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Zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
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Rozpoèet obce na rok 2003
Volebný program obce na obdobie 2003-2006
Futbalové súae zaèínajú

Zasadnutia obecného
zastupite¾stva
24. január 2003

- rozpoèet obce na rok 2003

- právomoci obce na úseku stavebného

- inventarizácie

poriadku a územného plánovania, súhlas s

- vytvorenie likvidaènej komisie

vlastníctva
rekonštrukcia priestranstva okolo
pamätníka pred kultúrnym domom

vytvorením

- zmluvy na zriadenie Spoloèného

Spoloèného obecného úradu v iline

14. marec 2003

obecného úradu v iline /na MsÚ / pre

- právomoci obce v oblasti sociálnej pomoci

- èinnos ZO dobrovolného hasièského

oblasti územného

- vytvorenie právneho subjektu v oblasti

zboru v našej obci

školstva

- príprava na letnú turistickú sezónu na

sociálnu oblas

- ponuka na odpredaj parciel

termálnom kúpalisku /príprava areálu,

- dohoda obce s OÚP v iline na

stanovenie

vykonávanie menších obecných sluieb

14. február 2003

plánovania a stavebného poriadku a pre

poplatkov a vstupného /

- iadosti na odkúpenie a predaj pozemkov

- závereèný úèet obce, rozbor

- investièné akcie obce na 2. štvrrok

- súèasný stav štátnej cesty a poiadavky

hospodárenia za rok 2002

- rekonštrukcia

obce

- volebný program na obdobie 2003 - 2006

"Múzea" - nesúhlas - do vyriešenia

sociálneho zariadenia

- plán investièných úloh na rok 2003

Vstupné a poplatky na termálnom kúpalisku v roku 2003
Areál bude poèas sezóny otvorený denne od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Parkovné : auto (aj obèania Stráòav) ........30.- Sk
bicykel ..................................... 10.- Sk

Vstupné : dospelí ................. 30.- Sk po 18.00 hod. ....... 15.- Sk
deti (od 6 do 15 rokov) . 15.- Sk

8.- Sk

lehátko, slneèník

................... 30.- Sk

Ubytovanie v chatke na kúpalisku :

deti do 6 rokov majú vo¾ný vstup

jednodòové ............................. 1000.- Sk

Z¾avnené vstupné : dospelí ....... 15.- Sk

celý víkend .............................. 1500.- Sk

deti ............

8.- Sk

celotýdòové ............................. 600.- Sk/deò

Nárok na z¾avnené vstupné majú obèania, ktorí majú trvalý pobyt

K poplatku sa úètuje spotreba el. energie

v našej obci a majú vyrovnané dane a poplatky. Poèet z¾avnených

Prenájom miesta pre spoloèenské stretnutia : 200.- Sk/deò +

vstupov je limitovaný - 10 pre dospelých a 20 pre diea. Ich predaj

spotreba el. energie + vstupné do areálu v plnej výške. Pobyt je

sa bude uskutoèòova pred sezónou na OcÚ.

povolený len do 19.00 hodiny.

Nárok na z¾avnené vstupné majú aj dritelia poukazov ZPS

Volebný program obce na obdobie 2003-2006
Na zasadnutí Obecného zastupite¾stva v Stráòavách dòa
14. februára 2003 bol uznesením è. 27/2003 schválený volebný
program na obdobie 2003 - 2006, ktorý nadväzuje na program
uplynulého volebného obdobia. Úlohou programu je príprava na
zabezpeèovanie skvalitòovania ivota obèanov vo všetkých oblastiach
- ivotného, sociálneho, kultúrneho, zdravotného a športového
prostredia.

11. Postupne je potrebné venova pozornos :

Oblas výstavby

- poadova od Asanaèného ústavu Mojšova Lúèka namontovanie
filtrov, aby sa zabránilo šíreniu zápachu

