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Poslanci po schválení programu,
voľbe návrhovej komisie a overovate-
ľov rokovali o:

l Účasť mesta Strážske v projekte
Operačný program Základná infra-
štruktúra - Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Strážske l Komunitné plánovanie v
meste Strážske l Účasť mesta Stráž-
ske v grantovej výzve Fondu sociál-
neho rozvoja - rozvoj lokálnej infra-
štruktúry, prostredníctvom projektu
"Pomôž mestu - pomôž sebe" l Finan-
covanie prípravných zemných prác a
elektrických rozvodov, ktoré nie sú sú-
časťou projektových nákladov v pro-
jekte SFZ "Výstavba futbalových mini
ihrísk 2004-2010“ l Rekonštrukcia
mestských komunikácií.

Mestské zastupiteľstvo po preroko-
vaní schválilo:

l Účasť mesta Strážske v projekte
Operačný program - Základná infra-
štruktúra - Priorita č.3 - Lokálna infra-
štruktúra, opatrenie č. 3.3. Budovanie
a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v
oblasti regionálnej politiky - Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Strážske a potvrdzuje
svoje 5%-né spolufinancovanie opráv-
nených nákladov projektu, t.j. 11 500
Sk. l Uskutočnenie komunitného plá-
novania v meste Strážske l Zabezpe-
čenie komunitného plánovania mest-

ským úradom. l Zastupovanie poslan-
cov v procese komunitného plánova-
nia prostredníctvom týchto zástupcov:
Mgr. L. Bušaničová a Ing. J. Dvorščák.
Finančné zabezpečenie komunitného
plánovania bude pokryté z vlastných
zdrojov. Komunitný plán bude predlo-
žený zastupiteľstvu na schválenie do
konca októbra 2006. l Účasť mesta
Strážske v grantovej výzve Fondu so-
ciálneho rozvoja - Rozvoj lokálnej
infraštruktúry prostredníctvom projektu
"Pomôž mestu - pomôž sebe - pokra-
čujeme" a potvrdzuje svoje spolu-
financovanie vo výške minimálne 5%
oprávnených nákladov projektu. l Pri-
delenie bytu v U3 pre P. Kosťa.

V ďalšom bode poslanci diskuto-
vali o financovaní prípravných zem-
ných prác a elektrických rozvodov, kto-
ré nie sú súčasťou projektov nákladov
v projekte SFZ "Výstavba futbalových
mini ihrísk 2004 - 2010".

V závere primátor mesta J. Tejgi,
ktorý rokovanie viedol, podal informá-
ciu o pripravovaných úlohách mesta v
najbližšom období, o. i. o rekonštrukcii
mestských komunikácií.

Diskutovalo sa tiež o návrhu pred-
sedu podnikateľskej komisie k žiadosti
prenájmu nebytových priestorov v
dvojúčelovom zariadení - kryt CO (bý-
valá Gouda) pre združené priateľstvo
Tempo - nezisková organizácia so síd-

GAŠTANY A SLOVNÍK

Kúpte si
V pokladnici MsÚ sú ešte na pre-

daj dve knihy: druhé, rozšírené  vyda-
nie "straščanskoho" slovníka P. Sabo-
lovej - Jelínkovej Jak me hutoreľi a
publikácia Mesto Strážske - mesto
gaštanov G. Grmolcovej. Cena: 50 ko-
rún.

Druhé vydanie slovníka je rozší-
rené o ďalšie slová, v textovej časti sú
uverejnené nové príbehy, opisy i há-
danky.

Publikácia o meste gaštanov má
50 strán. Okrem zaujímavostí z histó-
rie a súčasnosti mesta sú v nej fareb-
né a čierno-biele historické fotografie.

- red. -

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo
5. apríla 2006, pretože bolo potrebné predložiť výpisy z uznesení MsZ pre
projekty a grantové výzvy, ktoré mesto predkladá na príslušné inštitúcie.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITE¼STVA

Prijali uznesenie k projektom

Predpokladaný
program MsZ

V závere apríla a začiatkom mája
2006 sa pripravuje zasadnutie MsZ, na
ktorom okrem obvyklých bodov pro-
gramu bude na schválenie predložený
záverečný účet mesta za rok 2005,
správa o činnosti mestskej polície,
rozbor hospodárenia MsPS za rok
2005 a prehľad o prenájme nebyto-
vých priestorov mesta.

Termín bude včas oznámený na
úradnej tabuli a prostredníctvom mest-
ského rozhlasu.                      MsÚ

Bude jarmok
Jubilejný X. jarmok v Strážskom

bude 19. a 20. mája 2006. V prvý deň
bude kultúrny program a 20. mája
nás svojím vystúpením poteší zná-
ma speváčka Jadranka. - r -

Poruchy - volať!Poruchy - volať!
Stáva sa, že občania mesta - vlast-

níci domov a bytov pri rôznych poru-
chách volajú na mestský úrad, ktorý
tieto služby nezabezpečuje. Preto uve-
rejňujeme telefónne čísla, na ktoré tre-
ba poruchy ohlásiť!

Poruchové služby: elektrina do-
mácnosti (aj pre firmy a organizácie)
0850 12 33 33, plyn 055/622 53 83,
055/622 76 47, 055/622 19 15,
055/649 21 63, voda 056/644 10 61,
056/632 12 00, 056/652 23 13,
056/672 26 92.

PPozvozvánkyánky
OSLAVY 1. MÁJA - nedeľa o

15.30 hod. - amfiteáter v parku. V kul-
túrnom programe vystúpi spevácky
zbor Rozkvet.

