
Aj v súčasnom kalendári je 8. marec
vyznačený ako medzinárodný deň žien. Aj
keď sa neoslavuje „hromadne“, predsa
všetci vieme, že patrí našim ženám. Ako
vznikol? V roku 1910 v Kodani sa konala
II. Medzinárodná konferencia žien zo 17
krajín. Tu vznikol nápad, aby sa 8. marec
každoročne oslavoval ako deň za sociálne
a politické zrovnoprávnenie, za medziná−
rodnú solidaritu. Ženy pravidelne v tento
deň demonštrovali za rôzne práva −  ako
rovnosť v zamestnaní a právo voliť. Na
Slovensku na oslavy MDŽ konali už pred
1. svetovou vojnou.

Milé ženy, mamičky, babičky.
Pri príležitosti Vášho sviatku Vás

chcem úprimne pozdraviť. Je to sviatok
Váš − našich najdrahších bytostí. Obraz
ženy – matky sa nám vryl do duše, keď sa
skláňala nad našou kolískou. Vtedy sme
si ešte nevedeli uvedomiť, že sa na jej tvári
skvie akási nadzemská žiara, ktorá
vyžarovala z jej milujúceho srdca. Kto
spočíta bezsenné a prebdené noci našich
matiek.

Žena bola po stáročia symbolom živo−
ta, no zároveň predstavovala vzor nepre−

konateľnej obetavosti. Hoci mnoho žien
pôsobí navonok krehko, bezbranne. V sku−
točnosti sa v nich skrýva neuveriteľné
odhodlanie, nevyčerpateľná energia a
bezhraničná láska. Aj v našom meste
uprostred nás žijú ženy zasluhujúce si náš

obdiv a uznanie. Žena dnešných čias
dokáže na seba prevziať ťažkú roľu
živiteľky rodiny. Mnohokrát je pevným
útočiskom pre svojich blízkych. Súčasná
žena sa vie rýchlo zorientovať takmer na
každom pracovnom poste, ba aj v podni−
kateľskom sektore. 

Ľudský život je najkrajší a najvzác−
nejší dar, ktorý my ľudia dostávame z
náručia matky. S teplom objatia ženy, so
smiechom, plačom, s jej tajomstvom, ne−
hou a láskou – s tým má zmysel žiť.

Úprimne Vám ďakujem za Váš osobný
prínos k rozvoju a zveľaďovaniu nášho
mesta. Mnohokrát ste prichádzali s dob−
rými nápadmi a myšlienkami, ktorých
realizácia znamenala v živote našich spo−
luobčanov zmeny k lepšiemu. 

Dovoľte, aby som Vám poprial všetko
najlepšie, dobré zdravie, mnoho spokoj−
nosti, porozumenia a lásky, šťastia a ra−
dosti v kruhu Vašich najbližších.

Ing. Vladimír Dunajčák primátor mesta 
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VOĽBA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mesto Strážske podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby

prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o
doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že:

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca
2009 od 07:00 hodiny do 22:00hodiny. 

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo
voľby konať v sobotu 4. apríla 2009 od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny. 

l Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je
miestnosť v Strážskom, Nám. A. Dubčeka 300 − Mestský úrad, pre voličov
oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Strážskom na
ul.: Osloboditeľov 627, Mládeže, Okružnej 466, 469, Družstevná 502−510, Nám.
A. Dubčeka 270, Pod hradom 436−437, Okružná 441−444, Okružná 517,
Komenského, Pavla Horova, Laborecká 619, Laborecká 633−634, Mierová 628,
Kasarenská 736, Jahodná, Ľudovíta Štúra, Fraňa Kráľa, Kollárová. 

l Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 2 je
miestnosť v Strážskom, ul. Družstevná − Dom kultúry, pre voličov oprávnených
voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Strážskom na ul.: Mierová
1−4, Osloboditeľov 18, Mierová 6−9, Laborecká 306−315, Pod hradom 1−30,
Okružná 445−465,Okružná 467−468, Okružná 470−480, Pod Hradom 32−42,
Nam. A. Dubčeka 299, Pod Hradom 44, Laborecká 620, Pod hradom 420,
Okružná 483−487, Okružná 490−494, Okružná 497−501, Okružná 631,
Družstevná 481−482, Družstevná 488−489, Družstevná 495−496, Vihorlatská,
Mierová 33, Pri parku 30−31. 

l Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 3 je
miestnosť v Strážskom, ul. Mierová 727 − Stredná škola, pre voličov
oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Strážskom na
ul.:1. mája, Zámočnícka, Mierová 10, Mierová 87−106, Mierová 41, Staničná,
Agátová, Brezová, Obchodná, Nová, Mierová 629−630, Kasarenská 737−738,

Kasarenská 733−734, Kasarenská 230−235, Mierová 85, Mierová 139−142,
Mierová 144−145, Mierová 187−198, Mierová 226−229, Mierová 236−250,
Mierová 302−305, Za záhradami, Gaštanová, Pláne. 

l Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 4 je
miestnosť v Strážskom, ul. Krivošťanská 392 − bývalá škola, pre voličov
oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Strážskom na
ul.: Laborecká 632, Krivošťanská. 

Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v
ktorom je zapísaný  do zoznamu oprávnených voličov, vydá obec po vyhlásení
voľby na jeho žiadosť voličský preukaz. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Obec vedie zo
zákona stály zoznam voličov. Obec je povinná umožniť kedykoľvek voličovi
nahliadnuť do stáleho zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a
či jeho údaje sú úplné a pravdivé.

Občana Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dostaví sa v deň voľby do volebnej miestnosti, okrsková volebná
komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov. Zápis do zoznamu
oprávnených voličov komisia zaznamená v jeho slovenskom doklade. Okrsková
volebná komisia dopíše do zoznamu oprávnených voličov osobu:  

a/ na základe rozhodnutia súdu
b/ na základe voličského preukazu
c/ ktorá sa občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste,

ktoré patrí do volebného okrsku.
Obec najneskôr 20 dní pred dňom voľby zašle každému oprávnenému

voličovi zapísanému v stálom zozname voličov Oznámenie o čase a mieste
konania voľby prezidenta Slovenskej republiky, v ktorom bude uvedený čas
konania voľby, volebný okrsok a miesto, kde oprávnený volič voliť. Občania sú
povinní pred hlasovaním sa preukázať preukazom totožnosti.

Občania, ktorí majú trvalý pobyt obec Strážske, budú zapísaní  do zoznamu
voličov v okrsku č. 1 MsÚ Nám. A. Dubčeka 300.                             − red −



Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňo−
vanie komunálnych odpadov a drobných staveb−
ných odpadov, ktoré vznikli na území mesta Stráž−
ske v roku 2008 zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe
zmluvy o poskytovaní služieb.

V roku 2008 bolo v meste vyprodukovaných a
na skládke Pláne zneškodnených celkom 1 313
ton zmesového komunálneho odpadu, čo je v
porovnaní s rokom 2007 viac o 200 ton. Na tomto
množstve sa obyvatelia podieľali 72 %, právnické
osoby pôsobiace v areáli Chemko takmer 12 %,
spoločnosť LLEMI Slovakia 4 % a ostatní podni−
katelia pôsobiaci v meste 12 %. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo
na skládke Pláne zneškodnených 148 ton staveb−
ného odpadu od obyvateľov, 65 ton stavebného
odpadu od podnikateľov, 115 ton objemného od−
padu a 16 t odpadu vytriedeného zo separovaného
zberu. Celkovo bolo zneškodne−ných takmer 1 656
ton odpadu (o 182 t viac ako v roku 2007). 

V meste už piaty rok pokračuje separovaný
zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. V
minulom roku v meste Strážske a okolitých ob−
ciach bolo vyzbierané a odovzdané na zhodno−
tenie 59 ton papiera, 73 ton skla, 32 ton plastov, 2
tony obalov z kovu, 3 tony kompozitné obaly –
tetrapaky a 5,5 tony opotrebovaných pneumatík.
Veľmi dobre sa osvedčila spolupráca so žiakmi
základnej školy pri zbere papiera, tetrapakov a
kovových obalov.

V areáli technických služieb boli zhromažďova−
né aj odpady z domácností s obsahom škodlivín a
na zhodnotenie bolo odovzdaných 100 kg žia−
riviek, 600 kg batérií a akumulátorov. Spoločnosť
V.O.D.S., a.s. Košice prevzala na zhodnotenie v
rámci zberu vyradených elektrických a elektronic−
kých zariadení celkom 6,3 tony tohto odpadu. V

rámci separovaného zberu bolo vyzbieraných a
zhodnotených o 23,3 tony odpadu viac ako v
predchádzajúcom roku. 

Aj keď množstvo vyseparovaných odpadov sa
každým rokom zvyšuje, v minulom roku predsta−
vovalo len 12,2% z celkového množstva zmeso−
vého komunálneho odpadu vyprodukovaného v
našom meste. Prepočítané na 1 obyvateľa množ−
stvo vyseparovaných odpadov predstavuje 40,5
kg. 

Skúsme spoločnými silami zlepšiť efektívnosť
separovaného zberu. Len toto je cesta k udržaniu
súčasnej úrovne poplatkov za nakladanie s
odpadmi v ďalších rokoch. V opačnom prípade
bude mesto nútené poplatok, vzhľadom k zvýše−
niu ceny za uloženie odpadu na skládku a zníže−
niu cien odoberaných vyseparovaných odpadov
zvýšiť. 

Vaše námety, rady a postrehy radi privítame
na referáte životného prostredia mestského úradu.

