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Mestské zastupiteľstvo po prero-
kovaní zobralo na vedomie: plnenie
úloh z uznesení, pripomienky zo
zasadnutí MsZ, správu o činnosti
MsP za rok 2005, odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu mesta za rozpočtový rok 2005,
informáciu o záujmovo-umeleckých
kolektívoch pracujúcich pri referáte
kultúry, športu a školstva pri MsÚ.

Poslanci po prerokovaní schválili:
l Celoročné hospodárenie mesta
Strážske za rok 2005 bez výhrad l

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2005 o pod-
mienkach poskytovania dotácií fyzic-
kým a právnickým osobám l Doda-
tok č. 1 k VZN č. 44 o zriadení škol-
ského obvodu Základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Strážske l Rozbor hospodárenia
MsPS za rok 2005 l Rozdelenie
prebytku hospodárenia za rok 2005
vo výške 3 694 138,91 Sk takto: -
tvorba sociálneho fondu mesta
30 000 Sk, - tvorba fondu rezerv a
rozvoja 3 664 138,91 Sk l Zmenu
rozpočtu na rok 2006: zvýšenie
príjmov vo výške 18 817 tis. SK, zvý-
šenie výdavkov vo výške 18 817 tis.
Sk. V príjmovej časti bežný rozpočet
76 610 tis. Sk, kapitálový rozpočet 3
400 tis. Sk, finančné operácie 1 769
tis. Sk. Príjmy spolu 81 779 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti bežný rozpočet

58 710 tis. Sk, kapitálový rozpočet
21 869 tis. Sk, finančné operácie
1 200 tis. Sk. Výdavky spolu 81 779
tis. Sk v príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu l Predĺženie 16 ná-
jomných zmlúv v Chemiku s rôzny-
mi termínmi od 1.6.2006 do 30. 11.
2006 l Výšku finančnej zábezpeky
pre nájomníkov bytov v bytovom do-
me U3 vo výške 6 mesačného pred-
pisu nájomného l Na základe opako-
vaného neúspešného výberového ko-
nania, v záujme mesta, formou pria-
meho predaja, prevod vlastníctva
prebytočného majetku detských jas-
lí: - stavba na pozemku parc. č. 290
č.s. 442/1, - pozemok parc. č. 290 za-
stavané plochy a nádvoria vo výme-
re 1 345 m2, - pozemok parc. č. 291/1
ostatná plocha vo výmere 3 401 m2,
Okružná ul., kat. územie Strážske,
podľa geometrického plánu za cenu
1 800 000 Sk, pre Ľuboslava Romana
a manž. Lilu rod. Geregáčovú, Ko-
menského 669, Strážske l Odpredaj
pozemku pre P. Zápotočného a man-
želku Máriu po vyhotovení geomet-
rického plánu za cenu 70 Sk/m2 l

Finančný príspevok vo výške 30 000
Sk pre rímsko-katolícku cirkev v
Strážskom na dofinancovanie opravy
organu l Prenájom nebytového prie-
storu na Chemiku pre Milana Me-
dulku, SNP 12, Humenné za účelom

PRI PORUŠENÍ PREDPISOV

Nahláste vinníkov
Mestské zastupiteľstvo prero-

kovalo správu o činnosti Mest-
skej polície v Strážskom za rok
2005. Piati príslušníci vlastnou
činnosťou zistili 134 priestupkov.
Z nich najviac - 66 - bolo pri po-
rušení § 22 zákona č. 372/1990
Zb., 56 priestupkov sa týkalo po-
rušenia VZN mesta. Na útvar
MsP bolo oznámených 6 prie-
stupkov VZN. V blokovom kona-
ní riešila MsP 88 priestupkov v
celkovej sume 15 100 korún. 

Mesto vyzýva občanov, aby
svoje poznatky o vyhadzovaní
odpadu na nepovolené skládky, o
vypúšťaní tekutých odpadov do
potoka či rieky a podobné prie-
stupky ohlásili MsP alebo MsÚ.
Dôležité je poznačiť si číslo mo-
torového vozidla (nedávno videli
pri takejto činnosti vozidlo CAS)
alebo nahlásiť aj meno občana,
ktorý porušuje platné predpisy
(VZN a podobne). - grm -

Jednotné rovnošaty
Pri stretnutí s hliadkou mestskej

polície sme si všimli nové rovnošaty.
"Premiéru" mali na Majstrovstvách
SR v cezpoľnom behu 1. apríla v
Strážskom. Zákon číslo 333/2003
ustanovil pre mestá a obce povinnosť
ujednotiť rovnošaty príslušníkov
obecných polícií na celom území SR v
termíne do 1. januára 2007. Strážske
úlohu už splnilo.              - olc -

Obmena znaèiek
Občania upozornili redakciu na

vplyvom času a poveternostných
podmienok nedostatočne čitateľných
dopravných značiek (od parku vpra-
vo pred križovatkou, pri budove U1 –
Ulica pod hradom...). Odpovedáme,
že v tomto roku bude postupne vy-
konaná obmena a doplňovanie zna-
čiek kde chýbajú. Vyplýva to aj zo
správy o činnosti MsP prerokovanej
na zasadnutí MsZ v apríli.

V súvislosti s dopravou je zaují-
mavá informácia o účinnosti optic-
ko-psychologických bŕzd (spomaľova-
čov), ktoré boli realizované v druhej
polovici roku 2004. Kým v roku 2003
bolo na križovatke ciest (1/18 a 1/74)
21 dopravných nehôd, o rok neskôr
13 a v minulom roku 5 dopravných
nehôd v priestore križovatky. K
zlepšeniu situácie v doprave bude
potrebné inštalovať spomaľovače na
Družstevnej ulici. Vyžaduje si to
najmä situácia v čase diskoték, je
neúnosná a inými spôsobmi a pro-
striedkami sa nedá riešiť. - gg -

Mestské zastupiteľstvo malo svoje zasadnutie 27. apríla. Jeho
rokovanie viedol primátor mesta J. Tejgi. V úvode dal schváliť
program rokovania, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice. 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

Schválili celoroèné hospodárenie mesta

Kvety vïaky padlým
Štátny sviatok - Deň víťazstva nad fašizmom - bol 8. mája. Pietna spo-

mienka s položením vencov k pamätníku padlých v druhej svetovej vojne sa
uskutočnila dňa 5. mája na Námestí A. Dubčeka v Strážskom.

