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Z rokovania 
mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom malo
mimoriadne zasadnutie 8. apríla 2011, na kto−
rom po prerokovaní schválilo:
1. Dotácie pre športové oddiely v zmysle VZN č.
5/2010 :
Futbalový oddiel:                              12 235 eur
Volejbalový klub:                                1 765 eur
Mestský bežecký oddiel:                       2 600 eur
Klub slovenských turistov:                     2 900 eur
Športový kolkársky klub NAVIC:             2 100 eur
Oddiel kulturistiky a silového trojboja:      1 800 eur
Tanečný aerobik:                                1 400 eur

Ing. V. Dunajčák, primátor mesta

Začne sa sčítanie
obyvateľov, domov a bytov

Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčíta−
cieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací
komisár povinný preukazovať sa osobitným
poverením a nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho
sami nevyzvete.

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčí−
tacie tlačivá: l A. Údaje o obyvateľovi pre každé−
ho člena domácnosti l B. Údaje o byte vyplní
jedna osoba za celú bytovú domácnosť l C.
Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca do−
mu za každý dom − za každý dom jedno sčítacie
tlačivo.

Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací ko−
misár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vy−
plniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požia−
dajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade
potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili
údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie
tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom
obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.      − red −

Na slovíčko, pán primátor

Pomník padlým v 1. svetovej vojne sa na−
chádza na cintoríne na Ulici osloboditeľov. Je
originálom kópie,
ktorá sa nachádza
na Námestí Ale−
xandra Dubčeka.
Pomník postavili
pôvodne v strede
obce jej vďační ob−
čania  26  padlým
z obce Strážske.
Čo sa neskôr udia−
lo a čo robí mesto
pre nápravu?

V 70−tych rokoch
bol pomník nespráv−
nym rozhodnutím premiestnený na cintorín a ani na
naliehanie občanov ho nebolo možné pre zlý
technický stav vrátiť na pôvodné miesto. Z toho
dôvodu bola na námestí zhotovená kópia tohto
pomníka. Originál, ktorý je na cintoríne, kde sa
pohybuje dosť ľudí, sme povinní zachovať. Pomník
je zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Na základe žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na zabezpečenie špeciálnej starostlivosti
o vojnový hrob (v súlade s § 6, ods. 3, písm. d) a
podľa § 4, ods. 1, Zákona č. 130/2005  Z. z. o voj−
nových hroboch) na rok 2010, ktorá bola podaná v
apríli minulého roku, dostáva mesto dotáciu. 

Na celkovú opravu poškodeného pomníka pad−
lým v 1. svetovej vojne boli schválené finančné
prostriedky vo výške 10 000 eur, ktoré sa mesto
zaväzuje účelovo použiť v roku 2011.

V apríli 2011 bola podpísaná zmluva s Minister−
stvom vnútra SR o poskytnutí finančných pro−
striedkov zo štátneho rozpočtu SR na rok 2011 na
výkon prác na vojnových hroboch. V návrhu zá−
kladnej  opravy je uvedené: l obložiť jestvujúci pa−
mätník žulovými materiálmi, l vyspraviť vrchný pi−
lier, l obnoviť pamätné tabule z kvalitnejšej tmav−
šej žuly a iné práce.

Ďakujem za odpoveď!                       − red. −

XV. Strážčanský jarmok
13. a 14. 5. 2011

Kultúrny program: 13. mája 2011 − piatok
9.00 DJ

10.00 Slávnostné otvorenie jarmoku 
na Námestí A. Dubčeka
Tanec ZŠ                               
Príhovor primátora mesta
Folklórne pásmo ZUŠ 
SZ Rozkvet 

14.00 SZ Rozkvet
14.30 Vystúpenie MŠ, ZŠ, DSS Lidwina, ZUŠ, 

CVČ Dúha
16.00 Folklórny súbor Vranovčan
17.10 Zábavné hudobné pásmo 

Usmejte sa na nás − Eminent
18.30 Tanečný súbor Merlin
19.30 Hosť: Adela Banášová a Peter Modrovský
20.00 Koncertná show Otta Weitera
21.30 − 23.30   Diskotéka s hudobnou skupinou 

Bomba band
14. mája 2011 − sobota

9.00 DJ               
10.00 Folklórna skupina Tarnavčan a Ľaľija
11.00 Spevácka skupina Rozmarín a Zrkadlenie
11.15 Dychová hudba Vychodňare
12.00 Ukončenie jarmoku 

AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

Aj menšie obecné službyAj menšie obecné služby
Mesto Strážske využíva aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré realizuje úrad práce, sociálnych

vecí a rodiny. Tieto národné projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu alebo z iných zdrojov. Mesto Strážske sa pravidelne každý rok zapája do aktivačnej činnosti
formou menších obecných služieb pre obce. 

Zaznamenávame neustály záujem občanov o
takúto formu ich aktivizácie. V tomto roku sme
zamestnali 10 uchádzačov o zamestnanie, nakoľko
väčšina z nich nespĺňala podmienky určené
zákonom. Pokiaľ sa uchádzač o zamestnanie už
dva razy po šesť mesiacov podieľal na aktivačných
prácach, nemá nárok pokračovať ďalej. Jednou z
možností, ako zamestnať aj občanov, ktorí
nespĺňajú túto podmienku, je prijať ich na menšie
obecné služby podľa zákona o obecnom zriadení.
V menších obecných službách máme v súčasnosti
zamestnaných 22 občanov, čiže na čistení ulíc,
kosení a separovaní odpadu sa v meste podieľa
spolu 32 občanov.

