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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zasadalo dvakrát:
3.2.2011 a 10.3.2011. Rokovania viedol primá−
tor mesta Ing. V. Dunajčák. MsZ po prerokovaní
na februárovom zasadnutí: 

Berie na vedomie
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ. l Nakladanie s komu−
nálnymi a drobnými stavebnými odpadmi − Správu
za rok 2010. l Predpokladané termíny zasadnutí a
plánovaný program zasadnutí MsZ na I. polrok
2011. l Správy hlavného kontrolóra mesta: l o
kontrole uchovávania a ochrany účtovnej doku−
mentácie na MsÚ v súlade s ustanovením § 35
Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. l čerpania
výdavkov z rozpočtu mesta prostredníctvom po−
kladne MsÚ za I. polrok 2010. l dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru. l o ná−
slednej finančnej kontrole v CVČ Dúha. l čerpania
výdavkov z rozpočtu mesta prostredníctvom bež−
ného účtu za I. polrok 2010. l plnenia príjmovej
časti rozpočtu mesta v položke 133 013 za komu−
nálne odpady a drobné stavebné odpady za rok
2010. l vybavovania sťažností za rok 2010. l

dodržiavania Zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciám. l o kontrolnej činnosti za
rok 2010 (v samostatných bodoch). l Správu o po−
skytovaní opatrovateľskej služby za rok 2010.

Schvaľuje:
l VZN č. 1/2011 Povodňový plán záchranných

prác. l VZN č. 2 /2011 o povinnosti vypracovať a
aktualizovať povodňový plán záchranných prác. l

Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kon−
trol za rok 2010. l Plán preventívnych protipožiar−
nych kontrol na rok 2011. l Pracovné obvody
poslancov: 1. Pracovný obvod − ul. 1. mája,
Pavla Horova, Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahod−
ná, Kollárova, Komenského 641−664 − PhDr. Li−
duška Bušaničová, Mgr. Kamil Hajdučko. 2.
Pracovný obvod − ul. Agátová, Gaštanová, Brezo−

vá, Lipová, Kasárenská, Mierová 187−245 − Mag−
daléna Juhásová. 3. Pracovný obvod − ul. Stanič−
ná, Zámočnícka, Nová, Za záhradami, Mierová 86−
145 − Ing. Ľubomír Vaľko. 4. Pracovný obvod − ul.
Pod hradom − MUDr. Dana Jurečková. 5. Pra−
covný obvod − ul. Okružná, Staré sídlisko bloky 7−
15 − Ing. Dušan Cacara. 6. Pracovný obvod − ul.
Druž−stevná 502−505, Obchodná 252, 440, Che−
mik 1 a 2 − Mgr. Eva Lacová. 7. Pracovný obvod
− ul. Mierová 628, 629, 630, Komenského 669 −
Ing. Viera Venglarčíková. 8. Pracovný obvod − ul.
Vihorlatská 625, 626, Osloboditeľov 627, Komen−
ského 668 − Ing. Jozef Dvorščák. 9. Pracovný
obvod − ul. Vihorlatská 621, 622, 623, 624 − Martin
Šuľak. 10. Pracovný obvod − ul. Mierová 2−8, 33,
Pri parku, Laborecká, Krivošťanská 86−106 − Mi−
chal Knap. l Hospodárenie mesta Strážske podľa
rozpočtového provizória do schválenia rozpočtu na
rok 2011 v súlade s ustanovením § 11 Zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá−
konov v znení neskorších predpisov. l Navýšenie
finančného príspevku pre MsPS na mesiac február
na krytie záväzkov voči STO Pláne, s. r. o. Stráž−
ske. Navýšené finančné prostriedky budú súčasťou
celkového príspevku pre MsPS na rok 2011 po
schválení rozpočtu mesta na rok 2011. l Zriadenie
vecného bremena na káblovú elektroprípojku na
parcele E−KN č. 1510/3, 1511/5, 1511/105 a na
parcele C−KN č. 1322, katastrálne územie Stráž−
ske (ul. Sama Chalupku), ktorou bude napojená
ČOV Strážske. l Podmienky obchodnej verejnej
súťaže na odpredaj 6 ks garáží v objekte Chemik
II, ul. Obchodná, parc. č. 523/3 v súlade s ustano−
vením § 9 ods. 2 písm. b ) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov za
minimálnu cenu 3 500 eur za 1 garáž. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Bude sèítanie
Z nariadenia vlády SR sa v čase od

13. mája do 6. júna  uskutoční sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Sčítací komisári začnú od 13. mája nav−
števovať domácnosti, komisár odovzdá
bývajúcim členom domácnosti sčítacie
tlačivá. Na ich vyplnenie bude dosť ča−
su. Podrobnejšie budeme informovať v
ďalšom čísle novín.                  − red. −

Na slovíčko, pán primátor
Veľa sa teraz hovorí o elektronizácii služieb

verejnej správy. Aké úlohy vyplývajú v tejto
oblasti pre mesto? 

Elektronizáciou
služieb verejnej
správy  je skvalitniť
a zvýšiť efektivitu
p o s k y t o v a n i a
služieb voči obča−
nom a podnikate−
ľom, ale aj optimali−
zovať a skvalitniť in−
terné procesy v rám−
ci mesta.  

P o s i l ň o v a n i e
kompetencií  samo−
správy kladie na in−
štitúcie miest a obcí neustály tlak na rast počtu
poskytovaných služieb a na zvyšovanie efektivity
ich poskytovania.

Už v roku 2008 mala byť vyhlásená výzva
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronic−
kých služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Mes−
to sa pripravovalo na túto výzvu a pripravilo Kon−
cepciu rozvoja informačných systémov mesta
Strážske, ktorá je základným dokumentom, aby
sme mohli podať projekt. Uznesením č. 161/2008
ju mestské zastupiteľstvo  v roku 2008 schválilo.
Predpokladalo sa, že bude vyhlásená výzva v
ďalších rokoch. Keďže elektronizáciu poskytova−
ných služieb mesto považuje za veľmi dôležitú pre
poskytovanie kvalitných služieb pre svojich obča−
nov, pripravuje sa a bola pripravená aj v roku
2010, kedy vyšla výzva, ktorá následne bola
zrušená. 

Znovu sme − podľa predstáv ďalšej vlády v
zmysle zákona o informačných systémoch verejnej
správy − prepracovali Koncepciu rozvoja informač−
ných systémov mesta Strážske a predložili sme
tento návrh na Ministerstvo financií SR na schvá−
lenie ako sprostredkovateľskému orgánu pod
riadiacim orgánom pre Operačný program Infor−
matizácia spoločnosti. Dňa 8.9.2010 bol nám z
ministerstva financií zaslaný protokol o vyhodno−
tení návrhu koncepcie, v  ktorom nám MF SR túto
koncepciu  schvaľuje.

V prospech našich občanov a podnikateľov
považujem oblasť elektronizácie za veľmi dôležitú
pre súčasnosť aj budúcnosť mesta a jedinečnú
príležitosť  získať finančné prostriedky   nevyhnutné
pre realizáciu cieľa.

Ďakujem za odpoveď!                       − red. −

Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ účinkuje na rôznych slávnostiach pre občanov mesta. Takým
bola aj oslava životného jubilea v polovici februára. Po veľmi pôsobivom oficiálnom programe zaspievali
častušku J. Andrejko, D. Kalapošová, M. Mazárová, M. Berešová, M. Mazár (ako hosť programu), M.
Karkošiaková a  M. Danková.                                          Snímka: J. Románová. Text: − G.G. −
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Blahoželáme
Okrúhle životné jubileum oslávila MUDr.