1. Jednou z prioritných úloh je pomoc obyvate¾om obce pri riešení ich
bytovej otázky. Obec nevlastní pozemky, ktoré by boli vhodné pre
výstavbu rodinných domov. Predpokladáme, e v tomto volebnom
období budú doriešené vlastnícke vzahy v lokalite "Paite" a
pozemky budú predané záujemcom o výstavbu. Pre uvedenú lokalitu
je u vypracovaný geometrický plán pre viac ne 30 samostatne
stojacích rodinných domov, vypracované sú vykonávacie projekty na
komunikácie, kanalizáciu splaškovú a daïovú, vodovod, elektrinu,
plyn. Obec v spolupráci so stavebníkmi bude zabezpeèova výstavbu
ininierskych sietí, ktorých realizácia je finanène nároèná.
2. Je potrebné venova neustálu pozornos miestnym komu-nikáciám
tak, aby boli stále v zjazdnom stave. V zimných mesiacoch
zabezpeèova ich zjazdnos odhàòaním snehu a posypom, v ostatných
mesiacoch opravu ivièného povrchu pod¾a danej situácie. Obèania
nie sú spokojní so stavom strednej èasti štátnej cesty v obci, kde je
potrebné vyrieši odvod daïovej a povrchovej vody. Problém rieši
je nutné v spolupráci so Slovenskou správou ciest v iline.
3. Musí nám zálea na tom, aby náš areál termálneho kúpaliska bol z
roka na rok kompletnejšie vybudovaný a tým sa jeho návštevnos
neustále zvyšovala. Okrem èistej vody, upraveného areálu, je potrebné
dobudova okolie ve¾kého bazénu, vybudova ïalšie športoviská.
Celkovému vzh¾adu nenapomáhajú súèasné predajné stánky. Aj túto
otázku treba rieši.
4. Pre skráš¾ovanie obce je potrebné venova neustálu pozornos
úpravám verejných priestranstiev. Je to okolie kultúrneho domu, plôch
pri pomocnom futbalovom ihrisku a pri niekdajšom mlyne, okolia
ciest a vodných tokov.
5. Spolupracova s "Povodím Váhu" pri regulácii miestnych tokov
tak, aby v prípadoch trvalejších daïov sme predišli monému vyliatiu
vody z korýt riek. V rámci protipovodòových opatrení, správca tokov
spracúva projekt na úpravu koryta potoka v obci.
6. Pre pravidelnú informovanos obyvate¾stva je dôleitá funkènos
miestneho rozhlasu v kadej èasti obce. Pravidelnou údrbou a
vhodným rozširovaním je potrebné ho udriava v prevádzky
vhodnom stave. Rovnakú pozornos venova verejnému osvetleniu. V
rámci ekonomických opatrení postupne vymeni osvet¾ovacie telesá
za telesá s menšou spotrebou el. energie.
7. Nároènos prevádzkovania splaškovej kanalizácie s èistiaròou
odpadových vôd a preèerpávacej stanice sa z roka na rok zväèšuje.
Pravidelnou údrbou zniova náklady, ktoré vznikajú rastom cien
energií.
8. Obec sa stala zriaïovate¾om škôl a školských zariadení, je
majite¾om týchto budov a jej trvalou úlohou je starostlivos o ne.
Pod¾a potreby a finanèných moností kadoroène v spolupráci s
vedením školy venova pozornos ich údrbe a zve¾aïovaniu.
9. Obec majetkoprávne vysporiadala pozemky pre novú èas cintorína.
Po vypracovaní plánu hrobových miest, po ich zameraní a vytýèení,
bude obci slúi aj táto èas. Pozornos venova aj terajšej èasti,
vybudova osvetlenie cintorína. Aktualizova hrobové miesta v starej
èasti cintorína.
10. Budovu "Múzea malofatranskej operácie" má zatia¾ vo svojej
správe obec. Teraz u neslúi svojmu pôvodnému úèelu. Budova,
zvláš sociálne zariadenie je znièené. V roèných rozpoètoch obce je
potrebné vyèleni finanèné prostriedky na opravu budovy.
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- riešeniu prístupových chodníkov ku kostolu a cintorínu od Športovej
ulice a Kolónii
- sledova vplyv prašnosti pri abe brizolitu v Kosovej na okolie,
existencii háld v Lome Polom, ktoré devastujú okolitú prírodu, a
preto je potrebné poadova od Dolvapu, akým spôsobom bude
tento problém rieši