Chceme podporiť nielen dlhodobo nezamest−
naných, ale aj absolventov do 25 rokov, ktorí sú
tiež znevýhodnenou skupinou nezamestnaných.
Na oddeleniach mestského úradu sa poskytuje
absolventská prax pre 3 absolventov. Polročná
prax by mala pomôcť absolventom pri ďalšom
uplatnení sa na trhu práce.

Mesto využilo podľa § 50 zákona o službách v
zamestnanosti aj zamestnávanie znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie v rámci aktívneho
opatrenia "podpory regionálnej a miestnej zamest−
nanosti". Možnosť zamestnať sa na 9 mesiacov tak
dostali občania do 25 rokov, nad 50 rokov, dlhodo−
bo nezamestnaní občania, zdravotne ťažko postih−
nutí občania, občania prepustení z predchádza−
júceho zamestnania z organizačných dôvodov.

Zamestnali sme 12 ľudí s rôznym zameraním −
strážnici, upratovačky, administratívni  pracovníci. 

Snažíme sa využívať aktívne opatrenia v naj−
vyššej možnej miere, podľa potreby a tak ako to
umožňuje rozpočet. Na jednej strane sa snažíme
pomôcť zvýšiť životnú úroveň ľuďom, ktorí si nemô−
žu nájsť zamestnanie a zamestnáme ich, a na
strane druhej čo najviac zveľadiť mesto, zlepšiť
životné prostredie a skvalitniť život v meste. Na
každé opatrenie je potrebná určitá finančná spolu−
účasť mesta, preto sa snažíme nájsť nejaký kon−
senzus medzi požiadavkami nezamestnaných a
možnosťami a potrebami mesta. 

Mgr. Zuzana Voľanská

1.6.2011
Medzinárodný deň detí

o 14.30 na detskom ihrisku 
v Strážskom

Takto zdobila mládež máj. Podrobnejšie na
2. strane.            Snímka a rext: G. Grmolcová.
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Blahoželáme
V minulých dňoch oslávila okrúhle životné

jubileum Bc. Marcela Danková, ktorá 10 rokov
vykonáva funkciu matrikárky. V rámci tejto
funkcie i v ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti)
pripravila mnoho sobášov, osláv jubileí, ale aj dô−
stojné posledné občianske rozlúčky, píše spolo−
čenskú rubriku novín. Dôležité povinnosti vyko−
náva pri voľbách i teraz pri sčítaní ľudí… Pri prí−
ležitosti jubilea primátor mesta Ing. V. Dunajčák
ocenil jej dlhoročnú prácu a s kyticou kvetov jej
zablahoželal, podobne i spolupracovníci z úradu. 

K blahoželaniu sa pripája redakcia novín a
ZPOZ!

Spoločenská
rubrika

Marec a apríl 2011
Narodili sa: 4 chlapci a 5 dievčatká
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké páry
Jubilanti: Marec: Ladislav Mačupa, MVDr. Ľubo−
mír Pirč, Ing. Dušan Cacara, Mgr. Viera Marková,
Margita Adamová, Kvetava Oblažná, Valéria Žof−
čáková, Cyril Demeter, Peter Schudich, Ing. Viera
Lenártová, Mária Juríková, Viktória Dančišinová,
Jozef Dzurilla, Ján Kopka, Dušan Torok, Albína
Sovjaková, Irena Diliková, Eva Juhásová, Berta
Kopková, Mária Takáčová, Zdeněk Michalčík,
Ing. Jozef Švancara, Vladimír Mati, Jozef Tejgi,
Štefan Korený, Ing. Ján Ferenčík, Angela Viňan−
ská, Jozefa Maceňková, Irena Bánová.
Apríl: Viktor Smoľák, Rudolf Kiseľ, Emília Sabo−
vá, Nataša Pavúková, Monika Hriciková, Anna
Morozová, Jarmila Meňovčíková, Matúš Kulik,
Mária Mikolajová, Kamila Hajdučková, Jolana
Slivková, Helena Konečná, Božena Kosťová, Má−
ria Bertová, Július Kopáč,  Mária Bišťanová, Ján
Lenčák, Ing. Ján Terpák, Jozef Švihura,  Ladislav
Ščerba, Juraj Pešta, Mária Lenártová, Irena Lau−
fová.
Novorodencom, ich rodičom a jubilantom srdečne
blahoželáme! 
Zomreli v marci a apríli: Margita Terifajová,
Juraj Boboš, Helena Remáková, Anna Bujnov−
ská, Mária Šalapová, Patrik Hrnčiar. Venujme im
tichú spomienku!                          Bc. M. Danková

Vyèistime si Slovensko

Na základe výzvy Ministerstva životného pro−
stredia SR sa  organizácie, školy a súkromný sektor
zapojili do  akcie Vyčistime si Slovensko. Reagovali
promntne a v meste zbierali odpad a čistili prírodu.

