
Pokiaľ k volebnej komísii v CVČ−ZUŠ prišli ďalší voliči, za zástenami
„krúžkovali“ primátora a poslancov Ján Mano s manželkou, Mária Peťková a
iní. Snímka a text: G. rmolcová

Vážení občania, 
Končí sa rok 2006, skončilo sa moje pôsobenie vo funkcii primátora. Pre

mesto a občanov som sa snažil urobiť to, čo som mal vo svojom volebnom
programe. To, že sme nastúpili so spolupracovníkmi na správny smer, ste
potvrdili v komunálnych voľbách. Verím, že aj v našom meste dôjde k zvý−
šeniu životnej úrovne, že prídu investori, ktorí zlepšia sociálne istoty, že ob−
čania nášho mesta nebudú musieť hľadať prácu mimo nášho regiónu resp.
mimo Slovenska.

Všetci si želáme zdravie, lásku a rodinnú pohodu. Ja Vám to zo srdca
prajem. Mojím osobným želaním je, aby sa v nesledujúcich rokoch pod
vedením primátora mesta a MsZ podarilo zrealizovať aktivity, ktoré zabez−
pečia pracovné príležitosti, sociálne istoty a prácu.

Vyslovujem úprimné poďakovanie za dobrú spoluprácu a dôveru v uply−
nulom roku všetkým partnerom mesta, podnikateľom, organizáciám, cirkvám,
priateľom a priaznivcom, všetkým občanom mesta za spoluprácu a pod−
poru.

Dúfam, že dobré vzťahy s mestom sa budú len vylepšovať aj v ďalších
rokoch k obojstrannej dôvere a úcte.

Na záver Vám vinšujem: 
Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

Ján Tejgi, primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo po prero−
kovaní zobralo na vedomie: l Plne−
nie úloh z uznesení l Pripomienky zo
zasadnutí MsZ  l Vyhodnotenie eko−
nomického prínosu separovaného
zberu predložené mestským podni−
kom služieb l Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2007−2009.

Schválilo: l VZN č.3/2006 o
miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady za rok 2007
l Dodatok č.2 k VZN č. 29 o náleži−
tostiach obchodných a podnikateľ−
ských aktivít na území mesta Strážske
l Materiály na zápis do kroniky mesta
Strážske za rok 2005 l Rozpočtové
provizórium mesta Strážske do prijatia
rozpočtu na roky 2007−2009 v súlade

s ustanovením § 11 zákona NR SR č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravid−
lách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zne−
ní neskorších predpisov. Výdavky
uskutočnené počas rozpočtového pro−
vizória nesmú v každom mesiaci
rozpočtového provizória prekročiť 1/12
celkových výdavkov rozpočtu mesta
predchádzajúceho rozpočtového roka.
Výnimku tvoria výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória, ktoré
sa uhrádzajú v súlade s termínmi
splácania dohodnutými v predchá−
dzajúcom rozpočtovom roku a výdav−
ky uskutočnené počas rozpočtového
provizória na povinnú úhradu podľa
osobitných predpisov. Na hospodáre−
nie v čase rozpočtového provizória sa
súčasne vzťahujú ustanovenia § 15

Jubilanti oslavovali
V mesiaci október viac ako ino−

kedy vzdávame hold a úctu starším
spoluobčanom. Tak to bolo aj 19. a
24. októbra 2006 kedy vo veľkej zasa−
dacej miestnosti MsÚ primátor mesta
prijal našich starších spoluobčanov.
Najskôr to boli obyvatelia Domova
dôchodcov Strážske, potom jubilujúci
občania mesta (70, 75, 80 a viac roč−
ní).

Na slávnostnom príhovore primá−
tor mesta J. Tejgi poďakoval prítom−
ným za vykonanú prácu pre naše
mesto a svoje rodiny, zaželal jubilan−
tom do ďalších rokov veľa zdravia a
šťastia v kruhu svojich blízkych. Prí−
jemné stretnutie hrou na ústnej har−
monike spestril P. Mlynarčík z Domo−
va dôchodcov, J. Andrejko recitáciou
básne a spevácky zbor Rozkvet pod
vedením Mgr. A. Makuchovej za hu−
dobného doprovodu učiteľa ZUŠ G.
Uličného piesňami. Nechýbalo malé
občerstvenie a darček pre šťastie,
ktorý organizátori spolu s kvetom
odovzdali jubilantom na rozlúčku. 

− KO −

Voľby v číslach
Na komunálne voľby bolo 3528

zapísaných voličov, z ktorých sa 1901
volieb zúčastnilo. Platné hlasy poslan−
com 1843, neplatné 58. Platné hlasy
kandidátom na primátora 1883, ne−
platné hlasy 18.

Účasť v okrskoch: č.1 − MsÚ 1174
zapísaných/593 zúčastnených, č.2 −
ZUŠ 1099/663, č.3 − SOUp 1084/550,
č.4 − Krivošťany 171/95. 

Pokoj a šťastie Pokoj a šťastie 
Ďalšie číslo novín Naše mesto do−

stanete do rúk až v novom roku.
Redakcia ďakuje všetkým dopisovate−
ľom za dobrú spoluprácu v tomto roku.
Veď bez vašich článkov a informácií
by noviny neboli zaujímavé a pestré.
Dúfame, že naše obojstranné snaže−
nie bude úspešné aj v nadchádzajú−
com roku. 

