
26. augusta sme sa tradične stretli na námestí Alexandra Dubčeka v Strážskom pri pietnom 
akte kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania. Pozva-
nie prijal predseda Oblastného výboru SZPB Ing. Miroslav Prega s delegáciou. V úvode 
vystúpil so svojim príhovorom primátor mesta Ing. Vladimír Dunajčák a predsedníčka ZO 
SZPB Anna Zabloudilová. Báseň predniesla členka krúžku poézie Zrkadlenie pani Božena 
Apjárová. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina pod vedením Petra Schudicha. 
Boli odovzdané pamätné listy – SZPB, ktoré udelila ústredná rada Bratislava týmto členom: 
Ing. V. Dunajčák, M. Mižák, G. Grmolcová, E. Mikloš, J. Kormaník a A. Zabloudilová. Ďakov-
né listy pri príležitosti životného jubilea dostali od Oblastného výboru SZPB Michalovce – M. 
Žaková, J. Stach, P. Malík a A. Zabloudilová, ktoré odovzdal predseda Oblastného výboru 
SZPB Michalovce  Ing. Miroslav Prega. 
Vážme si mier a nechcime, aby prišla na svet ďalšia vojna. V tento deň myslíme na všetky 
mamy, ktoré prišli vo vojne o svojich synov a dcéry, ako aj na všetky ženy, ktoré prišli o svo-
jich manželov a všetky deti, ktoré ostali bez svojho otca, bez svojej mamy. Vidíme vojnové 
konflikty, ktoré nám ukazujú, že nenávisť a netolerancia sa môžu kedykoľvek zopakovať. 
Toto je príležitosť zamyslieť sa nad vlastnými dejinami a je našou povinnosťou upozorňovať 
pred zlom, ktoré si nevieme ani predstaviť.
Text: Anna Zabloudilová
Foto: Peter Kičinka

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva 

str. 1
Poslanci sa v polovici júla zaoberali 
prvou tohtoročnou zmenou rozpočtu 
MsPS Strážske. Schválené financie po-
užijú na opravu vstupných, administra-
tívnych a sociálnych priestorov v budo-
ve zimného štadióna.
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Zrenovovaný amfiteáter 
odovzdali do užívania

str. 2
Mesto Strážske získalo na opravu bu-
dovy financie z rezortu investícií, regi-
onálneho rozvoja a informatizácie. Cie-
ľom projektu bolo amfiteáter prestrešiť, 
opraviť pódium a renovovať lavičky i 
priestory pre účinkujúcich. 

Stražčania si aj tento rok 
zmerali sily v Hokejbalo-
vom turnaji o pohár ulice 
30+. 

str. 4
Tretí ročník hokejbalového turnaja pre-
veril športové kvality šiestich mužstiev. 
Okrem prvých troch miest sa organi-
zátori rozhodli oceniť aj najlepšieho 
brankára, hráča i strelca špeciálnym 
pohárom.

Aby nikdy vojny nebolo!Aby nikdy vojny nebolo!

Rokovanie mestského zastupiteľstva
Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta 
Strážske, zvolal  dňa 14. júla zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Poslanci sa za-

oberali okrem iného aj prvou tohtoročnou 
zmenou rozpočtu pre Mestský podnik slu-
žieb mesta Strážske. Odobrili presun roz-

počtových prostriedkov v hodnote vyššej ako 
31 tisíc eur bez celkovej zmeny príjmov a vý-
davkov. Financie použije MsPS na stavebné 
úpravy vstupných, administratívnych a soci-
álnych priestorov v budove zimného štadió-
na a tiež na obstaranie samostatného zaria-
denia, ktoré súvisí s komunikačnými sieťami. 
Ďalším schváleným bodom bolo rozšírenie 
organizačnej štruktúry pre MsPS o dvoch 
zamestnancov. Tí sa budú starať o verejnú 
zeleň a správu mestského parku celoročne v 
rámci projektu rekonštrukcie amfiteátra. Viac 
informácií z rokovania Mestského zastupi-
teľstva v Strážskom sa dozviete na stránke 
mesta www.strazske.sk.
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Primátora, 
mestských poslancov 

i županov budeme 
voliť v jeden deň.

