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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Tri žiadosti neschválili

Poslanci mestského zastupiteľstva na svo−
jom zasadnutí 2. mája 2012 rokovali podľa
schváleného 17 bodového programu.

Zastupiteľstvo v závere rokovania:
Berie na vedomie:
l Plnenie úloh z uznesení. l Riešenie pripo−

mienok zo zasadnutí MsZ. l Informáciu o Národ−
nom projekte Terénna sociálna práca v obciach. l

Prehľad o spotrebe energií za rok 2011 objektov,
ktoré prevádzkuje MsPS. l Správu o stave te−
pelných rozvodov v meste a harmonogram pláno−
vanej rekonštrukcie. l Správu hlavného kontrolóra
mesta Strážske o kontrole vykonávania inventari−
zácie k 31.12.2011 na MsÚ. l Správu hlavného
kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania
inventarizácie k 31.12.2012 v MsPS. l Žiadosť o
odpredaj pozemku p. č. 1823/4 o výmere 1360 m2
spoločnosti EUROSUPORT, s.r.o., Cesta pod Hra−
dovou 39, 040 01 Košice na základe  predkupného
práva v súlade so zmluvou č. 267/2008 a Dodat−
kov č. 1, 2, 3 a 4.  

Schvaľuje:
l Dodatok č. 2 k VZN mesta Strážske č.

6/2010 o miestnych poplatkoch za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Strážske. l VZN č. 3/2012 o ochrane život−
ného prostredia. l Prenájom nebytového priestoru
pre  Alenu Sabolovú, SNP 30, 066 01 Humenné v
OD Laborec na poschodí o výmere 14 m2 za
účelom zriadenia kancelárie pre poskytovanie
finančných služieb. l Zverejniť zámer na prenájom
kolkárne z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Martina Hajdučka, Jahodná 518, 072 22 Strážske
pre zabezpečenie služieb návštevníkov kúpaliska
počas letnej sezóny od 01.06. − 31.08.2012. l

Prenájom časti pozemku parc. č. 105/4 cca 166
m2 pre Mareka Barláša, Osloboditeľov 627, 072 22
Strážske za účelom možnosti skladovania dreva a
umiestnenia montovanej garáže. l Prenájom po−
zemku pre  Milinu Kišovú, 072 23 Oreské 160 o
výmere 52 m2 na letnom kúpalisku v Strážskom
pre umiestnenie predajného stánku počas letnej
sezóny od 01.06. − 31.08.2012 za účelom predaja

rýchleho občerstvenia. l Pridelenie nízkoštandard−
ného bytu pre: Tolvaj Jozef (B5) do 30.11.2012. l

Podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond
ohľadom majetkoprávneho usporiadania pozem−
kov pod parkoviskom na ul. Vihorlatskej, nachá−
dzajúceho sa v katastrálnom území Strážske na
parcelách KN−C číslo 2085/2 a 194/10, podľa
geometrického plánu číslo 34974628−50/2011 zo
dňa 17.4.2012 z majetku SR do vlastníctva mesta.
l Dotácie pre spoločenské organizácie: ZO
Oblastný výbor  SZPB suma 100 eur, OV SZCH
Michalovce 150 eur, Gréckokatolícka cirkev, far−
nosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske 800 eur,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske 1 520
eur, Rímskokatolícka cirkev Staré, filiálka Krivo−
šťany 400 eur, Pravoslávna cirkevná obec Stráž−
ske 480 eur, ZO ZPCCH 150 eur. l Práce naviac
na stavbe "Strážske − modernizácia verejného
osvetlenia" vo výške 4 662,63 eurs DPH (podľa
predloženého krycieho listu). 

Poveruje:
l Primátora mesta zastupovaním pri podaní

žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom
majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod par−
koviskom na ul. Vihorlatskej, nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Strážske na parcelách KN−C
číslo 2085/2 a 194/10, podľa geometrického plánu
číslo 34974628−50/2011 zo dňa 17.4.2012 z
majetku SR do vlastníctva mesta. l Primátora
mesta rokovať o odpredaji pozemku pre COOP
Jednota v minimálnej cene 15 �/m2.  

Prehlasuje, že:
l Parkovisko na ul. Vihorlatskej na parcelách

KN−C číslo 2085/2 a 194/10 zameraných podľa
geometrického plánu číslo 34974628−50/2011 je
vo vlastníctve mesta Strážske. 

Ruší:
l Bod B/7 uznesenia č. 188/2011 zo dňa

15.12.2011 prenájom nebytového priestoru pre
Mgr. Zuzanu Čuchranovú, Sibírska 165/4, 071 01
Michalovce v budove U2 na prízemí o výmere 25
m2 za účelom zriadenia jazykovej školy. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Postavili máj
Podľa dávnych zvykov postavili pracovníci

MsPS−TS na námestí máj. Predtým ho súbor
Stražčanik z CVČ dozdobil farebnými stužkami a
primátor mesta Ing. V. Dunajčák vyslovil "dovo−
ľeňe" na postavenie. Radosť pod májom vyjadrili
pesničkami a tancami v ľudových krojoch deti z
MŠ, Stražčanik a mládež z DSS Lidwina.       − r −

Deň víťazstva
Deň víťazstva nad fašizmom 8. mája si pred−

stavitelia mesta, SZPB a ďalších organizácií,
priami účastníci bojov II. svetovej vojny a ob−
čania mesta pripomenuli pietnym aktom 7. mája.
Spolu s primátorom Ing. V. Dunajčákom položili
veniec a kytice k pamätníku na námestí. Po štát−
nej hymne zazneli verše v podaní M. Karkošia−
kovej. Príhovor k 67. výročiu predniesla A. Za−
bloudilová, predsedníčka SZPB. Prítomní si vy−
počuli slovenské piesne v podaní speváckeho
zboru Rozkvet. Pre nepriaznivé počasie sa
program uskutočnil pod priečelím mestského
úradu.                                               − lco −

Na slovíčko, pán primátor
Pred dvoma týždňami sme sa dozvedeli

priaznivý výsledok o ďalšom projekte mesta. K
čomu je zameraný?

Ide o projekt
predložený v rámci
grantového progra−
mu Nadácie Orange
zameraného na zvy−
šovanie kvality živo−
ta seniorov, podporu
ich integrácie a se−
barealizácie s náz−
vom Zelená pre se−
niorov 2011. Do ter−
mínu uzávierky bolo
do grantového pro−
gramu predložených
celkom 368 projek−
tov, na realizáciu ktorých bola požadovaná suma
638 791,45 eur. Potešilo nás, že náš projekt Zdra−
vý životný štýl senioriek v Strážskom, s ktorým
sme sa do programu zapojili, uspel v konkurencii
všetkých predložených projektov a na základe
rozhodnutia poradného výboru a Správnej rady
Nadácie Orange bol schválený na podporu
finančným darom vo výške 1250 eur. Tento projekt
vypracovala Ing. A. Zamborová, projektantka
mesta, ktorá si za kvalitnú prípravu zaslúži moju
pochvalu a vďaku. Dodám, že úspech je o to cen−
nejší, že celkovo bolo podporených 61 projektov vo
výške 85 000 eur. Rozpočet zahŕňa náklady na
nákup: gymnastické lopty − veľké a malé, podložky
na cvičenie, masážne loptičky, odmenu pre vedúcu
cvičenia, prenájom aparatúry, pitný režim. 