61. VÝROČIE DŇA VÍŤAZSTVA
NAD FAŠIZMOM - piatok 5. mája o
14.30 hod. - Námestie A. Dubčeka -
pietny akt - kladenie vencov k pamät-
níku - Rozkvet - štátna hymna SR - bá-
seň - slávnostný prejav - Rozkvet.
Čestná stráž - skauti 100. zboru Hav-
ran. - r -

Trať bola perfektne pripravená na
zápolenie o tituly majstrov Slovenska,
štart a cieľ bol situovaný v priestoroch
hostinca Park Pub, nechýbalo občer-
stvenie, tombola, televízia, cvakanie
fotoaparátov, dobrá nálada a povzbu-
denie. Na trati bojovali aj bežci z náš-
ho bežeckého oddielu, odvaha a uzna-
nie patrí žiakom základnej školy, keď
súperili s atlétmi športových tried a ne-
bolo to ľahké. Družstvo mužov bojo-
valo až do konca a len tesne nám unik-
la bronzová medaila z premiérovej
účasti na majstrovstvách Slovenska
družstiev. Veľkú ťarchu na seba zobral
Vlado Lipovský, aj to bolo príčinou, na
štart nemohol nastúpiť, lebo celý čas
venoval príprave podujatia. Odmenou
mu je pochvala od Slovenského atle-
tického zväzu za vinikajúco pripravené
majstrovstvá, ale aj pochvala preteká-

rov, trénerov a dokonca aj divákov.
V závere vyjadrujem vďaku všet-

kým sponzorom a reklamným partne-
rom, mestu Strážske, technickým služ-
bám, rozhodcom zo základnej školy a
mestských športových oddielov a tým,
ktorí sa podieľali na príprave tohto je-
dinečného podujatia. Bez nich by sme
to nedokázali pripraviť tak, ako to bolo
realizované. Svedčia o tom aj pochval-
né články v médiách, rozhlase či tele-
vízii. Po skončení vyhlasovania a bo-
hatej tombole, kde hlavná cena LCD
televízor ostal v Strážskom, sme všetci
odchádzali domov s dobrým pocitom.
Odniesli sme si krásne zážitky z boja o
majstrovské tituly s myšlienkou, že
sme boli účastníkmi významnej špor-
tovej udalosti v našom meste.

Jozef Lipovský
predseda MBO Strážske

PERFEKTNE PRIPRAVENÉ MAJSTROVSTVÁ

Park plný behu
V sobotu 1. apríla sa v našom meste uskutočnili majstrovstvá Sloven-

skej republiky v cezpoľnom behu všetkých vekových kategórií. Organi-
začný výbor majstrovstiev, ktorý mal pod palcom Vlado Lipovský, už od
januára pracoval na príprave, a ako sme videli, nič neponechali na náhodu.

Knihy a kvety k sviatku
28. marca sa u primátora mesta zišli pozvaní učitelia a riaditelia škôl, aby

oslávili Deň učiteľov. V úvode verše na túto príležitosť recitovala M. Karkošia-
ková.

Primátor mesta J. Tejgi sa prihovoril k prítomným, ocenil ich pedagogickú prá-
cu i činnosť pri podujatiach v meste. V tejto súvislosti ich informoval o tom, čo sa

v meste chystá na kultúrno-spoločenskom a športovom poli. Riaditelia škôl a vy-
znamenaní porozprávali o dosiahnutých výsledkoch, pochválili najúspešnejších
žiakov a kolektívy v rôznych súťažiach.

Potom primátor a prednosta MsÚ Ing. V. Dunajčák odovzdali oceneným knihy
a kvety ako prejav vďaky za ich prácu. Prevzali ich: Mgr. J. Kuzemka, Mgr. M. Lit-
vínová - SOŠ, PaedDr. A. Kráľová, Mgr. M. Miklošová - ZŠ, G. Uličný - ZUŠ, E.
Lacová - MŠ, PhDr. I. Kaňuchová - CVČ (na snímke autorky). Za prítomných a
ocenených v závere poďakoval PaedDr. M. Kačur, riaditeľ SOŠ. G. Grmolcová

lom v Strážskom. Združenie má záu-
jem zriadiť v týchto priestoroch chrá-
nenú dielňu (krajčírska dielňa a peká-
renská výroba).

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ

OZNOZNAMAM
Výskumný ústav pôdoznalectva a

ochrany pôdy, spolu s Európskym šta-
tistickým úradom oznamujú, že v ob-
dobí 13.3.2006 - 10.6.2006 bude vyko-
návať projekt Prieskum využitia krajiny
a krajinnej pokrývky (LUCAS).

Cieľom projektu LUCAS je zber
poľnohospodárskych a environmen-
tálnych údajov prostredníctvom po-
zemného pozorovania s použitím pri-
jímačov globálneho polohového sys-
tému (GPS) a vyhotovenie fotodoku-
mentácie daných bodov.

Projekt sa rieši na štátnej úrovni.
Počet bodov pre terénny výskum pre
Slovensko je 3392, ktoré boli vybrané
Eurostatom. Vybrané body budú nav-
štívené pracovníkmi Výskumného ús-
tavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
(VÚPOP), ktorí body zamerajú a zdo-
kumentujú.

Prieskumníci sa budú pohybovať
na území mesta, na požiadanie sa
preukážu služobným preukazom
(VÚPOP) a akreditačným dokumen-
tom (je potrebné ich o to požiadať).
Metóda prieskumu nespôsobí škody
na pozemkoch.
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V marci 2006 sa narodilo jedno dievča a jeden chlapec. Manželstvo uzavrel
jeden snúbenecký pár. 

