladuchin, a k nám zavítali Vianoce. Ani pri trblietavom stromčeku sme nechýbali. Rozbalili sme stužku
na verši i próze a nechali melódie hudobných skladieb a piesní, aby za nás povedali to, čo sme
nedokázali slovami. 

Žiaci dostali „plácu“ za polročnú prácu.Vyučovacie výsledky sme zviditeľnili polročným koncertom. Zväz
postihnutých civilizačnými chorobami odmeňoval svojich jubilantov. Pridali sme sa interným koncertom.
Žiarili šťastím a spokojnosťou očká detí z tunajšej materskej školy, keď sledovali hrdinov rozprávky „O
princezne Tancomile“. Pomohli sme im ich rozveseliť. Zahrali, zaspievali a potešili sme sa spolu. Do
rozprávkového sveta na chvíľu vstúpili: súrodenci Bodoríkovi, S. Jančárová, Z. Kalová, J. Misár, K. Fedá−
ková, K. Mazárová, D. Mroč, V. Vozárová (tr.uč. K.Čakurdová, M. Uličná, E. Tokár, Ľ. Buraš, I. Burašová,
A. Stašková). Vzdávali sme hold učiteľovi národov J. A. Komenskému. Zaradili sme sa medzi tých, ktorým
jeho odkaz výchovy a vzdelávania koluje v žilách. A tóny saxofónu J. Fedorišina akoby upevňovali v
priestore jeden z jeho výrokov: „Každá práca celého človeka, telom i dušou, vyhľadáva.“ Mesto Strážske
si pripomínalo 670. výročie prvej písomnej zmienky a 40. výročie udelenia štatútu mesta. Nemohli sme sa
nepripojiť ku gratulantom. Pri otvorení slávností na Námestí A. Dubčeka vystúpením žiakov (D. Mroč, J.
Kala, N. Kolesár, P. Viňanský, J. Fedorišin, S. Jančárová, K. Majerníková, V. Pirová, E. Vargová) a na
slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva koncertom učiteľov: N. Biľová, Ľ. Buraš, I. Burašová, Ľ.
Kolesárová, K. Čakurdová, A. Stašková, E. Tokár. Skromne, no s byľkou pýchy, môžeme priznať, že to boli
zlomky sekúnd z pominuteľného času, na ktoré sa nezabúda ... . 

Prázdniny sa nám tisnú do dverí. Vítame našich prajných poslucháčov v koncertnej sále na závereč−
nom koncerte žiakov a absolventov. Dávame im príležitosť, aby predviedli svoje muzikantské zručnosti,
ukázali, ako umelecky podrástli a stali sa názornou ukážkou, ako sa z laických amatérov trpezlivosťou i
usilovnosťou dokázali vypracovať na takmer profesionálnych umelcov. V umení totiž nič nedosiahnete
„ľahko a rýchlo“.

Zúčastnili sme sa aj mnohých súťaží a získali sme na nich výborné umiestnenia. Za výborný prospech
a reprezentáciu školy boli ocenení žiaci: L. Dermeková, S. Jančárová, K. Majerníková, (2. miesto na
celoslovenskom kole v hudobno−teoretickej súťaži „Hnúštiansky akord“, tr.uč. G. Uličný), L. Bereznaninová,
D. Hasík, V. Jančárová (2. miesto v tejto istej súťaži v okresnom kole, tr.uč. E. Tokár), R. Mižáková (1.
miesto v okresnej súťaži „Slovenský slávik 2008“, tr.uč. A.Stašková), gitarové trio v zložení S. Jančárová,
V. Pirová a E. Vargová za komornú hru v regionálnej prehliadke „Divertimento musicale 2008“ v
Michalovciach (tr.uč. M. Uličná).

Mimoriadne úspešní boli aj žiaci LDO, ktorých pripravovala PaedDr. O. Semanová. Boli to súťaže
„Timravina studnička“ – S. Semanová v prednese prózy slovenských autorov 1. miesto a taktiež 1. miesto
I. Burašová (štúdium pre dospelých) vo svojej kategórii, rovnako 1. miesto na celoslovenskom kole v
Lučenci. Okresné kolo súťaže „Vansovej Lomnička“ sa konalo v Strážskom (krajské v Košiciach, celoslo−
venské v Banskej Bystrici), 1. miesto obsadili Mgr. A. Gadžová a Ing. A. Bziňáková, I. Burašová sa v pró−
ze prepracovala na celoslovenskú súťaž, kde taktiež nenašla konkurenciu.

