
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stráž−
skom dňa 11.9.2008 otvoril primátor mesta Ing.
Vladimír Dunajčák. Poslanci Mestského zastupiteľ−
stva zobrali po prerokovaní na vedomie nasle−
dujúce body: Plnenie úloh z uznesení MsZ, rie−
šenie pripomienok zo zasadnutí MsZ, informáciu
spoločnosti Ekologické služby, s.r.o. o Skládke
tuhých odpadov Hôrky−Pláne, informáciu spoloč−
nosti Pavkon , s.r.o. o možnosti budovania veternej
elektrárne, čerpanie rozpočtu mesta Strážske k
30.06.2008, čerpanie príspevku Mestského pod−
niku služieb mesta Strážske k 30.06.2008, mate−
riál Mestského podniku služieb mesta Strážske –
rozvoj do ďalších období, harmonogram prípravy
rozpočtu mesta na roky 2009 – 2011, informáciu o
platení dane z nehnuteľnosti, investičné akcie
mesta Strážske na rok 2009, nakladanie s komu−
nálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v meste
Strážske za I. polrok 2008, správu hlavného kon−
trolóra mesta Strážske o kontrole dodržiavania
ustanovení  zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o
sociálnom fonde v znení neskorších predpisov,
správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole dodržiavania ustanovení   § 9 Zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov pri  vyradzovaní majetku za roky 2006 a
2007, správu hlavného kontrolóra mesta Strážske
o kontrole vybavovania sťažností a petícií za I.
polrok 2008, žiadosť o prenájom a kúpu pozemku
na parc. Č. 438/1 o rozlohe cca 2 000 m2 pre
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo za úče−
lom výstavby supermarketu, návrh na schválenie
výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť posky−
tovanú žiakovi v Centre voľného času Dúha
Strážske. 

Mestské zastupiteľstvo následne schválilo: 
l II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008 rozpo−
čtovým opatrením č. 2/2008: zvýšenie príjmov vo
výške 5090 tis. Sk, zvýšenie výdavkov vo výške
5090 tis. Sk. 

Príjmy: Bežný rozpočet: 80039, Kapitálový
rozpočet: 2112, Finančné operácie:13600, Príjmo−
vá časť po zmene vo výške: 95751 tis.Sk.

Výdavky: Bežný rozpočet: 70598, Kapitálový
rozpočet: 23153, Finančné operácie: 2000, Výdav−
ková časť po zmene vo výške: 95751 tis. Sk.
Rozpočet po navrhovanej zmene ako vyrovnaný
vo výške 95751 tis. Sk.
l Dodatok č. 1 k VZN mesta Strážske č. 40 o
ochrane životného prostredia s úpravou textu
l Dodatok č. 1 k VZN mesta Strážske č. 41 o
chove a držaní zvierat l Dodatok č. 5 k VZN
mesta Strážske č. 43 o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi l Prenájom ga−
ráže na ul. Pod hradom o rozlohe cca 20 m2 pre
p. Milana Ciganoca, Mierová 629, Strážske l Pre−
nájom garáže na ul. Pod hradom o rozlohe cca 20
m2 pre p. Patrika Čatloša, Vihorlatská 622, Stráž−
ske l Prenájom nebytového priestoru o rozlohe
cca 100 m2 v Kryte CO pre p. Petra Kiela, Staré
237 za účelom zriadenia veľkoskladu alkoholických
a nealkoholických nápojov l Prenájom pozemku −
parkovacej plochy na autobusovom nástupišti
mesta Strážske o rozlohe cca 2 x 5 m pre p. Mar−
tina Semancu, Obchodná 440, Strážske za účelom
prevádzkovania taxislužby l Prenájom pozemku

parc. č. 1823/4 o výmere 1360 m2 podľa geo−
metrického plánu č.36183415−72/2007 pre BENOL
STEEL, a.s. Košice, Popradská 66, Košice od
01.10.2008 l Prenájom nebytového priestoru v
budove Zimného štadióna pre spoločnosť Lifeline
Slovakia, s.r.o. za účelom využitia skladovacích
priestorov v zmysle platného VZN l Predaj ne−
upotrebiteľného majetku v správe Mestského
podniku služieb mesta Strážske (havarovaný trak−
tor ZETOR 7745) p. Martinovi Baranovi, Banské 12
na základe ponukového konania za 115 tis. Sk l

Započítanie účelne vynaložených finančných ná−
kladov pre prevádzku Park Pub vo výške 3 258,−
Sk bez DPH do platby nájomného  l Jednorazovú
sociálnu výpomoc pre p. Annu Ihnátovú v sume
2 000,− Sk l Predĺženie NZ pre: Pacola Ján, Mike−
ľová Marta, Hudec Jozef, Kapura Viliam, Čurma
Slavomír do 31.12.2008 l Zrušenie členstva p.
Juraja Andrejka v Redakčnej rade l Členov Re−
dakčnej rady p. Petra Kičinku a p. Alenu Jureč−

kovú l Člena školskej rady pre Základnú školu
Strážske p. Alenu Jurečkovú. 

Mestské zastupiteľstvo uložilo: Doplniť
predložený materiál Mestského podniku služieb
mesta Strážske v zmysle diskusie. Úloha bola
určená pre riaditeľa MsPS Ing. Igora Plitka. 

Mestské zastupiteľstvo zrušilo: Bod A/9 a)
uznesenia č. 157/2008 zo dňa 16.07.2008. 

Mimoriadne rokovanie Mestského  zastupi−
teľstva v Strážskom, ktoré sa konalo dňa 8.10.
2008 malo na programe iba jeden bod. 

Poslanci po prerokovaní schválili: Predlo−
ženie žiadosti o NFP v rámci Operačného progra−
mu Životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná
ochrana a racionálne využívanie vôd a opatrenia
č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpa−
dových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na
projekt „Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske“.
Výška celkových výdavkov na spolufinancovanie
projektu žiadateľom je 11,6% z oprávnených nákla−
dov projektu, čo predstavuje čiastku 8 696 184,00
Sk (288 660,42 EUR). Žiadateľ NFP zabezpečí fi−
nancovanie projektu z hotovostných vlastných
zdrojov.                                        − redakcia −
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zmena rozpočtu mesta Strážske na rok 2008

MINI OCELIAREŇ
Dňa 4. septembra 2008 sa na MsÚ v Strážskom konala tlačová konferencia spoločnosti Slovakia

Steel Mills a.s. Za účasti: Ing. Ján Tušim, generálny riaditeľ, podpredseda predstavenstva Slovakia Steel
Mills, a.s., Ing. Alexander Urban, obchodný riaditeľ, člen predstavenstva Slovakia Steel Mills, a.s., Ing.
Marian Siegfried, technický riaditeľ, člen predstavenstva Slovakia Steel Mills, a.s., Ing. Vladimír Dunajčák,
primátor mesta Strážske. 

Spoločnosť Slovakia Steel Mills, a.s. oficiálne v tento deň oznámila začatie výstavby nového hutníc−
keho závodu, konkrétne jedná sa o Oceliareň a valcovňu, ktorá sa bude nachádzať v priemyselnej zóne
mesta Strážske (areál závodu Chemko). Spoločnosť Slovakia Steel Mills, a.s. bola založená v roku 2007
a je dcérskou spoločnosťou holandskej spoločnosti Steel Assets Management B.V. Hlavným akcionárom
je slovenský podnikateľ Braňo Prieložný. SSM a.s. sa zaviazala vybudovať monitorovaciu stanicu v cen−
tre nášho mesta a taktiež zrevitalizovať mestský park o rozlohe 12 ha. 

Táto spoločnosť predpokladá zamestnanosť približne 300 priamych pracovných miest, 250 nepria−
mych a 700 pracovných miest v čase výstavby. Dátum ukončenia výstavby by mal byť v prvej polovici
roku 2010, spustenie výroby a overovacie skúšky sú predbežne plánované na 3. štvrťrok 2010. V 4.
štvrťroku 2010 sa plánuje dosiahnutie projektovej kapacity 600 000 t/ročne. Medzi finálne výrobky spo−
ločnosti SSM a.s. budú patriť: stavebná tyčová oceľ, stavebná tyčová oceľ vo zvitkoch, valcový drôt pre
ďalšie ťahania a mnoho ďalších. Spoločnosť Slovakia Steel Mills a.s. sa takto zaradí medzi najväčších
investorov na východnom Slovensku.                                                                      − redakcia −



1. Kauza Tepláreň − momentálny stav 

„Elektráreň Strážske 700 MWe − stavba prvého
bloku 350 MWe“

Dňa 11. 2. 2008 bol mestu Strážske doručený
zámer navrhovateľa TP 2, s.r.o. Bratislava
„Elektráreň Strážske 700 MWe – stavba prvého
bloku 350 MWe“, ktorý sa má realizovať v areáli
závodu Chemko, a.s. Strážske. V súlade s ustano−
vením § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie za−
bezpečilo mesto Strážske informovanie verejnosti
prostredníctvom úradnej tabule, mestského rozhla−
su a internetovej stránky mesta a sprístupnenie
zámeru v dobe od 11. februára 2008 do 5. marca
2008. V súlade s ustanovením § 23 ods. 4 zákona
NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie Mesto Strážske dalo 29. 2. 2008
stanovisko k zámeru, v ktorom požadovalo, aby v
Správe o hodnotení činnosti na životné prostredie
v rámci komplexného zistenia, opísania a vyhod−
notenia predpokladaných vplyvov navrhovanej
činnosti navrhovateľ riešil 6 pripomienok. Do tohto
dátumu nebola zo strany občianskej verejnosti
vznesená žiadna pripomienka k zámeru. 