- po získaní vhodného pozemku vybudova verejné detské ihrisko.
Oblas sociálnej starostlivosti
1. Presunom kompetencií v sociálnej oblasti na obce, v spolupráci so
Spoloènou obecnou úradovòou v iline pre túto oblas, zabezpeèova
opatrovate¾skú slubu pre zdravotne odkázaných obèanov.
2. Naïalej zabezpeèova stravovanie dôchodcov v skutoèných
reijných nákladoch s tým, e èas nákladov bude znáša stravník
pod¾a výšky dôchodku a èas obec.
3. V obci sú vybudované ordinácie pre zubného a všeobecného lekára.
Ordinuje sa v nich zatia¾ jedenkrát týdenne. Pod¾a záujmu
zabezpeèi rozšírenie ordinaèných dní v obci.
4. Pod¾a moností vytvára priaznivé podmienky na podnikanie
právnických a fyzických osôb, aby sa neustále zlepšovali sluby a
zvyšovala zamestnanos.
Kultúrna a športová oblas
1. Vytvára èo najlepšie podmienky pre zdravý fyzický a duševný
vývin obèanov. V zabezpeèovaní tejto úlohy je potrebná úzka
spolupráca s miestnym OŠK a ZŠ.
Pod¾a moností kadoroène prispieva na športovú èinnos obèanov
cez športové organizácie, aby mohli šport nerušene pestova a dobre
reprezentova obec.
Podporova rozvoj ïalších športov, aby sa mohlo do
telovýchovného procesu zapoji èo najviac našich obèanov.
2. Pokraèova v spolupráci s OV SZTK v iline a ZŠ Stráòavy v
organizovaní cestného preteku "Od pamätníka k pamätníku".
3. Pokraèova :
a/ v pravidelnom /jedenkrát týdenne / premietaní filmov v Kine
Polom
b/ jedenkrát za 2 týdne vo vysielaní obecného televízneho
kábelového vysielania,v ktorom sa reaguje na dianie v obci a
propagujú sa aktivity obèanov a spoloèenských organizácií
c/ vo vydávaní dvojmesaèníka "Stráòavské zvesti"
4. Miestna ¾udová kninica bude i naïalej sprístupnená obèanom 3krát v týdni. Pravidelne ju dopåòa o nové kniné tituly.
5. Zbor pre obèianske záleitosti bude tak, ako doteraz kadoroène
zabezpeèova :
- uvítanie detí do ivota
- stretnutie so staršími spoluobèanmi
- sviatok matiek
- stretnutie s jubilantmi
- pri úmrtí spoluobèanov uskutoèòovanie smútoèných rozlúèok
cestou miestneho rozhlasu
Volebný program sa bude doplòova pod¾a novovzniknutých situácií,
finanèných moností a pripomienok obèanov.

Hospodárenie obce za rok 2002
Príjmová èas
rozpoèet
skutoènos
- podielové dane zo ŠR
2 820 000.- Sk
2 908 139,32 Sk
- daò z pozemkov a stavieb
1 365 000.- Sk
1 277 014.- Sk
- daò za psa
15 000.- Sk
13 950.- Sk
- daò z predaja alk. nápojov
60 000.- Sk
40 988,80 Sk
- cestná daò
550 000.- Sk
576 152,87 sK
- daò za uívanie ver. priestranstva
75 000.- Sk
62 746.- Sk
- príjmy z prenajatých budov
229 000.- Sk
246 676.- Sk
- príjmy za obecný autobus
100 000.- Sk
114 405.- Sk
- správne poplatky
0
3 300.- Sk
- poplatky a platby za kab. televíziu
120 000.- Sk
170 320.- Sk
- poplatky za PDO
368 000.- Sk
373 856.- Sk
- poplatky za vyhlásenie v miest. rozhlase 6 000.- Sk
9 750 .- Sk
- platby zo vstupného
850 000.- Sk
825 045.- Sk
- platby za stravné MŠ a ŠJ
0
256 113,87 Sk
- cintorínske poplatky
10 000.- Sk
995.- Sk
- úroky z úètov fin. hospodárenia
90 000.- Sk
89 302,82 Sk
- príjmy z prevodov
0
900 000.- Sk
- príjmy z predpís. škôd
0
1 035.- Sk
- príjmy na podporu zamestnanosti
0
39 661.- Sk
- transfery na samosprávne funkcie
527 000.- Sk
527 510.- Sk
- decentralizaèná dotácia pre školy
0
2 991 600.- Sk
----------------------------------------------------------------------------------------------spolu
8 229 000.- Sk
11 609 536,78 Sk
Výdavková èas
rozpoèet
skutoènos
- verejné sluby
2 605 000.- Sk
2 633 344,32 Sk
- dobrovolný hasièský zbor
70 000.- Sk
72 056,80 Sk
- ekonomická oblas
150 000.- Sk
146 429,20 Sk
- ochrana ivotného prostredia
862 000.- Sk
891 808,10 Sk
- bývanie, obèianska vybavenos
664 000.- Sk
718 573,90 Sk
- rekreácia a kultúra
3 401 000.- Sk
3 391 151,65 Sk
- školstvo
0
3 275 378,78 Sk
- sociálne zabezpeèenie
54 000.- Sk
54 190,90 Sk
----------------------------------------------------------------------------------------------spolu
8 229 000.- Sk
11 579 801,95 Sk