Zároveň pri príležitosti Dňa Zeme vyjadrovali
svoj vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane.
CVČ zorganizovalo kreslenie na chodník, do ktoré−
ho sa zapojili členovia krúžkov CVČ, mládež z DSS
Lidwina, klienti DSS Harmonia a ďalší. Krúžok mla−
dých moderátorov CVČ odvysielal v mestskom roz−
hlase reláciu zameranú k ochrane prírody, prostre−
dia a zeme. Zároveň aktuálne spropagoval pre−
biehajúce aktivity v meste.                       − grm −

Deň Zeme študentov SOŠ
Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň

Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem.
Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa
o ňu aj starať. Aspoň tento deň by sa mali ľudia
odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné
urobiť. A aby sme si raz do roka pripomenuli svoju
závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám
prostredníctvom zeme poskytované.

Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali,
že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovno−
váha všetkého živého na tejto planéte je vzácna,
obdivuhodná, no veľmi krehká. Tento ekologický
sviatok Zeme si pripomenuli aj študenti Strednej
odbornej školy v Strážskom. A začali hneď zhurta.
V spolupráci s mestom, referátom životného pro−
stredia, sa 18. − 20. apríla pustili do čistenia a upra−
tovania okolia svojej školy a priľahlých priestorov.
Vyčistili chodníky, zarastené trávniky smerujúce až
k železničnej stanici, poodnášali opadané konáre.
Tým si spestrili nielen časť vyučovania, ale aj kaž−
dodennú cestu do školy. Ich aktivity pokračovali v
stredu maľovaním na chodník pred mestským úra−
dom v spolupráci s referátom kultúry a športu. Štu−
denti tretieho a štvrtého ročníka svojimi kresbami
vyjadrili to, čo pre nich životné prostredie znamená.
Ich kresby boli mementom pre tých, ktorí po
chodníku kráčali. A veru, bolo sa načo pozerať.
Aspoň týmito malými činmi upozornili na ekologické
problémy, ktoré ľudstvo vytvorilo. 

Ing.Bc. Beáta Kužmová

40. výročie ZUŠ 
Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych bre−

hov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti,
je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu... Preto ju
milujeme v modernej aj klasickej podobe. Výročia
sú vzácnou príležitosťou pre čas, v ktorom sa mož−
no obzrieť späť a pomaly zastavujúc spomínať.

Základná umelecká škola v Strážskom si pripo−
mína 40. výročie svojho založenia. V živote školy je
to čas obzrieť sa späť, zhodnotiť dosiahnuté úspe−
chy a výsledky a vytýčiť si nové ciele do budúcna.

Prajeme všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno
tejto školy, aby vynaložené úsilie prinášalo vždy len
plody radosti a hrdosti.                            M. Uličná

Máj, máj, máj zelený...
História stavania májov sa u nás datuje už od

15. storočia. Tento zvyk sa v zmenenej podobe
udržal dodnes. Dňa 28.4.2011 sme aj v našom
meste stavali máj, aby sme zachovali tento pra−
dávny ľudový zvyk. 

Za otvorenie tohtoročnej tradície patrí vďaka
primátorovi mesta Ing. V. Dunajčákovi, ktorý nám
ho dovolil postaviť, no zároveň sa pri ňom aj veseliť.
Dievčatá máj krásne vyzdobili a spoločne  pri ňom
zaspievali. Za postavenie mája dostali chlapi
"oldomáš". Členka folklórneho súboru Orgonina
pozvala primátora  do tanca, neskôr sa pridali  ďalší
folkloristi. Nasledoval kultúrny program a vystúpili
deti MŠ, mládež z DSS Lidwina, detský folklórny
súbor Stražčanik z CVČ, a na záver zatancoval
folklórny súbor Orgonina z Vranova nad Topľou. 

Vyzdobený máj je stále symbolom lásky a ra−
dosti. Nech táto tradícia aj pre budúce generácie
pretrváva  naďalej.                                − D.S. −

Zdobené i paličkované
V predveľkonočnú nedeľu pripravil krúžok šikov−

ných rúk pri referáte kultúry MsÚ výstavu veľkonoč−
ných vyjíčok a paličkovanej čipky, ktorá bola vo
VÚS.

Vajíčka vystavovali: M. Tejgiová, T. Geľatková,
J. Kovaľová ml., M. Ihnátová. Vyše 200 vajíčok bolo
zdobených niťami, madeirovou technikou a vkla−
daním ozdôb do vnútra otvoreného vajíčka. Jednu
sériu tvorili perníčky.

Paličkované práce, ktorých bolo vyše 70, vysta−
vovali členky krúžku M. Tothová, T. Ihnátová, A.
Gajdošová, A. Polomčáková, M. Brezovská, M. Ko−
čanová. Na konárikoch vyseli aj paličkované va−
jíčka.                                                   − olc −

Slávik v StrážskomSlávik v Strážskom
Dňa 10. apríla  sa vo viacúčelovej sále za početnej účasti divákov a účinkujúcich uskutočnil 13. ročník

súťaže v interpretácii ľudovej piesne Strážčanský slávik. Najviac ocenených zlatých slávikov získala
materská škola v zastúpení: Z. Lalkovičovej, T. Hricika, T. Tokára, S. Behúnovej a S. Bermanovej. V  ka−
tegórii ZŠ − I. stupeň − udelila porota 1. miesto K. Müllerovi, 2. miesto N. Zubkovej, 3. miesto A. Haluškovi
a cenu poroty získala T. Šumilová. V  II. stupni získala 1. miesto S. Dankaninová, 2. miesto N. Barvířová
a 3. miesto V. Pirníková. V mládežníckej kategórii získala 1. miesto M. Horváthová z DSS Lidwina a v
kategórii dospelých udelila porota 1. miesto A. Ščurovej z DSS Harmonia, 2. miesto J. Sinčákovi zo
Zbudze a 3. miesto A. Mandelovej z DSS Harmonia.