Dňa 3. marca a 6. marca doručila Občianska
iniciatíva za zastavenie spracovania zámeru mestu
pripomienky k zámeru a podpisové hárky. Tieto
materiály boli odstúpené Ministerstvu životného
prostredia SR (ďalej len MŽP SR). K zámeru sa
vyjadrovali orgány štátnej správy, samosprávy,
odborné organizácie dotknuté navrhovanou čin−
nosťou a obyvatelia žijúci v dotknutom území. Dňa
15. apríla 2008 na rokovaní v budove MŽP SR v
rámci určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej
činnosti bolo od navrhovateľa požadované variant−
né riešenie v rozsahu 3 všeobecných a 58 špeci−
fických požiadaviek. Pre hodnotenie navrhovanej
činnosti nestanovilo MŽP SR časový harmono−
gram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce
časový rozsah hodnotenia. Je len na navrhova−
teľovi, v akom časovom horizonte vyhodnotí všetky
požiadavky, ktoré vyplynuli zo zámeru. 

Ďalší postup v rámci zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie:

Po spracovaní správy o hodnotení túto navrho−
vateľ predloží MŽP SR, ktoré bude pokračovať v
procese posudzovania. Mesto Strážske do troch
dní po doručení správy o hodnotení bude o nej
informovať verejnosť spôsobom v meste obvyklým
a po dobu 30 dní bude možné do správy na−
hliadnuť, robiť si z nej výpisy, odpisy alebo zho−
toviť kópie. Do uplynutia doby vystavenia správy
zabezpečí mesto v spolupráci s navrhovateľom
jej verejné prerokovanie, ktorého dátum a čas
bude verejnosti oznámené 10 dní pred jeho ko−
naním. MŽP SR určí odborne spôsobilú osobu,
ktorá vypracuje odborný posudok k navrhovanej
činnosti a následne MŽP SR vydá záverečné sta−
novisko z posúdenia navrhovanej činnosti. V záve−
rečnom stanovisku uvedie či odporúča, alebo ne−
odporúča realizáciu uvedenej činnosti, prípadne za
akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej
sledovania a vyhodnocovania. 

Marta Bočková, referent pre životné prostredie 

2. Akcie v Broadway clube − neporiadok,
hluk, opitá mládež .... 

Broadway, Caracas, alebo predtým kaviareň je
nehnuteľnosť, ktorá bola vybudovaná za účelom
ponuky reštauračných služieb spojených s taneč−
nou zábavou a hudobnou produkciou. Súčasný
majiteľ a prevádzkovateľ zariadenia vykonal
opatrenia, ktorými sa pokúsil eliminovať prenikajúci
hluk zo spomínaného zariadenia. Mestská polícia
za obdobie od znovuotvorenia prevádzky eviduje
iba 2 anonymné oznámenia na hlučnosť pre−
vádzky. Napriek tomu mesto pristúpi k rokovaniu s

majiteľom prevádzky, aby boli uspokojení aj
vnímavejší majitelia dotknutých nehnuteľností.
Ďalším podnetom je podávanie alkoholických
nápojov v pohostinských zariadeniach. MsP
Strážske v spolupráci s OO PZ SR v Strážskom
vykonali 4 plošné akcie zamerané na kontrolu po−
dávania alko− nápojov neplnoletým osobám. Vo
vykonávaní týchto kontrol budeme aj naďalej
pokračovať aj za prítomnosti soc. pracovníkov
mesta.          Štefan Roman náčelník MsP Strážske

3. Dopravné značenie − ul. Komenského

Mesto Strážske ako samosprávny orgán sa
snaží o uspokojenie potrieb a organizáciu  verej−
ného života pre čo najlepšie fungovanie našej
spoločnosti.Opiera sa pritom o volebné programy,
podnety občanov a organizácií ako aj o jestvujúce
právne normy. Snaží sa v rámci možností vyhovieť
čo najširšiemu počtu svojich obyvateľov . Tak tomu
je aj na ul. Komenského, kde po mnohých ústnych
aj písomných sťažnostiach obyvateľov a poslan−
cov MsZ, ktorí ich zastupujú, pristúpilo mesto k
vylúčeniu dopravy k objektom Komenského 668,
669 a Osloboditeľov 627. 

Mesto po predchádzajúcom súhlasnom stano−
visku OR PZ SR Michalovce – odbor dopravy,
osadilo na prístupových komunikáciách DZ B1. K
spravodlivému posúdeniu tohto problému je treba
podotknúť, že v okolí týchto bytoviek je najviac
parkovacích miest v celom meste. Podstatné je
však aj to, že podklad tejto komunikácie nie je
stavaný na pravidelnú premávku a tiež to, že
šírkové usporiadanie tejto komunikácie nevyhovuje
premávke na komunikáciách podľa platných
noriem. To sa prejavovalo najmä zničením trávna−
tých plôch odstavovaných a prechádzajúcich
vozidiel ako aj množstvom výmoľov pri  týchto
komunikáciách. Odstavené vozidlá tvorili prekážku
pre vozidlá obslužných činností /vodárne, plynár−
ne, elektrárne, telekomunikácie a pod./ ako aj
vozidlá polície, hasičov a sanitiek. Dôležité je tiež
podotknúť, že tieto komunikácie bezprostredne
susedia s detskými ihriskami, čím môže dôjsť k
poškodeniu odstavených vozidiel športovými akti−
vitami  a pod. Mesto v súčasnosti neuvažuje nad
zrušením zákazu v tejto lokalite. 

Štefan Roman náčelník MsP Strážske 

4. Rýchlosť 40 km − retardéry 

Mesto sa dlhodobo zaoberá bezpečnosťou na
úseku dopravy najmä na štátnych cestách 1/74 a
1/18. Mesto má iba minimálnu možnosť ovplyv−
ňovať rýchlosť prechádzajúcich vozidiel, alebo
inštaláciu dop. značenia na uvedených komuniká−
ciách. Mesto nie je majiteľom ani správcom týchto
komunikácií. Napriek tomu sa už od roku 1992
snaží o reguláciu povolenej rýchlosti a o jej
obmedzenie na tzv. 40−tku. 

Správca komunikácie ani odbor dopravnej
polície nesúhlasia s obmedzením rýchlosti na
týchto cestách, pretože na odsúhlasenie takéhoto
kroku nie je splnená podmienka tzv. nehodovost−
ného úseku. Napriek tomu mesto vykonalo na
vlastné náklady inštaláciu svetelnej signalizácie
pred prechodom pre chodcov. Zariadilo osadenie
opticko−signalizačných  bŕzd /retardérov/ na vyti−
pované úseky ciest. V súčasnosti spĺňajú svoj
účel iba čiastočne, pretože sú po dobe životnosti.
Ďalším krokom bolo pristúpenie mesta ku zmluve
s firmou, ktorá v spolupráci z MsP Strážske za−
bezpečí meranie rýchlosti na týchto cestách. Toto
opatrenie malo mať navýraznejší efekt na nedis−
ciplinovaných vodičov. Štátne orgány však obciam
a mestám túto možnosť v novele zákona po−
zastavili. V spomínanej novele zákona o premáv−
ke na pozemných komunikáciách je upravená
rýchlosť v obciach a mestách na 50 km/hod.  Na

miestných komunikáciách budeme aj naďalej
obmedzovať rýchlosť vozidiel osadzovaním spo−
maľovacích prahov čo je bežné v celej západnej
Európe. 

5. Kamerový systém

V každom meste je najrizikovejším bodom z
pohľadu bezpečnosti a ochrany verejného poriad−
ku centrum mesta. Z dôvodu ochrany centra
mesta mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom
zasadaní v roku 2004 projekt kamerového monito−
rovacieho systému. Ešte v tom istom roku bol
projekt predložený Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality, ktorá prispievala na realizáciu takýchto
projektov. Kvôli nedostatku peňazí nebol podpo−
rený ani jeden projekt s týmto zameraním na
celom území republiky, preto tento projekt
priebežne aktualizujeme. O príspevok sa budeme
uchádzať aj v nasledujúcom roku, poprípade sa
budeme snažiť presvedčiť poslancov MsZ o ne−
vyhnutnosti tejto preventívnej aktivity a riešiť ju  aj
samofinancovaním. 

Štefan Roman náčelník MsP Strážske 

6. Úprava pešej zóny 

V súčasnosti Mesto Strážske zabezpečuje
architektonické riešenie námestia. Po vypracovaní
návrh bude predmetom diskusie, pripomienky sa
zapracujú do konečného návrhu. Následne bude
vypracovaný projekt pre stavebné povolenie na
základe ktorého požiadame o vydanie stavebného
povolenia. Financovanie bude z európskych
fondov. Predpokladaný termín realizácie rok 2010−
2011. Odhadovaný náklad stavebných prác cca
45 000 000,− Sk.