Ako trávime
vo¾ný èas
U piaty rok sa v našej telocvièni kadý
pondelok a štvrtok v èase od 18.00 do
19.00 hodiny
stretávame, aby sme si zacvièili.
Veková štruktúra ien, ktoré zvládajú
cvièebný program, je od 18 do takmer 60
rokov. V zaèiatkoch to boli úplne
jednoduché cviky, ktoré sa cvièia prevane
na hodinách telesnej výchovy, no myslím
si, e to niektoré dievèatá a eny prestalo
bavi. V dnešnej dobe je široká škála
cvièebných - aerobických programov na
videokazetách, a tak sme skúsili nieèo
nové. Niektoré videokazety sú ve¾mi
nároèné, no my sme zvolili aerobické, skôr
taneèné cvièenie pod¾a majsterky sveta a
Európy O¾gy Šípkovej. Je to milá a
usmiata dáma, pod¾a ktorej sa aj ja snaím
rozdáva na tvári úsmev dievèatám a
enám v našej telocvièni. Urèite nie sme
profesionálky, ale snaíme sa zo všetkých
síl zvláda jednotlivé zostavy.
Prvých 35 a 40 minút sa teda venujeme
taneènému aerobiku, v rytme pomerne
temperamentných pesnièiek, medzi
ktorými sú oddychové piesne v rytme
"mamba". Ako som u spomínala, hravo
toto tempo a skvelý rytmus zvládajú aj
"vyššie vekové kategórie". Patrí im môj
ve¾ký obdiv. Zvyšných dvadsa minút sa
venujeme v jednej èasti posilòovaciemu
cvièeniu, ale v prevanej miere je to
cvièenie streèingové, kde si všetky
oddýchneme nielen na tele, ale aj na duši.
Aspoò ja to tak pociujem. Poèet
návštevníèok telocviène je rôzny. Je to 20
a 30 dievèat a ien. Som ve¾mi rada, e sa
tam schádzame v takom pomerne ve¾kom
poète.
Chcem touto cestou poïakova obecnému
úradu, e všetky finanèné náklady po tieto
roky hradí za nás.
Skúste to s nami aj vy !
Renáta Nováková

Fašiangy 2003
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Hodnotenie èinnosti MŠ Stráòavy za 1.polrok škol.roka 2002/2003
V školskom roku 2002/2003 nastúpilo do MŠ 52 detí vo veku 3 - 6

úèasou zástupkyne ZŠ a našich uèiteliek na tému - vyuitie Lega

rokov, z toho v 1. triede 24 detí /10 dievèat a 14 chlapcov/ a v 2. triede

v jazykovej výchove. Ve¾mi dobre sa tu rozvíja zruènos, fantázia

28 detí /11 dievèat a 17 chlapcov/ z toho 3 deti s odloenou školskou

a obrazotvornos zúèastnených detí.

dochádzkou. Nových detí, ktoré ešte nenavštevovali MŠ, nastúpilo v

Folklórny krúok pod vedením Ivany Mièíkovej nacvièil pásma

1. triede 12 a v 2. triede 9, t.j. 21 novoprijatých detí.

"Èervené jabåèko" a "Vianoèné koledy", s ktorými vystupovali v

Na zaèiatku školského roka vznikli menšie adaptaèné problémy,

obci pri oslavách /prestárlym obèanom, dôchodcom / a s

ktoré sa podarilo postupne odstráni individuálnym prístupom,

"Koledami" vystupovali aj v iline

novoprijaté deti sa zaèlenili do kolektívu a vznikli nové priate¾stvá.

otvorení výstavy, tie na besiedke v MŠ "pri stromèeku"

V obidvoch triedach sa pracovalo pod¾a Programu výchovnej práce

poriadanej pre rodièov. Pestuje sa u detí láska k hudbe, tancu a

a úlohy sa postupne plnili. Väèšia èas detí úlohy zvládala primerane

¾udovým tradíciám.

veku, s pomalšími demi sa pracovalo individuálne.

Naïalej pracujeme pod¾a projektu ŠPZ /škola podporujúca

V tomto školskom roku sme boli v divadle na predstaveniach :

zdravie/, denne vyuívame aromaterapiu, muzikoterapiu,

"Rozprávka do jednej dlane", "Dlhý, Široký a Bystrozraký"-spojené s

dodriavame pitný reim, vsúvame relaxaèné a jogové prvky do

Mikulášom, "Kúzelnícke vystúpenie" a filme "Èarovný meè" v

denného programu. Vïaka spolupráci rodièov spestrujeme

Kultúrnom dome v Stráòavách. Deti 2. triedy navštívili základnú

deom dni ovocnými a zeleninovými hostinkami. Upevòujeme a

školu, previedli zimnú brannú vychádzku spojenú s "loparovaním".

skvalitòujeme spoluprácu s rodièmi organizovaním spoloèných

Od septembra 2002 zaèali na škole pracova dva krúky, ktorých

akcií.

èinnos u pani uèite¾ky prezentovali.

Všetky uèite¾ky sa zúèastòovali seminárov a zasadaní kabinetov

Krúok Lego-Dacta pod vedením p. Kataríny Pytlovej pripravil

poriadaných metodickým oddelením, èím si rozvíjali svoje

výstavku v priestoroch telocviène MŠ a to : Jesenná záhrada,

pedagogické vedomosti a schopnosti.