Ak ste milí čitatelia mali tú trpezlivosť a dostali ste sa až k týmto riadkom, iste ste sami prišli na to, že
celý čas sme hovorili o činnosti učiteľov a žiakov Základnej umeleckej školy v Strážskom. Školy nášho
typu poskytujú umelecké vzdelanie nadaným a talentovaným deťom, tá naša v odbore hudobnom,
literárno−dramatickom a tanečnom. Jedincom s umeleckými sklonmi pomáha odborne sa zorientovať v
danom umeleckom smere, pripravuje ich na prijímacie pohovory na stredné umelecké a odborné školy, na
ktorých štúdium je podmienené talentovými skúškami, obdobne vysoké školy pedagogického a
umeleckého zamerania, poskytuje základné vzdelanie pre prijatie na konzervatórium. V štúdiu pre
dospelých vzdeláva aj tých, ktorí túžia obohatiť a doplniť svoje vzdelanie o vzdelanie umelecké. 

Nie som Strážťanka, ale mesto Strážske je mi veľmi blízke. Vedia ma očariť kvetmi obsypané koruny
gaštanov i nelahodná vôňa vzduchu pred dažďom, lebo patria k Strážskemu ... Toto mesto mi poskytlo
príležitosť realizovať sa na niekoľko rokov. No Strážťanom dáva šancu na celý život. Nezahadzujte ju a
umožnite sebe i svojim deťom obohatiť svoj vnútorný svet. Nehovorte vopred: „Ja na to nemám, ja hudbe,
umeleckému slovu, či modernému tancu nerozumiem!“, a už vôbec nie, že „v Strážskom nie je kam ísť!“.
Investujte do vzdelania! To, čo sa naučíte, vám už v živote nikto nikdy nevezme. Príďte medzi nás, základ−
ná umelecká škola je tu  pre vás!                                                     PhDr. A. Stašková, CSc., riad.ZUŠ 



Deň matiek v domove dôchodcov
V každodennom zhone pod tlakom povinnosti

si mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú
dni pracovné i sviatočné. V máji sme sa stretli,
aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme nikdy
nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších
bytostí− Deň matiek. To sladké a prosté slovíčko
mama znie tak dôverne a blízko. Zaznie y ústočiek
malého dieťatka ako prvé alebo jedno y prvých
slovíčok. Veľmi ťažko by sa dala popísať vlastnosť
ženy − matky, čo znamená prijať a brániť nový
život, priviesť ho na tento svet, prebdieť mnohé
noci, sledovať a starať sa o jeho vývoj a rast,
brániť ho pred nástrahami, prežívať s ním jeho
radosti ale hlavne starosti. Pri príležitosti tohto
krásneho sviatku všetkých matiek prišli naše
mamky a babky pozdraviť a potešiť klienti DSS z
Rakovca n/Ond. S krásnym kultúrnym progra−
mom. Pásmom ľudových piesní potešili svoje spo−
lubývajúce aj klienti nášho domova p. Mlynárčik, p.
Brenda, a p. Panda. Oslava dňa matiek pokračo−
vala aj v popoludňajších hodinách, a to vystúpením
folklórnej skupiny Čemernianky z Pustého Čemer−
ného, Ktoré sa nám predstavili Pásmom ľudových
piesní zo Zemplína. Naši klienti si s nimi schuti
zaspievali, a veru nechýbali ani slzy dojatia. Táto
oslava bola venovaná našim mamkám a babkám,
ktoré si zaslúžia nielen našu úctu, ale hlavne vďa−
ku. A tak sme celé toto podujatie zakončili slovami
básnika Milana Rúfusa: „Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto
na chlebík im rastú pod rukami. Zachovaj nám
oboch rodičov, veď dve ruky od teba máme. Dve
rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú
mame.“                                         Beata Danková 

Receptár
Tipy pri grilovaní: Grilovaný exotický

sen: kuracie prsia, nasekané čili papričky,
cesnak, sójová omáčka, ocot, olej, med. Všetky
prísady na marinádu zmiešame a potrieme ňou
kuracie prsia. Necháme marinovať dve hodiny v
chlade. Pri grilovaní potierame mäso mari−
nádou.