Predstavitelia mesta, priami účastníci oslobodzovacích bojov spolu s

predstaviteľmi  SZPB, KSS, ĽS-HZDS (na snímke G. Grmolcovej)  položili ve-
niec a kvety k pamätníku. Po štátnej hymne a básni, ktorú recitovala F.
Ihnátová, žiačka ZŠ, slávnostný prejav k 61. výročiu víťazstva nad fašizmom
predniesol Ján Tejgi, primátor mesta. Vo svojom vystúpení pripomenul jednu
z najvýznamnejších kapitol dejín slovenského národa, keď v nezabudnuteľ-
nej jari 1945 sovietska armáda za pomoci spojeneckých vojsk iných európ-
skych krajín víťazstvom nad fašizmom vrátila našej krajine a ďalším európ-
skym krajinám slobodu a mier.

Kultúrny program spestril svojím vystúpením spevácky zbor Rozkvet pod
vedením A. Makuchovej za akordeónového doprovodu G. Uličného. Veniec k
pamätníku niesli a čestnú stráž mali skauti 100. zboru Havran. - ko -

zriadenia kancelárie – plyn, kúre-
nie, voda l Prenájom nebytového
priestoru - kryt CO (bývalá Gouda)
asi 200 - 300 m2 pre San Than Van,
Miškovecká 1, Košice - juh za účelom
zriadenia predajne textil, obuv, ga-
lantéria l Prenájom nebytového
priestoru v OD Laborec na prízemí
pre Mariána Konečného, Krivoštian-
ska 517, Strážske za účelom zriade-
nia nápojového centra l Prenájom
pozemku o rozlohe asi 2x5 m2 pre
Jozefa Ješka, Nacina Ves 331, za
účelom parkovacej plochy pre osobnú
dopravu (taxík) l Predĺženie nájmu
pre Miroslava Macejka – Nočný bar
MaM, Obchodná, Strážske do 31.
8.2006 l Sociálnu výpomoc vo výške
1 500 Sk pre Martu Michalíkovú,
Mierová 238, Strážske l Sociálnu
výpomoc vo výške 2000 Sk pre Vilia-
ma Kapuru, Mierová 630, Strážske l
Sociálnu výpomoc vo výške 2000 Sk
pre Ivetu Molčanovú, Mierová 630,
Strážske.

Zastupiteľstvo zrušilo uznesenie
č. 135/2006 zo dňa 23.2.2006, bod
B/11 – Prenájom nebytových priesto-
rov v OD Laborec pre P. Voroňáka,
Za záhradami 112, Strážske. 

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ

X. Strašèanski jurmarok
19. mája 2006 - piatok
n 8.00-10.00 hod. - reprodukovaná
hudba n 10.00 hod. - slávnostné otvo-
renie jurmarku na Námestí A. Dub-
čeka n vztýčenie vlajky n mažoretky
Flash Dance n mažoretky Bambíny n
príhovor primátora mesta n mažoret-
ky Flash Dance n výstava Bonsai
Clubu Jána Kočerhu Strážske n

14.30 hod. - 15.30 hod. n mažoretky
Bambínky n vystúpenie detí DSS a
MŠ Družstevná 506 n víťazi spevác-
kej súťaže Strážsky slávik n 15.30
hod. - 16.00 hod. - SZ Rozkvet n 16.00
hod. - 17.00 hod. - reprodukovaná
hudba n 17.00 hod. - 18.00 hod. - vy-
stúpenie HS Ščamba n 18.00 hod. -
20.00 hod. - reprodukovaná hudba
20. mája 2006 - sobota
n 8.00 hod. - 10.00 hod. - reproduko-
vaná hudba n 10.00 hod. - vystúpenie
Jadranky Handlovskej n 11.00 hod. -
príhovory predstaviteľov politických
strán n reprodukovaná hudba

Príďte nakúpiť a zabaviť sa!

Sviatok práce
Hlavným motívom prvomájových

osláv bola nielen oslava Sviatku
práce a práce samotnej, ale aj lásky,
priateľstva a ľudskej solidarity. Aj
použitím slov básnika to pekne
vyjadrila Marta Karkošiaková, mo-
derátorka prvej časti programu, kto-
rú pripravilo mesto.

Princíp solidarity a sociálnejší
štát má vo svojom programe aj stra-
na Smer SD a tá sa bude usilovať o
jeho presadenie v čo najväčšej miere
pri tvorbe zákonov a v riadení štátu,
zdôraznil vo svojom príhovore Jozef
Burian, poslanec NR SR za stranu
Smer SD a Ľubica Rošková, predsed-
níčka okresnej rady tejto strany v
Michalovciach.

V mestskej časti programu účin-
kovali deti materskej školy tančekmi
a spevom ako rozprávkové bytosti a
spevácky zbor Rozkvet krásnym blo-
kom pesničiek.

Druhú časť programu, v ktorej
vystúpil FS Orgonina z Vranova nad
Topľou, zabezpečil prostredníctvom
svojich sponzorov (J.P.Sonet-Ing. J.
Popík a Lemi – p. Bača) Klub strany
Smer SD v Strážskom a moderovala
ju Ing. Vierka Venglarčíková.

Z predstaviteľov mesta sa na
oslavách zúčastnil primátor mesta
Ján Tejgi s manželkou. V celom pro-
grame sa na pódiu amfiteátra vy-
striedali tri generácie účinkujúcich a
účastníci osláv, ktorých bolo neúre-
kom, sa rozchádzali domov v príjem-
nej nálade. Ing. E. Búciová
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V apríli sa narodilo jedno dievča, manželstvo uzavrel jeden snúbenecký pár.
Jubilanti: Mária Mikolajová, Kamila Hajdučková, Jolana Slivková, Helena

Ko-nečná, Matúš Kulik; Jozef Švancara, Zdenek Michalčík, Božena Kosťová,
Mária Bertová; Július Kopáč, Mária Bišťanová; Ján Lenčák, Ján Terpák, Jozef
Švihura, Rudolf Juráček; Juraj Pešta; Mária Lenártová;  Mária Dudášová.

