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MsZ po prerokovaní 
− vzalo na vedomie: l plnenie

úloh z uznesení, l pripomienky zo za−
sadnutí MsZ, l technicko−ekonomickú
analýzu dodávky tepla z plynovej ko−
tolne mesta Strážske v správe Dom−
správ, s. r. o., Michalovce, l informá−
ciu o priebehu vykurovacej sezóny
2005/2006 v Strážskom, l vyhodno−
tenie finančného rozpočtu Domspráv
s. r. o.  k 31. 12. 2005, l predpoklada−
ný plán zasadnutí MsZ na II. polrok
2006.

− schválilo: l návrh finančného
rozpočtu na rok 2006 mesta Strážske
v zastúpení Domspráv s. r. o., l doda−
tok č. 3 k VZN č. 43 o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi, l zmenu rozpočtu na rok
2006: zvýšenie príjmov vo výške 906
tis. Sk, zvýšenie výdavkov vo výške
906 tis. Sk. V príjmovej časti bežný
rozpočet 77 516 tis. Sk, kapitálový
rozpočet 3 400 tis. Sk, finančné ope−
rácie 1 769 tis. Sk. Príjmy spolu 82
685 tis. Sk. Vo výdavkovej časti bežný
rozpočet 59  416 tis. Sk, kapitálový

rozpočet 22 069 tis. Sk. Výdavky
spolu 82 685 tis. Sk. Rozpočet po na−
vrhovanej zmene ako vyrovnaný vo
výške 82 685 tis. Sk v príjmovej a
výdavkovej časti rozpočtu.  l plán
kontrolnej činnosti hlavného kontr−
olóra mesta Strážske na II. polrok
2006, l zahraničnú služobnú cestu do
Poľska v počte 4 zástupcov mesta v
zložení: primátor, poslanec, zamest−
nanec mesta, vodič v termíne 23. − 26.
6. 2006, l spoluúčasť mesta na finan−
covaní projektu Jazykové laboratórium
v rámci výzvy MŠ SR vo výške 50 000
Sk pre ZŠ v Strážskom, l rozdelenie
referátu sociálnej sféry a pokladne na
dva samostatné referáty a to: 1. refe−
rát sociálnych vecí a rodiny, 2. referát
pokladňa, l pridelenie bytov Ing. Gro−
hregin Miloš U−3/C/3 na 3 roky, Szuc−
sová Denisa CH−A/19 na 3 mesiace,
l predĺženie 9 nájomných zmlúv v
rôznych termínoch do 1.8.2006 až do
1.12.2006, l prenájom nebytového
priestoru kryt CO (bývalá Gouda) asi
150 m2 pre Zlaticu Mikuláškovú−
Gavranic, Krivošťanská 639 za úče−

JUBILEJNÝ ROČNÍK JARMOKU
Nebol v programe

Dva jarmočné dni 19. A 20. mája i
slávnostné otvorenie futbalového mi−
niihriska prebiehali podľa propagova−
ného programu. Lenže dážď pri sláv−
nostnom otvorení 10. Strasčanskoho
jurmarku v programe nebol. Do pará−
dy prišli dáždniky, ktoré nám nad hla−
vami vytvárali neodmysliteľnú kulisu.
Ešte šťastie, že počasie sa neskôr
umúdrilo.

Mestskí policajti vyzdvihli na sto−
žiar vlajku, členky ZPOZ pri MsÚ za−
spievali strasčansku hymnu (hudba
M. Berešová, text spoločne s J. Dzu−
bákovou a M. Mazárovou).

Potom moderátorka M. Karkošia−
ková odovzdala slovo primátorovi
mesta, ktorý privítal hostí, delegáciu z
poľského družobného Nieporetu a
všetkých prítomných. Poprial všetkým
pekné jarmočné zážitky. Patrila k nim
aj programová ponuka, ktorú svojím
vystúpením naplnili mestské mažoret−
ky Flash Dance, mažoretky Bambíny
CVČ Dúha, deti z DSS a MŠ, víťazi
Strážskeho slávika a spevácky zbor
Rozkvet. Veľmi príjemne a veselo nás
pobavila hudobná skupina Ščamba z
Trsteného pri Hornáde, ktorá uzavrela
piatkový program. Sobota patrila oča−
kávenému programu známej speváč−
ky J. Handlovskej a hudobnej skupiny
Hugo.

V čase jarmoku mnohí návštevníci
v budove MsÚ obdivovali vystavené
exponáty Bonsai klubu Strážske, ktorý
vedie J. Kočerha.           G. Gmolcová

Program oslávProgram osláv
28. augusta − pondelok − oslavy

62. výročia SNP:
14. hod. − súťaž v aranžovaní kve−
tov Kytica vďaky a vystúpenie KP
žien Zrkadlenie s poeticko−hudob−
ným pásmom Keď nami šumel les
15. hod. − pietny akt kladenia ven−
cov, vystúpenie SZ Rozkvet
15.30 hod. − zapálenie vatry v mest−
skom parku 

Výberové konanie
Mesto Strážske ho vypisujeMesto Strážske ho vypisuje

na obsadenie funkcie riaditeľana obsadenie funkcie riaditeľa
CVČ (Obchodná 439) Strážske. CVČ (Obchodná 439) Strážske. 

Prihlášky s požadovanýmiPrihlášky s požadovanými
dokladmi je potrebné zaslať vdokladmi je potrebné zaslať v
zalepenej obálke vzalepenej obálke v termíne dotermíne do
4.8.2006 na MsÚ Strážske. 4.8.2006 na MsÚ Strážske. 

Podrobnejšie informácie: naPodrobnejšie informácie: na
úradných tabuliach, na interneteúradných tabuliach, na internete
www.strazske.sk a v Našomwww.strazske.sk a v Našom
meste č. 1/2006. meste č. 1/2006. 

V stredu 21. júna sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré podľa schváleného programu viedol primátor mesta Ján Tejgi. 

