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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Príprava priemyselnej zóny Chemko Strážske
Rokovanie otvoril a viedol dňa 16.7.2008 pri−
mátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák.
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom po prero−
kovaní schvalilo: l Prípravu a zriadenie Priemy−
selnej zóny CHEMKO Strážske v zmysle operač−
ného programu Konkurencieschopnosť a hospo−
dársky rast vyhláseného Ministerstvom hospodár−
stva SR v Bratislave cez agentúru SARIO pre
prioritu č.1 „Inovácia a rast konkurencieschopnosti„
opatrenie 1.2 „Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov“ pre Podporu budovania hnedých
priemyselných parkov a prehlasuje, že predmetné
dielo je v súlade so schváleným územným plánom
mesta. l Prípravu, spracovanie a predloženie žia−
dosti o nenávratnú finančnú pomoc v rámci opat−
renia 1.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Prie−
myselná zóna Chemko Strážske„ , ktorý bude reali−
zovaný Mestom Strážske. l Obstaranie spraco−
vateľa žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc v
rámci opatrenia 1.2 OP KaHR na realizáciu pro−
jektu „Priemyselná zóna Chemko Strážske“. l Ob−
staranie projektového manažéra diela na zabez−
pečenie všetkých potrebných technických príloh k
žiadosti o poskytnutie nenávratnej finančnej po−
moci v rámci opatrenia 1.2 OP KaHR na realizáciu
projektu „Priemyselná zóna Chemko Strážske“. l
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov s CHEM−
KOM a.s. pod budúcou infraštruktúrou v rámci
Priemyselnej zóny Chemko Strážske. l Zriadenie
spoločnosti Strážske Invest s.r.o. za účelom za−
bezpečenia výkonu a správy Priemyselnej zóny
Chemko Strážske. l Predloženie žiadosti o NFP v
rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu
„Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážske“, kto−
rý je realizovaný pre „Základnú školu, ul. Mierová
1, 072 22 Strážske“, a ktorý je v súlade s Prog−

Oslavy SNP
Dňa 26. augusta v našom meste prebiehali
oslavy SNP pod záštitou primátora mesta Ing.
Dunajčáka Vladimíra a prednostu mesta Ing.
Kačura Miroslava. Oslavy sa začali už ráno o
ôsmej hodine v rímskokatolíckom kostole, kde sa
konala omša za padlých v SNP. Pietnej spo−
mienky pri kladení vencov pri pamätníku na ná−
mestí A. Dubčeka sa zúčastnili hostia z Českej
republiky: Českého zväzu bojovníkov za slobodu a
Jednota československé obce legionárskej z Čes−
kej Lipy, Oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Michalovce, politické
strany a spoločenské organizácie mesta Strážske.
Predseda OV SZPB p. Magura Michal a tajomník
Ing. Daniel Sidor odovzdal priamemu účastníkovi v
SNP p. Sivčovi medailu. V programe vystúpil spe−
vácky zbor Rozkvet, báseň p. Karkošiaková, prejav
k SNP p. Zabloudilová.
V odpoludňajších hodinách bola v mestskom
parku zapálená symbolická vatra na počesť SNP,
v programe vystúpil spevácky zbor Rozkvet, bá−
seň p. Válová.
O zdarný priebeh osláv sa postarali p. Koneč−
ný J. a Meňovčík J.
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ramom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mes−
ta Strážske na roky 2008 – 2015, bod 5.1 – Zlep−
šenie stavebno−technického stavu a zníženie
energetickej náročnosti budov škôl v zriaďovateľ−
skej pôsobnosti mesta l Zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFPc − financo−
vanie projektu vo výške 5 % z celkových opráv−
nených výdavkov na projekt t.j. vo výške 2 350
000,− Sk l Predloženie žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Strážske
– Materská škola – Stavebné úpravy“, ktorý je rea−
lizovaný pre „Materskú školu, ul. Družstevná 506,
072 22 Strážske“, a ktorý je v súlade s Progra−
mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Strážske na roky 2008 – 2015, bod 5.1 – Zlep−
šenie stavebno−technického stavu a zníženie ener−
getickej náročnosti budov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta b) zabezpečenie realizácie pro−
jektu po schválení žiadosti o NFP c) financovanie
projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 450 000,− Sk
l Použitie prostriedkov rezervného fondu v celko−
vej výške 1000 tis. Sk na dofinancovanie kapitá−
lových výdavkov / nákup dopravných prostriedkov
MsPS b ) I. zmenu rozpočtu opatrením č. 1/2008
:zvýšenie príjmov vo výške 1000 tis. Sk, zvýšenie
výdavkov vo výške 1000 tis. Sk
Príjmy:
Bežný rozpočet
76011
Kapitálový rozpočet
50
Finančné operácie
14600
Príjmová časť po zmene vo výške
90661
Výdavky:
Bežný rozpočet
67461
Kapitálový rozpočet
21200
Finančné operácie
2000
Výdavková časť po zmene vo výške
90661
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Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrov−
naný vo výške 90661 tis. Sk
l Poskytnutie finančných prostriedkov na usku−
točnenie kultúrno−spoločenskej akcie s názvom
„Spoznaj svoj hrad“ vo výške 20 000,− Sk pre Do−
mov sociálnych služieb Strážske.
Mestské zastupiteľstvo poverilo primátora
mesta prípravou návrhu zmluvy a podpísaním
zmluvy „Rámcová zmluva o spolupráci“ s Chem−
kom, a. s. Strážske
Mestské zastupiteľstvo zrušilo 1 Bod B / 3
uznesenia č. 156/2008 zo dňa 24.06.2008, ktorý
znie 3. Investičný zámer mesta Strážske: „Strážske
– Materská škola – Stavebné úpravy“ predloženie
žiadosti mesta Strážske „Strážske – Materská
škola – Stavebné úpravy“ o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy: Operačný program: Re−
gionálny operačný program (ďalej len „ROP“) Prio−
ritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Opatrenie:
1.1 Infraštruktúra vzdelávania Kód výzvy: ROP−
1.1−2008/01 a potvrdzuje nasledovné financovanie
oprávnených nákladov projektu vo výške 29 000
000,− Sk:c) 95 % z celkových oprávnených výdav−
kov formou nenávratného finančného príspevku v
celkovej výške 27 550 000,− Sk (85% ERDF, 10%
ŠR) d) 5 % spolufinancovanie mesta Strážske, v
celkovej výške 1 450 000,− Sk Investičný zámer
mesta Strážske: „Stavebné úpravy – Modernizácia
ZŠ Strážske“ predloženie žiadosti mesta Strážske
„Stavebné úpravy – Modernizácia ZŠ Strážske“ o
nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy: Ope−
račný program: Regionálny operačný program (ďa−
lej len „ROP“) Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelá−
vania Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Kód výzvy: ROP−1.1−2008/01a potvrdzuje nasle−
dovné financovanie oprávnených nákladov pro−
jektu vo výške 47 000 000,− Sk:e) 95 % z celko−
vých oprávnených výdavkov formou nenávratného
finančného príspevku v celkovej výške 44 650
000,− Sk (85% ERDF, 10% ŠR) f) 5 % spolu−
financovanie mesta Strážske, v celkovej výške 2
350 000,− SK.
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Sociálny poradca

