
Každoročného podujatia sa zúčastnili pred-
stavitelia mesta, členovia Základnej organi-
zácie zväzu protifašistických bojovníkov v 
Strážskom, predseda Okresnej rady SZPB, 
ako aj zástupcovia politických strán. Primátor 
mesta, Vladimír Dunajčák, privítal vo svojom 
príhovore hostí podujatia a pripomenul hrô-
zy a utrpenie, ktoré plynie z každej vojny a 
vojnového konfliktu. V kultúrnom programe 
sa predstavili žiačky základnej školy Sofia 

Geregáčová a Simona Oravcová. Uplynulo 
už 77 rokov a pamätníkov týchto čias je 
stále menej a práve preto je na nás, na 
nastupujúcej generácii, aby sme si tieto 
udalosti pripomínali. Prajem nám, aby nik-
to z nás a ani ďalšie generácie nezažili hrôzy 
vojny.
Text: PhDr. Alena Jurečková, referát škol-
stva
Foto: Jozef Kormanik

Rokovania mestského 
zastupiteľstva 
str. 1
Poslanci sa koncom apríla stretli na 
mimoriadnom rokovaní mestského za-
stupiteľstva, kde zrušili uznesenie o prí-
stavbe a rekonštrukcii MŠ v Strážskom. 
Na májovom rokovaní schválili vlaňajší 
rozpočet, dlhodobý investičný úver na 
financovanie opráv námestia a mesto sa 
bude uchádzať o nenávratný finančný 
príspevok na regeneráciu vnútroblokov 
ulíc Okružná a Družstevná.
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Poznáme vyhodnotenie 
dotazníkového prieskumu 
obyvateľov mesta 

str. 3
Dotazníkový prieskum z vlaňajšieho de-
cembra a januára tohto roka prebiehal 
listinne i elektronickou formou. Miestni 
vnímajú najväčšie problémy v oblas-
ti bývania, pretože im chýba dostatok 
nájomných bytov a stavebných po-
zemkov. Kritikou nešetrili tiež pri stave 
miestnych komunikácií a chodníkov i v 
oblasti zamestnanosti, kde evidujú málo 
pracovných miest.

Stražčania si po dvoch 
rokoch pandémie užili 
jarmočné slávnosti 

str. 4
V dňoch 27. až 28. mája 2022 sa v Stráž-
skom konal tradičný 24. Stražčanský 
jarmok. Miestni i návštevníci si vychut-
nali bohatý kultúrny program miestnych 
organizácií, ľudových súborov i spevác-
kych skupín. Nechýbali tiež stánky s re-
meselným umením či atrakcie pre deti.

Pripomenuli sme si obete 
druhej svetovej vojny

6. mája 2022 sa uskutočnila pri Pomníku padlých v malom parku pietna spomienka na 
ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945.

Rokovania mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta Stráž-
ske, zvolal na žiadosť poslancov mimoriad-
ne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Poslanci sa 28. apríla zaoberali jediným bo-
dom, a to zrušením Uznesenia č.245/2019, 
na základe ktorého malo dôjsť k prístavbe a 
rekonštrukcii Materskej školy v Strážskom. 
Dôvodom zrušenia opráv je obrovské navý-
šenie finančných prostriedkov v rozpočte na 
samotnú realizáciu projektu. Samospráva sa 

tak nebude uchádzať o nenávratný finančný 
príspevok a nebude povinná rekonštrukciu 
spolufinancovať 5% z celkovej sumy pro-
jektu. Počas ďalšieho rokovania, ktoré sa 
uskutočnilo 12. mája, sa poslanci zaoberali 
viacerými dôležitými bodmi. Jedným z nich 
bol záverečný účet mesta za rok 2021. Z ma-
teriálov vyplýva, že prebytok rozpočtu mesta 
predstavuje viac ako 151 tisíc eur. Zostatok 
finančných operácií bol vo výške zhruba 745 