Dana Jurečková. Dňa 3. februára jej po
skončení zasadnutia MsZ blahoželal a kyticu
kvetov odovzdal primátor města Ing. V. Dunaj−
čák. Pripojili sa poslanci a ďalší prítomní.
Jubilantka ja druhé volebné obdobie poslanky−
ňou  a predsedníčkou komisie sociálnej pomoci a
zdravotníctva. Srdečne jej blahoželáme a vin−
šujeme zdravie, šťastie a radosť z vykonávanej
práce.                                                 − red.−

17. februára oslávila okrúhle životné jubi−
leum vedúca redaktorka novín Naše mesto  Gab−
riela Grmolcová. Pri tejto príležitosti sme
jubilantku pozvali do obradnej siene spolu s
manželom a rodinou. Členky ZPOZ ju pozdravili
slávnostným programom. K jubilantke sa priho−
voril primátor mesta Ing. V. Dunajčák, ktorý v
príhovore poďakoval za dlhoročnú redaktorskú
prácu, za činnosť v ZPOZ a odovzdal kyticu kve−
tov a darček. V programe odzneli o.i. venované
verše jej bývalého profesora M. Franka, ako aj
výstižná častuška z pera M. Berešovej, ktorú
sme zaspievali v závere slávnosti. Jubilantke
srdečne blahoželáme!                  Bc. M. Danková

Spoločenská
rubrika

Kalendár 
kultúrnych podujatí

Január a február 2011
Narodilo sa: 6 chlapcov a 2 dievčatká
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké

páry
Jubilanti: 
Január: Juraj Kolibab, MUDr. Dana Jurečko−

vá, Juraj Bača, Anton Adam, Ľuboslav Krochmal,
Milan Andrejco, Božena Plišková, Galina Bačová,
Jozef Sidor, Ján Fal, Pavol Dunca, Dušan Cisár,
Emil Dzvoník, Otília Behajlová, Valerián Duraník,
Terézia Ihnátová, Aurélia Balková, Ján Sivčo.

Február: Ján Vajda, Ján Knap, Ing. Jozef Ho−
lota, Ján Spievak, Marta Danková, Helena Goro−
ľová, Miloslava Berilová, Vojtech Dankanin, Šte−
fan Bočko, Štefan Molnár, Emília Mihaľková,
Anna Škurková, Peter Dorica, Juraj Andrejko,
Eva Titáková, Františka Mihaľková, Anna Ohra−
dzanská, Gabriela Grmolcová, Anna Makarová,
František Ihnát, Blažena Kačmárová, Mária Ma−
ťašová, Verona Lemešová, Anna Rošková, Albína
Sabanošová, Emília Švancarová, Mária Varkon−
dová.

Novorodencom, ich rodičom a jubilujúcim
spoluobčanom srdečne blahoželáme!

Zomreli (v januári a februári): Anna Kuru−
cová, Peter Matočo, Pavol Komenda, Ing. Michal
Grigeľ, Jana Bažová.

Venujme im tichú spomienku!       
Bc. M. Danková

(Dokončenie z 1. strany) 
Volí:
Zapisovateľa a členov (predsedovia boli zvole−

ní na predchádzajúcom zasadnutí). 
l Komisie výstavby, územného plánu a správy
infraštruktúry: zapisovateľ Michal Zásadný, členo−
via Ing. Ladislav Dunaj, Ján Ilčišin, Ing. Miloš Kižík,
Ing. Ľuboš Lendáč, Ing. Anton Vaľko. l Komisie
ochrany a tvorby životného prostredia: zapisovateľ
Marta Bočková, členovia Ing. Ladislav Búci, Ma−
rianna Fischerová, Igor Knežo, Jozef Torok, Daniel
Puky, Jozef Meňovčík, st., Mgr. Svetlana Muríno−
vá. l Komisie bytovej, obchodu a podnikateľskej
činnosti: zapisovateľ Ing. Emília Kmecová, zapi−
sovateľ Mgr. Zuzana Voľanská, členovia Miroslav
Kusý, Marek Michlovič, Zlatuša Ciganocová, Ing.
Peter Mulík, Danka Baánová, Ing. Ján Fedorišin. l

Komisie kultúry, školstva a mládeže: zapisovateľ
PhDr. Daniela Sabadošová, zapisovateľ Bc. Alena
Jurečková, členovia Mgr. Eva Matuchová, Mgr.
Marianna Plitková, Alica Fedáková, PaedDr. Jana
Dzurillová, Božena Apjarová, Jarmila Daubnerová,
Ing. Bc. Beáta Kužmová, Peter Kičinka, Matúš
Meňovčík, ml., Eva Vaľková, Irena Miklošová. l

Komisie športovej: zapisovateľ PhDr. Daniela Sa−
badošová, členovia Monika Marcinová, Jozef Me−
ňovčík, ml., Vladimír Škurka, Ľubomír Ihnát, Marián
Gadžo, Vladislav Lipovský, Ing. Milan Varšo, Igor
Michlovič, Mgr. Kamil Hajdučko, Viktor Smoľák. l

Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva: zapiso−
vateľ Mgr. Zuzana Voľanská, členovia Bc. Alena
Jurečková, Amália Mochťáková, Bc. Beáta Dan−
ková, Magdaléna Juhásová, PhDr. Mária Sabová.
l Redakčnej rady: zapisovateľ Mgr. Marta Kordeľo−
vá, členovia Gabriela Grmolcová, Ing. Eva Búcio−
vá, Peter Kičinka. l Finančnej komisie: zapisovateľ
Ing. Mária Lecáková, členovia Vladislav Šul,
PaedDr. Iveta Grigeľová, Štefan Olšav, Bc. Alena
Jurečková, Ing. Ľubomír Vaľko, František Repov−
ský, Ján Mihaľo, Ing. Milan Varšo. l Vyraďovacej
komisie: zapisovateľ Ing. Emília Kmecová, členovia
Mgr. Kamil Hajdučko, Mgr. Eva Lacová, Martin Šu−
ľak, Želmíra Bojková.

Ukladá:
l Predsedovi komisie legislatívnej a ochrany

verejného poriadku predložiť na najbližšie riadne
zasadnutie MsZ členov komisie. l Riaditeľke ZUŠ
zabezpečiť právnu subjektivitu ZUŠ od 01.09.2011.
l Riaditeľovi MsPS predkladať všetky finančné
operácie MsPS nad 200 eur na schválenie primá−
torovi mesta. l Riaditeľovi MsPS do 17.2.2011
predložiť opatrenia na zníženie nákladov, resp.
hospodárnosti MsPS. l Riaditeľovi MsPS do 17.2.
2011 predložiť detailnú analýzu hospodárenia za
rok 2010.  

Žiada primátora mesta:
l Do 10.2.2011 iniciovať stretnutie s podnika−

teľom Mgr. K. Šejirmanom a členmi obchodno−pod−
nikateľskej komisie s cieľom riešiť problém kol−
kárne.

Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní na

zasadnutí 10.3.2011
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ. l Rozpočet mesta
Strážske na roky 2012 − 2013 ako vyrovnaný v príj−
movej a výdavkovej časti rozpočtu vo výške:
Rok 2012 3 621 130,00 eur
Rok 2013 3 600 830,00 eur 
l Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta Strážske na rok 2011, viacročného
rozpočtu na roky 2011 − 2013 a k návrhu progra−
mového rozpočtu. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole vykonávania inventari−
zácie pokladní v ZŠ a MŠ. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania
predbežnej finančnej kontroly v MsPS. l Správu
o činnosti MsP za rok 2010. l Rozbor hospodá−
renia Domspráv s.r.o. za rok 2010. l Informácie zo
zasadnutí komisií MsZ.

Schvaľuje:
Rozpočet mesta Strážske na rok 2011 ako vy−

rovnaný vo výške                     5 542 876,00 eur
Bežný rozpočet: 
Príjmová časť rozpočtu               2 620 673,00 eur
Výdavková časť rozpočtu            2 592 313,00 eur
Prebytok bežného rozpočtu             28 360,00 eur
Kapitálový rozpočet:
Príjmová časť rozpočtu               2 470 237,00 eur 
Výdavková časť rozpočtu            2 863 504,00 eur 
Schodok kapitálového rozpočtu     − 393 267,00 eur 
Finančné operácie:
Príjmová časť rozpočtu                 451 966,00 eur 
Výdavková časť rozpočtu                87 059,00 eur
Prebytok finančné operácie            364 907,00 eur 
l Text do kroniky mesta za rok 2009 s pripo−
mienkami. l VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a škol−
ských zariadení zriadených na území mesta Stráž−
ske. l Pridelenie bytu: Mazúrová Anna U−3/C/2 na
3 roky. l Ridaj Radoslav a manž. Ridajová Beáta
A1 do 30.11.2011. l Predĺženie nájomných zmlúv
(U−3) Miško Marcel do 31.12.2011, Dančišin Erik
do 31.12.2014, Semancová Jana do 31.12.2011,
Kolibabová Mária do 31.12.2011, Schmidt Valér do
31.12.2011, Kosť Peter do 31.03.2014, Makara
Milan do 30.06.2011, Skoupilová Ingrid do 31.01.
2014, Smaržíková Silvia do 31.03.2014, Benkoová
Ľubica do 31.03.2014, Turok Meceňová Jana do
31.12.2011. l Jednorazovú sociálnu dávku pre
Vašatkovú Annu vo výške 33,19 eur. l Zmenu
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2011 nasledovne − marec: Vypracovanie
odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok
2010 l Kontrola vykonávania inventarizácie
pokladní v MsÚ a MsPS za rok 2010 l Následná
finančná kontrola v MsPS − apríl: Kontrola do−
držiavania VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta. l Prenájom 6 garáží v objekte
Chemik II, ul. Obchodná parc. č. 523/3 v zmysle
VZN č. 13 mesta Strážske. l Prenájom nebytové−
ho priestoru pre Katarínu Švihurovú, Vihorlatská
624 Strážske, v OD Laborec na poschodí o výmere
cca 30 m2 za účelom zriadenia prevádzky holič−
stvo − kaderníctvo. l Úhradu za požičanie krojov
vo výške 15 eur za 1 kroj/týždeň.

Ukladá:
l Predsedom komisií pripraviť návrh kompe−

tencií svojich komisií do 31.3.2011. l Vypracovať
dodatok k VZN č. 3/2008 − do najbližšieho zasad−
nutia Msz Z: Bc. Alena Jurečková. 

Akceptuje:
l Žiadosť Ing. Milana Makaru, riaditeľa príspev−

kovej organizácie Mestský podnik služieb mesta
Strážske o rozviazanie pracovného pomeru z
osobných a zdravotných dôvodov ku dňu 28.02.
2011.

Poveruje:
l Slávku Kováčovú riadením príspevkovej

organizácie Mestský podnik služieb mesta
Strážske od dňa 1.3.2011 do vymenovania nového
riaditeľa.

Volí:
l Členov športovej komisie Janu Balickú a

Štefana Romána. l Člena finančnej komisie Mgr.
Kamila Hajdučka. l Člena bytovej komisie Ivetu
Ondovú. l Zapisovateľa a členov komisie legislatí−
vy a ochrany verejného poriadku: Zapisovateľ Ing.
Anna Zamborová, členovia Ing. Dušan Cacara,
Ing. Alexander Bočan, MVDr. Ladislav Búci, Vrati−
slav Lipovský, Štefan Roman, Ing. Miroslav Filip−
čík, Mjr. Mgr. Pavol Sejna, Marek Barláš.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva

10.4. 2011 − Strážčanský slávik − 13. ročník súťaže 
v interpretácií ľudovej piesne o 14. 
hodine vo viacúčelovej sále 

20.4.2011 − Deň Zeme na Nám. A. Dubčeka − CVČ,
SOŠ − maľovanie na chodník, ZŠ 
v spolupráci s referátom životného 
prostredia "Vyčisťme si svoje mesto 
od odpadkov"

28.4.2011 − Stavanie mája o 14.30 na Námestí 
A. Dubčeka

13. a 14.5.2011 − XV. Straščanski jurmarok

1.6.2011 − Medzinárodný deň detí o 14.30 
na detskom ihrisku v Strážskom

P o z v á n k a
V piatok 25. marca o 14.30 hod. v budove

MsÚ sa uskutoční beseda s básnikom−sudcom
JUDr. M. Vladikom. Súčasťou podujatia bude hu−
dobno−slovné pásmo krúžku poézie Zrkadlenie z
jeho poslednej zbierky Čas poznania. Tešíme sa
na spoločné stretnutie s rodákom z Michaloviec. 

− lco −
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Príspevky a návrhy
Klub dôchodcov  na výročnej členskej schôdzi

zhodnotil svoju činnosť za minulý rok, schválil
čerpanie financií z MsÚ a pokladnice KD, plán
práce  na tento rok.

O činnosti KD sa v príhovore pochvalne vyjadril
primátor mesta Ing. V. Dunajčák. V diskusii odzneli
príspevky a návrhy k činnosti KD, ako aj na adresu
mesta. Niektoré boli zahrnuté do plánu práce. K
námetom smerom k mestu sa vyjadril primátor. 

− gg −

Sociálny poradcaKam 
na strednú školu?

Stredná odborná škola v Strážskom je vý−
chovno−vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom nie
je len poskytovať odborné vzdelanie v troch
študijných odboroch (škola podnikania, pre−
vádzka a ekonomika dopravy a novo vznikajúci
študijný odbor hutníctvo), ale dlhodobo pôsobiť
v oblasti dopravy a podnikania.

Automobilový priemysel a cestná doprava za−
znamenáva v poslednom období dynamický rast.
Slovensko sa dokonca stalo jednou z najatraktív−
nejších krajín v Európe pre investovanie v auto−
mobilovom priemysle. Sme radi, že naša škola sa
podieľa na príprave a výchove žiakov pre potreby
tohto odvetvia. Dopyt po pracovných profesiách  v
cestnej doprave bude aj naďalej stúpať. Veď len
podľa prognózy ČESMAD Slovakia je v profesii
vodič kamiónovej dopravy reálna potreba mini−
málne 1200  zamestnancov ročne.

Súčasťou SOŠ je školská jedáleň a jazyková
škola, v ktorej študujú cudzie jazyky  a ukončujú
štúdium štátnou jazykovou skúškou. Škola vytvára
svojim žiakom všetky materiálne, technické i perso−
nálne podmienky na ich vedomostný i odborný rast.
Moderne sú vybavené učebne dopravy, podnikania
cudzích jazykov, IKT pripojené na internet, kde žiaci
získavajú a rozvíjajú svoje schopnosti.   

