
 Mestské zastupiteľstvo zasadalo 27. júna 
za prítomnosti 8 poslancov. Rokovanie viedol 
primátor mesta. Zastupiteľstvo po prerokova-
ní schválilo uznesenie, v ktorom:
 Berie na vedomie: l Vzdanie sa mandátu 
poslanca MsZ Ing. Stanislava Demka. l Skutoč-
nosť, že prvý náhradník za poslanca mestského 
zastupiteľstva, ktorý získal najväčší počet hlasov 
a nebol zvolený za poslanca vo voľbách v roku 
2018, je Jozef Meňovčík. l Plnenie úloh z uzne-
sení. l Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ. 
l Analýzu spotreby elektrickej energie na mest-
skom kúpalisku za obdobie 2015 - 2018. l Har-
monogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na 
roky 2020 – 2022. l Predpokladané termíny za-
sadnutí a plánovaný program Mestského zastu-
piteľstva v Strážskom na II. polrok 2019. l Sprá-
vu o prenájme nebytových priestorov, pozemkov 
a reklamných zariadení k 31.12.2018. l Vyhod-
notenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
priestorov v administratívnej budove MsÚ. l  Vy-
hodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prená-
jom priestorov v kultúrno-spoločenskom objekte 
súp. č. 510/3A. l Prenájom časti nehnuteľnosti 
bufet a súvisiace priestory v objekte Kolkárne v 
Strážskom, ul. Obchodná, súp. č. 255, pre Sojku 
Ľubomíra, Nová 617/1, 072 22  Strážske za cenu 
355,00 eur mesačne na základe vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže. l Správu hlavného 
kontrolóra z kontroly zúčtovania a použitia vy-
braných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta 
v roku 2018. l Správu hlavného kontrolóra o 
kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 
2018 v RO a PO. l Správu hlavného kontrolóra z 
kontroly výdavkov na materiál v hlavnej činnosti 
MsPS. l Správu hlavného kontrolóra z kontroly 
výdavkov na servis, údržbu a opravy áut na MsÚ. 
l Informácie zo zasadnutí komisií.
 Konštatuje, že: l Jozef Meňovčík zložil zá-
konom predpísaný sľub poslanca mestského za-
stupiteľstva.
 Prerokovalo: l Predložený návrh Dodatku č. 
3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta č. 
770/5/2013/závod Mi medzi VVS, a. s. a Mestom 
Strážske.
 Schvaľuje: l a) Zverenie majetku mesta 
(rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Stráž-
ske, (ul. Gaštanová, Lipová, Brezová, Agátová) 
do správy VVS, a. s. s obstarávacou cenou 228 
883,39 € s DPH b) Podstatné náležitosti dodatku 
č. 3 k Zmluve o výkone správy majetku mesta č. 
770/5/2013/závod Mi medzi VVS, a. s. a Mestom 
Strážske (rozšírenie verejnej kanalizácie v mes-
te Strážske, ul. Gaštanová, Lipová, Brezová, 
Agátová). l Predloženie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok na sprostredkovateľský 
orgán v rámci výzvy: kód výzvy OPKZP-PO2-
SC211-2018-40, názov projektu: Vodozádržné 
opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste 
Strážske, výška maximálneho celkového spo-
lufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
stanovená z celkových oprávnených výdavkov 
317 485,21 € predstavuje čiastku 15 874,26 
€, prípadné neoprávnené výdavky projektu. l 
Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v 
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
Vzdal sa mandátu, ďalší zložil sľub

rámci výzvy: číslo II KMV 2019, názov projektu: 
Modernizácia a rozšírenie kamerového systému 
v meste Strážske, spolufinancovanie z vlastných 
zdrojov minimálne vo výške 5% z celkových 
výdavkov. l Predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pre projekt s názvom „Mater-
ská škola Strážske prístavba a rekonštrukcia“ na 
sprostredkovateľský orgán, pričom ciele projektu 
sú v súlade s platným programom rozvoja mesta 
a platným územným plánom mesta: kód výzvy 
v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: 
OPLZ-PO6-SC612-2018-1, výška povinného 
spolufinancovania projektu  min. 5% z celkových 
oprávnených výdavkov, zabezpečenie financo-
vania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné 
na dosiahnutie jeho cieľa. l V súlade s ods. 2 
písmenom  a ), b )  § 14 Zákona č. 583/2004 z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zme-
nu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opat-
rením č. 2/2019:
a) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnu-
tí vyšších príjmov a to o 254 561,00 €,
b) presun rozpočtových prostriedkov na pod-
položkách rozpočtu uvedených v prílohách bez 
celkovej zmeny príjmov a výdavkov upravený v 
bode a).                  (Pokračovanie na 2. strane.)  

Výsledky volieb do EP
 25. mája 2019 sa uskutočnili voľby do Eu-
rópskeho parlamentu. Vo volebnom okrsku v 
Strážskom: Počet voličov zapísaných v zozna-
me voličov 3 601, počet voličov, ktorí sa zú-
častnili na hlasovaní 584, počet voličov, ktorí 
odovzdali obálku 584, počet platných hlasov 
odovzdaných pre všetkých kandidátov 577. 
Volieb sa zúčastnilo 16,21 % voličov.        -MsÚ-

mestoNaše

Vzdali sme úctu
 7. mája sa  občania mesta a členovia ZO SZPB stretli pri  pamätníku na Námestí A. Dubčeka. 
Pietnym aktom a kladením vencov si pripomenuli 74. výročie ukončenie 2. svetovej vojny. S 
orgovánom, kvetom mája, prišli žiaci ZŠ. Privítali sme hostí z Oblastného výboru SZPB z Mi-
chaloviec predsedu  Miroslava Pregu, tajomníka Mariána Lukáča a člena Martina Fedorku. Po 
hymne SR  nasledovala báseň žiačky ZŠ Júlie Maskaľovej, vystúpil SZ Rozkvet pod vedením 
Slávky Rudačkovej, príhovor predniesol primátor mesta Vladimír Dunajčák, za ZO SZPB Hele-
na Nemcová. Čestnú stráž mali vojaci z Michaloviec. Veľkým potešením je  záujem žiakov pod 
vedením učiteľov ZŠ o históriu 2. svetovej vojny a vzdanie úcty hrdinom, ktorí nás oslobodili.   
                                        A. Zabloudilová

foto Peter Kičinka

POZVÁNKA
 Mesto Strážske a ZO SZPB vás 
pozývajú 28. augusta o 14. hod. na 
pietny akt kladenia vencov k pa-
mätníku na Námestí A. Dubčeka pri 
príležitosti 75. výročia SNP. Vystúpi 
spevácky zbor Rozkvet.
 Sprievodné podujatia: 
10.00 hod. začne aranžovanie 
 kvetov – Kytica vďaky,
13.00 hod. v zasadacej miestnosti  
 MsÚ vystúpi krúžok Zrkadlenie 
 s recitačným pásmom 
 a Rozmarín z KD.                 -red.-