Mesto má záujem podporovať aj klub dôchod−
cov, konkrétne seniorky, ako aj matky na materskej
dovolenke. Poskytne im bezplatne priestor na cvi−
čenie a tak podporí záujem ľudí o aktívny život. Že−
ny sa budú stretávať raz týždenne a podporia te−
lesné a duševné zdravie. 

Ďakujem za odpoveď!                        − red −

Pri stavení mája takto začal svoje tance folklórny súbor Stražčanik z CVČ. Predviedol sa aj na
jarmoku, neskôr odcestoval na zahraničný zájazd do Macedónska.                Snímka a text: − gg −
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(Pokračovanie z 1. strany) l Bod B/16 uznesenia č.
187/2011 zo dňa 10.11.2011 prenájom garáže č. 6
na Chemiku II. pre Vincenta Nazada, Okružná 479,
072 22 Strážske.

Ukladá:
l Zdokumentovať havarijný stav strechy na bu−

dove U3, Obchodná 440 s analýzou príčin a prijatím
opatrení. (T: do 30. 6. 2012 − Z: MsÚ). l Predložiť
celkovú koncepciu umiestnenia bilboardov a výšku
prenájmu. (T: do 30. 6. 2012 − Z: MsÚ). l Predložiť
celkovú koncepciu umiestnenia informačných tabúľ.
(T: do 31. 5.2012 − Z: MsÚ). l Vypracovať tech−
nický návrh na dodávku vody na detské ihrisko aj s
predbežnou kalkuláciou nákladov. (T: do 31.5.2012
− Z: MsPS). l Novelizovať VZN č. 2/2009 o opatro−

vateľskej službe. (T: do 31.05.2012 − Z: MsÚ).
Neschvaľuje:
l Žiadosť Ing. Eugena Kovaľa, Komenského

669, 072 22 Strážske o zmenu podmienok nájom−
nej zmluvy č. 285/09 týkajúcich sa zníženia dohod−
nutej čiastky na preinvestovanie na sumu 20 000
eur. l Žiadosť GVP, spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01
Humenné o odkúpenie pozemku parc. č. 1155/70 k.
ú.  Strážske za účelom výstavby predajne potravín.
l Žiadosť Aha, s.r.o., Štefana Kukuru 12, 071 01
Michalovce o zmenu územného plánu a o odkú−
penie pozemkov časť parc. č. 1155/1 o výmere 28
m2 a parc. č. 1155/7 o výmere 720 m2. 

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva Spoločenská rubrika
Marec, apríl, máj 2012 
Narodili sa: 2 dievčatká, 3 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavrel 1 snúbenecký

pár
Jubilanti: 
Marec: Ing. Jozef Kulinič, Ing. Miroslav Kačur,

Václav Tokár, Zdenka Fratriková, Alena Lenárto−
vá, Anna Šimková, Mária Balogová, Juraj Rohaľ,
Jozef Berta, Gabriela Meňovčíková, Božena
Vopršáleková, Mária Mihalyová, Ján Bedaj, Voj−
tech Varga, Eva Vaľová, Ing. Jozef Vajda, Otto
Bermann, Matilda Goroľová, Otília Vasiľková,
MUDr. Jozefa Capíková, Jozefína Měšťanová,
Jozefa Maceňková, Mária Juráčková, Mária
Bednáriková, Ružena Gaffová, Anna Kobzová,
Anna Doničová, Jozef Roman, Matilda Ihnátová,
Anna Beľušáková, Alžbeta Krochmalová, Anna
Klaciková, Valéria Krausová, Mária Vasilňaková.

Apríl: Anna Kočerhová, Eva Ballová, Anna
Kopáčová, Milan Bodorik, Juraj Staruch, Ing.
Jaroslav Vozár, Emil Adam, Ladislav Nazad,
Elemír Kasar, Agáta Mandelová, Viera Nada−
nyiová, Tatiana Bindzárová, Ľudmila Linhardová,
Ján Hamáš, Ing. Ján Šuľ, Anna Kočerhová, Mária
Harmanová, Marta Husárová, Mgr. Marta Kara−
fová, Michal Kužma, František Kapa, Stanislav
Slivka, Helena Rejtová, Katarína Mačejná, Anna
Hudáková, Zlatica Šandorová, Juraj Progner,
Ružena Kudravá, Regina Pavlovčáková, Apolónia
Bičíková, Irena Rohaľová, Alžbeta Kucková, Irena
Laufová.

Máj: Peter Široký, Michal Dobrocký, František
Laco, Eva Pacolová, Anna Oravcová, Jaroslava
Mikulová, Peter Balog, Anna Vitrikušová, Ľudmila
Sidorová, Božena Duncová, Milan Gerbóc Viera
Capiková, Ivana Kmecová, Mária Benikovská,
Štefan Žovnin, Elemír Pastornický, Viktor Gajdoš,
Štefan Sovjak, Juraj Varga, Ján Goroľ, Helena
Nemcová, Oľga Dankaninová, Daniela Gadžová,
Emil Kapa, Margita Cimprichová, Eva Micíková,
Antonín Materna, Michal Lichota.

Novorodencom, ich rodičom, manželom a ju−
bilantom srdečne blahoželáme!

Zomreli − v marci: Pavol Buňatický, Peter
Balko, Helena Gažová, Mária Paralová, Darina
Magdošková, Michal Špirňak, Štefan Poľak, v
apríli: Ferdinand Elek, Mária Babjáková, Dalibor
Ščuka, Anna Tušajová.

Venujme im tichú spomienku!
Mgr. M. Danková

Na podnet občanov
Do redakcie sme dostali otázku "Prečo nie je odpad po upravení terénu v meste po rekon−

štrukcii odstránený?". Na mestskom úrade sme získali toto vysvetlenie:

Súťaž na modernizáciu a rekonštrukciu verej−
ného osvetlenia ulíc − Mierová, Vihorlatská a Oslo−
boditeľov − vyhrala firma ELTODO EG, a.s., ktorá
dala práce v subdodávke realizovať firme AM
ELEKTROTECH. Firma Elektrotech podľa jej vy−
jadrenia neukončila terénne úpravy preto, lebo
Eltodo im neuhradila faktúry. Lenže Eltodo tvrdí, že
faktúry uhradila. Mesto nemá „páky“ na firmu
Elektrotech, pretože má uzatvorenú zmluvu s fir−

mou Eltodo, ktorej mesto uhradilo všetky faktúry.
Jednoducho povedané, pre spor medzi týmito
firmami, trpí mesto Strážske, jeho občania, veď
pohľad na neupravený terén je strašný. Preto
mesto v prípade, že do 27. mája 2012 nebudú
terénne úpravy zrealizované, urobí nápravu na
vlastné náklady. Naozaj sa na to nedá pozerať!