Hlavným cieľom našej školy  ako organizácie
bolo v poslednom období vnútorné hodnotenie za−
merané na zmapovanie procesov, ktoré v nej pre−
biehajú a analýzu dokumentov používaných pri
výchovno−vzdelávacom procese. Tým sme získali
certifikát kvality podľa ISO 9001:2000. Certifikačný
audit realizovala firma PQM s.r.o. so sídlom v Ban−
skej Bystrici. Nové školské vzdelávacie programy
pre jednotlivé študijné odbory priniesli modernizá−
ciu a zatraktívnenie vyučovania. 

V odbornej oblasti spolupracujeme s doprav−
nými podnikmi, podnikateľmi, v mimoškolskej čin−
nosti ponúkame našim študentom bohatú mimo−
školskú činnosť v športových, cudzojazyčných,
podnikateľských a tradičných exkurzii do výrobcov
aut na Slovensku Kia Motors v Tepličke n/V a Peu−
geot v Trnave. V podnikateľskej činnosti máme
svoju AUTOŠKOLU, kde študenti v treťom ročníku
získavajú vodičské preukazy skupiny B. 

V záujme zvýšenia kvality odborného vzdelá−
vania je táto spolupráca s automobilkami a doprav−
nými firmami z blízkeho okolia nevyhnutná, pretože
zamestnávatelia od absolventov stredných škôl vy−
žadujú nielen vysokú  odbornú pripravenosť, ale aj
praktické zručnosti.

Absolventi týchto študijných odborov sú pri−
pravení na štúdium v policajných akadémiách a na
vysokoškolské štúdium. 

PaedDr. Milan Kačur, riaditeľ SOŠ

Dňa 1.1.2011 vstúpil do platnosti nový zákon o dotáciách č. 544/2010 Z. z. Dotácia na školské pomôcky
pre deti v hmotnej núdzi bola zmenená na dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Nárok na ňu má dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu materskej
školy alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky, alebo
ktorej priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti
je najviac vo výške životného minima. Dotáciu možno použiť na školské potreby, zošity, písacie potreby,
učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

Dotácia na stravu bola zmenená na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením. Nárok na ňu má dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú
školu a žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky, alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v
základnej škole. 

Upozorňujeme rodičov, že každý kto má nárok na túto dotáciu a záujem o jej poskytovanie musí prísť
na mestský úrad a do 31.7. a 31.12. každého roka požiadať, aby dieťa bolo zapísané do zoznamu a vypísať
vyhlásenie rodičov, že súhlasia so zaradením ich dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada poskytnutie
týchto dotácií. Takéto vyhlásenia sú k dispozícii na mestskom úrade, materskej škole a základnej škole. 

Mgr. Z. Voľanská

Vykonané protipožiarne kontroly
Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v

zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. V súlade s § 23 a 24 tohto zákona vykonáva preventívne
protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona o
ochrane pred požiarmi

− v objektoch právnických a fyzických osôb − podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce, 

− v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve
alebo v užívaní fyzických osôb a zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré
môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, a kontroluje plnenie týchto opatrení.
Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu života,
zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje VZN č. 2/2010 Požiarny poriadok
mesta Strážske, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 174/2010 dňa 18. 2. 2010.

Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol v meste Strážske pre rok 2010 vymenoval
primátor mesta dve kontrolné skupiny. Skupina 1:
Anton Balog, vedúci skupiny, Ján Misár a Marek
Balog, členovia. Skupina 2: Marek Barláš, vedúci
skupiny, Marek Ruščanský a Juraj Stach, členovia.
Kontrolné skupiny vykonali spolu sedem násled−
ných kontrol, pri ktorých kontrolovali splnenie
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ulo−
žených rozhodnutím mesta v správnom konaní.
Kontroly boli vykonané v prevádzkach: Imrich Me−
ňovčík, obchod MIX, Strážske;  Genesis, s.r.o., Sta−
rá Turá; Milan Hrubovčák Hostinec pod gaštanom,
Strážske; Eva Minichová − NÁBYTOK BYTEX, Hu−
menné; WIKING Slovakia, s.r.o. Michalovce; TE−
REVA, s.r.o., Strážske, reštaurácia Kotva; Marek
Michlovič, Bar Kocka, Strážske; HAI VU VAN, Hu−
menné. Pri následných kontrolách bolo zistené
splnenie opatrení v celom rozsahu, okrem prevádz−
ky Eva Minichová − NÁBYTOK BYTEX, kde neboli
splnené dve zo štyroch opatrení, prevádzka však
bola k 30. 9. 2010 zrušená a prevádzky HAI VU
VAN, Humenné, kde došlo k zmene majiteľa.

V priebehu roka boli vykonané kontroly v 35−tich
prevádzkach právnických a fyzických osôb − podni−
kateľov. Členovia kontrolných skupín oboznamovali
majiteľov resp. užívateľov objektov s požiadavkami

na ochranu pred požiarmi a poskytovali odbornú
pomoc. Pri kontrolách boli zistené nedostatky v
dodržiavaní povinností vyplývajúcich zo zákona o
ochrane pred požiarmi u šiestich prevádzkovateľov:
Huynh Ngo The, Košice − Sídlisko KVP; Ngoc Ngu−
yen Huu, Humenné; Anna Vilkovská − CAMBERA,
Strážske; Ing. Eugen Kovaľ, Strážske; MEDIJOMA,
s.r.o., Strážske; SVB a NP Chemik. Opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov im boli uložené
rozhodnutím v správnom konaní. 

Ostatní prevádzkovatelia dodržiavajú povinnosti
vyplývajúce pre právnické a fyzické osoby − podni−
kateľov zo zákona o ochrane pred požiarmi a neboli
zistené závažné nedostatky. 

V priebehu roka vykonali kontrolné skupiny
kontrolu v siedmich rodinných domoch na uliciach
Pri parku a Sama Chalupku. Pri týchto kontrolách
sa kontrolné skupiny zamerali hlavne na osvetovú
činnosť: rady požiarnej prevencie pre domácnosti,
inštalovanie a používanie vykurovacích telies, po−
vinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov,
skladovanie horľavých látok a pod. 

Kontrolné skupiny nezistili v rodinných domoch
také nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť for−
mou uloženia opatrení rozhodnutím. Drobné nedo−
statky boli odstránené v priebehu kontroly.

Marta Bočková, technik požiarnej ochrany

Po blahoželaní jubilantom v klube dôchodcov v marci − G. Grmolcovej. T. Ihnátovej, A. Sovjakovej,
V. Duranikovi − oslávencov pozdravili veršami a piesňami členky speváckej skupiny Rozmarín.