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Finančný rozpočet Domsprávu

Máme nové športovisko
V športovom mestskom areáli 19. mája slávnostne otvorili mini futba−

lové ihrisko s umelým trávnikom. 

lom zriadenia a prevádzkovania pi−
zzérie, l prenájom nebytového prie−
storu pre Štefana Brečku, Trebišov v
OD Laborec na poschodí za účelom
zriadenia prevádzky optika−maloob−
chod, l odpredaj pozemku parc. č.
405/1 diel č. 1 ostatná plocha o vý−
mere 28 m2 vyčlenená geometrickým
plánom č. 14328810−39/2006 nachá−
dzajúca sa na Družstevnej ul., kata−
strálne územie Strážske, zapísaná na
LV 1236, pričlenená k parcele číslo
405/5, pre Annu Dudovú rod. Hunady−
ovú, bytom Družstevná 481, Strážske
za cenu 70 Sk/m2, l odpredaj pozem−
ku parc. č. 1448 záhrada o výmere
559 m2  Krivošťanská ul., katastrálne
územie Strážske, zapísaná na LV
1236 pre Emila Lukča a manž. Máriu
rod. Slobodníkovú, bytom Krivošťan−
ská 323, Strážske za cenu 20 Sk/m2,
l sociálnu výpomoc pre Petra Prez−
bruchého vo výške 4000 Sk, l sociál−
nu výpomoc pre Jaroslava Grodecké−
ho vo výške 1500 Sk, l sociálnu výpo−
moc pre Martu Husárovú vo výške
1500  Sk, l sociálnu výpomoc pre
Máriu Voroňákovú vo výške 1500 Sk.

− uložilo: zapracovať odsúhlase−
né zmeny v organizačnej štruktúre do
príslušných vnútorných predpisov a
vyzvať užívateľov pozemkov k finanč−
nému vysporiadaniu dlžných čiastok.

− zrušilo: v uznesení č. 137/2006
bod B/12 nebytový priestor na Chemi−
ku II. pre p. Medulku, v uznesení č.
118/2004 bod B/14 nebytový priestor
pod viacúčelovou sálou − skauti. 

− volilo: prísediacich na súde −
Mária Söčövá, Ružena Gaffová, Jozef
Čabák. 

Ing. V. Dunajčák, prednosta MsÚ

Projekty 2005/2006Projekty 2005/2006
31. január 2006 − Úrad  splnomocenkyne vlády SR pre rómske komunity −

Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu a spracovanie projektov na riešenie
problémov rómskej komunity a sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity −
Projektová dokumentácia na výstavbu dvoch bytových domov s kapacitou 2 x
10 bytov a taktiež technickú vybavenosť týchto bytových domov (čiastka:  250
000 Sk, spoluúčasť mesta: 0 Sk, aktuálny stav: schválené 200 tis. Sk)

3. február 2006 − Ministerstvo školstva SR − Žiadosť o poskytnutie finanč−
ných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie ZŠ v Strážskom − Riešenie
havarijného stavu strechy časť D − učebne, časť E − telocvičňa (čiastka:  2 114
130 Sk, spoluúčasť mesta: 10 %, aktuálny stav: fáza hodnotenia)

31. marec 2006 − OP ZI − Priorita 3 − Lokálna infraštruktúra − Opatrenie 3.3
BUDOVANIE A ROZVOJ INŠTITUCIONÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBLAS−
TI REGIONÁLNEJ POLITIKY − PHSR mesta Strážske (aktuálny stav: fáza
hodnotenia)

apríl 2006 − Slovenská agentúra životného prostredia − Program obnovy de−
diny 2006 Program  revitalizácie územia dlhodobo zaťaženého znečisťovaním
životného prostredia − Združenia obcí Duša (aktuálny stav: pripravujeme)

v priebehu 2006 − Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v
obciach − Žiadosť na 1 komunitného sociálneho pracovníka a 2 asistentov ko−
munitného sociálneho pracovníka v meste (aktuálny stav: pripravený, čakáme
na výzvu)

v priebehu 2006 − SOP PS − 2004 −  Priorita č. 2 Rozvoj cestovného ruchu
− opatrenie č. 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného
ruchu − Športovo relaxačné centrum Strážske (čiastka: 23 839 390 Sk, spolu−
účasť mesta: 1 192 000 Sk, aktuálny stav: pripravený, čakáme na výzvu) 

Ing. Ján Harman, projektový referent

Pri jeho otvorení primátor mesta J.
Tejgi zdôraznil, že projekt sa mohol
uskutočniť vďaka sponzorskej podpo−
re (čo bola podmienka projektu SFZ)
firiem Plynmont Strážske, Oparm Mi−
chalovce, spoločnosti Hyundai − Ra−
des Michalovce a Eurovia − Cestné
stavby Michalovce. Na príprave a do−
končovacích prácach sa podieľali pra−
covníci mesta Ing. M. Kačur, Ing. J.
Harman a kolektívy MsPS a TS, ktorí
dobre spolupracovali aj s dodávateľ−
skými firmami. Všetci sa snažili a tak
v krátkom čase vyrástol nový športo−
vý stánok. Ocenil to aj delegát Slo−
venského futbalového zväzu (SFZ)

Štefan Czetö, ktorý spolu s primáto−
rom a známym futbalovým reprezen−
tantom J. Štafurom prestrihli pásku.
Šampanským pokrstili futbalovú loptu
od SFZ, ktorú presne do stredu brán−
ky kopol krstný otec J. Štafura (na
snímke autorky). Prvý zápas pri po−
četnej návšteve − i napriek neustále−
mu dažďu − hrali dve žiacke družstvá
ZŠ. Slávnostné otvorenie miniihriska s
mikrofónom v ruke sprevádzal M. Ko−
nečný, poslanec − predseda komisie
športu pri MsZ. 
Treba poznamenať, že tento stánok
vyrástol mesiac po začatí stavby. 

G. Grmolcová
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V máji sa narodili tri dievčatká a jeden chlapec, manželstvo uzavrel jeden
snúbenecký pár.

Jubilanti: Dušan Fúzik, Anna Dudová, Magdaléna Baánová, Eva Pandoščá−
ková, Katarína Gnipová, Anna Piskorová, Vlasta Vaľovčíková; Jozef Serenča,
Emília Čurmová, Marta Sabadošová; Vladimír Hajíček, Tibor Geľatko, Karol
Mundír, Vasiľ Šanta, Michal Mulik, Eva Ivančíková, Magdaléna Kičinková; Agne−
sa Ivanová, Emília Trnková, Anna Eleková, Eva Končárová, Bernardína Kizlin−
gová; Margita Kočanová, Vlasta Besterciová, Mária Dunajčáková, Irena Maska−
ľová; Helena Goroľová.

