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Z rokovania mestského zastupiteľstva 
Schválili podmienky na prenájom nebytových priestorov

Poslanci mestského zastupiteľstva zasadali
5. marca 2015 pod vedením Ing. V. Dunajčáka,
primátora mesta. Zastupiteľstvo po preroko−
vaní: 

Berie na vedomie: l Plnenie úloh z uznesení.
l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. l Na−
kladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi − správa za rok 2014. l Rozbor hospo−
dárenia MsPS mesta Strážske za rok 2014. l Roz−
bor hospodárenia Domspráv, s.r.o., za rok 2014. l

Správu o činnosti Mestskej polície Strážske za rok
2014. l Správu o pripravenosti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Strážske v školskom roku 2014/2015. l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru v rozpočtových organizáciách a MsPS. l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kon−
trole vybavovania sťažností a petícií za rok 2014. l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kon−
trole zúčtovania a použitia vybranej dotácie po−
skytnutej z rozpočtu mesta v roku 2014.

Schvaľuje: l Text do kroniky mesta Strážske
za rok 2012 s pripomienkami. l Jednorazovú so−
ciálnu dávku pre Dudičovú Renátu vo výške 100
eur. l Dotácie pre športové oddiely v súlade s VZN
č. 5/2010: Športový klub Strážske − futbalový od−

diel 12 300 eur, Volejbalový klub 1 500 eur, Špor−
tový kolkársky klub 1 200 eur, Klub slovenských
turistov 1 300 eur, Oddiel kulturistiky a silového
trojboja 1 000 eur, Mestský bežecký oddiel 1 600
eur, Tanečný aerobik 600 eur, Tenisový klub 200
eur, Slovenský hortingový zväz − MMA 300 eur. l

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prená−
jom nebytových priestorov v kultúrno−spoločen−
skom objekte (A clubu). A club o výmere 237 m2
je umiestnený v kultúrno−spoločenskom objekte v
Strážskom, súpisné číslo 510, nachádza sa na ul.
Obchodnej, je postavený na pozemku parcela číslo
395. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová, č. tel.
056/3812476. Podrobné informácie sú na webo−
vom sídle mesta www.strazske.sk a úradnej tabuli.
l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na pre−
nájom nebytových priestorov v OD Laborec na
prízemí (Cukráreň−pizzéria). Obchodný dom Labo−
rec je umiestnený v Strážskom, má súpisné číslo
269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavený
na pozemku parcelné číslo 401/1. Kontaktná oso−
ba: Ing. Emília Kmecová, č. tel. 056/3812476. Po−
drobné informácie sú na webovom sídle mesta
www.strazske.sk a úradnej tabuli. l Podmienky
obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu
Pohostinstvo na futbalovom štadióne. 

(Pokračovanie na 2. strane) 

Viete, že...
k 31. 12. 2014 malo mesto 4 505 obyvateľov?

K trvalému pobytu sa prihlásilo 69 občanov. Z trva−
lého pobytu sa odhlásilo 65 občanov. Narodilo sa
30 detí, 15 dievčat a 15 chlapcov. Zomrelo 32 obča−
nov, 19 mužov a 13 žien. Sobáš uzavrelo 19 snú−
beneckých párov. Rodičia dali svojim deťom naj−
častejšie mená: dievčatkám − Patrícia, Alexandra,
Hana, Elena, Emma, Karolína, Elin, Selina, Debbie,
chlapcom − Roman, Michal, Damián, Matúš, Filip,
Martin, Dávid.                                                     M.D.

Oznámenie 
O bezplatnom zbere elektroodpadu

MsPS mesta Strážske, ako oprávnená osoba
na zber elektroodpadov, oznamuje obyvateľom
mesta, že v prípade záujmu o bezplatný odber
starých elektrospotrebičov (chladiace a mraziace
zariadenia, práčky, televízory, sporáky, PC...) môžu
kontaktovať MsPS mesta Strážske (stredisko
Technické služby) na t. č. 056/64 91 561, 0907 996
784. Pracovníci MsPS na požiadanie vyzdvihnú ta−
kýto odpad priamo u obyvateľa a starším obyvate−
ľom pomôžu spotrebič vyniesť z pivnice resp. zniesť
z povaly alebo bytu.               MsPS mesta Strážske

Krátke správy
Mesto Strážske v súlade so zákonom o posu−

dzovaní vplyvov na životné prostredie a ďalších
predpisov, pozvalo občanov na verejné preroko−
vanie správy o hodnotení navrhovateľa CPP,
s.r.o., Strážske k Stavbe výrobnej jednotky
membránovej elektrolýzy v areáli Chemko Stráž−
ske, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla v budove
MsÚ. 

Michal Knap, poslanec MsZ za volebný ob−
vod tzv. staré sídlisko, Okružná ulica, uskutočnil
stretnutie s občanmi 11. apríla pri obytnom dome
10, na ktorom sa venovali problematike obyva−
teľov jeho obvodu. −red.−

Mesto vás pozýva 
30. apríla o 15. hod. na sta−

vanie mája, na Námestí A. Dub−

čeka,

7. mája o 14.30 hod. na piet−

ny akt kladenia vencov k 70. vý−

ročiu Dňa víťazstva nad fašiz−

mom na Námestí A. Dubčeka,

22. − 23. mája na XIX. Stráž−

čanský jarmok. 

Deväť učiteľov u primátora
Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov, ktorý je spätý s jednou s najvýznam−

nejších postáv v oblasti pedagogiky − Janom Amosom Komenským. Oceňovanie práce pedagógov
pri príležitosti tohto sviatku sa stalo aj v našom meste peknou tradíciou. 

30. marca sa na Mestskom úrade v Strážskom uskutočnil slávnostný program spojený s oceňovaním
pedagógov materských, základných a stredných škôl mesta Strážske. Bol príležitosťou pripomenúť si nielen
učiteľské poslanie, ale aj časom na vyjadrenie vďaky a úcty. Za náročnú a obetavú prácu pri výchove
mladej generácie poďakoval všetkým učiteľom vo svojom príhovore primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák.
Ocenenie za svoju prácu a dosiahnuté výsledky vo výchovnovzdelávacom procese si prevzalo 9 pedago−
gických pracovníkov, ktorí sa podpísali do pamätnej knihy mesta a od primátora mesta si prevzali ďakovný
list a knižnú cenu so symbolickým kvetom. Sklenenou plaketou bola ocenená víťazka ankety Učiteľ, na kto−
rého sa nezabúda − Amália Honsová. Ocenení učitelia: Zuzana Sklenárová, Silvia Ronďošová−Pavlenková,
Mgr. Anna Babjaková, Mgr. Peter Majer, PaedDr. Monika Hakošová, PaedDr. Andrea Kráľová, Gabriel
Uličný, Ing. Danka Citrjaková, Ing. Bc. Beáta Kužmová.

Pekným darčekom pre všetkých prítomných bolo vystúpenie žiakov a učiteľov základnej umeleckej
školy. Bolo zároveň aj príjemnou bodkou za touto milou slávnosťou, na ktorej sa zúčastnili aj riaditelia škôl.