Jubilanti: Cyril Demeter, Peter Schudich, Milan Pacola, Viera Lenártová, Má-
ria Juríková, Viktória Dančišinová; Jozef Dzurila, Ján Kopka, Ján Pokoželec, Du-
šan Totok, Albína Soviaková, Irena Diliková, Eva Juhásová, Berta Kopková, Má-
ria Takáčová; Vladimír Mati, Jozef Tejgi,  Štefan Korený, Ján Ferenčík, Angela Vi-
ňanská; Jozefa Maceňková, Anna Čižmariková, Irena Bánová; Jozef Moravský.

Novorodencom, manželskému páru a jubilantom srdečne blahoželáme. Že-
láme im pevné zdravie, šťastie, veľa dobrého a pekného v živote.

Zomreli: Margita Maškulíková, Berta Toroková, Drahuša Havrilová, Mária
Brezovská, Martin Bindzár, Zuzana Hudáková, Mikuláš Halecký, Štefan Hudák,
Mária Morawczynská, Anna Salajová. Venujme im tichú spomienku! - dag -

K  rubínovej  svadbeK  rubínovej  svadbe
23. apríla pred 40 rokmi uzavreli manželstvo Anna a Leonard MITROVCI.

Celá rodina im k sviatku srdečne blahoželá. Vnuci a vnučky posielajú vrúcne
božteky. Všetci vinšujú veľa šťastia, pohody a zdravia. - r -

Spoloèenská rubrika

Sociálny poradca
Na základe požiadaviek MsÚ a úloh, ktoré vyplývajú z plánu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja, sa dňa 29.3.2006 uskutočnilo v malej zasadačke MsÚ
odborné stretnutie k problematike týkajúcej sa komunitného plánovania v meste
Strážske.

Stretnutie viedol Ing. J. Herman, projektový referent MsÚ. Analýzu sociálnych
potrieb mesta predstavil Mgr. J. Kolpák, sociálny pracovník MsÚ. Tohto stretnutia
sa taktiež zúčastnili Mgr. L. Bušaničová, riaditeľka DSS v Strážskom a zároveň
viceprimátorka mesta, Ing. M. Dunajová, riaditeľka DD v Strážskom, Mgr. M.
Džugan, pravoslávny kňaz, zamestnanci mesta, predseda ROI a rómski komu-
nitní pracovníci. Na stretnutí sa otvorila problematika sociálneho bývania, stre-
diska osobnej hygieny, prepravnej služby a iných záležitostí v sociálnej oblasti
mesta Strážske.

Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne
služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, mate-
riálne a finančné zdroje máme k dispozícii. Komunitné plánovanie má byť zame-
rané na rozvoj komunitných sociálnych služieb v blízkej budúcnosti, t.j. 5 - 10 ro-
kov.

Verejnosť musí byť priebežne informovaná o zámeroch, výsledkoch a cieľoch
komunitného plánovania. Pri príprave komunitného plánu sú oslovené a vyzvané
k spolupráci miestne organizácie aj záujmové skupiny, ktorých sa poskytovanie
sociálnych služieb dotýka, ale tiež občianske iniciatívy a etnické skupiny. Čím
vyššia je miera zapojenia ďalších organizácií, tým vyššia je efektivita procesu
komunitného plánovania.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je na Slovensku v počiatkoch. Mes-
tá a obce len pred nedávnom prevzali od štátu kompetencie v tejto oblasti a tzv.
fiškálna decentralizácia preverí skutočnú úroveň samosprávneho riadenia.

MsÚ v Strážskom sa snaží riešiť akútne sociálne problémy obyvateľov mesta,
ich spoločné riešenie výrazne prispeje k skvalitneniu života v meste.

Mgr. J. Kolpák, sociálny pracovník MsÚ

MESTO NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
Príde kontrolná skupina

Podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vykonáva
mesto preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržia-
vania zo zákona vyplývajúcich povinností v objektoch právnických a fyzických
osôb - podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor nevykonáva Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce a zároveň rozhodnutím
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku, a kontroluje plnenie týchto opatrení.

V roku 2005 vymenoval primátor mesta dve kontrolné skupiny, členovia kto-
rých vykonali spolu 35 preventívnych protipožiarnych kontrol. Pri kontrolách bolo
zistené plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi na rôznej úrovni.
Desať podnikateľov dodržiava všetky povinnosti, u jedného prevádzka nie je sta-
vebne ukončená, 15 prevažne malých podnikateľov čiastočne dodržiava povin-
nosti (u väčšiny chýba školenie o ochrane pred požiarmi, označenie únikových
ciest, akcieschopné hasiace prístroje). Deviatim podnikateľom, resp. spoločen-
stvám vlastníkov bytov boli opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov ulo-
žené rozhodnutím v správnom konaní.

V roku 2006 sa kontrolné skupiny, podľa mestským zastupiteľstvom schvále-
ného plánu kontrol, zamerajú na dodržiavanie povinností ustanovených v zákone
o ochrane pred požiarmi pre fyzické osoby - teda obyvateľov. Na začiatku kon-
troly sa preukazujú písomným poverením, ktoré vydalo mesto a platí spolu s ob-
čianskymi preukazmi členov skupiny.