V rámci rekonštrukcie námestia sa uvažuje s
21 objektmi okrem iných spevnené plochy, von−
kajší vodovod, vonkajšia kanalizácia, odvodnenie
spevnených plôch, rekonštrukcia STL distribučnej
siete, NN rozvody, vonkajšie osvetlenie, mestský
rozhlas, bezpečnostný kamerový systém, tribúna,
fontána, rekonštrukcia verejného WC, drobná
architektúra, pomníky A. Dubčeka, I. a II. svetovej
vojny, sadové úpravy.                   Michal Zásadný

7. Odkanalizovanie ul. Gaštanovej 

Mesto Strážske v rámci stavby „Rozšírenie
stokovej siete v západnej časti mesta Strážske“
rieši odvedenie odpadových splaškových vôd od
jednotlivých nehnuteľnosti na uliciach Zámočnícka,
Nová, Za Záhradami, Agátová, Brezová, Lipová,
Gaštanová, S. Chalúpku, v katastrálnom území
Strážske. Ide o rozšírenie kanalizačnej siete
mesta Strážske. Stoka B je len gravitačná. Stoka
A bude gravitačne privádzať odpadové vody do
areálu ČOV, kde bude zriadená čerpacia stanica,
ktorá bude prečerpávať odpadové vody do príto−
kového žľabu ČOV (ešte pred česlá). Na stavbu
stôk budú použité potrubia Hobas DN 500 a PVC
potrubia korugovaného DN 300. Čerpacia stanica
bude prefabrikovaná zo železobetónových dielcov.
Prečerpávanie odpadových vôd budú zabezpečo−
vať dve čerpadlá osadené v nej. Realizovať sa
budú aj kanalizačné prípojky k jednotlivým domom
po oplotenie a taktiež revízne šachty osadené
tesne pred hranicou pozemku vlastníka na verej−
nom priestranstve. Kanalizačné šachty budú pre−
fabrikované s monolitickým dnom o vnútornom
priemere 1,0 m. Stoka C v hodnote 1 080 000,− Sk
na ul. S. Chalúpku je ukončená a skolaudovaná.
Táto bola financovaná z prostriedkov VVS, a.s.
Košice. Stoka A – 1 (úsek od Zámočníckej ulice po
ČOV) o náklade 10 461 106,− Sk a stoka A – 2
(ul. Zámočnícka, Nová) o náklade 8 325 629,− Sk
spolu s kanalizáciou na ulici Krivošťanskej o ná−
klade 55 581 710,− Sk, na ktorú je vydané staveb−

Pýtame sa kompetentných

Dňa 8.10.2008 sa konalo verejné stretnutie poslancov MsZ s občanmi mesta. Prinášame odpovede kom−
petentných zamestnancov Mesta Strážske na položené otázky.
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né povolenie je spojená do stavby „Rozšírenie sto−
kovej siete mesta Strážske“ s celkovým rozpoč−
tovaným nákladom 74 368 445,− Sk je plánovaná
na začatie v roku 2009 s ukončením v roku 2010.

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa stavby. Stavba bude financovaná z
európskych fondov.V ďalšej etape uvažujeme s
realizáciou stoky A – 3 (ulica Agátová, Brezová,
Lipová, Gaštanová) a stoky B (ulica Za Záhra−
dami).

8. Oprava miestnych komunikácií 

Mesto Strážske má vypracovanú projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu chodníka na ulici
Laboreckej o náklade v rámci I. etapy  847 540,−
Sk. Požiadali sme Úrad vlády SR o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na celý náklad.
Predpoklad realizácie rok 2009.

V súčasnosti sa spracúva projektová doku−
mentácia na rekonštrukciu chodníka na ul. Miero−
vej pravá strana v smere Vranov – Strážske,
chodníka na ul. Vihorlatskej pravá strana v smere
Michalovce – Humenné, obojstranná rekonštrukcia
chodníka na ul. Osloboditeľov, obojstranná rekon−
štrukcia chodníka na ul. Družstevnej a chodník na
ul. Obchodnej.

Po vypracovaní dokumentácie a vydaní sta−
vebného povolenia požiadame o dotáciu na reali−
záciu rekonštrukcie chodníkov z európskych fon−
dov. Predpokladaný termín realizácie rok 2009 –
2010. Odhadovaný náklad stavebných prác cca
5 000 000,− Sk.

9. Prostredie okolo nás 

Mestský podnik služieb mesta Strážske a jeho
organizačná zložka Technické služby zabezpečujú
činnosti, ktoré prispievajú k zvýšeniu úrovne
nášho prostredia. V súčasnej dobe rast životnej
úrovne spôsobuje zvýšenie spotreby nás obyva−
teľov vo všetkých aspektoch nášho života. Stretá−
vame sa s tým pri plnení našich každodenných
úloh, vyplývajúcich z nášho poslania.  

Rastom životnej úrovne dochádza k zmene
štruktúry vykonávaných činnosti oproti minulosti
bez výraznejšieho vplyvu na vykonávanie doteraj−
ších činností, čo ale z hľadiska času nie je
udržateľné. Zvýšili sa činnosti v oblasti spraco−
vania odpadov – či už sú to tuhé komunálne od−
pady (TKO) alebo následná činnosť – separovanie
zložiek z tuhého komunálneho odpadu, činnosti v
oblasti spracovania biologicky rozložiteľných
odpadov, čo sa mimochodom od roku 2010 stáva
zákonnou povinnosťou.  

Ale ak rast odpadov je v medziročnom období
počítaný na desiatky %, existuje nárast vysepa−
rovaných zložiek odpadu, je niekedy problematické
zabezpečiť čistotu a poriadok v stave, aký je

akceptovateľný pre všetkých. Okrem týchto
skutočnosť, je taktiež potrebné upozorniť na
technický stav techniky, ktorá vie zabezpečiť
údržbu a poriadok − neexistencia komunálneho
vozidla na čistenie a údržbu miestnych komu−
nikácií, nárastom zberných kontajnerov pre vy−
separované zložky už nestačí kapacita vozidla na
ich zber, rast vyseparovaných zložiek nie je
zabezpečený dostatočne veľkým zberným dvorom
so všetkými technickými prostriedkami na konečné
spracovanie vyseparovaných zložiek, to isté platí
aj pre zberný dvor biologicky rozložiteľného
odpadu. V posledných rokoch sa investovali ne−
malé finančné prostriedky do navýšenia zberných
nádob pre TKO, čo sa ale neprejavilo v čistote.
Dennodenne sa stretávame s poškodzovaním,
vysypaním týchto nádob, následne poveter−
nostným vplyvom znečistením okolitého prostredia
– to všetko dáva negatívny pohľad na našu čin−
nosť.   

Je zarážajúce, akým spôsobom niektorí ob−
čania nášho mesta pristupujú k čistote a k
nakladaniu s odpadom. Za predchádzajúce obdo−
bia sa rozbehol systém separovaného zberu, ale
ku ktorému ak nepristúpime všetci, nebude plniť
svoju funkciu. 

Len spoločným prístupom nás všetkých k
čistote nášho prostredia, váženia si práce TS
môžeme mať naše mesto čisté, pekné a závidené
v širokom okolí. 

Ing. Igor Plitko, riaditeľ MsPS mesta Strážske 
v spolupráci s kolektívom 

Pýtame sa kompetentných
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Terénna sociálna práca v Strážskom
Mesto Strážske od 1. októbra 2008 realizuje

projekt Terénna sociálna práca v meste Strážske,
ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom, poskytnutím nenávratného finančného
príspevku. Príspevok je poskytnutý cez operačný
program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a
opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb sta−
rostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizo−
vané rómske komunity. V meste je zriadená kan−
celária, v ktorej pracuje jeden terénny sociálny
pracovník a jeho dvaja asistenti. Cieľovými skupi−
nami zaradenými do projektu sú nezamestnaní
občania, občania v hmotnej núdzi, osoby spo−
ločensky neprispôsobivé, obyvatelia separovaných
a segregovaných rómskych osád. Hlavnou akti−

vitou projektu je výkon terénneho sociálneho pra−
covníka a jeho asistentov, pomoc osobám z cieľo−
vých skupín pri zaradení sa na trh práce, posky−
tovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej
inklúzie, zriadenie a vybavenie kancelárie terén−
neho sociálneho pracovníka, publicita a šírenie
dobrej praxe.  

Kancelária terénneho sociálneho pracovníka sa
nachádza v Dome kultúry, Družstevná 508,
Strážske. 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKOU ÚNIOU.