Dôchodky v eurách
Zaokrúhľovanie dôchodkov smerom nahor
Dôchodky a ostatné výdavky rozpočtu verejnej
správy budú zaokrúhľované vždy smerom nahor v
prospech ich poberateľov. Zaokrúhľovať sa budú
na desať eurocentov nahor. Uvedený spôsob za−
okrúhľovania sa nebude vzťahovať na situácie, keď
nárok na dôchodok vznikol pred 1. januárom 2009,
no príjemca si dôchodok neprevzal. Takéto dô−
chodky sa budú zaokrúhľovať na najbližší eurocent
nahor a to preto, že ide o výdavok z rozpočtu
Sociálnej poisťovne a tá je subjektom verejnej
správy. Zaokrúhľovanie na najbližší eurocent nahor
bude platiť aj v prípade, ak bude dôchodok po−
ukázaný príjemcovi jednou poštovou poukážkou,
pričom pôjde o dôchodok za viac kalendárnych
mesiacov.

Dôchodky po zavedení eura
Ak sa o nároku na dôchodok rozhodne až po
zavedení eura a dôchodok bude priznaný spätne
od dátumu pred 1. januárom 2009, suma dôchod−
ku sa určí v slovenských korunách. Suma dôchod−
ku patriaca odo dňa priznania dôchodku do 31.12.
2008 (doplatok do dňa zavedenia eura), sa po pre−
počítaní konverzným kurzom zaokrúhli na najbližší
eurocent nahor. Suma dôchodku sa k 1. januáru
2009 prepočíta na 10 eurocentov a doplatok za
obdobie po zavedení eura sa určí už zo sumy dô−
chodku vyjadrenej v eurách.
Duálne zobrazovanie
O sume vyplácaného dôchodku v korunách a
neskôr v eurách bude každý poberateľ dôchodku
oboznámený prostredníctvom duálneho zobraze−

Pýtame sa kompetentných

SILNÝ ROČNÍK
Podľa znenia zákona č.245/2008 Z.z. o Výchove a vzdelávaní/Nový školský zákon/:
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno−emocionálnej,intelektuálnej,telesnej,
estetickej,rozvíja schopnosti a zručnosti,utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.Pripravuje na život v
spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Za pobyt dieťaťa v materskej škole
zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného
predpisu. Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa:
− ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
− ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,že že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi
− ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
Novým školským zákonom sa menil aj počet detí v jednotlivých triedách materskej školy.
Tohto roku sa vyskytol problém pri zaraďovaní detí do materskej školy a to z dovodu, že tento ročník je
veľmi silný. Počet žiadostí o prijatie do materskej školy bol v tomto roku 122, ale z dôvodu kapacity školy
je možné prijať iba 112 detí, takže 10 rodičov dostalo zamietavú odpoveď.
Jedná sa o rodičov, z ktorých jeden je na materskej dovolenke. Nový školský zákon uprednostňuje detí,
ktoré v nasledujúcom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku, tie sa obvykle zaraďujú do samostatnej
triedy. Keďže najvyšší počet detí v triede materskej školy je presne stanovený zákonom,nebolo možné
navýšiť počet detí, preto museli byť niektoré žiadosti zamietnuté. Tento rok boli do materskej školy
prihásené detí narodené v roku 2004−2005. Ich počet bol za posledné roky vyšší, než v predošlých
obdobiach. Keďže počet novorodencov v meste je stále nižší, v ďalšom období sa nepredpokladá, že by
počet zamietnutých žiadostí o prijatie do materskej školy bol vyšší ako tento rok, práve naopak počet detí
prihlásených do materskej školy by mal klesať.
Prijímanie na základné vzdelávanie:
Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej
dochádzky podľa paragrafu 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa paragrafu 20 ods.2 požiadal
zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné
vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení
príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú
spôsobilosť. Podľa paragrafu 19 o povinnej školskej dochádzke, nikoho nemožno oslobodiť od plnenia
povinnej školskej dochádzky. Tá je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak
dovŕši 16.rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo
školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o
odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa
do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti
zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy može rozhodnúť o odklade začiatku
plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh
materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný
zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať
materskú školu alebo nultý ročník. Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru
dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu
prvého ročníka základnej školy. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej
školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a žiakov
umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo
sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede
príslušného ročníka.
Toľko k citácií zákona č.245/2008 Z.z. o Výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov.
Alena Jurečková,referent školstva

