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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom zasa−

dalo dňa 26.11.2009. Po prerokovani:
A / BERIE NA VEDOMIE

l Plnenie úloh z uznesení MsZ l Riešenie pri−
pomienok zo zasadnutí MsZ l Návrh finančného
rozpočtu mesta Strážske na roky 2010 − 2012 l

Text do kroniky mesta za rok 2008 l Správu
hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole
vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2009 l

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o
kontrole zriaďovacích listín a zmlúv právnických
osôb založených mestom

B / SCHVAĽUJE 
l III. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opa−
trením č. 3/2009:
Príjmy: 
Bežný rozpočet  2 671 018,52 Eur�
Kapitálový rozpočet 879 960,63 Eur�
Finančné operácie                      799 526,92 Eur� 
Príjmová časť po zmene vo výške 

4 350 506,07 Eur�
Výdavky:
Bežný rozpočet                       2 497 869,92 Eur�
Kapitálový rozpočet 1 607 562,16 Eur�
Finančné operácie 58 222,00 Eur�
Výdavková  časť po zmene vo výške        

186 851,99 Eur�
Rozpočet po navrhovanej zmene ako prebytkový
vo výške 186 851,99 Eur.
l VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a o miest−
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území mesta Strážske l

Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra
mesta Strážske, ktorá sa uskutoční na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva dňa 17.12.2009 l Do−
datok č. 2 k Zriaďovacej listine Základná škola
Strážske, Mierová 1 zo dňa 10.02.2002 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2002 l Dodatok č. 2 k
Zriaďovacej listine Základná umelecká škola
Strážske, zo dňa 01.05.1999 v znení Dodatku č. 1
zo dňa 01.07.2002 l Dodatok č. 2 k Zriaďovacej
listine Materská škola Strážske, Družstevná 506
zo dňa 10.02.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa
01.07.2002 l Ako miesta pre voľný pohyb psov:
časť priestoru medzi Chemikom III a kolkárňou,
park pri zastávke SAD smer Humenné, vyme−
dzená časť priestoru v mestskom parku, priestor
na rohu ulíc Mierová a
Osloboditeľov (pri križo−
vatke smer Michalovce) l

Pridelenie bytov nižšieho
štandardu na dobu určitú –
1 rok po podpísaní do−
hody o osobitnom príjem−
covi: Maľarovej Markéte
B1 na 1 rok, Podranej
Ingrid B6 na 1 rok a
Tokárovej Ivete B7 na 1
rok
l Jednorazovú sociálnu
dávku pre p. Annu Vašat−
kovú vo výške 33 Eur l

Príspevok pre Rímsko−
katolícku cirkev Strážske
na opravu strechy vo výš−
ke 3 000 Eur l Uzatvo−

renie zmluvy o dielo so spoločnosťou Empemont
Slovakia s.r.o. na zakú−penie a inštaláciu 2 ks
informačných panelov pre meranie rýchlosti
vozidiel l Úhradu dohodnutej ceny vo výške 6 700
Eur v splátkach:
1.Splátka vo výške 2 200 Eur�         do 20.12.2009
2.Splátka vo výške 2 300 Eur�         do 31.03.2010
3.Splátka vo výške 2 200 Eur�         do 30.06.2010
l Prenájom pozemku na časť parc. č. 438/1 o
výmere 10 m2 pre Slovenský hydrometeorologický
ústav, Jeséniová 17, P. O. Box 15, Bratislava 37,
regionálne stredisko Košice, Ďumbierska 26,
Košice za účelom umiestnenia automatického
monitorovacieho systému kvality ovzdušia ( AMS )
na ul. Mierovej pred krytom CO l Zápočet sku−
točne vynaložených nákladov do nájmu vo výške
730 Eur� na výmenu dverí za plastové p. Svetlane
Šiveckej, Staré 185 v predajni Kvetinárstvo v OD
Laborec l Realizáciu dopojenia ústredného kúre−
nia v kultúrno−spoločenskom objekte Brodway club
Strážske a započítanie skutočne vynaložených ná−
kladov do nájmu vo výške 4 001,08 Eur� bez DPH
pre Mgr. Kamila Hajdučka, Jahodná 518 Strážske 

C / UKLADÁ
l Doplniť navrhovaný text do kroniky mesta za rok
2008. T: do 17.12.2009. Z: vedúci referátov a ria−
ditelia organizácií.

D / ZRUŠUJE    
l Bod B / 11 uznesenia č. 110/2004 zo dňa
02.04.2004 l Bod C/ 5 uznesenia č. 169/2009 zo
dňa 27.10.2009.                                    − RR −

Na slovíčko, pán primátor

Pán primátor, je tu záver roka, čo  by ste chceli
povedať naším občanom, ako by ste zhodnotili
rok 2009?

Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní,
známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby
sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme
rodinné puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uve−
domujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre
našu veľkú rodinu Strážčanov. Sú symbolické pre
každého, bez rozdielu viery, národnosti, či prísluš−
nosti k niektorej z ľudských rás. Pre každého z nás
je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľud−
skou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, do−
sahovaním vytýčených cieľov. Sú tu sviatky pokoja
,keď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské
slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu
krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia
toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj
úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak dokázať, že
je naozaj človekom.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky
– čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda
na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým,
čo k nim patrí. Uvidíte − prídu ticho, nenápadne,
vyšívané striebornými stehmi na obruse starej
mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny
pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty
a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu
pohody a radosti.V mene celého mestského
zastupiteľstva, pracovníkov mestského úradu, ale
aj osobne − za seba − želám Vám do nastávajúcich
krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené
spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám
vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i
veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.

Želám Vám nádherné Vianoce a pokoj v duši.
Ing. Vladimír Dunajčák

Ďakujem za rozhovor, Bc. Alena Jurečková, − RR −

Silvester 2009
Ako je už dobrým zvykom aj tento rok sa

rozlúčime so starým rokom a privítame nový
rok na Námestí Alexandra Dubčeka. 

Srdečne Vás pozývame ochutnať sil−
vestrovskú kapustnicu a dobré prevarené
vínko. Do tanca nám bude vyhrávať repro−
dukovaná hudba. Po polnoci tradičný novo−
ročný ohňostroj poteší malých aj veľkých. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie pred
polnocou.                                      − RR −
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Sme tu pre Vás − poslanci MsZ
PhDr. Bušaničová Lýdia, ul. 1. mája 72
Politická príslušnosť: nezávislá
Pracovný obvod: obvod č.1 Ulice: 1. Mája, Pavla Horova,
Fraňa Kráľa, Ľudovíta Štúra, Jahodná, Kollárová, Komen−
ského 641 – 664
Zástupkyňa primátora mesta Strážske 

Pani poslankyňa, blíži sa koniec roka, ako by Ste
zhodnotila tento rok z pohľadu poslanca smerom k ob−
čanom mesta?