Betlehem a Kriovatka v meste, pripravila aj otvorenú hodinu s

Prijímová èas

Jana Mièíková, riad. MŠ

Rozpoèet obce na rok 2003

- daò z príjmov - podielové dane zo ŠR
........................................ 3 212 040.- Sk
- cestná daò ....................................................................................
570 000.- Sk
-daò z pozemkov /FO,PO / .............................................................
545 000.- Sk
- daò zo stavieb /FO, PO /..............................................................
740 000.- Sk
- daò za psa ....................................................................................
15 000.- Sk
- daò z predaja alkoholických nápojov.............................................
90 000.- Sk
- daò za zábavné hracie stroje ........................................................
120 000.- Sk
- daò za uívanie verejného priestranstva.......................................
75 000.- Sk
- príjmy z prenájmu budov...............................................................
240 000.- Sk
- nájom z bytov................................................................................
13 000.- Sk
- nájom za autobus..........................................................................
115 000.- Sk
- správne poplatky............................................................................
5 000.- Sk
- kanalizaèný poplatok ...................................................................
23 000.- Sk
- dom smútku - poplatky a platby za sluby ....................................
3 000.- Sk
- poplatky za kab. televíziu..............................................................
120 000.- Sk
- poplatky a platby za PDO .............................................................
383 000.- Sk
- poplatky za vysielanie v miestnom rozhlase .................................
10 000.- Sk
- poplatky a platby zo vstupného.....................................................
830 000.- Sk
- úroky z príjmov finanèného hospodárenia.....................................
80 000.- Sk
- transfery na samosprávne funkcie ................................................
551 650.- Sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spolu
7 740 690.- Sk
- príjmy zákl. školy s mat. školou ..................................................... 6 645 200.- Sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------príjmy obce celkom
14 385 890.- Sk

Výdavková èas
- všeobecné verejné sluby............................................................. 2 834 000.- Sk
- dobrovo¾ný hasièský zbor .............................................................
70 000.- Sk
- ekonomická oblas ........................................................................
530 000.- Sk
- ochrana ivotného prostredia........................................................
945 000.- Sk
- bývanie a obèianska vybavenos ..................................................
720 000.- Sk
- rekreácia a kultúra......................................................................... 2 586 000.- Sk
- sociálne zabezpeèenie .................................................................
55 690.- Sk
- základná škola s mat. školou ........................................................ 6 645 200.- Sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------výdavky celkom
14 385 890.- Sk
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Makovického dome pri

Úsmevné príbehy

Stretnutie v kníhkupectve
Bola som sa pozrie v najlepšom a najväèšom kníhkupectve
v iline na najnovšie knihy od spisovate¾ov pre deti. Zaujala
ma knika od dánskeho spisovate¾a Hansa Christiana
Andersena. Boli tam krásne ilustrované rozprávky o
Palculienke, Cínovom vojaèikovi, Škaredom káèatku,
Cisárových nových šatách a iné. Zrazu som poèula, ako ma
niekto spoza regálu pozdravil.
Odzdravila som :"Dobrý deò."
Pán sa predstavil :"Som Hans Christian Andersen, autor
kniky, ktorú práve dríš v rukách."
"Ja sa volám Alexandra Infnerová, som vašou
obdivovate¾kou u odmalièka. Moja mama mi èítavala vaše
rozprávky pred spaním. Mám ich doma ve¾a. Máte èas ?"
"Áno, mám. Èo by si chcela ?" spýtal sa spisovate¾.
"Nešli by ste ku nám na kávu ?"
"Áno, rád ! Tak poïme," odpovedal.
Doma, keï som ho zoznámila s rodièmi, posadili sme sa za
stôl plný dobrých koláèov a on mi zaèal rozpráva o Malej
morskej víle.
"Táto rozprávka sa mi ve¾mi páèi. Dlho som rozmýš¾al nad
jej záverom a myslím si, e sa mi podaril," dodal.
"Závery vašich rozprávok sú naozaj krásne," hovorím. "Z
cínového vojaèika a baletky po roztavení vzniklo srdieèko taká ve¾ká bola ich láska. Zo škaredého káèatka vyrástla
nádherná labu, ktorá bola najkrajšia zo všetkých."
Pán Andersen sa zamyslel. Ja som sa nezmohla na slovo,
bolo to ako sen, sedie tu spolu s ním.
"Nu, Sandrika, ja u budem musie ís. Bolo mi u vás
príjemne. Mono sa ešte niekedy uvidíme. Dovidenia !"
"Dovidenia."
"Dovidenia !” krièala som a mávala mu ešte i z okna.
Taká krásna chví¾a sa môe vyskytnú len raz v ivote.
Keï sa vrátil môj mladší brat zo škôlky, mala som mu o èom
rozpráva. Spolu sa tešíme na ïalšiu návštevu pána
Andersena a listujeme v jeho knihách.