Naše mesto
nia sumy dôchodku v slovenských korunách aj v
eurách. Takisto tam bude uvedená hodnota kon−
verzného kurzu 30,1260 koruny za euro. S duál−
nym zobrazovaním začala Sociálna poisťovňa me−
siac po určení konverzného kurzu a takto bude
suma dôchodku zobrazená až do konca roku
2009. Pri duálnom zobrazovaní sa suma dôchodku
do 31.12. 2008 zaokrúhli na 10 eurocentov nahor.
Od 1.1. 2009 sa bude uvádzať suma v eurách a v
duálnom zobrazení budú slovenské koruny za−
okrúhlené na celú korunu nahor.
Termíny vyplatenia dôchodkov v januári
2009
K vyplateniu dôchodkov v prvých termínoch
splatnosti v mesiaci január 2009 (splatnosti 2., 4.
a 6. januára), nedôjde k zmene z dôvodu pre−
chodu koruny na euro. Keďže však dni 4. január a
6. január 2009 pripadnú na dni pracovného pokoja,
výplatné termíny budú 5. januára a 7. januára
2009. Ak prijíma dôchodca dôchodok prostred−
níctvom bankového prevodu na svoj bankový účet,
termín prvej splatnosti v januári 2009 (splatnosť 2.
januára) bude z dôvodu prechodu na euro posu−
nutý na 5. január 2009.
Mgr. Zuzana Pleceníková

Spoločenská
rubrika
Júl, august 2008:
Narodili sa: 4 dievčatká, 1 chlapec
Sobáše: manželstvo uzavrelo 6 snúbeneckých
párov
Jubilanti: 50 r.: Imrich Meňovčík, Milan Maťaš,
Ondrej Klešč, Sofia Loyová, Mgr. Eva Kovalová,
Janka Kačmarová, Mgr. Marta Bočanová, Ružena
Kulíková, Danka Slepáková
55 r.: Ing. Ivan Gavula, Katarína Vasiľová, Bo−
žena Popaďáková, Anna Zamborová, Vlasta Ber−
nátová
60 r.: Tichomír Bereš, Michal Sidun, Pavel
Babjak, Ján Chytra, Dušan Onufer, Vladimír Soč,
Emil Lukčo, Oľga Babčáková, Mária Vasiľová, Va−
léria Hajduchová, Marta Čajková, Jarmila Tejgiová,
Oľga Cimprichová, Helena Vašková
65 r.: Anton Čochráč, Jozef Hajduch, Sergej
Skoupil, Klement Dankanin, Alžbeta Gubová, Ru−
žena Kačurová, Ing. Edita Bermannová, Sabina
Zubaľová
70 r.: Helena Demeterová
75 r.: Blanka Jusková, Anna Rozáková, Alžbe−
ta Kužmová, Marta Grodecká
80 r.: Andrej Somoš, Kornélia Pohanková, He−
lena Tkáčová, Jolana Brndiarová
Zomreli: Mária Kočerhová, Mária Bajusová,
Anna Sóková, Ilona Šimkuličová, Milan Žinčák, Ka−
rol Kudráč, Irena Surnegiová, Anna Halajová, Má−
ria Ondrejkovičová
− red −

Spomíname
„To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám zostala
bolesť a tiché spo−
mínanie.“
Dňa 7. 9. 2008
uplynuli 3 roky od
chvíle, čo nás navždy
opustil
milovaný
manžel, otec a ded−
ko Imrich Gaff.
S tichou spo−
mienkou manželka,
deti a vnúčatá.
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Zemplín Veterán Rallye

Klub historických vozidiel Michalovce v spo−
lupráci s firmou Madna s.r.o. organizoval aj tohto
roku štvrtý ročník rallye historických vozidiel Zem−
plín veterán rallye, ktorý sa uskutočnil v sobotu 12.
Júla 2008.
Stretli sa tu vlastníci a milovníci veteránov, ktorí
dorazili do Michaloviec z celého Slovenska aj zo
zahraničia. Prevažovali však členovia veterán−
klubu z východu. Vystavené boli automobily osob−

né ale aj nákladné, no nechýbali ani historické
motocykle, ktoré predstavovali známe modely do−
mácich ale aj svetových automobiliek z obdobia
50− tých až 80− tých rokov. Štart rallye bol v Micha−
lovciach a pokračoval smerom Humenné, Sninu a
späť cez Strážske, Staré a Zemplínsku Šíravu,
stredisko Kaluža. Celková dĺžka etapy bola 108
km.
− red −

TURNAJ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE
A OSLAVA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
V STRÁŽSKOM UŽ TRADÍCIOU
Klub strany Smer−SD v Strážskom sa v roku 2002 zapojil do osláv MDD zorganizovaním
1.ročníka súťaže v plážovom volejbale. Bol to naoko menej okázalý spôsob osláv, ale zato
prirodzenejší detským danostiam a potrebám. Veď pohyb je dieťaťu nielen blízky, ale aj potrebný
tak ako vzduch, ako voda... A ak sa pretransformuje do hry, spojí so súťažou a odmenami, tak sa
môže stať aj vynikajúcim spôsobom zábavy. Platí to aj pre dospelých a preto pri príležitosti MDD
už niekoľko rokov na turnaji v plážovom volejbale súťažia a oslavujú spoločne.
Tohtoročný, už 7. ročník turnaja v plážovom
volejbale sa uskutočnil v nedeľu 1.júna 2008 v
areáli mestského kúpaliska a bol spojený so
športovými hrami pre deti, kultúrnym programom a
dobrou zábavou. Odštartovali ho veselo a svižne
mažoretky už o 8.00 hodine.
Turnaj sa hral o cenu vedúceho Klubu strany
Smer−SD v Strážskom a súťažilo v ňom vyše 20
dvojíc v kategóriach žiaci a dospelí. Akciu bravúrne
moderoval Ján Sabo a rozhodovanie vynikajúco
zvládli Štefan Vaňko, Milan Varšo a Peter Můller,
členovia mestského volejbalového oddielu.
V kategórii žiakov si ceny odniesli za 3. miesto
dvojica Vaňko – Deňo a za 2. miesto Hudák –
Cehuľa. Víťazná dvojica Varšo – Kaspierovič okrem
vecnej ceny získala na 1 rok aj PUTOVNÝ POHÁR
ako cenu vedúceho klubu, ktorý im osobne odov−
zdala vedúca Klubu strany Smer – SD v Stráž−
skom Marianna Fischerová.
V kategórii dospelých zvíťazila dvojica Müller –
Bálint pred dvojicou Donič – Volčko a treťou Ven−
glarčík – Kunca.
Roztomilou časťou boli športové súťaže pre
deti, ktoré organizátori zvládali za výdatnej pomoci
riaditeľky a učiteliek Materskej školy v Strážskom
a vychovávateliek z DM a DSS v Strážskom,
vďaka ktorým sa mohli niektoré deti z tohto
zariadenia na akcii zúčastniť.
Všetky deti boli odmenené hračkami alebo
sladkosťami za dosiahnuté výkony, ale pre všet−
kých, veľkých, či malých účastníkov akcie bolo pri−
pravené aj patričné občerstvenie a guľáš, o ktorý
sa postarali organizátori a prajní sponzori.
Príjemnú sviatočnú atmosféru dotvorila repro−
dukovaná hudba a dokonale technicky zvládnuté
ozvučenie celého areálu, ktoré vlastnou aparatúrou
zabezpečil Ján Gebrián.
Na akcii sa zúčastnila aj PhDr.Ľubica Rošková,