Dievčatku, manželskému páru a jubilantom želáme život v šťastí, pokoji,
láske a v dobrom zdraví.

Zomreli: Helena Čabáková, Marta Jackuličová, Anna Spišovská, Emil Ryník,
Jozef Dančišin, Lýdia Janočová. Venujme im tichú spomienku!                - dag -

Spoloèenská rubrika

Sociálny poradca
Roèné zúètovanie poistného

V tomto roku robia poistenci zúčtovanie prvý raz. Význam zúčtovania je
v tom, že sa ním má ukázať, či niekto neplatil zdravotným poisteniam menej,
alebo viac, ako mal. Rozdiel bude treba potom poisťovni doplatiť, alebo ho na-
opak poisťovňa vráti.

Kto je povinný podať ročné zúčtovanie poistného: 
l každá samostatne zárobkovo činná osoba bez ohľadu na to, aký príjem z
tejto činnosti dosiahla za rok 2005 l zamestnanec, ktorý mal v roku 2005
príjem iba z pracovného pomeru a jeho príjem v hrubom aspoň v jednom
mesiaci presiahol 43 095 Sk l poistenec štátu (študent, dôchodca) ak v roku
2005 mal príjem z dohôd vyšší ako 13 000 Sk l samoplatiteľ, ak mal vyšší
príjem ako 13 000 Sk.

Termín podania: do 30. júna 2006 – poisťovňa vráti preplatok, prípadne
poistenec je povinný vyrovnať nedoplatok, no len v prípade, ak suma presiah-
la 100 Sk.                  Alena Hordošová, sociálny referent MsÚ

Informácia o projektoch 2005/2006
1. august 2005 - OP ZI - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra - Opatrenie 3.3

BUDOVANIE A ROZVOJ INŠTITUCIONÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V
OBLASTI REGIONÁLNEJ POLITIKY – Urbanistická štúdia historického parku
v Strážskom (čiastka: 245 000 Sk, spoluúčasť mesta:  12 250 Sk, ak-tuálny stav:
schválený, čakáme na zmluvu)

31. október 2005 – MDPT – Digitálne štúrovstvo na školách - Škola – miesto
pre všetkých, žiadateľom je ZŠ v Strážskom, mesto Strážske je partnerom
projektu. Cieľom je vytvoriť na ZŚ centrum s prístupom na internet, kde bude
zabezpečená dostupnosť internetu, realizovať školenia (dotácia 100 000 Sk, škola
339 185 Sk, mesto 50 000 Sk, aktuálny stav: schválený, realizuje sa)

14. november 2005 - TOWN TWINNING - CITIZENS’ MEETINGS – Stretnu-
tia občanov miest z Poľska, Čiech  a Slovenska s cieľom lepšie sa spoznať...
(čiastka: 6 538 Eur, spoluúčasť mesta: 0 Sk, aktuálny stav: zamietnutý)

január  2006 – Ministerstvo kultúry SR – Grantový systém - Knižnice a kniž-
ničná činnosť – Projekt elektronizácie knižnice V Strážskom (aktuálny stav: pri-
pravujeme)

január 2006 – Ministerstvo kultúry SR – Grantový systém – Podpora nákupu
informačných zdrojov pre knižnice (aktuálny stav: pripravujeme)

24. február 2006 – Ministerstvo kultúry SR – Grantový systém – 4.5  NE-
HMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO A KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ -
Spracovanie monografie o meste Strážske (aktuálny stav: fáza hodnotenia)

apríl 2006 – FSR – Výzva č.2 - Rozvoj lokálnej infraštruktúry – Pomôž mestu
– Pomôž sebe II. – Pokračovanie v obnove/údržbe  chodníkov v meste prostred-
níctvom aktivácie dlhodobo nezamestnaných  a rómskej komunity (čiastka: asi
1 000 000  Sk, spoluúčasť mesta: asi 150 000 Sk, aktuálny stav: pripravujeme) 
apríl 2006 – FSR – Výzva č.2 - Rozvoj lokálnej infraštruktúry – Pomôž mestu –
Pomôž sebe II. – Vybudovanie autobusových zastávok v obciach mikroregiónu
Duša  prostredníctvom aktivácie dlhodobo nezamestnaných a rómskej komunity
(čiastka: asi 1 000 000  Sk, spoluúčasť mikroregiónu: asi 150 000 Sk, aktuálny
stav: pripravujeme) Ing. Ján Harman, projektový referent 

PoïakovaniePoïakovanie
Dňa 4. apríla 2006 zomrela naša mama, babka a príbuzná Helena ČA-

BÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým susedom, priateľom a známym za prejavy sústras-

ti, kvetinové dary a pomoc pri poslednej rozlúčke. Smútiaca rodina 

Dňa 21. apríla 2006 nás náhle navždy opustila naša
drahá Lýdia Janočová.

Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, su-
sedom a známym za prejavenú sústrasť, pomoc, kvety a
účasť na poslednej rozlúčke. Smútiaca rodina

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD - ŠKOLSTVO VINNÉ

Metodické dni pedagógov
Výchova a vzdelávanie v treťom tisícročí nie je iba záležitosťou školy. Škola

má byť miestom stretnutí ľudí, ktorých snahou je uplatňovať myšlienky veľkého
učiteľa J. A. Komenského a to plne rozvinúť osobnostné vlastnosti detí, ktoré sú
im bytostne dané. Pripravenosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických za-
mestnancov sú základné podmienky určujúce kvalitu a efektívnosť výchovy a
vzdelávania. Preto naším cieľom bolo a je vytváranie stratégie pre podporu
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v rámci územnej pôsobnosti a
to ponukou a následným uplatňovaním účelových systémov prístupu k aktuál-
nym informáciám. 

Obsahové priority vzdelávacích aktivít sú zamerané na poskytovanie: syste-
matického informačného toku, nových impulzov vo vzťahu k rozvoju profesiona-
lity, skvalitňovanie pedagogických a riadiacich kompetencií, nadobudnutie a ob-
novenie vedomostí a zručností pre výchovno-vzdelávací proces.  