Na základe rozhodnutia Borisa Kollára, 
predsedu Národnej rady Slovenskej re-
publiky, č.209 / 2022 Z.z. sa voľby do or-
gánov samosprávy obcí a voľby do orgá-
nov samosprávnych krajov uskutočnia v 
jeden deň, a to 29. októbra 2022 v čase 
od 7:00 hod. do 20:00 hod. Právo voliť má 
každý občan Slovenska a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov. V meste Strážske 
bude utvorený jeden volebný obvod 
v ktorom sa bude voliť 11 poslancov. 
Zoznam 8 kandidátov pre voľby primá-
tora mesta a 30 poslancov pre voľby do 
mestského zastupiteľstva je zverejnený na 
stránke mesta www.strazske.sk.
Text: Mgr. Tamara Magyarová
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Nový amfiteáter poskytne priestor 
na rozvoj kultúrneho diania

Odborná prax v Prahe v rámci 
projektu ERASMUS + 2022

Stredná odborná škola dopravy a služieb v Strážskom sa v školskom roku 2021/2022 zapojila 
do projektu Erasmus + 2022. V mesiaci jún 18 študentov z odborov: dopravná akadémia, pre-
vádzka a ekonomika dopravy a ochrana osôb a majetku vycestovalo na odbornú prax do Prahy. 
Prax  študentov v Česku trvala 3 týždne.  Študenti vykonávali prácu v piatich rôznych firmách 
podľa odborov, ktoré študujú na škole. V automobilových firmách mali študenti možnosť získa-
vať vedomosti a zručnosti pri údržbe a oprave automobilov. V dvoch podnikoch so zameraním 
na bezpečnostné služby mali študenti možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti stráženia 
a ochrany majetku a osôb v praxi.  Cieľom projektu bolo, aby študenti získali vedomosti a zruč-
nosti pre svoju budúcu prax a zvýšili uplatniteľnosť na trhu práce na Slovensku i v krajinách EU.
Text a foto: Ing. Viera Venglarčíková, zástupkyňa SOŠ DaS Strážske 

Otvorenie nového školského roka
Dňa 5. septembra 2022 sa po dvoch najkrajších mesiacoch otvorili brány našej základnej školy. 
Počasie nám prialo, a tak sme nový školský rok otvorili na amfiteátri v parku. Riaditeľ školy Mgr. 
Michal Polák vo svojom príhovore privítal 48 prvákov, ktorí nesmelo čakali na svoj prvý deň v 
škole. Povzbudil najstarších žiakov – deviatakov,  pred ktorými je rok, keď majú urobiť rozhodný 
krok:  kam na strednú školu. Testovanie T9 sa uskutoční 22. marca 2023. Piataci si svoje vedo-
mosti otestujú 17. mája 2023.
V školskom roku 2022/2023 sa v našej škole bude vzdelávať 477 žiakov v 23 triedach, z nich sú 
2 špeciálne triedy. Školský klub detí bude svoju činnosť realizovať v 6 oddeleniach. V základnej 
škole vyučuje 35 pedagógov, v inkluzívnom tíme pôsobí 12 členov (10 asistentov učiteľa a 2 
špeciálne pedagogičky)  a chod školy 
zabezpečuje  aj 14 nepedagogických 
zamestnancov.
Riaditeľ školy zaželal žiakom ško-
ly len tvorivých a múdrych učiteľov. 
Ako druhé im želal úspech. Ten totiž 
prináša do života optimizmus, dobrú 
náladu, pocit sebauspokojenia aj čas 
na oddych. A do tretice zvedavosť, aby sa stále pýtali na veci okolo seba, a tak zisťovali, ako 
tento svet funguje.
Text: PaedDr. Jana Dzurillová, zástupkyňa RŠ 
Foto: Peter Kičinka