poslankyňa NR SR a predsedníčka OR strany
Smer−SD v Michalovciach, PhDr. Liduška Buša−
ničová, poslankyňa MsZ a zástupkyňa primátora
mesta Strážske a mnoho ďalších priaznivcov a
členov strany Smer−SD zo Strážskeho a blízkeho
okolia.
Dobre počasie a skvelá nálada vydržala až do
večerných hodín. Tešíme sa na ďalší ročník.
Ing. Eva Búciová
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Objav môj hrad

Pozvánka
Svet mentálne postihnutých klientov umiest−
nených v domovoch sociálnych služieb je pre
bežného človeka aj dnes svetom zahaleným
rúškom tajomstva.
Práve preto Domov sociálnych služieb v
Strážskom v spolupráci s Nadáciou SPP a
ďalšími sponzormi zorganizujú dňa 5. 9. 2008
pred budovou mestského úradu kultúrno – spo−
ločenské podujatie s názvom „Objav môj hrad“.
Ako už samotný názov napovedá, celé podujatie
sa bude niesť v duchu historickom, v duchu
objavovania vzájomnej jednoty, v duchu hľada−
nia dobra a pozitívnych ideálov. Zúčastnia sa
ho viaceré domáce i zahraničné domovy posky−
tujúce sociálne služby a školské zariadenia na
území mesta. Účastníci a hostia sa môžu tešiť
na zaujímavé kultúrne vystúpenia detí, historický
šerm, jazdu na koči, skákací hrad a mnohé
ďalšie sprievodné podujatia. Vyvrcholením dňa
bude súťaž družstiev v stavaní hradov z piesku.
Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa
na Vašu účasť.
Mgr. Viliam Hakve

Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov
Členovia ZO SZPB Strážskom sa v me−
siaci júli zúčastnili autobusového zájazdu,
ktorý usporiadal oblastný výbor SZPB v
Michalovciach. Zúčastnili sa ho: Pavol Mly−
narčík, Juliana Perháčová, Marta Michalí−
ková, Helena Dankaninová, Amália Mochťá−
ková, Jolana Megelová a Anna Zabloudilová.
Navštívili sme múzeum v Banskej Bystrici,
cíntorín Háj v Liptovskom Mikuláši, kde sme
si pietnou spomienkou uctili pamiatku pad−
lých v SNP položením vencov, kytíc a za−
pálením sviec.
− AZ −
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KYTICA VĎAKY

Celý rok sme tu pre vás!