Snímka: A. Zabloudilová. Text: − red. −

Jubilanti ZO SZPB
V uplynulých dňoch oslávili členovia ZO Sloven−

ského zväzu protifašistických bojovníkov v Stráž−
skom okrúhle životné jubileum: Ján Sivčo, priamy
účastník odboja,  František Ihnát,  Gabriela Grmol−
cová, Emil Dzvoník. Jubilantom osobne zablaho−
želali členky výboru ZO SZPB J. Megelová, H.
Nemcová a A. Zabloudilová. Aj touto cestou jubi−
lantom želáme veľa zdravia, šťastia, osobnej po−
hody a ešte veľa slnečných dní v kruhu svojich
blízkych.                                             − A.Z. −



Fašiangová zábava v Harmonii
Fašiangový čas je tradičným symbolom veselosti, zábavy a hodovania.  Aj v našom

zariadení sme si tento sviatok pripomenuli netradičnou, ale mimoriadne vydarenou
fašiangovou zábavou, ktorá sa uskutočnila 3. 3. 2011. Tejto veselej udalosti predchádzali
aj dni plné prípravy v podobe výroby fašiangových masiek, kde sa naplno prejavila nielen
zručnosť, ale najmä fantázia našich obyvateľov a zamestnancov. Fantázii sa medze
nekládli, masky boli netradičné, zaujímavé, ale najmä hravé. Na tanečnom parkete sa
predviedlo spolu asi 30 masiek, medzi inými aj šašovia, vodník, kvetinárka, Astetix a
Obelix, motýľ, policajt, čarodejník a mnoho ďalších zaujímavých masiek. Všetky masky
boli odmenené sladkosťou, čo ich mimoriadne potešilo. Atmosféru popoludnia umocnil aj
program v podaní klientov (na snímke), ale aj dobrosrdečná nálada a zdieľanie osudu
zdravotne znevýhodnených. Na tanečnom parkete to však vidieť nebolo. Tancovali všetci
− bez rozdielu veku, postavenia alebo druhu postihnutia. Bol to príklad prirodzenej sym−
biózy rôznorodosti a fontána radosti. Zábava bola spojená aj s pohostením a občer−
stvením a trvala do neskorého popoludnia. Dúfame, že všetci zúčastnení si odniesli čo
najviac spomienok a krásnych nezabudnuteľných zážitkov.                   Bc. Beáta Danková

Fašiangami sa označuje obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy, ktorou pre kresťanov
začína obdobie štyridsaťdňového pôstu pred
veľkonočnými sviatkami. K vyvrcholeniu fašian−
gových sviatkov patrí posledná muzika spojená s
pochovávaním basy. 

Už sa nenavrátia
Také boli fašiangy i v našom meste. A tak, ako po
minulé roky, ani tohto roku nechýbal pestrý kul−
túrny program. V ňom vystúpili deti všetkých tried
z materskej školy, predstavil sa školský klub detí,
talentovaní žiaci základnej umeleckej školy i mlá−
dež z Domova sociálnych služieb Lidwina. Pro−
gram otvoril spevácky zbor Rozkvet. Detský fol−
klórny súbor Stražčanik oprášil fašiangové tra−
dície a ako posledný bod programu pochoval har−
moniku pred blížiacim sa pôstom.

Rozlúčka s fašiangami bola veselá, nechýbala
muzika, piesne ani tance. Na záver sme sa všetci
pohostili šiškami, ktoré sú tradičným fašiangovým
pokrmom a zaspievali si "fašiangy sa krátia, už
sa nenavrátia...".                                − D.S. −

Spevácky zbor Rozkvet
Fašiangový čas je tradičným symbolom vese−

losti a zábavy. Posedeli sme si pri harmonike a
veselo zaspievali. Podľa zvyku nechýbali šišky a
iné dobroty. 

Boli medzi nami aj dve nové členky M. Sidorová
a M. Šalachová. Veríme, že v našej speváckej
rodine sa im bude dariť. V závere  sme pochovali
našu harmoniku.                                   − A.Z. −

Radosť z prednesu
Súťaž Vansovej Lomničky pokračuje aj tento

rok. Je to 44. ročník umeleckej súťaže v prednese
poézie a prózy žien. Tradíciu tohto podujatia v
meste už dávnejšie iniciovala M. Karkošiaková.

9. marca v priestoroch mestskej knižnice  sa
konala prehliadka Vansovej Lomničky. Stretli sa tu
ženy, ktorým je poézia blízka ich srdcu. Je to skvelá
príležitosť umožniť ženám pestovať čistotu a krásu
slovenského jazyka. Recitáciami sa predstavili: A.
Válová, M. Gejdošová, A. Mochťáková, B. Apjárová,
G. Grmolcová,  Mgr. S. Zubková, J. Romanová (au−
torka snímky), M. Karkošiaková a A. Zabloudilová.
Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci s referátom
kultúry a športu pri MsÚ s PhDr. D. Sabadošovou.
Mgr. S. Zubková vyhodnotila celé podujatie k spo−
kojnosti prežitého pekného popoludnia v spoloč−
nosti žien, ktoré majú srdiečka na správnom
mieste. Navzájom sme si urobili radosť pri prednese
poézie a prózy našich  spisovateľov. Verím, že aj
45. ročník Vansovej Lomničky v budúcom roku bu−
de úspešný.                         A. Zabloudilová, ÚŽS

Nechýbal ani rómsky tanecNechýbal ani rómsky tanec
Jeden školský deň si rómske deti zo špeciálnej triedy pri Základnej škole v Strážskom v spolupráci so

sociálnymi pracovníčkami v rámci programu Podpora sociálnej práce v meste Strážske a s triednymi učiteľ−
kami spríjemnili predpoludnie fašiangovým karnevalom. 

Deti mali veľkú radosť z pekných masiek a škrabošiek, ktoré si zhotovili pod odborným vedením svojich
triednych učiteliek. Mnohé sa však pýšili maskami, ktoré si priniesli z domu, na ktorých usilovne pracovali
s rodičmi a staršími súrodencami. Bolo naozaj vidieť, že fantázii sa medze nekladú. Chlapcov a dievčatá
nahradili princezné, zvieratká a iné rozprávkové bytosti. Porota mala naozaj ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie
masky, ktoré boli odmenené vecnými cenami a diplomom. Potom sa začala neobyčajne dobrá zábava s
hudbou, piesňami a nehýbal  ani rómsky tanec. Na
doplnenie energie deti dostali sladké odmeny, ktoré
boli zakúpené v spolupráci s referátom kultúry,
školstva a športu pri Mestskom úrade v Strážskom.
Pri odchode z karnevalu sme neboli smutní, lebo
vieme, že čas rýchlo ubehne a o rok sa stretneme
zas.                                       Bc. Martina Kužmová
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MDŽ s úctou a láskou
Sviatok MDŽ je právom uznávaný takmer na

celom svete ako príležitosť pre ocenenie prínosu
žien v boji za svoje práva a postavenie v spo−
ločnosti. Patrí k nemu aj poďakovanie, prípitok, ma−
lý darček a neodmysliteľná kytička.

Nič z toho nechýbalo, hoci veľmi striedmo, aj na
oslavách, ktoré pripravila KR strany Smer−SD 4.
marca vo viacúčelovej sále pre svoje členky, pria−
teľky, manželky, mamy, staré mamy... Hosťami po−
dujatia boli dr. A. Repovská, podpredsedníčka OR
Smer−SD v Michalovciach a Ing. M. Dunajová, riadi−
teľka  DSS Harmonia. Po úvodnom príhovore M.
Fischerová, vedúca Klubu strany Smer−SD v Stráž−
skom, odovzdala slovo mladým moderátorom z
CVČ M. Lipovskému a J. Peyk. Slová vďaky a
uznania zaznievali pri gratuláciách i v krásnom
kultúrnom programe, v ktorom účinkoval talento−
vaný spevák M. Mazár (klavírny doprovod M. Bere
šová), A. Válová a folklórna skupina Tarnavčan z
Trnavy pri Laborci pod vedením manželov Šudi−
chovcov zo Strážskeho. V závere bola tombola,
výborné občerstvenie, galantná pozornosť celej
klubovej rady a dobrá nálada všetkých prítomných.