UPOZORNENIE: Terénni sociálni pracovníci
majú prevažný výkon svojej práce v teréne, preto
je možné, že ich nenájdete vo svojej kancelárii. Pre
bezproblémové skontaktovanie pripájame telefón−
ne číslo 0917642140.                             − red −

Spoločenská
rubrika

September, október 2008
Narodili sa: 7 dievčatká, 3 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavrelo 7 snúbeneckých

párov
Jubilanti: 50 r.: Miroslav Slepák, Ing. Vladimír

Uhrin, František Sabo, Ľubomír Ihnát, Darina Gra−
došová, Zdenka Duraníková, Angela Nazadová,
Helena Ivanová, Mária Gažová, Margita Bočková
55 r.: Ján Kuchta, Anna Mundírová, Valéria Mitro−
vá, Vlasta Adamová, Magdaléna Tomková, Eva
Vargová
60 r.: Jozef Štafura, František Kostelník, Ján Tkáč,
Ladislav Stach, Štefan Miško, Eduard Tokár, Du−
šan Laščinský, Milan Holej, Mária Slivková, Mária
Voroňaková, Ružena Ferenčíková, Irena Maľu−
dyová
65 r.: Božena Besedičová
70 r.: Ján Grmolec, Jozef Jakubik, Ing. Alexander
Klein, Anna Juhászová, Otília Matisová
75 r.: Michal Tokár, Leonard Kočerha, Anna Vil−
kovská, Mária Polačiková, Antónia Jeseňková, He−
lena Pacolová, Anna Tokárová
80 r.: Mikuláš Suchitra, Jozef Vaľovčík, Anna Buj−
novská
85 r.: Berta Špirňaková, Mária Adamová

Zomreli: Marián Goga, Paulina Bačová, Adela
Bočáková, Mária Kaliňaková, Tomáš Bača, Antón
Zaremba, František Adam, Štefan Bočko, Jozef
Hajduch, Peter Babjak.                     − redakcia −

Spomíname
„Nech telo v rodnej hrude v pokojnom

spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude,
pamiatka jeho stále živá.“

Dňa 12.10.2008 uplynulo 20 rokov od chvíle,
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a
dedko Štefan Vilkovský. S tichou spomienkou
spomína manželka Anna, deti Marta, Miro, Anna
a vnúčatá. 

D  D  D  D  D  D  D  D

Dňa 1.11.2007 uplynul rok od chvíle, keď
nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko Ladislav Jurečko. 
S tichou spomienkou manželka Eva, dcéry Da−
na, Alena, Eva a vnučka Alenka. 

Detský èin rDetský èin rokaoka
Od roku 1996 sa deťom prihovára Projekt

Detský čin roka spoločnosti Whirlpool Slovakia.
Tento projekt povzbudzuje deti ku konaniu dobra a
dokazuje im ,že si vedia dobro všimnúť ,pochváliť
a oceniť. Projekt  Detský čin roka prebieha pod
záštitou Ministerstva školstva SR. V marci tohto
roku boli vyzvaní žiaci a pedagógovia ZŠ a
špeciálnych základných škol v celej SR, aby
urobili dobrý skutok a napísali o ňom správu. Na
výzvu zareagovalo 8280 detí a detských kolek−

tívov. Bolo vybraných 30 nominácií. Nominácie boli
zaslané začiatkom októbra do škol. Termín
hlasovania detí je do 20.novembra 2008. Hlasovať
možu deti na adrese www.dcr.sk. Deti možu
zároveň pomocť aj svojej škole. Každá škola,
ktorej žiak bude ocenený v jednej z kategórií
získa školské potreby v hodnote 10 000 Sk.
Verím, že naši žiaci podporia projekt Detský čin
roka a aj sa do neho zapoja.   

Alena Jurečková, referent školstva MÚ

Pracovné rokovanie k PCBPracovné rokovanie k PCB
Dňa 25.9.2008 sa v zasadačke Mestského úradu v Strážskom uskutočnilo pracovné rokovanie k

pripravovanému projektu so zameraním na likvidáciu PCB nespaľovacou technológiou, ktorého realizácia
je plánovaná do areálu Chemko, a.s. Strážske. Rokovania sa zúčastnili za KSK Košice Ing. Fülöp a RNDr.
Rovňáková, za mesto Michalovce primátor Viliam Záhorčák a Ing. Fecák, za mesto Strážske prednosta
úradu Ing. Kačur a Marta Bočková, za Ekologické služby, s.r.o. Strážske Ing. Eva Čudková a projektový
manažér PaedDr. Martin Murín.

Stretnutie sa konalo za účelom zjednotenia stanovísk partnerov projektu − Konzorcia súkromného
sektora a Konzorcia verejného sektora − pred rokovaním Riadiaceho výboru projektu, na ktorom tento výbor
rozhodne o pokračovaní alebo ukončení projektu.                                                                − red −

Sociálny poradca
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Romano čiriklo...
„Pieseň sa rodí v kolíske radosti a smútku hlboko v človeku, v jeho nedo−

hľadnom srdci“. Nezáleží na tom či je to srdce slovenské, rómske, alebo iné...
Tretí ročník súťaže o najlepšieho interpreta rómskej piesne bol toho dôkazom.
O priazeň poroty v zložení PhDr. Anna Stašková Csc, Alica Fedáková – kul−
túrno−výchovná   pracovníčka  CVČ Dúha v Strážskom, Ján Goroľ – člen spe−
váckeho zboru Rozkvet a divákov usilovalo 7 súťažiacich. 

Bronzového slávika získala Nikola Marcinová, strieborného slávika získali
Peter a Imrich Kalokovi a zlatého slávika si vyspievala Klaudia Goroľová.
Pozvanie na podujatie prijali zástupcovia Úradu splnomocnenkyne vlády pre
Rómske komunity Mgr. Eva Tkáčiková, Mgr. Marián Fečo, riaditeľ komunitného
centra v Michalovciach Mgr. Ladislav Horváth s manželkou Mgr. Dagmar
Horváthovou – predsedníčkou OZ Nová cesta v Michalovciach. Hostia boli s
priebehom podujatia nadmieru spokojní a vyjadrili radosť z toho, že sa Ro−
mano čiriklo stalo novou tradíciou v meste Strážske. OZ v zastúpení pred−
sedníčky M. Goroľovej sa postaralo o pohostenie v reštaurácii KOTVA, všetci
zúčastnení ochutnali vynikajúcu tortu, o dobrú náladu sa postarala hudobná
skupina Gipsy Culi pod vedením Jozefa Lovása.                     Marcela Goroľová 

15. Veèer Márií
Krajská organizácia ÚŽS pozvala na 15. Večer Márií do Košíc členky

krúžku paličkovanej čipky a šikovných rúk. Pozvanie prijali Marta Kar−
košiaková, pracovníčka MsÚ Strážske oddelenie  kultúry, Mária Tóthová
vedúca krúžku a členky Margita Kočanová a Anna Zabloudilová. Tradícia
Večera Márií vznikla v roku 1994 pri spomienke na život a dielo Márie
Medveckej a Terézie Vansovej, ktorú prezentovali Mgr. Mária Auerová a
Mária Huštátyová. Tento 15. Večer  Márií bol výnimočný tým, že bol veno−
vaný s úctou pamiatke Mgr. Mária Auerovej – Griessovej, ktorá nás opus−
tila 15. 7. 2008 vo veku nedožitých 70. rokov.

Večer bol venovaný aktívnym členkám ÚŽS. V programe vystúpil folk−
lórny súbor zo Šace.       − AZ −

Spomienkové oslavy
Zo ZO SZPB sa zúčastnila spomienkových osláv dňa 3. októbra v Poľ−

skej republike A. Zabloudilová. Zúčastnili sme sa pietneho aktu v Nowo−
sielcach, cirkevnom cintoríne v Zarszyne, na vojnovom cintoríne v meste
Dukla, modlitba a pietny akt pri Kríži zmierenia (pomník pápeža Jána Pavla
II.), stretnutie v Historickom múzeu v Dukle. Dňa 4. októbra oslavy pokra−
čovali na Duklianskom priesmyku a vo Svidníku. Prehliadky vojnového
cintorína 1. československého armádneho zboru, pietny akt pri pamätníku
arm. generála L. Svobodu a pamätník Sovietskej armády vo Svidníku.
Týchto osláv za daždivého počasia sa zúčastnili Pavol Mlynarčík, Marta
Michaleková, Jolana Megelová a Anna Zabloudilová. Aj, keď nám počasie
neprialo,  mali sme dobrý pocit, že sme sa týchto spomienkových osláv
mohli  zúčastniť za celú našu organizáciu a tak vzdať hold padlým za našu
slobodu.

Na pozvanie Českého zväzu bojovníkov za slobodu a Jednoty česko−
slovenskej obce legionárskej z Českej Lipy za Oblastný výbor SZPB v
Michalovciach sa zúčastnila A. Zabloudilová memoriálu hrdinu Sovietskeho
zväzu genmjr. Antonína Sochora, kde pri pamätníku delegácia položila
veniec a zapálila sviečku.                                                 A. Zabloudilová

Náramok odhodlania
Vďaka dlhoročnej spolupráci referátu kultúry MsÚ v Strážskom s firmou

AVON v zastúpení p. V. Maťaščíkovou sa koncom septembra sa uskutočnilo
ďalšie stretnutie na ktorom sa zúčastnili záujemkyne z nášho mesta. Na
stretnutí dostali informácie o správnom používaní kozmetických prípravkov
pleťovej a dekoratívnej kozmetiky. Po rozprávaní nasledovali praktické ukážky
týchto prípravkov, o používaní dvoch spôsobov najbežnejšieho líčenia. Tak isto
sme dostali informáciu o tom, ako „AVON“ na celom svete pomáha ženám
postihnutým rakovinou prsníka, čo je najbežnejším druhom rakoviny u žien.
Informáciu o samo vyšetrovaní a o tom, že kúpou výrobkov firmy AVON mô−
žeme všetci prispieť na včasnú diagnostiku a liečbu tejto zákernej choroby.
Firma AVON spustila novú kampaň na pomoc všetkým ženám, ktoré sú týrané
v domácom prostredí, s názvom „AVON PROTI DOMÁCEMU NÁSILIU“. Kú−
pou nového symbolu náramku odhodlania, môžete aj vy pomôcť k zlepšeniu
žien v našej spoločnosti. Každá zo zúčastnených záujemkýň dostala na stret−
nutí darček podľa vlastného výberu. Organizátori sa tešia na ďalšie stretnutie.