Účinnú spoluprácu a pomoc v tejto oblasti nachádzame vo vzdelávacej inšti-
túcii Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ktorá je odborným garantom
mnohých jednorazových či cyklických podujatí realizovaných v našom okrese. 

V tomto školskom roku sme zorganizovali po prvýkrát pracovné stretnutia
pedagógov základných a materských škôl v rámci metodických dní v spolupráci so
Školskými úradmi  Trhovište, Pavlovce n/U a Michalovce.  

Dňa 23.2.2006 v Základnej škole v Strážskom pracovalo vyše 200 pedagó-gov
základných škôl  v ôsmich sekciách s metodikmi MPC Prešov. Prezentované boli
súčasné tendencie vo výchove a vzdelávaní. Účastníci analyzovali ciele
európskych dimenzií vzdelávania, aktivizujúcich postupov a inovácií v riadení, v
edukácii jednotlivých predmetoch, v špecificko-tematických aktivitách a voľno-
časových programoch žiakov ZŠ. 

V súčasnosti, kedy sa mení vnútorná štruktúra materskej školy, kde usporia-
danie dňa zodpovedá novým trendom v pedagogike a didaktike, núka sa potreba
zaraďovať do výučby nový systém a formy vyučovania s využívaním didaktických
aktivít  ako organizačnej formy predškolského vzdelávania. Ako vytvárať tento
podnetný edukačný proces prostredníctvom programovania malo možnosť zmo-
nitorovať 73 učiteliek materských škôl, ktoré sa zúčastnili 4.4. 2006 odborného
seminára na tému Možnosti využitia pedagogicko-didaktických aktivít v ma-
terskej škole. Pokračovaním vzdelávacej aktivity boli otvorené hodiny v MŠ Krás-
novce, Zalužice, Pozdišovce, Malčice, kde vďaka kladnému a ústretovému prí-
stupu zúčastnených sa implementovali a rozoberali získané poznatky do praxe. 

Na základe odozvy môžeme konštatovať, že podujatia naplnili očakávania a
tak otvorili bránu poznávania, výmeny názorov a postojov k budovaniu modernej
školy. Naša spoločná školská cesta pre ďalšie dni nech plynie slovami Komen-
ského: "Správne vyučovať znamená zabezpečovať, aby sa žiaci učili pohotovo, s
chuťou a dôkladnosťou. Nesprávne vyučuje ten, kto vedie žiakov k vedomos-tiam
zdĺhavým, obtiažnym a neuceleným výkladom." 

PhDr. Z. Hlaváčová, E. Matuchová, odborní zamestnanci SOcÚ Vinné 

MDD - cesta rozprávkovým lesom
Cesta rozprávkovým lesom pri príležitosti Medzinárodného dňa

detí sa uskutoční 31. mája (streda) od 14,30 hod. v mestskom
parku. Súťažiť budú deti MŠ, ZŠ, CVČ Dúha a DSS. Čakajú vás
súťažné disciplíny a za výkony aj odmena. - r -

K matkám a ženám sa prihovoril
predseda klubu L. Hordoš a Mgr. J.
Kolpák, sociálny pracovník MsÚ,
ktorý odovzdal pozdrav aj v mene
primátora mesta J. Tejgiho. V pro-
grame vystúpili žiačky ZŠ Karinka
Kačmarová, Kristínka Fedáková, Al-
žbetka Lipovská, piesne spievala
skupina KD Rozmarín pod vedením
M. Smoligovej, (na redakčnej sním-
ke) verše matkám recitovala G. Gr-
molcová. Piesne zaspievalo aj klubo-
vé mužské trio I. Meňovčík, J. Goroľ

a D. Dzubák. Za prípravu podujatia
v mene všetkých vyslovila slová
vďaky H. Belejová hlavne vedúcej KD
M. Peťkovej, výboru i MsÚ za pod-
poru podujatia. Muži odovzdali všet-
kým ženám červené karafiáty. Kyti-
cou k peknému životnému jubileu
blahoželalo vedenie klubu M. Koča-
novej. Stretnutie pokračovalo ďalší-
mi pesničkami.                        - olc -

Karanténna stanica
Jednou z preventívnych ak-

tivít mestskej polície je realizá-
cia karanténnej stanice a psin-
ca, ktorým sme v predchádzajú-
cich číslach novín dali titulok
Útulok pre psov. Tento objekt
"vyrástol" v areáli technických
služieb. Ako nám povedal náčel-
ník MsP - ako koordinátor úlo-
hy - Š. Roman, "v súčasnosti je
hrubá stavba takmer hotová a
predpokladám, že objekt bude
dokončený v júni". - gr -

Deň matiek v klubeDeň matiek v klube
Klub dôchodcov 11. mája usporiadal oslavy Dňa matiek. Pekné

prostredie a dobré jedlo pripravil kolektív mestskej jedálne.

Strážske v encyklopédiiStrážske v encyklopédii
Vydavateľstvo CEBA zastúpené

PS-LINE, spol. s.r.o. z príležitosti
vstupu Slovenska do EÚ vydalo pub-
likáciu Encyklopédia miest a obcí
Slovenska, v ktorej má svoj priestor
aj mesto Strážske.

V publikácii sú uverejnené všet-
ky mestá a obce Slovenska, priblížia
našu krajinu nielen našim občanom,
ale aj Slovákom žijúcim vo svete.
Viac ako 500 kvalitných fotografií
predstavuje krásne a významné
architektonické, historické, kultúrne
a prírodné pamiatky z celého Slo-
venska spolu s mapou Slovenska a
mapami jednotlivých krajov. - r -



K článku M. Karkošiakovej - Blíži sa finále - účastníci semifinálového
kola. Snímka a text: G. Grmolcová
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Kultúrne podujatia mesta - máj a jún
19. máj 2006 – piatok o 10. hod. na Námestí A. Dubčeka – 10. Straščanski 

jurmarok – slávnostné otvorenie. V programe vystúpia mažoret-
ky Flash Dance, mažoretky Bambíny, víťazi súťaže Strážsky 
slávik, deti MŠ, SZ Rozkvet a HS Ščamba.

