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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Vyše dvadsať bodov programu
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 1. marca
2012 a riadilo sa vyše 20−bodovým programom.
Po prerokovaní:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení l Riešenie
pripomienok zo zasadnutí MsZ l Rozbor
hospodárenia Mestského podniku služieb mesta
Strážske k 31.12.2011 l Rozbor hospodárenia
Domspráv s.r.o. za rok 2011 l Nakladanie s komu−
nálnymi a drobnými stavebnými odpadmi − správa
za rok 2011 l Správu o činnosti Mestskej polície
Strážske l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie k
31.12.2011 v Centre voľného času l Správu hlav−
ného kontrolóra mesta Strážske o kontrole miest−
nych daní − daň z pozemkov a zo stavieb za rok
2009 l Správu hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole vybavovania sťažností a petícií za
rok 2011 l Správu hlavného kontrolóra mesta
Strážske o kontrole postupu mesta pri posudzo−
vaní použitia poskytnutých dotácií z rozpočtu
mesta v roku 2011 a o kontrole zúčtovania
vybraných dotácií l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2011 l
Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č.
6/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplat−
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa−
dy na území mesta Strážske l Informáciu o
zámere GVP s.r.o. vybudovať predajňu potravín v
meste Strážske.
Schvaľuje:
l VZN č. 1/2012 o chove a držaní zvierat l
VZN č. 2/2012 Prevádzkový poriadok pohrebiska l
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o určení výšky dotá−
cie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta
Strážske l Text do kroniky mesta Strážske za rok
2010 l Predaj osobných motorových vozidiel za
zostatkovú cenu podľa znaleckého posudku.
Zostatková cena osobného motorového vozidla
Škoda Octavia 1.6, evidenčné číslo MI−444 AC, rok
výroby 1997 je 1 420 eur s DPH. Zostatková cena
osobného motorového vozidla Hyundai Sonata
2.0i, evidenčné číslo MI − 404 BE, rok výroby 2004
je 2 934 eur s DPH l Vyhlásenie obchodno−
verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti Objekt
Kolkáreň, ktorá je umiestnená v Strážskom, má
súpisné číslo 255, nachádza sa na Obchodnej ul.
a je postavená na pozemku parcelné číslo 543/3,

v katastrálnom území Strážske, obec Strážske,
okres Michalovce, nehnuteľnosť je vedená Kata−
strálnym úradom Košice, Správa katastra Micha−
lovce na Liste vlastníctva L V č. 1236 l Podmienky
obchodno−verejnej súťaže na prenájom nehnuteľ−
nosti Objekt Kolkáreň: a) Nehnuteľnosť je možné
dať do nájmu uchádzačovi len na základe písom−
nej žiadosti. Predmetom nájmu nie je pozemok, na
ktorom je postavená nehnuteľnosť. b) Uchádzači
spolu s návrhom predložia aj návrh predpoklada−
ného investičného zámeru. Podmienkou je aby sa
investičný zámer zrealizoval do 2 (dvoch) rokov od
uzatvorenia nájomnej zmluvy s uchádzačom. Z
ceny nájmu je možné odpočítať len náklady na
prípadnú opravu strechy, opravu vonkajšej fasády,
prípadné zateplenie objektu, výmenu okien,
vstupných dverí (vonkajšie dvere). Cenu dodanej
technológie, prípadne vybavenia nie je možné
odpočítať z ceny nájmu. c) Kritériom pre výber
uchádzača je najvyššia cenová ponuka za
prenájom a najvhodnejší investičný zámer na ne−
hnuteľnosti. d) Nájomná zmluva sa uzatvorí s
úspešným uchádzačom na dobu určitú. Minimálna
doba nájmu je 5 (päť) rokov za podmienky, že si
uchádzač bude plniť všetky podmienky podľa ná−
jomnej zmluvy. e) Podmienkou uzatvorenie nájom−
nej zmluvy je, že nájomca umožní činnosť miest−
neho kolkárskeho oddielu bezoplatným poskytnu−
tím časti objektu Kolkárne určenej na túto činnosť
(kolkárska dvojdráha, šatne, sprchy, sociálne za−
riadenia) podľa ich požiadaviek na tréningy, na
zápasy (majstrové a priateľské) a nimi orga−
nizované turnaje. f) Cena za nájom je určená
podľa platného a účinného VZN vo výške mini−
málne 250 eur mesačne, t.j. minimálne 750 eur
štvrťročne. Nájomné sa bude platiť vopred za ka−
lendárny štvrťrok. V cene za nájom nie sú zahrnuté
platby za energie...
(Pokračovanie na 2. str.)

Jarmok v meste
V dňoch 18. a 19. mája 2012 vás pozý−
vame na jarmočné nákupy a pekný program.
Vystúpia v ňom: ľudový súbor, hudobná
skupina a mládež mesta z MŠ, ZŠ, DSS ZUŠ
a CVČ… V tie dni − piatok a sobota − bude
Námestie A. Dubčeka plné dobrôt a zábavy.
− red. −