Čitateľom i dopisovateľom želáme
príjemné prežitie najočakávanejších
sviatkov roka v pohode, láske, úcte,
ohľaduplnosti a pozornosti k iným. To
isté želáme do všetkých dní roku 2007
− nech sú pokojné a šťastné! 

Vaša redakcia

SilvesterSi lvester
Nezabudnite, že 31. decembra

sa rozlúčime so starým rokom a
privítame nový rok. Stretneme sa na
námestí pred MsÚ. Zabaví nás hu−
dobná skupina Aris, zohreje teplé
vínko, alebo darček na pamiatku. Aj
ohňostroj je už pripravený. Príďte!
Stretneme sa pred polnocou i skôr!

− red. −   

Dňa 23. novembra sa uskutočnilo posledné zasadnutie mestského
zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami.

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zatiaľ podľa rozpočtového provizória

ZA PRIMÁTORA ZVOLILI ING. V. DUNAJČÁKA

Výsledky komunálnych volieb
V sobotu 2. decembra sa uskutočnili voľby primátora a poslancov mest−

ského zastupiteľstva. V Strážskom bolo zapísaných 3528 voličov, volieb sa
zúčastnilo 1901 voličov.

Voľby primátora skončili víťazstvom Ing. V. Dunajčáka, SNS, KDH, ktorému
voliči dali 902 hlasov. Ďalší kandidáti: 2.Ján Mihaľo, ĽS−HZDS, Smer, 263, 3.
Ing. Miloš Marko, SDKÚ−DS, 144, 4. JUDr. Marián Tomko, Úsvit, 127, 5. Jozef
Dzurjaško, NEKA, 118, 6. Ing. Lýdia Harmanová, NEKA, 99, 7. Bc. Mária Lecá−
ková, NEKA, 85, 8. Marián Konečný, NEKA, 61, 9. Ing. Eugen Kovaľ, NEKA, 58,
10. Beáta Barnová, NEKA, 26.

Za poslancov MsZ boli zvolení: 1. Dana Jurečková MUDr., SNS, 660, 2.
Martin Šuľák, KDH, 571, 3. Kamil Hajdučko, Mgr. KDH, 460, 4. Liduška Buša−
ničová PhDr., NEKA, 387, 5. Miloš Marko Ing., SDKÚ−DS, 385, 6. Magdaléna
Juhásová, NEKA, 377, 7. Lýdia Harmanová Ing., NEKA, 358, 8. Ján Tejgi, KDH,
351, 9. Anna Babjaková Mgr., Úsvit, 336, 10. Dušan Cacara Ing., ĽS−HZDS,
336, 11. Jozef Dvorščák Ing., KDH, 329.   

Podľa počtu získaných hlasov 12. až 64. miesto obsadili títo kandidáti: 12.
Viera Venglarčíková Ing., Smer, 323, 13. Ján Mihaľo, ĽS−HZDS, 323, 14. Anton
Vaľko Ing., SNS, 322,                                          (Pokračovanie na 2.strane.) 

vnútorného predpisu č. 2/2005 Zása−
dy hospodárenia s finančnými pro−
striedkami mesta Strážske l Pride−
lenie bytu Viere Husárovej v bytovom
dome U−3, a predĺženie 6 nájomných
zmlúv v Chemiku A v rôznych termí−
noch do 31.1.2007 resp. 31.5.2007 l

Prenájom nebytového priestoru v OD
Laborec na poschodí pre Jána Kon−
federáka, Čaklov 36, za účelom zria−
denia kancelárie Allianz – Slovenská
poisťovňa l Sociálnu výpomoc pre
Angelu Semancovú 1500 Sk l Sociál−
nu výpomoc pre Daniela Minára 3000
l Zmenu rozpočtu na rok 2006: zní−
ženie príjmov vo výške 9 765 tisíc Sk,
zníženie výdavkov vo výške 9 765
tisíc Sk. Príjmová časť: bežný roz−
počet 67 636 tisíc Sk, kapitálový roz−
počet 5 371 tisíc Sk, finančné operá−
cie 627 tisíc Sk. Výdavková časť: bež−
ný rozpočet 60 596 tisíc Sk, kapitá−
lový rozpočet 11 838 tisíc Sk, finan−
čné operácie 1 200 tisíc Sk. Rozpočet
po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 73 634 tisíc korún v príjmo−
vej a výdavkovej časti rozpočtu l

Plán kontrolnej činnosti hlavného kon−
trolóra na 1. polrok 2007.

Uložilo: l Pripraviť menovitý zoz−
nam obyvateľov Chemika A kvôli pre−
sunu na nižšie poschodia z dôvodu
minimalizovania nákladov l Preroko−
vať s právnikom právne dopady zru−
šenia uznesenia č. 48/1998 l Zabez−
pečiť prevod finančných prostriedkov v
celkovej výške 2 000 000 Sk na účet
mesta Strážske od Domspráv, s.r.o.,
Michalovce. Jedná sa o finančné pro−
striedky, ktoré uhradili nájomníci obyt−
ného domu U−3 ako splátku úveru v
rokoch 2003, 2004, 2005, 2006 a kto−
ré Domspráv doposiaľ mestu nepo−
ukázal. 

Zrušilo: l Uznesenie č. 138/2006
bod B/11 – prenájom nebytového prie−
storu pre Štefana Brečka, Trebišov. 

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ
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V novembri 2006 sa narodili tri dievčatká a dvaja chlapci. Manželstvo
uzavrel jeden snúbenecký pár.