−bad−

V prvom rade sú ocenení učitelia z nášho mesta. Snímka: P. Kičinka. Text: red.
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(Dokončenie z 1. strany) Objekt je umiestnený
v Strážskom, má súpisné číslo 11, nachádza sa na
ul. Mládeže a je postavený na pozemku parcelné
číslo 43/2. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová,
č. tel. 056/3812476. Podrobné informácie sú na
webovom sídle mesta www.strazske.sk a úradnej
tabuli. l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľnosti Objekt − Kolkáreň: Kolkáreň
je umiestnená v Strážskom, má súpisné číslo 255,
nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavená na
pozemku parcelné číslo 543/3. Kontaktná osoba:
Ing. Emília Kmecová. č. tel. 056/3812 476, MsPS
č. tel. 056/6894940. Podrobné informácie sú na
webovom sídle mesta www.strazske.sk a úradnej
tabuli. l Podmienky obchodnej verejnej súťaže na
prenájom časti nehnuteľnosti objektu Kolkárne (bu−
fet a súvisiace priestory). Kolkáreň (bufet a
súvisiace priestory) je umiestnená v Strážskom,
súpisné číslo 255, nachádzajúca sa na ul.
Obchodnej, postavená na pozemku parcelné číslo
543/3. Kontaktná osoba: Ing. Emília Kmecová. č.
tel. 056/381 2476. Podrobné informácie sú na
webovom sídle mesta www.strazske.sk a úradnej
tabuli. l Prenájom nebytového priestoru v OD
Laborec na poschodí miestnosť č. 5 o výmere 39
m2 pre Valériu Gažovú, 072 22 Strážske za úče−
lom zriadenia lacného tovaru (second hand). l

Prenájom nebytového priestoru v budove U2 pre
Cromwell, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava,
pobočka Košice v zastúpení Erika Tomeková, 072
22 Strážske o výmere cca 20 m2 za účelom zria−
denia kancelárie. l Prenájom nebytového priestoru
v objekte Zimného štadióna na prízemí vstupnej
haly (šatne) o výmere 58,48 m2 pre MUDr. Miro−
slavu Korekáčovú, 093 01 Vranov nad Topľou za
účelom prevádzkovania neurologickej ambulancie.
l Zámer a uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena v prospech Východo−
slovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice na pozemku parc. č. EKN 28/2 vo vlast−
níctve mesta Strážske, na stavbu "Záhradkárska
osada Sihoť − elektrifikácia, SO 01 Úsekový od−
pojovač, SO 02 VN 22 kV El. prípojka, SO 03 Tra−
fostanica, SO 04. El. NN rozvody", vecné bre−
meno sa zriadi bezodplatne. l Predĺženia nájom−
ných zmlúv: a) ul. Laborecká 280/29 a 281/27:
Ridaj Radoslav a Ridajová Beáta, Dudičová Gab−
riela, Tokár Gabriel a Tokárová Iveta, Adamová
Margita, Dudičová Renáta a Dudič Stanislav, Go−
roľ Karol a Goroľová Silvia, Adam Emil a Adamová
Eva, Šmaťová Eva a Šmaťo Ján, Janičo Roman a
Janičová Ingrid, Kapura Ján a Kapurová Ľudmila,
Tolvaj Jozef, ml. a Tolvajová Albína, Kapura Viliam
a Kapurová Mária, Tolvaj Jozef, st. a Tolvajová
Zlatica, Hrnčiar Štefan, Ridajová Iveta a Ridaj
Gejza, Sabolová Jarmila, Šmaťová Anna, Toká−
rová Magdaléna a Tokár Ladislav − všetci do 31.
12. 2015. Piskor Roman, Hrnčiarová Monika − oba−
ja do 31. 5. 2015. b) Obytný dom U−3: Dančišin
Erik − do 31. 5. 2015. Rusová Anna, Miško Marcel,
Dubovský Milan, Štempáková Alžbeta, Semanco−
vá Jana, Diliková Lenka, Kosť Peter, Križanová
Lucia, Makara Milan, Mazúrová Anna, Skoupilová
Ingrid, Turok−Meceňová Jana, Pavolková Mária,
Smaržiková Silvia, Čorejová Lenka − všetci do 31.
12. 2016. Mikolaj Pavol − nepredĺžiť, Benkoová
Ľubica − do 31. 12. 2016 s podmienkou splnenia
záväzkov voči mestu (vyplatiť dlh na TKO).

Ukladá: l Vypracovať správu o pripravenosti
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Strážske v školskom roku
2014/2015 (presne rozpísať mzdy, odvody, osobné
a riadiace príplatky, odmeny, tovary a služby,
počty pracovníkov, ich úväzky, počet elokovaných
pracovísk a žiakov, počty cudzích detí, ktoré
navštevujú CVČ v Strážskom, počty externých za−
mestnancov, počet záujmových krúžkov a priemer−
ný počet žiakov na jedného externého zamest−
nanca a ďalšie). T: 20.03.2015. Z: referent škol−
stva. l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na pre−
nájom nebytového priestoru (A clubu) o výmere
237 m2, ktorý je umiestnený v kultúrno−spolo−
čenskom objekte v Strážskom, súpisné číslo 510,

nachádza sa na ul. Obchodnej, je postavený na
pozemku parcela číslo 395, zapísaný na Liste
vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti
vedenej Okresným úradom Michalovce, Kata−
strálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. T: 31.03.2015. Z:
MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytového priestoru o výmere 113,57
m2 v OD Laborec na prízemí. Obchodný dom
Laborec  je umiestnený v Strážskom, má súpisné
číslo 269, nachádza sa na ul. Obchodnej a je
postavený na pozemku parcelné číslo 401/1,
zapísaný na Liste vlastníctva LV č. 1236 v evi−
dencii nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom
Michalovce, Katastrálny odbor, okres: Michalovce,
obec Strážske, katastrálne územie Strážske. T:
31.03.2015. Z: MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú
súťaž na prenájom nehnuteľnosti pohostinstvo na
FŠ o výmere 96 m2 a terasa o výmere 56 m2,
ktorá je umiestnená v Strážskom, má súpisné číslo
11, nachádza sa na ul. Mládeže a je postavená na
pozemku parcelné číslo 43/2, zapísaná na Liste
vlastníctva LV č. 1236 v evidencii nehnuteľnosti
vedenej Okresným úradom Michalovce, Kata−
strálny odbor, okres: Michalovce, obec Strážske,
katastrálne územie Strážske. T: 31.03.2015. Z:
MsÚ. l Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na
odpredaj nehnuteľnosti objekt − Kolkáreň, ktorá je
umiestnená v Strážskom má súpisné číslo 255,
nachádza sa na ul. Obchodnej a je postavená na
pozemku parcelné číslo 543/3, v katastrálnom
území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce,
nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom Mi−
chalovce, katastrálny odbor a je evidovaná liste
vlastníctva LV  č. 1236. T: 30.04.2015. Z: MsÚ. l

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti

nehnuteľnosti objektu Kolkárne (bufet a súvisiace
priestory), ktoré sú umiestnené v objekte Kolkárne,
v Strážskom, súpisné číslo 255, nachádzajúcej sa
na ul. Obchodnej, postavenej na pozemku par−
celné číslo 543/3, v katastrálnom území Strážske,
obec Strážske, okres Michalovce, vedený na Liste
vlastníctva LV č. 1236, list vlastníctva vedený
Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor.
Doba prenájmu je do 31.08.2015. T: 31.03.2015.
Z: MsÚ. l Vykonať kontrolu spotreby PHM
(spotreba benzínu) v MsPS mesta Strážske za rok
2014. T: 30.04.2015. Z: hlavný kontrolór. l Vyčísliť
finančné náklady na zriadenie chránenej dielne pre
kamerový systém. T: 15.04.2015. Z: náčelník MsP.
l Denne monitorovať, zaznamenať a vyhodnotiť
stav výšky hladiny Laborca v súvislosti s dodržia−
vaním manipulačného poriadku za obdobie jed−
ného mesiaca. T: 06.03.2015 − 06.04.2015. Z: re−
ferent ŽP, MsP. l Na základe výsledkov monito−
ringu iniciovať stretnutie s SVP, š. p., s cieľom
revízie manipulačného poriadku. T: 20.04. 2015. Z:
MsÚ. l Materiály na zasadnutie MsZ zverejňovať
na web sídle mesta. T: stály. Z: MsÚ.   