Marta Karkošiaková

Strážsky slávik 
v druhej desiatke

V slnečnú septembrovú nedeľu sa uskutočnil v našom meste 11. ročník
súťaže o najlepšieho interpreta ľudovej piesne Strážsky slávik. Moderátorka
Marta Karkošiaková v úvodnom príhovore v mene organizátorov vyjadrila
radosť nad tým, že slovenská ľudová pieseň ako stály nevyčerpateľný zdroj
poézie pretrváva v našom meste aj v tomto tisícročí. Na spoločné podujatie
Referátu kultúry, športu a školstva pri MÚ v Strážskom, Základnej umeleckej
školy v Strážskom  a MO MS v Strážskom prijal pozvanie aj primátor mesta
Strážske Ing. Vladimír Dunajčák. Na organizovaní podujatia sa podieľali Cen−
trum voľného času Dúha, materská škola, Základná škola a Domov sociálnych
služieb v Strážskom .Novú desiatku ročníkov tejto súťaže sme začali pod
novým logom. Navrhol ho aj zrealizoval študent SOŠ vo Vranove n/Topľou
Slavomír Roman. Mladému autorovi sa podarilo v tomto znaku symbolicky
vyjadriť všetky náležitosti patriace k súťaži.  Súťažiacich do súťaže  pripravila
PhDr. A. Stašková CSc., riaditeľka ZUŠ, ktorá ich spolu so synom Jozefom aj
hudobne sprevádzala. Porota pracovala v zložení  pod vedením predsedníčky
M. Berešovej, učiteľky základnej umeleckej školy. Členky poroty boli Mgr. E.
Matuchová, Mgr. Z. Zozuličová a Ing. D. Dobisová. Pre tento ročník sa porota
rozhodla udeliť ocenenie Strážsky slávik pre jedného súťažiaceho z každej
kategórie. Všetci súťažiaci obdŕžali ceny a diplomy za účasť v súťaži.

Zo zúčastnených škôlkarov Adamko Haluška, Ester Sabolová, Saška Tur−
číková, Gabika Dzurillová Slávika si vyspievala Martinka Gajdošová s pesnič−
kou Mala som milého. Zo žiakov základnej školy v troch kategóriách o Slávika
bojovali Katka Kužmová, Klára Karchňaková, Marek Zambory, Kristínka Mazá−
rová, Tamarka Misárová, Klaudia Goroľová, Simona  Pavelková a Dušan Kuch−
ta. Porota vyhodnotila ako víťaza 2. kategórie Kláru Karchňakovú, v tretej ka−
tegórii bol víťazom Marko Zambory. Víťazkou 4. kategórie bola Simona Pavel−
ková. V kategórii dospelých súťažila A. Ivanová a Ľ. Frenová a J. Goroľ. Slá−
vika si vyspievala A. Ivanová. Domov sociálnych služieb reprezentovala Ma−
rienka Horváthová. Marienka má zo spevu potešenie a aj pre divákov bolo
potešením počúvať jej prednes. Ako hosť prišiel spestriť program Matúš  Mazár
toho času študent konzervatória v Košiciach, niekoľkonásobný Strážsky slávik.
V prestávke vystúpil bývalý sólista súboru Železiar pán Ján Sinčák zo Zbudze.
Aj v pokročilom veku je aktívnym spevákom ľudovej piesne a všetky piesne v
jeho podaní sa prihovárajú poslucháčom svojou jedinečnosťou.  

Počas práce poroty sa v sále vytvorila príjemná atmosféra plná spevu a
tanca, o ktorú sa postaral J. Sinčák a kategória dospelých. Ceny súťažiacim
odovzdal pán primátor. Program moderovala M. Karkošiaková a členky mode−
rátorského krúžku pri Centre voľného času Dúha pod vedením G. Grmolcovej.
Pani Tóthová, vedúca krúžku šikovných rúk pripravila výstavku prác z paličko−
vanej čipky. Ukázala nám krásu vytvorenú z nitiek a dierok. Odmenou pre
organizátorov bola preplnená koncertná sála.                         Ing. D. Dobisová 



Som občanom mesta Strážske a som
pohoršená nad správaním mladých ľudí k
starším občanom. Starý človek keď už nemá
rodinných príslušníkov, ostane sám, alebo deti
sa nemôžu o neho postarať sú umiestnení v
domove dôchodcov. A tam by malo byť o nich
postarané, veď za službu pomáhať klientom
majú opatrovateľky zaplatené. Nedávno im asi
ušiel klient, staručký dedko, ktorý bol oblečený
iba tak v úbore a v papučiach, s paličkou v
ruke ledva išiel. Pridržiaval sa zábradlia pri
kostole, smerom do Michaloviec. Ja som sa mu
prihovorila a chcela som mu pomôcť, hoci
prešlo okolo neho dosť ľudí, nikto si ho nevšímal.
Išla som to hneď oznámiť do Domova
dôchodcov, že ich klient asi ušiel, nech prídu pre
neho. Následne na to som sa vrátila k dedkovi,
ktorého zatiaľ strážil pán Staruch. Márne sme
čakali na auto, alebo na sestričky z Domova
dôchodcov. Tak sme sa rozhodli zavolať aj
Mestskú políciu, ktorí ale prišli bez auta. Pán
Staruch po tomto čakaní, zobral dedka na ruky
a sám ho preniesol cez prechod a odprevadil
ho do DD. Pýtam sa sama seba, kto nesie
zodpovednosť v DD za starého človeka? Mohol
sa predsa stratiť, alebo ho mohlo zraziť auto.
Bola som im predsa oznámiť, že ich klient, pre
mňa staručký dedko, kde sa nachádza a v
akom stave, a oni nemali záujem pre neho prísť.
Zamyslime sa preto všetci nad dôstojnosťou
každého človeka, nabudúce tam môžeme stáť
my.                                           Mária Vasiľová
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„Zdravie je jediná hodnota
uznaná všetkými“

(Latinské príslovie)
Aj takouto myšlienkou sme začali vykonávať terénnu sociálnu prácu v Meste Strážske. Osobitná

starostlivosť programu terénnej sociálnej práce je venovaná deťom a mládeži. V rámci mesiaca október –
mesiaca zdravých zubov sme sa v období od 1O.1O.2OO8 do 23.1O.2OO8 zúčastnili s rómskymi deťmi z
Osady Laborec, ktorí sú žiakmi špeciálnych tried Základnej školy v Strážskom, preventívnych prehliadok u
stomatológa.       

Cieľom tejto aktivity bolo predbežné zistenie zdravotného stavu chrupu u školopovinných detí. Na
preventívnej prehliadke bolo v doprovode asistentov terénneho sociálneho pracovníka ošetrených spolu 13
maloletých detí a ďalšie zdravotné prehliadky sú naplánované do konca októbra. Stomatológ vysvetlil
deťom, že najrozšírenejšou civilizačnou chorobou, ktorá postihuje detskú populáciu je zubný kaz. Je častou
príčinou bolesti zubov a zápalové ochorenia môžu viesť i k veľmi závažným poškodeniam zdravia.
Zdôraznil, že najlepšou prevenciou proti zubnému kazu v detskom veku je pravidelné čistenie chrupu.       

A na záver naše poďakovanie patrí MuDr. Jasovskému a zdravotného personálu za cenné rady pri
každodennej ústnej hygiene a starostlivosti o chrup, ktoré poskytol deťom pri prehliadke a zároveň aj za
ochotu a spoluprácu pri aktivitách organizovaných v rámci terénnej sociálnej práce.   

Martina Kužmová terénny sociálny pracovník 

Z vašich Z vašich 

listovlistov

POVEDZME SI
VŽDY MILÉ SLOVO

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  pripravila
Klubová rada strany Smer−SD v Strážskom pre
svojich členov a sympatizantov príjemné kultúrno−
spoločenské posedenie, ktoré sa konalo v nedeľu
19. septembra 2008 v priestoroch Domu kultúry.
Staroba je výzva, pripomína nám, aby sme
nestrácali čas a jeden druhému práve teraz
povedali milé slovo, poďakovali sa za lásku, dobrú
radu i obetavosť. Toto všetko mali na mysli orga−
nizátori akcie a preto vytvorili priestor na stret−
nutie, zábavu i poďakovanie. Všetkých prítomných
privítala vedúca Klubu strany Smer−SD v Stráž−
skom Marianna Fischerová a zároveň otvorila toto
kultúrno – spoločenské posedenie. Potom v mene
Rady klubu a všetkých prítomných zablahoželala
pani Alžbete Gebelovej k uplynulému významné−
mu životnému jubileu a do ďalších šťastných rokov
života jej popriala pevné zdravie a veľa lásky.
Nasledoval kultúrny program, v ktorom zazneli
prekrásne verše a piesne oslavujúce jeseň života
i múdrosť človeka získanú rokmi v podaní účin−
kujúcich (Anny Válovej, Gabiky Grmolcovej, K.
Karchňakovej a speváčky a gitaristky Danky
Mihalčinovej). O chutné pohostenie na záver
stretnutia sa  postarali Marianna Fischerová, Irena
Miklošová, Mária Široká, ale pomohli aj manželia
Žaneta a Peter Junásovi a Marta Tejgiová. Roz−
voniavala káva a chlebíčky. Pohár vínka a dobrá
hudba  umocnili náladu. Debatovalo sa na rôzne
témy. No a na každého sa na stole usmievalo
slniečko − darček, ktoré vlastnoručne vyrobila pani
Irena Miklošová. Bola to milá a opäť vydarená
akcia nielen vďaka organizátorom, ale aj prajným
sponzorom.                                Ing. Eva Búciová.