Jubilanti: Jozef Vaľovčík; Ondrej Gadžo, Jozef Tokár, Štefan Zúbek, Ladislav
Valábek, Františk Müller, Štefan Čegiň, Irena Cmarová, Lýdia Harmanová, Má−
ria Kridlová; Anna Mihaľová, Anna Sklárová, Jolana Hudáková; Andrej Tall, Mar−
ta Sabanošová, Alžbeta Maternová, Helena Cvejkušová; Michal Paraska, Vero−
na Kačurová; Miroslav Senkulič, Emanuel Zaremba; Matilda Balková; Helena
Rohaľová, Michal Špirňak.

Novorodencom, novomanželom a jubilantom srdečne blahoželáme. Posie−
lame vinš dobrého zdravia, šťastia a pokoja v ďalších rokoch života.

Zomreli: Rudolf Juráček, Margaréta Michalková, Emil Ďurko. Venujme im
tichú spomienku! − dag −

V čase redakčnej návštevy volil vo VO č.3 Martin Šuľák a vo VO č.4
(Krivošťany) Eva Adamová. Obaja sa volieb zúčastňujú pravidelne a s
výberom nemajú problémy. Text a snímky: G. Grmolcová

Spoločenská rubrika

Sociálny poradca

Výsledky komunálnych volieb
(Dokončenie z 1. strany.) 15. Margita Bočková, Úsvit, 321, 16. Ján Kolpák

Mgr., ĽS−HZDS, 315, 17. Peter Műller Mgr., Smer, 306, 18. František Repovský,
KDH, 306, 19. Jozef Kičinka, KDH, 296, 20. Vladimír Jančár Ing., ĽS−HZDS,
287, 21. Jozef Lipovský, Smer, 279, 22. Marián Konečný, ĽS−HZDS, 273, 23.
Andrej Gadžo, KDH, 270, 24. Jozef Meňovčík, ĽS−HZDS, 269, 25. Ľubomír
Ihnát, SDKÚ, 266, 26. Jozef Štafura, SDKÚ, 263, 27. Ľubomír Vaľko Ing., Smer,
262, 28. Ján Ilčišin, SDKÚ, 250, 29. Michal Grigeľ, ĽS−HZDS, 247, 30. Štefan
Zúbek Ing., Smer, 226, 31. Jozef Kunč, Smer, 223, 32. Zlatuša Ciganocová, ĽS−
HZDS, 220, 33. Ladislav Zambor, Smer, 216,34. Miroslav Kusý, KDH, 194, 35.
Zdenka Molnárová, NEKA, 182, 36. Igor Plitko Ing., KDH, 173, 37. Stanislav
Demko Ing., NEKA, 171, 38. Miroslav Polomčák Ing., Úsvit, 169, 39. Maroš
Tkáč, SDKÚ, 168, 40. Ľuboš Marek, KDH, 160, 41. Vladislav Lipovský, Smer,
156, 42. Eva Matuchová, NEKA, 155, 43. Anna Patlevičová Ing., Smer, 139, 44.
Sergej Skoupil, KDH, 139, 45. Peter Tomko, Úsvit, 129, 46. Kačúr Marek,
SDKÚ, 122, 47. Milan Kobza Ing., Úsvit, 114, 48. Eduard Tokár, Smer, 110, 49.
Milan Mazar, Úsvit, 106, 50. Mária Mrvová, KSS, 102, 51. Beáta Barnová,
NEKA, 102, 52. Ján Hrinko, SDKÚ, 101, 53. Igor Michlovič, Úsvit, 97, 54.
Jaroslav Oravec, KSS, 91, 55. Anna Kocová, NEKA, 87, 56. Vladislav Šul,
Smer, 86, 57. Ján Bernát, Úsvit, 74, 58. Marek Ruščanský, SDKÚ, 67, 59. Ján
Goroľ, Úsvit, 59, 60. Ján Schmidt, KSS, 54, 61. Jana Vasilčíková Ing., HZD, 48,
62. Marek Barláš, SDKÚ, 39, 63. Ivan Cipka, Úsvit, 34, 64. Matilda Goroľová,
Úsvit, 10. 

v centre mesta na prenájom nebytové
priestory:

Dvojúčelové zariadenie slúžiace aj
ako kryt CO
Podlahová plocha – suterén o výme−
re 420m2
Podlahová plocha − vrchné podlažie
255m2 aj po častiach

Mesto Strá�ske ponúka
Nebytové priestory v OD Laborec
Na poschodí o výmere 69m2
Na poschodí o výmere 39m2
Ponuky zasielajte do 30.1.2007 na

kontaktnú adresu:
Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka

300, 072 22 Strážske, tel.: 056/64 91
431, fax: 056/64 77 275, e−mail:
strazske@strazske.sk

V priestoroch mestskej jedálne
oslávili najkrajšie sviatky roka členo−
via klubu dôchodcov a organizácie
Zväzu postihnutých civilizačnými cho−

robami v Strážskom (na snímke G.
Grmolcovej). Prihovorili sa k nim
predsedníčky M. Peťková a Ľ. Reise−
rová. Podobne ako primátor mesta J.
Tejgi, zaželali všetkým navzájom prí−
jemné vianočné sviatky a šťastný
nový rok 2007.

Prítomní sa započúvali do nezná−
mych a pekných piesní, veršov a vin−
šov. Program speváckej skupiny Roz−

Dve organizácie spolu
marín pripravila M. Smoligová. Strá−
žanov svojím vystúpením potešili aj
deti z DSS a M. Sabová. Kytice kve−
tov s blahoželaním odovzdal primátor

mesta jubilantkám J. Hudákovej a A
Sklárovej. Pred občerstvením zaznela
v sále spoločne Tichá noc...