Novorodencom, mladým manželom a jubilantom želáme pekný život v zdra−
ví a šťastí. Srdečne blahoželáme! 

Zomreli: Bartolomej Husár, Štefan Mach, Mária Gamráthová, Jolana Tolvay−
ová. Venujme im tichú spomienku!                                                − dag −

Spoločenská rubrika

V piatom čísle našich novín sme avizovali útok na medailové pozície na
majstrovstvách Slovenska v disciplíne "tlak v ľahu". 3. júna 2006 sa v
Bánov−ciach nad Bebravou zišli špecialisti na túto najpopulárnejšiu disciplínu
silového trojboja. Náš oddiel vyslal s trojnásobnou majsterkou Slovenska
Elenou Šťast−nou skúseného Ľuboslava Holeja, ktorý mal na šampionáte
premiéru. Elena svoj štart pretavila na svoj štvrtý titul majsterky Slovenska v
rade v kategórii 67,5 kg.

Získala oèakávaný titulZískala oèakávaný titul
Ľubo Holej súťažil v životnej forme a výkonom 170 kg si odniesol neoča−

kávanú bronzovú medailu za tretie miesto v kategórii do 100 kg.
Ostáva len doplniť, že je veľká škoda neúčasť Ladislava Mikovčíka, ktorý

je v rehabilitácii po zranení ramena, pretože pri predpokladanom výkone by
siahal po najvyššej méte tiež. Štefan Roman

ĎALŠÍ OCENENÍ DARCOVIA KRVI

Spokojnosť s činnosťou SČKSpokojnosť s činnosťou SČK
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža na májovej schôdzi hod−

notil svoju činnosť za minulý rok. 
Do Valentínskej kvapky krvi sa zapojili študenti stredných škôl v

Strážskom. Šesť z nich sa stalo prvodarcami. Maturitnej kvapky sa zú−
častnilo 11 študentov. Vidno, že správne ich vedú E. Kovaľová a V. Veng−
larčíková. Na územnom sneme SČK cenili aj našu členku M. Kudelčíkovú,
ktorá obdržala diplom za dlhoročnú obetavú, dobrovoľnú prácu v pros−
pech rozvoja SČK v okrese. 5. mája pri príležitosti osláv Svetového dňa
Červeného Kruta v Bratislave ju ocenili Pamätnou plaketou doc. MUDr.
Vladimíra Krišla.

Počas celého roka členky a ich rodinní príslušníci zbierali cestovné
lístky SAD pre 14 ročného chlapca Jozefa Mráza na invalidný vozík. Rady
SČK sa rozrastajú a obnovujú, pribudlo šesť nových členov. Pri príle−
žitosti MDD sa pre deti z Domova sociálnych služieb v Strážskom konalo
pri Laborci posedenie pri ohni. Na okresnej súťaži mladých zdravotníkov
nás skvelo reprezentovali žiaci ZŠ, ktorých vedie členka I. Miklošová.
Umiestnili sa na peknom 4. a 6. mieste.

Mesiac úcty k starším bol príležitosťou na posedenie, ktorého sa zú−
častnili staršie členky a klub dôchodcov. Pri občerstvení, podávaní bylin−
kových a ovocných čajov prišlo aj na meranie krvného tlaku. Akciu orga−
nizovala komisia zdravia pri MsÚ a pomohli i členky SČK.

Tohto roku potešili všetkých diamantových a zlatých plaketárov. Mest−
ský úrad Strážske poukázal MO SČK 5 000 Sk na úhradu za tuhý
komunálny odpad. Čiastkou 1 400 Sk prispela i organizácia SČK a preto
rozdelili po 200 Sk piatim držiteľom DJP a 27 držiteľom ZJP. 

Keď Územný spolok SČK v Michalovciach organizoval 24. novembra
udeľovanie ZJP boli ňou ocenení Ondrej Cehuľa a Igor Rudačko a DJP
získali Ľubo Hujdič a Jan Lenčák. Členka výboru MS SČK odovzdala oce−
neným kvety.

Pre veľký záujem obyvateľov sa v decembri uskutočnila charitatívna
zbierka šatstva pre DD a sociálne slabé rodiny. Darované veci pomohli
tým, ktorí to potrebovali. 

Na schôdzi odovzdali červený karafiát za darcovstvo krvi V. Kompi−
šovej. O finančnom hospodárení predložila správu H. Kužmová. V disku−
sii niektoré členky vyslovili návrhy k plánu práce, ktorý potom schválili.

G. Grmolcová

PoďakovaniePoďakovanie
Dňa 10. apríla 2006 nás náhle navždy opustil náš drahý manžel, otec,

starý otec, brat Jozef DANČIŠIN. Úprimne ďakujem všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za prejavenú sústrasť, pomoc, kvety a účasť
na poslednej rozlúčke.

Ďakujeme bytovému spoločenstvu Dubyt, Zväzu záhradkárov Sihoť a
speváckemu zboru Rozkvet za zmiernenie nášho žiaľu. 

Manželka a smútiaca rodina

Keď idú maturanti mestom...
Štyri roky ubehnú veľmi rýchlo ako rozvodnená rieka a treba sa rozlúčiť.

Rozlúčiť so školou, s učiteľmi, priateľmi i s mestom, ktoré celé štyri roky
navštevovali chlapci a dievčatá z priľahlých okresov.

Takáto dojemná rozlúčka prebehla v slávnostnom duchu aj na našich strá−
žanských stredných školách − strednej škole podnikania, strednej priemyselnej
škole dopravnej a strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v piatok 19.
mája 2006. A veru, neubránili sme sa dojatiu a slzám my, učitelia, ani žiaci.