Duchovné slovo
Zamysleli ste sa niekedy nad významom pomenovania dňa Pamiatky na všetkých verných zosnulých?

Je to deň, v ktorom oslavujeme a modlíme sa za všetky duše – za každého, kto kedykoľvek a kdekoľvek
žil. Spomienka na všetkých, ktorí zomreli, alebo úvaha nad smrťou dáva tomuto dňu nádych vážnosti. My,
ktorí sme boli pokrstení v Kristovi, máme zoči−voči smrti veľkú nádej. Rozsudok smrti je podpísaný pre
všetkých ľudí: si človek a tak musíš zomrieť. Je neisté či budeme chudobní, alebo bohatí, či budeme zdraví,
alebo chorí, či zomrieme v mladosti, alebo v starobe. Istá je len smrť. Čo sa stalo našim predkom, stane
sa aj nám. Teda príprava na smrť trvá celý život. Je však čosi, čo sa nám ponúka nie preto, aby sme sa
smrti nebáli, alebo aby sme mali smrť ako takú zdôvodnenú. Nie je to vec veriacich ľudí. Každý človek sa
počas svojho života stretáva s dotykom nesmrteľnosti. Som to ja, ktorý som pozvaný zdieľať tento úžasný
dar, lebo moja duša je nesmrteľná. Veď predsa ja, ktorý som bol stvorený z lásky, túto lásku môžem
prežívať, ak mám o ňu záujem. Ako by mohlo všetko to, čo spolu počas života prežívame zmiznúť len tak.
Akoby to bolo, keby som lásku, ktorú môžem tu na zemi prežívať, nemal už nikdy viac poznať a prežívať? 

Svätý Ambróz napísal: „ Kristova smrť je životom všetkých. Veď Boh neustanovil smrť od počiatku, ale
dal ju ako liek. Lebo po odsúdení priestupku začal byť život ľudí v ustavičnej lopote a v neznesiteľnom
vzdychaní veľmi biedny.“ Koľko vecí, správ a informácií počas života prijímame. A zvesť o tom, čo nám
pripravil Boh veľakrát opomíname. Iste, je to rozhodnutie, ktoré musíme urobiť. Je to rozhodnutie viery. Nie
preto, aby som mal aspoň nejakú nádej, ale preto, že je to dané, že Kristova obeta za mňa bola raz
uskutočnená. Je to pozvanie, a to pozvanie osobné. Tak ako aj raz len ja sám prekročím prah odchodu z
tohto sveta. Táto zvesť, ktorú nám priniesol Ježiš, konkrétne znie: „Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý,
kto vidí Syna a verí v neho. Mal večný život. A ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,40). Skúsme
pouvažovať v tento deň o týchto pravdách. Nech tieto prisľúbenia potešia naše srdce.     Mgr. Juraj Sitarčík 

November
14.11.2008 − Zmenáreň, 2. Stretnutie žien, členiek

KŽ Lučina, záujemkýň s kozmetičkou, 
štylistkou a vizážistkou

21.11.2008 o 17:00 hod.− stretnutie KŽ Lučina 
− príprava vianočných dekoratívnych 
predmetov (U2)

25.11.2008 – Ľudové zvyky, obyčaje − Katarínske
stretnutie krúžku ZUČ

26.11.2008 streda o 13:30 hod.− Akadémia 
3. Veku − pokračovanie prednáškového
cyklu − Inkontinencia (Dom kultúry)

30.11.2008 − Mesto Strážske hľadá Super Hviezdu
− Finále o najlepšieho interpreta 
populárnej piesne (Broadway club) 

December
5.12.2008 o 14:00 hod.− Mikuláš v Strážskom 

− tradičné spoločenské podujatie na 
Námestí A. Dubčeka v Strážskom

17.12.2008 o 16:00 hod.− Súťaž o najkrajšiu 
vianočnú ikebanu spojená s výstavou

18.12.2008 o 15:00 hod. – Tradičný vianočný 
koncert − SZ Rozkvet

21.12.2008 o 15:00 hod.− Tradičné celomestské 
kultúrno−spoločenské podujatie 
− Galaprogram, v ktorom vystúpia deti,
mládež aj dospelí (VÚS)

Referát kultúry, športu a školstva MsÚ hľadá
nové talenty zo zaujímavými schopnosťami a
danosťami (literárna, výtvarná tvorba, prednes,
spev, remeselné zručnosti...) 

Talent mesiaca: 
M. Kolibab 

PERY

Pery ukryjem v súmraku.
Oči za slnko vymením.
A v tvojom nežnom náznaku,
podaj mi lásku s túžením.

Stromy

Zasadil som stromy do zeme
ako náhradu za tie zničené.
Nehovoria nič, lebo sú nemé
A už budú u mňa chránené.
Postarám sa, dám strážcu pred bránu
a nepustím k ním viac dušu strhanú.
Prejdú roky, kým pozdvihnú koruny,
no nech vyberú si daň času.
Veď zachytím pôdne zosuny,
nech poznajú ma po činoch súhlasu. 

Kultúrne podujatia mesta
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PLÁN PODUJATÍ 
NA MESIAC NOVEMBER

4.11.2008 − utorok o 10.00 hod.
Euromix – dopoludnie pre žiakov 

7.11.2008 − piatok o 10.30 hod.
Aj ja to dokážem − zábavné dopoludnie 
pre špeciálnu triedu ZŠ

8.11.2008 − sobota o 10.00 hod.
Vychádzka do prírody

13.11.2008 − štvrtok o 13.30 hod.
Super chlapec − super dievča 
− zábavné popoludnie pre 3.− 4. 
oddelenie ŠKD

17.11.2008 − 23.11.2008 − Európsky týždeň boja 
proti drogám

18.11.2008 − utorok o 12.30 hod.
Deň bez cigarety – beseda s lekárkou 
pre 4. ročníky ZŠ

19.11.2008 − streda o 9.30 a 10.30. hod.
Trestná  činnosť páchaná pod vplyvom 
drog – beseda pre žiakov ZŠ a SŠ

20.11.2008 − štvrtok o 8.00 hod.
Šťastný život bez drog − beseda so 
psychologičkou pre mládež

18.11.2008 − utorok o 15.00 hod.
Nie ja, ale my – stretnutie mládeže 
mesta

21.11.2008 − piatok o 10.00 hod.
Zahrajme sa spolu – dopoludnie s MŠ 
a Family klub

22.11.2008 − sobota o 10.00 hod.
Vychádzka do prírody

25.11.2008 − utorok o 10.00 hod.
Euromix – dopoludnie pre žiakov 
špeciálnej triedy ZŠ

28.11.2008 − piatok o 9.30 hod.
Od Ondreja po Luciu – dopoludnie zvykov
a obyčajov na Zemplíne pre žiakov ZŠ

28.11.2008 − piatok o 15.00 hod.
Spoločne to dokážeme – súťažné 
popoludnie pre členov krúžkov CVČ 
a klientov DSS Strážske

Dúhovačky v akcii
Krúžok moderátoriek CVČ Dúha začal pracovať

už  pred otvorením krúžkovej činnosti. Najprv sa
pripravovali na podujatie Objav svoj hrad, ktoré
organizoval DSS v Strážskom. Dopoludnia na
tribúne oboznámili prítomných s povesťami okoli−
tých hradov. Popoludní sa zapojili do vytvárania
hradu z piesku. 

Predstavili sa aj na 11. ročníku súťaže v speve

ľudových piesni Strážsky slávik. Po textových prí−
pravách a skúškach uvádzali svojich súťažiacich
kamarátov v troch kategóriách základnej školy.

Veľmi si neoddýchli, čakalo ich moderovanie
Pasovačky na otvorení  krúžkovej činnosti CVČ v
novom školskom roku. Princeznami boli M. Saba−
nošová, N. Ivančíková a P. Tušeková

Gabriela Grmolcova

Všetko o rybách, alebo začať raz treba ...
Chlapci a dievčatá! Pre získanie rybárskeho lístka je v súčasnosti potrebné absolvovať spoplatnené

školenie, ktoré realizuje MsO SRZ v Michalovciach. S cieľom uskutočniť takéto školenie v miestnych pod−
mienkach Centra voľného času Dúha Strážske, v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybár−
skeho zväzu plánuje uskutočniť takéto školenie v Strážskom. 