Ostatné veselé piesne dôchodco−
via už vyspievali skôr na spoločen−
skom podujatí pri meninách Kataríny.
Vtedy si zatancovali pri reprodukova−
nej hudbe. Šikovní chlapi vykrútili v
tanci aj najstaršiu členku Klubu dô−
chodcov A. Kondašovú.         − rmo −

Aj ZPOZ pri MsÚ v Strážskom
realizuje pestrú paletu obradov a sláv−
ností rodinného i spoločenského cha−
rakteru. Občianske obrady a slávnosti
vyšli z tradície a priamo z potreby
občanov a takto sa postupne vypro−
filovali:

Občianske obrady: uzavretie man−
želstva, pohreb – posledná rozlúčka
ako občiansky pohreb alebo občian−
ska rozlúčka na cirkevnom pohrebe.

K rodinným slávnostiam patrí uví−
tanie dieťaťa do života, životné jubileá,
jubilejné sobáše.

Spoločenské slávnosti: rozlúčka
so základnou školou, odovzdávanie

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

Prekvapenie i slzy Prekvapenie i slzy 
Činnosť zboru pre občianske záležitosti postupne obsiahla celý život

človeka. Zameriava sa na všetky významné udalosti, ktoré si zasluhujú
pozornosť a úctu.

maturitných stužiek, poďakovanie dar−
com krvi, ocenenie učiteľov – Deň uči−
teľov, Mesiac úcty k starším, vyrade−
nie absolventov ZUŠ. 

Slávnosti samospráv tvoria: výro−
čie prvej písomnej zmienky o meste,
ocenenie významnej osobnosti mesta,
udelenie čestného občianstva, prijatie
významnej delegácie a iné.

Paleta obradov a slávností organi−
zovaných na území mesta sa utvára
na základe konkrétnych záujmov a
požiadaviek občanov. Všetky majú
svoje opodstatnenie a na tvárach prí−
tomných je mnohokrát prekvapenie a
slzy dojatia.                       M. Danková

Pod týmto názvom (ESF−IS
EQUAL) Krajská organizácia Únie
žien Slovenska Košice realizovala
projekt na podporu vzdelávania žien
nad 45 rokov. Vzdelávanie malo 4
moduly ako práca na počítači, inter−
personálne zručnosti, anglický jazyk a
základy podnikania, ktorého výstupom
bola e−learningovou časťou sociálna
práca a vidiecky turizmus.

V našom okrese sa tohoto vzde−
lávania zúčastnilo 9 žien a v Košic−
kom kraji to bolo spolu 60 žien. Z
nášho mesta sa tohoto vzdelávania
zúčatnila M. Karkošiaková a A. Za−
bloudilová. Projekt má pokračovanie –
Mainstreaming v rámci Iniciatívy Spo−
ločenstva EQUAL na Slovensku. Ide o

Od začiatku po váš začiatokOd začiatku po váš začiatok
spoluprácu rozvojových partnierstiev,
spoločné prepájanie aktivít s rozvo−
jom politiky a efektívnu činnosť národ−
ných tematických sietí, ktoré sú mos−
tom medzi osobami z praxe a oso−
bami zodpovednými za tvorbu politík,
a ktoré sú hlavným nástrojom pri apli−
kácií princípov mainstreamingu. Sú−
časťou projektu je aj práca na počítači.
V Strážskom máme kontaktné miesto
pre ďalšie vzdelávanie žien z projek−
tu, ale aj pre ostatné ženy, ktoré majú
záujem o vzdelávanie sa na počítači.

MsÚ podporil túto iniciatívu a po−
skytol priestory pre umiestnenie počí−
tača v priestoroch MsÚ v Strážskom,
za čo sme nesmierne vďační.

Zabloudilová, 
okresná predsedníčka ÚŽS

Mestský podnik služieb mesta
Strážske oznamuje občanom, že
kovové obaly (kovové obaly od
konzerv, kompótov, piva...) môžu
ukladať do zelených kontajnerov
určených na zber skla alebo kon−
tajnerových komôr označených
SKLO. Podnik služieb zbiera
TETRAPAKY (škatule od mlieka,

tetrapaky patria do zberutetrapaky patria do zberu
džúsov a iné s hliníkovou fóliou),
ktoré je potrebné dávať do žltých
kontajnerov určených na zber plas−
tov alebo kontajnerových komôr
označených PLASTY. Občania, kto−
rí separujú odpad do vriec, dávajú
kovové obaly do vreca so sklom a
tetrapaky do vreca na zber plastov.

O koncepcii rozvoja sociálnych
služieb a komunitnom pláne mesta
Strážske

V minulom vydaní novín sme
vysvetlili pojem koncepcia a čo je cie−
ľom tejto koncepcie, ktorú pripravuje
MsÚ v spolupráci s ostatnými subjek−
tmi pôsobiacimi v meste Strážske.
Jedna z oblastí tejto koncepcie je
zameraná na zdravotne postihnutých
občanov.

Navrhové riešenia a priority v ob−
lasti podporných služieb: úprava bez−
bariérových vstupov (pošta, knižnica a
iné) l vytvorenie podmienok pre zria−
denie dopravnej služby l zriadenie lie−
čebne pre dlhodobo chorých občanov

a hospicu l odľahčovacie služby pre
rodiny s postihnutým dieťaťom i star−
ším občanom.