	 Jarmoku	sa	zúčastnili	delegácie	družobných	miest	z	Poľska	a	Čiech,	ďalší	hostia	a	občania	mes-
ta	a	okolia.	Na	snímke	je	pohľad		zo	slávnostného	otvorenia.																				Snímka:	P.	K.			Text:	-	red.	-
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 (Dokončenie z 1. strany.) Rozpočet po navr-
hovanej zmene ako vyrovnaný vo výške 6 178 
438,83 €.
Príjmy vo výške:    6 178 438,83 €
Výdavky vo výške:    6 178 438,83 €
Príjmy: Bežný rozpočet                    3 930 858,00 €
Kapitálový rozpočet     1 409 269,83 €
Finančné operácie         838 311,00 €
Rozpočet mesta    6 178 438,83 €
Výdavky: Bežný rozpočet               3 726 400,00 €
Kapitálový rozpočet     2 347 380,83 €
Finančné operácie       104 658,00 €
Rozpočet mesta              6 178 439,83 €. 
l Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Strážske na II. polrok 2019. l Prenájom 
nebytových priestorov miestnosť č. 4 o výmere 
20 m² a miestnosť číslo 5 o výmere 10 m²  v stav-
be - budova U2, súpisné č. 439, ul. Obchodná, 
stavba postavená na parcele 287, stavba a par-
cela zapísaná na LV č. 1236 pre okres Michalov-
ce, obec: STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske pre Zák-
ladnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska 
Strážske na dobu neurčitú za cenu 1 eur/rok v 
súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa so 
zdôvodnením, že predmetné nebytové priestory 
sú dlhodobo neobsadené a budú slúžiť obča-
nom – členom na činnosť a aktivity občianskeho 
združenia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. l 
Prenájom časti pozemku registra „C“ parcelné 
č. 116/1, výmera 28 m², druh pozemku: Zasta-
vané plochy a nádvoria, nehnuteľnosť zapísa-
ná na LV č. 1236, pre okres Michalovce, obec: 
STRÁŽSKE, k. ú.: Strážske pre Anna Vilkovská 
- CAMBERA, Vihorlatská 624, 072 22  Strážske, 
IČO: 43066003 na dobu neurčitú za cenu 10,00  
eur/m²/rok v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 
písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa so zdôvodnením, že predmetný pozemok 
je pozemkom susediacim s pozemkom registra 
„C“ parcelné č. 116/14, na ktorom je umiestne-
ná rozostavaná prístavba „Polyfunkčný objekt, 
prístavba, nadstavba a rekonštrukcia“ prevádz-
kovej budovy zmrzliny umiestnenej na parcele 
registra „C“ parcelné č. 106/14, súp. č. 19, ktorej 
prevádzkovateľkou je žiadateľka Anna Vilkov-
ská – CAMBERA. l Dodatok č. 1 k Zmluve č. 
13/2019 o budúcej nájomnej zmluve uzavretej 
dňa 08.03.2019. l Zmluvu o budúcej nájomnej 
zmluve medzi Mestom Strážske a SR – Sloven-
ská správa ciest, Miletičova č. 19, 826 19 Brati-
slava za účelom majetkovej prípravy a vydania 
stavebného povolenia na rekonštrukciu križovat-
ky. l Podanie žiadosti na Slovenskú republiku v 
správe Slovenského pozemkového fondu ohľa-
dom majetkoprávneho vysporiadania: pozemku 
registra KNC parcela č. 1405/21 o výmere 655 
m², druh pozemku ostatná plocha, pozemku 
registra KNC parcela 1405/22 o výmere 281 
m², druh pozemku zastavaná plocha, pozemku 
registra KNC parcela 1405/23 o výmere 413 
m², druh pozemku zastavaná plocha, pozemku 
registra KNC parcela 1405/24 o výmere 14 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, pozemku re-
gistra KNC parcela 1405/27 o výmere 539 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, pozemku re-
gistra KNC parcela 1405/28 o výmere 456 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, pozemku re-
gistra KNC parcela 1405/29 o výmere 594 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, ul. Laborecká, 
katastrálne územie Strážske, (pôvodné pozem-
ky registra KNE parcela č. 1680/2 a 384/2, ka-
tastrálne územie Strážske), zamerané podľa 
geometrického plánu č.36208914-7/2018, (sa 
nachádza miestna komunikácia – chodník); po-
zemku registra KNC parcela č. 1866/36 o výme-
re 962 m², druh pozemku orná pôda, pozemku 
registra KNC parcela č. 2082/4 o výmere 94 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, pozemku re-
gistra KNC parcela č. 2083/2 o výmere 341 m², 
druh pozemku zastavaná plocha, ul. Obchodná, 
katastrálne územie Strážske (pôvodné pozemky 

registra KNE parcela č. 930/2, 1678/102, ka-
tastrálne územie Strážske), zamerané podľa ge-
ometrického plánu č.14296985-25/2019, (sa na-
chádza miestna komunikácia); pozemku registra 
KNC parcela č. 1202/1 o výmere 187 m², druh 
pozemku záhrada, ul. Osloboditeľov, katastrálne 
územie Strážske, (sa nachádza miestna komu-
nikácia – chodník); pozemku registra KNC par-
cela č. 1405/10 o výmere 8 m², druh pozemku 
ostatná plocha, ul. Laborecká, katastrálne úze-
mie Strážske (sa nachádza miestna komunikácia 
– chodník), z majetku SR do vlastníctva mesta. 
l Odkúpenie pozemku registra KNC parcela č. 
67/3 o výmere 69 m², druh pozemku ostatná plo-
cha, od ZO Slovenský zväz záhradkárov č.34-10 
Sihoť, 072 22 Strážske, IČO 31 262 457, za cenu 
1 € + náklady spojene s prevodom nehnuteľností 
do katastra nehnuteľností. l Jednorazovú soci-
álnu dávku pre Gabriela Tokára vo výške 50 €. 
l Jednorazovú sociálnu dávku pre Slavomíra 
Čurmu vo výške 50 €. l Pridelenie nájomného 
bytu na ul. Obchodná 440: Ing. Beáta Bodnáro-
vá, U-3/A/3 do 31. 12. 2019. 
 Súhlasí: l V súlade so Zásadami hospodáre-
nia s majetkom mesta § 18 písm. a) s prenecha-

Jarmočná atmosféra a zábava
 Známy a už tradičný Strážčanský jarmok sa uskutočnil 17. - 18. mája za slnečného poča-
sia. Pri otváraní vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy a Súkromná základná ume-
lecká škola Via Arto. Všetci predviedli zaujímavé a netradičné choreografie. Zaspievali Hanka 
Hakošová a Janko Ivan, ktorí opäť podali profesionálny výkon. Primátor mesta Ing. Vladimír 
Dunajčák sa prihovoril prítomným, privítal zahraničné delegácie, pozvaných hostí a otvoril 23. 
Strážčanský jarmok.
 Poobedňajší kultúrny program odštartovala 
svojím vystúpením Základná umelecká škola v 
Strážskom – zahrala „ľudovka“ a predstavili sa 
aj žiaci literárno-dramatického odboru. Obyva-
telia Domova sociálnych služieb Lidwina zatan-
covali moderný tanec. Rodičia už netrpezlivo 
čakali na vystúpenie detí materskej školy. Na 
pódiu sa vystriedali všetky triedy – trieda Lie-
nok, Mravčekov, Motýlikov a Včeličiek, ktoré 
svojim roztomilým vystúpením roztlieskali celé 
námestie. Tanečným krokom pokračovala aj zá-
kladná škola – gymnastický rokenrol v podaní 
úspešných gymnastiek, dievčenský tanec v po-
daní žiačok 3. triedy a školská družina pripravila 
so žiakmi tanec mažoretiek. Zatancovali  aj deti z 
centra voľného času, záujmové útvary –  Creativ 
dance akademy, Krúžok mažoretiek – prípravka, 
Mažoretky – roztlieskavačky. Pokračoval DFS 
Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ – najmladší 
členovia súboru sa predstavili premiérovým vy-
stúpením Hry detí na Zemplíne a starší tanečníci 
zatancovali fľaškový, karičku a čardáš – vo veľ-
kej javiskovej forme. Nechýbal masívny potlesk 
za ich pekné vystúpenie. 
 Kultúrny program jarmoku bol pestrý svoji-
mi vystúpeniami, ktoré potešili oči i uši divákov. 
Publikum rozospievala Hanka Servická a ľudová 
hudba Dribna, pokračoval Folklórny súbor Or-
gonina a hudobno-zábavná skupina Ščamba. 
Program v prvý jarmočný deň ukončila Ľudová 