tisíc eur, pričom poslanci sa zhodli na vylúče-
ní účelovo určených finančných prostriedkov 
v hodnote vyššej ako 171 tisíc eur. Zvyšok, a 
to viac ako 574 tisíc eur presunuli na tvorbu 
rezervného fondu. Na základe prijatia prvej 
rozpočtovej zmeny v tomto roku sa stal rozpo-
čet vyrovnaný, a to v hodnote vyššej ako 6,6 
milióna eur. Poslanci sa tiež zhodli na prijatí 
dlhodobého investičného úveru vo výške 1,6 
milióna eur na financovanie rekonštrukcie ná-
mestia. Stavebné práce budú prebiehať aj v 
rámci vnútroblokového priestoru ulíc Okružná 
a Družstevná. Na získanie prostriedkov na re-
generáciu týchto ulíc mesto predloží žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok, pričom spo-
lufinancovanie predstavuje vyše 41 tisíc eur. 
Viac informácií z rokovania Mestského zastu-
piteľstva v Strážskom sa dozviete na stránke 
mesta www.strazske.sk.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Zem nepatrí človeku, 
človek patrí Zemi

22. apríl je už tradične dňom, kedy má naša 
planéta sviatok. Pri príležitosti Dňa Zeme 
pripravilo Centrum voľného času Strážske v 
spolupráci s mestom, ZŠ Strážske a krúžkom 
Zrkadlenie ekologicky motivované podujatie. 
Deti kreslili na chodník, aby zviditeľnili tento 
sviatok, podnietili pozornosť na našu plané-
tu, prírodu, životné prostredie a zdôraznili 
dôležitosť ochrany. Okoloidúci si mohli okrem 
krásnych kresieb prečítať chodiace reklamy 
ponúkajúce propagačné materiály k ochra-
ne prírody, ktoré poskytol Slovenský zväz 
ochrancov prírody  Prievidza.  Na námestí sa 
to hemžilo detičkami, ktoré z plastových vrch-
nákov vytvárali obrazy jarnej prírody. Zároveň 
prebiehala anketa, kde sme u obyvateľov 
mesta zisťovali ich návrhy na ochranu život-
ného prostredia. Ich výpovede sú umiestnené 
na strome života so želaniami pre mesto, kto-
rý skrášľuje priestory mestského úradu.
Text: Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ
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Máj zdobili mladé folkloristky 
zo Stražčanika

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu 
obyvateľov mesta

Z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta Strážske je dôležité jasne a presne zadefinovať základné rámce rozvoja mesta s výhľadom 
do roku 2030. Rozvojová stratégia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vychádza z vízie, ktorá predstavuje 
dosiahnutie želaného stavu v roku 2030, ale tiež zo zistení uvedených v analytickej časti dokumentu a v neposlednom rade z 
dotazníkového prieskumu u obyvateľov mesta. Ten prebiehal v mesiacoch december 2021 a január 2022 listinnou a súčasne aj 
elektronickou formou. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. 
Do prieskumu sa zapojilo 158 respondentov - 100 respondentov využilo elektronickú a 58 respondentov listinnú formu podania. 
Môžeme konštatovať, že do prieskumu sa zapojilo viac mužov ako žien. Z pohľadu veku prevažovala kategória respondentov 65 
a viac rokov.

Respondenti zaznamenali najväčšie problémy v týchto sférach:
V oblasti bývania – nedostatok nájomných bytov a chýbajúce stavebné pozemky
V oblasti občianskej vybavenosti – nevyhovujúci stav miestnych komunikácií / chodníkov
V oblasti zamestnanosti – chýbajúce pracovné miesta 
V sociálnej oblasti – nepostačujúce podmienky pre starostlivosť o seniorov/ nepostačujúce počty voľných miest v zariadení pre 
seniorov
V oblasti školstva a vzdelávania – nedostatok miesta v materskej škole
V oblasti cestovného ruchu – nedostatok kultúrnych podujatí v meste
V oblasti dopravy – nevyhovujúci stav / opravy miestnych komunikácií a chodníkov
V oblasti životného prostredia – opätovne vznikajúce čierne skládky, odpadky, čistota v meste
V oblasti voľnočasových aktivít – chýbajúce cyklotrasy
V oblasti bezpečnosti a poriadku – nedostatočná čistota verejných priestorov a vandalizmus