Oblasť práce a zamestnania má
úlohy podporovať vznik chránených
pracovísk a dielní l podporovať pro−
jekty, ktoré sú zamerané na rekvalifi−
káciu zdravotne postihnutých obča−
nov.

V oblasti integrácie zdravotne po−
stihnutých občanov do bežného života
je podpora svojpomocných aktivít pre
občanov so zdravotným postihnutím a
podpora projektov usilujúcich sa o ko−
ordináciu aktivít pre zdravotne postih−
nutých občanov a ich rodinných prí−
slušníkov.           Bc. Alena Hordošová

sociálny referent MsÚ
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Súťažilo sa v dvoch kategóriách,
mladší žiaci 1.−4. ročník a starší, 5.−9.
ročník. Porota v zložení Mgr. D.
Horváthová – predsedníčka, PhDr. A.
Stašková Csc., M. Berešová, D. Ba−
binčáková a E. Matuchová – členky,
to nemali ľahké. V I. kategórii zvíťazila
C. Goroľová. O dve druhé miesta sa
podelili L. Tokár zo Strážskeho a E.
Gaži z Pavloviec nad Uhom. Dve
tretie miesta si vyspievali J. Cica z
Pavloviec nad Uhom a M. Tokár zo
Strážskeho. Aj v II. kategórii boli vý−
sledky vyrovnané. Prvenstvo a veľký
úspech u divákov získal Matúš Mazár,
viacnásobný Strážsky slávik a Patrik
Hrnčiar, ktorý si vyspieval aj cenu

ROMANO ČIRIKLO – RÓMSKY SLÁVIK

Výsledky boli vyrovnanéVýsledky boli vyrovnané
Koncom novembra sa vo VÚS uskutočnila súťaž v speve rómskych

piesní pre rómske aj nerómske deti. Podujatie sa začalo rómskou hym−
nou, ktorú zahrala HS Gipsi Culy a tancom domáceho RFS Asaben.
Úvodné slovo patrilo Claudii Goroľovej a veršom rómskej autorky Eleny
Pustajovej. Claudia bola mojou spolumoderátorkou aj súťažiacou.

sympatie diváka. Podujatie zorganizo−
valo OZ Strážčanský úsmev v spo−
lupráci s referátom kultúry, športu a
školstva MsÚ s OZ Nová cesta Mi−
chalovce za podpory MK SR. Fi−
nančne prispela MO HZDS−ĽS a vtedy
nezávislý kandidát na primátora
mesta Ing. V. Dunajčák. Hosťami po−
dujatia boli zástupkyne Úradu vlády
pre rómske komunity D. Frivalská a
Mgr. E. Tkáčiková, ktoré boli s úrov−
ňou súťaže nedmieru spokojné. Záslu−
hu na dobrom výsledku majú okrem
talentov a predsedníčky združenia M.
Goroľovej predovšetkým A. Zabloudi−
lová, J. Goroľová a M. Kužmová, ktoré
venovali pri príprave svoj voľný čas.

M. Karkošiaková

V „Týždni boja proti drogám  pri−
pravilo CVČ Dúha v spolupráci so
ZOS v Michalovciach pre žiakov 8.
ročníkov panelovú diskusiu s pracov−
níkmi Colného kriminálneho úradu po−
bočky v Košiciach pod názvom Colníci
v boji proti drogám. V prvej časti pra−
covníci pútavým rozprávaním pouká−
zali na negatívny vplyv užívania drog
u detí a mládeže aj to, ako v praxi

Prišli k nám colníciPrišli k nám colníci
bojujú proti pašovaniu cigariet, drog i
rôznych omamných látok. Oveľa viac
žiakov zaujala druhá časť, kedy
pracovníci  predviedli praktické ukážky
hľadania cigariet i drog so služobnými
psami. Aj takouto formou je potrebné
varovať detí a mládež pred užívaním
drog, ktoré majú negatívny vplyv na
rozvoj ich osobnosti, zdravie a vývin.  

− AF −

V utorok 5. decembra sa všetky
deti z CVČ rýchlo nahrnuli do viac−
účelovej sály. Plní elánu a radosti
slávnostne privítali nášho starého
priateľa Mikuláša. Prišlo tam mnoho
ľudí, od tých najmenších škôlkárov až
po starších členov CVČ. A je to tu!
Ten radostný okamih kedy vošiel do
vnútra Mikuláš s anjelom a čertom.
Každému veľkému či malému sa vy−
čaril úsmev na tvári. Maličkí škôlkári

Mikulášske radovánky

mu zaspievali pesničky a zarecitovali
básničky (na snímke G. G.). Potom
prišli na rad tí starší a nakoniec deti z
DSS, ktorí mu zaspievali. Po vystúpe−
niach a súťažiach ich Mikuláš obda−
roval sladkými cenami. A prišiel čas
na rozdávanie darčekov. Keďže sme
tam boli samé dobré a poslušné deti,
odmenu sme dostali všetci. Boli sme
šťastní a odchádzali sme s úsmevom
na tvári. Veronika Mišková, 

krúžok moderátorov CVČ

Vo štvrtok 7. decembra som prišla
do CVČ Dúha a zacítila som príjemnú
vôňu medovníkov. V spoločenskej
miestnosti bolo približne 25 mamičiek,
babičiek, ale aj malých slečien, ktoré
sa chceli naučiť piecť a zdobiť me−
dovníčky. Toto podujatie pripravilo
CVČ v spolupráci so ZOS Michalov−
ce. Techniku zdobenia nám ukázala
lektorka Marianna Chvastová (na
snímke G. Grmolcovej), pod rukami
ktorej sa tieto medovníčky premenili
na skutočné umelecké diela. Potom si
to mohol vyskúšať každý. Odmenou
im boli perníčky, ktoré si vytvorili a re−
cepty.