Svoje moderátorské schopnosti si vyskúšali členovia krúžku mladých moderátorov z centra voľného
času, pod vedením G. Grmolcovej. V krátkom kultúrnom programe sa predstavil DFS Stražčanik z CVČ
a nesúťažne zaspieval Ján Sinčák.

Veľké poďakovanie patrí Kataríne Čakurdovej, učiteľke ZUŠ v Strážskom, ktorá svoj čas venovala
nácviku a prípravám mladých talentov za doprovodu akordeónu a taktiež klientom DSS Harmonia, ktorí
− v rámci ergoterapie pod vedením ergoterapeutky Bc. Beáty Dankovej − zhotovili krásnu výzdobu. 

Bc. Mária Brezovská

Dopoludnie s rozprávkou 
Kniha nás sprevádza už od kolísky. Pri príleži−

tosti Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa
každoročne slávi 2. apríla, sme v rámci tohto sviat−
ku pripravili pre deti zo znevýhodneného prostredia
kultúrnu akciu pod názvom Dopoludnie s roz−
právkou. Ako sociálni pracovníci mesta Strážske − v
rámci programu  Podpora sociálnej práce v meste
Strážske − sme sa zapojili do tohto sviatku spo−
mínanou akciou, ktorá bola venovaná detskej knihe
a rozprávkam. Pre každého kniha znamená niečo
iné. Niektorí ju považujú za zdroj informácií a múd−
rosti, pre iných znamená moc premeniť zlú náladu
na dobrú, a dobrú na ešte lepšiu. Detská rozpráv−
ková kniha existuje už veľmi veľa rokov. Naše ma−
my nám čítali rozprávky, aby sme už v detskom
veku vedeli rozlíšiť dobro od zla. Spomínaného kul−
túrneho podujatia sa zúčastnili deti špeciálnej triedy
pri Základnej škole v Strážskom, ktoré sa prezen−
tovali básňami a čítaním. Detská kniha si zaslúži
našu pozornosť, tak ako jej čitatelia.

Prvoradým cieľom akcie bolo podnietiť lásku
detí ku knihám a čítaniu, snahu priblížiť našim
najmenším rozprávky a prežiť zázračné dopoludnie
s knihou na dlani. Slová kníh sú naozaj veľmi
vzácne a kniha je jednou z najkrajších kultúrnych
hodnôt, ktoré reprezentujú ľudstvo. Preto veríme,
že aj takéto spoločne strávené dopoludnie bolo pre
deti prínosom. Potvrdzujú to aj slová básnika Puš−
kina, že knihy sú pre človeka tým, čo sú pre vtáka
krídla.                                          Bc. M. Kužmová



Zažili sme čas poznaniaZažili sme čas poznania
25. marca v rámci Mesiaca knihy sa v zasadačke MsÚ uskutočnila beseda s básnikom − sudcom

JUDr. Martinom Vladikom.

Predchádzalo jej hudobno−slovné pásmo KP Zrkadlenie z jeho najnovšej zbierky Čas poznania. Verše
o jeho ľudskom postoji k tragickým a smutným udalostiam, verše z prostredia súdnictva, rodiska a najmä o
ľúbosti a láske v rôznych podobách recitovali členky Zrkadlenia Ing. E. Búciová, M. Karkošiaková, A.
Mochťáková, J. Románová, A. Zabloudilová a Mgr. S. Zubková, na gitare hrala a spievala D. Mihalčinová.

Pásmo pripravila G. Grmolcová, ktorá privítala a predstavila hosťa podujatia. V besede odzneli otázky a
odpovede M. Vladika o jeho tvorbe, inšpirácii, všímavosti k udalostiam a vplyve jeho zážitkoch z práce
sudcu (je predsedom senátu Najvyššieho súdu v Bratislave). Zbierka Čas poznania, ktorú vydal v minulom
roku a do života ju uviedol na oslavách životného jubilea, je výberom doteraz vydaných zbierok. Do besedy
sa zapojil aj jeho otec, ktorý pozdravil najmä bývalých chemkárov, pretože v Chemku celý život pracoval.
Otázkami v besede nešetrili E. Lipovská, O. Dankaninová, J. Daubnerová, M. Peťková, A. Mochťáková, D.
Mihalčinová, a ďalšie. Mnohé sa pochvalne vyjadrili k jeho veršom, ktoré sú v slovenskej poézii ojedinelé.
O jeho aktuálnu zbierku prejavili milovníčky poézie záujem. Čas poznania teraz venoval autor mestu
Strážske a členkám Zrkadlenia. Zrkadleniu venoval
aj zbierky iných autorov, aby mali z čoho v ďalšej
činnosti čerpať. Po dotlači Času poznania prídu
výtlačky neskôr.

Básnikovi sa v závere besedy poďakovala B.
Apjarová, vedúca mestskej knižnice aj v mene refe−
rátu kultúry, ktoré boli spoluorganizátormi podujatia
spolu so Zrkadlením. − ika −
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Deň s Andersenom
Medzinárodný deň detskej knihy si pripomína−

me na celom svete v deň narodenia známeho
dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Preto
mestská knižnica  usporiadala 1. apríla  3. ročník
Deň s Andersenom.