hudba Miloša Goroľa.  
 V rámci Zóny umenia, ktorú organizovalo 
mesto v spolupráci so Základnou umeleckou 
školou v Strážskom, boli vytvorené zaujímavé 
maľby za účelom skrášlenia letného kúpaliska. 
Na jarmoku mohli návštevníci vidieť aj výstavu 
drobných zvierat, ktorú pripravila ZO Slovenské-
ho zväzu chovateľov. 
 Druhý jarmočný deň v doobedňajších hodi-
nách patril deťom. Už o 10. hodine začalo „zum-
bovanie“ so Zuzkou. Divadlo Portál si pre deti 
pripravilo predstavenie Rozprávkový hrniec a v 
závere sme rozdali detskú tombolu. Poobedňajší 
program patril speváckym folklórnym skupinám, 
ktorý otvorila Mužská spevácka folklórna skupina 
Koňušaňe. Speváckymi vstupmi ju striedala spe-
vácka skupina Starjani. Spevácky zbor Rozkvet, 
ktorý pracuje pod vedením PhDr. Slávky Rudač-
kovej, PhD., zaspieval známe i menej známe 
ľudové piesne v netradičnom prevedení. Ich vy-
stúpenie zožalo veľký potlesk. Večerné koncerty 
boli určené pre mládež a dospelých. Výbornú at-
mosféru vytvorili skupina Sám Sebou a skupina 
Heľenine oči. 
 V sobotu sa konal Turnaj o putovný pohár 
primátora mesta a Volejbalový turnaj mužov. Or-
ganizátori veria, že vďaka XXIII. Strážčanskému 
jarmoku prežili Strážania, ale aj návštevníci, vý-
bornú jarmočnú atmosféru a veľa dobrej zábavy. 
                                                                                        -bad- 

ním časti pozemku registra „C“ parcela č. 1436 o 
výmere  28 m² nachádzajúcom sa v katastrálnom 
území Strážske, zapísanom na liste vlastníctva 
č. 1236, ktorý je predmetom Zmluvy č. 13/2019 
o budúcej nájomnej zmluve uzavretej dňa 8. 3. 
2019 medzi zmluvnými stranami Mestom Stráž-
ske a Marián Konečný – MONTES – IČO: 415 
059 13 tretej osobe Občianske združenie Priate-
lia Vážky – IČO: 52 097 536 za účelom podania 
žiadosti o dotáciu/nenávratný finančný príspe-
vok/grant pre realizáciu projektu Mólo Vážka na 
Laborci.
 Poveruje: l Hlavného kontrolóra mesta 
Strážske na výkon kontrolnej činnosti od 1. 7. 
2019 – 31. 12. 2019 v súlade so schváleným 
Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
 Odvoláva: l Predsedu komisie výstavby a 
ÚP a správy infraštruktúry Ing. Stanislava Dem-
ka a predsedu komisie ochrany verejného po-
riadku Miroslava Kusého.
 Volí: l Za predsedu komisie výstavby a ÚP 
a správy infraštruktúry Miroslava Kusého. l Za 
predsedu komisie ochrany verejného poriadku 
Jozefa Meňovčíka.

Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta



Rozosmiali nás
 Mestská kultúrna sála v máji hostila ľudové 
divadlo KĽUD Kladzany. Predstavenie publikum 
zaujalo nielen tým, že bolo v nárečí, ale veľmi 
pobavilo svojou bezprostrednosťou, aktuálnos-
ťou, prosto bolo nám celý čas fajn, veľa sme 
sa nasmiali, zaslúžene ochotníckym hercom s 
profesionálnymi výkonmi tlieskali. Pri odchode 
sme vraveli, že sme si vstupenkou zaplatili svoj 
darček ku Dňu matiek.                                     -gg-

Snímka	z	podujatia:	archív	SZ	Rozkvet.
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Poďakovanie
 Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
susedom, bývalým kole-
gom, spolužiakom z vo-
jenskej školy, kamarátom 
za prejavenie sústrasti, 
útechy a kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 
milovaným synom, bra-
tom a otcom, Martinom 
DUNCOM, ktorý nás na-
vždy opustil 1. 5. 2019 vo 
veku 44 rokov.
Smútiaci rodičia, sestra s rodinou a syn Jakub

Navždy v našich srdciach
	 Nedávno	 sme	 sa	 navždy	 rozlúčili	 s	 našou	
priateľkou,	 vedúcou	 Rómskeho	 občianskeho	
združenia	Asaben,	zároveň	vedúcou	RFS	s	rov-
nakým	menom	Asaben,	 čiže	 Úsmev,	 Marcelou	
Goroľovou,	 ktorá	 sa	 nemusela	 hanbiť	 za	 svoju	
identitu.	Ku	koreňom	svojich	predkov	z	rómske-
ho	rodu	sa	hrdo	a	aktívne	hlásila.	Výsledkom	boli	
mnohé	 kultúrne	 podujatia.	 Tradičné	 i	 úspešné	
rómske	festivaly,	pripravované	v	spolupráci	s	mi-
nisterstvom	kultúry	a	mestom	Strážske,	 súťaže	
Rómsky	slávik	a	iné	podujatia.
	 Oživované	 ľudové	zvyky	a	 tradície	mali	nie-
len	zábavný	a	estetický,	ale	aj	výchovný	a	vzde-
lávací	 charakter.	 Zoznámili	 sme	 sa	 s	 rómskou	
hymnou,	 známou	 pod	 názvom	 Gelem,	 Gelem,	
ktorá	má	korene	v	pôvodnej	 ľudovej	piesni	bal-
kánskych	Rómov.	Aj	iné	ľudové	piesne	všetkých	
národov	 sú	 nádherné	 a	 sú	 nevyčerpateľným	
zdrojom	poézie.	Pieseň	Čajori	 romaňi	 (Rómske	
dievčatko),	 vznikla	 v	 Koncentračnom	 tábore	
Osvienčim.	 Marcelkinou	 najobľúbenejšou	 bola	
Ide	poštár	 ide,	s	ktorou	úspešne	vystupovala	a	
bola	aj	víťazkou	Strážčanského	slávika.
	 Osud	ťa,	milá	Marcelka,	veľakrát	donútil	sklo-
niť	hlavu.	Avšak	ani	najsmutnejšia	udalosť,	keď	ti	
zobral	milovaného	syna	Otta	vo	veku	20	rokov,	
ťa	nezlomila.	Zdvihla	si	hlavu	a	tvoja	cesta	viedla	
k	Bohu.	 Životnou	 oporou	 boli	 duchovní	 otcovia	
z	 rímskokatolíckeho	 kostola	 Nanebovstúpenia	
Pána	v	Strážskom	a	priatelia,	spriaznené	duše,	
ktoré	sú	požehnaním	v	živote	človeka.
	 																																															Marta	Karkošiaková