Pivná krkovička: bravčová krkovička, pivná
marináda alebo pivo, cesnak, olej, proven−
sálske  korenie, med, čerstvý  zázvor. Krko−
vičku vložime  do marinády a v chlade marinu−
jeme 5−8 hod. Potom  pečieme na grile a prie−
bežne potierame zvyškom marinády. Podáva−
me s opečenými zemiakmi a steakovou omáč−
kou.

Pstruh v alobale: pstruh, cesnak, cibuľa,
citrónová šťava, rasca, maslo, kari korenie.
Pstruha osolíme a posypeme kari korením. Do
brušnej dutiny vložíme nakrájanú cibuľu, cesnak,
pokvapkáme citronovou šťavou a necháme 2
hodiny odležať. Pstruha vložíme do alobalu ,
ktorý sme natreli maslom. Posypeme rascou a
zabalíme. Grilujeme 20 – 25 minút.

Prajeme dobrú chuť.                          redakcia 
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Centrum voľného času Dúha

Letné prázdninyLetné prázdniny
plné zábavy hier, súťaží nových kamarátov, výletov, skvelých odmien 
a prekvapení ...

ODBORNÉ SÚSTREDENIA:
Leto s počítačom − 14.7.2008 – 18.7.2008. Zameranie: tvorivé aktivity, rozvoj počítačovej gramotnosti 

detí, prehlbovanie poznatkov o PC. Poplatok: 50,− Sk, denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod., 
strava z vlastných zdrojov

Nočný rybolov − rybník Budkovce −19.7.2008 – 20.7.2008  pre členov rybársko poľovníckeho krúžku 
a ich rodičov. Zameranie : nočný lov kapra, zdokonalenie zručností v love rýb udicou. 
Poplatok: 100,− Sk, strava z vlastných zdrojov

Kúzelné tvorenie  21.7. – 25.7.2008. Zameranie : práca s hlinou, paličkovanie, drôtikovanie,  maľovanie 
na hodváb a sklo, pletenie náramkov. Poplatok: 50,− Sk, denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod.,
strava z vlastných zdrojov 

Farebný týždeň 28.7. – 1.8.2008. Zameranie : výtvarné tvorenie, netradičné techniky, športové vyžitie, hry
a súťaže. Poplatok: 50,− Sk, denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod., strava z vlastných  zdrojov.

Letom – športovým svetom  4.8. – 8.8.2008. Zameranie: športy rôzneho druhu − futbal, florbal, basketbal,
stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, netradične športy, účastníci si prídu na svoje i po stránke 
kreatívnej. Poplatok: 50,− Sk, denná dochádzka 9.00 – 12.00 hod., strava z vlastných zdrojov.

DVERE DOKORÁN: 25.8. – 28.8.2008 − jednorazové podujatia od 10.00 – 12.00 hod. 
25.8.2008  Veselé farbičky – najkrajšie zážitky z prázdnin
26.8.2008 Minifutbal − umelý trávnik
27.8.2008  Súťaž v stolnom tenise pre mládež
28.8.2008  Počítačové všeličo 

Od 11.8. do 22.8. 2008  celozávodná  dovolenka
Priestory CVČ budú počas letných prázdnin otvorené v pracovné dni nasledovne: 

prímestský tábor  − 8.00 – 16.00 hod., odborné sústredenia 9.00 – 15.30 hod. Vo vyhradenom čase je
možnosť hrať spoločenské hry, stolný tenis , vzdušný hokej, stolový futbal atď.