Mesto aj prostredníctvom novín upozorňuje občanov, že tieto kontrolné sku-
piny majú právo vykonávať kontroly v rodinných domoch okrem bytov, teda naprí-
klad na povalách, v pivničných priestoroch, v hospodárskych budovách, gará-
žach, dielňach a pod. Členovia kontrolných skupín oboznámia občanov s požia-
davkami zákona, upozornia na prípadné nedostatky a poskytnú im odbornú po-
moc. Oddelenie výstavby a životného prostredia

ORGANIZÁCIA MÁ 35 ROKOV
Sihoťania o sebeSihoťania o sebe

V nedeľu 2. apríla sa v budove MsÚ na výročnej členskej schôdzi stretli
členovia SZZ - ZO 3410 Sihoť. Schôdzu otvorila a všetkých privítala B. Apjarová.

Predseda výboru Ing. E. Kovaľ predniesol správu o činnosti za uplynulé ob-
dobie, A. Ivanová informovala o čerpaní rozpočtu organizácie, stave finančných
prostriedkov a príjmu z členských známok.

Z dôvodu nečinnosti kontrolno-revíznej komisie počas roka neodznela na
schôdzi správa tejto komisie.

Ďalšie dôležité body rokovania - návrh na združenie resp. transformáciu na
voľné združenie, výška účelového príspevku a členskej známky - po živej diskusii
členov a funkcionárov boli v uznesení prijaté takto: SZZ - ZO Sihoť zostáva naďa-
lej ako doterajšia základná organizácia SZZ, ročný účelový príspevok je 150 ko-
rún, členská známka 100 korún, poplatok za neúčasť na brigáde 200 korún.

Zložitosť zrušenia resp. transformácie organizácie vysvetlil aj prítomný hosť -
tajomník OV SZZ Jozef Bajus.

V januári uplynulo 35 rokov od vzniku osady Sihoť a jej zaregistrovaní ako zá-
kladnej organizácie v SZZ. Stalo sa tak 17.1.1971. G. Grmolcová

ÈitatÈitatelia nám naelia nám navrvrhli hli 
Čitatelia prejavili záujem o uverejnenie historických fotografií a pohľadníc v

novinách Naše mesto. Preto prosíme obyvateľov mesta, aby nám staré fotografie
a pohľadnice vhodné na uverejnenie v novinách doručili na MsÚ (sekretariát),
alebo zodpovednej redaktorke G. Grmolcovej (blok 12). Nezabudnite na texty k
fotografiám, prípadne mená ich autorov, resp. kedy a pri akej príležitosti vznikli.
Potom ich Naše mesto uverejní pre potešenie pamätníkov a poučenie pre
mladšiu generáciu. - red. - 

Informácia o projektoch 2005/2006
23. apríl 2004 - OP ZI - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra - Opatrenie 3.1 BU-

DOVANIE A ROZVOJ OBČIANSKEJ INFRAŠTRUKÚRY V REGIÓNOCH - Pod-
opatrenie 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry - Stavebné úpravy
"Strážske - Dom kultúry" (čiastka:  24 900 000 Sk, spoluúčasť mesta 1 245 000
Sk (5%), aktuálny stav: schválený, proj. dokumentácia (PD): 164 730 Sk)

18. marec 2005 - FSR - Výzva č.2 - Rozvoj lokálnej infraštruktúry - Pomôž
mestu - Pomôž sebe - Obnova/údržba  chodníkov v meste prostredníctvom akti-
vácie dlhodobo nezamestnaných  a rómskej komunity (čiastka: 1 197 227 Sk,
spoluúčasť mesta: 359 947 Sk, z toho finančná 338 835 Sk a prácou 21 112 Sk,
aktuálny stav: schválený, PD 4000 Sk)

júl 2005 - OP ZI - Priorita 3 - Lokálna infraštruktúra - Opatrenie 3.2  Budova-
nie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, blok E4 - Národný projekt
MK SR - Verejný internet v knižniciach SR (čiastka: asi 13 000 Eur, spoluúčasť
mesta: vecná spoluúčasť - priestory, aktuálny stav: schválený, čakáme na zmlu-
vu) Ing. Ján Harman, projektový referent 

PoïakovaniePoïakovanie
Dňa 27.2.2006 sme sa naposledy rozlúčili s manželom, otcom Emilom

VOROŇÁKOM. Úprimne ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, susedom
a ďalším za pomoc, prejavenú sústrasť, kvety a účasť na poslednej rozlúčke.

Smútiaca rodina

Vo veku 50 rokov nás 17.3.2006 navždy opustil manžel, otec a dedko
Martin BINDZÁR.

Za pomoc, účasť na poslednej rozlúčke a kvety ďakujem jeho bývalým
spolupracovníkom - požiarnikom z Chemka, pracovníkom domu smútku a TS,
susedom, priateľom, známym a príbuzným. Smútiaca manželka

Sivovlasí a poèítaèe
Minulé týždne sa v počítačovo - internetovom zariadení ZŠ stretávali dôchod-

covia. Tento kurz viedol PhDr. J. Šamudovský, ktorého sme oslovovali pán učiteľ,
pretože nás naučil pracovať na počítači a internete. Sivovlasí "žiaci" boli usilovní
a tešili sa, že počítače vnukov už môžu používať aj oni. Veď napísať list, poslať
internetový pozdrav a iné základné činnosti hravo zvládnu. Tak zaznelo aj pre-
svedčenie riaditeľa ZŠ Mgr. M. Poláka pri odovzdávaní potvrdenia o absolvovaní

kurzu všetkým účastníkom (na snímke Mgr. M. Polláka), medzi ktorými boli aj
pracovníčky školy. O dobrej spolupráci hovoril vedúci "kurzistov" J. Copko. Svoje
znalosti by sme mohli ešte rozšíriť v ďalšej etape po skončení všetkých kurzov.
Kurz dôchodcov bol súčasťou projektu Škola - miesto pre všetkých (žiadateľom
bola ZŠ a partnerom projektu mesto Strážske).