Ing. Eva Búciová

Z kuchyneZ kuchyne
3. marca si sviatok žien − MDŽ − pripomenuli aj

v KD na podujatí Jedlá starých mám. Po príhovore
V. Duranika k ženám, skupina Rozmarín kultúrnym
programom pozdravila jubilantov T. Ihnátovú, A.
Sovjakovú, G. Grmolcovú a V. Duranika. Blahoželal
im a kytice kvetov odovzdal člen výboru P. Dan−
čišin. Na bohatom stole upútali a chutili všetky jedlá
z kuchyne členiek KD.                              − co −

Keď kraľovala
rozprávka

V nedeľu 27. februára sa viacúčelová sála v
našom meste zmenila na rozprávku. Konala sa
tam totiž Maškariáda Centra voľného času
Strážske.

Hneď v úvode nás do známej rozprávky o
Mrázikovi preniesli členovia DEKA klubu (Mária
Porvazová, Lenka Oravcová, Svetlana Lokšíko−
vá, Michal Legdan, Mgr. Ján Danko) pod vede−
ním Mgr. Ľuboša Mareka. K realizácii prispeli aj
členky Unicef klubu, ktorý vedie Mgr. Marta Kor−
deľová (Betka Lipovská, Daniela Miklošová, Pau−
la Besterciová). 

Skrátená a stále populárna rozprávka v ich
podaní navodila na maškariáde správnu roz−
právkovú a "mrazivú" atmosféru. Potom nasle−
dovali súťažné úlohy na jednotlivých stano−
vištiach, pri ktorých pomáhali, samozrejme,
postavy z Mrázika. Nechýbal ani kvíz o roz−
právke, ktorý mali na zodpovednosti mladí mo−
derátori CVČ Matej Lipovský, Viktória Madarová
a Simona Rohaľová pod vedením Gabriely
Grmol−covej.

Na maškariáde sa zúčastnilo množstvo
krásnych masiek, ktoré boli v závere ocenené
vecnými i sladkými odmenami (na snímke A.
Dolhomutovej).                         Mgr. M. Mareková



Ako podnikajú podnikatelia
Podnikanie definuje Obchodný zákonník takto: je to sústavná samostatná

činnosť vykonávaná podnikateľom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
na vlastné riziko a za účelom dosiahnutia zisku.  Radosť, zábava, zodpovednosť,
ponaučenie, chuť pracovať a riskovať, to už je definícia podnikateľskej činnosti
podľa študentov zo Strednej odbornej školy v Strážskom v študijnom odbore škola
podnikania. Veru, atraktívny odbor a atraktívne predmety. 

Jedným z nich je aj predmet Aplikovaná ekonómia, ktorý sa u študentov teší
obľube už niekoľko rokov. Na tomto predmete sa študenti tretieho ročníka odboru
škola podnikania učia podnikať nielen teoreticky, ale aj prakticky. Nuž, a teraz si
asi každý pomyslel: Ako? Jednoducho. Študenti na začiatku školského roka zakla−
dajú svoju vlastnú študentskú spoločnosť − firmu, na báze akciovej spoločnosti.
Základný kapitál získavajú predajom študentských akcií, podotýkam, za reálne
peniaze. Každým rokom je o tieto akcie vysoký záujem, o čom svedčí fakt, že v
priebehu niekoľkých hodín sú vypredané. Za všetko hovorí aj to, že v minulom

školskom roku jedna akcia priniesla svojmu akcionárovi 17 eur. Tak, ako podnikatelia, aj naši študenti získavajú od neziskovej vzdelávacej inštitúcie Junior
Achievement Slovensko, ktorá zastrešuje tento predmet, svoj "živnostenský list" vo forme zakladateľskej listiny. A vtedy už môže začať reálne podnikanie. V tomto
školskom roku vznikla študentská spoločnosť Enterprisers, š. s., ktorá podniká v oblasti usporadúvania spoločenských akcií na našej škole. Svoje podnikanie
rozbehla zorganizovaním imatrikulačného večierka pre prvákov, v decembri zase zamestnanci spoločnosti pripravili vianočné trhy. No a megaakciou, na ktorú sa
tešili všetci, bol Valentínsky ples (na snímke SOŠ). Sami uznáte, že zorganizovať podujatie pre 120 hostí, nie je hračka. Ale podarilo sa. Kultúrny program v podobe
spoločenských tancov, súťaže, zaujímavá tombola a k tomu všetkému živá kapela DASS zo Stakčína, to sa môže rovnať len a len dobrej zábave, o ktorú nebola
núdza. Podporiť študentov prišli učitelia, rodičia, ale aj bývalí absolventi školy, z ktorých sú už mnohí sami podnikateľmi. Samozrejme, študenti na tom zarobili, veď
o to im išlo. Ale, výšku zisku vám neprezradíme, to je ich obchodné tajomstvo. Naša podnikateľská činnosť v tomto školskom roku ešte neskončila. Ak chcete vidieť,
ako sa u nás v skutočnosti podniká, nech sa páči, príďte k nám. Dvere našej školy a študentskej spoločnosti sú pre vás otvorené aj popoludní, veď podnikateľ
svojmu podnikaniu, ak chce byť úspešný, venuje takmer všetok svoj čas.                                                                                        Ing. Bc. Beáta Kužmová

Za školským projektom hľadajte učiteľa
Súčasná škola zaznamenáva obrovský vývoj. V rýchlo meniacej sa spoločnosti hľadáme nové spôsoby

výučby, inovovujeme metódy a uplatňujeme nové prístupy a formy práce. Nový fenomén, ktorý sa tlačí do
škôl, je projektové vyučovanie alebo projektová výučba. Realizuje sa dvoma spôsobmi. Prvý spôsob
realizácie je finančne menej nákladný, ale zato náročný na prípravu a na samotnú implementáciu do
vyučovacieho procesu. V projekte ide o spracovanie obsahu učiva zaujímavou formou, vhodnou motiváciou,
do ktorého sa zapájajú deti a žiaci vlastnou aktivitou. Samé si vyhľadávajú informácie v encyklopédiách, na
internete, samé prichádzajú k po−
znaniu vo vlastnom učení sa, či k
úsiliu riešiť problémy.

Aj naša MŠ sa chytila tejto prí−
ležitosti. Doposiaľ sme zrealizo−
vali dva projekty. Prvý projekt s
dopravnou tematikou Cesta nie je
ihrisko trval týždeň a participovali
na ňom nielen deti, pedagógovia,
nepedagógovia, ale aj rodičia,
zdravotníci, mestskí policajti a
pozvanie prijal i príslušník Okres−
nej dopravnej inšpekcie z Micha−
loviec. Projekt vyvrcholil doprav−
nou akciou na bicykloch na det−
skom ihrisku, kde boli deťom i rodičom odovzdané "vodičské preukazy". Druhý projekt Dva týždne v
rozprávke mal dlhšie časové trvanie. Na tomto projekte sa podieľali deti, pedagógovia, rodičia a vedúca
mestskej knižnice B. Apjárová. Projekt končil muzikálom J. C. Hronského Smelý Zajko (na snímke MŠ) a
zúčastnili sa ho deti materskej školy a žiaci 1. ročníkov ZŠ.