Toto podujatie malo veľký úspech,
škoda len, že sa koná iba raz do roka.

Michaela Ivančíková, 
krúžok moderátorov CVČ

KEĎ V CVČ DÚHA ČOSI ROZVONIAVA

Sladké medovníčkySladké medovníčky

Kultúrne podujatia mesta − január
5. januára – piatok o 14.30 hod. v zasadačke MsÚ − vystúpenie krúžku poézie

Zrkadlenie pod názvom Svet lásku má
6. januára – sobota o 14. hod. − vystúpenie speváckeho zboru Rozkvet 

pod názvom Spievajme s láskou ako slza čistou 
v rímskokatolíckom kostole v obci Staré

7. januára – nedeľa o 15. hod. − vystúpenie speváckeho zboru Rozkvet 
pod názvom Spievajme s láskou ako slza čistou 
v rímskokatolíckom kostole v obci Brekov

12. januára – piatok o 15. hod. – novoročné stretnutie krúžkov ZUŠ – referátu
kultúry MsÚ spojené s hodnotením činnosti za kalendárny rok 2006
a nové zámery do roku 2007

19. januára – piatok o 15. hod. – vystúpenie mažoretiek Flasch Dance 
v penzióne v Strážskom

24. januára – streda o 14. hod – Akadémia 3. veku – pokračovanie cyklu 
prednášky zo zdravovedy

Plán podujatí CVČ Dúha
7.1.2007 − nedeľa o 13.00 hod. − Novoročný turnaj v stolnom tenise 

(zimný štadión) 
10.1. 2007 − streda o 13.00 hod. − Novoročná diskotéka pre členov ŠKD 

a členov krúžkov vo viacúčelovej sále
16.1.2007 − utorok o 9.30 hod. a o 10.30 hod. − Ako  predchádzať trestným 

činom − beseda s policajtom pre 7. ročníky  a pre ŠZŠ
16.1.2007 − utorok o 16.00 hod. − Turnaj v stolovom futbale 

(spoločenská miestnosť CVČ)
23.1.2007 − utorok o 11.30 hod. − Chráň si svoje zdravie – beseda 

s lekárkou pre 4. ročníky
28.1.2007 − nedeľa o 14.00 hod. − Karneval na ľade pre  deti MŠ a ZŠ
30.1.2007 − utorok o 9.30 hod. − Zdravý životný štýl – beseda pre 9. ročníky

Poznaj svoju osobnosťPoznaj svoju osobnosť
V súčasnosti milióny ľudí na celom svete užíva omamné aj iné látky, ktoré

vyvolávajú drogovú závislosť. Štatistiky hovoria o stúpajúcom percente
nešťastných mladých ľudí – závislých. Fajčenie „trávy“ sa u nás rozmohlo už v
šesťdesiatych rokoch, vďaka hnutiu Hippies. Marihuana, ktorá sa užívala vtedy,
bola však omnoho slabšia, než tá, ktorú fajčia naše deti dnes. Vekový priemer
užívateľov drog sa každý rok znižuje a „trávu“ fajčia už aj 10 ročné deti. Mládež
totiž uverila nezodpovednej a klamlivej kampani o minime škodlivých účinkov
tejto drogy.

Referát kultúry športu a školstva MsÚ zorganizoval pre študentov SOŠ v
Strážskom dve stretnutia s PhDr. M. Hargašovou. Cieľom stretnutí bolo
vysvetliť, že dospelosť neznamená len „môžem si už konečne robiť čo chcem“,
ale hlavne som za svoj život, za svoje konanie plne zodpovedný. Hrdé vodomie
som slobodný, nezávislý, malo by byť predovšetkým vedomím zodpovednosti.
Zodpovednosti aj za svoje zdravie, lebo závislosť je vážny druh duševnej
choroby. Jednou z ciest je aj poznanie svojej osobnosti, ktoré je tajomstvom k
úspechu. Na stretnutí sa hovorilo ako objaviť naše skutočné vlohy, vedieť sa
aktívne presadiť, naučiť sa pozitívne myslieť a racionálne využívať voľný čas.
Chvíle voľna prinášajú človeku uspokojenie a radosť, je tu priestor na
uspokojenie kultúrnych a spoločenských potrieb. Rodičia by mali sledovať
záujmy a zručnosti detí, podporovať ich a rozvíjať. Veľkú zásluhu při výchove
talentov majú aj školy. Veľa významných umelcov a pedagógov, vďaka ktorým
droga z ich nadaných zverencov neurobila priemerných, z priemerných
hlúpych a z bojovníkov porazených.  M. Karkošiaková

Bez snehovej nádielky privítali deti i dospelí Mi−
kuláša a primátora mesta J. Tejgiho hneď potom,
čo rozdali darčeky deťom a obyvateľom v zaria−
deniach sociálnych služieb. Deti z MŠ pri vianoč−

nom strome svojím programom ukázali radosť z príchodu Mikuláša. Podob−
ne vyzneli piesne, básničky i koledy z tribúny od žiakov ZŠ a CVČ. Stret−
nutie s Mikulášom vyvrcholilo rozdávaním sladkých darčekov.