Redakcia. Snímka: P. Kičinka

Obyvateľ vyseparoval 34 kg odpadov
Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, drobných stavebných odpa−

dov a elektroodpadu, ktoré vznikli na území mesta Strážske v minulom roku, zabezpečoval Mestský podnik
služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

V minulom roku bolo v meste vyprodukovaných a na skládke Pláne zneškodnených celkom 1 074 ton
zmesového komunálneho odpadu, čo je v porovnaní s rokom 2010 menej o 226 ton, t. j. o 17,4%. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo na skládke Pláne zneškodnených takmer 215 ton sta−
vebného odpadu od obyvateľov, 193 ton stavebného odpadu od podnikateľov, 137 ton objemného odpadu,
a takmer 39 ton odpadu vytriedeného zo separovaného zberu. Celkovo bolo zneškodnených takmer 1 657
ton odpadu (o 160 ton menej ako v roku 2010).

Najvyšší nárast produkcie v roku 2011 bol zaznamenaný v drobnom stavebnom odpade od obyvateľov.
Na skládku bolo uložených celkom 215 ton tohto druhu odpadu, čo je viac ako dvojnásobok produkcie v
predchádzajúcom roku. 

V meste už ôsmy rok pokračoval separovaný zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. V prie−
behu roka bolo vyzbierané a odovzdané na zhodnotenie takmer 78 ton papiera, viac ako 80 ton skla,
takmer 38 ton plastov, 3,5 tony obalov z kovu, 7,5 tony kompozitných obalov − tetrapakov a 5,5 tony opotre−
bovaných pneumatík. 

V areáli technických služieb boli zhromažďované aj odpady z domácností s obsahom škodlivín a na
zhodnotenie bolo odovzdaných 30 kg žiariviek, 700 kg odpadového oleja, 1,5 tony batérií a akumulátorov
a 10,4 tony vyradených elektrických a elektronických zariadení. 

V rámci separovaného zberu bolo vyzbieraných a zhodnotených o 21,1 ton odpadu viac ako v pred−
chádzajúcom roku. 

Aj keď množstvo vyseparovaných odpadov sa každým rokom zvyšuje, v minulom roku predstavovalo
len 16,8% z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v našom meste. Prepočítané na
1 obyvateľa množstvo vyseparovaných odpadov predstavuje 34,4 kg. 

Marta Bočková, referent životného prostredia

Druhý roèník výstavy
Referát kultúry, ÚŽS a CVČ 25.3.2012 otvorili

2. ročník veľkonočnej výstavy paličkovanej čipky,
maľovaných vajíčok a rôznych ručných prác. 

Vo viacúčelovej sále „sa otvorenie výstavy
uskutočnilo práve v deň sviatku zvestovania pre−
svätej Bohorodičky, ktorá sa v Jeruzalemskom
chráme pripravovala na službu ľudskému rodu
práve ručnou prácou vyšívania a modlitbou“, pove−
dal pán prot. Mgr. Michal Džugan pri slávnostnom
otvorení výstavy. 

Svoje práce tu predstavili: krúžok paličkovanej
čipky pod vedením Tóthovej Márie, pani Kočiš−
ková Helena z Michaloviec − paličkovanie, Lidwina
DSS, Harmonia DD a DSS, materská škola, CVČ −
rôzne výrobky, kraslice − Tejgiová M., Geľatková
T., Halaganová A., Kovaľová J., Smoligová M. 

Výstavu otvorila M. Karkošiaková, v kultúrnom
programe sa predstavili Andrea Astrašová zo Sni−
ny − husle za doprovodu Mgr. Berešovej M., Jakub
Džugan ZUŠ, − akordeón, Natália Barvířová CVČ,
− ľudová pieseň. 

Zaujímavosťou boli tvorivé dielne CVČ. Cieľom
organizátorov je zachovať a vzbudiť záujem o veľ−
konočné tradície u širokej verejnosti.

A. Zabloudilová



VYDARENÝ "STRÁŽČANSKÝ" JARMOK
Uskutočnil sa v piatok a sobotu  18. a 19. mája 2012. Ešte deň pred jeho

konaním hrozilo, že niekoľkotýždňové svedomité prípravy jarmoku zmarí
maximálne nepriaznivé počasie. V piatok ráno sa však ukázalo slniečko a
svojimi lúčmi vyhrialo pripravené lavičky, predajné stánky a celé námestie.

Za impozantnej melódie vztýčili členovia MsP vlajku mesta, mažoretky zo
ZŠ dodali akcii patričný rytmus a na vyzvanie Marty Karkošiakovej, moderátorky
podujatia, Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta, privítal vzácnych hostí a
slávnostne otvoril 16. Strážčanský jarmok. Medzi hosťami bola poslankyňa NR
SR PhDr. Ľubica Rošková, podpredseda KSK Ing. Emil Ďurovčík, primátori
Michaloviec, Vranova a Sobraniec riaditeľka Domu MS v Michalovciach JUDr.
M. Kušnírová, starostky a starostovia okolitých obcí, poslanci MsZ, predsedovia
a zástupcovia politických strán a hnutí, riaditelia škôl, ústavov, firiem v
Strážskom a ochotní sponzori.

V Strážskom sme sa k tradícii konania jarmokov prihlásili v roku 1996, s
dôrazom na uchovanie krásy remesiel, ľudových tradícií a spoločenskej zábavy.
V kultúrnom programe dostávajú príležitosť vyniknúť mladé talenty, ale aj
ochotní občania v akomkoľvek veku. V programovom bloku učiteľov zo ZUŠ v
Strážskom vystúpili aj najúspešnejší detskí speváci 15. ročníka tradičnej súťaže
Strážsky slávik, v bloku detí zas tancovali moderné tance rôznych žánrov deti
MŠ, žiaci ZŠ, CVČ, deti z DSS Lidwina, ale tiež spievali a na akordeóne hrali
žiaci zo ZUŠ. Prváčikovia zo ZŠ sa predstavili aj temperamentným čardášom a
ďalšie talentované deti z CVČ pôsobivým vystúpením ako členovia FS Straž−
čanik. Úprimný potlesk divákov patril nielen účinkujúcim, ale aj učiteľom a
všetkým, ktorí mali zásluhu na príprave a nácviku krásnych choreografií a
príprave kostýmov. Z domácich účinkujúcich spevácky zbor Rozkvet otváral
odpoludňajšiu časť prvého dňa jarmoku už tradične dobrým výberom sloven−
ských ľudových piesní a ich kvalitnej interpretácie za dirigovania jeho umeleckej
vedúcej Anny Makuchovej a hudobného doprovodu Gabriela Uličného, ženská
spevácka skupina Rozmarín z klubu dôchodcov v sobotu zaujala verejnosť
peknými a pôsobivými pesničkami za doprovodu  harmonikára Emila Balka.  