Pohľad na časť volebnej komisie v zasadacej miestnosti MsÚ
pri príchode voliča P. Dančišina. M. Kočerhová volila vo VÚS. Snímky a text: G.G.
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Ako sme volili
v našom meste
Výsledky hlasovania vo voľbách do Národ−
nej rady Slovenskej republiky v našom meste.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov v
meste Strážske − 3583. Počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní v meste Strážske −
1875. Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obál−
ku z cudziny − 2. Počet platných odovzdaných
hlasov v meste Strážske −1848. Volebná účasť
v meste Strážske − 52,33 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
č. 1 Zelení
5
č. 2 Kresťanskodemokratické hnutie
146
č. 3 Strana demokratickej ľavice
6
č. 4 Slovenská národná strana
115
č. 5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáv. osobnosti 106
č. 6 Sloboda a Solidarita
64
č. 7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
10
č. 8 NÁŠ KRAJ
9
č. 9 Strana zelených
3
č. 10 Ľudová strana Naše Slovensko
30
č. 11 SMER − sociálna demokracia
1082
č. 12 Zmena zdola, Demokr. únia Slovenska
8
č. 13 Národ a Spravodlivosť − naša strana
16
č. 14 Komunistická strana Slovenska
9
č. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku
0
č. 16 MOST − HÍD
9
č. 17 99% − občiansky hlas
44
č. 18 Ľudová strana − HZDS
74
č. 19 STRANA +1 HLAS
0
č. 20 Robíme to pre deti − SF
3
č. 21 Obyčajní ľudia
0
č. 22 SDKÚ − Demokratická strana
53
č. 23 Strana občanov Slovenska
1
č. 24 SMK − Magyar Koalíció Pártja
1
č. 25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO
− NORY MOJSEJOVEJ
51
č. 26 Strana živnostníkov Slovenska
3
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(Dokončenie z 1. str.) ...a médiá (plyn, teplo, voda
a pod.). g) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo
osobne na Mesto Strážske, MsÚ Strážske, Ná−
mestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne,
ktorý bude zverejnený pri vyhlásení obchodno−
verejnej súťaže (ďalej len VOS), v zapečatenej
obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnopráv−
nou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, adresu
a oznam "Prenájom objektu Kolkárne − neotvárať".
Došlé návrhy budú označené dátumom podania a
osobitne uložené neporušené do termínu ich otvá−
rania. h) Otváranie obálok s návrhmi vykoná výbe−
rová komisia dňa, ktorý bude zverejnený pri vy−
hlásení VOS za účasti uchádzačov, ktorí prejavia
záujem. Po otvorení ponúk doručených v stano−
venom termíne budú prečítané mená uchádzačov s
oznámením ceny za prenájom a predpokladaný
investičný zámer. i) Komisiu vymenuje primátor
mesta v zmysle zásad o hospodárení s majetkom
mesta. j) Podmienky účasti na obchodnej verejnej
súťaži − k návrhu uchádzač priloží: aktuálny výpis z
obchodného registra, resp. živnostenský list nie
starší ako tri mesiace, potvrdenie príslušného daňo−
vého úradu o tom, že uchádzač nemá daňový ne−
doplatok, potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej
poisťovne, že uchádzač nemá nedoplatky voči So−
ciálnej poisťovni, čestné vyhlásenie uchádzača, že
sa voči uchádzačovi nevedie exekučné konanie,
hodnoverné preukázanie finančného krytia vo
výške predpokladaných nákladov investičnej akcie,
čestné prehlásenie, že žiadateľ nemá voči mestu
žiadne nedoplatky. Zo súťaže budú vylúčení uchá−
dzači, na ktorých bol vyhlásený konkurz, ktorí majú
nedoplatky voči daňovému úradu, Sociálnej po−
isťovni, voči ktorým sa vedie exekučné konanie
alebo ktorí nepreukážu hodnoverným spôsobom
finančné krytie vo výške predpokladaných nákladov
investičnej akcie. k) Návrh je možné zahrnúť do
súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným
podmienkam súťaže. Do súťaže nie je možné za−
hrnúť návrh, ktorý bude predložený po lehote urče−
nej v podmienkach súťaže. l) Uchádzači nemajú
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
súťaži. m) Predložený návrh je možné odvolať do
termínu, ktorý bude zverejnený pri vyhlásení VOS.
Návrh je možné dopĺňať len v lehote do termínu,
ktorý bude zverejnený pri vyhlásení VOS. n) Vyhla−
sovateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 287 ods. 2
Obchodného zákonníka odmietnuť všetky predlo−
žené návrhy. o) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v
zmysle § 283 Obchodného zákonníka obchodnú
verejnú súťaž zrušiť. Zrušenie je oprávnený vykonať
spôsobom ako bola vyhlásená verejná obchodná
súťaž. p) Komisia vyberie najvhodnejší z predlo−
žených návrhov a predloží ho na schválenie MsZ
Mesta Strážske. Uzavretie nájomnej zmluvy je pod−
mienené schválením nájmu nehnuteľnosti MsZ
Mesta Strážske. Vyhlasovateľ oznámi žiadateľovi
rozhodnutie mestského zastupiteľstva a vyzve
žiadateľa, ktorému bol schválený nájom nehnuteľ−
nosti, k podpísaniu nájomnej zmluvy. r) Lehota na
oznámenie vybraného návrhu je do 7 pracovných
dní po podpísaní uznesenia primátorom mesta,
kedy vyhlasovateľ vyhlási výsledky a predklada−
teľom ponúk písomne oznámi výsledok obchodnej
verejnej súťaže. s) Ak uchádzač odstúpi od nájmu
nehnuteľnosti, alebo ak v lehote 1 (jeden) mesiac
od oznámenia výsledku vyhlasovateľom neuzatvorí
nájomnú zmluvu s vyhlasovateľom na túto nehnu−
teľnosť, tak táto nehnuteľnosť sa prenajme ďalšie−
mu uchádzačovi v poradí schváleným MsZ. t) Zmlu−
va o nájme nehnuteľnosti je k nahliadnutiu na
sekretariáte primátora mesta v úradných hodinách.
Čas nahliadnutia do nájomnej zmluvy je potrebné
dohodnúť vopred. u) Po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou je možné si prehliadnuť ne−
hnuteľnosť − objekt Kolkárne do − termín bude zve−
rejnený pri vyhlásení VOS. v) Nájomca si uzatvorí
samostatné zmluvy na dodávku médií, energií,
odvoz odpadu a pod. s ich poskytovateľmi l Výkup
pozemkov v lokalite ulice Za záhradami podľa
geometrického plánu číslo 34974628−59/2010 ove−
reného Správou katastra Michalovce dňa 4.2.2011
od súkromných vlastníkov a Slovenského pozem−
kového fondu zastupujúceho neznámych vlastníkov
za účelom výstavby kanalizácie, stoka B − 2. etapa,
na ktorú je vydané územné rozhodnutie pod číslom
764/2009 zo dňa 14.11.2006. Maximálna cena je
stanovená 6,17 eur za 1 m2 na základe znaleckého