Marta Bočková 

Splnili sa slová mladých moderátoriek V.
Kavkovej, N. Ivančíkovej a S. Maskaľovej, že aj
bez korčulí bude na maškariáde veselo. CVČ
Dúha ju zorganizovalo 8. februára vo viacúčelovej
sále, pretože nepríjemné počasie nedovolilo prísť
deťom na zimný štadión v jednu januárovú
nedeľu.

A. Fedáková privítala prítomných, predstavila
porotu a sponzorov. Mažoretky Bambíni z CVČ
navodili rezkú atmosféru a preto deti v maskách
tancovali pri reprodukovanej hudbe pod taktovkou
Ing. J. Danka. Do súťaže v šikovnosti zapojila
PhDr. I. Kaňuchová nielen deti, ale aj dvoch
oteckov. Všetci sa tešili peknému potlesku. Ten
sa ozýval najmä pri odovzdávaní cien. Výsledky
vyhlásila predsedníčka poroty Ing. E. Jančárová,

členka školskej rady pri CVČ, ceny odovzdávali
Mgr. M. Kordeľová a I. Hordošová zo ZP Apollo: 
1. čarodejnica – Sára Besterciová, 2. robot –
Marek Zapotočný, 3. hrozienko – Diana Matisová,
4. Snehulienka – Lenka Čurmová, 5. egrešový
krík – Lukáš Celušňák. Ďalšie ocenenia získala
skupina princezien a víl, čarodejníc, Zimná
krajinka z DSS, dvadsať rôznych masiek...
Všetkých 41 masiek bolo veľmi pekných a
zaujímavých, preto z maškariády neodišiel nikto
bez ocenenia. Tešili sa nielen deti, ale aj ich
rodičia, starí rodičia, známi  a organizátor – CVČ
Dúha.                                                         

G. Grmolcová, vedúca krúžku mladý moderátor
Snímka : G. Grmolcová

Pýtame sa kompetentných

Nakladanie s odpadmi v minulom roku
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Spoločenská
rubrika

január 2008
Narodili sa: 1 dievča, 3 chlapci 
Sobáše: manželstvo uzavrel 1 snúbenecký pár 

Jubilanti: Ján Libák, Dušan Gažo, Ján
Schmidt, Jaroslav Oravec, Helena Pleceníková,
Mária Mrvová, Ján Palinský, PhDr. Dušan Kmec,
Eduard Ihnát, Michal Zásadný, Pavel Zápotočný,
Mária Pavolková, Ivo Rus, Mária Milošová, Jolana
Megelová, Božena Ághová, Ružena Paľová, Milo−
slava Drotárová, Hedviga Vaľová, Lucia Križanová,
Mária Lipovská, Mária Senkuličová, Anton Bulka.

Zomreli: Helena Stanková, Jozef Krám, Martin
Gombar, Ján Chmara, Mária Marušáková    − red −

Pochvala Karmen
Predajňa potravín Karmen si zaslúži

pochvalu. O napísanie článku ma požiadala V.
Bojková, ktorá tam chodí často nakupovať. Po
zavedení eura bola veľmi milo prekvapená
ochotou a pekným prístupom personálu – naj−
mä v pokladnici – k zákazníkom. Ochotne vy−
svetľovali, počkali, nesúrili, pomohli hľadať drob−
né mince. Často tam chodia nakupovať aj oby−
vatelia penziónu a k tým boli tiež predavačky
ochotné. A také sú aj teraz. Ohľaduplné, prí−
jemné a milé. Aj moje skúsenosti sú podobné.
Preto rada plním prosbu jednej zo zákazníčok.
Určite ich tieto riadky potešia.               − grm −

Poďakovanie
Dňa 9.1.2009

nás náhle opustil
Jozef Krám ml..
Vieme, že vďač−
nosti sa sotva dosť
nájde, no aj touto
cestou sa chceme
poďakovať všet−
kým blízkym a
známym za finan−
čnú podporu a
kvetinové dary.
Manželka s deťmi.

Z vašich Z vašich 

listovlistov

Poďakovanie
V mene obyvateľov Okružnej ulice v Stráž−

skom sa chcem aj touto cestou poďakovať
prednostovi MsÚ Ing. M. Kačurovi za urýchlené
vybavenie našej žiadosti o opravu poškodenej
cestnej komunikácie. Boli sme milo prekvapení,
ďakujeme.                                      Jozef Štafura

PRIŠLI RODIČIA, STARÍ RODIČIA I ZNÁMI 

Tlieskali 41 maskám
NA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI

Odpovedali na otázky
Klub dôchodcov zhodnotil minuloročnú činnosť

na výročnej členskej schôdzi v klubovni 3.2.2009.
Jej rokovanie viedol V. Duraník. Privítal hostí: Ing.
V. Dunajčáka, primátora mesta, Ing. M. Kačura,
prednostu MsÚ a Mgr. Z. Pleceníkovú, pracovníčku
referátu sociálnych vecí a rodiny MsÚ. 