20. máj 2006 – sobota – X. Straščanski jurmarok – o 10. hod. na Námestí 
A. Dubčeka – vystúpenie Jadranky Handlovskej

22. máj 2006 – pondelok o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ – Podoby lásky 
– vystúpenie KP žien Zrkadlenie – hudobno-slovné pásmo z
tvorby Janky Rauchovej, členky krúžku

31. máj 2006 – streda o 14. hod. v zasadačke MsÚ – Akadémia 3. veku 
– pokračovanie cyklu prednášok zo zdravovedy, v spolupráci 
s RÚVZ v Michalovciach – v zastúpení MUDr. Pavlom Hermanom

31. máj 2006 – streda o 14.30 hod v mestskom parku Cesta rozprávkovým 
lesom pri príležitosti MDD (MŠ, ZŠ, CVČ Dúha, DSS)

3. jún 2006 – sobota o 18. hod. v Brodway Clube – Strážske hľadá superhviezdu
– Finále súťaže o najlepšieho interpreta populárnej hudby

11. jún 2006 – nedeľa o 10. hod. – Zdravie z Božej lekárne – vychádzka 
členiek KŽ Lúčina do prírody – Zber liečivých rastlín

15. jún 2006 – štvrtok o 14. hod. vo VÚS – Malá rodinná škola – záverečné 
stretnutie rómskych žien a dievčat na tému Zdravá výživa 
spojená s ukážkami prípravy šalátov

21. jún 2006 – streda v zasadačke MsÚ – Upravená a zaujímavá v každom
veku – Stretnutie členiek KŽ Lúčina a iných záujemkýň 
s kozmetičkou a vizážistkou

30. jún 2006 – piatok o 19. hod. vo VÚS – Rozlúčka so školou – stretnutie 
s mažoretkami Flash dance spojené s diskotékou

Na základe tejto skutočnosti vyhlá-
silo Krajské osvetové stredisko v Koši-
ciach v spolupráci so Slovenským zvä-
zom ochrancov prírody vedomostnú,
výtvarnú a literárnu súťaž pre deti a
mládež II. stupňa základných škôl a
stredné školy, zameranú na propagá-
ciu a spoznávanie chránených území v
Košickom kraji. Koordinátorom súťaže
v okrese je ZOS Michalovce a v na-
šom meste referát kultúry, športu a
školstva MsÚ. ZŠ v Strážskom sa za-
pojila do vedomostnej súťaže. Trojčlen-
né družstvo v zložení Silvia Venglarčí-
ková, Eva Kalafúsová, Lenka Kočano-
vá do súťaže pripravila Mgr. Dana
Kocibanová. Otázky sa týkali ochrany
prírody a krajiny, flóry a fauny. V

okresnej súťaži získali dievčatá 1.
miesto. Šťastie im možno priniesla
krásna ušľachtilá rastlinka, ktorá už,
žiaľ, vymizla z našich záhrad – šafran.
Aj keď sa so vzácnym šafranom diev-
čatá nestretli, slovenské príslovie "Má-
lo ako šafranu" poznali a poradili si aj
s náročnejšími otázkami. Študenti
SOŠ v Strážskom sa zapojili do vý-
tvarnej súťaže. Ako sa im podarilo
spracovať zážitky z prírody Košického
kraja posúdi porota začiatkom júna. V
mesiaci september budeme mať mož-
nosť pozrieť si putovnú výstavku naj-
lepších kresieb aj v našom meste. Sú-
ťažiacim želáme veľa úspechov v kraj-
skej súťaži. M. Karkošiaková

Málo ako šafranu
Deti a mladí ľudia sú čoraz viac zamerané na vedu, techniku a

majú často menšie vedomosti o svojom najbližšom okolí ako o sveto-
vých raritách. Sedavý spôsob života im prináša aj menej priamych
kontaktov so živou prírodou a nedostatok voľnočasových podnetov
so sebou prináša aj hrozbu delikvencie a kriminality. 

Blíži sa fináleBlíži sa finále
Z dvanástich semifinalistov (A. Šimčáková, M. Pinkošová, L. Čatlošová,

D. Goroľová, M. Schneider, M. Ciganoc, J. Holovčák, A. Vargová, Ľ. Veľasová,
P. Sabol, M. Kakošová, A. Mitrová) súťaže o najlepšieho interpreta populárnej
hudby – Strážske hľadá uperhviezdu, porota vybrala siedmich mladých ľudí,
ktorí majú odvahu, vedia snívať a tak majú nádej zvíťaziť. Možno je to ich
prvý krok k ďalším aj celoslovenským úspechom. Súťažilo sa a bude súťažiť
v Brodway Clube v Strážskom. Finále sa uskutoční v sobotu 3. júna o 18.
hod. Srdečne vás pozývame.                                                                            

Aj v tomto školskom roku sa
žiaci našej ZŠ v Strážskom zú-
častnili okresného kola geografic-
kej olympiády. Zo žiakov, ktorých
som pripravovala, najväčší úspech
dosiahla žiačka 8. roč. Františka
Ihnátová. Zvíťazila vo svojej kate-
górii a postúpila do krajského ko-
la, ktoré sa uskutočnilo 16.3.2006
v Košiciach. 

Úspech F. Ihnátovej
Tu získala 2. miesto so stratou
jedného bodu za víťazom. Umiest-
nenie jej zabezpečilo účasť na celo-
slovenskom kole, ktoré sa konalo v
dňoch 6.-8.4.2006 v Trenčíne. Vo
svojej kategórii zo 16 zúčastne-
ných súťažiacich sa umiestnila na
peknom 7. mieste.

K úspechu žiačke srdečne bla-
hoželáme a prajeme jej veľa ďal-
ších úspechov! S. Murínová

SÚŤAŽILI V SPOLOČENSKÝCH TANCOCH

Májový kvet 2006Májový kvet 2006
Najkrajší mesiac v roku – máj, skrášlil naše mesto nielen rozkvitnutými zá-

honmi, čistými chodníkmi, vykúpanými v tichom daždi, hrdým, parádnym
májom, symbolom večnej lásky, čo viac, než inokedy narúša pokojný tlkot
ľudských sŕdc, ale v podobe "Májového kvetu" sa dokorán otvoril mladosti...