Leto plné zážitkov
Centrum voľného času Strážske pripravilo 
pre deti pestrú letnú prázdninovú činnosť. 
Leto bolo zahájené denným táborom Prázd-
ninová misia. Bol to týždeň plný prekvape-
ní, zameraný na šport, relax i tvorenie. Deti 
objavili novú dimenziu zábavy v detskom 
zábavnom parku Eiffelko v Humennom a 
skúšku odvahy zložili na lezeckej stene v 
CVČ Vranov nad Topľou. Potešila ich náv-
števa príslušníkov polície z odboru kyno-
lógie so štvornohým nemeckým ovčiakom, 
ukážky výcviku a zásahu psov pri rôznych 
prípadoch. Nechýbali tiež mnohé tvorivé ak-
tivity. Ďalší tábor Údolie Manitou sa niesol 
v indiánskom duchu. Deti sa na týždeň stali 

indiáni a ich príbehy sme spojili s hrami pre 
každého milovníka obdobia Vinetou. Deti 
sa dozvedeli o ich histórii, tradíciách, spô-
sobe života i duchovnom súlade s Matkou 
prírodou. Počas týždňa sme navštívili aj kle-
not Košíc – Botanickú záhradu, odvahu a 
zdatnosť preukázali v JUMP aréne. Indián-
sky odev, spoločne zvládnutý tanec HUKA 
ČAKA, vyvolávanie šamana, spoznávanie 
prírody, hľadanie pokladu je len malá časť 
pútavého programu, ktorý zabezpečil, že 
ich leto bolo nezabudnuteľné. Na letnom 
sústredení Staré remeslo v novom šate 
sme oprášili zabudnuté remeslá ako je pa-
ličkovanie, drôtikovanie, vyšívanie. Deti mali 
možnosť vyskúšať si aj nové, netradičné vý-
tvarné techniky a tvorenie priamo v prírode. 
Voľné chvíle medzi tvorením využívali na 
rôzne hry a zábavu. Posledný júlový týždeň 
sme uskutočnili druhý ročník odborného sú-
stredenia Leto s rybárskou udicou – ryby, 
relax, príroda. Deti sa pod vedením skú-
seného rybára hravou a zrozumiteľnou for-
mou zoznámili s rôznymi technikami lovu, 
prípravou rybolovného miesta, kŕmením a 
ďalšími zručnosťami. To všetko v krásnom 
prostredí na novom lovnom mieste na rieke 
Laborec. CVČ Strážske chce byť aj počas 
nového školského roka vašim partnerom na 
voľný čas. Ponuku záujmových útvarov a 
pripravované voľnočasové aktivity nájdete 
na webovom sídle https://cvcstrazske.edu-
page.org/.
Text a foto: Mgr. Marta Kordeľová, riaditeľ-
ka CVČ Strážske 

Amfiteáter v miestnom parku sa po rokoch 
dočkal rekonštrukcie. S opravami mesto za-
čalo v polovici marca, pričom stavbu ukonči-
lo 18. mája. Cieľom projektu bolo amfiteáter 
prestrešiť, opraviť pódium a renovovať lavičky 
i priestory pre účinkujúcich. Samospráva zís-
kala na projekt financie z rezortu investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie v hod-
note vyššej ako 132 tisíc eur, pričom celkové 
náklady predstavovali takmer 148 tisíc eur. V 
Strážskom tak vzniklo miesto na realizáciu 
kultúrnych podujatí, divadelných i tanečných 
vystúpení a folklórnych festivalov. Ing. Lucia 
Harmanová, referentka pre projekty a granty, 
tiež uviedla, že priestory by mohlo mesto vy-
užiť aj na letné kino: „Konkrétne akcie nie 
sú k dnešnému dňu naplánované, no je 