Mgr. M. Kordeľová, riaditeľka CVČ

Tanečníčky na festivale
Oddelenie kultúry a umenia v CVČ DÚHA v

Strážskom v tomto školskom roku rozšírilo svoju
ponuku  o niekoľko zaujímavých krúžkov pre deti a
mládež. Jedným z nich bol aj Hip − hop. Dievčatá
a chlapci počas svojich stretnutí  v priebehu roka
usilovne cvičili pod vedením vedúcej D. Majerní−
kovej.  S nacvičenými choroegrafiami  vystúpili  na
Mikulášskych radovánkach pre členov krúžkov vo
viacúčelovej sále  i na oslavách mesta v máji.  Do
činnosti boli zapojené  aj rómske  dievčatá  a práve
tie sa zúčastnili 2. mája Festivalu rómskej mládeže
v Humennom. Spoločne s nimi sa uvedeného po−
dujatia zúčastnil aj rómsky súbor Asaben.  Festival
otvorila naša členka krúžku Klaudia Goroľová róm−
skou básňou. Obidva tanečné kolektívy za svoje
predvedené choreografie zožali veľký potlesk od
prítomného  publika a pozvanie od organizátorov
na budúci ročník festivalu.                        − AF −

Po poľovníckom chodníku
V posledný májový deň sa na okresnej

strelnici Slovenského poľovníckeho zväzu
Michalovce uskutočnila okresná súťaž krúžkov
Mladý priateľ poľovníctva. CVČ Dúha na tomto
podujatí reprezentovalo družstvo v zložení : S.
Lipovský, K. Orendáč a L. Pandová. Súťažilo sa v
deviatich disciplínach /test zoólogie, stopy zveri,
botanika, poľovnícka kynológia, poľovnícke
názvoslovie, strelectvo, odhad vzdialenosti,
azimutu a športová disciplína chod na choduliach.
V súťaži jednotlivcov nás najviac reprezentoval D.
Danko. 

Naše družstvo v konečnom účtovaní získalo 3.
miesto. Z našich v súťaži jednotlivcov sa najviac
darilo nováčikom K. Orendáčovi 5. miesto L.
Pandovej 7. miesto a D. Dankovi 8. miesto.
Najviac smoly mal skúsený S.Lipovský, ktorému
nevyšla streľba a odhad vzdialenosti. Ináč  sme
mali na celkové 2. miesto. Suverénne zvíťazilo
družstvo „Jazvec Moravany I“.  Naši súťažiaci to
však nevzdávajú a už  na ďalší ročník sa o prvé
miesto chcú popasovať.     J. Sisák – vedúci krúžku

Mládeži
Chcete prelomiť bariéru v záujme mládeže o

veci verejné a tak vytvoriť systém, ktorý by
umožnil mladým aktívne sa podieľať na činnosti
nášho zariadenia, či mesta? Chcete odhaliť a
podporiť nápady mladých a vytvoriť vzájomnú
komunikáciu medzi vami?

Ste skupina mladých ľudí a chcete s našim
mestečkom niečo spraviť a zviditeľniť ho? Chcete
aktivizovať mladých ľudí a aktívne vstupovať i do
vecí verejných a pestovať u mladých
zodpovednosť?

ÁNO? Príďte medzi nás do CVČ – spolu to
dokážeme.                     PhDr. Kaňuchová Iveta 

SPOLUPRÁCA  S UNICEFOM
Naše školské zariadenie už niekoľko rokov

spolupracuje s detskou organizáciou UNICEF.
Jednou z najpodstatnejších aktivít  bola akcia
TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA 19.− 25.mája
2008. Naši jedenásti  dobrovoľníci z radov
školskej a stredoškolskej mládeže  predali vyše
500 gombíkov, kde finančným ziskom prispeli k
zabezpečeniu prístupu k pitnej vode a lepšej
sanitácie pre deti v africkej Ugande.

V ďalšom období sa zapojíme do projektu
Linky detskej istoty. Pomáhať môže každý, aj ty –
neváhaj a staň sa dobrovoľníkom pre UNICEF.