Ing. V. Dunajčák, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva

XIX. Strážčanský jarmok
22. a 23. 5. 2015

22.5.2015 − piatok
10.00 Tanec − ZŠ 

Slávnostné otvorenie jarmoku primátorom
mesta Strážske 
Program ZŠ

14.10 Spevácky zbor Rozkvet
14.30 Zemplínski heligónkari
15.05 Kolotoč hudby a tanca −  MŠ, ZŠ, DSS 

Lidwina, CVČ, ZUŠ
16.20 Divadlo KĽUD − zábavné predstavenie 
17.40 Folklórny súbor  Železiar
19.00 Orientálna skupina Bellies 
19.50 Úsmevno−zábavná skupina Traky
21.00 Koncert skupiny Hrdza 
22.15 Jarmočná zábava s ľudovou hudbou  

Gerock a DJ

23.5.2015  − sobota
9.00 Spevácke skupiny Starjani a Rozmarín     
9.30 Spevácka skupina Gaštanka 
9.45 Detská tombola I.
10.00 Folklórne pásmo: Spevácka skupina 

Tarnavčan
Folklórny súbor Stražčan
Folklórna skupina Pacerki

11.30 Detská tombola II.
12.00 Ukončenie jarmoku 
Zmena programu vyhradená! 

Sprievodné akcie
22. 5. 2015: Propagačná výstava drobných 

zvierat ZO SZCH − Nám. A. Dubčeka. 
Zóna umenia − ZUŠ Strážske.

23. 5. 2015: o 9. hod. − Turnaj o putovný pohár 
primátora mesta, 20. ročník − kolkáreň. 

O 10. hod. −  Volejbalový turnaj mužov − mestská
telocvičňa.

Musíme sa zlepši� 
v separovaní odpadu

Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňo−
vanie komunálnych odpadov, drobných stavebných
odpadov a elektroodpadu, ktoré vznikli na území
mesta Strážske v roku 2014, zabezpečoval Mest−
ský podnik služieb mesta Strážske (ďalej MsPS) na
základe zmluvy o poskytovaní služieb.

V roku 2014 bolo v meste vyprodukovaných a
na skládke Pláne zneškodnených celkom 969 ton
zmesového komunálneho odpadu, čo je v porovna−
ní s rokom 2013 viac o 3 tony. 

Okrem zmesového komunálneho odpadu bolo
na skládke Pláne zneškodnených 403 ton staveb−
ného odpadu od obyvateľov, 18 ton stavebného od−
padu od podnikateľov, 75 ton objemného odpadu, a
viac ako 40 ton odpadu vytriedeného zo separova−
ného zberu. Celkovo bolo zneškodnených 1 505
ton odpadu (o viac ako 71 t viac ako v roku 2013).

Najvyšší nárast produkcie v roku 2014 bol opa−
kovane zaznamenaný v drobnom stavebnom odpa−
de od obyvateľov. Na skládku bolo uložených cel−
kom 403 t tohto druhu odpadu, čo je viac o takmer
96 t ako v predchádzajúcom roku. Z celkového
množstva tohto druhu odpadu bolo viac ako 131 t
vytriedeného zo zberných miest pre biologicky
rozložiteľný odpad, čo predstavuje takmer 33 % z
celkovej produkcie. 

V meste už jedenásty rok pokračoval triedený
zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. V
priebehu roka bolo vyzbierané a odovzdané na
zhodnotenie 57 ton papiera, 73 ton skla, takmer 37
ton plastov, 1,4 tony obalov z kovu, 4,5 tony kom−
pozitných obalov − tetrapakov a 5,1 ton opotrebo−
vaných pneumatík. Celkom bolo v sledovaných ko−
moditách vyzbieraných a  zhodnotených o takmer
10 t odpadu viac ako v roku 2013, ale v porovnaní
s rokom 2012 je to o takmer 42 t menej. 

V areáli technických služieb boli zhromažďova−
né aj odpady z domácností s obsahom škodlivín a
na zhodnotenie bolo odovzdaných 15 kg batérií a
9,4 ton elektroodpadu.

Jeden občan v minulom roku vyprodukoval
priemerne 241 kg komunálneho odpadu a 89 kg
drobného stavebného odpadu, ktoré boli uložené
na skládku a len 41 kg zložiek z odpadu vytriedil na
zhodnotenie.

Skúsme spoločnými silami zlepšiť efektívnosť
separovaného zberu. Len toto je cesta k udržaniu
súčasnej úrovne poplatkov za nakladanie s od−
padmi v ďalších rokoch. V opačnom prípade bude
mesto nútené poplatok zvýšiť. 

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

Marta Bočková
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Z výročných schôdzí
V uplynulých týždňoch sa uskutočnili výročné

členské schôdze organizácií v meste v ZO SZPB,
MS SČK, klube dôchodcov, Smere−SD. Hodnotili
minuloročnú činnosť, schválil správy o finančnom
hospo−dárení a plány práce na rok 2015. Po schô−
dzach nasledovalo občerstvenie a neformálne dis−
kusie. Na schôdzi klubu dôchodcov sa zúčastnil
Ing. V. Dunajčák, primátor mesta, ktorý v diskusii
odpovedal na mnohé otázky dôchodcov. Pracov−
ným hosťom bol aj na schôdzi strany Smer−SD.
Pracovným doslova, pretože nielen reagoval na
námety, ale  odpovedal napríklad aj na poznámku
"nevieme kto je náš poslanec" a prečítal pracovné
obvody poslancov. Je potrebné poznamenať, že
pracovné obvody boli uverejnené aj v novinách
Naše mesto po ich schválení na mestskom zastu−
piteľstve. Aj teraz zdôraznil, že na mnohé otázky je
kompetentný reagovať mestský podnik služieb, kam
ich treba adresovať (rozhlas, chodníky, svetlá, se−
parovanie odpadu, čistota v meste a iné). Schôdza
vyvrcholila slávnosťou k MDŽ. V programe recitovali
členky krúžku Zrkadlenie, spievali dievčatá z Gaš−
tanky. K jubileu A. Válovej blahoželal V. Škurka ky−
ticou a darčekom.                                       −gg−

Pozvali bývalé učiteľky z MŠ
28. marec − Deň učiteľov je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského,

ktorého myšlienky ostávajú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

Pri tejto príležitosti sme do materskej školy po−
zvali naše bývalé kolegyne, dôchodkyne. Pozvanie
prijali učiteľky − Mária Geregáčová, Emília Trnková,
Mária Bašistová, Mária Vasileňková, Oľga Danka−
ninová, Mária Smoligová, Klára Buberová, Jolana

Palinská a Milena Hrubovčáková. Táto aktivita bola
naplánovanou súčasťou školského projektu Adam−
ko−hravo−zdravo−veselo, s ktorým v tomto škol−
skom roku pracujeme. Zišli sme sa na pôde mater−
skej školy, aby sme vzdali hold učiteľkám na zaslú−
ženom odpočinku, ich práci, ktorú roky vykonávali,
starali sa o najmilšie, plačúce, smejúce sa, bezrad−
né, slušné i trošku problematické poklady. V úvode
ich krátkym kultúrnym programom pozdravili deti 4.
triedy pod vedením učiteliek Nataši Pavúkovej a
Zuzany Sklenárovej. Následne sa im prihovorila
riaditeľka MŠ Iveta Grigeľová, ktorá zdôraznila, že
práca všetkých učiteľov bola − je  a  bude − posla−
ním, preto si zaslúžia  za svoje znalosti, trpezlivosť
a obetu našu úctu a vďaku. Stretnutie pokračovalo
obhliadkou priestorov materskej školy, rozhovormi
v humornom a veselom duchu s pohostením, ktoré
pripravili zamestnanci školskej jedálne z finanč−
ných prostriedkov nemenovaného darcu. 