V maturitnom čase sme stretávali vyobliekanú, veselú mládež, ktorá svojim
spevom a tradičným klobúkom na mince dávala všetkým na známosť, že je tu
čas ich skúšky dospelosti a konca štúdia. Piesňou „zbohom škola, lúčime sa,
zbohom krásny školský čas“, opúšťajú brány školy aj moji žiaci a ja som na nich
hrdá, že sú dospelí! No v tej istej chvíli mnou prejde akýsi neblahý pocit ozýva−
júci sa z minulého školského roka: "Vaši žiaci žobrú v meste!", takto napísal
pred rokom riaditeľovi anonym. "Čo ak sa to stane zas? Budú takto označení
aj moji žiaci?" Všetci učitelia sme z toho boli sklamaní a smutní, že občania
mesta Strážske to poňali takto. 

Viedla som terajších štvrtákov štyri roky a môžem zodpovedne prehlásiť, že
nie sú to žobráci! Všetci pochádzajú z usporiadaných rodín a verte, aj keď sú
veľmi mladí, každý z nich bojuje so svojimi vlastnými problémami. A preto pro−
sím, Strážania, v budúcnosti, keď uvidíte ako idú maturanti mestom, nebočte
od nich, ani im nehádžte do klobúka mince! Vhoďte im tam štvorlístok pre
šťastie!! Poteší.  Ing. Bc. Beáta Kužmová

Počet platných hlasov odovzda−
ných pre každú politickú stranu, poli−
tické hnutie alebo koalíciu (číslo stra−
ny, názov, získaný počet hlasov za
mesto Strážske, percentuálne vyjad−
renie): 1. Ľavicový blok 7  (0,44%), 2.
Strana občianskej solidarity 3
(0,19%), 3. Misia 21 – Nová kresťan−
ská demokracia 4 (0,25%), 4. Strana
demokratickej ľavice 0 (0%), 5. Zdru−
ženie robotníkov Slovenska 8
(0,51%), 6. Kresťanskodemokratické
hnutie 114 (7,26%), 7. Slovenská ná−
rodná koalícia – Slovenská vzájom−
nosť 3 (0, 19%), 8. Aliancia nového
občana 26 (1,66%), 9. Hnutie za de−
mokraciu 5 (0,31%), 10. Strana ma−
ďarskej koalície 6 (0, 38%), 11. Slo−
bodné fórum 34 (2,17%), 12. Občian−
ska konzervatívna strana 5 (0,31%),
13. Prosperita Slovenska 1 (0,06%),
14. Ľudová strana – Hnutie za demo−
kratické Slovensko 122 (7,77%), 15.
Agrárna strana vidieka 3 (0,19%), 16.
Komunistická strana Slovenska 78
(4,97%), 17. Slovenská ľudová strana
0 (0%), 18. Slovenská demokratická a
kresťanská únia – Demokratická stra−
na 205 (13,06%), 19. Smer – sociálna
demokracia 731 (46,56%), 20. Slo−

venská národná strana 191 (12,17%),
21. Nádej 24 (1,53%).  

Cestièka škôlkára do školy
“Vánok vonia horou, lúka zase kvetmi. A čím vonia škôlka? Škôlka

vonia deťmi.”

Takto vyznela slávnosť k ukon−
čeniu školského roka v mestskej ma−
terskej škole.

Najmenšie „lienky“ sa predstavili
tancom Kým sme ešte detičky, diev−
čatá 2. triedy tancom Kolotoč a chlap−
ci sa vybrali na prázdniny s ruksakmi
na pleciach. Včeličky svoje sny pred−
stavili tiež v tancoch. Levíčatá 4. trie−

dy svojím vystúpením zamierili k škol−
skej bráne − bráne ozajstného prváka
a poďakovali sa všetkým, s ktorými
sa v MŠ stretávali, pretože nadišiel
čas povedať − Dovidenia!

Účinkujúcich  odmenili balíčkami a
najstarším od kolektívu MŠ pribudli
pamätné listy s prianím zdravia,
úspechov a chuti do učenia.             

I. Grigeľová

Šport nás spája v pohybeŠport nás spája v pohybe
Na spoločnom športovom stretnutí zamestnancov samosprávy, zá−

kladných škôl a školských zariadení Spoločného obecného úradu Vinné
(SOcÚ), ktoré sa uskutočnilo 2. júna v Strážskom, sa zúčastnilo 60 za−
mestnancov 8 starostov. 

Hostí a športovcov privítal pred−
nosta MsÚ Ing. V. Dunajčák. V úvode
a v závere vystúpili mažoretky z
CVČ Dúha. Hlavným rozhodcom bol
Mgr. F. Müller a zdravotnú starostli−
vosť zabezpečoval MUDr. M. Mašku−
lik. 

Podujatie bolo zamerané hlavne
na relax pri športovom zápolení v
dvoch hlavných disciplínach (kolky a
vybíjaná) a v dvoch sprievodných ak−
tivitách (skočky a šípky). Vo vybíjanej
súťažilo 9 družstiev: 1. družstvo zo
Zalužíc, 2. Strážske, 3. Kusín.  Naj−
väčší záujem bol o kolky: 1. Strážske,
2. Krasnovce a 3. Zalužice. Skočky:

1. Nacina Ves, 2. Poruba pod Vihorla−
tom, 3. Petrovce nad Laborcom. V
triafaní šípkami do terča zvíťazili Kras−
novce.

Vyhodnotení boli najlepší jednotliv−
ci: najlepší kolkár Ing. V. Dunajčák
(Strážske), kolkárka M. Adamová
(Slavkovce), v šípkach  J. Podstavský
(Zalužice), V. Mikušová (Krasnovce),
v skočkách P. Ivan (Nacina Ves), J.
Kozaková (Petrovce nad Laborcom).

Toto stretnutie bolo priateľské,
ústretové a všetci spoločne prispeli k
radosti z pohybu. Už teraz sa tešíme
na ďalšie športové stretnutie, ktoré
nám ponúkol starosta z Budkoviec. 

Eva Matuchová

Výsledky volieb do NR SRVýsledky volieb do NR SR
Voľby sa uskutočnili 17. júna 2006 a vo volebných okrskoch číslo 1,

2, 3, 4 za mesto Strážske sú tieto výsledky: počet voličov zapísaných v
zozname voličov 3416, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
1593, počet platných odovzdaných hlasov 1570, volebná účasť 46,6%. 