tu myšlienka v budúcnosti usporadúvať 
„Kultúrne leto“, kde by bol počas letných 
mesiacov potenciál amfiteátra využitý.“ 
18. septembra sa za prítomnosti primátora, 
Ing. Vladimíra Dunajčáka, uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie zrenovovaných priestorov, 
ktoré posvätil, za pomoci ostatných kňazov 
našich farností, gréckokatolícky kňaz Ladislav 
Praščák. Nové pódium otestoval detský fol-

klórny súbor Stražčanik a Vranovčan. Svoje 
spevácke kvality predviedol spevácky zbor 
Rozkvet a skupina Gaštanka.
„Realizované s finančnou podporou Minis-
terstva investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie Slovenskej republiky - program 
Podpora najmenej rozvinutých okresov.“ 
Text: Mgr. Tamara Magyarová
Foto: Peter Kičinka 

Prázdniny                        Termín
Jesenné 28. október 2022 – 31. október 2022
Vianočné 23. december 2022 – 7. január 2023
Polročné Zrušené
Jarné 6. marec  2023 – 10. marec 2023
Veľkonočné 6. apríl 2023 – 11. apríl 2023
Letné 1. júl 2023 – 31. august 2023 

Zhodnotenie 
letnej sezóny 
v Strážskom

Počas tohtoročnej letnej sezóny v Stráž-
skom navštívilo kúpalisko takmer šesť tisíc 
ľudí. Rekreanti mohli využiť vonkajšie ba-
zény či plážové ihrisko 66 dní. Podľa slov 
riaditeľa Mestského podniku služieb mesta 
Strážske, Ing. Jozefa Fedorka, však záu-
jem prejavilo viac cezpoľných ako domá-
cich návštevníkov. 9. augusta poslúžil areál 
letného kúpaliska hercom z divadla KĽUD: 
„Takéto divadelné predstavenie na 
netradičnom mieste si prišlo pozrieť cca 
90 divákov. Všetci účinkujúci vystupova-
li bez nároku na honorár.“ Návštevníci si 
užili komédiu o večnom boji medzi láskou 
a nenávisťou, ktorá bola voľne inšpirovaná 
hrou od významného anglického spisovate-
ľa Williama Shakespeara. Do budúcej se-
zóny chce MsPS vymeniť v areáli hojdačky 
či dokúpiť lehátka. Od začiatku júna mohli 
miestni i návštevníci užívať ľadovú plochu 
na zimnom štadióne. Doposiaľ si priestor 
prenajali len dve skupiny nadšencov hokej-
balu: „Viacúčelová plocha sa prenajíma 
v rámci platného cenníka a je k dispozí-
cii po tel. kontakte, ktorý je vyvesený na 
bráne zimného štadióna.“
Text: Mgr. Tamara Magyarová

Spomíname
Dňa 28. septembra uply-
nul rok čo nás navždy 
vo veku 76 rokov opustil 
náš drahý otecko, brat, 
príbuzný Boris Čabák. 
Náš drahý otecko, ostá-
vaš navždy v našich srd-
ciach.
Dcéry Andrea, Gabriela

Blahoželáme
Korona vírus nás obmedzoval v stretávaní sa. Uvoľnenejšie letá 
dovolili dobehnúť zameškané. A tak v čase osláv mena Anny sme 
navštívili jednu z nositeliek tohto mena. V zelenom nádvorí rodin-
ného domu nás privítala s úsmevom sivovlasá domáca. Anna Šur-
manková sa návšteve potešila a syn Dušan, ktorý sa o ňu príklad-
ne stará, dodal, že napriek pokročilému veku a chorobám pracuje 
doma i v záhrade. Na pretras prišli aj spomienky – na návštevy kul-
túrnych a spoločenských podujatí, na pravidelnú účasť vo voľbách, 
ale aj na časy práce v Chemku, na spoločné výlety okolia, Laborca 

i zahraničia, na kamarátske stretnutia celých rodín. „Boli sme si oveľa bližší, pomáhali 
sme si, často sme sa stretávali, prežívali dobré i to horšie spolu“, povedala oslávenkyňa 
stále s úsmevom, ale aj s povzdychom. Spomínanie bolo príjemné a vzácne. Rok ubehol a 
jubilantka oslávila júnové 90. výročie narodenia. Srdečne jej blahoželáme a vinšujeme všetko 
najlepšie, hlavne veľa zdravia, príjemných chvíľ v kruhu najbližších a tých, ktorí ju majú radi.
Text a foto: Gabriela Grmolcová 