Práca učiteľov je veľmi náročná, zodpovedná.
Preto jeden deň v roku máme príležitosť im
úprimne povedať − ďakujeme. Veríme, že na toto
popoludnie budeme obojstranne spomínať len v
dobrom.                            PaedDr. Iveta Grigeľová

Spievanky, spievanky... a MDŽ
Viacúčelová sála v Strážskom sa

zaplnila 8. marca 2015 talentovanými
spevákmi ľudovej piesne. Súťaž v inter−
pretácii ľudovej piesne mesto Strážske
organizovalo tento rok už po 18. ročník.
Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich. De−
ti, ktoré sa súťaže zúčastnili, sa obliekli
do krásnych ľudových krojov a celú
atmosféru súťaže pozdvihli na patričnú
kvalitatívnu úroveň. Súťažiace deti dali
do vystúpenia všetko úsilie a úsmevy na
ich tvárach prezrádzali spokojnosť a pri−
rodzený záujem o čo najdokonalejšiu
prezentáciu spievaných ľudových piesní. Taktiež trojčlenná odborná porota bola ich spevom veľmi spokojná,
čo aj potvrdila pri hodnotení predsedníčka poroty Antónia Nováková, Dis. art. svojím pozitívnym vyjadrením. 

Zlatého slávika v kategórii MŠ získali: Valéria Scmidtová, Šimon Karkošiak, Tímea Krivá, Radko Peha−
nič, Kristína Sitarová, Nicolas Popík, Antónia Krídlová a Samuel Kosť. V kategórii 1. stupeň ZŠ zlatého
slávika získala Hana Hakošová, strieborného slávika Zuzana Lalkovičová a bronzového slávika Nina Duš−
ková. Cenu za účasť obdržali Šimon Šandor Berilla a Katarína Cehulová. V kategórii 2. stupeň ZŠ získala
zlatého slávika Diana Matisová. Kategória mládež mala tri súťažiace, kde 1. miesto získala Natália Barvi−
řová, 2.  Viktória Pirníková a 3. Mária Horváthová. Súťaž uvádzali mladé moderátorky Timea Babjáková a
Júlia Maskaľová, ktoré si vyskúšali prácu s mikrofónom a otestovali ním svoje schopnosti.

V krátkom kultúrnom programe vystúpili pri príležitosti MDŽ deti zo základnej školy a detský folklórny
súbor Stražčanik. Slávnostný príhovor ženám k ich sviatku MDŽ predniesol primátor mesta Ing. Vladimír Du−
najčák.

Dúfame, že niektoré deti pieseň tak chytí za srdce, že sa jej budú venovať aj v budúcnosti a stanú sa
tak členmi ľudových kolektívov v našom meste, lebo rozvoj slovenskej ľudovej piesne je zdokonalením
uchovávania si dedičstva našich starých otcov a materí. Aj preto mesto Strážske plánuje pokračovať v tejto
tradícii.                                                                                                                          −bad−

Spoločný školský úrad oceňoval
Jan Amos Komenský bol hlboko presved−

čený, že dobrá škola robí človeka lepším. Tra−
dícia Dňa učiteľov má v sebe svoje čaro a ne−
myslím si, že rokmi by strácala na význame.
Práve naopak, je nadčasová, pretože ako po−
vedal už dávno J. A. Komenský: "Učiteľ bude
vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha
slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej
zodpovednosti." 

Týmito slovami vítala moderátorka 91 účast−
níkov z 29 obcí na podujatí Dňa učiteľov Spoloč−
ného školského úradu so sídlom vo Vinnom  26.
3. 2015 v obci Vyšná Rybnica. Štatutár SŠÚ Ing.
Marián Makeľ so starostami obcí ocenil 9 peda−
gógov materských škôl, z toho 6 dôchodcov, 26
pedagógov základných škôl, z toho 6 dôchodcov.
Za školy nášho mesta boli ocenení: za MŠ Mgr.
Zuzana Eleková, za ZŠ Mgr. Michal Polák, Kata−
rína Hakošová a dôchodca Mgr. Milan Babčák
(na snímke prvý zprava). 

Tento deň bol dňom poďakovania učiteľom
za doterajší prístup k žiakom i k práci, za ľudský
postoj, veľkorysosť a pochopenie, za trpezlivosť
pri plnení náročných úloh. Kytičku programu oce−
neným pedagógom a hosťom uvili žiaci ZŠ Vyš−
ná Rybnica a súbor Flauto Dolce zo ZUŠ Sob−
rance.

Slávnostný akt oceňovania pedagogických
zamestnancov škôl Spoločného školského úradu
so sídlom vo Vinnom, ktorí pristupujú k svojej
práci zodpovedne a výnimočne, vykonal Ing.
Marián Makeľ, odborní zamestnanci SŠÚ
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD., PaedDr. Eva
Matuchová a starostovia zmluvných obcí. Oce−
není boli predstavení svojou krátkou prezentá−
ciou s portfóliom, záujmami, školskými a mimo−
školskými aktivitami. Pedagógovia boli odmenení
pamätným listom, kvetom, 2 000 čokoládovou
eurobankovkou a perom. Učitelia dôchodcovia
navyše šálkou a odlievanou sovičkou. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh
slávnosti.                               Mgr. Milan Babčák

Postup občana v prípade mimoriadnej udalosti
Povodeň
MESTSKÁ POLÍCIA: 0908 08 28 28 ALEBO 112
1. V prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na

bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
2. Ak máte dostatok času:

l vypnete alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, l vybavenie domácností
premiestnite do vyšších poschodí, l uzatvorte všetky okná, l pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad
krízovej situácie, l pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2−
3 dni, l zoberte si nepremokavú obuv a odev, l informujte svojich susedov, l pripravte evakuáciu zvierat,
l pripravte si evakuačnú batožinu, l dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej
správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

3. Po povodni zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne a štátne orgány.
4. Vykonajte dezinfekciu vnútorných priestorov a predmetov za účelom zabránenia možného vzniku

ochorení. 
Veterná smršť, snehová kalamita

l nevychádzajte z objektov, zdržujte sa v ich prízemných častiach, vykonajte nevyhnutné opatrenia na
zamedzenie vzniku škôd na majetku, l uzavrite okná a dvere na objekte; odložte z dvorov voľne položené
predmety, l zabezpečte domáce zvieratá, l neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách, l

pripravte si nádoby na zachytávanie vody v bytoch v prípade poškodenia strechy, l po príchode
záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu, l zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre
poisťovne.