Cieľom projektového vyučovania je zmobilizovať deti, podnietiť ich k tvorivosti, spolupráci i rozvoju
motorických zručností. Každý projekt posúva dieťa na vyššiu vedomostnú úroveň. Dieťa dokáže hodnotiť,
postaviť sa k problému a pochopiť zmysel tímovej práce.

Druhý spôsob realizácie projektovej výučby je finančne nákladnejší, no určite efektívnejší a zaujímavejší,
ale v podmienkach MŠ zatiaľ nerealizovateľný. Ide o využívanie moderných vzdelávacích technológií a
modernizáciu vzdelávania. V novembri 2010 sa uskutočnil v Prešove pilotný projekt v prezentácii jazykových
výučbových softvérov pre materské školy a uvažuje sa o možnosti zrealizovania a doplnenia obsahu
digitálneho kurikula pre materské školy. Ak sa má stať škola modernou, nemali by v nej chýbať okrem
moderných učiteľov aj najmodernejšie vymoženosti, ako sú notebooky, interaktívne tabule, nové softvéry pre
učiteľov. Pre nastávajúcu generáciu bude práca s modernými technológiami samozrejmosťou. A aby to tak
bolo, mali by sme sa na to pripraviť. Zatiaľ, takýmito vymoženosťami nedisponujeme, no veríme, že v blízkej
budúcnosti sa budú môcť aj deti v našej materskej škole pochváliť, aké možnosti im ponúka moderný
digitálny svet.                                                                                                  Mgr. Viera Marková

Plán podujatí na apríl
2. apríl − sobota o 9.30 hod.

Detský folklórny festival Zemplína − účasť DFS 
Stražčanik na okresnej súťaži detských 
folklórnych súborov v Michalovciach

7. apríl − štvrtok o 10.00 hod.
Deti a drogy − beseda s krajskou preventistkou
JUDR. J. Petrovou

14. apríl − štvrtok o 10.00 hod.
Chráňme našu prírodu − beseda s pracovníkmi
CHKO Vihorlat

20. apríl − streda o 13.00 hod.
Chráňme našu matku Zem − maľovanie 
na chodník

Veľkonočné prázdniny
21. apríl − štvrtok o 10.00 hod.

Veľkonočné tvorivé dielne − maľujeme 
veľkonočné vajíčka
o 13.00 hod.
Veľkonočné aranžmán

26. apríl − utorok o 10.00 hod.
Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
16.00 hod.
Veľkonočný turnaj v kolkoch pre deti a mládež

28. apríl − štvrtok o 15.00 hod.
Stavanie mája v meste − účasť členov DFS 
Stražčanik

Prázdniny s tajomstvom
To bol názov jarného mestského denného tá−

bora, ktorý CVČ pripravilo deťom v dňoch 28.2.−
4.3.2011. 

Počas prázdninového týždňa si účastníci tábora
vyskúšali množstvo zaujímavých aktivít: maľovanie
voskom, prácu na hrnčiarskom kruhu, výrobu
obrázkov servítkovou technikou, navštívili Hvezdá−
reň v Michalovciach, kde okrem prednášky a pozo−
rovania Slnka vyrábali modely kozmických lodí, ra−
kiet, lepili vystrihovačky z papiera, zo sadry vytvá−
rali krátery na mesiaci. Deti zaujali a potešili aj
ukážky výcviku policajných psov. Svoje spevácke
schopnosti si overili v súťaži karaoke show. Mnoho
iných aktivít, ktoré sme deťom pripravili, iste pri−
nieslo spestrenie ich prázdninových dní.

Mgr. Marta Kordeľová
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Druhá priečka patrí nám
Nedávno sa uskutočnilo okresné kolo olympiády stredných škôl v nemeckom jazyku, ktoré prebiehalo

na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach.
V súťaži mala svoje želiezko v ohni aj Stredná odborná škola v Strážskom. Študent štvrtého ročníka

Vladimír Rak vybojoval pre seba a školu cenné druhé miesto. Za víťazom zaostal len o jeden bod. Súťažiaci
to nemali ani tohto roku jednoduché. Zmerali si sily
v týchto disciplínach: gramatický test, čítanie s poro−
zumením, posluch s porozumením, opis obrazovej
prílohy, voľný rozhovor na tri rôzne témy.

Druhé miesto študenta SOŠ v Strážskom na
okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku zna−
mená ďalšiu cennú trofej do zbierky úspechov z
minulých rokov a predstavuje aj istú kvalitu výučby
v nemeckom jazyku pri korektnej spolupráci medzi
žiakom a učiteľom. 

Z úspechu nášho študenta sa tešíme a srdečne
blahoželáme.                             Mgr. Silvia Zubková

Deti a šikana
Otázka šikanovania medzi deťmi je v súčasnosti

dosť závažným problémom. K tejto  problematike
zorganizovalo  CVČ v uplynulých dňoch zaujímavé
besedy pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ. Hosťom bola
preventistka ORPZ v Michalovciach Ing. npor. Z.
Rozsypalová, ktorá sa zamerala na prejavy šika−
novania medzi deťmi. Podala  im mnoho informácií,
ale aj rád, ako danému problému predchádzať. 

− A.F. −
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Náš lyžiarsky kurz
Od začiatku školského roka sme rozmýšľali, či

sa zúčastníme základného lyžiarskeho kurzu.
Napokon sme sa rozhodli, že pôjdeme. A neľutovali
sme. Aj neskôr sa naše rozhovory  točili okolo
kurzu, čo si máme pripraviť, čo zobrať so sebou.
Ešte dobre, že výstroj nám poskytla škola. Dlho
očakávaný deň odchodu konečne prišiel. Po
dvojhodinovej ceste autobusom sme dorazili do
malej dedinky Jarabina, kde sme sa ubytovali.
Potom sme sa presunuli do lyžiarskeho strediska
Litmanová. Na snehu to bolo strašné. Lyže nás vô−
bec nechceli poslúchať. Nevedeli sme pochopiť pre−
čo okolo nás lyžiari "lietajú", len my sme stále pa−
dali. Hoci prvé dni boli pre nás náročné, o to lepší
pocit sme mali po zvládnutí základov lyžovania a
nakoniec aj v záverečnom preteku (na snímke ZŠ).
Počas kurzu sme relaxovali jedno popoludnie v
Aquaparku v Poprade. Bolo nám tam perfektne.
Vyskúšali sme všetko: tobogany, vírivkové a perlič−
kové bazény, dokonca aj bazén, ktorý je s horúcou
vodou vonku. Každý večer sme pripravovali
program pre pobavenie a, samozrejme, nechýbali
diskotéky. Ani jeden týždeň tak rýchlo neubehol ako
ten lyžiarsky. V slalome prvenstvo získali K. Mulí−
ková a M. Pavelko. Okrem toho boli ocenené aj
najčistejšie izby a najlepší program. Určite budeme
spomínať na náš prvý "lyžiarak" a dúfame, že nám
rodičia umožnia si ho zopakovať aj v budúcom škol−
skom roku.

T. Misárová, Ch. Mokaňová, N. Piskorová, L. Šu−
rinová − 6.a

O pohár primátora
19. februára 2011 sa v mestskej kolkárni usku−

točnil 16. ročník turnaja O pohár primátora mesta
Strážske. Súťažilo 6 družstiev. Strážske posilnilo B
družstvo ŠKK, výber MsL, a družstvo žien. Hralo sa
na 4 x 60 hodov združených.