Správu o činnosti KD za rok 2008, správu o
čerpaní finančných prostriedkov z MsÚ a plán
práce na rok 2009 prečítala vedúca klubu M.
Peťková, správu revíznej komisie M. Kočanová. 

Na schôdzi zvolili členov samosprávy M. Peť−
kovú, T. Ihnatovú, H. Nemcovú, J. Megelovú, A.
Kiššovú, V. Duranika, P. Dančišina, D. Dzubáka,
do revíznej komisie K. Hupcejovú, A. Cibulkovú a
M. Gejdošovú, za pokladníčku M. Kočanovú. V
diskusii odzneli pripomienky, námety a otázky, na
ktoré odpovedal primátor mesta a prednosta MsÚ.
Na schôdzi bolo prítomných 51 členov, ktorí v zá−
vere schôdze schválili uznesenie. 

Členovia samosprávy na prvom zasadnutí po
schôdzi zvolili za vedúcu klubu dôchodcov M. Peť−
kovú, členovia revíznej komisie zvolili za svoju
predsedníčku K. Hupcejovú.                    − grm −
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Kultúrne
podujatia

mesta
2.marca − pondelok o 16.00 hod. v koncertnej 

sále Domu kultúry – Vansovej Lomnička – 
okresné kolo súťaže v prednese poézie 
a prózy v spolupráci so ZO ÚŽS Strážske 
a OO ÚŽS Michalovce 

6. marca − piatok o 14. 00 hod. v penzióne 
v Strážskom, vystúpenie krúžku poézie 
Zrkadlenie 

8. marca  − nedeľa  o 15. 00 hod.  v koncertnej 
sále ZUŠ Domu kultúry − Na strunách lásky  
vystúpenie KP Zrkadlenie − hudobno − slovné 
pásmo, ktoré ženy venujú ženám  

11. marca − streda o 15.00 hod. v penzióne 
v Strážskom, vystúpenie SZ Rozkvet

21. marec − sobota o 16.00 hod. v koncertnej sále
ZUŠ Domu kultúry − Večer talentov spoločné 
podujatie Referátu kultúry a ZUŠ v Strážskom  

Fórum pre pomoc starším v spolupráci so
spoločnosťou Deloitte Slovensko spúšťa krí−
zovú Senior linku s cieľom pomôcť starším
občanom v kritických životných situáciách. Po−
moc a rady seniorom budú poskytovať odbor−
ne vyškolení pracovníci na bezplatnom telefón−
nom čísle 0800 172 500 v pracovných dňoch v
čase od 9.00 do 17.00 hodiny.

Počet seniorov, ktorí sú týraní a zneužívaní, je
im obmedzovaná osobná sloboda alebo sú inak
ohrození, každoročne narastá. K týraniu a zne−
užívaniu dochádza v rodinách, v sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach alebo v domovoch
dôchodcov. Vo väčšine prípadov sa to deje skryto,
bez vedomia blízkeho okolia. Postihnutí majú
strach o probléme hovoriť, priznať sa, že je im
ubližované.  Na základe skúseností psychológov,
právnikov, lekárov a sociálnych pracovníkov
vieme, že postihnutí radšej hovoria o svojich
problémoch anonymne a ochotnejšie sa zdôveria
človeku, ktorý nie je z ich najbližšieho okolia.
Vďaka spoločnosti Deloitte sa spustila  prvá  fáza
prevádzky, počas ktorej budú pracovníci na linke v
stanovených hodinách, mimo ktorých budú hovory
zaznamenávané na odkazovač a pracovníci linky
sa čo v najkratšom čase skontaktujú s volajúcim. 

Seniori sa môžu na pracovníkov linky obrátiť

Na poľovníckom posede
Konečne je tu sobota. Veľmi sa teším, pretože

pôjdeme vonku do prírody k rieke Laborec. Už v
jeseni tu bol náš krúžok Mladých priateľov poľov−
níctva a rybárstva, zachytali sme si ryby, ale dnes
máme ísť omnoho ďalej, až k novému poľovníc−
kemu posedu. Všade bolo veľa vtáčikov, hlavne
sýkorky datle a hýle. Nad lesom preletel čierny
krkavec. Ale my sme si všímali hlavne stopy. Ko−
nečne, uvideli sme stopu srnky. V zásype sme
uvideli stopy bažanta. Ten nás o chvíľku prekvapil,
prudko vyletel a my sme sa naľakali, pretože sme
ho vôbec nevideli. Na chodníku sme uvideli stopu
jazveca. Vedúci bol veľmi prekvapený, pretože v
zime zvyčajne nevychádza z brloha. Chodník nás
priviedol k novému posedu. Z neho sme videli
zásyp a soľník. Neďaleko posedu bola poľovnícka
chata, kde sme sa naobedovali. Veľmi nám chutilo.
Cesta naspäť viedla pri rieke Laborec. Niekoľko
stromov bolo vyvrátených vo vode. Pri kmeni boli
stromy ohlodané, ako by niekto dlátom strom
obrezal. Bola to práca bobra, ako nám vedúci
neskôr vysvetlil. Ani tri hodiny nestačili, aby sme si
všetko poriadne obzreli. Preto sa už zase teším na
ďalšiu vychádzku.  