posudku číslo 06/2011 vypracovaného znalcom
Ing. Ľubomírom Kovaľom, Ul. kpt. Nálepku 35, Mi−
chalovce l Odkúpenie pozemku pod chodníkom
(ochranný protipovodňový val) po pravej strane
štátnej cesty I/74 smerom na Humenné parcela
číslo C−KN číslo 2085/1 o výmere 11042 m2 od
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ
Košice, Ďumbierska 14, Košice. Časť tejto parcely
je súčasťou areálu IBV Sever. Cena za odkúpenie
pozemku je stanovená 2 650,08 eur na základe
znaleckého posudku číslo 02/2011 vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom Kovaľom, Ul. kpt. Nálepku
35, Michalovce l Prenájom nebytového priestoru
pre Ľuboša Mráza − eMeL creative (Ľuboš Mráz),
Mierová 630, 072 22 Strážske v OD Laborec v
Strážskom na poschodí o výmere cca 13 m2 za
účelom zriadenia kancelárie pre reklamnú agentúru
l Dohodu o uznaní dlhu vo výške 5222,58 eur a
splátkový kalendár pre nájomcu nebytových prie−
storov mesta Strážske Mareka Michloviča l Uvoľ−
nenie finančných prostriedkov pre ZŠ vo výške
2 994,13 eur l Prenájom nebytového priestoru pre
OV Slovenského zväzu chovateľov v objekte Zim−
ného štadióna prízemie, vstupná hala, Obchodná
ul. 256, Strážske za cenu 1 euro/rok l Jednora−
zovú sociálnu dávku pre Ľubicu Nazadovú vo výške
33,19 eur.
Poveruje:
l Primátora mesta k uskutočneniu všetkých kro−
kov, ktoré sa týkajú predaja osobných motorových
automobilov podľa bodu B/5.
Ukladá:
l Vypracovať prehľad o čerpaní poskytnutých
dotácií pre športové kluby a spoločenské organi−
zácie a zverejniť na webovom sídle mesta. T:
každoročne do 15.2. − Z: vedúca ekonomického
oddelenia, referent kultúry a športu. l Vypracovať
správu o stave tepelných rozvodov v meste a
harmonogram plánovanej rekonštrukcie. T:
15.4.2012 − Z: Domspráv, s.r.o. Michalovce. l
Vypracovať rozpis spotreby energií jednotlivých
objektov v správe MsPS za rok 2011. T: 15.4.2012
− Z: poverená riaditeľka MsPS. l Technicky riešiť
prívod vody na polievanie do novej časti cintorína.
T: 31.05.2012 − Z: poverená riaditeľka MsPS. l
Vypracovať nový návrh VZN o dotáciách. T:
30.06.2012 − Z: vedúca ekonomického oddelenia. l
Predložiť materiálno−technické zabezpečenie počí−
tačovej miestnosti. T: 31.03.2012 − Z: riaditeľ ZŠ. l
Aktualizovať zásady hospodárenia s majetkom
mesta. T: 30.06.2012 − Z: mestský úrad.
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Možnosť aktivačných prác
Mesto Strážske v spolupráci s ÚPSVaR Mi−
chalovce ponúka občanom mesta možnosť za−
mestnať sa na aktivačné práce formou menších
obecných služieb na obdobie od 1.5.2012 do
30.9.2012.
Uchádzači o zamestnanie musia spĺňať nasle−
dujúce podmienky: − evidencia na ÚPSVaR Micha−
lovce nad 12 mesiacov, − poberanie dávok v hmot−
nej núdzi, − od 1.5.2008 len raz na aktivačnej čin−
nosti.
V prípade záujmu je potrebné najneskôr do
5.4.2012 prísť osobne na Mestský úrad Strážske
do kancelárie referátu sociálnych vecí a rodiny (Bc.
A. Hudáková), kde získate aj podrobnejšie infor−
mácie.
Bc. Andrea Hudáková

Naše mesto

Spoločenská rubrika
Január 2012
Sobáše: manželstvo uzavrel jeden snúbe−
necký pár
Jubilanti: Anna Šmaťová, Jana Horňáková,
Mária Foľtanová, Anna Vilkovská, Renáta Sliš−
ková, Vladimír Hudák, Jozef Tkáč, Štefan Berila,
Vladimír Mikula, Božena Apjárová, Silvana Zú−
beková, Ing. Ján Kmec, Tibor Demeter, Štefan
Karchňák, Helena Rohaľová, Anna Sabová, Anna
Vojtková, Emília Kanisová, Jozef Maľudy, Anna
Dzvoníková, Anna Gališinová, Ružena Tovarňa−
ková, Agnesa Peštová, Emerich Meňovčík, Anna
Kaščáková.
Zomreli: Anna Rohaľová, Milan Lauf.
Február 2012
Narodili sa: 1 dievča, 1 chlapec.
Sobáše: manželstvo uzavreli 2 snúbenecké
páry.
Jubilanti: Milan Zajac, Ing. Milan Kobza,
Vasiľ Holub, Anton Tkáč, Lýdia Jarschová, Darina
Varcholová, MUDr. Danuša Maškulíková, Darina
Šulcová, Zdenka Hocmanová, Eva Karchňaková,
Ladislav Gaži, Matúš Rovňak, Jozef Konečný,
Viera Kaňuchová, Libuša Gardianová, Jozef
Mikel, Gabriel Kaňuch, Anna Mikovčíková, Anna
Vojsová, Gustav Zubaľ, Magda Kvaková, Jozef
Matočo.
Zomreli: Martina Besterciová, Emil Dzvonik,
Ing. Ľubomír Mach, Ivan Kačur.
Novorodencom, manželským párom a jubilan−
tom srdečne blahoželáme!
Tým, ktorí zomreli, venujeme tichú spo−
mienku!
Bc: M. Danková

Vďaka kronikárovi
Na rokovaní Msz bol prerokovaný a schválený
text do kroniky mesta strážske za rok 2010, ktorý
vypracoval doterajší kronikár Jozef Lipovský. Pri−
mátor mesta mu poďakoval za vedenie kroniky,
ktorú písal od roku 2000. J. Lipovský zároveň
prečítal ďakovný list z medzinárodnej inštitúcie,
ktorá mapuje vývoj samosprávy v okolitých
krajinách. Ocenili v ňom jeho precízne informácie
o vývoji v meste Strážske. Originál je uložený v
Archíve miestnej demokracie vo Východnej a
Strednej Európe v Bergene (Nórsko). Slovenskí
organizátori pripravujú knižnú publikáciu. − olc −