S novým školským rokom sa opäť vynára pre rodičov veľmi dôležitá otázka – ako zmysluplne
využiť voľný čas detí ???
S novou ponukou záujmových útvarov – krúžkov, klubov a súborov prichádza Centrum voľného času
Dúha, ktoré uvíta účastníkov záujmového vzdelávania v krásnom prostredí a ponúka deťom a ich rodičom,
mládeži mesta a ostatným záujemcom aktivity, z ktorých si určite vyberú.
Prednosťou našich krúžkov je iné prostredie ako školské, príjemná atmosféra v novom kolektíve
vrstovníkov, získanie nových vedomostí a zručností, relax, zábava.
Výhody členstva v záujmových útvaroch: usmievaví vedúci s odbornou pedagogickou praxou, príjemné a
estetické prostredie, bezplatné využívanie herní a klubovní, možnosť účasti na príležitostných podujatiach,
prednostná účasť v prázdninových táboroch.
PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV na školský rok 2008/2009
Krúžky pre škôlkarov
Počítačové škôlkarium – hry, hlavolamy, maľovanky na počítači pre deti od 5 rokov
Tanečná škôlka − prípravka pre Stražčanik− základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry, príprava
vystúpení
Krúžky pre školákov
Výpočtová technika – zábava, hry – určené pre menšie deti− hlavolamy, kreslenie, internet
1. − 3. roč.
Výpočtová technika – základy práce na PC, word, excel a internet budeš mať v malíčku
4. − 9. roč.
Internet klub – vyhľadávanie a spracovanie informácií na nete, elektronická pošta, hry
4. − 9. roč.
Mladý elektronik – všetko o elektrine a súčiastkach, stavba vlastného výrobku
4. − 9. roč.
Poľovnícky krúžok – poznávanie života zvierat, starostlivosť o krmelce, soľníky, vychádzky
4. − 9. roč.
Rybársky krúžok – druhy rýb, spôsoby rybolovu a ochrana rýb, rybársky lístok, rybolov
4. − 9. roč.
Mažoretky Bambíni – možnosť získať zručnosť v narábaní s paličkou, nácviky, vystúpenia
1. − 8. roč.
Stražčanik – ľudové tance, detské tanečné hry, nácvik choreografií, vystúpenia
1. − 9. roč.
Conntry tance – tanečné prvky, tanečné kroky, nácvik tanečných zostáv
1. − 5. roč.
Hip – hop tance – nácvik prvkov hip – hop a choreografií
5. − 9. roč.
Disco tance – moderný tanec na modernú rytmickú hudbu a disco tance, tvorba formácii
1. − 9. roč.
Moderný tanec pre rómske dievčatá – tanečné prvky, choreografia, vystúpenia
5. − 9. roč.
Klub moderátorov – získať zručnosť a skúsenosti v moderovaní na verejnosti, v CVČ...
4. − 9. roč.
Angličtina hrou − výučba angličtiny od základov hravou formou
1. − 9. roč.
Keramická dielnička – práca s hlinou, modelovanie, rôzne techniky pri výrobe keramiky
1. − 8. roč.
Čarovanie s textilom – batikovanie, výroba hračiek, maľovanie na hodváb ....
5. − 9. roč.
Ruky rukaté – výtvarný− kreslenie, maľovanie, práca s papierom, prírodným materiálom
1. − 5. roč.
Aranžovanie – pre dievčatá, ktoré chcú vedieť využiť krásu (zo suchých rastlín, prír.mat.)
3. − 9. roč.
Správne dievča − pre dievčatá, ktoré neznášajú nudu, ale stále niečo tvoria
4. − 6. roč.
Paličkovanie − dievčatá získajú základné techniky paličkovania
4. − 9. roč.
Stolný tenis − nácvik a zdokonalenie hry, možnosť účasti na turnajoch
3. − 9. roč.
Tenis na kurtoch – pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú ovládať veľkú hru
6. − 9. roč.
Malá škola šachu − pre milovníkov šachu a pre všetkých, ktorí sa neboja logicky myslieť
3. − 9. roč.
Tanečný aerobic − pre dievčatá so záujmom si zacvičiť a starať sa o svoju postavu
5. − 9. roč.
Mládež
Anglický jazyk − vhodný pre študentov stredných škôl i ostatných záujemcov − začiatočníkov i mierne
pokročilých
Nemecký jazyk – vhodný pre študentov stredných škôl i ostatných záujemcov − začiatočníkov i mierne
pokročilých
Tanečný aerobic – nácvik tanečných zostáv, kondičné cvičenia
Internet klub – vhodný pre študentov stredných škôl, ktorí majú záujem surfovať na internete
Športový klub Junior – futbal, volejbal, kondičné cvičenia
Futbalový krúžok − zdokonaľovanie futbalových schopností spolu s kondičným tréningom
Unicef klub – pre dobrovoľníkov, ktorí radi pomáhajú iným
M klub – pre mládež mesta, poskytneme priestory pre klubovú činnosť, poradíme a pomôžeme pri príprave
podujatí – diskotéky, súťaže, besedy s odborníkmi a ďalšie podľa požiadaviek našich mládežníkov
Rodičia a deti
Family klub − stretnutie mamičiek s deťmi, pohybové, tvorivé, poznávacie aktivity deti predškolského veku
Lienka klub – tvorivé dielne pre deti a rodičov
1. − 2. roč.
Kalanetika – vynikajúci cvičebný program na spevnenie svalov, získanie peknej a pevnej postavy
Vážení rodičia Chcete naučiť svoje dieťa aktívne oddychovať a produktívne využívať svoj voľný čas?
Chcete aby vaše dieťa bolo samostatné, všestranné a tvorivé?Aby dokázalo rozvíjať svoje nadanie alebo
prebudilo v sebe skrytý talent? Uvažujete ako ho po škole zmysluplne zamestnať?
Prihláste ho do záujmového útvaru v Centre voľného času Dúha Strážske!
V tomto školskom roku Vaše deti opäť v školách prevezmú vzdelávací poukaz. Môžu ho odovzdať
poskytovateľom záujmového vzdelávania, medzi ktoré patrí aj CVČ. Takto získané finančné prostriedky
budú využité na skvalitnenie záujmovej činnosti.
Bližšie informácie o poplatkoch a prihlášky do krúžkov získate v CVČ už od 2. 9. 2008.Kapacita
niektorých krúžkov je obmedzená, preto sa v prípade záujmu poponáhľajte.
Kontakt na telefónnych číslach: 64 91107, 0915 919 652
Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ

Súčasťou osláv 64. výročia SNP v Stráž−
kom bola tak ako každoročne aj súťaž v aran−
žovaní kvetov pod názvom „Kytica vďaky“ a v
rámci nej aj vystúpenie Krúžku poézie žien
Zrkadlenie.
Súťažilo sa v dopoludňajších hodinách v
priestoroch CVČ za prekvapujúco širokej účastí
hostí, širokej verejnosti a súťažiacich. Bolo vy−
tvorených niekoľko veľmi pekných prác, z kto−
rých porota vybrala štyri na ocenenie. Cenu za
najkrajšiu ikebanu získala Jolana Mišková z
DD a DSS, za najkrajšiu neviazanú kyticu
Oľga Dankaninová z KD a za tématickú kyticu
– KYTICU VĎAKY Gabriela Grmolcová, ktorá
ju potom aj osobne uložila k pamätníku. Cena
poroty (ktorú venovala jej členka pani Jana
Vargová, kvetinárka zo Strážskeho) bola odo−
vzdaná Alžbete Ščurovej z DD a DSS. Pek−
nými darčekmi boli odmenené všetky súťažiace
aj vďaka sponzorskému príspevku Klubu strany
Smer−SD v Strážskom.
V závere súťaže vystúpili členky krúžku
poézie s hudobno−slovným pásmom pod náz−
vom: „Leto ušlo zo strnísk a noci ohňom vzpla−
nuli“, ktoré režijne pripravila Gabriela Grmol−
cová. Spievali a recitovali v ňom: Danka Mi−
halčinová aj s gitarou, Gabriela Grmolcová,
Anna Zabloudilová, Amália Mochťáková, Ing.
Eva Búciová a Marta Karkošiaková. Počas zá−
verečnej piesne „Na Kráľovej holi...“ sa k účin−
kujúcim pridali všetci prítomní, čím veľmi
umocnili slávnostnú atmosféru .
K celkovej a dobrej úrovni akcie prispeli
mnohí, či už svojou vlastnou účasťou alebo
umožnením účasti iných, prípadne organizač−
nou či praktickou pomocou. Boli nainštalované
2 výstavy: − ručných prác (DD a DSS) a − plo−
dov ovocia a zeleniny (ZO SZZ Sihoť). Za túto
pomoc je potrebné spomenúť vedenie DD a
DSS, konkrétne pani riaditeľku Ing. M. Dunajo−
vú, pani M. Fischerovú za Klub strany Smer−
SD, vedenie CVČ Dúha a Výbor SZZ Sihoť
(Ing. Eugen Kovaľ a Agnesa Ivanová).
Ing. Eva Búciová