Rok 2009 bol veľmi náročný i z dôvodu pretrvávajúcej
finančnej a hospodárskej krízy. Mesto sa muselo popasovať
z mnohými finančnými problémami a prijať mimoriadne
opatrenia za účelom zabezpečenia všetkých verejnopro−
spešných služieb pre občanov. 

Poslanci štvrťročne organizovali stretnutia s občanmi
mesta. Musím však povedať, že záujem o tieto stretnutia bol
veľmi malý. Na každom stretnutí sa  zúčastnilo 5−10 občanov.
Som presvedčená o tom, že občania  najlepšie vidia  potreby
na skvalitnenie služieb i prostredia v našom mesta preto v
budúcnom období chceme pripraviť anketu, kde bude mať
možnosť každý občan mesta  dať pripomienku, či podnet za

účelom  celkového zlepšenia života v našom meste.  
Považujete rok 2009  za úspešný pre naše mesto?
Áno. Ak berieme v úvahu zložitú finančnú situáciu a zároveň sa realizuje rekonštrukcia základnej

školy, dokončili sme novú budovu na futbalovom štadióne, dlho očakávaný chodník na Krivošťanskej ulici,
detské ihrisko, stojíme tesne pred začatím realizácie projektu na triedenie separovaného zberu tak tento
rok bol jednoznačne prínosom pre naše mesto. 

Podarilo sa nám dokončiť i byty nízkeho štandardu na ulici Laboreckej, ktoré v súčasnom období sú už
odovzdané do užívania. Rozhodovanie poslancov o pridelení bytov nebolo jednoduché, nakoľko bolo
potrebné zvážiť všetky skutočnosti tak, aby  bolo zabezpečené i platenie nájomného a výdavky spojené s
užívaním týchto bytov. Verím, že sa v budúcnosti nevyskytnú závažnejšie problémy a ich obyvatelia
ocenia kvalitu bývania v týchto bytoch a budú k údržbe bytov i okolia pristupovať zodpovedne.

Poslanci MsZ v tomto roku riešili i mnohé zložité problémy dotýkajúce sa životného prostredia,
dopravnej infraštruktúry, rekonštrukcii objektov a pod.                                                          − RR −

Poïakovanie 
Dňa 14.10.2009 sme s navždy rozlúčili s

Dušanom Vojsom v Dome smútku v Stráž−
skom. Srdečne ďakujeme Požiarnemu útvaru v
Strážskom, pánovi Jánovi Veľasovi za hudobný
doprovod a všetkým príbuzným, priateľom, su−
sedom a známym, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť
na jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za
kvetinové dary a prejavy sústrasti v našom žiali.

Manželka Anna, dcéra Zdenka s rodinou a
syn Ľuboš s rodinou.

Spoločenská
rubrika

Október, november, december 2009
Narodili sa: 6 dievčatká, 3 chlapci
Sobáše: manželstvo uzavrelo 6 snúbeneckých
párov    
Jubilanti: Jozef Sekera, Peter Sidor, Milan
Lukčo, Emil Špakovský, Juraj Majerník, Jozef
Vaľo, Cyril Kolibab, Ladislav Jung, Štefan Vaňko,
Eva Adamová, Marta Ščerbovská, Marta Ga−
džová, Adela Vajdová, Štefan Ivan, Marián Ko−
nečný, Jozef Makara, Emil Vitrikuš, Štefan Tkáč,
Štefan Tokár, Viera Lipovská, Anna Juhásová,
Anna Babjaková, Anna Šuľáková, Anna Sisá−
ková, Jarmila Rudačková, Valéria Gažová, Milan
Chorcholič, Mikuláš Zolota, Milan Apjar, Ján Hrin−
ko, Mária Vasileňková, Mária Kolpáková, Verona
Dančišinová, Štefan Vaško, Mária Nazadová,
Anna Berková, Verona Mulíková, Štefan Prez−
bruchý, Anna Beňová, Helena Duraníková, Mária
Gejdošová, Sabina Babjaková, Kamila Somo−
šová, Mária Kočerhová, Anna Ondová, Michal
Kušej, Štefan Holečko, Andrej Huraj, Zuzana
Tušeková, Ján Balla, MIkuláš Basara, Paulína
Karchňaková, Mária Adamová, Andrej Cehula,
Mária Balková, Anna Lipovská
Zomreli: Róbert Lauf, Dušan Vojs, Michal Mi−
narčin, Anna Berilová, Jozef Bočák, Helena Fil−
čáková, Anton Čochráč, Ondrej Revák      − RR −

Pamätné medaily
Dňa 26. novembra sa osláv oslobodenia mesta Michalovce zúčastnili Zlatoňa Pod−behlá, Ján

Sivčo, Jozef Makar. Primátor mesta Michaloviec Ing. Záhorčák Viliam ich prijal na MsÚ, kde im
boli udelené za prítomnosti tajomníka
Ústredného výboru Slovenského zvä−
zu protifašistických bojovníkov a zá−
stupcov Ministerstva obrany SR z
Bratislavy odovzdané pamätné me−
daily od Ministra obrany SR za účasť
v boji proti fašizmu a za oslobodenie
vlasti. Na tomto slávnostnom akte sa
zúčastnili Helena Nemcová, Anna
Vojtková, Ladislav Vojtko a Anna Za−
bloudilová. Poďakovanie patrí p. Vojt−
kovi, ktorý vyznamenaným poskytol
dopravu, vzhľadom na vek a zdra−
votné problémy vyznamenaných. 

− A.Z. −

Milí dospelí, 

srdeène Vás pozývame

na Vianoèný koncert,

ktorý sa uskutoèní dòa

21.12.2009 o 16,30 hod.

v koncertnej sále 

ZUŠ v Strá�skom 

Vaše deti

Vezmem do prenájmu 1 − 3 −izbový
byt. Cena dohodou. 