Radosť z činnosti
Klub dôchodcov na výročnej členskej schôdzi
14.2.2012 zhodnotil svoju činnosť za minulý rok,
schválil plán práce na rok 2012 ako aj správy o
čerpaní finančných prostriedkov z dotácie MsÚ a
členských príspevkov za rok 2011. Prítomných
bolo 60 členov KD. Hosťom schôdze bol Ing. V.
Dunajčák, primátor mesta, ktorý sa pochvalne vy−
jadril o aktivitách dôchodcov a odpovedal na ná−
mety a otázky diskutujúcich. Týkali sa nepočuteľ−
nosti mestského rozhlasu v niektorých častiach
Strážskeho, snehu a niektorých neočistených
chodníkov, ako aj ďalšej starostlivosti KD o kveti−
nové záhony v parku. V závere zdôraznil, že z
pestrej činnosti dôchodcov má úprimnú radosť.
− grm −

Na snímke sú členovia klubu dôchodcov na výročnej členskej schôdzi. Snímka a text: g.g.
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Jarné prázdniny CVČ
Priestory Centra voľného času Strážskom
nezívali prázdnotou ani počas jarných prázdnin.
Poskytli sme deťom a mládeži činnosť, ktorá obsa−
hom i zameraním prispela k oddychu a relaxácii a
rodičom k spokojnosti v práci, lebo o ich deti sa
staral kolektív pedagogických zamestnancov.
Uskutočnili sme pútavé podujatia rôzneho
zamerania, aby sme uspokojili čo najväčší okruh
záujmov detí. Medzi obľúbené podujatia patrila
súťaž v hode šípok na elektronický terč, kde si svoju
zručnosť vyskúšal a prvenstvo získal Jakub Čurma
pred Emou Sovjakovou a Lenkou Čurmovou. Veľký
záujem prejavili deti aj o súťaž v stolovej hre −
skákaná, ktorá sa hrá na šachovnici. V kategórii
mladších žiakov svoje figúrky premiestnil na opačný
koniec šachovnice ako prvý Jakub Čurma, druhý
bol Matúš Schmidt a tretí Lukáš Štefančík. V
kategórii starších žiakov zvíťazil Oliver Sovjak pred
Marekom Dančišinom a Davidom Sidorom. K
ďalším podujatiam, o ktoré bol záujem, parili
Puzzliáda − maľovanie a skladanie puzzle, výroba
jarných kvetov a snáď najviac zaujala karaoke
show, ktorej sa zúčastnili všetci bez rozdielu, a tak
sa priestormi CVČ ozýval takmer denne veselý
detský spev. Prvý jarný deň sme spoločne navštívili
aj mestskú knižnicu. Okrem týchto podujatí deti a
mládež využívali herne, kde si zahrali stolný tenis,
vzdušný hokej, biliard, radosť mali aj z hier X boxu,
playstation a nechýbali ani hry na PC.
Všetci zamestnanci CVČ vyjadrujú úprimnú
radosť z toho, že počas jarných prázdnin zazna−
menali veľký záujem detí a mládeže o pripravenú
činnosť (účasť 286 detí), čo bolo ich hlavným zá−
merom.
Mgr. Marta Kordeľová

Valentínske srdce

Dňa 14. 2. 2012 sa v priestoroch CVČ
uskutočnilo zábavne popoludnie pre deti zo
školského klubu, ktoré nieslo názov Súboj o
valentínske srdce.
Hravou formou sa účastníci prebojovali do
finále, kde získali − prví traja chlapci L. Štefančík,
J. Dilik, D. Kňazik a prvé tri dievčatá T. Kňazi−
ková, S. Barlašová, K. Tilešová − zaujímavé ceny
za svoju snahu, odvahu a nápaditosť.
Mgr. Marta Schmidtová

Rozprávkový ples
Nedeľa 19.2.2012 bola pre deti opäť rozpráv−
kovou. Po minuloročnej úspešnej maškariáde,
prostredníctvom ktorej sa účastníci ocitli v známej
rozprávke O Mrázikovi, tohoročný rozprávkový ples
sa niesol v duchu ďalšej rozprávky.
Členovia záujmových útvarov Centra voľného
času Strážske sa podujali stvárniť postavy zo
známej rozprávky Alica v krajine zázrakov. Pódium
viacúčelovej sály sa tak premenilo na lúku, kde
tancujúce škriatkule prebúdzali rozprávkovú Alicu.
Nechýbali ani ďalšie postavičky zajac, myš, kráľ,
kráľovná, klobučník, ktoré sa efektne vžili so svo−
jimi rolami.
Po otvorení plesu nasledoval sprievod masiek,

v ktorom bolo možné stretnúť Harry Pottera, Bat−
mana, princezné a víly, čerta, piráta, Šmoulinku,
lienku, motýľa, cukrík, nechýbali ani šašovia a
ďalšie rozprávkové a fantazijné postavičky.
Šantenie na plese si deti užívali naplno, osvie−
žením veselej nálady bola aj škriatkovská tanečná
škola (na snímke G.G.) a rôzne súťažne disciplíny.
Ďakujeme, že ste prišli a vychutnávali si ten nád−
herný deň s nami.
Mgr. Marta Kordeľová

Fašiangy, Turíce...
Pre mnohých z nás a hlavne pre deti je veľkou
neznámou pôvodné označenie a význam dní − Fa−
šiangy, Turíce.
O tradíciách a zvykoch našich predkov v tomto
období pripravilo CVČ v spolupráci so Zemplín−
skym osvetovým strediskom a Zemplínskym mú−
zeom Michalovce besedu pre deti. Hosťom bol
riaditeľ Zemplínskeho múzea Mgr. Maroš Demko.
Pútavé rozprávanie o fašiangových zvykoch na
Zemplíne dopĺňal rôznymi príbehmi a historkami.
Deti zaujal aj záverečný mini kvíz, kde si preverili
svoje vedomosti z ovládania zemplínskeho náre−
čia. V závere stretnutia riaditeľ ZM pozval deti na
pripravované podujatia.
Alica Fedáková