MESTO STRÁŽSKE
PONÚKA
V CENTRE MESTA
NA PRENÁJOM
NEBYTOVÉ PRIESTORY
Dvojúčelové zariadenie /kryt CO/
Nadzemné podlažie o výmere 111 m2
NEBYTOVÉ PRIESTORY V OD LABOREC
na poschodí o výmere 69 m2
na poschodí o výmere 14 m2
NEBYTOVÉ PRIESTORY NA UL. POD
HRADOM
2 garáže o výmere 20 m2
Ponuky zasielajte do 31. 08. 2008 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

Naše mesto

Kultúrne
podujatia
mesta
7.september 2008 – nedeľa o 9.00 hod.
stretnutie KŽ Lučina a iných
záujemcov na Belovarke −
šikovnostné súťaže
12.september 2008 − piatok o 16.00 hod.
v Dome kultúry – tradičné
stretnutie žien k menu Mária
17. september 2008 − streda o 16.00 hod. –
Babinec v Dome kultúry –
stretnutie žien s vizažistkou
a zástupkyňou firmy Avon
28. september 2008 − nedeľa o 14.00 hod.
v Dome kultúry – Strážsky Slávik,
súťaž o najlepšieho interpreta
slovenskej ľudovej piesne

5. september 2008
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Turistické okienko
V dňoch 20. – 22. júna 2008 KST Strážske z poverenia Regionálnej rady v Michalovciach uskutočnil
okresný zraz turistov. Garantom tohto podujatia bola obec Vinné.
V sobotu ráno sa konala v obci Vinné v katolíckom kostole omša. Potom občania z Vinného a turisti
sa vydali turistickým chodníkom, ktorý predtým vyčistili a vyznačkovali turisti zo Strážskeho. Turistická
značka vedie od kostola smerom na Senderov ku Kláštoru, miestny katolícky farár VDP. Ondrej Spišiak
tento chodník posvätil, spolu so 7 m krížom, (kopec Svätý kríž) ktorý tam postavili. Pri Vinnom na svahu
kopca Senderov sa zachovali murované časti stredovekej architektúry, je to sakrálna stavba, ktorá štýlovo
patrí k románskym kláštorným alebo dedinským stavbám a bola postavená okolo roku 1200, prípadne do
polovice 13. storočia. Je v návrhu na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku.

Predám 20 árový pozemok v Stráž−
skom na ul. Zámočníckej.
Cena dohodou. Kontakt: 647 72 46
Predám 4−árovú záhradu s murovanou
chatkou na Sihoti.
Cena dohodou. Kontakt: 0905 946 419
Kúpim 3−izbový byt, 2−izbový byt, gar−
zónku.
Kontakt: 0949 138 504
Kúpim stavebný pozemok alebo rodin−
ný dom v Strážskom.
Kontakt: 0949 138 504

Po ukončení tejto akcie sa turisti rozišli po trasách na hrad Vinné, Kijov, poniektorých zlákala príjemná
voda jazera Vinné. V odpoludňajších hodinách prebehli súťaže pre deti a dospelých, (hod šípkami na terč,
hod polenom, pľuvanie hrachu a iné). Medzitým partia turistov chystala drevo na jánsky oheň, ktorý
spríjemnil atmosféru večera pri country hudbe Tennessee z Košíc. Najväčšiu radosť mali víťazi súťaží pri
odovzdávaní cien. Na záver tohoto podujatia sa žrebovala tombola, cien bolo neúrekom, na ktoré prispel
obecný úrad Vinné, KST Strážske, Proservis Strážske, s.r.o. podnikateľ Ing. Jevin Ján.
Regionálneho zrazu sa zúčastnili turisti z Košíc, Šarišských Michalian, Michaloviec, Vranova, Humen−
ného. Pozvanie prijal VDP Ondrej Spišiak, Mgr. Frena Ján za MAS DUŠA, starosta obce Vinné Ing. Jozef
Kráľ.
Ďalšou akciou podľa turistického kalendára bol Vysokohorský zraz turistov v Tatranskej Štrbe. VHT sa
zúčastnili: Ing. Kačur Miroslav, Ing. Bobík Ľuboš, Igor Goč, Kužma Jozef, Vargovič Jozef, Marta Váleková.
− red −

Z vašich
listov
Chcela by som sa opýtať, ako bude
využitá v budúcom období budova U2.

Aj prostredníctvom letnej činnosti CVČ sa deti priblížili novej mene. Na obrázku vymodelované
euromince.

V týchto dňoch už boli odovzdané prvé
nebytové priestory v bloku U2 /bývalá ZUŠ a
CVČ/. Na poschodí si kľúče prevzali spolo−
čenské organizácie v zastúpení − za Klub dô−
chodcov p. Peťková, Rozkvet, p. Dubnerová,
ZO civilizačných chorôb p. Reiserová a Turisti,
Únia žien a Zväz protifašistických bojovníkov p.
Zabloudilová. Po skončení letného dovolen−
kového obdobia môžu začať svoju činnosť v
nových priestoroch. Postupne budú odovzdané
ďalšie priestory.
− red −
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Výsledky bežcov MBO OPARM Strážske v júli a auguste 2008
22.6.2008 − Visegrad maraton − Podolínec
/SVK/ − Rytro /POL/ − 42,2km
muži − 4. miesto − 2. kat. 35−39 r. − Vladislav
Lipovský − 2:52:48 hod.

5.7.2008 − Remetské Hámre − Hámorská
dvadsiatka − 20 km
muži − 7. miesto − 5. kat. A − Vladislav Lipovský
− 1:14:21 hod., 16. miesto − 9. kat. A − Milan
Ondričko − 1:19:48 hod., 38.miesto − 14.kat.B −
Ján Demčák − 1:35:50 hod., 46. miesto − 16.
kat. B − Ing. Ján Schnitzer − 1:41:11 hod.