Dominik Madar 4.a, člen krúžku MPP
Foto: J. Sisák, vedúci ZÚ

Sociálny poradca

Seniorom v ťažkej životnej situácii pomôže
krízová linka 0800 172 500

Plán podujatí 
na mesiac márec

2.3.2009 pondelok o 13.00 hod. − Darček 
pre mamičku – príprava darčekov 
pre žiakov ZŠ

3.3.2009 utorok 9.00 hod. − Obchodovanie 
so ženami – beseda pre žiačky SOŠ 
v Strážskom s JUDr. J. Petrovou z KRPZ 
Košice
10.30 hod. − Problematika trestnej činnosti detí
– beseda pre žiakov 8. ročníkov ZŠ 
s JUDr. J. Petrovou z KRPZ Košice

4.3.2009 streda o 13.00 hod. − Inštalácia výstavky
detských výtvarných prác v mestskej knižnici

6.3.2009 piatok 9.30  hod. a 10.30 hod.
„Šikanovanie medzi deťmi“ – beseda pre žiakov
5. a 8. ročníka s policajnou preventistkou 
ORPZ Michalovce 

7.3.2009 sobota o 10.00 hod. − Vychádzka 
do prírody pre členov krúžkov, ich rodičov 
a ostatných záujemcov – vyvesenie vtáčích 
búdok, doplnenie zásypov, solísk a kŕmidiel

9.3.2009 pondelok o 13.00 hod. − Kráľovský šach
– turnaj v šachu pre žiakov ZŠ

13.3.2009 piatok o 10.30 hod. − Deti a cestná 
premávka – beseda pre žiakov 8. ročníkov  
s dopravným inžinierom

16.3.2009 pondelok o 13.00 hod. − Jarné variácie 
– tvorivá činnosť s drôtom pre žiakov ZŠ

17.3.2009 utorok o 10.00 hod. − Rómsky talentárko
− zábavné dopoludnie pre žiakov špec. tr. ZŠ

20.3.2009 piatok o 15.00 hod. − MISS dlhovláska 
– súťaž o najdlhšie vlasy pre dievčatá MŠ, ZŠ 

21.3.2009 sobota o 10.00 hod. − Vychádzka 
do prírody pre členov krúžkov, ich rodičov 
a ostatných záujemcov
− pozorovanie života na rieke, vyčistenie 
brehov Laborca po jarných záplavách

23.3.2009 pondelok o 13.00 hod. − Veľkonočné 
aranžmá – kreatívna činnosť pre žiakov ZŠ

30.3.2009 pondelok o 14.00 hod. − Minifutbal 
pre mládež mesta

31.3.2009 utorok o 10.00 hod. − Veľkonočné 
všeličo – tvorivá činnosť pre žiakov špec. tr. ZŠ

Čarujeme s paličkami
CVČ Dúha v Strážskom organizuje pre deti

počas roka množstvo zaujímavých podujatí.
V rámci regionálnej výchovy sa v mesiaci ja−

nuár uskutočnilo pre žiakov l. ročníkov zaujímavé
stretnutie pod názvom Čarujeme s paličkami. Me−
dzi deti zavítala teta, ktorá sa venuje krásnej záľu−
be – paličkovaniu pani Anna Polomčáková.

V úvode sme sa s deťmi porozprávali o ľudo−
vých remeslách, o oživovaní ľudových tradícií ako
aj o ich zachovávaní. Zaujímavý bol výklad „tety
paličkárky“, ktorá nám všetkým prezradila tajom−
stvo tejto krásnej záľuby. Vysvetlila pojmy čo je
valec, paličky aj to, koľko špendlíkov spotrebuje pri
jednotlivých výrobkoch. Potom všetkým ukázala
samotnú prácu. Či je ťažká, si mohli vyskúšať všet−
ci prítomní. Dievčatá, chlapci i samotné pani uči−
teľky. Faktom je, že z nití a s paličkami sa dá
vykúzliť všetko. Nasvedčovala o tom aj malá vý−
stavka, ktorá pozostávala z vytvorených  prác pani
Polomčákovej.