Ďalšie kurzy odborne vedie Ing. Š. Pandoščák. Niektoré skončili a ďalšie po-
kračujú. Prihlásiť sa treba v ZŠ. G. Grmolcová 
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Kultúrne podujatia mesta - apríl
4.4.2006 - utorok o 16. hod. vo VÚS - Malá rodinná škola pre rómske ženy 

a dievčatá, pokračovanie cyklu stretnutí s gynekológom, pediatrom, 
psychológom, odborníkom na zdravú výživu (v spolupráci so ZOS 
Michalovce)

18.4.2006 - utorok o 10 hod. na MsÚ - otvorenie výstavky výtvarných prác detí 
MŠ, ZŠ, CVČ Dúha, DSS a SOŠ z príležitosti DŇA ZEME

21.4.2006 - piatok o 14.15 hod. na Námestí A. Dubčeka - DEŇ ZEME - tradičné
kultúrno-výchovné podujatie (v spolupráci s CVČ Dúha a ZO SZOP 
v Strážskom)

26.4.2006 - streda o 14. hod. - Akadémia 3. veku - pokračovanie cyklu prednášok
zo zdravovedy (v spolupráci s RÚVZ v Michalovciach v zastúpení 
MUDr. P. Hermanom)

28.4.2006 - piatok o 14.15 hod. na Námestí A. Dubčeka - STAVANIE MÁJA - 
tradičné oživenie starého ľudového zvyku (v programe vystúpia deti 
MŠ, ZŠ, CVČ Dúha, DSS a SOŠ v Strážskom)

Najznámejšou a najatraktívnejšou
veľkonočnou rekvizitou na Slovensku
sú maľované vajíčka. Aj tohtoročná už
tradičná, predveľkonočná výstavka
ručných prác a dekoratívnych predme-
tov sa stretla s obdivom návštevníkov.
Predchádzali jej pravidelné stretnutia
krúžku šikovných rúk, ktorý vedie M.
Tóthová. Členky krúžku - A. Zabloudi-
lová, B. Meňovčíková, M. Kočanová,
M. Grnáčová, Z. Bojková, M. Smoligo-
vá, O. Dankaninová, A. Polomčáková,
Ing. M. Brezovská - s obľubou vyšíva-
jú, háčkujú, paličkujú, aranžujú. Maľo-
vané vajíčka ("pisanki") na výstavke sú

výsledkom ich spoločnej práce. Nama-
ľovali ich pod vedením šikovných rúk
M. Smoligovej a M. Pavolkovej (na
snímke G. G. s A. Lipovskou). Ozdo-
bou boli aj tohto roku kraslice M. Tejgi-
ovej a novým prvkom rôzne symboly
jari - vtáčiky, kvietky, vajíčka, zajačiky
vyrobené náročnou technikou paličko-
vania.

Aj keď veľkonočné zvyky boli v mi-
nulosti rozmanitejšie a bohatšie, sú
ešte aj dnes plné radosti a výskotu pri
oblievačke. Typické, chutné veľkonoč-
né jedlá nechýbajú na žiadnom stole.

M. Karkošiaková

NNové prvky symbolovové prvky symbolov
Veľkonočné sviatky sú stále výrazne prepojené s prastarými tradíciami

predovšetkým ako rodinné sviatky, počas ktorých sa nám darí vytvárať
okolo seba príjemnú atmosféru. Vďaka prebúdzajúcej sa prírode máme
šancu zharmonizovať svoje vnútro.

Referát kultúry, športu a školstva v
spolupráci s ZOS Michalovce začal
organizovať malú rodinnú školu pre
rómske ženy a dievčatá v Strážskom.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 4.
apríla. Do VÚS prišli rómske ženy a
dievčatá, ktoré si vypočuli prednášku
MUDr. A. Bubanovej (gynekologičky) -
na snímke autorky - o tom, ako si chrá-

niť zdravie, ako postupovať pri choro-
be, ako si urobiť samovyšetrenie prs-
níkov... Po rozdaní letáčikových rád
prítomné neboli skúpe na slovo a od-
borníčky sa pýtali na rôzne problémy.
Spolu s nimi prišli aj deti, ktorým za
poslušnosť a ostatným za záujem dala
M. Karkošiaková keksíky. Kvet v záve-
re venovala doktorke Bubanovej.

G. Grmolcová

Rodinná škola

PROTIDROGOVÝ PROJEKT MAL ÚSPECH

„P„Poovvedz tedz to priamo“o priamo“
Problematika drogových závislostí a ich prevencie je v súčasnosti aktuálnou

témou našej spoločnosti. Zasahuje nielen dospelých ľudí, ale objavuje sa v rôz-
nych formách medzi žiakmi škôl všetkých vekových skupín a typov. 

Túto situáciu berie vážne aj CVČ Dúha,  ktoré vďaka spracovanému projektu
získalo finančné prostriedky z neštátneho Protidrogového fondu a uskutočnilo

projekt pod názvom „Povedz to priamo“. Projekt bol realizovaný v súlade s obsa-
hom, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva a jeho realizáciu sme zabez-
pečili v spolupráci s Centrom poradensko-psychologických služieb v Michalov-
ciach, lektorkou vyškolenou pre tento program - PhDr. M. Hargašovou. 