Šes� podujatí
Slávnostné bolo vyhodnotenie minuloročnej

práce krúžku poézie žien Zrkadlenie, ktoré svoju
činnosť vyvíja pri referáte kultúry MsÚ. 

Uskutočnilo sa v klubovni na U2. V roku 2014
vystúpili jeho členky na šiestich podujatiach s
hudobno−slovnými pásmami, ktoré pripravila
vedúca krúžku G. Grmolcová: Prečo sú ženy...,
Naše mamy, Čo najviac lásky, Keď stromy plačú,
v nárečí Jak rozdumuju vichodňare. S progra−
mami vystúpili v meste, v Humennom a Kaluži.
Vďaku za peknú činnosť umocnili aj drobné dar−
čeky a pohostenie od vedúcej krúžku. Členky
Zrkadlenia sa spoločne zúčastňujú osláv v meste,
koncertov, kultúrnych a športových podujatí.       

J. Románová



Keď víťazí dobro
Bábkové a hrané divadlo v Strážskom pa−

mätajú snáď len tie staršie generácie. Všetkých,
ktorí sme sa tomuto druhu umenia venovali,
spájala láska k umeniu, chuť tvoriť a rozdávať
radosť iným, predovšetkým detským divákom.
Bábkovú sálu i kinosálu navštevovali deti mater−
ských škôl zo Strážskeho i z okolitých obcí. Bola
to pre ne udalosť, na ktorú sa len tak ľahko
nezabúda. Po zrušení bábkovej sály v bývalom
dome kultúry i uzatvorení kina sa tejto činnosti
venujeme, žiaľ, už len na pôde MŠ. Keďže prie−
storové podmienky sú obmedzené, zúžili sme z
kapacitných dôvodov okruh divákov a činnosť
divadla limitujeme na jedno divadlo ročne.

V marci sme sa predstavili hranou modernou
rozprávkou Červená Čiapočka a vlk (na snímke),
v ktorej si zahrali učiteľky Svetlana, Vierka, Eva,
Silvia, Naďa a deti tanečného krúžku. Červená
Čiapočka komunikuje so starou mamou mobi−
lom, vozí sa na kolobežke, stará mama s horá−
rom nakupujú v OC, chamtivý a pažravý vlk do−
platí na svoju chamtivosť a zlé úmysly tým, že ho
chorého odváža sanitka do nemocnice. Zlo je
potrestané a víťazí dobro, ako to v rozprávkach
zvyčajne býva.

Naše pozvanie prijali deti MŠ, žiaci 1. ročníka
ZŠ a deti z DSS Lidwina so svojimi učiteľkami.
Takto rozdávame radosť deťom, čo je naším
poslaním.                              Mgr. Viera Marková

Zo školskej družiny
V marci sa deti ŠKD rozlúčili so zimou a jar

privítali vynášaním Moreny. Tento ľudový zvyk
sme v meste zaviedli už minulého roku, pretože
ho chceme uchovať, nakoľko sa slávi už od nepa−
mäti v mnohých mestách a dedinách. Morenu sme
s deťmi  vyrobili spoločne (na snímke pred ZŠ) a
za spevu ľudových piesní odišli k rieke Laborec a
hodili ju do vody. Týmto symbolom a zvykom na−
šich predkov sme deťom ŠKD priblížili a spro−
stredkovali nové zážitky a poznatky, ktoré ich
motivovali k fantazijným predstavám i tvorivým
činnostiam.

Už skôr sa v telocvični ZŠ konal karneval, kto−
rý každoročne pre deti 1. − 4. ročníka pripravujú
vychovávateľky ŠKD. Predstavila sa na ňom celá
plejáda pekných a zaujímavých masiek, ktorá sa
zabávali, šantili a tancovali, ukázali aj šikovnosť v
súťažiach so sladkou odmenou. Po odovzdaní
pekných cien všetci odchádzali s pocitom radosti
a spokojnosti, pretože každé dieťa bolo odmenené
malým darčekom, na ktoré prispelo vedenie školy,
sladkú odmenu venoval sponzor Rado Lipovský.
Bol to príjemný a zábavný deň.          Vedúca ŠKD
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Ochutnali zabíjačkové výrobky
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov do

polnoci pred Popolcovou stredou. Je to pre−
chodné obdobie medzi zimou a jarou, kedy
prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby
a zabíjačky. Aj u nás v meste sa 13. februára
2015 konal už 3. ročník fašiangovej zabíjačky.

Cieľom podujatia je pripomenúť širšej verej−
nosti a mladšej generácii fašiangové tradície
spojené so zabíjačkami. Šikovní mäsiari mali
množstvo pomocníkov, a tak výrobky jaternice,
klobásy, ale aj guľáš boli hotové už okolo obeda.
Nechýbali ani tradičné šišky, chlieb s masťou a
cibuľou. Celý deň prítomným zlepšoval náladu
spevom a hrou na harmoniku spevácky súbor
Tarnavčan, za čo si zaslúži pochvalu. Potom o
15. hodine začal kultúrny program, ktorý vytváral
prijemnú atmosféru pri ochutnávke zabíjačko−
vých výrobkov. V programe účinkovala materská
škola, základná škola, centrum voľného času (na
snímke P.K. pri pochovávaní basy), základná
umelecká škola, spevácka skupina Laborec, ľu−
dová hudba Miloša Goroľa a ženská spevácka
skupina Čemerňanka.                                     D.S.

Cesty do komunity
Už vyše 40 rokov je Lidwina − Domov sociálnych

služieb Strážske − neodmysliteľnou súčasťou mesta.
Počas svojho pôsobenia sa v ňom vystriedalo mnoho
klientov a zamestnancov. Každý z nich prežil a prežíva
svoj osobný príbeh. Od roku 2014 však zariadenie píše
úplne novú, pre svojich obyvateľov veľmi významnú
históriu. V snahe zvýšiť kvalitu poskytovania sociálnej
služby sa zapojilo do národného projektu Podpora pro−
cesu deinštitucionalizácie a transformácie systému so−
ciálnych služieb. Cieľom projektu je pripraviť podmienky
na priblíženie, respektíve presťahovanie sa klientov
zariadenia do komunity zdravých ľudí, čo znamená na−
hradiť inštitucionálne sociálne služby komunitnými. V domove sociálnych služieb z uvedeného dôvodu v
súčasnosti prebieha intenzívne, špecializované školenie personálu. V snahe ešte viac priblížiť klientov
zariadenia obyvateľom mesta a blízkeho okolia dňa 4. 2. 2015 DSS Lidwina, v spolupráci s Implemen−
tačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zorganizovali prvé spoločné
stretnutie obyvateľov mesta a klientov DSS. Zámerom stretnutia bolo oboznámiť významných aktérov
regiónu s transformačnými plánmi zariadenia. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy,
škôl, cirkví, zástupcovia kultúrnych inštitúcií a organizácií v lokalite, ako aj samotní klienti zariadenia (na
snímke G.G.).

S prezentáciou na tému procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb v progame vystúpili
Mgr. Mária Machajdíková, expertka pre oblasť diseminácie, Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., expert pre
sociálne služby. Potom PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka Lidwiny, PhDr. Viliam Hakve, manažér pre DI
v Lidwine, pokračovali v predstavení samotného zariadenia, vízie a plánov na priblíženie sa klientov
miestnej komunite. V prezentácii neskôr pokračovala PhDr. Viera Záhorcová, PhD., expertka pre oblasť
podporovaného zamestnávania. Priblížila možnosti
zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím.
Svoju podporu procesu transformácie zariadenia
na záver oficiálnej časti vyjadrili aj zástupcovia
Košického samosprávneho kraja, ktorý je zriaďova−
teľom DSS. 