Sníval sa mi sen
Takto pomenovala svoju výtvarnú prácu
Katarínka Rudincová, členka záujmového útvaru
Centra voľného času Strážske, ktorej odborná po−
rota udelila 2. miesto v okresnej súťaži Vesmír
očami detí v kategórii 1.−4.roč.ZUŠ.
V silnej konkurencii ZŠ a ZUŠ (súťaže sa
zúčastnilo 32 škôl s celkovým počtom prác 319)
členom záujmových útvarov CVČ sa podarilo obsa−
diť v tejto kategórii aj ďalšie dve postupujúce
miesta do celoslovenskej súťaže v Hurbanove −
Sárke Sabovej s prácou Vesmírni priatelia a Ve−
ronike Doničovej Bývame vo vesmíre. Dievčatám
blahoželáme a tešíme sa z ich výsledkov.
Mgr. Marta Kordeľová

CVČ Strážske
PRIPRAVUJE

Podľa vzoru predkov
Skončilo sa veselé fašiangové šantenie, obdobie zábav, plesov. Tohtoročná tradičná rozlúčka sa
uskutočnila vo viacúčelovej sále mesta Strážske. V programe vystúpili deti MŠ, ZŠ, DSS Lidwina a
detský FS Stražčanik z CVČ v Strážskom, ktorý vo svojom vystúpení oživil obľúbenú fašiangovú tradíciu
− pochovávanie basy (na snímke G. Grmolcovej). Nechýbali sladké šišky, typické fašiangové pečivo ani
pohárik "paľenočki".
"Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj". Popolcovou, či Škaredou, alebo Krivou stredou sa
začalo štyridsaťdňové pôstne obdobie, v ktorom naši prastarí a starí rodičia, ktorí aj po celý rok žili
skromne, jedli kaše, strukoviny, kyslú kapustu, múčne jedlá, ryby a pili bylinkové čaje. Zdá sa, že svojou
ľudskou skúsenosťou mali už dávno vyriešený problém zdravej výživy. Vedeli o jej výhodách pre ľudský
organizmus nielen vo fyzickom, ale aj psychickom zmysle, čiže o pozitívnom vplyve na telo, ale aj na
dušu. A tak sme si v závere fašiangovej rozlúčky, podľa vzoru našich predkov zaželali dobro, lásku,
svornosť, zmierlivosť, nielen počas pôstu, ale po celý rok.
M. Karkošiaková

26.3.2012 − 30.3.2012 − VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE 13.30 − 17.00 hod. (viacúčelová sála)
26.3.2012 pondelok − Vyhlásenie súťaže
O najkrajšie veľkonočné vajíčko.
− VOSKOVANIE
27.3.2012 utorok − MAĽOVANIE
28.3.2012 streda − Aranžovanie veľkonočných
ikebán
29.3.2012 štvrtok − DIERKOVANIE
30.3.2012 piatok − Veľkonočné perníky a iné
drobnosti − Vyhodnotenie súťaže O najkrajšie
veľkonočné vajíčko.
Sprievodné akcie − výstava paličkovanej čipky,
ukážky paličkovania, maľovanie žehličkou. Tvorivé
dielne uskutočníme v spolupráci s krúžkom
paličkovania.
Ak poznáte iné techniky zdobenia veľkonočných
vajíčok a chcete svoje umenie ukázať iným,
kontaktujte nás na č.t. 0915919652.
30.3.2012 − piatok − Vidiečanova Habovka − účasť
na súťaži detských ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov − ZOS Michalovce.
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Týždeň plný radosti a zábavy
Projektové vyuèovanie, ktorého hlavným objektom záujmu je diea, je prostriedok výsostne slú iaci
demokracii a humanizácii školskej výuèby. Zmena atmosféry a komunikácie medzi demi, spolupráca s
rodièmi a v neposlednom rade zaujímavá motivácia a výsledky spoloènej práce nás utvrdzujú v tom, e robi
takýto projekt, stojí za to.
Pripravi pre deti MŠ pestrý
tý deò, ktorý si vy aduje vysokú dávku zodpovednosti,
èas dlhých príprav a dôkladne premyslený plán, nás
stálo nemálo úsilia. No na
jeho konci je konštatovanie,
e naša snaha nebola zbytoèná.
Projekt pozostával z piatich dní - šmolkovský, teplákový, indiánsky, fašiangový
a py amový deò. Ka dý z
nich bol nieèím zaujímavý,
plnil svoj cie¾: Poskytnú
deom priestor na bezsta rostné pre ívanie detstva,
nauèi ich, aj dospelých, teši sa z malièkostí, rozdáva okolo seba rados a
ivotný optimizmus. Pozvanie
prijali aj rodièia tých detí, ktoré navštevujú MŠ, ale aj rodièia, ktorých deti ešte len budú navštevova MŠ.
Odmenou pre deti boli diplomy, zdravé mandarínky a brumíky zo ŠJ.
Tý deò sa vydaril. Nezabudnute¾né zá itky zostali hlboko vryté v detských dušiach. Snáï aj po rokoch sa
im vybavia v mysliach a verte, e takáto investícia do detí je nenávratná. Diea vám zaò nevystaví úèet. V ráti
vám to svojou vïaènosou, všímavosou, láskavosou vïaèné za to,
e aj v dnešnej uponáh¾anej dobe ste
naò nezabudli a ukrojili ste si zo svojho drahocenného èasu práve preò.
Vïaènos patrí aj všetkým zamestnancom materskej školy – pedagogickým aj nepedagogickým, e svojou
prítomnosou a spoluúèasou na akcii prispeli k jej zdarnému priebehu.
Mgr. Viera Marková

Výstavka v ZO ZPCCH
Členovia Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Strážskom sa 20.2.2012
zišli na členskej schôdzi. Zhodnotili činnosť organizácie za uplynulé obdobie, schválili plán úloh na rok
2012. Organizácia, ktorú združuje 47 členov, rada privíta aj ďalších so záujmom o činnosť. Milým pre−
kvapením bola výstavka výrobkov detí z Domova sociálnych služieb Litwina v Strážskom. Svoje výrobky
zamerali na blížiace sa veľkonočné sviatky. Výstavke sme sa potešili.
M. Reiserová