Podrobné vyhodnotenie dotazníka je uvedené na web stránke mesta Strážske https://strazske.sk/vyhodnotenie-prieskumu-phsr/.
Text: Ing. Silvia Miklošová, referent pre projekty a granty

Deň učiteľov
Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá 
sa nestráca vekom, ani infláciou. Byť učiteľom je nároč-
né povolanie, ktoré si zaslúži pripomenutie, poďakova-
nie, ocenenie toho, čo školy pre našu mladú generáciu 
robia a ako poctivo, so srdcom a entuziazmom sa jej 
venujú.  V piatok 1. apríla 2022 na stretnutie pri príle-
žitosti Dňa učiteľov Základnej školy v Strážskom sme 
boli pozvaní aj my - učitelia – dôchodcovia, ktorí roky 
pracovali na tunajšej škole. Mnohí sa poväčšine stretá-
vame len sporadicky počas bežných dní, o to bolo toto 
stretnutie slávnostnejšie a príjemnejšie. Ceníme si, že 
vedenie školy aj týmto spôsobom nám doprialo zaspo-
mínať si na roky strávené so žiakmi v kruhu pedagógov. 
V mene všetkých učiteľov – dôchodcov týmto vyjadru-
jem vďaku vedeniu ZŠ v Strážskom za krásne strávené 
popoludnie.
Text a foto: Mgr. Anna Babjaková Učitelia ZŠ Strážske

Lipy priateľstva
Peter Malík, predseda Miestnej Organizácie 
SNS Strážske, založil v našom meste tradí-
ciu vysádzania líp priateľstva. V tomto roku sa 
konal už 3. ročník, pričom koncom apríla sme 
zasadili 10 líp. Za Marínu – klub žien SNS, ve-
novala Eva Miľučká netradičný žltý orgován, 
ktorý dostal miesto v záhrade Pravoslávnej 
cirkevnej obci v Strážskom na Mierovej uli-
ci 274. Do našich končín tak priniesla ďalší 
zvyk, vďaka ktorému skrášlime naše okolie. 
Tohto príjemného podujatia sa zúčastnili aj 
ženy ZO Únie žien Slovenska Strážske.
Text a foto: Anna Zabloudilová

Aj na SOŠ dopravy a služieb máme TOP EXPERTOV!
 
Vedomostná súťaž Expert geniality show sa už každoročne stáva jedinečnou príležitosťou porovnať svoje znalosti a všeobecný rozhľad so 
študentmi iných škôl. Do 15. ročníka tejto celoslovenskej súťaže sa zapojilo vyše 10 tisíc žiakov z viac ako 600 zariadení. Z našej školy 
prejavilo záujem celkovo 24 študentov, kto-
rí si svoje vedomosti porovnali s ostatnými 
súťažiacimi v rámci dvoch vekových kategó-
rií. Máme štyroch TOP EXPERTOV, čiže 
úspešných riešiteľov, ktorí sa v celkovom 
poradí umiestnili v prvej desiatke. Suve-
rénne 1. miesto v obidvoch témach – Góly, 
body, sekundy a Od Dunaja k Tatrám získal 
Jozef Tkáč zo IV.AD, Michaela Chamajová 
zo IV.B v celkovom poradí získala 4. miesto, 
Samuel Gumenický zo IV.B sa umiestnil ako 
siedmy a Samuel Šimon z I.B ako desiaty. 
V prvej štvrtine rebríčka máme tiež piatich 
úspešných riešiteľov.
Text a foto: Ing. Viera Venglarčíková, zá-
stupkyňa SOŠ DaS Strážske