Aj touto formou je potrebné deťom vštepovať
úctu k ľudovým tradíciám  a prostredníctvom nich
ju aj oživovať a zachovávať.            Alica Fedáková

BRIGÁDA
NA RÓMSKEJ OSADE

S cieľom pokúsiť sa a urobiť všetko preto, aby
rómovia prijali zodpovednosť za svoje okolie v
osade, sme v týždni od 27. januára do 11. februára
zorganizovali brigádu. Od skorého rána obyvatelia
rómskej Osady v Strážskom začali zbierať  oreza−
né konáre a pne pozdĺž ulice Laboreckej až po
rómsku osadu Laborec. 

Brigády sa zúčastnili desiatky rómov, a tak
získali zručnosť a pracovné návyky, ktoré im môžu
pomôcť pri vyhľadávaní nových pracovných príle−
žitosti.

Mestský podnik služieb zabezpečil techniku na
odstránenie krovných porastov a zároveň aj odvoz
drevného materiálu na skládku. Dozor nad bezpeč−
nosťou práce vykonávali terénni sociálni pracovníci
Mesta Strážske v spolupráci s p. Martinom Šuľá−
kom, vedúcim technických služieb. 

Martina Kužmová, 
terénny sociálny pracovník Mesta Strážske

v situácii, ktorú považujú za kritickú a ktorá môže
mať rôzne príčiny. Pracovníci Fóra pre pomoc
starším najčastejšie riešia situácie ako rodinné
problémy, zlé vzťahy medzi príbuznými, porušo−
vanie osobnej slobody, psychické a fyzické týranie,
ohrozenie zdravia a života. Starší občania sa
často−krát situácii odovzdajú, rezignujú, nedokážu
si vysvetliť, prečo sa tak deje. Krízová linka má
pomôcť seniorom prežiť dôstojnú a v rámci
možností čo najplnohodnotnejšiu jeseň života.

Hlavným účelom tejto linky je poskytnúť obča−
novi nielen podporu, nádej a pocit bezpečia, ale i
odbornú a právnickú pomoc v kritických situá−
ciách. Rovnako má za cieľ zvýšiť právne povedo−
mie starších a sprístupniť im dôležité informácie,
ku ktorým na rozdiel od mladšej generácie prístup
nemajú.                            Mgr. Zuzana Pleceníková



14. február je dňom sv. Valentína. V súčasnosti
katolícka cirkev pozná najmenej troch rozdielnych
svätých, ktorí nesú meno Valentín, či Valentinus.
Všetci zahynuli mučeníckou smrťou. Ten, na kto−
rého si spomíname 14. februára bol kňazom v
Ríme. Odsúdili ho na mučenie palicovaním a keď
sa ani po ňom nevzdal svojej viery, sťali ho spolu
so sv. Máriom. Posolstvom sviatku je láska, ver−
nosť, trpezlivoť, priateľstvo. Tento sviatok sa
udomácnil aj u nás. Pri tejto príležitosti zorganizo−
val Referát kultúry, športu a školstva MsÚ, v spolu−
práci s CVČ Dúha, súťaž o najkrajší, vlastnoručne
vyrobený darček. Do súťaže sa zapojili členky
Krúžku šikovných rúk z Referátu kultúry MsÚ,

členovia záujmového útvaru Keramická dielnička z
CVČ Dúha. Ich zaujímavé a pekné výrobky spolu
so Stromom lásky a Mušľou šťastia chlapcov a
dievčat z 8. a triedy ZŠ mohli záujemcovia obdi−
vovať na výstavke v Dome kultúry, na prízemí
vpravo. Vlastnou tvorbou, poéziou o láske sa
prezentovala K. Harvanová, žiačka 9. a. triedy. V
krátkom kultúrnom programe na otvorení výstavky
sa predstavili členky Krúžku moderátorov N.
Ivančíková a V. Kavková pod vedením G. Grmol−
covej. Valentínske stretnutie sa nieslo v príjemnej
atmosfére. Prevapením pre mňa bolo, že každý zo
zúčastnených porozprával iný príbeh, či legendu o
tomto tajomstvom opradenom svätcovi.                 

M. Karkošiaková

Strom lásky, mušľa šťastia

Kým v minulosti prichádzali tréningy v rámci zimnej prípravy na rad až okolo 20. januára, v roku 2009
sme ich odštartovali už o 10 dní skôr. Hlavným cieľom mužstva je postup do IV. ligy Juh. Tejto méte prispô−
sobime aj začiatok zimných zaberačiek, aby sa mužstvo na náročnú jarnú odvetu, čo najlepšie pripravilo.