Z amatérskych súborov na tohtoročnom jarmoku vystúpila aj ľudová
folklórna skupina Tarnavčan a Ľalia z Trnavy pri Laborci, pod vedením
manželov Schudichovych zo Strážskeho, ženská spevácka folklórna skupina
Rokica z Petroviec nad Laborcom, folklórna skupina Mihaľovske nevesty a
beťare, ktorá úspešne pôsobí pri Slovenskej únii sluchovo postihnutých v
Michalovciach. Mužská spevácka skupina Rusinija z Humenného  očarila a
získala všetkých kultivovaným prejavom, krásou a silou svojho spevu.
Účastníkov jarmoku zabavila tiež dychová hudba Vychodňare z Humenného.

Pod názvom Očarení pohľadom previedol svoj program − venovaný Melánii
Nemcovej − profesionálny Poddukelský umelecký ľudový súbor  (PUĽS), ktorý
folklór Rusínov, ale i iných regiónov Slovenska komponuje do vyšších scénic−
kych foriem. Na podujatí zaujala Katka Knechtová, slovenská speváčka, sklada−
teľka a textárka, držiteľka niekoľkých ocenení. A všetkých dobre zabávala do
neskorých nočných hodín hudobná skupina Synkopy z Bardejova.

Sprievodnou akciou jarmoku bolo otvorenie výstavy výtvarných diel
multimediálneho umelca Petra Králika vo vicúčelovej sále pod názvom Agroart,
ktorú otvorila Mgr. Mária Mišková a v krátkom hudobnom programe účinkovali
učitelia ZUŠ. Uskutočnili sa dve športové akcie: volejbalový turnaj v mestskej
telocvični (zvíťazilo družstvo z Košíc) a 17. kolkársky turnaj o pohár primátora
mesta Strážske (zvíťazilo družstvo KK Sabi Sabinov). Vo vestibule MsÚ bola
prezentácia umeleckej fotografie Tomáša Husára zo Strážskeho, ktorý − okrem
iných − urobil aj fotodokumentáciu jarmoku.

Okrem predajných stánkov a stánkov s bohatým občerstvením, si mnohí

prišli na svoje aj v uličke remesiel. Májka Bankovičová z Vranova n/T vyrábala
jemné šperky, Mária Tóthová zo Strážskeho krásnu paličkovanú čipku, pán
Mokryš pri hrnčiarskom kruhu modernú keramiku. Zaujal aj rezbár a píšťalkár s
nádhernými píšťalkami a fujarami, DSS Harmonia s nápaditými výrobkami
rôzneho druhu.

Po celý čas vládla na jarmoku príjemná a veselá atmosféra a bolo zjavné,
že každý sa tam cíti dobre a nachádza to, čo ho baví. A tak pri rôznych hrách
si prišli na svoje aj deti s rodičmi, či starými rodičmi. Jarmok sa vydaril a už
teraz sa tešíme na jeho ďalší ročník.                                     Ing. Eva Búciová
Snímky: T. Husár, P. Kičinka, G. Grmolcová.
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Na veľkonočnej výstave nechýbali ani výrobky
klientov ZSS Harmonia Strážske, ktorí ich vyrábali
v rámci ergoterapie a sú názornou ukážkou ich
šikovnosti a fantázie. Bolo pre nás potešením
vystavovať naše výrobky medzi krásnymi palič−
kovanými čipkami, či nádherne vyzdobenými veľ−
konočnými kraslicami. Čipkárky už odjakživa  vytvá−
rali dielka plné nehy a krásy z nitiek pripomínajúcich
pavučinky. 

Na výstave upútala nádherná paličkovaná krí−
žová cesta, ktorá je výsledkom kreativity a šikov−
nosti členiek krúžku šikovných rúk v Strážskom. Ich
ušľachtilým gestom bolo venovanie tohto diela
nášmu zariadeniu. Vyslovujeme im veľkú vďaku.
Krížová cesta našla svoje posvätné miesto v ka−
plnke nášho zariadenia, kde sa každý týždeň ko−
najú bohoslužby rôznych vierovyznaní. Práve tu
čerpajú naši klienti duchovnú silu bojovať s rôznymi
bolesťami a trápeniami. Aj pohľad na túto krásnu
krížovú cestu im v tomto zápase určite pomôže.

Snímka a text: Mgr. Beáta Danková

Na posvätnom mieste

Èervené karafiáty
Deň matiek oslávili členky klubu dôchodcov

15. mája. Slávnosť sa začala príhovorom člena
výboru KD V. Duranika k matkám a ženám.
Spolu potom s členom výboru P. Dančišinom
odovzdali všetkým prítomným červené karafiáty.
Podujatie pokračovalo programom, v ktorom
ľudový tanec predviedla mládež z DSS Lidwina.
Spevácku skupinu Rozmarín doplnil spevom s
gitarou M. Kolibáb. Príležitostný text predniesla
A. Válová. Na podujatí blahoželali kyticami kve−
tov jubilantkám R. Gaffovej, M. Goroľovej, A.
Kobzovej, G. Meňovčíkovej, H. Rohaľovej a A.
Vojtkovej. 

Lokše, pirohy...
V apríli sa v klube uskutočnilo ochutnávanie

jedál. Na tradičnom popoludní 45 dôchodcov
ochutnávalo starodávne jedlá, ktoré doma pripra−
vili ženy. Na stoloch boli lokše, pirohy, fašírky,
tlačenka, pagáčiky, nové špenátové hičkoše, šľe−
pe praše a ďalšie dobroty starých mám. Hovorili
o nich, ale aj nasledujúcej brigáde v parku, hlav−
ne organizátori.  

Brigáda v parku
Na úprave kvetinových záhonov sa zúčastnili

A. Zabloudilová, M. Brejdová, A. Kiššová, P.
Dzubaková, M. Peťková, M. Gejdošová, R. Gaf−
fová, M. Šalachová, J. Perhačová, Z. Tušeková,
H. Rohaľová, M. Polačiková.                  − olc −

Ľudia si pomáhajú
Projekt OdKomunity umiestnený na internetovej stránke www.odkomunity.sk vytvára spoločenstvo ľudí,

ktorí sú v prípade potreby pripravení pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje.
Určite máte aj vy skúsenosť, že ste niekomu požičali vec, ktorú nemal a dočasne potreboval. Alebo ste

si takto požičali vy od niekoho. Takáto susedská výpomoc tu existuje od nepamäti. Problém ale nastáva,
ak vec, ktorú potrebujete, nikto z vašich známych nemá. Musíte ju kúpiť, i keď ju potrebujete iba dočasne.