Prvé stretnutie v komunite neskôr pokračovalo
neformálnymi diskusiami a hľadaním možností, ako
nasmerovať a rozvíjať spoluprácu pre efektívne
včlenenie klientov do miestnej komunity. Jasne po−
menovali oblasti, kde bude širšia spolupráca
potrebná.                               PhDr. Viliam Hakve

Umelecký prednes
Mestské kolo Vansovej Lomničky v umeleckom

prednese poézie a prózy žien sa uskutočnilo 11.
februára v mestskej knižnici. Zúčastnili sa členky
krúžku Zrkadlenie: Ing. E. Búciová, Ľ. Dančišinová,
G. Grmolcová, M. Karkošiaková, J. Románová, A.
Zabloudilová. Pekné ceny odovzdala PhDr. D.
Sabadošová z referátu kultúry MsÚ. Okresného
kola VL v Michalovciach sa zúčastnili G. Grmolcová
s výberom od M. Kasardu, M. Karkošiaková s vý−
berom od  J. Préveta, obe  postúpili do krajského
kola. Uskutočnilo sa 21. marca v galérii ZOS v
Michalovciach. Z diplomov, kníh a paličkovaných
srdiečok (od paličkárok z nášho mesta) sa tešili
všetky súťažiace. Organizátormi 48. ročníka VL
bola okresná a KO ÚŽS, Dom Matice slovenskej,
ZOS. Prípravu a priebeh kôl organizačne zabez−
pečovala A. Zabloudilová, predsedníčka okresnej
organizácie ÚŽS.                                       −ová−

Návrat k tradíciám
Technika paličkovania si vyžaduje najmä veľkú

trpezlivosť a precíznosť. Čaro paličkovania veľmi
zaujalo aj našich klientov, ktorých si pod ochranné
krídla zobrali členky krúžku paličkovanej čipky v
Strážskom. Táto spolupráca nie je pre zariadenie
Harmonia novinkou, keďže nás nedávno obdarovali
dielom svojich rúk, a to paličkovanou krížovou
cestou, ktorá zdobí kaplnku zariadenia. S láskou a
trpezlivosťou sa tiež ujali našich šikovných klientov,
ktorí sa postupne oboznamujú a zároveň zdoko−
naľujú v paličkovaní. Tvorba čipiek je pre nich  rela−
xom, ktorý ich napĺňa uspokojením, dáva možnosť
výtvarne vyjadriť svoje pocity, nálady a stvárniť ich
či už v podobe obrazu, predmetu či šperku z nití. 

Oceńujeme členky krúžku paličkovanej čipky v
Strážskom za ich ochotu, trpezlivosť a najmä za
čas, ktorý venujú odovzdávaniu tradícií aj ďalším
generáciám.                             Mgr. Beáta Danková
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Veselé boli prázdniny
Počas jarných prázdnin bol program centra

voľného času pripravený tak, aby vyhovel deťom
rôznych vekových kategórií. Chlapci a dievčatá sa
denne v herniach vyšantili pri stolnom tenise,
futbale, vzdušnom hokeji i nových hrách Xboxu.
Záujem bol aj o tvorivé aktivity. Nadšenci ručných
prác za pomoci Márie Tóthovej a Anny Gajdošovej
zhotovili náramky z nití technikou paličkovania.
Ďalší deň sa iní potrápili pri pletení papiera.
Výsledkom bolo pletené srdiečko pre mamičky.
Tanečníčky si zatancovali pri rytmickej hudbe s
vedúcou Sisou. V stredu  14 výletníkov vyrazilo do
Košíc. Navštívili zábavné technické centrum Steel−
park.  V závere prehliadky  pomocník robot všetkým
odovzdal certifikát o absolvovaní zvládnutých
stanovíšť. A hurá do Optimy na film o šiestich
kamarátoch Veľká šestka. V CVČ si prišli na svoje
aj tí, ktorým učarovala práca s hlinou. Na
hrnčiarskom kruhu zhotovili vázičky, svietniky a
poháriky. Výlet do zábavného centra Fun parku bol
bodkou za prázdninami. Za asistencie animátorky
Moniky sa deti vyšantili na detskom ihrisku s
mnohými atrakciami. Poniektorí si vyskúšali aj
lezeckú stenu. 

Ani sme sa nenazdali a boli tu ďalšie prázdniny
− veľkonočné. O veľkonočných tradíciách v iných
krajinách sa dozvedeli deti vo štvrtok. Vyskúšali si
aj hľadanie veľkonočnej nádielky. Herňu poriadne
prehľadali a pochutnali si na sladučkých čokolá−
dových figúrkach, ktoré objavili. K dispozícii boli aj
naše herne a klubovne, kde si pri Xboxe, futbale,
stolnom hokeji zašantili prázdninujúci školáci  spolu
s rodičmi.                                                A. F.

Pre rodièov a ich deti
Pondelkové dopoludnia sú v centre voľného

času rušné a veselé. Stretávame sa tu − mamičky i
oteckovia − na rodičovskej dovolenke aj so svojimi
ratolesťami v Drobček klube. Je nás  21 dievčat a
chlapcov. Modrá herňa je detským kráľovstvom.
Detičky si šantia v obrovskej stonožke, plátennom
domčeku s tunelom, bazéniku s guličkami, hrajú  sa
s farebnými kockami, obľubujú cvičenia na
fitloptách... Tvorivé aktivity sú zamerané na rozvoj
jemnej motoriky: pracujú prstovými farbami,
plastelínou, trhajú a lepia papier, veľmi ich to baví.
Aj my rodičia pomáhame pri príprave programu − v
decembri medzi malých drobcov prišiel Mikuláš, na
fašiangy sa  detičky premenili na milé rozprávkové
bytosti. O sladké dobroty sa postarali mamičky a
prekvapením bola karnevalová torta od Daniely
Babjakovej. 

Teší nás, že máme možnosť stretávať sa,
odreagovať sa od každodenného stereotypu
domácnosti, vzájomne si vymieňať skúsenosti a
postupy pri riešení podobných problémov spoje−
ných s materstvom. V budúcnosti by sme privítali
naše strebnutia aj viackrát v týždni, prípadne
zriadenie detského denného stacionára ako v iných
mestách. Je to však iba naša vízia do budúcnosti a
veríme, že v spolupráci s vedením CVČ nájdeme
možné riešenie.        Kolektív rodičov Drobček klubu

Ocenenie detskej snaživosti
Členovia záujmových útvarov

centra voľného času  v posledných
rokoch získavajú popredné umiest−
nenia v medzinárodných súťažiach
a prehliadkach. 

Nedávne úspechy ocenila riaditeľ−
ka CVČ a poďakovala deťom za ich
snaživosť. Spomenula veľkú radosť ce−
lého kolektívu pri otváraní obálok, kto−
rých odosielateľom bolo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slo−
venskej republiky. Od januára 2015
boli doručené dve. V každej diplom pre
naše nadané strážanské deti. Zúčast−
nili sa totiž medzinárodnej výtvarnej
súťaže, ktorú organizovalo Centrum
detského umenia v Skopje, hlavnom
meste Macedónskej republiky. Do sú−
ťaže zameranej na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúcu výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z
tvorby, farieb, zbúrať pomyselné hranice medzi ľuďmi vo svete a dať zmysel spolupatričnosti, zapojili sa
všetci členovia záujmových útvarov encaustika a keramická dielnička. Porota zložená z vedúcich záuj−
mových krúžkov vybrala 11 prác, ktoré putovali do ďalekého Macedónska. V medzinárodnej súťaži 13.
november získali dve prvé miesta vo svojej kategórii z 200 súťažiacich zo 6 štátov Európy − Macedónsko,
Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvátsko, Ukrajina − naše dievčatá Anna Makarová a Dominika
Čorejová.  Ich práce sú vystavené v Detskom umeleckom centre v Skopje.