Darčeky ženám
8. marec − Medzinárodný deň žien je sviatkom,
ktorý si už dlhoročne v našom zariadení Harmonia
v Strážskom pripomíname a tak uctievame naše
ženy − obyvateľky i zamestnankyne. Pre osláven−
kyne si pripravili pestrý a zaujímavý program naši
klienti. Popoludňajšiu oslavu v jedálni domova
začal P. Mlynarčík s vlastným úvodným príhovorom
k ženám. Kyticou piesní ich obdarili A. Panda, J.
Breda, P. Mlynarčík a M. Tkáčik pod vedením J.
Marcinovej, s hudobným doprovodom K. Bodorovej
na akordeóne. Chytľavé tóny piesní, ktoré rozo−
spievali nie jedno hrdlo, boli popretkávané nádher−
nými básňami venovanými ženám v podaní klientov
DSS. Tí si okrem toho ešte pre oslávenkyne pripra−
vili v rámci ergoterapie drobné darčeky. Sladké
pohostenie a voľná zábava zavŕšili naše milé stret−
nutie.
Mgr. M. Štofejová

Zabudli na starosti, bolesti
"Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá
kožucha, zima mu bude...". Aj takouto piesňou sa
16.2.2012 začínala tradičná fašiangová zábava v
zariadení sociálnych služieb Harmonia. Obdobie,
keď sa lúči zima a my vítame prichádzajúcu jar,
je pre nás obdobím radosti a veselosti, pestrých
karnevalových masiek, zábavy, tanca a voňavých
sladučkých šišiek.
Prípravy na túto udalosť boli rovnako zaují−
mavé a veselé ako samotná zábava. Každý svo−
jou šikovnosťou prispel k spoločnému dielu. V
rámci pracovnej terapie klienti skladali pestré
girlandy, vystrihovali a vyfarbovali veselých
šašov. Najviac si však dali záležať na výrobe
fašiangových masiek. Všade sa strihali a zošívali
látky, vystrihovali sa škrabošky a farebné klobú−
čiky. Promenáda v maskách, ktorou sa začala
samotná fašiangová zábava, bola dôkazom toho,
že každý človek má svoje čaro, a to platí o ľuďoch
všetkých vekových kategórií aj zdravotného han−
dicapu. Všetky masky boli pestré, pútavé a nápa−
dité, a preto porota mala veľmi ťažkú úlohu, oceniť
tie najkrajšie. Sladkosťou nakoniec boli odmene−
né všetky masky. Nechýbali rôzne zaujímavé sú−
ťaže, ktoré boli spestrením veselého popoludnia.
Nasledovala voľná zábava, tanec a spev. Všade−
prítomná skvelá atmosfére, vytváraná príjemnou
hudbou ovládla aj tých, ktorí sa nestratili vo víre
tanca a iba sa zblízka prizerali a radostne tlieska−
li. Po tejto skvelej zábave všetci prítomní zabudli
na všetky svoje starosti a bolesti.
Mgr. Beáta Danková
Dňa 2.2.2012 bola otvorená predajňa
s rozličným tovarom. Možno tu nájdete to,
na čo ste zabudli. Rada vás privíta Mária Radová
v predajnom stánku na Ulici mierovej (pri cukrárni).
Č.t. 0904 254 045

Sme takí akí sme
Nadačný fond Slovak Telekom Nadácie pontis
/www.darca.sk/ podporili projekt školy Sme takí
akí sme.
Cieľom projektu je začleniť deti s mentálnym
postihnutím z miestneho Domova sociálnych slu−
žieb (DSS) Lidwina, medzi deti zo základnej školy
a tým prelomiť bariéry medzi "dvoma svetmi".
Naučiť obe skupiny detí navzájom sa prijímať a
rešpektovať, pomáhať si v jednoduchých vzdelá−
vacích, relaxačno−pohybových a hravých situá−
ciách. Viesť deti zo ZŠ ku kongruencii, empatii,
akceptácii a zmenou prostredia posilňovať u detí
z DSS adaptačné možnosti. I vďaka tomuto pro−
jektu si môže základná škola dotvoriť priestory
gymnastickej telocvične s posilňovňou a tým sa
podieľať na kvalitnej príprave mladých športových
talentov.
Prvé stretnutie detí ZŠ a DSS sa uskutočnilo
17.2.2012 v školskej gymnastickej telocvični s te−
matickým zameraním Lámeme ľady. V telocvični
panovala príjemná športová nálada a obe skupiny
detí si naplno užívali spoločné aktivity − no a sa−
mozrejme − už sa nevedia dočkať nasledujúceho
stretnutia. (Snímka: Mgr. Ľ. Marek)
PaedDr. Monika Hakošová
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Vansovej Lomnička v meste
Únia žien Slovenska pokračuje v tradícii súťaže
už 45. ročník Vansovej Lomničky.
Terézia Vansová patrila medzi tie ženy, ktoré
prispeli ku zvýšeniu povedomia verejnosti o posta−
vení žien a mnohé povzbudila, aby sa vzdelávali.
Odkaz Vansovej sme prevzali v období, keď sa
kniha dostáva trochu do úzadia, mnohé literárne
diela sú spracované v elektronickej podobe a menej
čítajú aj deti. Únia žien Slovenska pri príležitosti
115. výročia narodenia tejto slovenskej spisova−
teľky v našom meste usporiadala okresné kolo
Vansovej Lomničky. Za podpory primátora mesta
Strážske Ing. Vladimíra Dunajčáka ceny zabezpečil
referát kultúry a záštitu mal Dom Matice slovenskej
v Michalovciach, ktorý prednášajúcim venoval hod−
notné knihy. Súťaž sa konala 17. februára v priesto−
roch Základnej umeleckej školy v Strážskom. Marta
Karkošiaková vo svojom úvodnom slove venovala
spomienku na Julku Kušnierovú, ktorá vychovávala
mladé pokolenie v MŠ, bola členkou krúžku poézie
Zrkadlenie a divadelného súboru. Pre spríjemnenie