Program zimnej prípravy je rozplánovaný do viacerých fáz. V prvých týždňoch sa budeme venovať
zdokonaleniu fyzickej kondície. Následne tím absolvuje herné sústredenie pri Domaši. V pláne je aj zlepšo−
vanie rýchlosti a výbušnosti. Marec sa bude niesť v znamení ladenia hernej formy. Jarná časť piatoligovej
súťaže odštartuje na prelome marca a apríla. V príprave odohráme cca 20 prípravných súbojov. To množ−
stvo stretnutí vyplýva z veľkého záujmu okolitých tímov o zápasy s nami. Vysvetľujem si ho naším posta−
vením na špici piatoligovej tabuľky. Mužstvo postupne preveria Sobrance, Nižný Hrušov, Topoľany, Zámu−
tov, Pakostov, Nacina Ves, Veľké Revištia a iné celky.

V kádri nastali po jesennej časti zmeny. Hosťovanie sa skončilo Berezňákovi a Lukášovi Lakatošovi z
Veľkých Revíšť. To isté platí aj o Francúzovi z Michaloviec a brankárovi Morozovi zo Zalužíc. Chceme však,
aby títo hráči u nás zostali aj na jar. Mužstvo by mal posilniť aj kvalitný stopér. Jeho meno však zatiaľ
nechcem prezradiť. Veríme však, že aj jeho pričinením sa Strážske prepracuje do vytúženej štvrtoligovej
spoločnosti.

Výsledky prípravných stretnutí A − mužstva:
Strážske – Sobrance 0:3 (0:2), Nižný Hrušov –
Strážske 1:2 (0:1), G: Karafa 2, Strážske – Topoľa−
ny 2:2 (1:0), G: Mitro, Karafa, Sobrance – Strážske
3:2 (1:0), G. Feňuš, Francúz, Strážske – Pakostov
2:1 (1:0), G: Matta, Mora, V. Revištia – Strážske
4:3 (3:1), G: Francúz 2, M. Hajdučko.

Výsledky prípravných stretnutí dorastencov:
Strážske – Bela n/C 1:0, G: Marko, Strážske – Bre−
kov 1:6, G: Krivý, Strážske – P. Čemerné 3:2, G:
Šipoš 2, Magyar. 

Ing. Miloš Marko, tréner A − mužstva
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MBO OPARM Strážske v roku 2008
V roku 2008 sme sa zúčastnili na 38. pretekoch na Slovensku aj v zahraničí. Hlavnou úlohou bolo

obhájiť tretie miesto na majstrovstvách SR v maratóne družstiev, čo sa nám bohužial nepodarilo.Naše
družstvo skončilo na piatom mieste, čo samozrejme nepovažujeme za neúspech. Príčina je vo viacerých
dôvodoch a to neúčasť Milana Ondrička z pracovných dôvodov a slabší výkon Vlada Lipovského kôli
dlhodobému výpadku v tréningu zavynené zranením. V jednotlivcoch si najlepšie počínal Ján Tomko, ktorý
obsadil 16. miesto.

Pravidelne sme bodovali na pretekoch zaradených v OBL, RVCV a SBL, našim hlavným cieľom bolo
zúčastňovať sa pretekov v našom regióne, kde sa nám darilo.

Celkové výsledky v Oblastnej bežeckej lige:
Kategŕia A: muži do 40 rokov: 2.miesto – Vladislav Lipovský – 8 pretekov – 4746 bodov, 3.miesto − Ján 

Tomko – 12 pretekov – 4654 bodov, 4.miesto − Milan Ondričko – 11 pretekov – 4651 bodov, 
6.miesto − Cyprián Vaľko – 5 pretekov – 2873 bodov, 13.miesto – Ján Rohaľ – 1 pretek – 523 
bodov.

Kategória B: muži 40−49 rokov: 5.miesto – Ing. Ján Schnitzer – 13 pretekov – 3920 bodov, 11.miesto – 
Ľubomír Lipovský – 3 preteky – 1582 bodov, 12.miesto – Ján Demčák – 3 preteky – 1506 bodov,
15.miesto – Dušan Reiser – 1 pretek – 536 bodov.

Kategória C: muži 50−59 rokov: 3.miesto – Jozef Vargovič – 8 pretekov – 4440 bodov
Celkove výsledky v Regionálnej veľkej cene vytrvalcov: 

Kategória A: muži do 40 rokov: 5.miesto – Milan Ondričko – 7 pretekov – 3507 bodov, 6.miesto – Ján 
Tomko – 8 pretekov – 3445 bodov, 7.miesto – Cyprián Vaľko – 6 pretekov – 3433 bodov.

Kategória B: muži 40−49 rokov: 18.miesto – Ing. Ján Schnitzer – 8 pretekov – 2877 bodov.
Novinkou je internetová stránka klubu www.mbo.estranky.cz, kde je zverejnené všetko, čo sa v klube

deje a v meste je vitrína, kde sa mesačne zverejňujú výsledky pretekov a kalendár bežeckých podujatí na
nasledujúci mesiac.