PhDr. Kaňuchová Iveta

Deti z Nieporetu v CVČ Dúha
Pri príležitosti osláv 670. výročia prvej písomnej

zmienky a 40. výročia udelenia štatútu mesta
Strážske deti z družobného mesta Nieporet
navštívili i naše moderné voľnočasové zariadenie.
Neskrývali obdiv a úžas nad tým, aký priestor a
podmienky  pre napĺňanie a rozvoj záujmov detí,
mládeže i dospelých sú vytvorené v našom
meste. Pri večerných stretnutiach si s členmi
našich krúžkov nielen vymieňali informácie o
rodnom meste, škole, či  záujmoch, ale s radosťou
využívali  herne a klubovne, ktoré sa zmenili na
jedno veľké športovisko. Hral sa stolný tenis,
stolový futbal, vzdušný hokej i ďalšie hry. Deti
naviazali priateľstvá a tešia sa na ďalšie stretnutie,
možno už o rok v družobnom meste Nieporet.

Mgr. M. Kordeľová, riaditeľka CVČ
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Pred jesennou časťou nového súťažného
ročníka došlo v kádri st. žiakov k výrazným
zmenám v dôsledku výmeny hráčov, ktorí dosiahli
vyššie vekové hranice. (Z mužstva ml. žiakov prišlo
10 hráčov a do dorastu odišli 4. hráči). Taktiež
došlo k výmene trénera, kde túto funkciu prevzal J.
Mano. 

Mužstvo st. žiakov v súťažnom ročníku 2007/08
bolo zaradené do súťaže VsFZ – III. liga sk. C. V
tejto súťaži štartovalo šesť mužstiev s herným
dvojkolovým systémom doma – vonku. Avšak ešte
pred štartom sa zo súťaže odhlásilo mužstvo
Prakoviec a preto táto súťaž stratila tak trochu na
atraktivite. 

Po jesennej časti bolo mužstvo na 2. mieste,
keď dosiahlo 4. výhry, 2. remízy a 2. prehry. Lídrom
jesennej časti bol S. Maskaľ. K oporám patrili R.
Lokšík, M. Meňovčík, D. Mano. Medzi príjemné
prekvapenia počas celej časti patrili výkony P.
Stacha. Najväčším problémom sa ukázal post
brankára, kde tento nechcel zastávať ani jeden hráč
z kádra. Preto tréner musel neraz riešiť núdzové
alternatívy obsadením tohto postu hráčom z poľa. 

Mužstvo začalo zimnú prípravu už bez D. Mana,
ktorý prestúpil do MFK Zemplín Michalovce.
Samotná príprava začala vo februári a v mesiaci
marec sme absolvovali víkendové sústredenie na
Zemplínskej Šírave s cieľom zdokonaliť mužstvo po
fyzickej a hernej stránke. Túto zimnú prípravu
absolvovali aj vytipovaní hráči kategórie ml. žiakov,
tak aby vhodne zapadli do zostavy v ďalšom
období. 

Počas prípravného obdobia sme odohrali štyri
prípravné stretnutia proti mužstvám Vinného,
Hanušoviec n/T, Nacinej Vsi a činnosť
zdokonaľovali v tréningovom procese, kde sme
využívali mestskú telocvičňu ako aj mestský park
na získanie fyzickej kondície a hernej dokonalosti. V
tomto období nebola veľká spokojnosť s
dochádzkou na tréningy, čo bolo spôsobené
zvýšenou maródovosťou hráčov. 

Hlavné obdobie jarnej časti začalo v mesiaci
apríl majstrovskými stretnutiami kde sme dosiahli 3.
výhry, 1. remízu a 4. prehry. V celkovom hodnotení
III. ligy sk. C sme obsadili 3. miesto. Najväčšia

spokojnosť s dosiahnutým výkonom bola počas
celého súťažného ročníka u týchto hráčov : R.
Lokšík, M. Meňovčík, D. Cimprich, S. Maskaľ, P.
Stach. Naopak u niektorých bol prístup a výkon na
takej úrovni, že trénera sklamali. 