O pavučinke
Krúžok paličkovanej čipky Pavučinka, ktorý 
pôsobí na území nášho mesta, sa v tomto 
roku môže pochváliť rôznymi podujatiami. 
Svoje veľkonočné práce sme vystavovali v 
Zemplínskom múzeu i v Zemplínskom osve-
tovom stredisku v Michalovciach. Zúčastnili 
sme sa tiež krajského kola Vansovej Lomnič-
ky – súťaže poézie, prózy a vlastnej tvorby v 
Košiciach, kde sme prezentovali práce. Vý-
stavku si mohli účastníci pozrieť aj na ochut-
návke jedla našich starých materí v klube dô-
chodcov. Naša činnosť pokračovala i v Centre 
voľného času v Strážskom, kde si mohli žiaci 
8. ročníka vyskúšať čaro paličkovanej čipky. 
Naša tvorba bola dostupná aj v priestoroch 
mestskej knižnice. No a samozrejme sme 
nechýbali na našom jarmarku, kde sme v 
piatok aj v sobotu reprezentovali náš krúžok 
Pavučinka a inšpirovali zúčastnenú verejnosť.
Text a foto: Anna Zabloudilová

Zdobenie a stavanie mája si mohli miestni pozrieť počas slnečného piatkového 
popoludnia 29. apríla 2022 na Námestí Alexandra Dubčeka v Strážskom.  Tradí-
cia stavania mája je v našom meste zachovávaná už dlhé roky, ale ako to bolo 
kedysi? Od skôr narodených občanov Strážskeho sme sa dozvedeli, že posledná 
aprílová noc nebola kedysi v Strážskom a v okolí obyčajná. Dedinskí mládenci 
stavali máje na brány domov v ktorých boli dievčatá a týmto spôsobom im pre-
javovali úctu. Veľkou hanbou pre dievča bolo, keď nemalo frajera. Babky vtedy 
rozprávali: „Ta to co za dzivku co nemá mája?“ A tak  dievčatám, ktoré nemali fra-
jerov často mája postavil niekto z rodiny, aby neostali v hanbe. Niektoré dievčatá 
si svoje máje strážili, aby im cudzí chlapci máj z plota neukradli a neodniesli svojej milej do inej dediny. Tohoročné stavanie mája bolo v podaní 
členov FS Stražčanik, ktorý pracuje pri CVČ Strážske. V rámci kultúrneho programu sa predstavili tiež deti MŠ, žiaci ZŠ a ZUŠ,  klienti DSS Lidwi-
na a Spevácky súbor Gaštanka. Sprievodným 
podujatím a novinkou stavania mája bol nultý 
ročník súťaže O najlepší tradičný stražčanský 
orechovník a makovník. Všetky kulinárske vý-
tvory boli vynikajúce, a tak Rad stražčanskej 
varešky 2022 získali až 3 súťažiace. Desať 
gazdiniek prijalo z rúk primátora Ing. Vladi-
míra Dunajčáka a prednostu Ing. Dušana Ca-
caru odmenu, ako poďakovanie za prípravu 
chutných koláčov. Tohoročné stavanie mája 
sme teda ukončili nasladko, ochutnávkou 
koláčikov s drobným  pohostením, ktoré pre 
účastníkov  pripravilo mesto Strážske. Orga-
nizátorom podujatia bolo mesto a Centrum 
voľného času Strážske.
Text: Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľka CVČ
Foto: Mgr. Ľuboš Marek
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Po dvoch rokoch pandémie sme si vychutnali 
Stražčanský jarmok

V dňoch 27. až 28. mája 2022 sa v Strážskom konal tradičný 24. Stražčanský jarmok. Slávnosť s výnimkou rokov 2020 a 2021 prežila až do 
súčasnosti, a to aj vďaka veľkej podpore miestnych i ľudí z okolia. Úvod kultúrneho programu patril naším najmenším, deťom materskej školy, 
žiakom základnej školy vrátane detí z CVČ, v programe sa predstavili aj žiaci ZUŠ a klienti DSS Lidwina Strážske. Hlavná časť patrila spevác-
kym skupinám Starjani, Čemerňanka a Gaštanka. Piatkový kultúrny program končil tanečným vystúpením súboru PUĽS, kapelou Progres a 
posledný účinkujúci bola skupina Peter Bič Project. Aj keď počas ich vystúpenia nám už počasie neprialo, napriek tomu bola účasť divákov vy-
soká. Sobota sa niesla v znamení folklóru v podaní detského folklórneho súboru Strážčanik, mužskej speváckej skupiny Tarnavčan a Hnojňane. 
Pre deti bolo pripravené Chodúľové divadlo z Malej Idy. Program sme zavŕšili detskou tombolou. Jarmok sprevádzali tiež sprievodné akcie a 
síce Zóna umenia ZUŠ-maľovanie na mestskom kúpalisku, výstava drobnochovateľov, stánok našich domácich paličkárok a svoje aktivity nám 
predstavili aj klienti DSS Lidwina. V sobotu bol sprievodnou akciou tiež volejbalový turnaj o pohár primátora v mestskej telocvični. Na jarmoku 
sa predstavili rôzni remeselníci, stánky so spotrebným tovarom, sladkosťami, ako aj atrakcie pre deti – hrad na skákanie a 5D kino.
Text: PhDr. Alena Jurečková, referent školstva 
Foto: Peter Kičinka, správca počítačovej siete a web stránky