Pestré stužky
	 Stavanie	mája	v	našom	meste	prebieha	tra-
dične	30.	apríla	pred	budovou	mestského	úradu.	
Tento	 rok	v	programe	vystúpili	deti	 z	materskej	
školy,	základnej	školy,	základnej	umeleckej	ško-
ly,	 obyvatelia	 DSS	 Lidwina	 a	 záver	 patril	 DFS	
Stražčanik,	ktorý	pracuje	pri	CVČ.																				-bad-

Deň detí v meste
 1. jún je deň všetkých detí. Aj tento rok čaka-
lo na deti a žiakov prekvapenie. K sviatku MDD 
mesto Strážske v spolupráci s materskou školou, 
základnou školou, centrom voľného času a DSS 
Lidwina pripravilo veselé, zábavno–súťažné do-
poludnie na detskom ihrisku a v areáli základnej 
školy. Pestrý program bol zostavený z rôznych 
súťaží, nechýbalo obľúbené maľovanie na tvár 
a deti boli nadšené a rozžiarili sa očká každé-
ho účastníka. V rámci programu vystúpil Edo 
Drewo, ktorý nezaujal iba kostýmom, ale aj zaují-
mavým rozprávaním o prírode. Inštruktorka Zuz-
ka roztancovala menšie i väčšie deti a spoločne 
s maskotmi Minion a Poppy vytvorili príjemnú 
atmosféru. Deti boli odmenené sladkosťami. 
Prežili pekný deň.                                             -bad-

Rozkvet rozospieval 
zahraničnú delegáciu

 Nedeľa 9. júna 2019 bola pre Pravosláv-
nu cirkev v českých krajinách a na Slovensku 
historickým dňom. V tento deň sa konala sláv-
nostná kanonizácia svjaščenomučenika (kňa-
za-mučeníka) Stanislava (Nasadila) za prítom-
nosti metropolitov, arcibiskupov, biskupov a 
duchovenstva zo Slovenska, Česka, Poľska, 
Srbska, Čiernej Hory, Chorvátska a Argentíny. 
Účastný na kanonizácii bol aj priamy potomok 
svätca, jeho pravnuk Paisij, rehoľný brat srb-
ského monastiera (kláštora) Kovilj v Srbsku.
 Po skončení pozvanie do kultúrneho 
programu prijal aj spevácky zbor Rozkvet pod 
dirigentskou taktovkou PhDr. Slávky Rudačko-
vej, PhD. a s hudobným sprievodom Františ-
ka Farkaša, Dis. art. Dôstojne reprezentovali 
mesto Strážske a svojimi piesňami rozospieva-
li celé publikum a vyčarovali veselú atmosféru. 
 Podporiť ich prišiel aj poslanec mestského 
zastupiteľstva Miroslav Kusý. K členkám Roz-
kvetu sa prihovoril Jeho Vysokopreosvietenosť 
Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, poďa-
koval za príjemné spestrenie programu a vy-
jadril obdiv nad horlivosťou a šikovnosťou žien. 
V závere ženám udelil svoje arcipastierske po-
žehnanie a povzbudil ich do ďalšej tvorivej prá-
ce.                                         Slávka Rudačková

Čajodejné bylinky v MŠ
 Zapojením sa do grantového programu Vy 
rozhodujete, my pomáhame sa materská škola 
stala úspešnou s projektom Čajodejné bylinky. 
Vďaka podpore všetkých, ktorí ste po nákupe v 
Tescu vhodili žetón do banéra pre tento projekt, 
sme sa umiestnili na druhom mieste. Získali sme 
tak 600 eur na nákup detského záhradníckeho 
náradia, semien liečivých bylín, zeminy, materi-
álu na vytvorenie okrajov záhonov, košíkov na 
zber a sušenie byliniek a výučbu workshopov 
vedených externou lektorkou. Dozvedeli sme sa 
množstvo zaujímavostí, ktoré sme si overili v ma-
terskej škole dňa 11. júna, kde sa pod vedením 
permakultúrnej dizajnérky Ing. Paulíny Urdovej 
realizoval mini–veľký kurz záhradkárčenia v by-
linkových záhonoch, ktoré sme si tu popoludní 
vytvárali. Kurz sa stretol s veľkou podporou detí 
aj rodičov.                            PaedDr. Iveta Grigeľová 

Drobčekovia sa lúčili
 Aj s nami najmenšími sa školský rok rozlú-
čil tak, ako mal. Centrum voľného času pre nás 
pripravilo zaujímavé dopoludnie na futbalovom 
ihrisku. Detičky si to náramne užili. Vrcholom  
dopoludnia bola úžasná grilovačka. Vďaka patrí 
Lukášovi Hajdučkovi a Sabínke Kaščákovej za 
sprístupnenie Šport pub Strážske, pomoc pri 
opekaní a ochotu pomôcť s príjemným posede-
ním. Zo srdca prajeme CVČ veľa malých drob-
čekov na budúci školský rok a zamestnancom CVČ 
vyjadrujeme uznanie za zaujímavé aktivity počas 
celého školského roka.             Rodičia drobčekov

Brekov volá
 Podujatie Posolstvo piesní Slovensku 
a svetu sa uskutoční 20. júla o 12. hod. na 
hrade Brekov. Urobte si výlet a započúvajte 
sa do piesní, prípadne sa do spevu zapoj-
te.                                                            -red.- 

Vysadili obraz
 Žiaci ZUŠ zo Strážskeho a Humenného pod 
lektorstvom  Mgr. Art. P. Králika v rámci work-
shopu vysadili v skanzene Vihorlatského múzea 
v Humennom obraz. Návštevníci budú vidieť 
proces klíčenia, rastu a kvitnutia sadeníc až do 
neskorej jesene. Mladší žiaci zase kreslili  domy 
a stromy. Poľné umenie v skanzene vás zaujme 
a poteší.                                                          -olc- 

Z činnosti KD
	 Deň	 matiek	 z	 klubu	 dôchodcov	 oslávilo	 51	
členiek.	V	Aztéke	v	programe	vystúpila	mládež	
DSS	Lidwina	a	spevácka	skupina	KD	Rozmarín.	
K	 okrúhlym	 narodeninám	 sme	 blahoželali	 M.	
Daňovej	a	A.	Škurkovi	(na	snímke	E.V.).	Neskôr	
sa	45	členov	stretlo	pri	guľáši	v	Park	Pube.	Taký	
počet	bol	aj	na	ochutnávke	jedál	žien	v	KD,	kde	
sme	obdivovali	aj	práce	krúžku	paličkovania	pod	
vedením	A.	Gajdošovej.	Všetky	akcie	boli	pekné.
																																																																					M.	Žáková



- 4 -                                                       16. júl 2019                                               Naše mesto

Čo sme fotili
 Tešili sme sa na novootvorený krúžok Fo-
toateliér v CVČ. Naša vedúca Mgr. J. Homzo-
vá nás veľa naučila o fotení. Od jari sme von-
ku zachytávali kvety, stromy, pomník padlým 
v 1. svetovej vojne, kostol, mestský úrad. V 
CVČ sme sa stretávali s členmi 24 krúžkov, 
niektoré sme aj fotili. Do súťaže Zelený ob-
jektív sa zapojila S. Oravcová a V. Dankanin. 
Chceme v krúžku pokračovať aj  ďalej, lebo 
sa nám v CVČ páči.              Krúžok Fotoateliér