6.7.2008 − Prešov − Prešovská horská
pätnástka − 15 km
muži − 7. miesto − 8. kat. A − Milan Ondričko −
1:03:58 hod., 42. miesto − 14. kat. B − Ing. Ján
Schnitzer − 1:18:29 hod.

12.7.2008 − Medzev − Hámornícky
polmaratón − 21,1 km
muži − 3. miesto − 3. kat. A − Vladislav Lipovský
− 1:20:21 hod.

13.7.2008 − Štrba − Malý štrbský maratón
− 31,4 km

9.8.2008 − Rajec − Rajecký maratón
− 42,2 km

muži − 32. miesto − 18. kat. A − Cyprián Vaľko −
2:16:03 hod., 36. miesto − 19. kat .A − Milan
Ondričko − 2:17:51 hod., 43. miesto − 22. kat.
A − Ján Tomko − 2:19:34 hod.

20.7.2008 − Banské − Bančanská desiatka
− 10 km
muži − 12. miesto − 8. kat. A − Milan Ondričko −
39:03 min., 24. miesto − 5. kat. C − Jozef Vargo−
vič − 42:44 min., 47. miesto − 13. kat. B − Ing.
Ján Schnitzer − 49:31 min.

3.8.2008 − Kavečany − Malý Kavečanský
maratón − 21,1 km
muži − 13. miesto − 7. kat. A − Milan Ondričko −
1:25:40 min.

3.8.2008 − Klokočov − Klokočovská päťka
− 5 km
muži − bez prezentácie / štrajk / − odbehli: Ján
Demčák a Jozef Vargovič

W FUTBAL W FUTBAL W FUTBAL W
ROZLOSOVANIE SÚŤAŽÍ 2008/2009
V. liga J−V – dospelí
Jeseň 2008
01. kolo 10.08.2008 (16:00) nedeľa: Naciná Ves − Strážske, 02. kolo 16.08.2008 (16:00) sobota: Strážske
− Ruskov, 03. kolo 24.08.2008 (16:00) nedeľa: Lastomír − Strážske, 04. kolo 30.08.2008 (16:00) sobota:
Strážske − Sokoľany, 05. kolo 07.09.2008 (15:30) nedeľa: Dvorianky − Strážske, 06. kolo 13.09.2008 (15:30)
sobota: Strážske − Čierna n/T, 07. kolo 21.09.2008 (15:00) nedeľa: Michaľany − Strážske, 08. kolo
27.09.2008 (15:00) sobota: Strážske − Borša, 09. kolo 05.10.2008 (14:30) nedeľa: Cejkov − Strážske, 10.
kolo 11.10.2008 (14:30) sobota: Strážske − Budkovce, 11. kolo 19.10.2008 (14:00) nedeľa: Čičarovce −
Strážske, 12. kolo 26.10.2008 (14:00) nedeľa: Slivník − Strážske, 13. kolo 01.11.2008 (13:30) sobota:
Strážske − Medzev, 14. kolo 08.11.2008 (13:30) sobota: Strážske − Naciná Ves.
Jar 2009
15. kolo 05.04.2009 (15:30) nedeľa: Ruskov − Strážske, 16. kolo 11.04.2009 (15:30) sobota: Strážske −
Lastomír, 17. kolo 19.04.2009 (15:30) nedeľa: Sokoľany − Strážske, 18. kolo 25.04.2009 (16:00) sobota:
Strážske − Dvorianky, 19. kolo 03.05.2009 (16:00) nedeľa: Čierna n/T − Strážske, 20. kolo 09.05.2009
(16:00) sobota: Strážske − Michaľany, 21. kolo 17.05.2009 (16:00) nedeľa: Borša − Strážske, 22. kolo
23.05.2009 (16:00) sobota: Strážske − Cejkov, 23. kolo 31.05.2009 (16:00) nedeľa: Budkovce − Strážske,
24. kolo 06.06.2009 (16:00) sobota: Strážske − Čičarovce, 25. kolo 13.06.2009 (16:00) sobota: Strážske −
Slivník, 26. kolo 21.06.2009 (16:00) nedeľa: Medzev − Strážske.
IV. liga, sk. JUH − dorastenci
Jeseň 2008
01. kolo 09.08.2008 (14:00) sobota: Poproč − Strážske, 02. kolo 17.08.2008 (13:45) nedeľa: Strážske −
Sobrance, 03. kolo 24.08.2008 (13:45) nedeľa: Geča − Strážske, 04. kolo 31.08.2008 (13:45) nedeľa:
Strážske − V. Opátske, 05. kolo 06.09.2008 (14:00) sobota: Barca − Strážske, 06. kolo 14.09.2008 (13:15)
nedeľa: Strážske − Krompachy, 07. kolo 20.09.2008 (14:00) sobota: Gelnica − Strážske, 08. kolo 28.09.2008
(12:45) nedeľa: Strážske − Žakarovce, 09. kolo 04.10.2008 (12:15) sobota: Bidovce −Strážske, 10. kolo
12.10.2008 (12:15) nedeľa: Strážske − Smižany, 11. kolo 18.10.2008 (11:45) sobota: V. Kapušany −
Strážske, 12. kolo 26.10.2008 (11:45) nedeľa: Strážske − Turňa n/B, 13. kolo 01.11.2008 (10:00) sobota:
Kr. Chlmec − Strážske, 14. kolo 09.11.2008 (11:15) nedeľa: Strážske − Poproč.
Jar 2009
15. kolo 05.04.2009 (13:15) nedeľa: Sobrance − Strážske, 16. kolo 12.04.2009 (13:15) nedeľa: Strážske −
Geča, 17. kolo 19.04.2009 (13:45) nedeľa: V. Opátske − Strážske, 18. kolo 26.04.2009 (13:45) nedeľa:
Strážske − Barca, 19. kolo 02.05.2009 (14:00) sobota: Krompachy − Strážske, 20. kolo 10.05.2009 (13:45)
nedeľa: Strážske − Gelnica, 21. kolo 17.05.2009 (13:45) nedeľa: Žakarovce − Strážske, 22. kolo 24.05.2009
(13:45) nedeľa: Strážske − Bidovce, 23. kolo 30.05.2009 (13:45) sobota: Smižany − Strážske, 24. kolo
07.06.2009 (13:45) nedeľa: Strážske − V. Kapušany, 25. kolo 14.06.2009 (13:45) nedeľa: Turňa n/B −
Strážske, 26. kolo 21.06.2009 (13:45) nedeľa: Strážske − Kr. Chlmec.

muži − 23. miesto − 10. kat. A − Milan Ondričko
− 2:57:52 hod., 35. miesto − 5. kat. C Jozef
Vargovič − 3:03:24 hod., 102. miesto − 38. kat.
B − Ľubomír Lipovský − 3:33:19 hod., 154.
miesto − 58. kat. B − Ing.Ján Schnitzer − 3:57:41
hod.