Vydanie sa rodilo ťažko
 Medzinárodný deň materinskej reči bol 
21. februára. Listovala som v treťom, do-
plnenom vydaní Krátkeho slovníka nárečia 
slovenského - straščanskoho Jak me huto-
reľi z pera našej rodáčky Pauly Sabolovej – 
Jelínkovej. Spoluautorom slovníkovej časti 
a úpravy textov je Martin Chochol z Jazy-
kového  ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej 
akadémie vied. Začítala som sa a z rádia 
zneli slová o tom, aké je dôležité pestovať 
svoj rodný jazyk s dôvetkom, že nárečie je 
tiež materinskou rečou, no pomaly a isto 
zaniká. Je preto potrebné ho zachovať pre 
budúce generácie. Aby aj naši nasledovní-
ci vedeli, odkiaľ pochádzajú, aké boli prvé 
slová, ktoré ich mamy učili. V spomínanom 
slovníku nájdete nielen staré slová, ktorých 
význam už mnohí nepoznajú /hlovačok, 
hekľovac, vartaš, ale prečítajú si ich /špen-
dlík, háčkovať, strážnik/, podobne i mnohé 
babské rady z liečiteľstva, ako aj príbehy 
zo Strážskeho a okolia, tiež „Zos kim sce 
rodzina“, „Kedz še ci kicha“, „Zoči“ a ďalšie 
na viac ako 150 stranách. Slovník nájdete aj 
v ponuke niektorých kamenných obchodov.
Text a foto: Gabriela Grmolcová 

Obal zo slovníka

Svojským spôsobom 
o Chemku

Polstoročie života s Chemkom 1971 – 2021 
je názov publikácie Ing. Jána Čurlíka, dlho-
ročného chemkára, ktorý svojským spôso-
bom mapuje nielen svoje kariérne postupy 
v Chemku, ale aj rozvoj chemického kombi-
nátu, všetko popretkávané fotografiami, zá-
žitkami, vtipmi. Zaujímavé čítaníčko najmä 
pre chemkárov, niektorí sa tam nájdu, pri-
čom fotografiou s niekoľkými publikáciami o 
Chemku priznáva, že čerpal aj z ich strán. 
Zaujali tiež informácie o spoločnostiach, 
ktoré v čase vydania publikácie sídlili a vy-
rábali v Priemyselnom parku v Strážskom, 
ako aj menoslov riaditeľov  Chemka.
Text a foto: Gabriela Grmolcová 