Tel. č.: 0903 651 085, 0917 632 609

Vezmem do prenájmu 3 −izbový byt.
Tel. č.: 0918 119 475

Dám do prenájmu 2 −izbový byt 
s balkónom na ulici Vihorlatskej 

v Strážskom. Cena vrátane 
energií 283 Eur. Prenájom 

od 1.2.2010. Tel. č.: 0908 021 910

Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom
v spolupráci s Referátom kultúry a športu

Mestského úradu v Strážskom
a pod zaštitou primátora mesta Vás srdečne

pozýva na VII. ročník

Vianočného koncertu
duchovnej piesne,

ktorý sa uskutoční
v nede¾u 27. decembra 2009 

o 16.00 hod.
vo viacúčelovej sále MsÚ v Strážskom.

V programe vystúpia:
− otec protodiakon Alexander Sadvarij, 

národný umelec Ukrajiny,
− Cirkevný zbor pri Pravoslávnej 

cirkevnej obci v Strážskom,
− Deti z Cirkevného klubu 

pri Pravoslávnej cirkevnej obci 
v Strážskom

a ďalší pozvaní hostia...
Tešíme sa na Vašu učasť a podporu.
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Poznávam seba
aj svoje okolie

Počas Európskeho týždňa boja proti dro−
gám v dňoch 24.11. − 26.11 2009 bolo na SOŠ
v Strážskom oveľa rušnejšie, ako po iné dni.

CVČ Dúha a ZOS v Michalovciach pripravilo v
rámci projektu „Poznávam seba aj svoje okolie“,
zameraného na prevenciu kriminality zaujímavé
aktivity.

Do uvedeného projektu boli zapojené aj 4
stredné školy v Michalovciach. Počas troch dní sa
medzi mládežou vystriedali na besedách odborníci
z rôznych oblastí.

Trestná činnosť súvisiaca s užívaním drog bola
úvodnou besedou. Hosťami boli preventistka
ORPZ v Michalovciach Ing. npor. Z. Rozsypalová
a pracovník oddelenia hraničnej polície v Čiernej
nad Tisou por. G. Tár. Vo svojich vstupoch pou−
kázali na trestné činy detí a mládeže, spojené s
užívaním drog. por. Tár oboznámil s dôsledkami
užívania omámnych látok a študenti mali možnosť
nahliadnuť do „kufríka“ s rôznymi vzorkami drog.

Najväčší obdiv zožal štvornohý pomocník, ktorý
vypomáha policajtom pri hľadaní drog a na mieste
im aj predviedol názornú ukážku pri rôznych zása−
hoch. Cyklus pokračoval besedami s pracovníč−
kami colného úradu v Michalovciach kpt. T. Rapá−
čovou a kpt. Lackaničovou. V ten istý deň psy−
chológovia z CPPS poradili študentom ako po−
stupovať pri voľbe ďalšieho štúdia či nového za−
mestnania. Záverečný deň patril prevencii novodo−
bých sociálno – patologických javov, o ktorých
podala odborný výklad PhDr. E. Halušková. 

Vyvrcholením celého projektu bola záverečná
konferencia na ZOS, na ktorej sa zúčastnili všetci
zainteresovaní do uvedeného projektu. Vymenili si
na nej svoje skúsenosti, klady i nedostatky, ale aj
zaujímavé postrehy. V závere boli všetkým zapo−
jeným inštitúciám odovzdané certifikáty.

Uvedený cyklus besied mal veľmi dobrý ohlas
u žiakov i samotných pedagógov zapojenej stred−
nej školy a v budúcnosti by sme chceli v podob−
ných aktivitách naďalej pokračovať, pretože deti i
mládež je potrebné informovať pred nástrahami,
ktoré na nich číhajú a naučiť ich ako sa im vyhnúť. 

A. Fedáková 
koordinátor soc. patologických javov

Ceny pre najlepšíchCeny pre najlepších
Dňa 1. decembra 2009 sa pri príležitosti Dňa študentstva konalo stretnutie najlepších

študentov Strednej odbornej školy v Strážskom. K študentom sa prihovoril riaditeľ SOŠ PaedDr.
Milan Kačur a za mesto Strážske primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák. Ceny za školu a mesto
si prevzalo 14 oceneních študentov. V kultúrnom programe sa predstavila žiačka ZUŠ v Stráž−
skom. Verím, že v tejto tradícií budeme pokračovať naďalej.  

Bc. Alena Jurečková, referát školstva, kultúry a športu

Pracovné miesta 
v SSM

Slovakia Steel Mills, a.s. (SSM), ktorá v
Strážskom stavia novú oceliareň a valcovňu,
pokračuje podľa avizovaného plánu. Inten−
zívnejší nábor zamestnancov spoločnosť
plánuje začiatkom roka 2010. Investícia do
regiónu prináša viac ako 350 priamych a 400
nepriamych pracovných miest. 

Životopisy je potrebné predkladať osobne
alebo zasielať poštou, prípadne e−mailom na:
Personálne oddelenie, Alica Mikitovičová,
SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720,
072 22 Strážske (e−maily: jjuhas@ssmst.sk;
amikitovicova@ssmst.sk). Ďalšie informácie na
tel. čísle 0911 366 648 alebo na www.ssmst.sk.

Doporučovaný obsah žiadosti o zamestnanie: 
meno a priezvisko l adresa l dátum narodenia,
číslo občianskeho preukazu a rodné číslo l tele−
fonický a e−mailový kontakt l všetky stupne
absolvovaného vzdelania aj so zameraním a
absolvované kurzy, školenia a certifikáty l popis
odborných znalostí, schopností a zručností l

údaje o absolvovanej odbornej praxi l prehlá−
senie o súhlase s evidovaním a uchovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov.             Autor: RR 

Zrkadlenie 
s dobrým ohlasom

Najpočetnejšie obecenstvo bolo na mestských
oslavách 1. mája v parku, kde sme sa prezentovali
pásmom Obrazy mája v živote, šťastí, práci a
láske. K tradičným patrí vystúpenie v rámci osláv
výročia SNP. Tohoročné sa uskutočnilo v zasa−
dačke MsÚ a nazvali sme ho Stopy – červené
maky v augustovom obilí. So Zrkadlením v spo−
ločnom pásme vystúpila spevácka skupina Roz−
marín z klubu dôchodcov. Spolupráca sa vydarila
aj v programe Keď otvoria starkí dlane v DSS a
DD v Mesiaci úcty k starším.