Po Chorvátsku pokus o rekord
 V dňoch 2.5. – 5.5. 2019 sa členovia DFS Stražčanik zúčastnili  Medzinárodného folklórneho fes-
tivalu Folk Fest Zagreb 2019 v Chorvátsku. Hostiteľské  folklórne skupiny predstavili tradičné zvy-
ky, piesne a tance svojho domova. Okrem slovenského zástupcu – DFS Stražčanik – festivalu sa  
zúčastnili hudobno-tanečné súbory z Ukrajiny a Macedónska. Stražčanik sa predstavil v nádhernej 
koncertnej sále Lisinski  Vatroslav v chorvátskej metropole  a v meste Krapinske Toplice. Zážitkom 
a osviežením bola návšteva aqaparku Aquae vivae (Živá voda)  známeho prírodnou liečivou vodou. 
Pri prehliadke Záhrebu sme videli reprezentatívne verejné budovy, fontány a parky. Z historických 
pamiatok sme navštívili záhrebskú katedrálu, ktorá  podľa historikov patrí medzi sto najkrajších a 
najcennejších pamiatok sveta.
 Z ďalších zaujímavým aktivít súboru bola účasť našich tanečníc na otvorení 38. ročníka medzi-
národného festivalu Cassovia folkfest v Košiciach. Spolu s vyše 700 tanečníkmi zo Slovenska a za-
hraničia si zatancovali Zemplínsku karičku s čar-
dášom a pokúsili sa tak o siedmy ustanovujúci 
slovenský rekord v počte sústredených kruhov. 
Za prepravu na Zemplínsku karičku a milé dar-
čeky patrí vďaka Syrárni Bel Slovensko a.s.                                                                                                   
                                              Mgr. Marta Kordeľová

Nové kroje 
pre DFS Stražčanik

 Fond  na podporu umenia finančne podporí 
projekt CVČ Strážske Vo voľnom čase s folkló-
rom v srdci sumou vo výške 2 700 eur. 
 Jedenásť rokov kontinuálnej činnosti prinies-
lo svoje ovocie v podobe každoročne zvyšujú-
ceho sa záujmu detí. V tomto šk. roku 63 detí 
a mládežníkov, ktorých  spojila láska k folklóru, 
svoj voľný čas venovali tejto záľube. Prostred-
níctvom projektu doplníme kroje pre najmladších 
členov, aby sa verejnosti ešte viac páčili a mohli 
aj naďalej reprezentovať mesto, región i rodné 
Slovensko. 
 Z dôvodu početnosti narastajúcej členskej 
základne tanečníci budú od septembra 2019 
delení už do troch vekových kategórií (pribudne 
mládežnícka) a súbor zmení názov na Folklórny 
súbor Stražčanik.                   Mgr. Marta Kordeľová

Vysnívané prázdniny
 Cez prázdniny pôjdeme na rôzne výlety: na 
stanovačku, do Tatier, do ZOO. Ale aj tak bu-
dem mať veľa času. Chcel by som ho stráviť v 
domčeku na strome. Len problém je v tom, že 
ho nemám. Ale keby som ho mal, dal by som 
do neho všetko! Papiere, pastelky, ceruzky, 
počítače, stoly a stoličky. Len neviem, či by sa 
to tam všetko zmestilo. Zavolal by som kama-
rátov a hrali by sme sa s legom. Škoda, že je to 
len sen. Ale prázdniny budú aj tak super!
                                                        Lukáš Blach, 2.a

Život v lese
Stromy sú v lesíku,
jahôdky v kríku.
Zvieratká na lúke a v lese,
vtáčí spev sa lesom nesie.
Medveď, vĺčko, zajko, líška,
ich priateľkou je aj myška.
Každý v lese sa má rád,
všetci sú ako jeden kamarát.
               Matej Šimko, 2.a

Pri bilancovaní rybárov spokojnosť
 Ak hodnotíme výsledky rybársko – poľovníckeho krúžku pri CVČ v šk. roku 2018/19 pri okresných 
súťažiach, môžeme pokojne vysloviť spokojnosť. Aj keď sme nezískali počet pohárových umiestnení 
ako v minulom školskom roku, o to viac sme ako krúžok získali umiestnenia v prvej desiatke.
 Už úvodná súťaž o pohár primátora mesta Michaloviec nám vyšla znamenite. Síce počasie sa 
postaralo o prekvapenie a ryba nešla (celkovo súťažilo 120 detí), my sme však slávili úspech - v prvej 
päťke registrovaných súťažiacich sme získali až tri umiestnenia. Samuel Zápotočný získal 2. miesto, 
Michal Džugan tretie a Marek Makara piate miesto. V kategórii neregistrovaní 10. miesto z viac ako 70 
súťažiacich získal Martin Haluška. V poradí druhé zápolenie na VN Vyšná Rybnica v love rýb udicou 
na ťažko sme absolvovali s dvoma súťažiacimi. V ťažkých podmienkach pri chlade a silnom vetre však 
naša dvojica bodovala. Linda Michalková neobhájila prvenstvo z minulého roku a obsadila 2. miesto.  
Pohárové umiestnenie iba o chĺpok ušlo Oliverovi Dzurjanikovi, ktorý získal 5. miesto. Najsilnejšia 
výprava išla na VN Budkovce. Až 8 detí bolo pripravených získať čo najlepšie umiestnenie. Linda 
Michalková suverénne zvíťazila a Oliverovi Dzurjanikovi, Martinovi Haluškovi, Zuzke Lalkovičovej, 
Filipovi Dupaľovi pohárové umiestnenie doslova prekĺzlo pomedzi prsty a ušlo sa im 4., 5., 6., a 7. 
miesto. Všetko sme si chceli vynahradiť na XIX. ročníku Memoriálu Mareka Ohradzanského. Aj tu sa 
pod výsledok podpísalo počasie a získali sme nepopulárne, zemiakové umiestnenia. Pri tomto športe 
musíme počítať aj s horšou bilanciou. 
 Celkovo môžeme byť spokojní, pretože deti dali do toho svoje srdce. Aj 4 pohárové umiestnenia 
hodnotím pozitívne. Veď súťaže sa nekončia. Už v jeseni si zasúťažíme v rámci krúžku a určíme stra-
tégiu na ďalší ročník.                                                                                                                 Ján Sisák

Nečakajte 
rezervujte si termín!