Na snímke J. Lipovskej sú členovia MBO OP.ARM Strážske (zľava: J.
Demčák, J. Vargovič, V. a Ľ. Lipovský) v cieli 83. ročníka košického mara−
tónu.

Na snímke autorky článku sú zľava: Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ, J.
Kormaník a J. Tejgi, primátor mesta. Obaja predstavitelia mesta odovzdali J.
Kormaníkovi mestské vyznamenanie − diplom a medailu − s vyjadrenímvďaky
za dlhoročnú prácu v turistickej športovej oblasti. Stalo sa tak na schôdzi 24.
novembra 2006. 

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychádzajú desaťkrát
v roku. Redakčná rada: predseda Ing. V. Dunajčák, podpredsedníčka Mgr. A.
Babjaková, členovia J. Andrejko, Bc. A. Hordošová, Mgr. J. Kolpák. Zodpo−
vedná 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 10. 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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Výsledky − MBO OP.ARM Strážske
26.2.2006 Blažice – 16 km: 6A – V.Lipovský – 57:55, 9A – Ondričko –
1:00:37, 5C – Vargovič – 1:05:51, 2.4.2006 – Čečehov – 21,1 km: 2A –
Ondričko – 1:17:24, 5A – V.Lipovský – 1:23:31, 4C – Vargovič – 1:23:31, 14B
– Demčák – 1:36:48, 9.4.2006 – Kysak – 21,1 km: 4A – Ondričko – 1:17:18,
5C – Vargovič – 1:26:33, 22.4.2006 – Michalovce – 42,2 km: 1A – V.Lipovský
– 2:35:55, 4A – Ondričko – 2:54:41, 3C – Vargovič – 3:10:08, 20.5.2006 –
Bard.Kúpele – 13 km: 4C – Vargovič – 49:20, 20.5.2006 – Toruň /Poľsko/ −
42,2 km: 3A – V.Lipovský – 2:33:32, 28.5.2006 – Tovarné – 12,5 km: 3A –
V.Lipovský – 41:56, 6B – Demčák – 52:13, 4.6.2006 – Vranov n/T – 10 km: 6A
– V.Lipovský – 33:58, 3C – Vargovič – 38:44, 10.6.2006 – Čadca – 42,2 km:
1A – V.Lipovský – 2:29:43, 3C – Vargovič – 3:0255, 17.6.2006 – Podolínec –
Rytro – 42,2 km: 3A V.Lipovský – 2:42:35, 15.7.2006 – Rem.Hámre – 20 km:
3A – V.Lipovský – 1:15:52, 3C – Vargovič – 1:26:23, 10B – Demčák – 1:32:35,
30.7.2006 – Strážske – 12 km: 1A – V.Lipovský – 41:25, 3C – Vargovič –
46:22, 7B – Ľ.Lipovský – 49:07, 10B – Reiser – 50:37, 11B – Demčák – 51:02,
5.8.2006 – Klokočov –  5 km: 3A – V.Lipovský – 17:39, 2C – Vargovič – 19:25,
6A – Tomko – 19:30, 10B – Demčák – 20:48, 4D – J.Lipovský – 24:58,
20.8.2006 – Slv.Kajňa – 21,1 km: 1A – V.Lipovský – 1:22:45, 1C – Vargovič –
1:34:53, 1.9.2006 – Michalovce – hodinovka: 2C – Vargovič – 14864m, 2A –
Tomko – 14852m, 1.9.2006 – Nové Mesto nad Váhom – 42,2 km: 2A –
V.Lipovský – 2:39:43, 2.9.2006 – Dukla−Svidník – 20 km: 1C – Vargovič –
1:15:26, 9.9.2006 – Veľ.Kapušany – 15 km: 3A – V.Lipovský – 51:35, 8A –
Tomko – 58:08, 4C – Vargovič – 1:00:02, 13B – Demčák – 1:07:25, 1.10.2006
– Košice – MMM: 27A – V.Lipovský – 2:49:51, 51B – Ľ.Lipovský – 3:21:42, 7C
– Vargovič – 3:03:58, 1.10.2006 – Košice – 21,1,km: 41B – Demčák – 1:37:54,
1.10.2006 – Košice – majstrovstvá SR – maratón: 6. V.Lipovský, 10.
Vargovič, 15. Ľ.Lipovský, M−SR družstvá − maratón: 4 miesto – MBO  OP.ARM
Strážske, 14.10.2006 – Trnava – 42,2 km: 3A – V.Lipovský – 2:39:44,
29.10.2006 – V.Žipov – 10 km: 5A – V.Lipovský – 33:54, 6C – Vargovič –
38:57, 5.11.2006 – Strážske – 6,6 km: 4A – V.Lipovský – 21:32, 3C – Vargovič
– 25:12, 12A – Rohaľ – 25:49, 12B – Ľ.Lipovský – 26:42, 14B – Reiser – 26:56,
15B – Demčák – 27:07, 11.11.2006 – Krosno /Poľsko/ − 7 km: 2B – V.Lipovský
– 23:31, 2C – Vargovič – 26:16, 17A – Rohaľ – 27:12, 23.11.2006 –
Michalovce – 11 km: 6A – V.Lipovský – 40:53, 9.12.2006 – Bardejov – 5,2
km: 5C – Vargovič – 21:11, 7,8 km: 20A – V.Lipovský – 28:12

Už 4. ročník športovej súťaže pre
chlapcov Silný muž sa stále tešil
veľkej obľube. Chlapci si svoje fyzické
schopnosti zmerali v disciplínach ako
je pretláčanie rukou, šplh, sed – ľah,
výdrž v zhybe, skok cez švihadlo. V
rámci ročníkov boli najlepší: 5. roč. M.
Soltész, 6. roč. D. Šmaťo, 7. roč. D.
Mikloš, 8. roč. J. Cina, 9. roč. J. Me−
ňovčík.