Právo voliť využil aj Štefan Boč−
ko (1917), s ktorým prišiel jeho syn.
Obaja povedali, že voliť chodia pra−
videlne! 

Snímka a text: G. Grmolcová 
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Kultúrne podujatia mesta − júl a august
9. júl 2006 – nedeľa o 15. hod. na letnom kúpalisku 3. ročník zábavnej súťaže

Správne dievča, správny chlapec
16. júl 2006 – nedeľa o 15. hod. – kultúrno–spoločenkské podujatie v mestskom

parku pri príležitosti 14. výročia Deklarácie o zvrchovanosti SR
21. júl 2006 – piatok o 15. hod v zasadačke MsÚ – Vansovej Lomnička 

– okresná súťaž v prednese poézie
9. august 2006 – streda o 15. hod. vo VÚS – Šarišské klapancie, zemplínske 

variácie, spomienkový večer KŽ Lúčina, krúžku šikovných rúk, 
KP Zrkadlenie na staré ľudové zvyky

20. august 2006 – nedeľa o 15. hod. v mestskom parku Rómsky folklórny 
festival v spolupráci s Rómskym koordinačným censtrom Michalovce

Dni sú orientačné – môže dôjsť k zmenám, ktoré budú oznámené v mestskom
rozhlase.

28. augusta 2006 – pondelok na Námestí A. Dubčeka  a v budove MsÚ 
– oslavy 62. výročia SNP:  14. hod. – súťaž v aranžovaní kvetov 
a vystúpenie KP žien Zrkadlenie s poeticko−hudobným pásmom 
Keď nami šumel les, 15. hod. − pietna spomienka pri pomníku 
padlých v 2. Svetovej vojne, vystúpenie SZ Rozkvet, 
15.30 hod. zapálenie vatry v mestskom parku. 

Niečo sa končí a niečo začína
Skončil sa nultý ročník súťaže o najlepšieho interpreta populárnej hudby s

názvom Strážske hľadá superhviezdu, ktorý je zároveň začiatkom organizovania
nového kultúrneho podujatia v meste. Preplnený Broadway club a perfektná
atmosféra, ktorá počas súťaže vládla, je toho prísľubom. Úvod programu patril
temperamentnému vystúpeniu mažoretiek Flash Dance v choreografii Janky
Majerníkovej a spoločnej piesni súťažiacich Niečo sa končí a niečo začína.
Potom už moderátorská dvojica Ajka a Gabo (Mgr. A. Gadžová a G. Magyár)
vtipne predstavili siedmich finalistov, ktorí spievali za hudobného doprovodu
Jozefa Jeseňka a Lukáša Rončišinského. Diváci svojím potleskom vďačne
odmeňovali A. Vargovú, A. Mitrovú, Ľ. Veľasovú, M. Schneidera, Ľ. Čatlošovú,
M. Kakošovú a A. Šimčákovú. Rozhodnutie však zostalo na porote v zložení:
PhDr. A. Stašková CSc, Mgr. M. Dufinec z Inštitútu európskych jazykov a tlmo−
čenia z Michaloviec, M. Berešová, M. Karkošiaková, Ľ. Marek. Porota udelila 3.
miesto Miške Kakošovej (A. Langerová − Voda živá), 2. miesto si vyspievala
Ľudka Veľasová (Mariah Carey − Withouty you). Prvou superhviezdou sa stala
Anka Šimčáková s piesňou Chlap z kríža z repertoáru S. Tobias. Podujatie sa
vydarilo vďaka vynikajúcej spolupráci s vedením SOŠ, ZŠ, ZUŠ v Strážskom a
vedúcim spomínaného klubu Mgr. Kamilom Hajdučkom s jeho pracovníkmi.
Mojou oporou pri príprave súťaže bola Ing. V. Venglarčíková a Ľ. Marek spolu
s moderátormi. Okrem mesta Strážske podujatie finančne podporila firma
Plynmont − Komp spol., s.r.o. a Ing. D. Cacara Energetika, s.r.o. Ceny súťažia−
cim: univerzálny CD prehrávač, CD prehrávač, rádiobudík a CD za účasť odo−
vzdal Ing. A. Bočan. Organizátori sa tešia na podobné príjemné stretnutie s
mladými ľuďmi. M. Karkošiaková

Láska a jej podobyLáska a jej podoby
Keď po skončení premiéry pásma Podoby lásky prehovorila v mene

publika J. Daubnerová, vari všetky oči boli naplnené slzami. Povedala: "Veľmi
sa nám to páčilo, bolo to milé a vrúcne, pookriali sme na duši, oddýchli od
denných starostí. Preciťovali sme spolu s vami krásu veršov, piesní v podaní
D. Mihalčinovej i perfektné prednesy." Znovu zaznel potlesk... a to už autor−
ka veršov − dlhoročná  členka krúžku poézie Zrkadlenie pri referáte kultúry,
športu a školstva MsÚ Janka Rauchová pridala nečakane svoju báseň Mame
− ako darček ku Dňu matiek. M. Karkošiaková jej odovzdala kyticu kvetov,
ďalšiu G. Grmolcovej, vedúcej Zrkadlenia za prípravu pásma. Červenými
karafiátmi odmenila pracovníčka MsÚ Ing. E. Kmecová speváčku i recitátorky
B. Apjarovú, Ing. E. Búciovú, M. Karkošiakovú, s ktorými recitovali tiež J.
Rauchová a G. Grmolcová. Všetci  mali radosť z príjemne prežitého odpo−
ludnia v stredu 24. mája vďaka tvorbe Janky.                − ika −

Ako spievali „sláviky“
Deviaty  ročník súťaže Strážsky slávik bol venovaný našim mamkám. Konal

sa 14. mája 2006 vo viacúčelovej sále. Súťažiaci boli rozdelení do šiestich kate−
górií. V prvej kategórií sa nám predstavili žiaci z materskej školy. Timea Miško−
vá precítene zaspievala pesničku A ja taka dzivočka. Natalka Barvižová sa
vyzvedala A dze idzeš Heľenko, Kristián Kopáč radil Vež ti zajdu a Tonka Tká−
čová si zaspievala A od Prešova. Napriek tomu, že v tejto kategórii nebolo
určené poradie, porota sa rozhodla oceniť Kláriku Karchňakovú  diplomom  za
krásne podanie ľudovej piesne Keď sa ruža rozvijala.