U ubehla polovica strýkovej oslavy a ešte stále sa niè
neudialo. A na tú chví¾u, keï sme boli v hájenke
všetky deti - Vinco, Veronika, Katka a ja.
Zrazu poèujeme buchoty, treskot, ale nevedeli sme, èo
sa deje. A to Vinco zjaèal ako divý, reval, aby sme
zatvorili všetky okná, dvere a únikové cesty. Do
poslednej chvíle sme nevedeli, èo sa vlastne stalo.
Keï sme prišli dole, tak nám svitlo, e všetok ten
rámus bol okolo malého netopiera, ktorého chcel
chyti. U sa naòho chystal, ale uletel mu cez dvere,
ktoré sám nechal otvorené.
Marek Bernát, 7. roèník

V jednu sobotu popoludní sme sa s mamou a bratom
išli sánkova. Nebolo ve¾a snehu, ale na sánkovanie to
staèilo. Najprv sme sa poprechádzali, aby sme našli
ten správny kopec.
Nemohli sme sa rozhodnú, a tak som navrhla, aby
sme išli k vleku. Zaèali sme sa sánkova. Spustila som
sa prvá s krikom: "Juchá, ale to fièí !!!"
Brat netrpezlivo poskakoval na kopci, e chce ís aj
on. Vyšla som hore a dala mu sánky. Rýchlo nasadol a
letel dolu kopcom. Na hlave mal èiapku s velikánskym
brmbolcom a my s mamou sme sa dobre pobavili, lebo
v tej rýchlosti sa mu brmbolec knísal zo strany na
stranu. Ale zrazu bolo po smiechu, lebo brat sa rútil
do hustého krovia a stratil sa v òom. Z¾akla som sa a s
krikom som sa rozbehla.
"Poèkaj, u letím, zachránim a !"
Ako som beala, pošmykla som sa na ¾ade, nohy mi
vyleteli do vzduchu a zrazu som sa našla na zemi.
A vtedy som poèula smiech. Teraz sa smiala mama aj
s bratom na mojej "šikovnosti".
Monika Berzáková, 7. roèník

Alexandra Infnerová, 5.A
Táto práca získala II. miesto v okresnej súai "Európa v
škole" a postúpila do celoslovenského kola.
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Preèo nechceme vojnu !
Napísali iaci VI. roèníka
Nechcem vojnu, pretoe v ivote èloveka sú
väèšie hodnoty. Èo koho zaujíma, e niekto chce
ma najviac ropy, ovládnu iného.
Najdôleitejšie sú predsa láska a mier. Mier a
láska !
To sú také sladké slová, ktoré utíšia aj túbu po
vojne.
Aj ja chcem i v mieri. Chcem i šastne s
rodièmi, bratom, priate¾mi a teši sa z pokojného
ivota.
Èo viac si môem pria. Pre mier a lásku chcem
i.
Norbert Fecko

Stále poèujem reèi o vojne. Niekedy mi to naháòa
strach. Nemyslite si, e som nejaký strachopud.
Pod¾a mòa, èo som poèula o vojne od starkej, tak
sa mi neèudujte. U len pomyslenie na to, e by
som nemohla beha po vonku vo¾ne ako vtáèik !
Nemohla by som sa teši z malièkostí ! Nemohla
by som sa stretáva s kamarátkami. Bola by som
smutná a vy tie.
Keby som si mohla vybra medzi vojnou a
mierom, urèite by som si vybrala mier.
Danka Kuèerová

Jeden ve¾mi hlúpy èlovek múdry predsa nemôe
by.
Nasmeroval lietadlo do dvojièiek
a z povrchu zeme ich chcel zmy ...
Maroš Macák

Vojna bola a bude vdy èierna škvrna v dejinách
¾udstva.
Marek Kuriš
Keby bola vojna, nemohol by som hra môj
najob¾úbenejší šport - futbal. A vtedy mi to došlo,
preèo by som nechcel vojnu.
Marek Janèi

Vojna je kazisvet. Všetko nám kazí. Kazí nám
detské sny. Kazí nám rados i.
Monika
Záhradníková
Malé deti o vojne nerozhodujú. Keby im tú úlohu
zverili, urèite by rozhodli lepšie ako dospelí.
Maroš Moravèík

Nechcem, aby bola vojna aj tu na našom
krásnom Slovensku. Znièili by sa tie krásne lesy,
háje a údolia.
Daniel Zemánek