V mesiacoch november až december 2008 pripravujeme pre záujemcov o členstvo v Slovenskom
rybárskom zväze, ale aj pre tých, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z oblasti rybárstva školenie. V piatich
prednáškach sa účastníci oboznámia s históriou rybárstva na Slovensku, s poslaním a cieľmi SRZ, naučia
sa poznávať rôzne druhy rýb, ich lovnú mieru a hlavne veľa zaujímavosti zo života rýb. Po ukončení ško−
lenia si získané vedomosti môžu overiť krátkym testom o pekné ceny. Každý, kto úspešne absolvuje toto
školenie, získa osvedčenie, na základe ktorého si môže zakúpiť rybársky lístok na novú rybársku sezónu.
Preto neváhajte a prihláste sa, školenie je bezplatné! Je určené chlapcom a dievčatám od deväť do
pätnásť rokov. Školenie je dobrovoľné, v prípade nezáujmu je možné sa kedykoľvek odhlásiť. Na spestre−
nie školenia budú premietnuté zaujímavé filmy zo života rýb, ale aj športového rybolovu. Preto neváhajte,
ešte dnes sa prihláste. Školenie bude v CVČ Dúha Strážske v čase od 15,30 hod. – do 17,30 hod. Termí−
ny a konkrétne dni si môžeme spoločne dohodnúť na prvom stretnutí dňa 27.10.2008 – pondelok o 15.30
hod v CVČ Dúha Strážske. Tešíme sa na stretnutie s Vami.                 Ján Sisák, podpredseda MsO SRZ 

Pasovačka − Aj v tomto roku sa uskutočnilo
slávnostné pasovanie za členov krúžku ,,Dúhové−
ho kráľovstva“ v CVČ Dúha. Dňa 1. októbra 2008
sa potešili  tí najmenší z MŠ i starší zo ZŠ a SŠ
pri preberaní medailí a darčekov  po slávnostnom
pasovaní. Na všetkých čaká pestrá záujmová čin−
nosť počas celého školského roka.  

Text: Patrícia Tušeková, snímka: G.Grmolcová

Tešia sa z maličkostí
Objav môj hrad. Pri tejto vete si každý pred−

staví veľký hrad, ktorý sa rozprestiera na vysokom
kopci.. Býva v ňom kráľovská rodina a veľa
služobníctva.   

Pod týmto názvom sa uskutočnilo aj podujatie,
ktoré pripravil DSS v Strážskom. Spolu s kama−
rátkami z krúžku mladý moderátor, ktorý vedie G.
Grmolcová  som sa ho zúčastnila aj ja a všetko
som pochopila. Tým hradom chceli organizátori
ukázať život detí, ktoré sú postihnuté, trpia neja−
kou chorobou a dokázať, že sa veľmi nelíšia od
zdravých detí. Hravo dokážu robiť veci ako oni. A
to sa im aj podarilo.

V dopoludňajšom programe sme sa na chvíľu
premenili na dvorné princezné, ktoré oboznamo−
vali  prítomných divákov s povesťami o hradoch
nachádzajúcich sa v našom okolí.

Program pokračoval popoludní stavaním hra−
dov z piesku. Bolo to vlastne vyvrcholením celého
dňa. Desať krásnych hradov z piesku stavalo 10
družstiev, v ktorom  nechýbalo ani  zastúpenie detí
z CVČ. Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu
vybrať zo všetkých ten najkrajší hrad. Nás veľmi
potešili výsledok, pretože sme obsadili pekné 3.
miesto. 

Hrady z piesku na chvíľku zdobili naše ná−
mestie a boli dôkazom, že  naši kamaráti z DSS
sú veľmi šikovní a vedia sa tešiť aj z maličkosti vo
svojom živote.                            Vierka Bodoríková

Euro sa blíži
V rámci informačnej kampane o zavedení

novej meny na Slovensku sa konajú rôzne sprie−
vodné podujatia. 24. september bol  vyhlásený  za
Deň  eura.

V uvedený deň CVČ Dúha v Strážskom
zorganizovalo podujatia pre deti ZŠ.

V dopoludňajších hodinách sa uskutočnila
beseda pre žiakov 4. ročníkov pod názvom Euro sa
blíži. Hosťom bola vedúca pobočky VÚB v Stráž−
skom Ing. Martina Dzvoníková. Zaujímavým a pú−
tavým výkladom deťom priblížila euro, ako nové
platidlo, ktorým budeme platiť od nového roku.
Oboznámila ich s mincami, bankovkami i novými
pojmami, s ktorými sa stretnú. Jej výklad bol vhod−
ne dopĺňaný propagačnými materiálmi. V besede
odpovedala, na zvedavé otázky detí k danej téme.
V popoludňajších hodinách  sa v priestoroch CVČ
uskutočnilo zábavné popoludnie pre deti ŠKD. Po
krátkom rozhovore s deťmi o novej mene začali
aktivity. Skupina detí pracovala na návrhoch mincí,
ktoré si zhotovovali z hliny a výtvory boli prekva−
pujúce. Najkrajšie návrhy minci boli odmenené
peknými cenami, ktoré získali D. Pilchová, K. Kuž−
mová a L Romanko.

Pokiaľ jedna skupina pracovala s hlinou, v
spoločenskej miestnosti sa súťažilo a tvorilo. Deti
skladali veršíky a tvorili slová i básničky. Euro−
mánia pokračovala aj v tvorbe slov s významom
euro na rôzne spôsoby. Každý si prišiel na svoje.
Euro sa blíži a preto je potrebné aj takouto netra−
dičnou formou deťom priblížiť jeho zavedenie do
každodenného života a tým uľahčiť i používanie v
praxi.                                               A. Fedáková
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Memoriál mal obvyklý priebeh. Po privítaní ro−
diny Nistorovej a športovcov časť účastníkov po−
ložila kyticu kvetov na jeho hrob. Pri blikote pla−
mienkov sviečok znásobila  minútu ticha, ktorou sa
podujatie začalo.

Siedmy ročník sa uskutočnil v deň jeho nedo−
žitých 80. narodenín. Prítomných pozdravila man−
želka J. Nistorová. Vyslovila vďaku za jeho organi−
zovanie a splnenie želania, aby memoriál pokračo−
val aj v ďalších rokoch. 

Priebeh zápasov riadil F. Bašista ml., ktorý vy−
hlásil najúspešnejších stolných tenistov v kategó−
riách mužov a žien. K bývalým spoluhráčom pri−
budli ďalší mladí. Podujatie podporil primátor mes−
ta, B.u.m. Michalovce, Jukos, s. r. o. Bežovce,   Mix
Strážske, J. Nistorová, Ing. A. Pavlotty, kolektív Ľ.
Ihnáta z MsPS.

Po skončení športových zápolení pri občer−
stvení prišli na rad spomienky a zážitky, ktoré sa
viažu k stolnému tenisu v Strážskom a jeho pro−
pagátorovi M. Nistorovi.            Gabriela Grmolcová

Memoriál Michala Nistora v stolnom tenise sa uskutočnil 27. septembra 2008 v športovom
zariadení mesta. Zúčastnil sa na ňom Mgr. K. Hajdučko, predseda komisie športu pri MsZ, ktorý
tlmočil pozdrav od primátora mesta Ing. V. Dunajčáka, v závere blahoželal najúspešnejším športov−
com zároveň s odovzdaním putovných pohárov a cien. Získali ich: 1. J. Dzubák, 2. A. Pavlotty,
3. J. Ovad; 1. S. Ciganocová, 2. T. Krochmaľová, 
3. M. Špakovská.

Volejbal je už dve desaťročia
pýchou a zároveň výkladnou
skriňou športu na základnej
škole v Strážskom. Nie že by
trpel nedostatkom úspechov v
iných odvetviach, no práve vo
volejbale dosahujú chlapci dlho−
dobo suverénne výsledky. Veď v
okrese, ba ani v Košickom kraji
nenachádzajú vyrovnaného sú−
pera. Sú pravidelnými účastník−
mi majstrovstiev Slovenska či
Kalokagatie, ktoré sa striedajú v
dvojročných intervaloch. V sú−
perení so špičkou slovenska v
školskom volejbale nikdy výsled−
kami hanbu nespravili, no dote−
raz najlepším umiestnením bola

finálová účasť a konečné štvrté miesto. Po medaile striedajúce sa generácie volejbalistov túžili, no doteraz
sa im na ňu nepodarilo siahnuť. Keď súčasné družstvo v zložení: Vaňko, Varšo, Beň, Mižík, Cina, Piskor
ako základná zostava a Drábik, Kozár, Mihoč, L. Tokár, Vedra a Dolhomut ako náhradníci odchádzalo na
Kalokagatiu do Trnavy v dňoch 22.−24.06.2008 v kútiku duše spolu s trénerom Mgr. Petrom Müllerom
verili, že si na niektorú z medailí siahnu. 