Do tohto milého projektu sa zapojilo vyše 200
účastnikov  z MŠ, ŠKD, ŠPT I. a II. pri ZŠ, klienti
DSS Lidwina a Harmonia. Spoločnými silami sme
pripravili krásnu výstavu trojrozmerných prác s
jarnou tematikou. Na náš rozprávkový strom si deti
popriväzovali svoje priania a túžby. Počas dňa sa v
MsK striedali rôzne skupiny, ktoré absolvovali ex−
kurzie MsK, využívali internetovú miestnosť, uspo−
riadali sme maratón v čítaní Andersenových roz−
právok, deti MŠ i ŠD kreslili na chodník, inštalovali
sme výstavu brožúr Ronapo, vydaných v 70. ro−
koch, ktorá mala úspech hlavne medzi staršími
účastnikmi. Každý návštevnik i účastnik dostal malú
pozornosť, deti sladkosť, starší maličké kuriatko. Bol
to krásny rozprávkový deň plný zážitkov a slneč−
ných lúčov.                                         B. Apjarová

Plán podujatí CVČ

Tanečníci súťažili
2. apríla v MsKS v Michalovciach sa konala

okresná súťaž detských foklórnych súborov − Det−
ský folklórny festival Zemplína. Uvedenej  súťaže sa
zúčastnil aj DFS Stražčanik, ktorý úspešne pracuje
v CVČ pod vedením Ing. Martina Ťaska. Mladí ta−
nečníci sa predstavili súťažnou choreografiou  Hry
a tance z okolia Budkoviec. V silnej konkurencii
detských foklórnych  súborov  z okresu Michalovce
bol nášmu kolektívu odbornou porotou udelený  dip−
lom  v striebornom pásme. Blahoželáme! 

Stretnutie s básnikom
Dňa 25. marca privítali deti v CVČ známu

osobnosť. Hosťom bol básnik  JUDr. Martin Vladik,
ktorý je predsedom senátu Najvyššieho súdu SR v
Bratislave. 

V úvode besedy vystúpili s ukážkami veršov
členovia záujmového krúžku Mladý moderátor.
Potom nasledovalo rozprávanie básnika. Žiakom a
ich pedagógom porozprával o svojej doterajšej
tvorbe. Priblížil deťom svoju cestu k básnickej
tvorbe a čo ho inšpiruje. V družnej besede deti
kládli mnoho zvedavých otázok, na ktoré im hosť
ochotne odpovedal. Básnik bol veľmi spokojný a
prekvapený podnetnými otázkami detí. V závere
podotkol, že v priestoroch CVČ sa mu veľmi páčilo
a rád pride na stretnutie s mladými.

Tvorivé dielne 
Maľovanie vajíčok má v CVČ už svoju tradíciu.

V pondelok 18. príla sa stretli deti, rodičia i starí
rodičia na veľkonočných tvorivých dielňach, kde  si
mohli vyskúšať rôzne výtvarné techniky. Marta
Tejgiová ukázala  maľovanie anilínovými farbami a
Terézia Geľatková predviedla techniku dierkovania.
Deťúrence spočiatku  pozorovali ich šikovné ruky.
Nesmelé pokusy malých maliarov, ktorí pracovali s
vyfúknutými vajíčkami, nakoniec priniesli svoje vý−
sledky a domov odchádzali s prekrásne  vyzdobe−
nými vajíčkami.                                      − A.F −

11.5.2011 − streda o 13.30 hod. − Moja mama 
je najlepšia − vystúpenie členov ZÚ  v DSS 
Harmonia  pri príležitosti Dňa matiek

13.5.2011 − piatok o 15.30 hod. − Strážčanský 
jarmok − vystúpenie členov  ZÚ v kultúrnom 
programe

16.5. − 22.5.2011 Týždeň modrého gombíka  
−  zbierka na pomoc najviac ohrozeným 
a zraniteľným deťom vo svete, tento rok 
deťom v Južnom Sudáne

19.5.2011 − štvrtok od 10.30 hod. − Deň plný športu,
zábavy a hier − v rámci Európskeho týždňa 
mládeže
10.30 hod.− Aj my to dokážeme − hry a súťaže

pre klientov DSS Lidwina
14.30 hod. − Zumba show
16.00 hod. − Stolnotenisový turnaj 

deti versus rodičia
16.00 hod. − Kolkársky turnaj
18.00 hod. − Futbalové hviezdy na trávniku 

− futbalový zápas rodičov s deťmi
26.5.2011 − štvrtok10.00 hod. − Drogy a závislosti 

− beseda s lekárkou pre deti

Letné prázdniny 
v CVČ

Vážení  rodičia, milé deti! Leto sa nezadržateľne
blíži a s ním aj letné tábory. Po dobrých skúse−
nostiach z minulých rokov prichádzame opäť s
ponukou letných prímestských táborov, odborných
sústredení a kurzov pre deti. Veríme, že vás naša
ponuka zaujme a vyberiete si.

Prázdniny s Ferdom Mravcom − prímestský
tábor I. turnus 4.7.2011 −8.7.2011 − každý deň bude
novou výzvou zapojiť sa do zaujímavých hier, napí−
navých súťaží, aktivít plných zábavy a smiechu.
Poplatok 15 eur.