Vystúpeniam predchádza náročná príprava –

od výberu textov, úprav, výberu hudobnej zložky,
nácvikov, konečnej réžie programu až po pozva−
nie divákov aj osobnými pozvánkami. V krúžku
dlhé roky pracujú D. Mihalčinová, M. Karkošiaková,
Ing. E. Búciová,  A. Mochťáková, G. Grmolcová,  A.
Zabloduilová, B. Apjarová, J. Rauchová, v tomto
roku pribudla J. Románová. Okrem členiek účin−
kovali – ako hostia – M. Berešová a N. Vasiľová.
Podľa záznamov v kronike sa na našich vystú−
peniach zúčastnilo 760 ľudí. Programy orientujeme
pre dospelú a staršiu populáciu s dobrým ohlasom.

Gabriela Grmolcová

Šesť hudobno−slovných pásiem predviedol krúžok poézie Zrkadlenie, ktorý pracuje pri referáte
kultúry MsÚ, v priebehu tohto roka. Vystúpení bolo osem (z nich dve reprízy) a uskutočnili sa ako
pozdrav k novému roku, k MDŽ, ku Dňu matiek (v P. Čemernom) a ďalšie.

Spoločné vystúpenie Zrkadlenia a Rozmarínu v DSS a DD v Strážskom v októbri – Mesiac úcty
k starším. Snímka a text: G. G.
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Voľný čas a myVoľný čas a my
Celá naša rodina navštevuje CVČ. Syn Ľubo−

mír je už niekoľko rokov členom Stražčanika,
dcéra Michaela členkou výtvarného krúžku po−
dobne ako syn Lukáš. Nakoniec som sa aj ja s
najmladším synom Marekom zapojila a navšte−
vujeme Family klub pre mamičky s deťmi.

Trávime čas v príjemnom a kultúrnom pro−
stredí, kde je množstvo športových, spoločen−
ských hier a iných foriem využitia voľného času.
Deti rady navštevujú Dúhu aj mimo záujmových
útvarov, v čase voľna, či prázdnin.    

Rod. Celušňáková

HALLOWEN V ULICIACH MESTA
Dňa 28.10.2009, keď sa zotmelo, sa príšerky z CVČ Dúha vybrali do ulíc , aby do tohto mestečka

vniesli nový, moderný duch Hellowena. Začalo sa to prípravou kostýmov, ktoré sme si zhotovili podľa
vlastnej fantázie. Milé, nevinné dievčatá sa premenili na strašidelné bytosti. Keď slnko zašlo za oblaky,
príšerky si začali brúsiť zúbky na svoje úlovky. S veľkým odhodlaním navštevovalo príbytky a deti i dospelí
ich s prekvapením srdečne vítali a odmenili sladkosťami.

Už teraz sa tešíme ako v budúcom roku bude ešte viac strašidiel, tešíme sa na vás všetkých aj na vaše
nápady. A aby to nebolo všetko, deň predtým mladšie deti z odpadového materiálu vytvorili tekvice a
inštalovali výstavku v Dome kultúry a taktiež sme vyrezávali a dotvárali tekvice, čo ešte viac umocnilo
atmosféru tohto dňa.                                                                   Nikola Zeleňáková, členka M klubu

Prekvapenia s Mikulášom
Mesto Strážske a CVČ Dúha pripravili príchod Mikuláša 4. decembra aj s prekvapeniami. Réžiu

osláv zobrali do rúk pracovníci CVČ Dúha s odchovancami centra, ktorí sa vrátili pod jeho strechu
ako členovia DEKA /klub mladých so zamera−
ním na esteticko – kultúrnu činnosť/

Títo mladí ľudia poňali príchod Mikuláša po
svojom a vydaril sa. Za pekelných sprievodných
efektov vbehli na vyzdobené pódium dvaja čerti
a poriadne to roztočili. V tichej atmosfére s hud−
bou nastúpili dvaja anjeli a pozývali deti z CVČ,
MŠ a ZŠ, ktoré sa predviedli v krátkych vystúpe−
niach.

Príchod Mikuláša bol dôstojný, tak vyznel i jeho
pozdrav a pozvanie primátora mesta Ing. V. Dunaj−
čáka na pódium, ktorý v príhovore spomenul avízo−
vané prekvapenia. Najdôležitejším bolo otvorenie
multifunkčného športového ihriska v meste, roz−
svietenie vianočného stromu a rozdávanie miku−
lášskych balíčkov. 

Všetko sa udialo za potlesku prítomných, ktorí
dlho nemrzli, pretože pri rozdávaní darčekov po−
máhali Mikulášovi ďalší anjeli a čerti v niekoľkých
radoch.

Mikuláš v závere sa s deťmi fotografoval. Veď
kto by nechcel na pamiatku také pekné foto?

K úplnosti treba dodať, že pred príchodom na
námestie navštívil primátor mesta a Mikuláš so
sprievodom obidva Domovy sociálnych služieb. Aj
tam rozdávali balíčky.  

G. Grmolcová, vedúca krúžku Mladý moderátor

Vianočné prázdniny

23.12.2009 − streda 9.00 hod. − Vianočné 
aranžovanie – tvorivé dielne  pre deti 
10.00 hod. − Deti zvieratkám na Vianoce 
− vychádzka do prírody pre členov krúžkov 
a ostatných záujemcov

28.12.2009 − pondelok 9.00 hod. − Športový kráľ 
− športové aktivity pre deti a mládež mesta
10.00 hod. − Život zvierat v zime – vychádzka
do prírody

29.12.2009 − utorok 9.00 hod. − Človeče nehnevaj
sa – zábavná súťaž pre deti

30.12.2009 − streda 9.00 hod. − My sa hráme 
− športové aktivity

31.12.2009 − štvrtok 9.00 hod. − Zimná fantázia 
výtvarné aktivity pre deti  ZŠ

4.1.2010 − pondelok 9.00 hod. − Papierové variácie
− tvorivé aktivity z papiera pre deti 
10.00 hod. − Pozorujeme stopy zvierat  
vychádzka do prírody

5.1.2010 − utorok 9.00 hod. − Dopoludnie s dámou
− súťaž v dáme pre deti ZŠ

7.1.2010 − štvrtok 9.00 hod. − Súťaž v stolnom 
tenise

8.1.2010 − piatok 9.00 hod. − Zimná krajina 
výtvarné kreatívne činnosti pre deti

Od 13.00 hod. si môžete zahrať rôzne spoločenské
hry, stolový hokej, stolný tenis, biliard, stolný futbal. 