 Poistenci Sociálnej poisťovne majú od začiat-
ku roka k dispozícii novú službu. Môžu si rezer-
vovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke 
Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému 
čakaniu. Rezervačný systém sa nachádza na 
webovej stránke Sociálnej poisťovne. Doslova 
do piatich minút si dokážete rezervovať deň a 
hodinu návštevy pobočky a Sociálna poisťovňa 
vás vybaví bez čakania. Rezervačný systém 
Sociálnej poisťovne je bezplatný a pre prístup 
netreba žiadne heslo. Stačí si otvoriť webovú 
stránku www.socpoist.sk a kliknúť na Objednajte 
si termín návštevy v pobočke. Systém vám vždy 
povie, čo urobiť. 
 Ak ste prišli do pobočky Sociálnej poisťovne 
bez objednania a až tam ste sa rozhodli nečakať, 
termín si môžete rezervovať priamo na mieste – 
počítač v kiosku pobočky je vám k dispozícii. Pri 
ďalšej návšteve už nebudete čakať vy, ale za-
mestnanec Sociálnej poisťovne bude čakať na 
vás.
 Ak si svoju životnú situáciu konzultujete cez 
Informačno-poradenské centrum (bezplatná lin-
ka pre dôchodky 0800 123 123 a pre ďalšie otáz-
ky 0906 171 989) a zistíte, že návšteve pobočky 
Sociálnej poisťovne sa nevyhnete, agentka na 
telefóne vám termín v pobočke tiež rada rezer-
vuje. Nečakajte, objednajte sa!
                                        Vaša Sociálna poisťovňa

Na	 snímke	 z	 archívu	 CVČ:	 Chvíľa	 po	 vystúpení	
našich	chlapcov	s	novými	kamarátkami	-	baletkami	
-	z	Ukrajiny.

SNS pre deti v parku
 Slovenská národná strana v Strážskom 
(MO SNS) a OR SNS Michalovce zorganizo-
vali pre deti mesta 1. júna MDD. V Park Pube 
ich čakal program a atrakcie – ukážky činnosti 
vojakov, hasičov, psovodov, vystúpenie DSS 
Lidwina. Ako nám povedal predseda MO SNS 
P. Malík, deti si dali pomaľovať tvár, zúčastnili 
sa súťaží, fotografovali sa s maskotom a svoj 
deň si užili.                                                            -grm-

Snímka	P.	Malíka	-	ukážka	cvičenia	so	psom.

	 Na	snímke	(–ika-)	ideme	práve	fotografovať	
vonku.



ORPZ	Michalovce	a	CVČ	Strážske	realizovali	v	šk.	roku	2018)	2019	projekt	Detská	policajná	akadé-
mia.	Na	snímke	CVČ	sú	žiaci	6.a	triedy	ZŠ		Strážske	po	prevzatí	osvedčení	o	absolvovaní	akadé-
mie.																									 	 	 	 																																								Snímka	a	text:	CVČ
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Pohár primátora mesta
 Táto tradičná kolkárska súťaž sa aj v tomto 
roku uskutočnila ako sprievodná akcia jarmoku v 
sobotu 18. mája 2019. Súťažilo 6 štvorčlenných 
družstiev. Vyhodnotení boli aj najlepší jednotlivci.
 Z družstiev na 1. mieste sa umiestnilo druž-
stvo ŠKK A v zložení: Jozef Vargovič ml., Jozef 
Janok, Igor Grnáč a Miroslav Štefan s počtom 
bodov 681, na 2. mieste družstvo ŠKK B v zlože-
ní: Pavol Meňovčík, Ján Cibulka, Ladislav Búci 
a Róbert Macko s počtom bodov 634 a na 3. 
mieste družstvo Ženy v zložení: Zuzka Balogo-
vá (Olšavová), Jarka Knapová, Danka Cimpri-
chová a Anka Ihnátová s počtom bodov 594. Na 
4. mieste skočilo družstvo MsL A (541 b), na 5. 
mieste Poslanci (518 b) a na 6. mieste MsL B 
(491 b). Z jednotlivcov bol najlepší Jozef Janok 
(179 b) pred Jozefom Vargovičom (175) a tretím 
Jánom Cibulkom (170). Zo žien bola najlepšia 
Zuzka Balogová s počtom bodov 157. Záverečné 
vyhodnotenie urobila Eva Búciová a Marek Mich-
lovič odovzdal diplomy a ocenenia ako poslanec 
a predseda športovej komisie pri MsZ. Spolupra-
covali Laco Búci, Danka Cimprichová a Jarka 
Knapová. Pre všetkých účastníkov bolo podané 
občerstvenie a chutný guľáš.      Ing. Eva Búciová

Športové podujatie pre deti
 28. jún bol posledným školským dňom v danom školskom roku a dňom odovzdávania vysvedčení. 
Mesto Strážske ho využilo na zorganizovanie športového podujatia, ktorý bol akoby oslavou konca 
školského roka. Na miestnom futbalovom ihrisku boli pripravené zaujímavé športové disciplíny, ktoré 
zastrešili miestne športové kluby a organizácie. Počasie nám prialo, všetky pripravené disciplíny boli 
odsúťažené a všetky deti boli odmenené medailami. K dispozícií boli aj nafukovacie hrady, kde sa deti 
mohli do sýtosti vyšantiť. Nechýbala obľúbená sprievodná aktivita – maľovanie na tvár v spolupráci s 
DSS Lidwina. Vyvrcholením podujatia bola detská tombola. Mesto Strážske vyslovuje vďaku tým, ktorí 
pomohli nultý ročník zorganizovať a pozýva všetkých na 1. ročník Športového dňa o rok                  –bad-

2. liga vo volejbale
 Volejbalové družstvo mužov v ročníku 
2018/2019 2. ligy vo volejbale - oblasť východ 
obsadilo 2. miesto.  Počas sezóny hralo v zlo-
žení: V. Dunajčák ml., J. Sekera, T. Sekera, M. 
Gešperik, Ľ. Bajcura, D. Vaňko. J. Tomovčík, P. 
Müller, J. Dunca, I. Boháč. M. Matúch, P. Ole-
arnik.                                                        Š. Bočko
Konečná tabuľka
2. liga východ  2018/ 2019 Zápasy
por. družstvo          celkom V P Sety Body
1.  VK Slávia Sobrance             24 21 3 65:17 62
2. VK Strážske            24 17 7 58:28 52
3. VK Štart ODETA Michalovce  24 5 19 25:59 16
4. VK PU Prešov juniori           24 4 20 17:61 14

Nezabudni na mňa v aute!
 Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru pripravilo celoslovenskú preven-
tívno – informačnú kampaň pod názvom Nezabudni na mňa v aute!, ktorej cieľom je upozorniť rodičov 
a širokú verejnosť na nezodpovedné správanie rodičov, ktorí nechávajú svoje malé deti bez dozoru v 
motorových vozidlách počas horúčav.
 Polícia opakovane eviduje prípady ponechaného dieťaťa osamote v aute bez dozoru dospelej 
osoby, dokonca boli zaznamenané aj prípady smrti. Takéto konanie rodičov môže mať aj trestnoprávne 
následky. Podľa právnej kvalifikácie skutku (tú možno určiť až na základe konkrétnych skutočností a 
okolností prípadu) by však mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa (§ 206), kde hrozí trest odňatia 
slobody na jeden až päť rokov a v prípade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov hrozia tri až desať rokov. 
 Celoslovenská preventívno – informačná kampaň pod názvom Nezabudni na mňa v aute! bola rea-
lizovaná aj v rámci tunajšieho okresného riaditeľstva, počas ktorej policajtka Okresného riaditeľstva PZ 
v Michalovciach rozdávala informačné letáky, pričom tie boli vložené za stierač motorových vozidiel, a 
to najmä tých, kde sa nachádzala detská autosedačka. Počas akcie boli letáky a aromatické visačky 
distribuované aj priamo občanom, hlavne rodičom, ktorí sa na parkovisku nachádzali s malými deťmi. 
V realizovaní týchto preventívnych aktivít budeme pokračovať aj naďalej.  
 A na záver rada od polície. V prípade, ak si občan všimne dieťa osamote v aute, je na sta-
rostlivom zvážení každého jednotlivca, ako bude v konkrétnom prípade postupovať. Ak je to 
možné a aj situácia to dovoľuje, treba urýchlene zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, na-
príklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok. Ak si občan nevie poradiť, polícia 
odporúča ihneď zavolať hasičov, políciu, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúknutá rada a 
pomoc, ako postupovať.                                                                                                 ORPZ Michalovce 