Za hranicami  v Poľsku
Na pozvanie MAS Duša sa zúčastnili pracovného 
stretnutia v Lubaczówe v Poľskej republike Anna 
Zabloudilová, členka správnej rady MAS, Okresná 
predsedníčka ÚŽS Michalovce a Anna Gajdošo-
vá, vedúca krúžku paličkovanej čipky Pavučinka. 
Cieľom podujatia bolo predstavenie 4 miestnych 
akčných skupín z územia Poľska a našej zo Slo-
venska. Zúčastnili sme sa prehliadky zaujímavých 
miest v regióne, plavby na kajakoch a turistiky. 
Srdečné bolo stretnutie so zástupcami poľských 
MAS. Pri prezentácii Ing. Peter Mihaľko predsta-
vil svoju vinotéku s odborným výkladom, pekáreň 
Ondo prezentovala svoje výrobky a krúžok paličkovanej čipky urobil prezentáciu s výstavkou 
na ktorej vystavovala svoje práce Anna Gajdošová. Poľské MAS prezentovali miestne tradičné 
výrobky.
Text a foto: Anna Zabloudilová
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Hokejbal vracia Strážčanov 
do detských čias

Kedysi sa medzi bytovkami v Strážskom pravidelne usporadúvali  po-
uličné hokejbalové zápasy. Deti tak svoj voľný čas venovali športu a 
budovali si súťaživého ducha. Z týchto detí sú dnes dospelí chlapi, 
ktorí sa však chceli vrátiť do bezstarostných dní, a tak vznikol Hokejba-
lový turnaj o pohár ulice 30+. Z nápadu sa stala krásna tradícia, ktorá 
spája rodiny a motivuje najmenších k pohybu. Tento rok sa podarilo 
zorganizovať už tretí ročník v ktorom si zmeralo sily 6 mužstiev. Počas 
akcie sa mohol každý občerstviť, deti si tiež zasúťažili a všetky získali 
medailu. Pohár ulice si vybojovali Pipovci, druhé skončili Zámočnícke 
hviezdy a tretie boli Vihorlatské legendy. Okrem tímov ocenili aj najlep-
šieho brankára pohárom Jána Lašáka i najlepšieho hráča pohárom Jo-
zefa Meňovčíka. Pamiatku hokejistu Ľubomíra Ihnáta si uctili pohárom 
najlepšieho strelca.
Text: Mgr. Tamara Magyarová
Foto: Miroslav Dančišin

Seniori, buďte opatrní!
V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celo-
životné úspory kontaktujú seniorov telefonicky v priebehu celého dňa. 
Do legiend zapojili aj zamestnancov Slovenskej pošty, kde sa páchateľ 
v telefonickom rozhovore najskôr prestaví ako zamestnanec pošty a 
opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť, aby mu mo-
hol vrátiť preplatok a následne ukončí hovor. Vzápätí zavolá späť a 
predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie seniorovi, že je 
v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, 
preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky 
a následne vyhodiť von z okna alebo balkóna. Zároveň podvodníci 
naďalej používajú legendu, v ktorej sa seniorom predstavujú ako prí-
buzní a známi alebo ako lekári, či policajti. Následne im oznámia, že 
ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, 
nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a potrebuje 
peniaze na úhradu škody, resp. peniaze pre poškodených, ošetrenie 
a neoznámenie prípadu polícii. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Michalovciach aj touto cestou upozorňuje seniorov, aby boli opatrní. 
V  prípade podozrenia z podvodného konania, je potrebné túto sku-
točnosť bezodkladne oznámiť na ktoromkoľvek oddelení Policajného 
zboru resp. na čísle 158.
Text: kpt. Ing. Zuzana Rozsypalová, Okresné riaditeľstvo PZ v Micha-
lovciach