Popri absolvovaní množstva pretekov sme veľký význam pripisovali čo najlepšie usporiadať 3.ročník
Laboreckej dvanástky Veľkou snahou celého klubu s prispením rozhodcov a ostatných zúčastnených sa
nam pretek podarilo usporiadať na profesionálnej úrovni, odmenou bola spokojnosť a chvála nielen pre−
tekárov, ale aj veľkým počtom divákov. Význam sme pripisovali aj usporiadanie 39. behu oslobodenia
města Strážske v spolupráci s mestom, Základnou školou, CVČ Dúha a ostatnými mestskými športovými
klubmi, za čo im patrí poďakovanie. Mimoriadne poďakovanie patrí nášmu reklamnému partnerovi –
OP.ARM s.r.o Michalovce, ktorého podporu si veľmi vážime.

Význam pripisujeme už tretiemu víťazstvu v rade Vlada Lipovského na Podvihorlatskom maratóne v
Michalovciach, druhé miesto na Liptovskom maratóne v Liptovskom Mikuláši a jeho štvrté miesto na
Visegradskom maratóne v Poľsku.

Za najlepšieho športovca nášho oddielu je navrhnutý Ján Tomko. 
Jozef Lipovský, predseda MBO OPARM Strážske
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a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský −
LiRea. Tlač: Cofin a.s., Prešov. Registrované Okresným úradom v Michalovciach pod číslom 18/99. 

Turisti 
hodnotili i volili
Dňa 6.februára 2009 sa v mestskej kolkárni

zišlo viac ako dve tretiny z 86 riadných členov
Klubu slovenských turistov strážske na svojej
výročnej členskej schôdzi. 

Schôdza mala dve základné časti rokovania. V
prvej časti bolo zhodnotenie činnosti klubu v roku
2008 i výboru klubu. Hlavnú správu o činnosti
podal predseda klubu Viktor Smoľak. Práca výboru
v nej bola hodnotená kladne, výbor sa schádzal
pred každou akciou a s povereným organizáto−
rom tej−ktorej akcie podrobne rozobral jej prípravu
i prevedenie. Podujatia boli vopred naplánované a
zverejnené v ročnom kalendári podujatí i aktuálne
pred  každou akciou vo vývesnej skrinke. Ich roz−
delenie bolo v troch častiach. Prvá časť bola viac
zimná a skoro jarná – Sninský kameň, oddielový
výstup na Krivoštianku, účasť a spoluorganizácia
okresného zimného zrazu vo Vinnom s výstupmi
na Vinianský hradný kopec i na Senderov − zrúca−
ninu kláštora na Zemlinskej Šírave a Veľkonočný
výstup na Šimonku. Týchto podujatí sa  zúčastnilo
cez 120 účastníkov, väčšinou členov klubu.

Druhá časť bola nielen pre členov, ale aj pre
širokú verejnosť. Boli to podujatia 100 JKM.
Zahájenie bolo na hrade Brekov, potom to boli
obľúbené miesta Krivoštianky – jej vrchol (549
n/m), Kráľová studienka a na záver Belovarka.
Zúčastnilo sa ich cez  570 nadšencov turistiky. 

Tretia časť podujatí bola väčšinou pre členov
KST Strážske. V nich spoznávali širší okruh našej
peknej krajiny. Najprv v máji to boli vrchy v
Poloninách v okolí Uliča, v júni Slovenský raj, v
auguste Kapušanský hrad. Okrem toho klub bol
spoluorganizátorom i účastníkom regionálneho
zrazu vysokohorských turistov v Tatranskej Štrbe,
menšie skupinky boli v Tatrách na Kriváni /Jevin,
Krochmaľ, Smoľák/, Prostednom hrote /Kormaník,
Jevin, Jeremiáš/, i na zimnom prechode Prielomu
Hornádu /Jevin, Košuda, Smoľak/.

Pochvalou bola v správe hodnotená i účasť
členov na brigádach, príprave zrazových priesto−
rov, vyčistenie chodníka z Vinného na Senderov i
obnovenie chodníka na Belovarku a Kráľovu Stu−
dienku.

V druhej časti schôdze po diskusii, v ktorej o.i.
vystúpil Igor Goč, ktorý informoval o podujatiach
vo vysokohorskej turistike i Jozef Kormaník s
informáciou o snahe klubu vybudovať prístrešok
pod vrcholom Krivoštianky cez združenie Duša,
nasledovala voľba nového výboru KST Strážske.
Zvolený bol 13−členný výbor, predsedom sa opä−
tovne stal Vikor Smoľák, prvým podpredsedom
Jozef Kormaník, pokladníčkou Anna Zabloudilová.
Výročnou schôdzou bol odsúhlasený aj kalendár
podujatí na rok 2009, ktorý je opäť bohatý na
podujatia. Priať si je potrebné iba dobré počasie v
čase podujatí i veľkú účasť priaznivcov turistiky na
nich.                                                  − JLý −
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