10.8.2008 − Sedliská − Sedliščanská
päťnastka − 15 km
muži − 11. miesto − 5. kat. A − Ján Tomko −
1:01:10 hod., 22. miesto − 7. kat. A − Milan
Ondričko − 1:07:28 hod.

17.8.2008 − Košice − Šaca − Beh údolím
Idy − 10 km
muži − 24. miesto − 14. kat. A − Ján Tomko −
38:37 min.
− VL −

Plážový volejbal
Strážske Séria „A“ 5 − 6. Júl 2008
Ženy: 1. Opatovská, Opatovská 2. Turnerová,
Železníková 3. Pupalová, Murinová. Muži: 1.
Petrucha, Špaček 2. Patúc, Šmahel 3. Pod−
horný, Masný

Majstrovstvá Slovenska − Oblasť
Východ − Strážske Kadeti: 1. Turlík, Leška−
nič − HN 2. Hirjak, Šuľak − HN 3. Michalenko,
Antolčík − HN. Kadetky: 1. Marešová, Haitcho−
vá − PP 2. Mlynárová, Kaňuková − PP 3. Dojčá−
rová, Faixová − Vyš. Hágy. Juniori: 1. Knap,
Hriňák − STR, SL 2. Turlík, Leškanič − HN 3.
Sopko, Hank − PO. Juniorky: 1. Kováčová,
Šoltésová − PP 2. Neuwirthová, Marašová − PP
3. Hudecová, Dučová TV
Východný pohár − Seria „B“ – Veľ.
Kapušany: 1. Sekera, Sekera 2. Baranyi, Ne−
meth 3. Šveda, Rajduga. Trebišov: 1. Németh,
Kseňák 2. Ondrušek, Kašter 3. Sekera, Seke−
ra. Zemplínska Šírava: 1. Sekera, Sekera 2.
Ondrušk, Semanišin 3. Kseňák, Németh. Ba−
rdejov: 1. Ondrušek, Semanišin 2. Sekera, Se−
kera 3. Baranyi, Németh
Majstrovstvá mesta: 1. Sekera, Sekera
2. Vaňko, Beň 3. Varšo, Varšo
− red −

Volejbal – muži
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu
2007/2008
Výsledky:
VK Strážske – VK Michalovce
3:0, 3:0, 1:3, 3:2, 3:1, 3:2, 0:3, 2:3
VK Strážske – VK Vranov n/T
3:2, 3:0, 3:0, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:0
VK Strážske – VK Veľké Kapušany
1:3, 3:1, 3:0, 3:0, 1:3, 3:2, 3:1, 3:1
VK Strážske – VK Trebišov
3:0, 3:0, 0:3, 2:3, 3:1, 0:3, 3:2, 1:3

Konečná tabuľka:
Strážske
32
23:9 77:43 55
Trebišov
32 19:13 70:60 51
Michalovce
32 18:14 67:59 50
Veľ. Kapušany
32 16:16 70:60 48
Vranov n/T
32
4:28 27:89 36
Hrali: Balaž, Bálint, Boroš, Dunajčák ml., Ko−
vaľ, Müller, P. Olearník, J. Sekera ml., T. Sekera,
Varšo, Venglarčík, T. Volčko, Donič, Knap, Sovjak.
− Š. Vaňko −
1.
2.
3.
4.
5.

VK
VK
VK
VK
VK

III. liga, sk. B – starší a mladší žiaci
Jeseň 2008
01. kolo 23.08.2008 Vranov „B“ − Strážske, 02. kolo 30.08.2008 Strážske − Marhaň, 03. kolo 06.09.2008
Snina „B“ − Strážske, 04. kolo 13.09.2008 Strážske − Haniska, 05. kolo 20.09.2008 Bystré − Strážske, 06.
kolo 27.09.2008 Strážske − Šaca−Brekov, 07. kolo 04.10.2008 Hanušovce − Strážske, 08. kolo 11.10.2008
Strážske − Medzilaborce, 09. kolo 18.10.2008 SAFI Prešov − Strážske.
Jar 2009
10. kolo 25.04.2009 Strážske − Vranov „B“, 11. kolo
Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
02.05.2009 Marhaň − Strážske, 12. kolo 09.05.2009
dzajú desaťkrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka Mgr.
Strážske − Snina „B“, 13. kolo 16.05.2009 Haniska
A. Babjaková, členovia Ing. M. Kačur, Mgr. A. Hordošová,
− Strážske, 14. kolo 23.05.2009 Strážske − Bystré,
Mgr. K. Hajdučko. Zodpovedná redaktorka: Mgr. A. Hordo−
15. kolo 30.05.2009 Šaca−Brekov − Strážske, 16.
šová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dubčeka, 072 22
kolo 06.06.2009 Strážske − Hanušovce, 17. kolo
Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275. Redakčná uzá−
13.06.2009 Medzilaborce − Strážske, 18. kolo
vierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vy−
20.06.2009 Strážske − SAFI Prešov.
hradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať
Poznámka:
so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský − LiRea. Tlač: Podvihorlatská tlačiareň, Hu−
Začiatok zápasu − starší žiaci 9,00 hod. Začiatok
menné. Registrované Okresným úradom v Michalovciach pod číslom 18/99.
zápasu − mladší žiaci 10,45 hod.
− red −