Obal knihy

Máme skvelých 
recitátorov

Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v 
Michalovciach bola organizátorom 68. roč-
níka okresného a krajského kola recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu základnú 
školu v okresnom kole úspešne reprezento-
vali recitátori v každej kategórii.
Výsledky okresného kola:   
J. Lazúr, II.A:  1. miesto próza 
N. Turbáková, IV.A:  3. miesto poézia
Š. Karkošiak, V.A: 1. miesto próza  
J.  Dzurillová, IX.A:  1. miesto poézia
Víťazi reprezentovali michalovský okres na 
krajskom kole, kde v každej kategórii súťažilo 
viac ako 10 perfektne pripravených recitátorov 
Košického kraja. Porota bola prísna, všímala 
si nielen prejav, ale i korešpondenciu vizáže 
súťažiaceho s textom, postoj, komunikáciu s 
publikom i schopnosť zaujať diváka. Naši žia-
ci predniesli skvelé výkony, čo sa odzrkadlilo 
vo výsledku: Š. Karkošiak získal 2. miesto 
a J. Dzurillová 3. miesto v krajskom kole. 
Títo žiaci sú stálicou v našej základnej školy 
na recitačných súťažiach. Žiak Š. Karkošiak 
tento rok získal aj 1. miesto v súťaži Šalian-
sky Maťko v okresnom kole a Sofia Geregá-
čová obsadila 3. miesto. Za úspechom týchto 
žiakov stoja učitelia a zároveň rodičia, ktorí 
im vytvárajú priestor a neúnavne pomáhajú. 
Skvelým recitátorom zo srdca blahoželáme!
Text: PaedDr. Monika Hakošová, učiteľka ZŠ 
Strážske

Nezabudnuteľná škola v prírode
V pondelok  2. mája 2022 sme sa vybrali do školy v prírode v Dolnom Smokovci. Konečne 
po dlhom čase sme mohli niekam cestovať. Bolo nás spolu 35 žiakov zo 4. A a 4. B triedy. 
Pani učiteľky Schmidtová, Diničová, Karkošiaková a jedna teta zdravotníčka na nás dávali celý 

týždeň pozor. Prvá túra začínala zubačkou a 
smerovala na Hrebienok. Cestou k Reinerovej 
chate sme videli Bilíkovu chatu a Vodopády 
Studeného potoka. Ďalší deň: „Huráááá, Štrb-
ské pleso.“ Na dlhokánskej prechádzke nám 
pani učiteľky prezradili, že tam stojí chata, kde 
natáčali Majku z Gurunu. V Belianskej jasky-
ni všetkým návštevníkom spolužiačka Ninka 
Turbáková zaspievala krásnu ľudovú pieseň. 
Pani učiteľka Maskaľová nás vo štvrtok ráno 
pri rozcvičke prekvapila svojím príchodom. 
Nasledoval výlet lanovkou na Skalnaté pleso. 
V piatok sme sa pripravovali na odchod. Naše 
kufre, preplnené odmenami z rôznych súťaží 
a aktivít, ktoré si pre nás pani učiteľky pripra-
vili, praskali vo švíkoch. Tricklandia v Starom 
Smokovci, ktorá je známa rôznymi zázrakmi 
a ilúziami, bola poslednou zastávkou. Bol to 
nezabudnuteľný týždeň plný prekvapení a zá-
žitkov.
Text: Barborka Tabaková, žiačka 4.A ZŠ 
Strážske
Foto: Mgr. Andrea Schmidtová, učiteľka ZŠ 
StrážskeTricklandia Starý Smokovec, žiaci 4.A a 4.B

Leto s CVČ Strážske
Centrum voľného času v Strážskom po-
núka prímestské denné tábory – Prázd-
ninová misia, Údolie Manitou a odborné 
sústredenia – S paličkou do rozprávky, 
Remeslo v novom šate, Leto s rybárskou 
udicou. Viac informácií sa dozviete na we-
bovej stránke https://cvcstrazske.edupage.
org/ alebo na tel. čísle 0915 919 652.



Foto: kpt. Ing. Zuzana Rozsypalová, Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach
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Trať Laboreckej desiatky v Strážskom 
okúsili aj domáci pretekári