Teplý sobotný deň venovaný futbalu
20. augusta sme usporiadali futbalové zápasy o pohár, kde sa stretli 4 
družstvá, ktoré po futbalových zápasoch skončilo na týchto miestach:
1. miesto   p. Rešovského - Lesné
2. miesto p. Ohradzanského - Prešov
3. miesto p. Dilíka - Strážske
4. miesto p. Sojku - Strážske
Svojou účasťou nás poctili: tajomník SNS p. Stanislav Kmec s man-
želkou, podpredseda SNS p. Ján Krišanda, krajský predseda SNS p. 
Peter Pamula, okresný predseda SNS p. Jaroslav Vaľo. Za sponzorské 
dary ďakujeme podpredsedníčke SNS p. Eve Miľučkej, p. Miroslavovi 
Sojkovi - Reštaurácia Jánošík Strážske, ako aj riaditeľovi ZŠ Strážske 
p. Polákovi.
Text a foto: Peter Malík

Športový deň pod vedením 
DSS Harmonia

V priestoroch Park Pubu v mestskom parku v Strážskom sa 7. sep-
tembra stretli seniori z 12 zariadení sociálnych služieb v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Organizátorom 
už 9. ročníka Športových hier bola Harmonia, Domov sociálnych 
služieb a zariadenie pre seniorov Strážske. Krajskej súťaže sa zú-
častnilo spolu 36 športovcov z Košíc, Rožňavy, Prakoviec, Kráľoviec, 
Trebišova, Rakovca nad Ondavou a Strážskeho. Klienti sa na úvod 
rozcvičili za pomoci majsterky Európy a vicemajsterky sveta bikiny 
fitness Jany Dobos Majerníkovej a tiež si spoločne zatancovali na 
svetoznámu pieseň Jerusalema. Trojčlenné družstvá si zmerali sily 

v desiatich disciplínach. Svojho športového ducha preverili v hode 
do diaľky, v skoku z miesta či v behu prekážkovou dráhou. Prvé 
miesto získalo družstvo DSS Jasanima Rožňava, druhí skonči-
li domáci z Harmonie a tretiu priečku obsadili športovci z DSS 
Idea Prakovce. Každý klient však dostal účastnícku medailu, diplom 
a darček. Stredná zdravotnícka škola z Michaloviec poskytla stánok 
zdravia, kde si všetci mohli dať zmerať základné životné funkcie a 
študenti informovali záujemcov o postupoch pri podaní prvej pomoci. 
K dispozícií boli aj impedanačné váhy na diagnostiku zloženia tela 
firmy ABBOTT Laboratories Slovakia s.r.o. Akciu spríjemnili košic-
kí sokoliari zo skupiny Horus, ktorí klientov zaujali predstavením s 
dravcami. Hlavnou myšlienkou podujatia bola integrácia prijímateľov, 
upevnenie vzájomných vzťahov i prezentácia schopností a zručností 
ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Text a foto: Mgr. Tamara Magyarová

Mesto Strážske, CVČ v Strážskom, Mesto Strážske, CVČ v Strážskom, 
ZŠ v Strážskom a Bežecký klub MBO StrážskeZŠ v Strážskom a Bežecký klub MBO Strážske  

pozývajú na 52. ročník pozývajú na 52. ročník   
BEHU OSLOBODENIA mesta STRÁŽSKEBEHU OSLOBODENIA mesta STRÁŽSKE

13. novembra 202213. novembra 2022 (nedeľa) od 12,15 hod.  (nedeľa) od 12,15 hod. 
Štart a cieľ pretekov bude pred budovou Štart a cieľ pretekov bude pred budovou 

Mestského úradu v StrážskomMestského úradu v Strážskom