Plán podujatí na mesiac január 2010

13.1.2010 − streda o 10.00 hod. − Vianoce a ja  
tvorivé aktivity pre žiakov špec. triedy

15.1.2010 − piatok 9.30 hod. − Kriminalita 
a delikvencia deti − beseda s policajtom pre 
žiakov 7. roč.
10.30 hod. − Agresivita a šikanovanie detí 
− beseda s policajtom pre 5. ročníky

18.1.2010 − pondelok o 13.00 hod. − Šachový kráľ
a kráľovná – súťaž pre členov ZÚ a ostatných 
záujemcov

19.1.2010u − torok 12.30 hod. − Význam očkovania
− beseda s detskou lekárkou pre 1. ročníky

20.1.2010 − streda o 10.00 hod. − Záškoláctvo detí
− beseda s mestským policajtom 
pre špec. triedu ZŠ

22.1.2010 − piatok 10.00 hod. − Obchodovanie 
s ľuďmi − beseda s policajtom pre 9. roč.

25.1.2010 − pondelok o 13.00 hod. − Zimná nálada
− kreatívna činnosť pre ŠKD

27.1.2010 − streda o 10.00 hod. − Malý futbalista 
− súťaž v stolovom futbale pre špec. triedu

29.1.2010 piatok o 14.30 hod. − Most bez bariér 
− zábavné popoludnie pre klientov DSS 
a členov krúžkov

31.1.2010 − nedeľa 13.30 hod. − Karneval na ľade
pre deti mesta

Plán podujatí na mesiac február 2010

1.2.2010 − pondelok 13.00 hod. − Stretnutie 
mládeže UNICEF − vyhodnotenie predaja 
vianočných  pohľadníc

5.2.2010 − piatok o 13.30 hod. − Poznaj svoje 
mesto − zábavná súťaž pre ŠKD

8.2.2010 − pondelok o 13.00 hod. − Radovánky 
v zime − športové a spoločenské aktivity 
pre ŠKD

10.2.2010 − streda o 10.00 hod. − Valentínsky 
darček − výroba darčekov pre ŠPT

12.2.2010 piatok o 13.00 hod. − Valentínske 
posedenie pri čaji pre mládež
− piatok o 3.30 hod. − Miss Valentínka 
− zábavné popoludnie pre 1.−4. roč. a ŠKD

24.2.2010 − streda o 10.30 hod. − Beseda 
s rodákom pre žiakov ZŠ

26.2.2010 − piatok o 9.30 hod. − Trestná činnosť 
detí − beseda s policajtom pre ŠPT
− piatok o 10.30 hod. − Patologické závislosti, 
kriminalita a delikvencia detí − beseda 
pre žiakov 5. roč.
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Majme vždy srdce na dlani
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti,  čo zračí

sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi. 

Klub strany Smer−SD v Strážskom zorganizoval
opäť pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
kultúrno − spoločenské posedenie, na ktoré pozval
okrem svojich členov a sympatizantov aj tých, ktorí
si za svoju nezištnú činnosť pre iných zaslúžili
aspoň malú pozornosť. Preto medzi pozvanými boli
aj členovia speváckeho zboru Rozkvet. Podujatie
sa konalo v sobotu 24. októbra 2009 vo viac−
účelovej sále Domu kultúry. Hlavným motívom na
pozvánke bolo srdce na dlani − symbol našej stálej
lásky a vďaky. 

Na podujatie prišla a prihovorila sa poslankyňa
NR SR a predsedníčka OR strany Smer−SD v
Michalovciach PhDr. Ľubica Rošková, ktorá by
tento mesiac premenovala skôr na „Mesiac životnej
múdrosti“, lebo práve tá sa získava len rokmi tvrdej
práce a skúsenosťami, nie obyčajným biologickým
stárnutím. Prítomní boli aj ďalší členovia OR (Ing.
Emil Ďurovčík, RNDr. Lýdia Sidivárová, MUDr.
Ľubomír Rohoň, Ing. Vladimír Braník a primátor
Michaloviec Mgr. Viliam Záhorčák).

V bohatom kultúrnom programe vystúpili s
modernými tancami žiačky ZŠ, s prekrásnou
kolekciou slovenských piesní Matúš Mazár, študent
konzervatória v Košiciach, za klávesového do−
provodu učiteľky ZUŠ v Humennom Márie Bére−
šovej a pekne zaspievala aj žiačka ZŠ Júlia Peyk.
Krúžok poézie žien ZRKADLENIE zase zaujal prí−
tomných pôsobivým hudobno slovným pásmom, v
ktorom recitovala Anna Zabloudilová, Eva Bú−
ciová, Marta Karkošiaková, Amália Mochťáková,
Johanka Romanová a 6 – ročná Nikolka Vasiľová
z MŠ Staré, na heligonke doprevádzala Ľudmila
Dančišinová a  s vlastným doprovodom na gitare
celým pásmom spievala Danka Mihalčinová .
Pásmo pripravila a režírovala Gabriela Grmolcová.
Celý program s ľahkosťou moderovala Marianna
Fischerová.

Pre všetkých bolo pripravené chutné ob−
čerstvenie, káva, zákusky a vínko a mnohí sa
potešili aj z výhry v tombole. Na dobrú náladu i do
tanca až do skončenia znela sálou reprodukovaná

hudba. Na príjemnom priebehu celej akcie, vrátane
výzdoby, má zásluhu celá Klubová rada na čele s
jej vedúcou Mariannou Fischerovou a ďalší dobro−
voľníci a sponzori.Tu je potrebné spomenúť aj
malú výstavku paličkovanej čipky, ktorú pripravili
pre túto akciu členky krúžku šikovných rúk pri
Referáte kultúry MsÚ: Mária Tóthová a Anna
Polomčáková a veľmi sa páčila. Organizátori mali
jediný záujem, aby tento deň bol pre všetkých
príjemným zážitkom, zábavou i oddychom.            

Ing. Eva Búciová 

Nebezpečenstvo hrozí najmä, používaním inter−
netu malými deťmi, ktoré si neuvedomujú, že môžu
nechtiac poskytnúť neznámej osobe svoje údaje
(priezvisko, adresu bývania, telefónne číslo...).
Dôležitá je preto ostražitosť rodičov, aby svoje deti
kontrolovali pri „surfovaní na nete“, aby nedošlo k
tomu, že sa dostanú na nepovolené webové
stránky (napr. s detskou pornografiou...). 