Upozornenie pre rekreantov
 Zemplínska šírava a Vinianske jazero patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným a často 
navštevovaným rekreačným oblastiam, o ktoré majú záujem ako slovenskí, tak i zahraniční rekreanti. 
Väčšina sem prichádza za oddychom a rekreáciou, ale niekto takéto miesta vyhľadáva za účelom 
páchania rôznej trestnej činnosti.
 Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach (ORPZ) vyzýva všet-
kých návštevníkov a  rekreantov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera k maximálnej opatrnosti 
a ostražitosti pri ochrane svojho majetku, osobných dokladov, vecí a cenností, ktoré by nemali byť 
ponechávané bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. Dôležité je pri odchode z chatiek, hotelov, či 
ubytovní skontrolovať uzatvorenie okien a uzamknutie dverí.  Zároveň  upozorňuje rekreantov, aby 
na parkovanie vozidiel využívali osvetlené a podľa možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a 
odľahlé miesta. 
 Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym situáciám, ktoré by mohli pobyt a 
rekreáciu na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere znepríjemniť.                        ORPZ v Michalovciach

Tridsaťročná 
činnosť rybárov

 Korene organizovaného rybárstva na Zemplí-
ne siahajú do obdobia Podkarpatskej Rusi, kde v 
dvadsiatych rokoch minulého storočia bol zalo-
žený spolok rybárov so sídlom v Užhorode. Vďa-
ka niekoľkým nadšencom z Michaloviec a okolia 
oddelil sa spolok rybárov pod názvom Ochranný 
rybársky spolok Michalovce. Najstaršia písomná 
zmienka sa našla v denníku Slovenská sloboda 
z 25. júla 1939.
  V roku 1948 vznikol nový rybársky spolok v 
Michalovciach. Medzi prvých rybárov v Stráž-
skom patrili: Jozef Sisák, Michal Pleceník, Jú-
lius Dorošťák, Peter Zápotočný, Mikuláš Adam,  
Ján Koba, neskôr sa k ním pridali Peter Katrič, 
Ján Šuľ, Michal Kočan, Mikuláš Šťastný, Štefan 
Chromčík a ďalší nadšenci. V tomto období sa 
začalo aj systematické zarybňovanie. Najväčší 
nárast členov SRZ nastal otvorením najväčšej 
vodnej plochy na Slovensku Zemplínskej šíravy. 
Stúpla členská základňa a následne vznikali aj 
Obvodné organizácie v Budkovciach, Sobran-
ciach a v Strážskom. Pri ustanovujúcej schôdzi 
v Strážskom 12. marca 1989 bolo prítomných 86 
rybárov z mesta a blízkeho  okolia. Pod vedením 
predsedu Jána Sisáka a rybárskeho hospodára 
Ladislava Žofčáka sa organizovali pravidelné 
členské schôdze, brigády na rieke Laborec a 
v meste, usporadúvali sa rybárske preteky na  
Laborci. Kontrolu rybárskych revírov zabezpe-
čovali členovia rybárskej stráže. Prvým  členom 
rybárskej stráže v Strážskom bol Pavol Slepák, 
neskôr sa pridali Jožko Virbovský, Martin Re-
šovský, Marián Kasarda, Ing. Marián Štefančik, 
Laco Stach, JUDr. Marián Tomko a ďalší. Veľká 
pozornosť bola venovaná deťom. Prvý rybársky 
krúžok vznikol pri Dome pionierov a mládeže v 
Strážskom. Jeho vedúcim bol Eduard Vaľovčík. 
Štafetu po ňom prevzal Ján Sisák. V činnosti 
krúžku boli dosahované výborné výsledky detí, 
najmä v love rýb udicou - plávaná. Obvodnú 
organizáciu pri okresných a postupových sú-
ťažiach Divízia východ a II. liga LRU vzorne 
reprezentovali Robo Dilík, Mário Lasák, Adrián 
Koc, Tomáš Podbehlý, Janko Sisák, bratia Be-
vilaugovci a najmä Marek Ohradzanský. Od roku 
2000 sa každoročne organizujú rybárske preteky 
pod názvom Memoriál Mareka Ohradzanského, 
na počesť Mareka, ktorý po krátkej zákernej 
chorobe vo veku 25 rokov zomrel. Túto súťaž 
každoročne finančne podporuje aj mesto Stráž-
ske. K súťaži neodmysliteľne patrí aj vychýrená 
rybacia polievka a kapustnica, ktorú už 29 rokov 
pripravuje Jozef Kozár. V súčasnosti ako jediný 
v okrese pracuje rybársko-poľovnícky krúžok pri 
Centre voľného času Strážske, kde sú pre deti 
vytvorené výborné podmienky, o čom svedčia i 
medailové umiestnenia, ktoré získali najaktív-
nejšie deti: Marek Zápotočný, Michal Džugan, 
Kristián Kováč, Erik Kočerha, Dávid Sidor a v 
súčastnosti Oliver Dzurjanik, jeho sestra Nina, 
Linda Michalková a Samuel Zápotočný. K najak-
tívnejším členom krúžku patria Zuzka Lalkovičo-
vá, Martin Haluška, Dávid Demčák a ďalší.
 Výbor ObO SRZ pracuje v zložení: Ján Sisák, 
Ing. Marián Štefančík, Milan Vaľo, Róbert Michal-
ko, Marián Stričko a náhradník Pavel Kočiš. Na 
ďalšie funkčné obdobie predpokladáme omladiť 
výbor, rozšíriť členskú základňu a pokúsiť sa ob-
noviť a udržať úspešnú činnosť Obvodnej organi-
zácie SRZ  Strážske.                               Ján Sisák
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MDD v plážovom volejbale
 Súťaž v plážovom volejbale na jej začiatku mala byť, okrem určitej formy oslavy MDD, predovšet-
kým inšpiráciou k získaniu záujmu detí od 8 do 15 rokov pre tento šport. Za 18 rokov jej trvania sa to 
významne podarilo. Aj na základe týchto skutočností Klub strany Smer-SD v Strážskom, za finančnej 
podpory okresnej organizácie v Michalovciach a úžasnej spolupráce s vedením a členmi Mestského 
volejbalového oddielu, ju až doteraz s nadšením organizuje nepretržite od roku 2002. 
 V sobotu 15. júna 2019 jej 18. ročník slávnostne otvorila predsedníčka Smer-SD v Strážskom Ing. 
Eva Búciová za prítomnosti členov OR Smer-SD v Michalovciach PhDr. Jána Hakoša a PaedDr. Evy 
Matuchovej. Do súťaže sa zapojilo  26 žiakov v  kategóriách: starší chlapci, staršie dievčatá a spolu 
mladší chlapci a dievčatá. Vytvorili 13 dvojíc. Do súťaže ich pripravil Mgr. Peter Müller, plán zápasov 
vypracoval Štefan Bočko, rozhodovali Ing. Milan Varšo, Mgr. František Müller a Lukáš Boroš, mode-
roval J. Sabo. Spolupracovali MVDr. L. Búci, S. Hakoš, J. Románová, R. Gaffová, J. Megelová a M. 
Tejgiová, M.Štefan a J. Vargovič. Putovné poháre, trofeje, diplomy a ceny víťazom odovzdávali P. Me-
ňovčík, Š. Bočko a J. Hakoš. Za veľmi pekné výkony boli drobnými cenami odmenení všetci súťažiaci.
 Výsledky: Starší chlapci – 1. Martin Kmec a Kristán Knap, 2. David Koťo a Kristián Müller, 3. Adrián 
Pilnik a Kamil Chorcholič, 4. Denys Zambory a Jakub Demčák, 5. Marko Antony a Tobias Dubiak. 
Staršie dievčatá – 1. Viktória Zápotočná a Erika Jakubíková, 2. Sofia Bermannová a Natália Berman-
nová, 3. Júlia Surminová a Aneta Žužová, 4. Alexandra Slepáková a Karin Džadová. Mladší chlapci a 
dievčatá – 1. Marek Kopka a Viktor Dankanin, 2. Roman Holinka a Oliver Dzurjanik, 3. Nela Lipovská a 
Loren Hordošová, 4. Mirka Miklošová a Livia Geľatková.                                             Ing. Eva Búciová