V II. kategórii  žiakov 1. − 4. ročníka základnej školy  jednoznačne upútala
pozornosť poroty aj publika Klaudia Goroľová s pesničkou Odam še ňeodam.
Za ňou skončili chlapci Marko Zambory s pesničkou Močila konope, močila a
Peter Roman s piesňou Na zelenej lúke. V III. kategórii súťažili  žiačky  5. – 7.
ročníka základnej školy. Porota prvé miesto pridelila Bibiane Romanovej za
podanie piesne A kedi ja huski pasala. Druhá skončila Magdaléna Veľasová s
pesničkou Kedz ja žala travu a tretie miesto porota prisúdila Simone Pavelko−
vej a pesničke Zjedzte ma vlčki. Jednoznačným víťazom IV. kategórie bol Matúš
Mazár  s pesničkou V hľibokej doľiňe. Ľudmila Veľasová súťažila s pesničkou
A kedi ja bula. Stredné školy reprezentovala iba Andrea Diliková s piesňou Du−
naju, Dunaju. V VI. kategórii sa predstavili dospelí: Marcela Goroľová, Ľudmila
Frenová a Ján Goroľ.

Ceny pre víťazov zabezpečili: MsÚ, základná škola,  firma Avon v zastúpení
V. Maťaščikovej, Obuv a textil J. Ngo−Ducovej a MO Matice slovenskej v Stráž−
skom. Vyčkávanie na rozhodnutie poroty spestrilo vystúpenie dramatického
krúžku pri ZUŠ pod vedením PaedDr. O. Semanovej. Vo veselej scénke sa
predstavili Ing. A. Vargovičová, Mgr. A. Gadžová a G. Magyar. Rómsky folklórny
súbor Asaben za hudobného doprovodu ľudovej hudby Mariána Tokára pred−
viedol ukážku rómskeho folklóru. Organizátori, súťažiaci, rodičia, pedagógovia,
sponzori i porota sa tešili z pekných výkonov. Pozývajú všetkých na 10. ročník
súťaže Strážsky slávik v budúcom roku.  Ing. D. Dobisová

Letné prázdniny s CVČ Dúha
Odborné sústredenia
Leto s počítačom 10.−14.7.2006 − denne 9.00−12.00 hod. pre deti 1.−4. roč. 

− poplatok 50 Sk. Zábavné  hry a súťaže na počítačoch. Práca s internetom.
Tvorivé dielne 10.−14.7.2006 − denne 9.00 − 12.00 hod. Poplatok 50 Sk.
Sústredenie mladých elektronikov 17.−21.7.2006 denne 9.00 − 12. hod. 

− zhotovenie eletrotechnického výrobku, práca na počítači, pobyt v prírode,
hry, súťaže

Leto s počítačom 17.− 21.7.2006 − denne od 9.00 − 12. 00 hod. pre žiakov
5.−9. roč. − poplatok 50 Sk.

Lov rýb na súkromnom rybníku (pre členov krúžku) 21. − 22.7.2006. 
Rybník Iňačovce 
Okrem uvedených aktivít ponúkame od 3.7.− 18.8.2006 v čase 10.00 − 15.00

hod. denne množstvo hier, zábavy a prekvapení na spríjemnenie prázdnino−
vých dní. 

Tri triedy deviatakov ZŠ ukončili školskú dochádzku slávnostne. Pri roz−
lúčke im veľa chuti do ďalšieho štúdia zaželali primátor mesta J. Tejgi a riadi−
teľ ZŠ Mgr. M. Polák, ktorý usilovných žiakov odmenil knihami a diplomami.

Snímka a text: G. Grmolcová

Profík Samuel
Počítačová zručnosť priviedla

12 ročného žiaka gymnázia Dr.
Daxnera vo Vranove nad Topľou k
víťazstvu v celoštátnej súťaži v
programovaní − v kategórii Profík,
ktorej sa zúčastnil na Univerzite P.
J. Šafárika v Košiciach po získaní
prvého miesta v krajskom kole.
Strážan Samuel Kravec, lebo o
ňom je reč, je v druhom ročníku a
študuje odbor informatiku a cudzie
jazyky. Je vyznamenaným žiakom a
každoročne sa zapája do riešenia
Klokana v matematike. Okrem prá−
ce s počítačom rád športuje (volej−
bal, tenis, bicykel). V Strážskom,
kde býva, získal prvé miesto v be−
hu oslobodenia. − red. −

Mažoretky Flash DanceMažoretky Flash Dance
Na akciu v Nižnom Hrušove „Hrušovská sedmička“, v ktorej išlo o súťa−

ženie v behu, boli pozvané aj mažoretky Flash Dance. Dopravu nám zabez−
pečil starosta dediny. V Nižnom Hrušove nás všetci srdečne privítali a v
úvode otvorenia mažoretky vystúpili tradičným pochodom na tóny dychovej
hudby, ktorá sa ozývala po celej dedine. Počas súťaží v behu sa mažoretky
prezliekli do ďalších kostýmov, aby počas čakania na vyhlásenie výsledkov
mo−hli spríjemniť náladu ľuďom, ktorí sa na akciu prišli pozrieť. V druhom a
treťom vstupe sa mažoretky Flash Dance ukázali aj v modernom rytme.
Prekvapilo nás, že hoci Nižný Hrušov už svoje mažoretky má, aj tak sme
zožali úspech a veľký potlesk. Bolo počuť len samu chválu a o malých
chybičkách, ktoré sa počas vystúpenia stali, sme vedeli len my. Po vystúpení
nás pozvali na pohostenie a po ňom sme sa so všetkými rozlúčili a spokojné
sa vrátili domov.   Jana Majerníková

OpekačkaOpekačka
Vybrali sa na ňu k Laborcu členo−

via klubu dôchodcov 14. júna. Napriek
tomu, že ráno bolo zamračené, výlet
sa vydaril a počasie sa umúdrilo.
Okrem opekania dobrôt užili si aj kú−
peľ nôh v čistej laboreckej vode, na−
trhali pár červených makov. V zá−
hradke M. Peťkovej všetkým ženám
venoval šípovú ružu sused Š. Korený.
Potešil aj sadeničkou bobkového listu.