Ďalší problém, ktorý súvisí s využívaním
internetu je ten, že takmer každý používateľ sa
domnieva, že zverejnené informácie na „nete“ sú
pravdivé. Avšak, internet nemožno považovať za
dôveryhodný zdroj informácií, pretože na tomto
mieste môže hocikto hocičo zverejniť, a nik ne−
kontroluje, či sú tieto informácie pravdivé alebo
niesú. Internet slúži len ako pomôcka, primárnym
zdrojom ostávajú naďalej knihy. Práve to, si väč−
šina ľudí neuvedomuje, najmä deti a dospievajúca
mládež, ktoré nevedia ešte nič o živote, a tak
namiesto toho, aby skutočné informácie získavali
od rodičov, učiteľov a z kníh, naštudujú si ich z
jednotlivých webových portálov.

Hoci na jednej strane nám internet uľahčuje
komunikáciu, predsa ju deformuje. Strácame
schopnosť s ľuďmi komunikovať na úrovni. Cez
rôzne chatové portály sme schopní si povedať
všetko (veď obrazovka veľa znesie), ale v osob−

nom styku málokto dokáže riešiť dôležité problémy,
a vyjadriť to, čo cíti. Jednoducho sme si zvykli
všetko riešiť a vydiskutovať vo virtuálnom svete.
Lenže, virtuálny svet je len fikciou, a ten za nás
naše problémy a starosti nevyrieši. Je potrebné si
uvedomiť, že komunikácia vo virtuálnom svete
nikdy nenahradí kúzlo a jedinečnosť komunikácie v
tvárou tvár. Obrazovka nedokáže sa usmiať,
pohladiť, či zamračiť alebo objať. To dokáže jedine
človek, a preto usilovať sa zlepšiť komunikáciu s
ním je veľmi dôležité. Nemyslíte?

Zabúdame aj na to, že dlhé hodiny strávené pri
počítači škodia aj nášmu organizmu – bolesti
chrbtice, ktoré sa odrazia na zlom držaní tela;
bolesť očí a hlavy... Keby sme aspoň na chvíľu
skúsili odtrhnúť zrak od obrazovky počítača, a
zadívali sa vonku na krásu prírody, o nič by sme
neprišli. Skôr naopak, získali by sme pocit uvoľ−
nenia a naše telo by sa nám zato poďakovalo.

Cieľom tohto článku nebolo zavrhnúť použí−
vanie internetu, ale skôr poukázať na jeho ne−
gatívny vplyv na náš život. Osobne som za vy−
užívanie internetu, ale nech nám slúži ako po−
mocník, a nie ako náhrada za niečo alebo niekoho.
Hlavne, nech nám nepohltí všetok čas, ktorý by
sme mohli stráviť s ľuďmi na ktorých nám záleží.

Bc. Michaela Dobrocká

V posledných rokoch sa používanie internetu rozšírilo do takej miery, že si každodenný život
bez neho ani nevieme predstaviť. Heslom dnešnej doby sa stalo: „Všetko je na webe“. Hádam, už
niet domácnosti, školy alebo pracoviska, ktoré nemajú počítač a prístup na internet. Kôli ľahkej do−
stupnosti sa stáva internet zradným a lákavým zdrojom informácií, ktoré nemusia byť pravdivé, a
navyše, môžu byť zneužité. Napríklad ide o zneužitie takých osobných informácií ako heslo do
emailovej schránky; fotky skopírované z chatových portálov a podobne. 

Internet - dobrý sluha, zlý pán

Blcha v cirkuse
To je názov najnovšej knihy našej rodáčky

Pavlínky Sabolovej. Iba nedávno prežila pekné
chvíle, keď v bratislavskej Inchebe krstili jej no−
vinku.

Okrem vtipných i náučných veršíkov pre pred−
školské deti zaujme kniha aj farebnými ilustráciami
D. Trsťana. Pavlínka sa rozhodla v marci − Mesiac
knihy – predstaviť Blchu v cirkuse v rodnom Zem−
plíne. Besedy uskutoční v spolupráci so Zemplín−
skou knižnicou G. Zvonického v MŠ Michalovciach
a v MŠ v Starom, rodisku svojho otca.

Pretože o knihu prejavili záujem aj rodáci, tak
pridávam informáciu, že si ju môžu objednať pro−
stredníctvom internetu na stránke SPN − Mladé letá
(vydavateľ), cena približne 5 eur.        G.Grmolcová

Výsledky bežcov 
MBO Strážske 

4.10.2009 Košice  MMM  42,2 km 
Celkové poradie / Poradie v kategorii / Meno / Čas 
27. / 7B  Vladislav Lipovský 2:49:25 hod. 
73. / 8C  Jozef Vargovič 3:06:36 hod. 
83. / 45A  Milan Ondričko 3:09:16 hod. 
87. / 46A  Ján Tomko 3:10:22 hod. 
114. / 61A  Cyprián Vaľko 3:16:36 hod. 
151. / 22C  Ladislav Rada 3:21:51 hod. 
200. / 59B  Ing.Ján Schnitzer 3:28:48 hod. 
251. / 71B  Ľubomír Lipovský 3:34:50 hod. 

4.10.2009 Košice MMM − majstrovstvá SR jedn.
42,2 km 
8./5B  Vladislav Lipovský 2:49:25 hod. 
25. / 5C  Jozef Vargovič 3:06:36 hod. 
27. / 14A  Milan Ondričko 3:09:16 hod. 
28. / 15A  Ján Tomko 3:10:22 hod. 
31. / 17A  Cyprián Vaľko 3:16:36 hod. 
35. / 7C  Ladislav Rada 3:21:51 hod. 
39. / 12B  Ing.Ján Schnitzer 3:28:48 hod. 
44. / 13B  Ľubomír Lipovský 3:34:50 hod. 

4.10.2009 Košice  MMM − 1/2 maratón  21,1 km 
102. Ján Demčák 1:34:26 hod. 
289. Jozef Lipovský 1:45:03 hod. 

4.10.2009 Košice  MMM −  minimaratón  4,2 km 
Vladislav Lipovský ml. 0:19:10 hod 
Lucia Lipovská 0:21:25 hod. 

10.10.2009 Chlmec Chlmecký beh do kopca  3,5
km 
6. / 3A  Milan Ondričko 0:18:22 hod. 
7. / 3B  Vladislav Lipovský 0:18:45 hod. 
10. / 5B  Dušan Reiser 0:20:22 hod. 
11. / 3C  Ladislav Rada 0:20:35 hod. 
12. / 6B  Ľubomír Lipovský 0:20:47 hod. 
21. / 2D  Jozef Lipovský 0:25:43 hod. 