Týždeň indiánom − prímestský tábor II. turnus
11.7.2011 − 15.7.2011 − deti sa stanú členmi indián−
skeho kmeňa, spoznajú indiánsku kultúru i pra−
vidlá. Nebude chýbať stavba típí hľadanie pokladu,
jazda na koni, indiánske hry. Činnosť bude usku−
točňovaná v priestoroch CVČ i blízkom okolí. Popla−
tok: 15 eur. 

Letné prímestské tábory sú určené deťom vo
veku 7 − 14 rokov. V cene sú zahrnuté náklady na
stravu (desiata, obed v ZŠ), základné poistenie,
pitný režim, materiál na činnosť, odmeny a ceny do
súťaží, prípadne cestovné a vstupné.

Tenisové leto 18. 7. 2011 − 22.7.2011. Teniso−
vý kurz pre záujemcov vo veku 8 − 14 rokov zame−
raný na nácvik základov tenisu, pohybových hier a
zdokonalenie kondičných schopností detí. Denná
dochádzka v trvaní 3 hodín, podľa rozpisu. Popla−
tok: 5 eur. Možnosť zapožičania  rakiet, lôpt a
športových pomôcok.

Z každého rožka troška 18.7.2011 − 22.7.
2011. Týždeň  plný tvorivosti a netradičných aktivít
pre členov záujmových útvarov a ostatným záujem−
com vo veku 8 − 14 rokov. Pod odborným vedením
deti nahliadnu do tajov netradičných remesiel,
spoločné remeselné dielničky, k tomu súťaže a hry.
Denná dochádzka 9.00 − 12.00 hod. Strava z vlast−
ných zdrojov. Poplatok 5 eur.

Svet hrnčiarskej hliny 25.7.2011 − 29.7.2011.
Modelovanie z hliny, práca na hrnčiarskom kruhu,
výroba dekoratívnych predmetov pre deti vo veku 7
až 14 rokov. Denná dochádzka 9.00 − 13.00 hod.
Strava z vlastných zdrojov. Poplatok:7 eur. 

V prípade záujmu je potrebné nahlásiť sa v CVČ
Strážske do 3.6.2011.

So spisovateľkou
P. Sabolovou

V pondelok 11. 4. 2011 k nám do základnej ško−
ly zavítala vzácna návšteva − pani spisovateľka
Paula Sabolová. Veľmi sme sa potešili, lebo sme
prečítali jej knihu Vrkôčkine tajné objavy. Kniha sa
nám všetkým veľmi páčila. Nakreslili sme na
výkresy to, čo sa nám v knihe najviac páčilo. Pani
spisovateľka nám ukázala aj inú svoju knihu − plnú
básní. Zasypali sme ju rôznymi otázkami, na ktoré
milo odpovedala. V závere besedy každému z nás
napísala venovanie s podpisom. Už teraz sa teším,
ako si to nalepím do svojho pamätníčka.

Nina Orendáčová, II.B

Èiarka v súvetí
V minulom roku vyšla kniha Čiarka v súvetí,

ktorej autorkou je naša rodáčka Mária Hajičková.
Príbeh dvoch priateliek − ako znie podtitulok knihy −
je z nášho prostredia z čias autorkinho života a
práce v Strážskom. Teraz M. Hajičková žije a pra−
cuje v Ždiari. Zaujímavé čítanie ponúka na 224
strahách, pričom sa núka konštatovanie, že možno
by sa mnohí našli v častiach príbehu. Alebo sa to
len zdá? Zdanie môže klamať. Knihu nenájdete v
kamenných obchodoch s knihami. Bola distribuo−
vaná vo vlastnej réžii autorky. Istý čas bola v pre−
daji v mestskej knižnici. Mnohí sa po knihe zháňali.
Možno sa ešte nejaký výtlačok tam nájde.  − grm −
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DARUJTE PSÍKOM STARÉ MATRACE, DEKY, HRNCE...

Dve dobré duše
Mestskou karanténnou stanicou v Strážskom

prejde každoročne asi tridsiatka psov. Do karan−
ténnej stanice sa zvieratá dostanú odchytom, ktorý
zabezpečujeme vyškolenými zamestnancami
mestskej polície. Po odchytení psíka sa mu potom
snažíme vyhľadať majiteľa, ktorému pes zabehol.
Často sa stáva, že tieto zvieratá sú vypustené na
verejné priestranstvá úmyselne, pretože sa ich ma−
jiteľ chcel zbaviť. Nezodpovedný majiteľ tak prená−
ša zodpovednosť za ďalší osud psíka na mesto. 

Našou snahou je vyhľadať majiteľa, alebo nájsť
pre zvieratko adoptívnu rodinu. Poslednou možnos−
ťou je eutanázia nechceného zvieraťa. 

V poslednom polroku sme však nemuseli k ta−
kémuto drastickému opatreniu u žiadneho chovan−
ca mestskej karanténnej stanice pristúpiť. Dôvod je
prostý. Začali sme s výhodnou spoluprácou s orga−
nizáciou Psia duša, najmä však s jej aktivistkami
Katarínou Gejdošovou a Miroslavou Saxovou. Tie−
to dve mladé dámy neľutujú svoj čas, energiu a ani
vlastné prostriedky nato, aby osud týchto zvierat
nespečatila posledná injekcia od veterinára.  Najmä
na Mirke, študentke gymnázia Pavla Horova v Mi−
chalovciach, spočíva v súčasnosti starostlivosť o
umiestnené zvieratá a o čistotu v karanténke. Obe
odvádzajú vynikajúcu prácu aj v umiestňovaní tých−
to zvierat u adoptívnych rodín. Na základe ich práce
sa "naše" zvieratá dostali až do Českej republiky,
ale kontaktovali nás aj záujemcovia z Talianska a
pod. Obe dievčatá spolupracujú na takýchto pro−
jektoch v rámci širokého okolia. Podľa ich slov im
chýba trochu väčšie pochopenie a zaangažovanosť
samospráv, alebo aj obyčajných ľudí. Na začiatok
by možno stačilo, ak by ľudia darovali nejaké ne−
potrebné matrace, staré hrnce a podobné pro−
striedky, ktoré sa dajú v karanténach či útulkoch
využiť. Každú spoluprácu by rady uvítali.