Obdobná súťaž je organizovaná aj
pre dievčatá Super dievča. Šikovnosť
dievčat sa prejavovala v preskoku
cez švihadlo, výdrži v zhybe, sede –
ľahu, člnkovom behu. Ako najšikov−
nejšie sa ukázali: 5. roč. Z. Kovaľová,
6. roč. S. Jančárová, 7. roč. K. Majer−
níková, 8. roč. Ž. Polomská, 9. roč. V.
Pirová.

Športové umenie si vyskúšali žiaci

Týždeň boja proti drogám 
Je už zaužívanou tradíciou, že v rámci druhého novembrového týždňa

sa každoročne uskutočňujú aktivity zamerané na športovú a záujmovú
činnosť žiakov ako prevenciu proti užívaniu drog.

aj v súťažiach mix volejbal, kde prvé
miesto získalo družstvo v zostave: M.
Špakovská, D. Gažiová, H. Ivanová,
A. Bartová, G. Bereš, J. Cina, S. Mas−
kaľ a v mix vybíjanej zvíťazilo druž−
stvo 6.A triedy − Škarupová, Bartová,
Jančárová, Smaržiková, Moravská,
Vasiľ, Lukčo,  Ovšonko, Vraník, Ma−
kara.

Umelecké nadanie žiakov sme
mohli obdivovať pri prezentácii ich
výtvarných a literárnych prác s proti−
drogovou tematikou. Určite nezabud−
nuteľným zážitkom bola pre žiakov 8.
ročníka aj beseda s pohraničnými
policajtmi, ktorí im okrem zaujímavej
prednášky predviedli aj názorne spô−
sob vyhľadávania rôznych druhov
drog pomocou vycvičených psov.

RNDr. D. Kocibanová

Správu o činnosti predniesol J.
Kormaník. Zhodnotil turistický rok od
januárového výstupu na Sninský
kameň až po októbrový výstup na
Krivoštianku. Medzi týmito uviedol
priebeh desiatich plánovaných turistic−
kých akcií, vyše štyri neplánované po−
dujatia, nedeľné turistické vychádzky
Klubu veteránov Strážske, ktorý vedie
E. Mikloš.

V diskusii predniesli turisti niekoľ−
ko námetov a vyslovili súhlas s turis−
tickým kalendárom na rok 2007. V.
Smoľák zhodnotil brigády členov KST
pri rekonštrukcii vo Vinnom ako veľmi
úspešné a odovzdal im publikácie
obce Vinné.

Do výboru boli zvolení: V. Smoľák,
A. Zabloudilová, P. Balog, J. Kužma,
M. Kačur, J. Sabo, I. Goč, E. Mikloš,
Š. Sabanoš, Š. Vaňko, J. Kormaník.

Na rokovanie prišli primátor mesta
J. Tejgi a prednosta MsÚ Ing. V. Du−
najčák, ktorí odstupujúcemu predse−
dovi J. Kormaníkovi poďakovali za
prácu na športovom poli a odovzdali
diplom, ktorý mu udeľuje mesto Stráž−
ske za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj
športu v meste a medailu s textom
„Za zásluhy o rozvoj mesta Strážske“.
Ako správnemu turistovi mu darovali
kompas, turistické svietidlo na čelo a
nožík. 

Jozef Kormaník pracoval vo výbo−
re turistického oddielu TJ Chemko od
roku 1974, predsedom bol od roku
1983, od roku 1992 po osamostatnení
z TJ odborár Chemko na KST Chem−
ko Strážske. K vyznamenaniu, ktoré
si svojou prácou zaslúžil, mu všetci
srdečne blahoželali. Žezlo predsedu
preberá V. Smoľák.        G. Grmolcová

Chemes Humenné B – VK Strážske
0:3 – 0:3, Chemes Humenné – VK
Strážske 2:3 – 3:1, Veľké Kapušany –
VK Strážske 2:3 – 1:3, VK Strážske –

V VOLEJBAL V VOLEJBAL V VOLEJBAL V

MAJSTROVSTVÁ ZEMPLÍNSKEHO REGIÓNU 
VO VOLEJBALE MUŽOV 2006/07

Michalovce 3:0 – 3:0, Trebišov –
Strážske 0:3 – 2:3, Sobrance – VK
Strážske 3:0 – 3:1.   − ŠV −

ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
Kancelária 

Nám. A. Dubčeka 269, 
OD Laborec, 1. poschodie, Strážske 

tel.: 0903 629 874 
Otváracie hodiny: 11.00 − 16.00 hod. 

okrem utorka, soboty a nedele 
od 1.1.2007

Kúpim 2 alebo 3 izbový byt 
v osobnom vlastníctve, cena do
350 000 Sk. Tel.č. 0902 814 588.

Kúpim menšiu heligónku.
Volajte, prosím, na telefónne

číslo 0907 998 180, 056/6477529.

Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE KLUBU

O turistickom rokuO turistickom roku
Klub slovenských turistov v Strážskom propaguje svoju činnosť vo

vývesnej skrinke OD Laborec, ale hodnotí ju na výročnej členskej schôdzi.
Jej rokovanie viedol J. Sabo.