17.10.2009 Č.Kláštor  Malý Pieninský maratón
18 km 
1. / 1B  Vladislav Lipovský 1:03:22 hod. 
7. / 4A  Milan Ondričko 1:07:45 hod. 
14. / 2C  Ladislav Rada 1:11:45 hod. 
49. / 1E  Jozef Lipovský 1:28:02 hod. 

18.10.2009 Banské Beh do kopca Banské −
Mlačky  6,5 km 
14. / 9A  Milan Ondričko 0:28:55 hod. 
27. / 5C  Ladislav Rada 0:32:08 hod. 

25.10.2009  N.Žipov  Žipovská desiatka  10 km 
16. / 4B  Vladislav Lipovský 0:36:32 hod. 
20. / 12A  Milan Ondričko 0:37:14 hod. 
25. / 14A  Ján Tomko 0:38:19 hod. 
31. / 5C  Ladislav Rada 0:39:30 hod. 
72. / 6D  Jozef Lipovský 0:50:09 hod 

8.11.2009 Strážske Beh Oslobodenia mesta  6,6
km
10. / A7  Milan Ondričko 0:23:01 hod.
17. / A11  Ján Tomko 0:24:20 hod.
19. / C2  Ladislav Rada 0:24:51 hod.
28. / B9  Dušan Reiser 0:26:05 hod.
31. / B10  Ľubomír Lipovský 0:26:23 hod.
32. / B11  Ján Demčák 0:26:34 hod.
37. / B13  Ing.Ján Schnitzer 0:27:45 hod.
49. / G1  Jozef Lipovský 0:31:24 hod.

14.11.2009 L.Mikuláš Liptovský polmaratón
21,1 km
8. / A6  Milan Ondričko 1:21:42 hod.
27. / C2  Ladislav Rada 1:30:24 hod.

26.11.2009 Michalovce Matičný Beh 11 km
16. / A6  Ján Tomko 0:44:38 hod.
20. / C6  Ladislav Rada 0:45:40 hod.
25. / B8  Ing.Ján Schnitzer 0:49:27 hod.

Predám nepojazdnú
jednorýchlostnú babetu − Jawa.

Cena dohodou. 
Tel. č.: 0910 254 777

Chcete si zahrať stolný tenis? 
Volajte 0907 588 598



40. ročník Behu oslobodenia mesta Strážske
Jubilejný 40. ročník pripadol na deň 8.11.2009. Aj napriek nepriazni počasia sa v našom meste

zišli najlepší bežci z celého Slovenska, ale aj z Ukrajiny, Poľska a Česka. V behu sa nedali odradiť
ani deti predškolského veku a školáci všetkých kategórií. Ani pretrvávajúci výdatný dážď nemohol
pokaziť okamihy rozžiarených očí malých aj veľkých víťazov. Na záver nemohlo chýbať slávnostné
vyhodnotenie všetkých bežcov a žrebovanie bohatej tomboly. 
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Kategória dievčatá 1.−2. ročník: 1. miesto −
Petra Bernátová, BK Šaca, 2. miesto − Lucia
Goringová, BK Šaca, 3. miesto − Anna Makarová,
ZŠ Strážske.

Kategória chlapci 1.−2. ročník: 1. miesto −
Juraj Rohaľ, ZŠ Strážske, 2. miesto − Jakub
Čurma, ZŠ Strážske, 3. miesto − Lukáš Celušňák,
ZŠ Strážske. 

Kategória dievčatá 3.−4. ročník: 1. miesto −
Darina Berešová, ZŠ Ruskov, 2. miesto − Anežka
Jakubová, ZŠ Parchovany, 3. miesto − Blanka
Šalachová, ZŠ Staré. 

Kategória chlapci 3.−4. ročník: 1. mesto −
Peter Balogh, ZŠ Žiar nad Hronom, 2. miesto −
Patrik Rigali, ZŠ Seňa, 3. miesto − Ján Gajdoš, ZŠ
Seňa. 

Kategória dievčatá 5.−6. ročník: 1. miesto −
Alexandra Balogová, Foxthem Prešov, 2. miesto −
Barbara Balogová, Foxthem Prešov, 3. miesto −
Sabína Dančišinová, ZŠ Strážske. 

Kategória chlapci 5.−6. ročník: 1. miesto −
Július Takáč, BK Sopka Seňa, 2. miesto − Martin
Tokár, ZŠ Strážske, 3. miesto − Marek Ciganoc, ZŠ
IV. Michalovce. 

Kategória dievčatá 7.−8 ročník: 1. miesto −
Alica Takáčová, Sopka Seňa, 2. miesto − Lenka
Jirchřová, BK Šaca, 3. miesto − Ivana Goringová,
BK Šaca. 

Kategória chlapci 7.−8. ročník: 1. miesto −
Peter Turčík, ZŠ Strážske, 2. miesto − Dominik
Lučka, HAC Humenné, 3. miesto − Matej
Jakubášek, ZŠ Dlhá lúka. 

Kategória A muži do 40 rokov: 1. miesto −
Damian Dziewinski, ZS NV 3 Sanok PL, 2. miesto
− Tibor Sahajda, JM Demolex, 3. miesto − Michal
Ivančo, SK Banské, 7. miesto − Milan Ondričko,
MBO OPARM Strážske,11. miesto − Ján Tomko,
MBO OPARM Strážske.

Kategória B muži od 40−49 rokov: 1. miesto
− Jaroslav Jakubašek, JM Demolex Bardejov, 2.

miesto − Jaroslav Tomeček, JM Demolex Bardejov,
3. miesto − Peter Janovič, BK Šaca, 9. miesto −
Dušan Reiser, MBO OPARM Strážske, 10. miesto
− Ľubomír Lipovský, MBO OPARM Strážske, 11.
miesto − Ján Demčák, MBO OPARM Strážske, 13.
miesto − Ing. Ján Schnitzer, MBO OPARM
Strážske.

Kategória C muži od 50−59 rokov: 1. miesto
− Gejza Vargaeštok, MBK V. Kapušany, 2. miesto
− Ladislav Rada, MBO OPARM Strážske, 3. miesto
− Gabriel Valiska, Michalovce.

Kategória D muži od 60−68 rokov: 1. miesto
− Zoltán Papp, MBO V. Kapušany, 2. miesto −
Gerard Parilák, Ttriklub Michalovce, 3. miesto −
Milan Jakubov, Orol.