− gr −

Redakcia želá všetkým
čitateľom príjemné

dovolenky a prázdniny 
v tomto lete.



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. 

− 4 −                                           18. júl 2006                                     Naše mesto

Plameň
Dňa 25.5.2006 družstvo chlapcov

a dievčat mladých hasičov zo ZŠ
Strážske v zložení Z. Kalová, E. Balo−
gová, R. Moleková, M. Špakovská, G.
Chomová, V. Pirová, E. Vargová, V.
Surminová, V. Besterciová, L. Miku−
lová, M. Bodi, M. Meňovčík, J. Mižík,
J. Kala, A. Magyar, J. Pavúk, O. Koc,
M. Švihura, P. Kančí, M. Donič sa zú−
častnilo okresnej súťaže Plameň v
Michalovciach. Počínali si veľmi dob−
re. Dievčatá obsadili druhé miesto a
chlapci tretie miesto.        M. Balogová

Kúpim v Strážskom 
1 izbový alebo 1,5 izbový

byt v osobnom vlastníctve.
Číslo telefónu: 0902 207 479,

0905 273 603.

Prenajmem nebytové
priestory s rozlohou 100m2
na Mierovej ul. v Strážskom
na účely zriadenia kancelárií
alebo na inú podnikateľskú

činnosť.
Telefón: 0907 943 979.

Broadway club v Strážskom
príjemné posedenie v kaviarni, skvelá zábava na diskotéke 

l možnosť rezervácie priestorov kaviarne na súkromné akcie        
(posedenia, stretnutia, oslavy)

l v ponuke široký sortiment alko a nealko nápojov, 
teplých jedál a mrazených výrobkov

l k dispozícii šípky, stolný futbal, automat, 
veľká plazmová televízia, video projektor…

Tešíme sa na vašu návštevu! 

Kontakt: 
Mgr. Kamil Hajdučko 
Mobil: 0908 337 073 

Otvárací čas: 
Po až Št od 12. – 22. hod.
Pi – 12. – 02. hod.
So – 16. – 02. hod.
Ne – 14. – 22. hod.  

Plážový volejbal k MDD
11. júna usporiadala strana Smer – SD za organizačnej pomoci VK Strážske

V. ročník turnaja v plážovom volejbale k MDD. Za účasti predsedníčky okresnej
rady Smer – SD Ľubici Roškovej a predsedu klubu v Strážskom Jána Popika
rozohral turnaj 15 chlapčenských dvojíc a dve družstvá dievčat. Z dievčat bola
lepšia dvojica Monika Špakovská, Dominika Gažiová, ktoré zdolali Gabiku Cho−
movú a Veroniku Surminovú 2:1 na sety.

Chlapčenský turnaj ukázal, že v Strážskom je o plážový volejbal veľký záu−
jem a má aj svoju kvalitu. O prvé priečky napokon bojovali iba tí najlepší. V zá−
pase o tretie miesto sa stretli Pavúk, Koc a pár Varšo, Vaňko, a finále odohrali
Švihura, Donič a dvojica Kanči, Hirjak: 1. Marek Švihura, Martin Donič, 2. Patrik
Kanči, Tomáš Hirjak, 3. Oliver Koc, Jakub Pavúk, 4. Dárius Vaňko, Tomáš
Varšo.

Svoj turnaj odohrali aj muži. Medzi dvanástimi dvojicami si najlepšie počínali
Tomáš Sekera a Michal Bálint, ktorí vo finále porazili pár Martin Krivý, Peter
Oleárnik. Tretie miesto obsadili Dušan Kovaľ a Peter Müller.              Ján Sabo

MESTSKÁ KOLKÁRSKA LIGA – 12. ROČNÍK

Pohoda a Ján Cibulka
Začiatkom novembra 2005 sa naplno rozbehol už 12. ročník mestskej

kolkárskej ligy ročník 2005/2006. Súťaž prebiehala podľa vopred schváleného
rozpisu 3. novembra 2005 za účasti vedúcich družstiev. Do súťaže sa zapojilo
7 družstiev a nastúpilo v nich
40 kolkárov, z toho 6 žien.
Súťažilo sa v dvoch častiach:
základná a nadstavbová časť
systémom play off. V základ−
nej časti hrali družstvá každé
s každým jeseň – jar.

O poradí na 4. a 5. mieste
pri rovnosti bodov rozhodol
lepší priemer zo všetkých
odohraných zápasov. V nadstavbovej časti sa hralo vylučovacím spôsobom
(podľa umiestnenia v základnej časti) na dva víťazné zápasy.

Víťazom 12. ročníka MsKL sa stalo družstvo Pohoda v zložení: Jozef Janok,
Ján Sabo, Pavol Meňovčík, Jaroslav Zambory, Marián Konečný a Jozef Vargo−
vič a získalo titul Majster mestskej kolkárskej ligy v Strážskom, ročník 2005/
2006 spolu s putovným pohárom. Druhé miesto patrí celku Flinstonovci s
hráčmi: Igor Grnáč, Ľubo Cimprich, Miroslav Cimprich a Ján Cibulka. Tretie
miesto obsadili dve družstvá a to: Rýchle šípy – Roman Štrba, Martin Krivý,
Miroslav Sabo, Tomáš Kucan, Miroslav Štefan, Peter Cibulka, Michal Lado−
miriak, Lukáš Zivak a Park – Katarína Lipovská, Milan Medvec, Rado, Vlado,
Jozef, Vraťo a Slavo Lipovský. V individuálnom hodnotení bol najúspešnejším
kolkárom Ján Cibulka (obhájil minuloročné prvenstvo), druhé miesto obsadil
Marián Konečný a tretí skončil Miroslav Štefan. Najlepšie tri celky a traja
jednotlivci boli odmenení cenami.