28. marec je Deò uèite¾ov
Z našej školy boli za svoju prácu v predchádzajúcich rokoch ocenení mnohí pedagógovia. Som ve¾mi rada, e
v roku 2003 výberová komisia pri OÚ v iline vybrala pani uèite¾ku Mgr. Silviu Ceterovú, ktorá sa zúèastní na
slávnostnom akte okresného Dòa uèite¾ov v iline a bude ocenená za svoju pedagogickú èinnos.
Srdeène blahoeláme.
Mgr. Eva Smolková, riad. školy
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JEDNOTA
co
op

Správa dozorného výboru S.D.
v Stráòavách za rok 2002

Pod¾a súèasných Stanov nášho drustva sa budú výroèné
èlenské schôdze kona kadé dva roky. Preto mi dovo¾te Vás
oboznámi v miestnych novinách „Stráòavské zvesti".
Postupovali sme pod¾a plánu práce, ktorý sme pred rokom
schválili.
Zhodnotenie plnenia úloh za uplynulý rok 2002.

JEDNOTA
co

op

predseda Jednoty p. Ing. Vojtek, ako sponzorský dar v hodnote
1000, - Sk.
Príspevok prestárlym obèanom - 200,- Sk a kultúrny program
deti MŠ pod vedením p. uèite¾ky Ivany Mièíkovej a ZŠ p. uèite¾ky
Katky Pytlovej.
Zmena „Stanov drustva" pre pozostalých èlenov SD. Jedná

1.

Pravidelné mesaèné zasadnutie výboru

sa o lehotu 3 rokov od úmrtia èlena na uplatnenie nároku na

2.

Kultúrno spoloèenská èinnos

majetkové vysporiadanie - blišie informácie podáva pani Hollá. V

3.

Brigádnická èinnos

našej obci bola výmena vedúcej predajne 076 - samoobsluha, od

4.

Zabezpeèenie príspevku pre deti v MS na MDD

1.1.2003 :

5.

Príspevok prestálym obèanom.

vedúca predajne

pani Janusová Iveta

zástupkyòa

pani Kampasová Jana

Zúèastòovala som sa pravidelne na prejednávaní rokovacieho

zástupkyòa

pani Infnerová Inka

poriadku pre zhromadenie delegátov Jednoty SD v iline, taktie na

predavaèky

pani Danièková Zlatka
pani Magoèová Jana.

všetkých aktívoch predsedov a funkcionárov DV. Brigádnická
èinnos v spolupráci s Obecným Úradom bola zameraná na úpravu a
upratovanie okolo PJ-076 a PJ 666. Kultúrno spoloèenská èinnos -

Minulý rok sa nám prihlásili za èlenov SD - ilina dvaja èlenovia
- Ondák Albín a Hreusová Vilma.

Zúèastòovala sme sa na všetkých kultúrnych akciách poriadaných
obcou, uskutoènili sme zájazd do Po¾ska, prednášku Dr.

Ku dòu 3 1.12.2002 má naša základòa 125 èlenov.

Kunhartovej ,,Boj proti rakovine". Deò matiek. Zabezpeèenie
príspevku pre deti v MŠ pri príleitosti MDD, kde nám prispel

Hasièi varujú
Jarné obdobie je charakteristické aj
zvýšenou pracovnou aktivitou nás
obèanov, najmä na poliach, lúkach, v
záhradkách, ale aj vo vo¾nej prírode, kedy
odstraòujeme zvyšky trávy, porastov a
rôznych odpadov. Tieto práce však èasto
menia konanie niektorých
nezodpovedných obèanov, ktorí si jarné
práce u¾ahèujú tým, e vypa¾ujú suchú
trávu, kladú ohne v lesoch, lesných
porastoch a v ich blízkosti.
Pod¾a štatistických rozborov poiarovosti,
výskyt poiarov v prírode a lesoch stúpa
najmä v období marec-máj a júl-august
beného roku. Tieto mesiace sa vyznaèujú
mimoriadne teplými a suchými dòami s
trvalejším nedostatkom vlahy.
Spojenie takýchto vhodných klimatických
podmienok s nedbanlivým a
nezodpovedným konaním ¾udí má za
následok vznik a šírenie poiaru.
Najèastejšou príèinou je porušenie
zákona o poiarnej ochrane, ktorý ukladá
povinnosti aj všetkým obèanom najmä
poèína si tak, aby svojím konaním
nezapríèinili vznik poiaru.
V tomto období, ale aj v priebehu celého
roka, sú obèania povinní dodriava najmä
tieto ustanovenia zákona PO :
- nefajèi a nepouíva otvorený oheò na
miestach so zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku poiaru

- nezaklada oheò v priestoroch, kde
môe dôjs k jeho rozšíreniu a
nevypa¾ova porasty
- dba o zvýšenú opatrnos pri
zaobchádzaní s ohòom v èase zberu,
skladovania úrody v èase sucha.
Pri spozorovaní vzniku poiaru je obèan
povinný tento uhasi, alebo privola
poiarnu pomoc. V súvislosti s jeho
zdolávaním je povinný najmä :
- uhasi poiar, alebo zamedzi jeho
šíreniu
- vykona nevyhnutné opatrenia pre
záchranu osôb
- bezodkladne ohlási na urèenom
mieste vznik poiaru
- poskytnú vecné prostriedky potrebné
pre zdolanie poiaru
Dodriavaním týchto ustanovení
predpisov o poiarnej ochrane a spoloèným
úsilím sa nám podarí prírodu chráni a
zve¾aïova.