V tomto súťažnom ročníku sa s vekovou
kategóriou st. žiaci rozlúčili : M. Moroz, P. Mikloš,

R. Lokšík, Š. Adamík, S. Maskaľ, P.
Rohaľ a A. Gavaj za čo im patrí
poďakovanie za dosiahnuté
výsledky a prístup k reprezentácii
mesta a ostáva zaželať veľa
úspechov v kategórii dorast.
Poďakovanie patrí nie len im, ale aj
celému mužstvu za dosiahnuté
výsledky a zvlášť vedúcemu
mužstva p. M. Meňovčíkovi za jeho
príkladný a obetavý prístup a
pomoc pri organizácii činnosti v
mužstve. Celú činnosť mužstvo
ukončilo 10. júna 2008 poobed−
ňajším pobytom na Zemplínskej
Šírave spojeným s vyhodnotením a

poďakovaním celému mužstvu. 
Touto cestou chcem taktiež poďakovať

sponzorom, ktorí finančne, ale aj vecne prispeli k
zabezpečeniu pobytov na Zemplínskej Šírave. 

Na záver apel pre všetkých šikovných chlapcov:
PRIĎTE SI AJ VY RADŠEJ ZAHRAŤ FUTBAL,
AKO HOLDOVAŤ ZLÝM NÁVYKOM. 

tréner st. žiakov: Ján Mano 

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2007/08 – starší žiaci 

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
dzajú desaťkrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr.
A. Babjaková, členovia Ing. M. Kačur, Mgr. A. Hordošová, J.
Andrejko, Mgr. K. Hajdučko. Zodpovedná redaktorka: Mgr.
A. Hordošová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072
22 Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275. Redakčná uzá−

vierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vy−
hradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať
so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský − LiRea. Tlač: Podvihorlatská tlačiareň, Hu−
menné. Registrované Okresným úradom v Michalovciach pod číslom 18/99. 

Muži: horný rad zľava: Filip Pavúk, Štefan
Šurin, Tomáš Perexta, Patrik Piskor,
Rastislav Bezek, Slavomír Matta, tréner Ing.
Miloš Marko; Dolný rad zľava: Kamil
Hajdučko, Vladimír Gajdoš, Ján Rohaľ, Peter
Kužma, Tomáš Stričko, Martin Hajdučko

Dorastenci: horný rad zľava: ved. mužstva:
Andrej Huraj, tréner: Martin Rešovský, hráči:
Ladislav Rohaľ, Marián Hardik, Ján Kaňuch,
Tomáš Michaliv, Tomáš Hirjak, Tomáš Lazor,
Marek Švihura; Dolný rad zľava Miloš Marko,
Maroš Krivý, Jakub Pavúk, Pavol Hrabek,
Andrej Magyar, Peter Hujdič, Martin Dilík.

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W

Aby spadol pekný strom, k tomu potrebujeme sotva pol hodiny. Ale aby narástol do krásy, v akej ho
obdivujeme, potrebuje, a na to myslíme všetci, takmer storočie! Eugen Roth

Miesta, ktoré navštevuje KST Chemko Strážske, sú obdarené výnimočnou krásou a bohatstvom príro−
dy. K týmto čarokrásnym kútom našej domoviny patrí Národný park − POLONINY, časť Bukovských vrchov.
Do prírody tohto severovýchodného Slovenska, ktorá obohacuje nášho ducha, dáva nám silu prekonávať
mnohé životné prekážky sa radi vraciame, aby sme naplnili naše sny a predsavzatia. Tak to bolo aj v
dňoch 16. 5. – 18. 5. 2008. Turisti zo Strážskeho a Michaloviec opäť zavítali do týchto končín. K zdarnému
priebehu tejto akcie prispel Obecný úrad a Lesopoľnohospodársky majetok v Uliči.

Druhou peknou akciou v dňoch 05. 06. – 08. 06. 2008 bol prechod roklinami Národného parku Sloven−
ského kraja. Za priaznivého počasia v piatok zdolali naši turisti roklinu Veľký Sokol, po návrate ich čakal
chutný guľáš o ktorý uvaril J. Kormaník a J. Knap. V sobotu v dopoludňajších hodinách nám veľmi nepria−
lo počasie, ale aj tak sa išlo na Prielom Hornádu, Kláštorisko. Večer sme strávili v príjemnej zábave  pri
ohníku v priestoroch Horského domu.   − AZ −

Turistické okienko