žien v prednese poézie a prózy. Toho roku je to
slávnostnej atmosféry zaspieval Peter Kunca, učiteľ
hudby a spevu, predstavil sa krúžok Zrkadlenie v
krátkom pásme Prudká túžba žiť... pod vedením G.
Grmolcovej, účinkovali tiež Marta Karkošiaková,
Danka Mihalčinová a Anna Zabloudilová. Porota
pracovala v zložení: Mgr. Silvia Zubková, Mgr. Art.
Peter Králik a Ing. Milan Krajňák. Všetky predná−
šajúce boli skvelé. S. Zubková vo svojom hodno−
tiacom príhovore potvrdila dobrú úroveň interpreto−
vaných textov nielen u skúsených recitátoriek, ale
aj v mladšej nastupujúcej generácii. Do krajského
kola postúpili: Alžbeta Borková, Mária Krištanová,
Mgr. Jana Rauchová a Slávka Macková. Predná−
šajúce Evka Hlodinková, Mária Gejdošová a Anna
Válová svoj prednes precítili srdiečkami. Pekný
zážitok mali nielen účinkujúce, ale aj ženy zo spe−
váckeho zboru Rozkvet, klubu dôchodcov a iné
spriaznené duše, ktoré prišli na podujatie.
Anna Zabloudilová
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Klub slovenských turistov
KST Strážske má za sebou 53. ročník zimného prechodu roklinami Slovenského raja, 37. ročník výstupu
na Sninský kameň a 7. Medzinárodný ZZT KST v Levoči. Oddielový zimný zraz turistov KST na Krivoštianku
pre nepriaznivé počasie bol preložený. J. Kormaník, P. Balog, a A. Zabloudilová sa 17. 2. 2012 zúčastnili
zasadnutia Výkonného výboru KST Bratislava, ktoré sa konalo vo Vinnom v hoteli Jazero. Náš oddiel
prezentoval prácu za uplynulé obdobie, na stretnutie prišli predseda RR KST Ing. Ivan Ballo a predsedovia
oddielov KST Michalovce, kde sme sa dozvedeli o práci v ich kluboch a takto sme spoločne získali
vedomosti, skúsenosti, rezervy do ďalšej našej práce. Výkonný výbor KST Bratislava vyslovil s našou
prácou spokojnosť.
Dňa 24. 2. 2012 sa konala výročná členská schôdza, kde hodnotili prácu KST za uplynulé obdobie.
Došlo k výrazným zmenám vo výbore KST a to tým, že sme omladili výbor KST v Strážskom. Za
predsedníčku bola zvolená Eva Michlovičová, ekonómkou je Jana Kovaľová. Členovia: Ing. Jevin Ján, Sabo
Ján, Štefan Vaňko, Vratislav Lipovský, Ing. Kačur
Miroslav, Tatiana Krochmaľová a Balog Peter. Pra−
jeme novému výboru KST veľa trpezlivosti, pracov−
ného elánu, nových nápadov, podporu od členov
KST, ktorých je v súčasnosti 127 a tešíme sa na
stretnutia v našej nádhernej prírode. Na schôdzi
sme blahoželali jubilantovi Mgr. M. Čopákovi.
Anna Zabloudilová

ŽIVNOSTNÍCI POZOR!
NOVÁ PREDAJŇA
CASH & CARRY

Úsmevne
z ambulancie
Pýtam sa zraneného: "Chrámete?". Odpoveď: "Ja
neklamem!".
Jasná požiadavka v ambulancii: "Pán doktor,
potrebujem 2 dni ospravedlnenie − paragraf z
práce!". "A aké máte potiaže?". "V práci nemáme
klimatizáciu!".
"Pán doktor, vy ste mi pomohli a ortopéd mi
nepomohol, len zo mňa robí starú osobu, nech
radšej ide hokej hrať!".
Pacient konštatuje: "Pán podnikateľ kupuje
dcére kožuchy a "intoplanty", a nám neplatí za
prácu!".
MUDr. V. Knocik

VEĽKOOBCHODNÝ
NÁKUP
ZA VEĽKOOBCHODNÉ
CENY

V POTRAVINÁCH
MILK − AGRO STRÁŽSKE
REGISTRÁCIA
PRIAMO V PREDAJNI

Dve akcie s rovnakým cieľom
V predvolebnej kampani parlamentných volieb
2012, strana Smer − SD využila na propagáciu
svojho volebného programu a kandidátov vo veľkej
miere aj tradičné akcie a aktivity jednotlivých
klubov. V Strážskom boli zrealizované 2 takéto
akcie: jedenásty okresný kolkársky turnaj a oslava
MDŽ.
Kolkársky turnaj sa uskutočnil v sobotu 18.
februára 2012, kedy naň aj napriek značne ne−
priaznivému počasiu prišlo nielen z michalovského
okresu, ale aj z Trebišova a Košíc, takmer 50 nad−
šencov. Do súťaže sa zapojilo osem štvorčlenných
družstiev rôzneho zloženia, jedno z nich bolo čisto
rodinné (rodina Serenčkova z Vysokej nad Uhom)
a jedno družstvo tvorili kandidáti na poslancov do
NR SR (Ľ. Rošková, R. Puci, O. Brixi a I. Šimko).
Súťažilo sa v príjemnej športovej a priateľskej
atmosfére.
Ocenené boli tri najlepšie družstvá a traja jed−
notlivci z každej kategórie. Zvíťazilo družstvo zo
Strážskeho v zložení: P. Meňovčík, J. Cibulka ml.,
Ľ. Cimprich a Vr. Lipovský pred druhým domácim
(Ľ. Vaľko, J. Vargovič, M. Štefan, J. Štiber) a tretím
z Michaloviec, v ktorom hral aj L. Búci. Z mužov
najlepší výkon podal M. Štefan, druhý bol Ľ.
Cimprich a tretí P. Meňovčík (všetci zo Strážskeho).
Zo žien si víťazstvo odniesla I. Miklošová (Stráž−
ske), druhá bola M. Orosová (Michalovce) a tretia
K. Serenčková (Vysoká n/U). Dobre hrali aj žiaci, z
ktorých prvenstvo získal J. Cibulka, druhá bola L.
Široká (obaja Strážske) a ako tretí skončil J. Se−
renčko (Vysoká n/U). Ceny a diplomy pre všetkých
a putovný pohár pre víťazný kolektív odovzdávala
poslankyňa NR SR PhDr. Ľ. Rošková, za asistencie
podpredsedníčky okresnej organizácie Smer−SD
PhDr. J. Cibereovej a predsedov klubov M. Fische−
rovej (Strážske) a RSDr. J. Mikulu (Michalovce).
Všetci zúčastnení sa mohli v priebehu celej
akcie porozprávať s kandidátmi na poslancov, me−
dzi ktorých na chvíľu zavítal aj primátor mesta Ing.
V. Dunajčák, získať propagačné materiály, pochutiť
si na sladkých koláčikoch Marienky a Ivetky, vý−
bornom guláši, ale aj do sýtosti zaspievať.
Oslava Medzinárodného dňa žien bola tiež