JUBILEUM ŠKOLSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY
 Dňa 11. júna sa na futbalovom štadióne konal  XXX. ročník Školskej športovej olympiády (ŠŠO). V 
tomto jubilejnom ročníku sme privítali aj 68 žiakov zo škôl patriacich do Spoločného školského úradu 
vo Vinnom, aby si zmerali svoje sily so žiakmi zo „stražčanskej“ školy.  
 V slávnostnom ceremoniáli sa prihovoril Ing. V. Dunajčák,  primátor mesta, PaedDr. Z. Hlaváčová, 
PhD., vedúca SŠÚ vo Vinnom a riaditeľ školy Mgr. M. Polák. Potom sa súťažiaci s veľkou chuťou pustili 
do športovania. Každý chcel  získať medailu. Neprekážalo ani veľmi horúce počasie. Okrem športu si 
všetky deti mohli užiť  aj atrakcie (aquazorbing, skákaciu šmýkľavku a iné). 
 V celkovom hodnotení škôl 1. miesto vybojovali mladší aj starší žiaci domácej základnej školy. 
Druhé miesto v kategórii mladších žiakov patrilo žiakom z Vyšnej Rybnice,  3. miesto obsadili žiaci zo 
Šamudoviec.  Medzi žiakmi druhého stupňa si 2. miesto postrážili Žbince a  bronzovým medailám sa 
tešili žiaci z Budkoviec.
 V medzitriednom súboji o nové putovné poháre riaditeľa školy zvíťazila na 1. stupni trieda 4.b s 
triednou učiteľkou Mgr. M. Čajkovou a na 2. stupni trieda 6.a pod vedením triednej učiteľky Mgr. V. 
Babjákovej. Spolu sme rozdali  198 medailí a vyše 500 sladkostí, na ktoré nám sponzorsky prispela 
spoločnosť SPP, a. s.
 S myšlienkou zorganizovať pre žiakov sú-
ťaž v ľahkoatletických disciplínach prišiel v roku 
1989 vtedajší riaditeľ základnej školy Mgr. F. 
Müller. Dodnes je ŠŠO najväčšou a najočakáva-
nejšou akciou školského roka. Vďaka za skvelý 
nápad a školskej olympiáde prajeme ešte veľa 
úspešných ročníkov!  
 Rekordy XXX. ročníka ŠŠO: L. Sidorová, 
1.a – beh na 50 m - 8,9 s, E. Rohaľová, 4.a – 
beh na 60 m – 8,2 s, R. Janok, 2.b – beh na 200 
m – 35:16, A. Slepáková, 7.a – beh na 800 m – 
2:47, N. Zubková, 9.a – hod kriketovou loptičkou 
– 49,5 m.                                                       -olla-

Tvrdá drina, 
tréningy a odriekanie

 V našom meste pôsobí občianske združenie 
MMA-CROSSFIT, klub Bojovník Strážske, ktoré-
ho predsedom je Matúš Mihaľo. Klub úspešne 
reprezentuje mesto v MMA – v zmiešaných bo-
jových umeniach. Členovia klubu trénujú trikrát 
do týždňa pod vedením skúseného Mykhaila 
Pokrivcsáka. Ich zanietenie a tvrdá práca im pri-
niesli nedávny úspech. 
 V minulom roku sa prihlásili do 8. ročníka sú-
ťaže KSL (Medzinárodná amatérska MMA liga). 
Súťaž pozostávala z troch kôl - v Rabči, Bar-
dejove a Dobšinej. Výsledky priniesli Matúšovi 
Mydlovi prvé a Dávidovi Polákovi druhé miesto 
v kategórii do 66 kg. V kategórii do 77 kg Michal 
Macko skončil druhý. Okrem neho klub repre-
zentovali Mário Danko, Martin Bindzár a My-
khailo Pokrivcsák. Celkové hodnotenie prinieslo 
najúspešnejšiemu z klubu M. Mydlovi možnosť 
zabojovať o titulový opasok KSL 2018/2019. Zá-
pas sa konal 30. 3. 2019 vo Vavrečke. Zápasníci 
si od začiatku nič nedarovali. M. Mydlo napriek 
tomu, že bol najmladším účastníkom, predviedol 
krásny výkon a techniku. Po napínavom súboji 
zvíťazil na body skúsenejší minuloročný víťaz. 
 Premiéra na súťaži KSL 2018/2019 priniesla 
členom pekné umiestnenia a najlepšiemu z nich 
možnosť bojovať vo finále o opasok. Cieľom klu-
bu je úspešne reprezentovať mesto Strážske aj v 
tejto sezóne a opäť získať šancu zabojovať o titul 
majstra ligy.    
 Bez pomoci iných by to bolo veľmi náročné. 
Vďaka patrí sponzorom – mestu Strážske a fir-
me Polnovakia Agrar – Vasyl Bodnar. Vyzdvihnúť 
treba aj prácu trénera Mykhaila Pokrivcsáka, kto-
rý svoj voľný čas venuje rozvoju športovej aktivity 
nielen u mužov, ale aj žien, ktoré cvičia pod jeho 
vedením Crossfit. Vďaka nim sa Strážske môže 
zapájať aj do medzinárodných súťaží. Za kaž-
dým úspechom však stojí tvrdá drina, hodiny tré-
ningov a odriekania. Ťažká práca im teraz priná-
ša ovocie. Držíme im palce v plnení športových 
cieľov.                                         Tonka Stachová

Účastníci	a	organizátori	podujatia	na	snímke	J.	Románovej.

Beh	na	60	m	–	dievčatá	7.	9.	ročník.

Štart	behu	na	800	m	–	chlapci	5.	–	6.	ročník.

Snímka – archív MMA.

Na zamyslenie
 Múdrosť	je	cesta,	ktorou	ľudská	duša	ide	za	
svojou	dokonalosťou.
	 Svetielko	duše	bez	hrejivosti	srdca	je	často	
len	bludičkou	v	tmách	života.
	 Sila	nášho	presvedčenia	nie	je	ešte	dôka-
zom	jeho	správnosti.
	 V	múdrosti	 je	vážnosť,	ale	vo	vážnosti	nie	
je	žiadna	zvláštna	múdrosť.