Od nás im patrí za všetko veľká vďaka!
Štefan Román, náčelník MsP 

Na čele tabuľky VP J. Cibulka
Kolkársku II. ligu − Východ  a Východoslovenský pohár (VP) 2010/2011 odohrali naši kolkári za

pomerne dramatických podmienok. Jesennú časť týchto súťaží hrali v úplne nevyhovujúcich
podmienkach (písali sme o nich začiatkom roka) a prejavilo sa to aj na výsledku. V obidvoch
súťažiach sme skončili na predposlednom mieste. Neskôr sa  čiastočne zlepšili podmienky na
zápasy i tréningy, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj na dobrých výsledkoch našich hráčov  v
jarnej časti oboch už skončených súťaží. Tieto výsledky  zlepšili aj celkové umiestnenie  družstva
a  hráčov vo výsledkovej tabuľke oboch súťaží.

Po dvadsiatom kole II. ligy − Východ 2010/2011
skončilo družstvo ŠKK Strážske v celkovom poradí
na štvrtom mieste za družstvom KK Šemša, druhým
OŠK Rudňany a prvým Sabi Sabinov. V celkovom
poradí jednotlivcov figuruje z ŠKK Strážske Marián
Konečný na 8., Ján Cibulka na 12. a Vladimír
Šandor na 16. mieste. Dobré výsledky dosahoval aj
Vlado Lipovský, Miro Štefan, Pavol Meňovčík a Igor

Grnáč, ale odohrali menej zápasov. 
Výrazný úspech dosiahli naši hráči v 5. kole VP,

ktorý sa odohral 9. apríla v Sabinove. Zvíťazilo
družstvo ŠKK Strážske pred družstvom KK Šemša
a tretím Sabi Sabinov. Na čele štvorky najlepších
hráčov 5. kola bol Ján Cibulka. Za pekné víťazstvo
všetkým blahoželáme.  

Po 5. kolách VP sa ŠKK Strážske umiestnilo
ako družstvo na 3. mieste so ziskom 10 bodov za
družstvom KK Šemša (11 b) a prvým OŠK Rud−
ňany (13 b). No na čele tabuľky jednotlivcov je náš
Janko Cibulka pred V. Máchom z Imkotex Sabinov
a tretím M. Novotným ml. z KK Šemša. Z ďalších
našich hráčov je  M. Konečný na 8., V. Šandor na
9. a P. Meňovčík na 20. mieste.

Veríme, že v ďalšom ročníku týchto súťaží budú
výkony našich hráčov závislé predovšetkým od ich
hráčskeho umenia a nie od technických podmienok
kolkárne.                                    Ing. Eva Búciová

6. ročník ČSOB City maratón Bratislava
Dobre reprezentovali Strážske

V dňoch 25.−27.3.2011 sa v našom hlavnom meste uskutočnil 6. ročník ČSOB City maratón Bratislava,
na ktorom sa zúčastnili aj naši bežci z MBO Strážske Vladislav Lipovský a Jozef Vargovič. Na trojdňovej
akcii sa zúčastnilo približne 6000 športovcov v rôznych bežeckých súťažiach. Hlavnou disciplínou bol
maratón (682 bežcov), kde naše mesto vynikajúco zviditeľnil Vladislav Lipovský, keď obsadil celkovo 14.
miesto časom 2:37:51 hod., ako druhý najlepší Slovák v cieli, vo svojej kategórii 40−49 ročných obsadil 3.
miesto. V disciplíne polmaratón (1628 bežcov) obsadil Jozef Vargovič celkovo 266. miesto v čase 1:35:43
hod., vo svojej kategórii muži 50−59 roční celkovo 19. miesto.

V bežeckej disciplíne Hobby beh v dĺžke 5 km odbehli aj rodinní príslušníci Vlada Lipovského, manželka
Jana a dcéra Lucia, syn Vladislav Lipovský mladší skončil v detskom behu 14−15 ročných na peknom 15.
mieste. Hobby behu sa zúčastnilo 716 nadšencov behu, k tomu treba prirátať 306 štvorčlenných štafiet v
polmaratóne, 300 inline korčuliarov a asi 1500 detí v detských kategóriách. Popularita Bratislavského mara−
tónu z roka na rok rastie, čo potvrdzuje každoročný nárast počtu štartujúcich.                           − MBO −

Majstrovstvá v gymnastike
Dňa 30. marca sme boli v Košiciach na kraj−

ských majstrovstvách v gymnastickom štvorboji.
Cesta sa nám zdala nekonečne dlhá. Nevedeli sme
sa dočkať, kedy uvidíme naozajstnú gymnastickú
telocvičňu. Cvičili sme pekne. Boli sme veľmi rady,
keď sme pri vyhlasovaní výsledkov počuli, že sme
vyhrali druhé miesto. Chlapcom sa podaril taký istý
výsledok. Potešilo nás, že v jednotlivcoch naša
Majka Tkáčová obsadila 3. miesto a Patrik Varga 2.
miesto. Dievčatá z kategórie B skončili štvrté. Som
veľmi rada, že naša námaha sa nám vyplatila.