A toto rieši projekt, o ktorom vás informujeme. Umožňuje takúto susedskú výpomoc v rámci celých obcí,
či okresov s ľuďmi, ktorých ste pred tým možno ani nepoznali.

Bližšie informácie sú uvedené na stránke projektu aj s opatreniami, ktoré chránia majiteľov vecí pred ich
prípadným poškodením alebo dokonca odcudzením. Na bezpečnosť užívateľov je kladený hlavný dôraz.

Ing. Marián Repáň

O súťaži Strážsky slávik
Mesto Strážske, MO MS, ZO ÚŽS, MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ a DSS Lidwina 29. apríla 2012 uskutočnili 15.

ročník súťaže Strážsky slávik. Otvorila ho predsedníčka MO MS, pracovníčka referátu kultúry MsÚ Marta
Karkošiaková, ktorá podujatie aj moderovala. Privítala na ňom primátora mesta Ing. Vladimíra Dunajčáka,
za Dom Matice slovenskej v Michalovciach PhDr. Karin Obšatníkovú a zástupcov všetkých zúčastnených
organizácií.

Výkony súťažiacich hodnotila porota na čele s Mgr. Art. Eduardom Tokárom a členkami Ing. Darinou
Dobisovou a PaedDr. Evou Matuchovou. Všetci súťažiaci boli vynikajúci, spievali za hudobného sprievodu
učiteľky ZUŠ Kataríny Čakurdovej a Jakuba Kalu. Súťažili v 4 kategóriách, po nich DSS Lidwina.

Výsledky: MŠ − Zuzanka Lalkovičová, Janka Dzurilová, Barborka Bačová, Oskar Šenitko obsadili 1.
miesto, 2. kategória − 1. Terézia Šumilová, 2. Nina Dušková, 3. Kristián Müller, 3. kategória − 1. Natália
Barvířová, 2. Viktória Pirníková, 3. Marko Zambory, 4. kategória − dve 1. miesta Ján Sinčák a Michal Čajka.
Za DSS Lidwina prvú cenu udelili Márii Horváthovej. Ceny víťazom odovzdávali primátor mesta V. Dunajčák
s D. Dobisovou za MO MS.

Súťaž finančne podporili: mesto Strážske, Matica slovenská, sponzorkou bola aj Viera Maťaščíková −
Avon a Reštaurácia Aztéka.

Krúžok paličkovanej čipky pripravil výstavku prác členiek Márie Tóthovej, Anny Polomčákovej a Anny
Gajdošovej. V programe vystúpil folklórny súbor Stražčanik v choreografii Ing. Martina Ťaska, ktorý pracuje
v CVČ pod vedením Alice Fedákovej. Kategórie ZŠ uvádzali členovia z krúžku mladých moderátorov z CVČ.
So svojím spevom sa predstavil Matúš Mazár, študent operného spevu konzervatória v Košiciach, viacná−
sobný víťaz Strážskeho slávika v doprovode študenta Pavla Hlaváča. Matúš všetkým prítomným zaspieval
v ľudovom tóne a jeho piesne sa veľmi páčili. Matúš postúpil v konkurze v celosvetovom kole do spevác−
keho zboru World Youth Choir.                                                     Anna Zabloudilová. Snímka: − gg −

Píše verše nehy
Spisovateľka Zdenka Glončáková−Čekovská

z Humenného prišla do Strážskeho 20. februára
na pozvanie referátu kultúry a ÚŽS. Privítali ju aj
ako úspešnú recitátorku niekoľkých ročníkov
Vansovej Lomničky. 

Na besede sa s ňou stretli milovníčky poézie
a kníh. Spisovateľka vydala nedávno rozkošnú
knihu abecedných riekaniek pre deti. Účastníčky
besedy riekanky zaujali, podobne ako jej pred−
nes vlastnej tvorby. 

Píše verše plné nehy, lásky, ale tiež básne s
vyjadrením smútku nad stratou drahých ľudí.
Dobré srdce a duševná pohoda má v jej tvorbe
svoje miesto...akoby hovorila za nás. Preto jej
patril obdiv a potlesk za príjemne strávené odpo−
ludnie.                                          − grm −

Úspech v ZŠ
Dňa 09.03.2012 sa uskutočnilo krajské kolo

súťaže Energetika 2012 v Košiciach. Naša základ−
ná škola sa už tradične zapája do tejto súťaže.
Spomedzi 260 prác sme uspeli a finálového kola
sa zúčastnili títo žiaci: K. Cehulová, 1.B, V. Doni−
čová, 4.B, D. Sabová, 7.C, V. Vozárová, 8.A. 

K. Cehulová získala 3. miesto vo výtvarnej sú−
ťaži a vyhrala mp4 prehrávač. Na druhom stupni
Veronika Vozárová obsadila 2. miesto (digitálny
fotoaparát), vo vedomostnom kvíze sa umiestnila
na 1. mieste a pre školu získala finančnú hotovosť
v hodnote 670. Dievčatám srdečne blahoželáme!

Mgr. V. Babjáková

Deň Zeme sme v meste oslávili 23. apríla.
Po vystúpení krúžkov z CVČ priniesli na námes−
tie deti z MŠ toto žlté slniečko, symbol života
ľudí na planéte Zem, pri ktorom si zatancovali.

Snímka a text:− grm −
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Digitálne technológie v MŠ
Materská škola Strážske sa stala 20. apríla

2010 sídlom novovzniknutej Regionálnej organi−
zácie Spoločnosti pre predškolskú výchovu (ďalej
RO SPV). Podnetom bola potreba vymieňať si
skúsenosti, obohacovať sa navzájom. Ku dneš−
nému dňu združuje  43 členov, ktorými sú  učiteľky
michalovských MŠ, učiteľky z MŠ Strážske a uči−
teľky z Dlhého nad Cirochou. Aktívna práca všet−
kých členov sa prejavuje od vzniku až doposiaľ. 

Zrealizovali sme viacero aktivít, z ktorých spo−
meniem aspoň najdôležitejšie: vydanie Zborníka
pod názvom Plánovanie výchovno−vzdelávacej
činnosti v praxi, 1. ročník výtvarnej súťaže pod náz−
vom Dúhová paleta, pracovné odpoludnie pod náz−
vom Využitie PC technológií a digitálnej hračky BEE
BOT v edukačnom procese, účasť na konferenciách
a seminároch po celom Slovensku.     

Dňa 14.3.2012 sa MŠ v Strážskom stala organi−
zátorom odborného seminára pre pedagogických
zamestnancov pod názvom Integrácia digitálnych

technológií do každodenných aktivít detí pred−
školského veku. Zúčastnilo sa ho 37 učiteliek ma−
terských škôl. Prítomných hostí privítal  Ing. V. Du−
najčák, primátor mesta Strážske. Lektorkou bola
Mgr. Eva Gašparová, predsedníčka Spoločnosti pre
predškolskú výchovu. 