Nedeľa pred prvým májom patrila I. ročníku súťaže v spoločenských tancoch
pre neregistrované páry. Telocvičňa Strednej školy podnikania ponúkla svoj par-
ket 76 účastníkom z rôznych kútov Slovenska. "Májový kvet 2006" sa uskutočnil
pod patronátom mesta a primátora mesta Strážske J. Tejgiho. Súťažilo sa v šty-
roch kategóriách a v tej najvyššej, okrem najvyššieho umiestnenia aj o pohár
primátora mesta Strážske. Ladnosť pohybov, výrazový prejav, kreativitu taneč-
ných prvkov a techniku jednotlivých tancov hodnotila odborná porota, tvorená
učiteľmi tanca ZUŠ, tanečníkmi – reprezentantmi SR v spoločenských tancoch,
riaditeľmi súkromných tanečných škôl a tanečných klubov (A. Ligová, M. Kráľ,
G. Scholtzová, J. Grega, L. Papcová, K. Horváthová, E. Popovič – hlavný sčitateľ,
E. Popovič st.). Mladí adepti súťažili v tancoch štandardných – anglický valčík,
viedenský valčík, quickstep a v latinsko-amerických – cha-cha, samba, jive. V I.
kategórii 1. miesto získali B. Šoltýs a S. Šimoňáková (TŠC Tempo Kežmarok),
ako druhí boli S. Rovňák a L. Uhrínová, tretí skončili M. Mušinka a P. Hatiová,
všetci z TK Grácia Michalovce. V II. kategórii si 1. miesto vytancovali D. Kubica
a S. Szabadošová (TŠ pri SOU Prešov), 2. miesto Š. Kassay a M. Agafónová (TC
Meteor Košice), 3. miesto patrilo F. Maričovi s partnerkou Z. Komlóovou. Tretia
a štvrtá kategória bola hodnotená spoločne. Vzišiel z nej najlepší pár ocenený
nielen 1. miestom, ale aj pohárom primátora mesta Strážske, ktorý rozžiaril
oceneným očká a vyčaril úsmev v tvári. Stal sa krásnou trofejou pre najlepší
tanečný pár: Daniela Dupaľa a Vladimíru Pastirčákovú z TŠ Viktória z Vranova
nad Topľou. Na druhom mieste sa umiestnili P. Hudák a M. Hudáková (TK
Grácia Humenné), na treťom mieste skončili S. Marwan a K. Králiková (TC
Meteor Košice).

Azda si teraz poniektorí čitatelia v duchu pomyslia: "Kde je zastúpenie súťa-
žiacich z nášho mesta?" Nuž, tanečný odbor pri ZUŠ v Strážskom má iba dva
roky a Májový kvet je aktivitou a príležitosťou pre mladých Strážanov – neza-
nedbať svoj talent, ak je tanečné umenie vaším snom, využiť šance, ktoré mesto
Strážske ponúka a snáď v treťom, štvrtom ročníku súťaže sa dnešný sen stane
skutočnosťou... Najlepší tanečný pár bude zo Strážskeho..., pohár primátora zo-
stane doma..., publikum nebude iba z Bratislavy, Kežmarku, Prešova, Košíc,
Vranova, Michaloviec... a primátor mesta nebude osamotený, lebo všetci si zo
srdca želáme, aby naše mesto "kvitlo" pre ľudí, ktorých je domovom a tí, ktorých
je domovom, žili s "pulzom" svojho mesta. Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na
realizácii 1. ročníka tanečnej súťaže v spoločenských tancoch, bol Májový kvet
úspešný.                     Základná umelecká škola v Strážskom (organizátor súťaže)

Osobité èaro
Ľudové zvyky a obyčaje, ktoré nám

zanechali naši predkovia, pat-ria k
osobitým črtám kultúry nášho národa.
Jedným z takýchto zvykov je aj
stavanie mája.

Táto tradícia má v našom meste
hlboké korene. Starý ľudový zvyk sme
oživili na Námestí A. Dubčeka aj tohto
roku. V programe vystúpili deti MŠ,
CVČ Dúha, ŠK pri ZŠ a študenti SOŠ
v Strážskom. Prvá časť kultúrneho
programu bola venovaná sviatku našej
modrozelenej planéte Dňu Zeme.

"Povoľeňe na postaveňe maja" si od
primátora mesta Jána Tejgiho vy-pýtal
Matúš Mazár, žiak ZŠ. Máj, symbol
lásky, ľúbosti, svornosti stojí v našom
meste aj vďaka pracovníkom Technic-
kých služieb mesta Strážske, ktorí
preukázali svoju zručnosť a šikovnosť.
Podujatie sa skončilo spoločným žela-
ním, aby bol nielen 22. apríl, ale každý
deň pre ľudí Dňom Zeme a novoposta-
vený máj priniesol do nášho mesta
okrem lásky a porozumenia aj nové
pracovné príležitosti.  M. Karkošiaková

Plán podujatí CVÈ Dúha
14. mája – nedeľa o 15. hod. – Deň matiek – vystúpenie detí
19. mája – piatok o 10. hod. – Vystúpenie mažoretiek Bambíni a Bambínky 

v kultúrnom programe
27. mája – sobota – Po poľovníckom chodníčku – súťaž pre členov 

rybársko- poľovníckeho krúžku
28. mája – nedeľa – Súťaž v love udicou
Účasť v krajskom kole súťaže v hádzanej – staršie dievčatá – podľa rozpisu

1. júna – štvrtok o 14. hod. – Súťaž Ja a môj bicykel – praktická časť
2. júna – piatok – Športový deň školského úradu – vystúpenie mažoretiek 

na otvorení 
7. júna – streda o 14.30 hod. - Výberové kolo MPŠ v kategórii MŠ a 1.-4. roč.
8.  júna – štvrtok o 14.30 hod. – Výberové kolo MPŠ v kategórii 5.-9. roč.
11. júna – nedeľa o 14. hod. – Finále 12. roč. súťaže Mini playback show
16. júna – piatok – Ja a môj bicykel – účasť na súťaži v Košiciach
Účasť v krajskom kole súťaže v hádzanej – staršie dievčatá podľa rozpisu.
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Najprv zapálili vrak starého
auta, hasili ručnými prístrojmi, po-
tom vodným delom, neskôr penou. V
úplnej dymovej clone predviedli pro-
tichemické obleky a dvaja hasiči pri-

pomínali kozmonautov v modrých
skafandroch. Malé kvapky vodného
dela náznakovo spŕchli na deti MŠ zo
Starého, mestskej MŠ a žiakov 1.-3.
ročníka a jednej triedy 6. ročníka
ZŠ zo Strážskeho. Všetkých sprevá-
dzali, samozrejme, pedagógovia a
vychovávateľky.