Saška Turčíková, II.B

Turistická sezóna 

100 JKM 
Výstupom na hrad Brekov sa 20. marca  začalo

100 JKM. Aj keď počasie nebolo priaznivé, predsa
sa na tomto výstupe zúčastnilo veľa priaznivcov
turistiky. Na záchranu hradu Brekov zdatnejší
účastníci pomáhali vyniesť na hrad kameň, ktorý má
byť použitý pri oprave múrov hradu. Ako vždy
nechýbali turisti z Michaloviec, Humenného, Stráž−
skeho, prišli aj žiaci Základnej školy Vranov n/
Topľou  pod vedením Mgr. Anny Treľovej. Tradíciu
športového zápolenia sme ani toho roku nevy−
nechali.  Súťažilo sa v hádzaní šípkami na terč: Deti
do 10 rokov − 1. Ferencová Sofinka, 2. Patlevič Mir−
ko, 3. Kmec Martin. Deti nad 10 rokov − 1. Bendas
Braňo, 2. Ciganoc Martin, 3. Kmec Adam. Ženy − 1.
Škarupová Zlaťa, 2. Janoková Jana, 3. Treľová
Anna. V zmiešanom družstve − 1. Kmec Dušan.
Hod polenom − víťaz − Sabol Lukáš. Preťahovanie
lanom − víťazné družstvo pod vedením Sabola Lu−
káša. 

100 JKM sme úspešne otvorili a Sabo Ján
pútavo porozprával prítomným o histórii hradu
Brekov. Ďalší výstup bol 17. apríla ku Kráľovej
studienke.                                             − AZ −

Nasleduje Belovarka
1. mája sa uskutočnil − v rámci 100 JKM −

výstup na Krivoštianku. V tomto roku sa presunulo
stretnutie z kóty Krivoštianky na vyhliadku, odkiaľ
štartujú aj paraglajding. Po privítaní  Jánom Sabom
sa začali súťaže pre deti aj dospelých. Pľuvanie
hrachom vyhral Maroš Kmec, šípky do 10 rokov
Martin Kmec, šípky nad 10 rokov Kristína Grna−
čová, šípky ženy Katarína Knapová, hod polenom
Dušan Kovaľ. Víťazi boli odmenení vecnými cenami
a všetci boli pozvaní na Belovarku, kde bude 15.
mája záver 100 JKM.                             − J.K. −

Predám 3 izbový byt v Strážskom.
Bližšie informácie na t.č. 0944278181

Predám 18 árový pozemok v Strážskom
na Zámočníckej ulici, č. t. 0907 918 897

Oprava obuvi
Nové služby v Strážskom pre občanov
Otváracie hodiny: utorok až piatok od 9.
hod. do 17. hod., sobota  od  9. hod. do
12. hod. 
Vykonávame zužovanie sár, opravu
opätkov, opravu pätníkov, zašívanie
zipsov (vaky, kabely, čižmy), šijeme no−
vé ručky na tašky. Aj na počkanie! Pri
oprave 4 párov, 5. pár zadarmo.

L. Mačupa, Pod hradom 402/18,  
č. t. 0905 570 411, 0905 736 562

Družba bez hraníc
V Strednej odbornej škole v našom meste sme

rozbehli projekt Bez hraníc, v rámci ktorého sme
vytvorili priateľské vzťahy s družobnou školou v
Českej republike − SOUT Chotěboř. 

Projekt začal na báze virtuálnej spolupráce pro−
stredníctvom etwinningového portálu, kde si štu−
denti vymieňali vedomosti i názory z rôznych oblastí
spoločenského života a zároveň rozširovali jazyko−
vé zručnosti komunikáciou v anglickom jazyku.
Žiaden počítač, ani videohovor však nenahradí sku−
točné stretnutie. Preto sme boli veľmi radi, že sme
v dňoch 9. až 11. marca 2011 mohli privítať 21−
člennú návštevu zo spomínanej školy. Študentom
sme pripravili bohatý program, aby spoznali náš
región. Navštívili tiež Košice, kde ich najviac upú−
tala Steel Aréna − dejisko majstrovstiev sveta v
hokeji. Uznanie patrí tiež primátorovi Ing. V. Dunaj−
čákovi za dôstojné prijatie návštevy na pôde mest−
ského úradu. 

Od našich českých kolegov a ich študentov
sme si vypočuli len slová uznania a vďaky za našu
starostlivosť. To, že svoje slová mysleli úprimne,
dokázali aj tým, ako sa o nás postarali na reciproč−
nej návšteve v Chotěboři v dňoch 29. 4 až 2. 5.
2011. Študenti našej školy mali možnosť spoznať
nádherný región s množstvom pamätihodností,
nedotknutej prírodnej krásy a milých ľudí. Z oboch
návštev v nás ostali len príjemné, hrejivé spo−
mienky. Veríme, že aj budúcich rokoch sa naša
spolupráca bude rozvíjať a potvrdíme, že medzi
sebou naozaj nemáme žiadne hranice. 

Viera Venglarčíková