Že to bude najcennejšia medaila − zlatá a že ani tu nenajdu premožiteľa zo Slovenska si netrúfali ani
pomyslieť. Keď však v skupine porazili družstvo zo ZŠ Krivec − Hriňová, cesta do finálovej skupiny viedla
cez viacnásobného majstra Slovenska − Svidník. V nervy drasajúcom priebehu, po prvom vyhratom sete
25:22 chlapci v snahe neurobiť chybu začali viac ulievať ako smečovať a druhý set prehrali 18:25. V
tajbrejku sa už hralo vabank a šťastie sa tentoraz priklonilo na našu stranu, keď ho vyhrali 15:12. Chlapcov
i trénera zachvátila eufória, veď bolo isté, že v trojčlennom finále, do ktorého sa prebojovali nám už
medaila neunikne. O zlato sa stretli s družstvom Prievidze a po výbornom výkone ho zdolali 2:0. Keďže
finalistom bolo družstvo Nemecka − Sasko, bolo už jasné, že chlapci sa stali bez ohľadu na tento výsledok
„Školskými majstrami slovenska“. Na posledný zápas už nastúpili pod vplyvom eufórie z víťazstva no i tak
zaskočili favorita, ktorý mal absolutnú výškovú prevahu a útočne v turnaji dominoval. Prvý set vyhrali naši
volejbalisti, no po koncentrovanom výkone Nemci v druhom sete začali dominovať. Tréner dal príležitosť

chlapcom z lasvičky, aby si aj oni na turnaji siahli na loptu.
Tentoraz však prehra v tajbrejku nebolela, pretože chlapcov i
trénera hrial získaný titul“ Školský majster slovenska“ i druhé
miesto v Kalokagatii− medzinárodnej časti súťaže. Tento výsledok,
je najlepším za posledných niekoľko desiatok rokov a len kronika
by mohla preukázať, či aj nie celkovo najlepší v doterajšej histórii
školy v oblasti športu. Storí za ním viacročná cieľavedomá práca
učiteľovf Tv, ktorí tento volejbalový kolektív viedli od 4. ročníka −
Mgr. František Müller ako tréner mladších žiakov, Mgr. Peter Müller
ako tréner starších žiakov a v neposlednom rade i podpora
vedenia školy, menovite riaditeľa ZŠ Mgr. Michala Poláka. Na
úspechu majú podiel aj niektorí rodičia žiakov, menovite Š Vaňko a
Ing. M. Varšo, ktorých deti boli zároveň oporami družstva. Úspech

je o to cennejší, že športovému majstrovstvu škola dospela aj bez športového strediska respektíve, bez
športových tried. Práve družstvá z týchto útvarov talentovanej mládeže nechala ZŠ Strážske za sebou.

F. Müller

Elena Šťastná 
strieborná na MS v Anglicku 

Dňa 04.10.2008 odletela výprava reprezentácie
SR v silovom trojboji na Majstrovstvá sveta  do
anglického Leamingtonu. Slovenská výprava mala
želiezko v ohni v podobe pretekárky OKaST
Strážske, čerstvej majsterky Európy z Nového
Boru /ČR/ Eleny Šťastnej. Elena dokázala nad−
viazať na 5 titulov majsterky SR a titul majsterky
európy aj na najvyššom fóre keď ju dokázala
poraziť iba Monika Rovná z Českej republiky.
Strieborná medaila nie je určite posledným kovom,
ktorým táto učiteľka matematiky a telesnej výcho−
vy potešila naše mesto a všetkých priaznivcov
tohto športu na Slovensku.  

Štefan Román, predseda OZ OKaST

Poradie 
v Majstrovstvách Slovenska
1. Strážske
2. Prievidza
3. Bratislava
4. Žilina
5. Svidník
6. Nitra
7. Krivec − Hriňová
8. Smolenice

V deň nedožitých narodenín

Historický úspech ZŠ Strážske

Predám 20 árový pozemok v Strážskom
na ul. Zámočníckej. Cena dohodou.
Kontakt: 6477246 

Predám 4−árovú záhradu s murovanou
chatkou na Sihoti. Cena dohodou.
Kontakt: 0905946419

Kúpim 3−izbový byt, 2−izbový byt, garzón−
ku. Kontakt: 0949138504

Kúpim stavebný pozemok alebo rodinný
dom v Strážskom. Kontakt: 0949138504

Kúpim 2−3 izbový byt, alebo časť rodin−
ného domu s vlastným vchodom.
Kontakt: 0904 320583

Spoločnosť SLOVAKIA STEEL MILLS,
a.s. prijme na dohodu o vykonaní práce
upratovačku. Bližšie informácie na tel. č.:
6812042, alebo na adrese Priemyselná
720, 072 22 Strážske

Pohľad na účastníkov Memoriálu M. Nistora v stolnom tenise.                            Snímka: J. Románová 



T Olšav Lukačko Laurik Sovjak Grigeľ Kiselovič poradie

Šandor Dubiak Tomek Kormanik Ihnát st.+ml.

Olšav E 3:10 9:10 8:10 2:10 10:0 5

Šandor 

Lukačko 10:3 N 10:7 1 0:4 8:10 10:0 2

Dubiak

Laurik 10:9 7:10 I 10:4 7:10 10:1 3

Tomek

Sovjak 10:8 4:10 4:10 S 6:10 10:2 4

Kormanik

Grigeľ 10:2 10:8 10:7 10:6 10:1 1

Ihnát

Kiselovič 0:10 0:10 1:10 2:10 1:10 2008 6

st.+ml.
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4. 9. 2008 − Humenné 
− Chemkostavácka päťka − 5km
9. miesto − 4. kat. B − Dušan Reiser
10. miesto − 5. kat. B − Ján Demčák

13. 9. 2008 − Veľké Kapušany 
− Beh Kapušanskou pláňavou − 15 km
11. miesto − 8. kat. A − Milan Ondričko − 0:56:34
hod.
17. miesto − 11. kat. A − Ján Tomko − 0:58:14 hod.
22. miesto − 12. kat. A − Cyprián Vaľko − 0:59:49
hod.
38. miesto − 10.kat.B −  Ján Demčák − 1:05:49 hod.
49. miesto − 14. kat. B − Ing. Ján Schnitzer −
1:07:50 hod.

15. 9. 2008 − Michalovce − Michalovská hodi−
novka
4. miesto − 3. kat. A − Vladislav Lipovský 15990 m
5. miesto − 4. kat. A − Milan Ondričko 15910 m  
30. miesto − 10. kat. B − Ing. Ján Shnitzer 12638 m

21. 9. 2008 − Sečovce 
− Sečovská desiatka − 10 km
48. miesto − 12. kat. B − Ján Demčák − 43:30 min.
57. miesto − 14. kat. B − Ing. Ján Schnitzer − 45:44
min. 

5.10.2008 − Košice − Medzinárodný maratón
mieru 

− maratón 
55. miesto − 35. kat. A − Ján Tomko − 3:00:05 hod.
94. miesto − 10. kat. C − Jozef Vargovič − 3:12:21
hod.
104. miesto − 55. kat. A − Cyprián Vaľko − 3:14:31
hod.
157. miesto − 52. kat. B − Ľubomír Lipovský −
3:22:40 hod.
158. miesto − 77. kat. A − Vladislav Lipovský −
3:22:40 hod.
446. miesto − 151. kat. B − Ing. Ján Schnitzer −
3:56:47 hod.

− polmaratón 
126. miesto − Ján Demčák − 1:34:48 hod. 

− VL −

Výsledky bežcov
MBO OPARM

Strážske v auguste
a septembri 2008

Tabuľka V. liga – dospelí 
Lastomír 11 9 1 1 35:17 28
Sokoľany 11 8 1 2 34:15 25
Borša 11 8 0 3 25:12 24
Strážske 11 6 2 3 21:13 20
Medzev 11 6 1 4 19:16 19
Čierna n/T 11 5 2 4 20:15 17
Dvorianky 11 5 1 5 18:24 16
Ruskov 11 4 2 5 15:20 14
Michaľany 11 4 1 6 17:17 13
Cejkov 11 4 1 6 14:23 13
Slivník 11 3 2 6 12:17 11
Nacina Ves 11 3 1 7 19:28 10
Čičarovce 11 2 3 6 16:31 9
Budkovce 11 0 2 9 14:31 2

Tabuľka IV. liga JUH – dorast 
Geča 11 8 0 3 37:14 24
Barca 11 7 1 3 40:26 22
V. Opátske 11 6 3 2 24:13 21
Poproč 11 7 0 4 22:19 21
Krompachy 11 6 2 3 25:14 20
Turňa n/B 11 6 2 3 31:26 20
V. Kapušany 11 6 0 5 29:20 18
Strážske 11 4 2 5 13:14 14
Smižany 11 4 2 5 17:24 14
Bidovce 11 4 2 5 19:30 14
Sobrance 11 3 2 6 28:25 11
Žakarovce 11 3 2 6 23:31 11
Kr. Chlmec 11 2 1 8 13:38 7
Gelnica 11 1 1 9 15:42 4

Tabuľka III. liga – starší žiaci 
Medzilaborce 9 9 0 0 40:3 27
Bystré n/T 9 7 0 2 34:6 21
Marhaň 9 6 1 2 32:12 19
Vranov n/T "B" 9 4 1 4 22:18 13
Hanušovce n/T 9 4 1 4 27:26 13
Haniska 9 4 1 4 18:24 13
Strážske 9 2 3 4 22:21 9
SAFI Prešov 9 1 4 4 13:22  7
Snina "B" 9 2 1 6 21:37 7
Šaca − Brekov 9 0 0 9 5:65 0 

Tabuľka III. liga – mladší žiaci 
Bystré n/T 9 8 0 1 56:9 24
Medzilaborce 9 7 0 2 36:11 21
Marhaň 9 7 0 2 29:12 21
SAFI Prešov 9 6 0 3 23:17 18
Snina "B" 9 5 1 3 26:18 16
Vranov n/T "B" 9 4 0 5 25:28 12
Haniska 9 3 1 5 22:24 10
Hanušovce n/T 9 2 1 6 21:38 7
Strážske 9 1 1 7 10:40 4
Šaca − Brekov 9 0 0 9 3:54 0

Tenisový oddiel usporiadal 14.9.2008 už 2. ročník tenisového turnaja dvojíc, ktorého sa zúčastnilo 12
tenistov. Tí boli rozlosovaní do dvojíc. Hralo sa systémom každý s každým do 10 bodov. Prvé tri dvojice
boli odmenení vecnými cenami. 

Výsledky jednotlivých zápasov