Tento ročník prebehol bez väčších prekvapení. Presadzovali sa kolkári, ktorí
majú už nejaké skúsenosti. Príjemným prekvapením boli výkony mladých
začínajúcich kolkárov – Zuzka Olšavová, Pavol Meňovčík, Lukáš Knap a mno−
ho ďalších. Mestská kolkárska liga splnila hlavný cieľ, rekreačne si zašportovať
a zároveň dať príležitosť mládeži zmerať si športové výkony s tými najlepšími.
Hodu zdar!                                             Milan Kozár, riaditeľ súťaže – ŠKK

Slniečko sa nechcelo ukázať,
často poprchávalo. Napriek ťažkému
terénu skupina – J. Kormaník, M. Ka−
čur, J. Kužma, A. Timová a Ľ. Bobík
– zdolala výstup na Rjabu skalu (1188
m), trojčlenná michalská skupina Z.
Šteliar, I. Baco, J. Rudlay pridala aj
výstup na Ďurkovec. My spolu s V. a
M. Duraníkovcami a H. Šteliarovou
sme zdolali časť trasy z Novej Sedli−
ce lesnou cestou. Po návratoch z túr
nás čakal teplý, výborný guľáš, ktorý
vo svojej chalupe navarili manželia
Zabloudilovci s A. Treľovou. Neobišli
sme ani obnovený a udržiavaný cin−
torín padlých v 1. svetovej vojne. Pri
obhliadke pravoslávneho nového

Turisti boli v UličiTuristi boli v Uliči
O tejto dedinke medzi kopcami som vedela len z počutia. Presvedčili

sme sa, že je to úhľadná a čistá obec.

chrámu sme chvíľu pobudli na sva−
dobnom obrade.

Od piatku do nedeľného ranného
odchodu absolvovali turisti ďalšie vy−
chádzky do blízkeho okolia a  potom
odchádzali domov – tak ako prišli –
autami. Zamávali sme prázdnym ok−
nám ubytovacieho zariadenia, Uliča−
nom na priedomí a vedúcej tejto ak−
cie KST A. Zabloudilovej. 

G. Grmolcová

Jarné kilometre
Sto jarných kilometrov bolo ukon−

čených 7.5.2006 na Belovarke. Pre
účastníkov 100 JKM (Brekov, Krivo−
štianka, Kráľová studňa) boli priprave−
né súťaže a kvíz.

Súťaže prebiehali v tradičných
disciplínach: šípky pre deti aj dospe−
lých, pľuvanie hrachom pre dospe−
lých, slalom s loptičkou na lyžičke a
pre silných mužov hod polenom.
Medzi najaktívnejších súťažiacich
patrili: Erik Meňovčík, Marek Ciganoc,
bratia Magyarovci, Michaela Čajková,
Jakub Pavúk, Matúš Balický, Domini−
ka Gažiová, Štefánia Ciganocová, Ta−
tiana Krochmaľová, Margita Bočková,
Anna Petrovičová a ďalší. Pre dospe−
lých mužov bol veľkou atrakciou hod
polenom, víťazstvo a putovný pohár
patrí zaslúžene v tomto roku s cel−
kovým výkonom 27,71 m Miroslavovi
Balickému. Vychádzky a súťaže orga−
nizoval KST.                       − A.Z. −

Bzučali TSBzučali TS
Neobyčajný zvuk zobudil raz ráno

spáčov. Na starom sídlisku dvaja
zruční muži kosili trávu s vyžínačkami
upevnenými remeňmi cez plece. Do−
čisťovali a pokosili trávu tam, kde sa
predtým traktor s veľkou kosačkou
nedostal. A poriadne sa zapotili, kým
tráva pri blokoch 12, 13 a ďalších vy−
zerala ako pekný zelený koberec.

Ešte bzučalo vyžínanie trávy, keď
pod oknami zaznel zvuk auta a zber−
ná nádoba na odpad ostala prázdna.

V oboch prípadoch si pridelené
povinnosti plnili pracovníci Technic−
kých služieb mesta Strážske. Bol uto−
rok 23. mája, začínal slnečný deň...
Vôňa čerstvo pokosenej trávy pod lúč−
mi slnka pomaly slabla...           

Takéto situácie sa počas leta opa−
kujú častokrát. − lc −

W FUTBAL W
V. Liga − dospelí
Sečovce, Čierna n/T a

Haniska postúpili do IV. Ligy
− juh. ŠTK odrátala Nacinej
Vsi 3 body. Vypadli iba
Košické Olšany.

26. kolo − mladší
a starší žiaci

V poslednom kole starší
žiaci prehrali na ihrisku
Čiernej n/T v pomere 2:0,
mladší žiaci získali bod po
remíze 2:2, hoci mohli všet−
ky tri, lebo v posledných
desiatich minútach urobili
dve hrubé chyby, po kto−
rých súper dokázal skóro−
vať.  

Podrobnejšie informácie
nájdete na: www.strazske.sk  

− JR −

V. liga sk. JV − dospelí
1.   Sečovce       26 19 3 4 62:29 60
2.   Čierna n/T     26 18 2 6 53:24 56
3.   Haniska        26 13 1 12 51:42 40
4.   Tušice          26 13 0  13 40:50 39
5.   Borša           26 12 2  12 53:47  38
6.   Poproč         26 12 2  12 53:48  38
7.   Buzica          26 11 3  12 53:46  36
8.   Medzev         26 12 0  14 44:45  36 
9.   Michaľany      26 10 4  12 54:41  34
10. Cejkov           26 10 4  12 44:49  34
11. Čičarovce       26 10 3  13 39:54  33
12. Nacina Ves     26 11 3  12 38:55  33
13. Strážske         26 8 3  15 32:51  27
14. Koš. Olšany   26 8 0  18 33:68  24 

I. liga tab. po 25.kole − st. žiaci
1. St. Ľubovňa 26 23 1 2 127:20 70 
14. Strážske  26 6 2 18 20:66 20 

II. liga tab. po 25.kole − ml. žiaci
1.  Giraltovce 26 21 1 4 122:22 64 
4.  Strážske 26 17 3 6 77:28 54

Tabuľka po základnej časti:
1. Flinstonovci 12 11  0  1 22
2. Pohoda  12 10 0  2 20
3. Park    12 7  0  5 14
4. K+K    12 5  0  7 10 /636/
5. Rýchle šípy  12 5 0  7 10 /588/
6. Danky S  12 3  0  9 6
7. Gambaro Club 12 1  0  11 2