Zvíťazilo družstvo ŠKK Strážske A (974 ZK),
pred družstvom KK Šemša (965 ZK) a tretím druž−
stvom KK Sabinov (888 ZK). 

Najlepšími hráčmi boli: 1. Miroslav Štefan (ŠKK
Strážske A, 265 ZK), 2. Martin Kuba (KK Šemša,
262 ZK) a 3. Vlado Lipovský (ŠKK Strážske A, 254
ZK).

Víťazným družstvám a jednotlivcom boli
odovzdané diplomy, finančné odmeny a družstvu
ŠKK Strážske A na jeden rok aj putovný kryštálový
pohár, ktorý predtým patril družstvu KK Šemša. Ce−
ny odovzdával za neprítomného primátora Ing. Ľu−
bomír Vaľko,  predseda športovej komisie MsZ.

Ing. Eva Búciová

Ples Klubu slovenských turistov
12. 2. 2011 KST usporiadal ples pre priateľov turistiky a športu. O príjemné privítanie hostí sa postaral

organizačný výbor Ing. J. Jevin, E. Michlovičová, T. Krochmaľová a A. Zabloudilová. Na ľudovú nôtu hrou
na heligónku vítala hostí Ľ. Dančišinová. V úvode vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy v Strážskom S.
Dankaninová s ľudovými piesňami a J. Džugan s hrou na akordeóne. Konferovanie a réžiu mal na starosti
J. Sabo. Ples sa  nám vydaril, čoho dôkazom bola príjemná zábava pri dobrej hudbe. Ocenenie  Najlepší
turista roka  2010  získal Štefan Vaňko, ktorý zdolal vrchol Krivoštianky v minulom roku 200 krát. Na
plesovej  súťaži hod šípkami na terč zvíťazil P. Lenárt.

Sponzori plesu − TP2 − Ing. Cacara D., Chemko Light Stabilizers − Ing. Čudková E., Simop − Ing. Vaľko
Ľ., Proservis − Patlevič M., Šuľ V., Jeremiáš Š., Park
Pub − Lipovský R., Obchod MIX − Meňovčík I., Ing.
Jevin J., ÚŽS, MAS Duša, Ing. Pilch P. 

Anna Zabloudilová

Okresný kolkársky turnaj 

Smeru
Vo februári usporiadala strana Smer−SD pre

svojich členov a sympatizantov 11. ročník okres−
ného kolkárskeho preboru. V kolkárni v Strážskom
sa zišlo  60 pretekárov a organizátorov z celého
okresu. V súťaži o prvenstvo sa usilovalo 10 štvor−
členných družstiev, ktoré tvorili v prevažnej miere
rodinné a priateľské kolektívy. Hodnotili sa aj vý−
sledky jednotlivcov v kategóriách žiaci, ženy a
muži. Každý pretekár absolvoval po 2 x 10 hodov
do plných kolkov.

S prevahou zvíťazilo družstvo zo Strážskeho:
Vr. Lipovský, P. Meňovčík, J. Kunč a J. Cibulka ml.
(363 bodov), pred druhým družstvom zo Stráž−
skeho, kým  3. miesto patrilo Michalovciam. V kate−
górii muži: 1. Vr. Lipovský so 107 bodmi, 2. P. Me−
ňovčík a 3. MVDr. L. Búci (obaja po 100 bodov s
roztrelom, všetci  Strážske). Ženy: 1. a 2. Viera a
Alica Pakánová (81 a 75 b, Michalovce), 3. Mgr. E.
Lacová (67 b, Strážske). Žiaci:1. J. Cibulka ml., 2.
I. Venglarčík (obaja Strážske), 3. St. Dermek (Sta−
ré).

Na záver podujatia boli víťazom odovzdané
vecné ceny, diplomy a putovný pohár. Slávnostné
vyhodnotenie pripravil dr. J. Mikula za prítomnosti
člena OR strany Smer−SD v Michalovciach Ing. Ľ.
Vaľka a vedúcej klubu Smer−SD Strážske M.
Fischerovej, ktorá spolu s vedením klubu celú akciu
aj organizačne a materiálne zabezpečila. 

Ing. Eva Búciová

Vlajka Strážskeho na najvyššom vrchu Ánd
Dňa 22. januára 2011 vystúpilo 15 Slovákov, medzi nimi 2 Strážania Gabika Kaňuchová  a Peter Vaľo,

na Aconcaguu (6962 m.n.m.), kde vztýčili vlajku Slovenska aj mesta Strážske, ktoré tam vlajú doteraz.
Aconcagua je najvyšší vrch Ánd, amerického kontinentu, južnej pologule, západnej pologule a najvyššia

hora sveta mimo Áziu. Jej názov pochádza z kečuánštiny a znamená Biela stráž.
Smer prevládajúcich vetrov pripravuje pre horolezcov z celého sveta ťažké podmienky, klimaticky zrovna−
teľné s nižšími osemtisícovkami Himalájí. Aconcagua je psychicky a fyzicky náročný kopec. Naozaj repre−
zentuje výstup na 8000 m vysokú horu. Problémy spôsobuje najmä nadmorská výška, orientácia a tzv.
viento bianco − obávaný mrazivý rotujúci vietor −, ktorý ničí všetko, čo mu príde do cesty. 

Po preprave do Argentíny začína naša príprava na výstup. Po absolvovaní 6 dňového aklimatizačného
pobytu v stredisku Valecitos, kde sme dosiahli výšku 5200 m.n.m., sa presúvame pod náš hlavný cieľ −
Aconcaguu, do indiánskej osady Puente de Inca. Tu je skrátený denník nášho pobytu pod horou:

14.januára presúvame sa do tábora Confluencia (3800 m.n.m), 15.januára  prepravujeme batožinu do
základného tábora Plazza de Mulas (4400 m.n.m.). S batožinou (hlavne zásoby s potravinami, voda, plyn
a pod. takmer na 3 týždne) nám pomohli prenajaté mulice. Časť batožiny nesieme sami. 16.januára  začína
aklimatizácia výstupom do tábora Canada (4877 m.n.m.). 18.januára robíme vynášku do tábora Nido de
Condores (5565 m.n.m.). 19.januára  budujeme výškový tábor na Nido de Condores. 20.januára  ďalší
aklimatizačný výstup na Berlín (5950 m.n.m.). 21.januára  vynáška a budovanie tábora Berlín. 22.januára o
4. hod. ráno začíname  výstup na Aconcaguu. Po 12. hod. 15 Slovákov úspešne vystúpilo na vrchol (na
vzájomných snímkach). Po 3 hodinách sa vraciame do výškových táborov. 23.januára  zostupujeme všetci
relatívne zdraví do základného tábora. 24.januára  vystupujeme ešte na neďaleký kopec Cerro Boneto
(5004 m.n.m.), z ktorého je nádherný výhľad na Aconcaguu. 25.januára balíme základný tábor a schádzame
unavení, ale šťastní do civilizácie. 

Hora nás pustila všetkých a sme jej za to veľmi vďační. Hore naši padreovia (farári) odslúžili svätú omšu,
možno najvyššie na svete. Kamarát Majo vyniesol gitaru, tak sme si aj zaspievali slovenské pesničky,
vysoko a ďaleko od domova. Horám zdar!                                                          P.Vaľo a G. Kaňuchová