Cieľom projektu bolo naučiť žiakov 7. ročníkov Základnej školy v Strážskom
novým komunikačným zručnostiam v odolávaní negatívnemu nátlaku rovesní-
kov s osvojenými deštruktívnymi spôsobmi správania (fajčenie, pitie alkoholic-
kých nápojov, záškoláctvo, krádeže a pod.), pripraviť ich pre zdravší životný štýl,
ktorým budú (svojím prosociálnym správaním) vzorom i pre svojich mladších
spolužiakov. Projektu sa zúčastnilo 69 žiakov 7. ročníkov, ktorí v troch skupinách
realizovali tréning na 7 dvojhodinových stretnutiach. 

Projekt je formou prevencie sociálno-patologických javov, ktorú CVČ vo svo-
jej činnosti využíva. Po rozhovoroch s účastníkmi  možno povedať, že  mal veľký
úspech. Využívané boli netradičné formy a metódy práce. Najväčší záujem u detí
bol o hranie rolí v scénkach, kde účastníci objavovali, ako sa cítia. Deti vytvárali
scénky, ktoré predstavovali abúzus alkoholu, drog, podvádzanie, kradnutie, van-
dalizmus atď. Situácie odzrkadľovali správanie mladých ľudí, o ktorých hovoria,
že sú vyzývaní robiť to svojimi rovesníkmi. Deti preberajú rolu „tlačiteľa“ a „tlače-
ného“ ako aj toho, kto odoláva tlaku. Predpokladáme, že porovnávanie, objavo-
vanie a podelenie sa s pocitmi, umožní žiakom vybrať si neskôr konštruktívne
správanie v reálnych životných situáciách.

Za realizáciu projektu prejavujem vďaku odbornej lektorke PhDr. M. Harga-
šovej, ako aj vedeniu ZŠ v Strážskom za umožnenie projektu a ústretovosť pri
jeho realizácii.  Bc. Marta Kordeľová  

Ma¾ovali vajíèka
V utorok 4. apríla sme sa zúčastnili

maľovania veľkonočných vajíčok, kto-
ré pripravilo CVČ Dúha. A zišlo sa nás
neúrekom. Zaujímavú techniku anilí-
novými farbami nám ukázala teta Tej-
giová a voskovú techniku tety Smoli-
gová a Pavolková. Spočiatku sme si
mysleli, že je to jednoduché, ale opak
bol pravdou. Zistili sme, že vymaľovať
pekné vajíčko to nie je len tak, chce to
veľa času a trpezlivosti. Postupne sme
si vyskúšali obidve techniky a každý si
vybral tú svoju, ktorou maľoval. Do-
mov sme si odniesli vlastnoručne na-
maľované vajíčka, ktoré nám spríjem-
nia veľkonočné sviatky.

M. Tokárová a Z. DžavanováSnímka: G. Grmolcová

Plán podujatí CVÈ Dúha
1.04.2006 - sobota o 9.00 hod. - Jarný rybolov na rieke Laborec
6.04.2006 - štvrtok  o 8.00 hod. - Priateľský turnaj v hádzanej dievčat  - Užhorod

Ukrajina
8.04.2006 - sobota o 8.00 hod. - Krajská liga v hádzanej dievčat - Prešov

sobota o 8.00 hod. - Vychádzka do prírody - napĺňanie solísk 
(južná časť). Pre členov krúžku a ostatných záujemcov 

9.04.2006 - nedeľa o 10.00 hod. - Zemplínske poľovnícke dni - Trebišov. 
Účasť členov rybársko-poľovníckeho  krúžku

12.04.2006 - streda o 12.30 hod. - Ako sa starať o svoje zdravie - beseda 
s detskou lekárkou pre 3. roč.

21.04.2006 - piatok o 14.15 hod. - Deň Zeme - vystúpenie členov krúžku ľudový
tanec

22.04.2006 - sobota o 8.00 hod. - Krajská liga v hádzanej dievčat - Košice
26.04.2006 - streda o 12.30 hod. - Ako sa starať o svoje zdravie - beseda 

s detskou lekárkou pre 4. roč.
27.04.2006 - štvrtok o 11.30 hod. - Beseda s gynekológom pre 7. roč.
28.04.2006 - piatok o 14.15 hod. - Stavanie mája - vystúpenie členov krúžku 

ľudový tanec
29.04.2006 - sobota o 8.00 hod. - Krajská liga v hádzanej dievčat - 

- Vranov n/ Topľou



Zemplínska liga - volejbal
ODVETNÁ ČASŤ: Veľké Kapušany - VK Strážske 3:1 - 0:3, VK Strážske -
Sobrance 3:0 - 3:1, VKM
Michalovce - VK Strážske
0:3 - 0:3, VK Strážske -
Bardejov 3:0 - 3:0, Odeta
Michalovce - VK Strážske
2:3 - 1:3, VK Strážske -
Humenné A 0:3 - 1:3, VK
Strážske - Humenné - ka-
deti 3:0 - 3:0.       Š. Vaňko

1. Humenné A 28 - 26 -  2 - 79:18  54 
2. VK Strážske       28 - 23 -  5 - 73:27  51
3. Sobrance          28 - 18 - 10 - 59:41  46
4. Bardejov          28 - 14 - 14 - 52:57  42
5. OM Michalovce     28 - 12 - 16 - 56:55  40
6. VKM Michalovce    28 - 10 - 18 - 43:62  38
7. Veľké Kapušany    28 -  6 - 22 - 33:75  34
8. Humenné - kadeti  28 -  3 - 25 - 24:78  31