Cieľom seminára bolo: podporiť zavedenie digi−
tálnych technológií do výchovno−vzdelávacej čin−
nosti detí v rámci rozmanitých aktivít hrového cha−
rakteru, spoznať, ktoré digitálne technológie môže
učiteľka  pedagogicky účinne využiť s deťmi v
materskej škole, inšpirovať učitelky v materskej
škole k tvorivým aktivitám s digitálnymi technoló−
giami.

Čas strávený na tomto seminári prispel k sku−
točnej výmene skúseností a bol pre nás všetkých
inšpiráciou a výzvou k realizovaniu podobných,
prípadne väčších aktivít v našej MŠ, či v meste.

PaedDr. Iveta Grigeľová 

Týždeň plný radosti a zábavy
Projektové vyučovanie, ktorého hlavným objektom záujmu je dieťa, je prostriedok výsostne slúžiaci

demokracii a humanizácii školskej výučby. Zmena atmosféry a komunikácie medzi deťmi, spolupráca s
rodičmi a v neposlednom rade zaujímavá motivácia a výsledky spoločnej práce nás utvrdzujú v tom, že robiť
takýto projekt, stojí za to. Pripraviť pre deti MŠ pestrý týždeň, ktorý si vyžaduje vysokú dávku zodpovednosti,
čas dlhých príprav a dôkladne premyslený plán, nás stálo nemálo úsilia. No na jeho konci je konštatovanie,
že naša snaha nebola zbytočná.  

Projekt pozostával z piatich dní − šmolkovský, teplákový, indiánsky, fašiangový a pyžamový deň. Každý
z nich bol niečím zaujímavý, plnil svoj cieľ: Poskytnúť deťom priestor na bezstarostné prežívanie detstva,
naučiť ich, aj dospelých, tešiť sa z maličkostí, rozdávať okolo seba radosť a životný optimizmus. Pozvanie
prijali aj rodičia tých detí, ktoré navštevujú MŠ, ale aj rodičia, ktorých deti ešte len budú navštevovať MŠ.
Odmenou pre deti boli diplomy, zdravé mandarínky a brumíky zo ŠJ.

Týždeň sa vydaril. Nezabudnuteľné zážitky zostali hlboko vryté v detských dušiach. Snáď aj po rokoch
sa im vybavia v mysliach a verte, že takáto investícia do detí je nenávratná. Dieťa vám zaň nevystaví účet.
Vráti vám to svojou vďačnosťou, všímavosťou, láskavosťou vďačné za to, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe
ste naň nezabudli a ukrojili ste si zo svojho drahocenného času práve preň.

Vďačnosť patrí aj všetkým zamestnancom materskej školy – pedagogickým aj nepedagogickým, že
svojou prítomnosťou a spoluúčasťou na akcii prispeli k jej zdarnému priebehu.                 Mgr. Viera Marková

Miniseminár a webseminár
V pondelok  26. marca 2012  sa na Strednej odbornej škole v Strážskom v spolupráci s vydavateľstvom

Oxford University Press uskutočnil jarný miniseminár spolu s webinárom. Seminár zorganizovali vyučujúce
anglického jazyka Ing. Viera Venglarčíková a PhDr. Andrea Brezovská. Bol určený pre učiteľov anglického
jazyka základných a stredných škôl na tému:  Príprava na maturitu − Aktívny študent. 

Novinkou programu tohtoročného miniseminára pre stredné školy  bol online webinár, prostredníctvom
ktorého sa priamo k vyučujúcim prihovorila profesionálna školiteľka z Oxfordu, Julietta Schoneman s
prednáškou na tému Home alone: motivating your students to become more responsible learners (Domáca
príprava a samostatné štúdium ako predpoklad úspechu pri maturite a budovaní jazykovej kompetencie). 

Na seminári sa zúčastnilo 32 učiteľov z okolitých škôl v Košickom a Prešovskom kraji, distribútori
cudzojazyčnej literatúry a spoluorganizátor Mgr. Roman Čančinov, ELT konzultant Oxford University Press,
ktorý seminár viedol. 

Učitelia sa dozvedeli zaujímavé novinky v oblasti vyučovania cudzieho jazyka inovatívnymi metódami,
ako aj to, ako prostredníctvom interaktívnych pomôcok motivovať študentov k samoštúdiu a samostatnej
domácej príprave nielen na maturitu. 

Vyučovanie anglického jazyka má v našej škole dlhoročné zázemie. Od roku 1993 majú študenti
možnosť študovať na jazykovej škole, kde sa pripravujú nielen na maturitnú skúšku, ale aj na štátnu
jazykovú skúšku, ktorá im umožní lepšie sa uplatniť na trhu práce, prípadne v ďalšom štúdiu. 

Diskutované témy budú určite prínosom pre učiteľov a stratégie učenia sa podnietia študentov spoľahlivo
a úspešne študovať cudzí jazyk.        

PhDr. Andrea Brezovská

V minulom čísle v článku, ktorý uverejňujeme v správnom znení, zaúradoval grafický škriatok.
Pretože článok bol poslaný e−mailom v tzv. uzavretom režime, došlo pri posledných redakčno−
grafických opravách  v niektorých riadkoch k narušeniu textu. Po posledných grafických opravách
sa verzia novín do redakcie už nedostane. Napriek tomu sa redakcia v mene grafického štúdia
autorke ospravedlňuje. Osobne sme sa ospravedlnili hneď... Malé poučenie aj pre dopisovateľov −
neposielajte články v uzavretom režime.                                                            Redakcia novín

Týždeň tvorivosti
Ľudové remeslá lákajú v tomto období čoraz

viac ľudí. vraciame sa k ľudovým tradíciám. Počas
veľkonočnej výstavy pripravili zamestnanci CVČ v
Strážskom s kolektívom tvorivých ľudí
veľkonočné tvorivé dielne. Počas celého týždňa si
deti spolu s rodičmi vyskúšali rôzne výtvarné
techniky maľovania veľkonočných vajíčok.
Pondelok začala P. Dzubáková voskovou
technikou,  nasledovala technika maľovania
anilínovými farbami, ktorú trpezlivo predviedla M.
Tejgiová. Prítomné deti mali možnosť vyskúšať aj
prácu s paličkami  a tú im predviedli šikovné tety
M. Tóthová, A. Polomčáková, A. Gajdošová a T.
Ihnátová. Nechýbala Mgr. T. Geľatková, ktorej
prácu s vŕtačkou sústredene sledovali účastníci
dielní a vyskúšať si túto techniku stálo za to. V
závere týždňa sa zdobili sladké perníky v tvare
vajíčka.

Vyvrcholením podujatia bolo vyhlásenie súťa−
že o najkrajšie vajíčko. Porota vybrala tri najkraj−
šie a tie patrili: 1. K. Cehulovej, 2. L. Čigašovej a
3. L. Štefančíkovi.