Organizátori z mestského bežeckého klubu MBO Strážske po troch rokoch privítali bežeckú ko-
munitu na Laboreckej desiatke naživo. Usporiadaniu 16. ročníka športového stretnutia dlhodobo 
bránila pandémia koronavírusu. Celkovo si zasúťažilo 218 pretekárov, medzi ktorými tento rok 
chýbali športovci zo zahraničia. Na štarte sa zišlo tiež 15 domácich športovcov bežeckého klubu 
MBO Strážske. Medzi mužmi bol najrýchlejší Jozef Fencik a zo žien mala najlepšie tempo Ivona 
Hudáková. Z nášho mesta sa zapojilo dokopy 5 žien a 13 mužov. Víťazom 16. ročníka Laborec-
kej desiatky a úvodného podujatia Bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu 2022 sa 
stal Peter Kováč (Slávia STU Bratislava). V Strážskom dosiahol na 10 km čas 32:05 min, čo je 
druhý najlepší čas v histórii pretekov. Víťaz pochválil tiež usporiadateľov: „Celkovo išlo o veľmi 
príjemné preteky v peknom prostredí a s dobrou organizáciou. Ako bežca z dráhy ma veľmi 
potešilo, že trať bola certifikovaná a každý kilometer bol vyznačený s milimetrovou presnosťou.“
Rekord Laboreckej desiatky 31:16 min však drží z roku 2019 zo slovenského šampionátu v 
cestnom behu na 10 km na ceste Tibor Sahajda. V kategórii žien bola suverénne najrýchlejšia 
Lucia Pelikánová z banskobystrickej Dukly za 35:39 min, čo pre ňu znamenalo výrazné zlepše-
nie osobného rekordu – v cieli bola celkovo 14. zo všetkých účastníkov.
Text a foto: Vladislav Lipovský, predseda MBO Strážske

Školská športová 
olympiáda 

Pri príležitosti MDD sa 26. mája 2022 v areáli 
futbalového štadióna v Strážskom uskutočnil 
31. ročník Školskej športovej olympiády v ľah-
koatletických disciplínach. Túto veľkú športo-
vú slávnosť ZŠ otvoril Ing. Vladimír Dunajčák, 
primátor mesta Strážske. Po zapálení olym-
pijského ohňa a zaspievaní hymny olympiá-
dy sa žiaci s veľkou vervou pustili do súboja. 
Víťaznou triedou na 1.stupni sa stala trieda 
2.A pod vedením triednej učiteľky PaedDr. 
M. Hakošovej, na 2. stupni si víťazstvo vybo-
jovala trieda 6.A s triednou učiteľkou Mgr. A. 
Juskovou. Víťazné triedy si od riaditeľa školy 
Mgr. M. Poláka prevzali putovné poháre pre 
víťazov ŠŠO.
Text: Mgr. Peter Kokočák, učiteľ ZŠ Strážske

Znovu cvičíme!
Po ťažkých pandemických mesiacoch plných 
obmedzení môže konečne Tanečný aerobik, 
o. z. pokračovať vo svojej činnosti. V našich 
priestoroch v OD Laborec je možnosť prísť 
si zacvičiť nielen pre dlhoročných, ale aj pre 
nových členov združenia. Každý deň (okrem 
soboty) od 17.00 – 18.00 hod. prebieha cviče-
nie podľa vysoko intenzívneho intervalového 
programu INSANITY, ktorý je vhodný aj pre 
začiatočníkov. Je to tréning pre každého, kto 
chce prekonávať svoje limity, zlepšiť kondí-
ciu a má chuť na sebe makať. V nedeľu je 
program INSANITY striedaný posilňovacím 
cvičením podľa Zory Czoborovej, pri ktorom 
sa tiež príjemne zapotíte. Ak vám naše cvi-
čebné programy nebudú vyhovovať, v našich 
priestoroch si nájdete rôzne iné cvičebné prí-
slušenstvo.
Text a foto: Jana Balická, predsedníčka zdru-
ženia

Využitie ľadovej plochy 
v letných mesiacoch

Ľadová plocha slúži v letných mesiacoch 
ako športovisko na loptové hry (florbal, ho-
kejbal, minifutbal, pozemný hokej).
Ľadová plocha je prístupná od 01. júna do 
31. októbra 2022 v čase od 14:00 do 18:00 
hod.
Objednávky uzavretých skupín sú spoplat-
nené sumou 10 €/hod.
Prijímanie objednávok na tel. čísle: 0907 
996 784
Športové aktivity v priestoroch ľadovej plo-
chy a jej okolia sú na vlastnú zodpovednosť 
v zmysle prevádzkového poriadku.
Text: Ing. Jozef Fedorko, riaditeľ Mestské-
ho podniku služieb mesta Strážske