Ďalším úspechom je získanie prvého miesta na 11. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy
Flora a fauna − zdroj života a krásy, konajúcej sa pod záštitou Ministerstva kultúry Republiky Macedónsko.
Získala ho Paulína Tejgiová. Za tieto významné úspechy deti získali diplomy a vecné ceny, ktoré daroval
Slovak Telekom. 

Ďalšou ocenenou v domácej regionálnej súťaži Vesmír očami detí za postupujúcu prácu do celosloven−
skej súťaže bola Sofia Malíková. 

V závere riaditeľka CVČ vyjadrila presvedčenie, že aj v súčasnosti pripravované výtvarné práce, ktoré
sa onedlho budú uchádzať o miesto v knihe indických rozprávok, potešia svojím umiestnením.                 M.K

Plán podujatí CVÈ
1. máj − piatok: Okresná súťaž LR Baňa Michalovce

− účasť členov rybársko−poľovníckeho krúžku 
v sprievode rodičov.

3. máj − nedeľa: Okresná súťaž v love rýb udicou  
− Vyšná Rybnica, účasť členov rybársko−
poľovníckeho krúžku v sprievode rodičov.

6. máj − streda o 13.00 hod.: Srdiečko pre mamičku
− výroba darčekov ku Dňu matiek.

10. máj − nedeľa: Okresná súťaž Budkovce LU 
− plávaná − účasť členov rybársko−poľovníckeho
krúžku v sprievode rodičov.

13. máj − streda 13.30 hod.: Ďakujeme vám... 
vystúpenie členov ZÚ v DSS Harmonia ku Dňu
matiek.

19. − 26. máj: Účasť členov DFS Stražčanik 
na Medzinárodnom folklórnom festivale 
Baragan´s flower v Rumunsku.

Letné prázdniny v CVÈ
PRÍMESTSKÉ TÁBORY

Letný kreatívny denný tábor pre deti  6. 7.
2015 − 10. 7. 2015 zameraný na rozvoj detskej tvo−
rivosti a fantázie. Počas týždňa si deti vyskúšajú
rôzne výtvarné techniky, točenie na hrnčiarskom
kruhu, tkanie na krosnách, zhotovia si prívesky z
fimo hmoty, dekoráciu na detskú oslavu, vyskúšajú
plstenie z ovčej vlny. Posledný táborový deň sa
uskutoční malá výstava zhotovených výrobkov. Sú−
časťou tábora budú rôzne spoločenské i športové
hry a výlety do prírody.

Po stopách Sherlocka Holmesa − prímestský
denný tábor  13. 7. 2015 − 17. 7. 2015 zameraný
na rozvíjanie súťaživého ducha a pozitívnych inter−
akcií v skupine.

Deti budú riešiť rôzne záhady, spoznajú nové
hry, vybláznia sa pri športových a súťažných disci−
plínach. 

Letné prímestské tábory sú určené deťom vo
veku 7 − 14 rokov. V cene 25 eur 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.

ODBORNÉ SÚSTREDENIA A KURZY
Tenisové leto  20. 7. 2015 − 24. 7. 2015
Tenisový kurz pre záujemcov vo veku  9 − 15 ro−

kov zameraný na nácvik základov tenisu, pohybo−
vých hier a zdokonalenie kondičných schopností
detí. Denná dochádzka v trvaní 3 hodín, podľa roz−
pisu. Možnosť zapožičania  rakiet, lôpt a športových
pomôcok. Strava z vlastných zdrojov. Poplatok: 5 eur.

Malí remeselníci  20. 7. 2015 − 24. 7. 2015
Deti sa naučia nové výtvarné techniky a vytvoria

si originálne darčeky pre svojich blízkych. Vyskúša−
jú si maľbu na sklo, výrobu šperkov z prírodných
materiálov, obrázky servítkovou technikou a prácu
encaustickou žehličkou. Deti si domov odnesú certi−
fikát malého umelca, kopec zážitkov, ale aj vlastno−
ručne zhotovené suveníry. Trvanie: 9.00 hod. −
12.00 hod. Poplatok: 7 eur.

Maškrtníček  27. 7. 2015 − 31. 7. 2015
Pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa chcú naučiť

niečo nové, a popri tom sa aj zabaviť. Počas 5 dní
sa naučíme: základy spoločenského správania a
stolovania, pripravíme si jednoduché jedlá, upečie−
me perníky a pripravíme detskú oslavu. Trvanie:
9.00 hod. − 12.00 hod. Poplatok: 7 eur.

STREET DANCE A INÉ TANEČNÉ ŠANTENIE
27. 7. 2015 − 31. 7. 2015

Čo ťa čaká? Funky dance maratón, tancovanie
na hity MTV − choreografie z klipov, spoznávanie
nových spôsobov cvičenia aerobiku vo dvojici, tan−
ce Michaela Jacksona ...Trvanie: 9.00 hod. − 12.00
hod. Poplatok: 5 eur.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na letnú činnosť a
pokyny pre rodičov je potrebné vyzdvihnúť v
CVČ Strážske do 8. 6. 2015 a poplatok uhradiť
do 12. 6. 2015!

Koncert žiakov ZUŠ
Dňa 4. 3. 2015 sa konal polročný koncert žia−

kov ZUŠ. Rodičia i ďalší prítomní sa presvedčili o
výsledkoch práce žiakov školy. Koncerty nemajú
len ukážkový zámer, ale sú vytvárané koncepčne
na rôzne obdobia. Tak to bolo aj teraz pred osla−
vou MDŽ. Koncert moderovala konferencierka so
žiakom, čím ukázali spojenie s umeleckými odbor−
mi. Súčasťou výzdoby boli ukážky výtvarných prác.

P. Králik

Na husliach hrala žiačka 4. ročníka Ema Macková,
na klavíri ju sprevádzala učiteľka ZUŠ Naďa Biľová.
Snímka: archív ZUŠ. Text: red.
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Premiérový Beh na Krivoštianku
Dňa 26.apríla 2015 sa v našom meste usku−

toční premiérový nultý ročník Behu na Krivo−
štianku, ktorého usporiadateľom je Mestský be−
žecký klub MBO Strážske v spolupráci s mestom
Strážske, Slovenským klubom turistov KST
Strážske a sponzorov. Štart je naplánovaný v ne−
deľu o 10:00 hod. pred reštauráciou Da Baffone
v Krivošťanoch, cieľ je na kóte vrcholu Krivo−
štianka. Prezentácia bude v kultúrno−spoločen−
ských priestoroch v Krivošťanoch od 8:00 hod.
Pretekárov, rekreačných či aktívne športujúcich
čaká trať dlhá 3,3 km po zelenej turistickej
značke s prevýšením 415 metrov. Srdečne pozý−
vame občanov mesta zašportovať si na tomto
športovom podujatí, po ktorom vám ponúkneme
chutné halaszlé Jozefa Kozára v cieli na vrchole
Krivoštianka a chutný guľáš v reštaurácií Da
Baffone, kde sa uskutoční aj vyhlásenie vý−
sledkov tohto nového, už tretieho bežeckého
podujatia v našom meste, keď v auguste bude v
mestskom parku v priestoroch Park Pubu jubi−
lejný 10. ročník cestného behu Laborecká de−
siatka a v novembri 46. ročník Behu oslobodenia
nášho mesta. Pre najlepších pretekárov sú pri−
chystané krásne poháre s názvom podujatia (na
snínke). VL