Kategória muži G nad 70 rokov: 1. miesto −
Jozef Lipovský, MBO OPARM Strážske, 2. miesto
− Ladislav Flamčík, BK Stará Ľubovňa, 3. miesto −
Ján Kohút, MK Košice

Kategória E ženy do 40 rokov: 1. miesto −
Katarína Berešová, Obal servis Košice, 2. miesto −
Zuzana Standučáková, Benkovce, 3. miesto −
Natália Vahlošová, Emte Trebišov.

Kategória F ženy nad 40 rokov: 1. miesto −
Erika Billá, BK STEEL Košice, 2. miesto − Alžbeta
Tizsová, tube city IMS Košice, 3. miesto − Zlatka
Semanová, BK Furča Košice.                   − RR −

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
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Mgr. K. Hajdučko, Alena Jurečková, Peter Kičinka. Zodpo−
vedná redaktorka: Mgr. A. Hordošová. Adresa redakcie:
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056 / 6477 275. Redakčná uzávierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia
nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov
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Klub Slovenských turistov Strážske

Prechod Pieninami
32 členov nášho KST pod vedením p. Korma−

nika uskutočnilo 19. 9. 2009 prechod Pieninami.
Túra sa začala o 8,00 hod ráno splavom pĺťou po
Dunajci z Červeného Kláštora do Lesnice. Na dvoch
pĺtiach v prelome Dunajca sme mohli obdivovať
prekrásne scenérie: Janošíkov skok, Klejova Gora,
Sedem mníchov, Poľanu a Osobitu skalu. V prísta−
višti Lesnica sme sa rozdelili na dve skupiny.
Skupina starších absolvovala prechod späť popri
Dunajci a návštevu lyžiarského strediska Szcaw−
nica. Skupina zdatnejších preplávala Dunajec na kompe a vystúpila modrou značkou na Sokolicu −
747m/nm, ďalej po modrej značke cez Czertež, Bajkow Broň na Trzy Korony 982 mn/m, potom žltou
značkou do Sromowce Nižne. Na spoločnej večeri sa stretli obe skupiny.                              − podpis −

Turistické okienko Pestrá kolkárska jeseň 
v Strážskom

Sériu jesenných ligových zápasov VKL
2009/2010 sme oproti minulým rokom začali
takmer o mesiac skôr (6.9.2009), súťaž je
rozšírená o 1 družsztvo, hrá sa omnoho inten−
zívnejšie, bez prestávok, každú nedeľu. Výnimkou
sú iba sviatky. Preto sa ťažšie hľadajú vhodné
termíny na naše tradičné súťaže.

Z toho dôvodu bol oproti minulým rokom po−
sunutý aj termín konania 8. ročníka turnaja:
„Memoriál Mariána Baníka“, ktorý sa uskutočnil až
17. októbra 2009. Ale súťažilo sa vo veľmi
príjemnej, priateľskej a športovej atmosfére a
počas celej hry, ale krátko aj na cintoríne, sa stále
spomínalo na nezadnuteľného priateľa a vyni−
kajúceho kolkára, akým bol Marián Baník.  Súťažilo
11 dvojíc takmer 5 hodín, za účinného povzbu−
dzovania všetkých prítomných. Vyčerpaní z oboch
táborov si však mohli priebežne energiu doplniť
výborným gulášom, ktorý veľmi ochotne uvaril a
podával Milan Kozár, za veľkej ústretovosti
Ľubomíra Ihnáta. Diplomom a malou finančnou
čiastkou boli odmenené 3 najlepšie dvojice.
Víťazstvo si odniesla dvojica Jozef Vargovič a
Jozef Janok (523 ZK), pred dvojicou Vladimír
Šandor a Vladislav Lipovský (491 ZK) a treťou
Miloš Kozár a Miroslav Štefan (463 ZK).

16. ročník Mestskej kolkárskej  ligy sa začal jej
prvým kolom 21.11.2009. Do súťaže je zapojených
7 družstiev (PARK, ŠARIŠ, FIBERSTRUCT,
FLINSTONS, VETERAN KLUB,  K+K  a DANKY
PLUS). Do 1. kola bolo zapojených 18 hráčov,
zvíťazilo družstvo FLINSTONS a z jednotlivcov
Ján Cibulka, v 2. kole hralo rovnako 18 hráčov a
po ňom je opäť na čele družstvo FLINSTONS a
Ján Cibulka, ale už celkovo bolo do hry
zapojených 24 hráčov, čo sa po 3. kole zvýšilo na
28. Po 3. kole ostáva na čele družstvo
FLINSTONS, na 2. mieste je družstvo ŠARIŠ a na
3. mieste DANKY PLUS. Poradie jednotlivcov: 1.
Marián Konečný st. (271 ZK), 2. Ján Cibulka
(249,5 ZK)  a 3. Danka Cimprichová (249 ZK).

28. novembra 2009 sme z technických a
organizačných príčin (prenájom kolkárne) usku−
točnili 6. ročník „TURNAJA KOLKÁROK“ spoje−
ného v predstihu so 7. ročníkom „VIANOČNÉHO
TURNAJA“ a víťazov vyhodnotili ako kategóriu
ŽENY a kategóriu MUŽI s diplomami a finančnými
odmenami. U mužov si prvenstvo odniesol Ján
Cibulka (254 ZK), druhý bol Vladimír Šandor (248
ZK) a na treťom mieste skončil Jozef Vargovič
(247 ZK). Zo žien bola najlepšia Danka Cim−
prichová (240 ZK), ako druhá skončila Katka Lipov−
ská (220 ZK) a na treťom mieste sa umiestnila
Jarka Knapová (219 ZK).

VKL 2009/2010 má za sebou 10 kôl a odo−
hraté sú aj 2 VP (Východoslovenský pohár) v Sa−
binove a Rudňanoch. Po 10. kole VKL je ŠKK
Strážske na 4. mieste so ziskom 9 bodov. Na zá−
klade priemerných výsledkov je poradie našich 5
najlepších hráčov nasledovné: Marián Konečný
(479,67 ZK), Tomáš Kucan (476 ZK), Vladimír
Šandor (472,71 ZK), Ján Cibulka (466,43 ZK) a
Vladislav Lipovský (466,08 ZK). Pre lepšie umiest−
nenie v jarnej časti súťaže im všetci budeme držať
palce.

Podrobné výsledky nájdete na našej webovej
stránke www.skkkolky.estranky.cz, ktorých aktuali−
záciu vzorne zabezpečuje Vladislav Lipovský.

Ing. Eva Búciová, predsedníčka ŠKK 