dobre pripravená. Konala sa opäť v sobotu, ale 3.
marca 2012 vo viacúčelovej sále, ktorá bola takmer
zaplnená. Muži z KR už pri vstupe do miestnosti
odovzdávali ženám kvety a svojpomocne zhotove−
né milé darčeky.
Hosťami na podujatí boli okrem okresnej pred−
sedníčky Smer−SD a poslankyne NR SR PhDr. Ľu−
bice Roškovej, krajského koordinátora MSD v Koši−
ciach a kandidáta na poslanca NR SR Mgr. Otta
Brixiho, aj podpredsedníčka a asistentka poslan−
kyne PhDr. Jana Cibereová, riaditeľka DSS v Stráž−
skom Ing. Mária Dunajová a poslankyňa MsZ v
Strážskom Ing. Viera Venglarčíková, ktorých pri
otvorení akcie privítali moderátori Vladimír Škurka a
Vratislav Lipovský.
V úvode sa veľmi neformálne prihovorila všet−
kým ženám, aj s prianím všetkého najlepšieho, no
predovšetkým pevného zdravia, Ľubica Rošková a
po nej aj Otto Brixi.
V kultúrnom programe účinkovala Anna Válová
s vlastnou tvorbou a folklórne súbory Ľeľia a Tar−
navčan s pestrým výberom pesničiek a hovoreného
slova pod umeleckým vedením manželov Schudi−
chovych. A napokon napätie všetkým a potešenie z
výhry niekoľkým, spôsobilo žrebovanie tomboly o
hodnotné ceny. Na žrebovaní hlavných cien sa po−
dieľali M. Fischerová, J. Cibereová a Ľ. Rošková.
Záver podujatia patril voľnej zábave a rozho−
vorom pri pestrom občerstvení, ktoré s obetavosťou
pripravili a aj v priebehu akcie starostlivo podávali
členovia klubovej rady.
Ing. Eva Búciová

Taký šikovný sponzor
Priznám sa, že keď som chcela písať o akti−
vitách Jozefa Kozára, nevedela som, kde začať.
Prečo? Tých aktivít je veľa, sú dlhodobé...
Tak začnem tak, ako mi to porozprával. Tridsať
rokov je patrónom sv. kríža nad Laborcom. Upra−
toval, vyrobil lavičky, natieral ich... dvadsať rokov na
Silvestra ponúka občerstvenie i niečo na zjedenie
na Námestí A. Dubčeka i pri kríži... Pamätáte sa na
Challenge Day? Tiež ponúkal podobné občerstve−
nie (od roku 1997 do roku 2002). Najviac ma
zaujala informácia, že v roku 2001 venoval na toto
podujatie dva horské bicykle. To preto, že vylo−
sovaní účastníci neboli prítomní, losovalo sa ďalej...
ale študentka SOŠ a žiak ZŠ boli na druhý deň
sklamaní. Tak sa J. Kozár rozhodol napraviť ich
sklamanie. Na otázku, odkiaľ čerpá peniaze aj na
také drahé ceny povedal, že niekedy mu pomôžu
dobrí sponzori, inokedy hradí všetko z vlastného
vrecka. Ak spomínam roky, tak v roku 2003 sa
potešil ďakovnému listu od vtedajšieho primátora
mesta J. Tejgiho.
Nesmiem zabudnúť na rybárske súťaže, na kto−
rých varí guľáš, ale najviac rybaciu polievku. Prvý−
krát to bolo v lete 1990. Súťaž organizoval vtedy J.
Sisák. Ale aj na podujatie Vatra zvrchovanosti po−
sledných 5−6 rokov keď bol predsedom HZDS v
Strážskom J. Mihaľo, tiež navaril kapustnicu, či gu−
ľáš. Podobne i dvakrát na Laboreckej 15−tke.
Jeho kulinárstvo si všimli aj iní a tak v roku 2009
ho pozvali na VI. ročník medzinárodnej súťaže vo
varení rybacej polievky do Bratislavy. Spomedzi 78
účastníkov získal popredné umiestnenie v rámci La−
borec team. V Užhorode v rámci medzihraničného
stretnutia tiež urobil dobré meno rybacou polievkou.
Jozef Kozár je občanom nášho mesta, pracuje
ako zámočník v súkromnej firme v Michalovciach
18 rokov a pomaly sa chystá do dôchodku. A ešte
niečo. Píše také pekné básničky... šikovný a dobrý
občan mesta, že? Myslím si to aj ja!
G. Grmolcová

Šport i úsmevy
Základná organizácia Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami zorganizovala 12. marca
zábavno−športové odpoludnie. Medzi súťažiacimi
boli aj členovia klubu dôchodcov. Zatiaľ čo muži
zahrali karty, ženy Človeče, nehnevaj sa, hádzali
šípky do terča, váľali ľahké kolky a nafukovali
balóny. Najúspešnejším odovzdala ceny M. Reise−
rová, predsedníčka výboru ZO ZPCCH. Prítomní si
potom posedeli, porozprávali a ponúkli sa občer−
stvením. Nenáročné športové súťaže i úsmevy pre
nich, boli pre všetkých príjemne stráveným odpo−
ludním.
− gg −
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