Ako nám povedal veliteľ jednotky
Prvej hasičskej a.s. Strážske so síd-
lom v Chemku Marek Barláš, túto
akciu zorganizovali už šiesty rok.

Stále má dobrú odozvu a hasiči sa s
deťmi a žiakmi radi stretávajú. Ich
svaly dostali najviac zabrať pri zá-
verečnej ukážke, keď odvážnych – a
bolo ich veľmi veľa – hádzali do

záchranného "vankúša". V závere
obdarovali malé deti sladkosťami.

Oslovili sme aj čestného hosťa zo
Záchranného hasičského útvaru
Bukóza - Holding, a.s., Hencovce. Ro-
bia tiež podobnú akciu, ale pôsobia
len v Bukóze, pretože mesto Vranov
má vlastných hasičov, zatiaľ čo
chemkárski hasiči - na základe
uzatvorenej zmluvy – plnia povin-
nosti aj pre mesto Strážske.

G. Grmolcová

Pretekári oddielu kulturistiky a
silového trojboja sa dňa 11.3.2006
zúčastnili majstrovstiev oblasti Vý-
chod v Rožňave. Medzi pretekármi
bojujúcimi o miestenky na slovenské

šampionáty sa nestratili a potvrdili
povesť progresívne smerujúceho od-
dielu. V kategórii do 67 kg si medzi
ženami vybojovala 1. miesto už skú-
sená Elena Šťastná.

Naši mladí juniori si zmerali sily
s mužmi a 2. miestom Jara Oleárni-
ka v kategórii do 82,5 kg a 6. mies-

tom Petra Krochmaľa, si vybojovoli
účasť na slovenskom šampionáte
medzi najlepšími juniormi.

Elena Šťastná pokračovala vo
svojom ťažení a 8.4.2006 na sloven-

skom šampionáte v Prešove vybojo-
vala už svoj tretí titul majsterky Slo-
venska.

Náš oddiel čaká v mesiaci jún
ďalšia previerka a to Majstrovstvá
SR v tlaku, kde tiež nie sme bez me-
dailových ambícií.

Štefan Roman, predseda oddielu

Pohár je doma
IX. ročník volejbalového turnaja

o Putovný pohár primátora Sobra-
niec bol pre Strážanov úspešný.

Po víťazstvách v predchádzajú-
cich dvoch ročníkoch to vyšlo aj do
tretice a tak pohár ostáva natrvalo v
Strážskom.

Výsledky: VK Strážske – Humen-
né 2:0, Strážske – Sobrance 2:1,
Strážske – Michalovce 2:0.

Hrali: M. Varšo, F. Baláž, I. Boroš,
P. Müller, M. Pandoščák, D. Kovaľ, M.
Krivý, J. Volčko, J. Sekera.     Š. Vaňko

Pri Belovarke
V nedeľu 7. mája uskutočnil

Klub slovenských turistov záver 100
JKM pri studničke Belovarka. Vy-
chádzka vylákala do prírody vyše sto
registrovaných i neregistrovaných
turistov. Deti i dospelí sa zúčastnili
niekoľkých súťaží a výhernej tom-
boly. Radosť bola nielen z pobytu v
prírode, ale aj z pekných cien.

- grm -

Majstrovstvá SR
Turnaj v plážovom volejbale mu-

žov a žien - séria A sa uskutoční na
kúpalisku 24.-25.6.2006 od 9. hod.
23.6.2006 - prípadná kvalifikácia od
10. hod.

Predám garsónku 
na Vihorlatskej ulici 626 

v Strážskom. 
Cena dohodou. 

Kontakt: 0907 868 116

Na patróna hasičovNa patróna hasičov
Ešte, ešte... kričali deti a tlieskali hasičom, ktorí pri príležitosti

sviatku svojho patróna sv. Floriána, prišli ukázať svoju prácu. Bolo
to 4. mája na betónovej ploche pri starom sídlisku. 

BEZPEČNOSTNÁ RADA KOŠICKÉHO KRAJA

Upozornenie obèanom mesta
Upozorňujeme vás na prísny zákaz vypaľovania porastov, bylín,

kríkov a stromov, pretože najmä teraz, v jarnom období, hrozí zvýšené
nebezpečenstvo nekontrolovaného rozšírenia ohňa s následným
zničením nielen majetku, ale, žiaľ, aj ľudských životov.

Dlhodobé štatistiky ukazujú, že predovšetkým v jarnom období
dochá-dza porušovaním zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi k
zbytoč-ným obetiam na ľudských životoch hlavne u starších osôb so
zníženou pohyblivosťou a k nenahraditeľným škodám na faune a flóre.
Nepodceňujme toto nebezpečenstvo – veď aj v minulom roku došlo v
dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov k nárastu požiarov a
priame škody vzrástli o 11 miliónov korún a o život prišlo 18 ľudí. 

Celková štatistika uvádza, že v roku 2005 došlo k nepriaznivému
vývo-ju požiarovosti v Košickom kraji, kde vzniklo 2 099 požiarov s
celkovými škodami 94 106 900 korún. Pri uvedenom počte požiarov bolo
18 osôb usmrtených a 36 zranených. V porovnaní s rokom 2004 došlo k
nárastu počtu požiarov o 570 prípadov. Priame škody vzrástli o 10 837
800 korún. K nárastu počtu požiarov v minulom roku došlo najmä v
dôsledku zakázaného vypaľovania trávy a suchých porastov. Bolo to 646
požiarov, čo je nárast o 320 požiarov oproti roku 2004.