Tvorivé dielne boli naozaj tvorivé. Nikto neodi−
šiel naprázdno a odniesol si niečo nové.  

A. Fedáková

Letné prázdniny 
v CVČ

Po dobrých skúsenostiach z minulých rokov
prichádza CVČ opäť s ponukou letných prímest−
ských táborov, odborných sústredení a kurzov pre
deti. 

PRÍMESTSKÉ TÁBORY
Farmársky týždeň − prímestský tábor I. turnus

2.7 − 6.7.2012 − Zameraný na oboznamovanie sa so
životom na farme − starostlivosť o kone, pštrosy,
rozvoj kreativity detí, práca s prírodným materiálom,
oddych a relaxácia. Návšteva pštrosej farmy v Sta−
rom spojená so športovými aktivitami na Ranči pod
lesom, návšteva hipocentra, jazda na vedenom
koni. Poplatok 15 eur.

Olympijský týždeň − prímestský tábor II. turnus
9.7. − 13.7.2012 − Týždeň plný športových aktivít,
ktoré sa budú niesť v znamení blížiacich sa olympij−
ských hier. Činnosť bude uskutočňovaná v priesto−
roch CVČ i blízkom okolí. Poplatok 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, pit−
ný režim, materiál na činnosť, odmeny a ceny do
súťaží, prípadne cestovné a vstupné.

ODBORNÉ SÚSTREDENIA A KURZY
Tenisové leto 16. 7. 2012 − 20.7.2012 − Teni−

sový kurz pre záujemcov vo veku 8 − 14 rokov za−
meraný na nácvik základov tenisu, pohybových hier
a zdokonalenie kondičných schopností detí. Denná
dochádzka v trvaní 3 hodín, podľa rozpisu. Poplatok
5 eur. Možnosť zapožičania  rakiet, lôpt a športo−
vých pomôcok.

Tvorivý ateliér 16. 7. 2012 − 20.7.2012 − Týž−
deň  plný tvorivosti a netradičných aktivít pre členov
záujmových útvarov a ostatným záujemcov vo veku
8 − 14 rokov. Deti si vyskúšajú rôzne zaujímavé
výtvarné techniky − batikovanie, maľovanie na textil,
maľovanie na sklo, maľovanie tričiek a výrobu rôz−
nych milých drobností. Denná dochádzka 9.00 −
12.00 hod. Strava z vlastných zdrojov. Poplatok 5
eur.

Mokré prázdniny 23.7.2012 − 27.7.2012 − Pla−
vecký kurz pre deti 2.−3. ročníkov zameraný na
zvládnutie základov plávania. Denná dochádzka v
trvaní 3 hodín. Kurz bude prebiehať na letnom
kúpalisku v Strážskom. Strava z vlastných zdrojov.
Poplatok 7 eur.

Letné sústredenie hádzanárov 23.7.2012 −
27.7.2012 − Náplňou sústredenia bude vylepšo−
vanie všetkých herných činností, rôzne hry na utu−
žovanie kolektívu, ale aj relax. Denná dochádzka v
trvaní 3 hodín. Poplatok 5 eur.

Prihláste sa do 11. júna 2012!

Fotograf a deti
V uplynulých dňoch sa v priestoroch CVČ

uskutočnila zaujímavá beseda. Medzi deti prišiel
známy amatérsky fotograf   Ing. Mikuláš Jacečko. V
besede porozprával o svojich fotografických
začiatkoch a celej svojej fotografickej tvorbe, v
ktorej zviditeľnil Zemplín a Vysoké Tatry na
výstavách u nás i v zahraničí. Po živej debate si
deti prezreli  albumy  s jeho fotografiami.       − fa −

Inzercia
Predám záhradku s murovanou chatkou

− Sihoť. Kontakt: 0905 727 738

Ponúkam do prenájmu 3−izbový byt 
v Strážskom na Vihorlatskej 622.

Kontakt: 0908 875 580 

Predám 5−izbový rodinný dom, 2 garáže,
skleník, hospodárska budova v
Strážskom. Č.t. 0911 360 972



Tanečný aerobik na festivale

V dňoch 9. − 13. mája 2012 sa konala najväčšia
svetová výstava Fitness a Welness v Európe, na
ktorej sa so slovenskom výpravou, reprezentujúc
naše mesto, zúčastnila Janka Balická, predsed−
níčka o. z. Tanečný aerobik. 

Výstava prezentovala na ploche 160 000 m2 v
14 pavilónoch to najlepšie z oblasti aerobiku, fit−
ness, welness, beauty, dance a športovej módy, vý−
živy, športovej architektúry a desingu, vodných akti−
vít a hudby na aerobik aj fitness. 

Bola to možnosť navštíviť množstvo rozličných
exhibícií, seminárov, súťaží a ochutnávok, stretnúť
známe tváre z oblasti kulturistiky a fitness, odskúšať
si cvičenie na najnovších posilňovacích či kardio

strojoch. Pre priaznivcov bojových športov bola pri−
pravená celá hala s bohatou ponukou. Festival bol
obohatený o rôzne druhy tanca a tanečných súťaží.

Azda najvzrušujúcejším zážitkom bolo osobné
stretnutie so samotným autorom zumby Betom Pe−
rezom, ktoré organizátor zájazdu Ing. Raška zorga−
nizoval v priestoroch hotela slovenskej výpravy.
Priaznivci tohto druhu cvičenia si s ním niekoľko
hodín denne naplno vychutnávali a užívali rytmy
zumby. 

Po príchode domov sa Janka podelila s ostat−
nými členmi združenia o ohromujúce a zaujímavé
momenty a zážitky z festivalu, ktoré pôsobili nanaj−
výš inšpirujúco a motivujúco. To nás povzbudilo k
úvahe, že sa ďalšieho ročníka európskeho fitness
festivalu zúčastní väčší počet členov nášho zdru−
ženia.                                  Bc. Michaela Dobrocká
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Klub 
slovenských

turistov
Sto jarných kilometrov

Výstupom na Brekovský hrad 25. marca KST
Strážske otvoril 100 JKM. Za priaznivého počasia
prišlo veľa priaznivcov turistiky z Brekova, Humen−
ného, Michaloviec, Strážskeho, Vranova n/T a z
blízkeho okolia. 

J. Sabo nás oboznámil s históriou hradu.
Zemplínske múzeum v Michalovciach tu uskutočnilo
archeologický výskum. Pri výkopoch sa našlo
množstvo úlomkov kachlíc, z ktorých sa podarilo
zrekonštruovať niekoľko celých kusov. Najbohatšie
sú zastúpené komorové kachlice s pestrou
výzdobou na čelnej stene, ale aj železné predmety.
Možno ich datovať do 15.−16. storočia. Z tohto
obdobia sú aj železné guľky priemeru 1,5 − 2,5 cm
slúžiace ako projektily do strelných zbraní ľahkého
kalibru. Pri výskume sa našlo i niekoľko zlomkov
okenného tabuľového skla. Výstavbu prvého hradu
možno datovať už do veľkomoravského obdobia.
Hrad Brekov svojou strategickou polohou chránil
komunikačný spoj z rovinatej oblasti Zemplína
údolím Laborca smerom cez karpatské priesmyky
do Poľska a Halíče. 