Strážania najúspešnejší
Viac ako 60 pretekárov sa nedávno zúčastnilo

na 15. ročníku súťaže v kolkoch. Usporiadala ho
OR strany Smer−SD Michalovce v mestskej kolkárni
v Strážskom. Športovať prišli členovia i priaznivci zo
Strážskeho, Michaloviec a okolia. Strážania v súťaži
štvorčlenných družstiev boli najúspešnejší. Prvé
miesto obsadilo družstvo v zložení Pavol Meňovčík,
Eva Lacová, Ján Cibulka a Miroslav Štefan (367
bodov). Druhé bolo družstvo − Jozef Janok st., Jo−
zef Janok ml., Richard Janok a Matúš Meňovčík
(336 bodov). Tretie bolo družstvo z Michaloviec
(299 bodov). Súťaž mužov: 1. J. Janok ml. (113 bo−
dov), 2. M. Štefan (108 bodov), 3. P. Meňovčík (98
bodov) − všetci zo Strážskeho. Súťaž žien: 1. Teré−
zia Macková,  Michalovce (82 bodov), 2. Eva Laco−
vá, Strážske (74 bodov), 3. Iveta Dermeková, Staré
(73 bodov). Najmladšiu kategóriu vyhral Stanislav
Dermek, pred Richardom Janokom, Antonom Der−
mekom a Samuelom Bérešom.                      −gr−

Posúva hranice
Klub MMA Horting Stráž−

ske, v ktorom sa pod vedením
skúseného trénera Mgr. Ivana
Sirka venujeme športu Cross−
Fit, oslavuje ročné pôsobenie v
našom meste. Za tento čas si
CrossFit získal množstvo priaz−
nivcov všetkých vekových kate−
górii  zo Strážskeho a okolia.

Pri tejto príležitosti vyjadru−
jeme vďaku nášmu trénerovi,
ktorý v nás prebudil športového
ducha, neustále posúva hranice našich možností. Jeho tréningy prinášajú radosť, skvelý pocit z pohybu a
zároveň získavame stratenú sebadôveru.

Mesto Strážske sa ako jedno z mála miest môže pochváliť pôsobením takéhoto klubu a preto sa
snažíme o rozvoj tohto svetovo obľúbeného športu.                                                       Členovia klubu 

Cesta do Bruselu a Kniāný anjel
Keď sme sa s kolegyňou Zuzkou Sklenárovou registrovali v súťaži Vráťme knihy do škôl, ani

nám nenapadlo, že na konci nášho úsilia bude naozajstná výhra − cesta do Bruselu, návšteva
Európskeho parlamentu (EP). 

Štvrtý ročník súťaže pripravilo internetové kníh−
kupectvo Abcknihy v spolupráci s partnerom Brati−
slavským samosprávnym krajom a vydavateľstvom
Ikar, Raabe a YOLi. Súťaž trvala od 15. októbra
2014, no my sme sa o nej dočítali až v januári. Za
taký krátky čas sme mali čo robiť. Našou úlohou
bolo čítať deťom rozprávky, čím sme u nich pod−
porovali pozitívny vzťah ku knihám i k literatúre.
Deti kreslili svoje zážitky z rozprávok, vyjadrovali
dej i hlavné postavy. Každú prácu sme  osobitne
naskenovali a odoslali do portfólia príspevkov.
Podarilo sa nám zaslať asi 350 výtvarných prác.
Pre MŠ deti vyhrali knižné balíčky a učiteľka, ktorá
zaslala najviac príspevkov, vyhrala cenu Knižný
anjel. Stala sa ním Zuzka, no do Bruselu ako ná−
hradníčka som išla ja. Bol to dvojdňový zájazd so

40 účastníkmi. Klientelu tvorili učiteľky − čitateľky a
žiaci zo stredných škôl v Bratislave a ďalších miest
Slovenska. Cieľom bola návšteva Európskeho par−
lamentu, kde nás privítal europoslanec Eduard
Kukan a zasvätil nás do fungovania EP (na spoloč−
nej snímke z archívu autorky). Súčasťou programu
bola aj prehliadka Atómia − modelu základnej bunky
železa a Záhrady Európy, kde sa každý štát pýšil
miniatúrne vyhotoveným symbolom. Naša SR sa
prezentuje Modrým kostolíkom v neprehliadnuteľ−
nom secesnom štýle, ktorý stojí na okraji centra
Bratislavy.

Cesta do Bruselu mala síce poznávací cha−
rakter, no predovšetkým bola odmenou za  vynalo−
žené úsilie, ktoré mnohokrát nevidieť.            

Mgr. Viera Marková

Po vyrovnanom finále druhí
Volejbalové družstvo mužov VK Strážske v sú−

ťažnom ročníku 2014/2015 Majstrovstiev zemplín−
skeho regiónu obsadilo druhé miesto. Do finále
postúpilo víťazstvom 3:0 na zápasy nad VK Štart
Odeta Michalovce. Vo finálovej sérii podľahlo VK
Slávia Sobrance až v piatom rozhodujúcom zápa−
se. Počas sezóny družstvo hralo v zložení: Jozef
Sekera, Tomáš Sekera, Vladimír Dunajčák ml., Pe−
ter Oleárnik, Jozef Tomovčík, Matúš Beň, Igor Bo−
roš, Róbert Sovjak, Dárius Vaňko, Tomáš Varšo,
Jozef Mižík, Tomáš Bereznanin, Róbert Koscelnik,
Pavol Jozef, Martin Demčák. Trénerom družstva
bol Ing. Milan Varšo. Domáce stretnutia rozhodo−
vali: Ing. Milan Varšo, Štefan Vaňko.                  Š.B.

Bohatá informačná žatva
Slovenský rozhlas, najmä Regina Košice, vysielal v minulom roku relácie, v ktorých hovorili tí, čo majú

blízko k Strážskemu.
Igor Goč z miestneho Klubu slovenských turistov zaviedol poslucháčov do problematiky pešej, ale najmä

vysokohorskej turistiky, ktorá je jeho srdcovou záležitosťou. Dušan Reiser, rodák zo Strážskeho, zaviedol
redaktorku na Sninský kameň. V rozhlase prezentoval činnosť KST Humenné. Známy futbalista a repre−
zentant J. Štafura veľmi pekne a podrobne porozprával o futbalovej kariére, rodinnom zázemí, o svojom
pôsobisku a živote v našom meste. V relácii zo Sečoviec sme počuli bývalú Strážanku, ktorá pochválila
Strážske najmä za pekné vychádzkové miesta, kam rada s deťmi chodila.

Strážske sme videli aj na televíznych obrazovkách. Printové médiá uverejnili niekoľko článkov o
Strážskom, ako aj o problematike minioceliarne. −gr−

Inzercia
Predám 2−mes. šteniatka krátkostrstej čivavy

− psík je béžový, fenka biela s tmavými
škvrnami. Predám používanú 240 l

mrazničku. Ceny dohodou. 
Kontakt: 0907 278 099.