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychádzajú desaťkrát
v roku. Redakčná rada: predseda Ing. V. Dunajčák, podpredsedníčka Mgr. A.
Babjaková, členovia J. Andrejko, A. Hordošová, Mgr. J. Kolpák. Zodpovedná
redaktorka: G. Grmolcová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22
Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275. Redakčná uzávierka príspevkov
(a inzercie) je v 15. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia

a vyhradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom
redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský - LiRea. Tlač: Tlačiareň Buraľ, Jovsa. Registrované Okresným úradom
v Michalovciach pod číslom 18/99. 
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Poèuli smePoèuli sme
Slovenský rozhlas 7. marca odvy-

sielal rozhovor s MUDr. V. Knocikom o
zmluvách so Všeobecnou a Spoloč-
nou zdravotnou poisťovňou a najmä o
ďalších ekonomických problémoch v
zdravotníctve.  Rozhlas ho oslovil ako
lekára v Strážskom a prezidenta lekár-
skej komory pre okresy Michalovce a
Sobrance, preto v tomto zmysle reago-
val na položené otázky. Rozhovor ne-
skôr odvysielalo aj Rádio Lumen.

- grm -

Redakčné oko býva všímavé.
Našej pozornosti neušiel stoličko -
výťah. Je namontovaný na schodis-
ku DSS - penzión. Vyzerá ako nový, 

Novinka
ale klientom slúži niečo vyše pol-
roka. Financie získali prostredníc-
tvom projektu z Fondu sociálneho
rozvoja. - gá -

Výsledky Majstrovstiev SR v cezpo¾nom behu
Žiaci - 3000 m: 1. Marek Vajdík, AO Orava Dolný Kubín, 12:44 min., 2. Erik

Repák, Obalservis Košice, 12:49 min., 3. Jakub Lonský, AO Orava Dolný Kubín,
12:59 min., ...14. Michal Lugoš,  MBO Strážske, 15:07min. Žiačky - 2000 m: 1.
Jana Puškárová, ASK Slávia Trnava, 8:37 min., 2. Mária Majirská, ŠŠK Bardejov,
8:44 min., 3. Lenka Bíla, AK Spartak Dubnica, 8:56 min., ... 16. Simona Široká,
MBO Strážske, 10:46 min., 20. Kristína Široká, MBO Strážske, 11:58 min., 21.
Lucia Lipovská, MBO Strážske, 12:42 min., 22. Svetlana Lokšíková, MBO Stráž-
ske, 12:42 min.

Dorastenci - 4500 m: 1. Miroslav Žikavský, BK Pyxida Č. Kľačany, 18:28
min., 2. Peter Sarkozy, AC Nové Zámky, 18:32 min., 3. Roman Vajs, AK UMB B.
Bystrica, 18:56 min., ...11. Oliver Koc, MBO Strážske, 20:49 min., 17. Ladislav
Rohaľ, MBO Strážske, 23:45 min., 18. Martin Kucan, MBO Strážske, 24:25 min.
Dorastenky - 3000 m: 1. Alexandra Prečúchová, AK UMB B. Bystrica, 14:06
min., 2. Dominika Jurecová, ŠŠK Junior Prešov, 14:14 min., 3. Jana Majcherová,
ŠŠK Junior Prešov, 14:26 min., ...Lenka Podbehlá, MBO Strážske.

Juniori - 6000 m: 1. Lukáš Kula, AK UMB B. Bystrica, 24:29 min., 2. Anton
Kuba, AO MŠK Kys. N. Mesto, 24:51 min., 3. Igor Vaktor, Obalservis Košice,
25:07 min. Juniorky - 4500 m: 1. Katarína Berešová, Obalservis Košice, 19:35
min., 2. Janka Zatlúkalová, AK Spartak Dubnica, 21:06 min., 3. Jana Čillíková,
AK UMB B. Bystrica, 22:42 min. Ženy - 4500 m: 1. Dorota Ziburová, Slávia UK
Bratislava, 21:51 min., 2. Martina Merková, AŠK Skalica, 22:55 min., 3. Vanda
Mesiariková, JM Demolex Bardejov, 26:41 min.

Muži - míliari - 4500 m: 1. Miroslav Vanko, Obalservis Košice, 16:54 min., 2.
Branislav Arbet, JM Demolex Bardejov, 17:20 min., 3. Jaroslav Jakubášek, JM
Demolex Bardejov, 17:28 min. Muži vytrvalci - 9000 m: 1. Marcel Matanin,
Obalservis Košice, 33:17 min., 2. Imrich Magyár, AŠKP Žilina, 34:02 min., 3.
Miroslav Vanko, Obalservis Košice, 34:34., ... 22. Milan Ondričko, MBO Strážske,
39:59 min., 23. Jozef Vargovič, MBO Strážske, 43:01 min., 25. Ján Rohaľ, MBO
Strážske, 44:51 min., 26 Ľubomír Lipovský, MBO Strážske, 46:46 min.

Muži družstvá: 1. Obalservis Košice, 15 bodov, 2. AŠK Skalica, 25 bodov, 3.
AŠKP Žilina, 34 bodov, ...4. MBO Strážske, 58 bodov.