Po historickom úvode nasledovali tradičné sú−
ťaže: šípky deti do 10 rokov − 1. Lenka Haburajová,
2. Adam Pivarník, 3. Karla Henčová, šípky nad 10
rokov − 1. Braňo Grnáč, 2. Kristína Grnáčová, 3.
Emka Sovjáková, šípky ženy − 1. Ľubica Hodbodo−
vá, 2. Jolana Lukačková, 3. Jolana Megelová. Hod
polenom − víťaz Igor Boroš. Preťahovanie lanom − 1.
družstvo  I. Boroš, R. Sovjak, M. Kmec. Cena úte−
chy v kategórii do 10 rokov − Sarah Sabová a Mar−
tin Škurka.

Kráľova studienka
15. apríla sme pokračovali v 100 JKM na Krá−

ľovej studienke. Symbolickým kľúčom studničku
otvorili Elenka Patlevičová a Paťka Kozárová. Cie−
ľom KST je priblížiť priaznivcom prírody flóru a
faunu krásnej prírody, ktorá bola na Kráľovej stu−
dienke k nášmu prekvapeniu zdevastovaná vyrúba−
ním stromov a ponechaním hŕbou raždia na tomto
krásnom mieste. Bol to smutný pohľad.

Na Kráľovej studienke sa nachádza strom so
soškou Panej Márie. Kresťanské učenie považovalo
vodu za životodarný živel. Vodu spájali s krstom i s
Pannou Máriou, voda uzdravovala ľuďom očné cho−
roby. Symbolom očí, ktoré sú zrkadlom duše, bola
práve vodná hladina. Je škoda, že si tieto prírodné
dary, ktoré tu máme, nevieme ceniť, chrániť udržia−
vaním prameňa  a čistoty vody.

Výsledky tradičných súťaží: hod šípkami do 10
rokov − 1. Martin Kmec, 2. Patrícia Kozárová, 3.
Karla Honschová, nad 10 rokov − 1. Kristína Grná−
čová, 2. Maroš Kmec, 3. Braňo Grnáč, ženy − 1.
Dana Kmecová, 2. Jolana Megelová, 3. Adriana
Honschová, hod polenom − 1. Igor Boroš.

Výstup na Šimonku
9. apríla 14 členov KST pod vedením P. Baloga

vystúpilo na najvyšší vrch Slanských vrchov na
Šimonku (1092). Nachádza sa tu malá nezalesnená
plocha s vystupujúcou skalkou, odkiaľ sme mali
krásny panoramatický výhľad a za krásneho
slnečného počasia sme videli aj Vysoké Tatry a
Kráľovu hoľu. Národná prírodná rezervácia Šimon−
ka bola vyhlásená v roku 1950 a je najstaršou v
okrese Vranov nad Topľou. Ochraňuje zvyšky bu−
kového pralesa. Chránené sú najmä pralesovité
porasty bučín, jedľových bučín i bučiny s javorom
horským a jaseňom štíhlym. Veľkou vzácnosťou je
oplietavá liana − zákonom chránený plamienok
alpínsky, ktorý v rezervácii rastie na niekoľkých
miestach. Tradíciu, že  na Veľkonočný pondelok sa
priaznivci turistiky stretávajú na tomto výstupe,
podporili priatelia turistiky z Michaloviec a pridali sa
k ostatným nadšencom prešovského regiónu.
Nechýbala veľkonočná oblievačka a pesničky pri
gitare a ústnych harmonikách. A. Zabloudilová

O pohár 
primátora mesta
Málokedy sú také možnosti, vzhľadom na hráč−

sky ligový rozpis, aby sa turnaj o pohár primátora
mesta mohol odohrať počas významnej mestskej
akcie. Teraz sme 17. ročník uskutočnili ako súčasť
jarmočných dní. V sobotu 19. mája vládla v kolkárni
príjemná atmosféra, občerstvili sme prichádzajúcich
kolkárov zo Šemše a Sabinova, vytvorili hráčske
dvojice a turnaj začal za stáleho povzbudzovania
hráčov na dráhe. O akciu bol záujem aj zo strany
širokej verejnosti a tlače.

Do súťaže sme pripravili tri družstvá, aby mala
príležitosť bojovať väčšina aktívnych hráčov A, B a
družstvo žien. Pripravené bolo aj družstvo výberu
MsL. Prvenstvo na turnaji obhajovalo A družstvo
ŠKK Strážske, minuloročný víťaz.

Víťazom turnaja sa však stal KK Sabinov (1030
ZK), ktorý si odniesol aj krištáľový putovný pohár,
druhé miesto obsadil KK Šemša (992 ZK) a na
treťom mieste skončilo A družstvo ŠKK Strážske
(982 ZK).

Z jednotlivcov bol však najlepší náš Marián
Konečný (271 ZK) z ŠKK Strážske A, 2. Martin
Kuba (270 ZK) z KK Šemša a 3. Marián Tomčák
(267 ZK) z KK Sabinov. Výborné výsledky dosiahli
viacerí jednotlivci, vrátane našich žien.

Víťazom boli udelené diplomy, malé finančné
odmeny a pre všetkých účastníkov turnaja podaný
guľáš. S praktickými službami pomohol Mgr. Kamil
Hajdučko a Anna Juhásová z MsPS.

Ing. Eva Búciová

Jarné zápasy
Dospelí
28. kolo 03.06.2012 (17:00) nedeľa V.

Kapušany − Strážske, 29. kolo 10.06.2012 (17:00)
nedeľa Rudňany − Strážske, 30. kolo 17.06.2012
(17:00) nedeľa Strážske V. Folkmar

Dorast
24. kolo 02.06.2012 (17:00) sobota Zalužice:

Strážske, 25. kolo 09.06.2012 (17:00) sobota
Ptrukša − Strážske, 26. kolo 16.06.2012 (17:00)
sobota Strážske − Nacina Ves

Starší žiaci
16. kolo 01.06.2012 (16:00) piatok Horňa −

Strážske, 17. kolo 08.06.2012 (16:00) piatok
Strážske − V. Revištia, 18. kolo  18.06.2012 (16:00)
piatok Sobrance − Strážske                  Ing. J. Rohaľ

W FUTBAL W 

Úsmevne 
z ambulancie

Pri preventívnej prehliadke sa pýtam: „Fajčíte,
alkohol pijete?“. Odpoveď: „Dlho som nepil, a teraz
ľutujem, o koľko som prišiel!“. 

Dcéra ma odrádza od predpisu liečby pre
babku: „Pan dochtor, pomali, pomali, bo babka
pluka liki s rumom!“.                    MUDr. V. Knocik 