Vážení občania, obraciame sa na vás s naliehavou výzvou, aby ste
boli aktívnymi spolupracovníkmi pri predchádzaní požiarom všade tam,
kde pôsobíte – doma v rodinách, na pracovisku, vo svojom bezprostred-
nom okolí, medzi deťmi a mládežou. Spoločnými silami zabráňme kaž-
doročne opakovaným tragédiám – stratám na životoch a majetku v
dôsledku nerozvážnosti a podceňovaniu nebezpečenstva požiaru.

- BRKK -

Pozor na infekcie  kliešťamiPozor na infekcie  kliešťami
Globálne zmeny v životnom prostredí a klimatické zmeny (skleníkový efekt,

otepľovanie, poškodzovanie ozónovej ochrannej vrstvy, roztápanie ľadovcov a
ďalšie) spôsobujú aj posúvanie ochorení do nových oblastí. V poslednom čase
odborníci prejavujú zvýšený záujem o kliešte, ktoré prenášajú viaceré ochorenia.
Štatisticky stúpa počet prenosných ochorení prenášaných týmito parazitmi. Na
Slovensku sa vyskytuje 7 druhov kliešťov. Žijú na vegetácii hlavne listnatých a
zmiešaných lesov, okrajoch ciest a chodníkov, v oblasti vodných tokov, nakoľko
obľubujú vlhké prostredie, kde vyčkávajú na hostiteľov. V prírode sa vyskytujú
od apríla do októbra do nadmorskej výšky 1000 m. Hlavnou oblasťou výskytu u
nás je západné Slovensko, druhou je juhovýchod krajiny (aj Zemplín), treťou
oblasť stredného Slovenska.

Kliešťový zápal mozgu, resp. mozgových blán spôsobuje vírus, prenášaný
najčastejšie uhryznutím infikovaným kliešťom, bol však popísaný prenos na člo-
veka aj pitím tepelne neupraveného kozieho alebo kravského mlieka od nakaze-
ných zvierat. Prenášačmi teda nie sú všetky kliešte bez rozdielu. Ochorenie mô-
žu vyvolať len kliešte infikované vírusom. Je to sezónne ochorenie, ktoré súvisí s
aktivitou a množstvom kliešťov v prírode, ale aj množstvom hlodavcov, ktoré sú
hlavným rezervoárom vírusov, z ktorých kliešte vírusy ochorenia  prenesú na
človeka. U nás na východe štátu  je premorenosť kliešťa  na toto ochorenie jed-no
promile. Inkubačná doba ochorenia je 1-2 týždne, typický priebeh má dve štádiá,
prvé je podobné „chrípke“, druhé po krátkom kľudnom období začína krutými
bolesťami hlavy, horúčkami, nevoľnosťou, zvracaním, prípadne nervovými obr-
nami, závratmi a dezorientáciou. Ochorenie nemožno liečiť antibiotikami, prie-
beh je individuálny, v najťažších prípadoch končí aj pri hospitalizácii smrťou. Je-
dinou účinnou ochranou proti vírusovému kliešťovému zápalu mozgu je očkova-
nie, ktoré možno uskutočňovať po celý rok, očkovaciu látku zdravotné poisťovne
nepreplácajú, očkovanie robí praktický lekár.          

Lymská borelióza je ochorenie vyvolané baktériou, najčastejším prenášačom
sú kliešte, zriedkavo aj komáre a blchy. Premorenosť kliešťov je 2-40 %, na vý-
chode okolo 2%. Zdrojom baktérií ochorenia sú divo žijúce zvieratá, hlavne hlo-
davce a lesná zver. Kontaktom z človeka na človeka sa borelióza neprenáša. Pri
odstránení infikovaného kliešťa do 24 hodín sa ochorenie neprenesie. Ochorenie
prebieha v niekoľkých štádiách. Včasné príznaky sa prejavia po 3-30 dňoch od
infekcie, charakteristickým znakom prvého štádia je červená škvrna v mieste
pri-satia obvykle väčšia ako 5 cm, časté sú aj celkové príznaky - bolesti hlavy,
kĺbov, únava, teploty. Niekedy borelióza  prechádza do 2. a 3. štádia (postih
nervového systému, srdca a kĺbov). V liečbe ochorenia sú účinné antibiotiká,
účinná očko-vacia látka zatiaľ nie je k dispozícii.

Babezióza je parazitické ochorenie napadajúce červené krvinky u psov, pred-
tým sa vyskytujúce v oblasti Stredomoria. 

Vzácne anoplasmy sú ochorenia prenosné kliešťami aj na človeka, pôvodcovia
napadajú biele krvinky. MUDr. V. Knocik

Šťastná znovu majsterkouŠťastná znovu majsterkou

Klub mladých Brodway usporia-
dal nedávno spoločenský ples s rôz-
nymi súťažami. Vyvrcholením podu-
jatia bolo vystúpenie Aimana Sanza
Luisa.  Mládeži spieval v sprievode
dvoch tanečníc. Zúčastnil sa súťaže v
pretláčaní rúk, čas venoval fotografo-
vaniu a podpisom.

Z odpovedí na otázky Nášho
mesta, ktoré mu položil Kamil Haj-
dučko, sme sa dozvedeli, že na výcho-
de Slovenska je prvýkrát a stretáva
sa s veľmi prívetivými ľuďmi. Týka
sa to aj Strážanov. Napriek tomu, že
s nimi strávil krátky čas, má zo
stretnutí iba príjemné zážitky a dob-

Luis spieval v Brodway clube
re sa medzi nimi cítil. V najbližšom
čase pripravuje vydanie CD. Po účas-
ti v reality show sa v jeho živote
zmenilo veľa, ale "chcem ostať taký,
aký som bol", povedal v závere roz-
hovoru.          - Grm -

Neľubi še miNeľubi še mi
Redakčná rada z troch námetov

anonyma vybrala tieto dve:
Aj še šicke radujeme, že dva ľe-

karňe mame, aľe ľem u jednej naku-
pujeme, bo tamta často zavarta.

Neľubi še mi, že VÚB ňedala nad
bankomat dajaki pristrešok, bo kedz
švici slunko, ta tam nič neuvidzice. 

Gejza Vadzimuto