Jozef Lipovský, predseda MBO StrážskeOslavy MDŽ v DSS - penzióne 8.
marca začal A. Fedor slovami úcty k
ženám a obdarovaním všetkých žien
kvietočkami zhotovenými v dielni lieč-
by prácou. Riaditeľka Ing. M. Dunajo-
vá pozvala do jedálne klientky a pra-
covníčky, ktorým pripomenula význam
tohto sviatku, blahoželala k nemu s
prianím pohody a zdravia. P. Mlynarčík

sa nezaprel a na ústnej harmonike vy-
lúdil melódie srdciam blízke. A. Plávka
a ďalší básnici sa prihovorili citlivým
prednesom M. Kaliňákovej. Prišiel čas
i na krátke spomienky osláv MDŽ v
mladosti a občerstvenie. Skôr než ria-
diteľka poďakovala pracovníčkam za
prácu a prípravu podujatia, spoločne
zaspievali duchovnú pieseň Za mňa i
za teba. - grm -

Takto do cieľa vbiehali domáci pretekári MBO: J. Rohaľ, J. Vargovič a Ľ.
Lipovský po 9000 m trati.   Snímka a text: G. Grmolcová

Oslávili Oslávili svoj svoj MDŽMDŽ

Finále vyvrcholilo 24. februára v
školskej telocvični, ktorá sa zmenila na
tlieskajúcu arénu divákov s veľkými
farebnými transparentmi. Po odspie-
vaní súťažných (slovenských) piesní,
nasledovala spoločná skladba Kým
vieš snívať. Moderátorky Marika a
Lenka mali čo robiť, aby utíšili buráca-
júci dav. Napokon sa to podarilo a po-
rota vyriekla svoj verdikt.

Školskou SuperStar sa stala L. Sa-
bová z 8.c s piesňou Najkrajšia
esemeska a MiniStar Z. Kovaľová zo
4.b, ktorá intonačne čistým spevom

piesne Vráť trochu lásky medzi nás,
získala najväčší potlesk publika do-
konca i zopár "plyšákov".

Ceny sympatie získala: K. Danka-
ninová, 2.c, N. Ivančíková, 3.b a M.
Porvazová, 4.a. Cenu poroty za výraz-
ný prejav sme odovzdali P. Romanovi,
4.a, J. Holovčákovi, 8.a a M. Cigano-
covi, 7.c. Cenu publika si vyspievali: A.
Vargová, 9.b, Ľ. Veľasová, 9.b, M. Ma-
zár 8.b. Cenu "Richarda Rikkona" za
klávesové doprovody získal P. Karch-
ňák z 8.b. Porotca Ľ. Marek  pri súťaži
pomohol aj technicky. - J.DZ -

Škola našla hviezdyŠkola našla hviezdy
"Superstarový" ošiaľ zachvátil aj našu základnú školu. Do januárových

výberových kastingov sa prihlásilo asi 80 žiakov, z ktorých nebolo vôbec
jednoduché vybrať finálovú jedenástku. Porota z organizátorov tejto sú-
ťaže Mgr. Dankaninová, Mgr. Dzurillová, Mgr. Šenitková, Ľ. Marek prekva-
pujúco zistila, že škola má toľko talentovaných spevákov i speváčok.

Výsledky zápasov: Strážske - UKS
Kobra (Poľsko) 32:17 (Chomová 8,
Polomská 8, Lokšíková 8), Vranov -
Strážske 21:25 (Chomová 8, Kuncová

8), Nový Szonc - Strážske 13:19 (Po-
lomská 5, Chomová 5), Strážske - Mi-
chalovce B 25:13 (Chomová 8, Polom-
ská 8). Na druhom mieste skončil Vra-
nov nad Topľou a tretie boli Micha-
lovce B.

Andrea Berešová sa stala najlep-
šou brankárkou na turnaji. Najlepšími
strelkyňami boli Gabriela Chomová
(29 gólov) a Andrea Polomská (21 gó-
lov). Svetlana Tkáčová, trénerka

Psí útulok Psí útulok 
Najmä v poslednom období na ro-

kovaní MsZ odzneli informácie o túla-
vých psoch a tiež o potrebe strážiť nie-
ktoré objekty v správe mesta. Malo by
to byť záchytné stredisko túlavých
psov a priestor pre služobné psy, ktoré
budú slúžiť na stráženie objektov
mesta - cintorín a iné.              - lcov - 

Predám zachovalý 
kufríkový písací stroj. 

Kontakt: 056 / 64 77 102

Hádzanárky víťazneHádzanárky víťazne
Hádzanárky Strážskeho na turnaji Handball Enjoy 2006 obhájili titul z

minulého roka v kategórii mladších žiačok. Turnaj sa konal v ŠH Iuventa
Michalovce.

Hádzali jedna radosťHádzali jedna radosť
Kolkami a starodávnymi jedlami z kuchyne členiek klubu dôchodcov oslávili

jeho členovia 7. marca tohoročný Medzinárodný deň žien v mestskej kolkárni.
Najúspešnejší hráči (na snímke autorky) získali ceny KD a ZPCCH. Na súťaž

dohliadal M. Štefan. V druhej časti podujatia verše ženám zarecitovali L. Vojtko
a M. Gejdošová, slávnostný príhovor predniesol predseda KD L. Hordoš. Ten

spolu s vedúcou klubu M. Peťkovou kyticou kvetov blahoželal jubilantovi F. Ihná-
tovi k 70-ke. Hostinu tvorili jedlá, koláče, šišky a iné pochutiny z rúk dôchodkýň.
Všetko bolo veľmi chutné a jedlá sa míňali jedna radosť. V kolkárskej klubovni sa
vznášala ich vôňa až do záverečného konca. Aktívny klub má aj túto akciu
úspešne za sebou a teší sa na Deň matiek. G. Grmolcová