Èo nás znepokojuje
Èoraz èastejšie sa ozývajú poiadavky
obèanov na riešenie potulujúcich sa psov v
obci. Tieto poiadavky sú adresované
obecnému úradu. Bez zbavovania sa
zodpovednosti je potrebné ich adresova aj
majite¾om psov.
V obci je evidovaných viac ne 130 psov

Anna Hollá

a drvivá väèšina ich majite¾ov dodriava
VZN obce o chove a draní zvierat na
území obce Stráòavy. V òom sa doslovne
uvádza, e chovate¾ je povinný "nedovoli
bez dozoru vo¾ný pohyb zvierat na verejne
prístupných miestach".
Znaèná èas majite¾ov psov, v rozpore so
zásadami spolunaívania, porušuje VZN,
nezabezpeèia ich tak, aby sa po obci
nepotulovali. Aj takýmto spôsobom
preukazujú neúctu k spoluobèanom a aj
keï obsah týchto saností poznajú, svojou
aroganciou dovolia, aby ich psy obaovali
ostaných.
Pravdu majú tí obèania, ktorí trvajú
vyvodi proti takýmto chovate¾om prísne
opatrenia, rieši ich finanèným postihom,
alebo odchytom a odvozom potulujúcich sa
psov.
************************************************
************************************************
S rozvojom motorizmu sa v obci rozširuje
poèet automobilov. ia¾, zväèšuje sa poèet
dovezených vrakov pripravených na
opravu, bez ŠPZ.
Autá, ktoré èakajú na opravu, sú
dlhodobo parkované na miestnych
komunikáciách, zuujú ich prejazd, zniujú
preh¾adnos.
iadame ich majite¾ov, aby tieto autá v èo
najkratšom èase odstránili z miestnych
komunikácii a aj takýmto spôsobom sa
prièinili o pekný vzh¾ad obce.
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Rozpis futbalových stretnutí
v jarnej èasti roèníka 2003 - 2006
30.3. 12.30
15.00

dorast
dospelí

Streèno - Stráòavy
Bánová - Stráòavy

6.4.

dorast
dospelí

Stráòavy - Palúdzka
Stráòavy - Valèa

24.5. 10.00
25.5. 10.30
14.30
17.00

st.iaci
ml. iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Ve¾. Rovné
Stráòavy - Raj.Teplice
Stráòavy - Rosina
Stráòavy - Krásno

13.4. 13.00
15.30

st.iaci
ml.iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Palúdzka
Nededza - Stráòavy
Lisková - Stráòavy
Lisková - Stráòavy

31.5. 10.00
1.6. 8.30
14.30
17.00

ml. iaci
st. iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Rudinská
ilina “A” - Stráòavy
Zuberec - Stráòavy
Námestovo - Stráòavy

19.4. 10.00
20.4. 13.30
16.00

st.iaci
dorast
dospelí

Staškov - Stráòavy
Stráòavy - Rajec
Stráòavy - Martin

7.6. 10.30
8.6. 10.00
14.30
17.00

ml. iaci
st. iaci
dorast
dospelí

Stráòavy- Kam.Poruba
Streèno - Stráòavy
Stráòavy - Tuè.Teplice
Stráòavy - Diviaky

26.4. 10.00
10.00
27.4. 13.30
16.00

st.iaci
ml.iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Varín
Závodie - Stráòavy
Rudina - Stráòavy
Dol.Kubín - Stráòavy

14.6. 10.00
15.6. 14.30
17.00

st.iaci
ml.iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Vysoká
Belá - Stráòavy
Lipt.Hrádok -Stráòavy
Istebné - Stráòavy

3.5.
4.5.

10.00
10.30
14.00
16.30

st.iaci
ml.iaci
dorast
dospelí

Rosina - Stráòavy
Stráòavy - Štiavnik
Stráòavy - Štiavnik
Stráòavy - Èierne

21.6. 10.00
22.6. 10.30
14.30
17.00

st.iaci
st.iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Liet.Lúèka
Stráòavy - Teplièka
Stráòavy - Predmier
Stráòavy - Trebostovo

10.5. 10.00
11.5. 8.30
14.00
16.30
17.5. 10.00
18.5. 10.00
14.30
17.00

st.iaci
ml.iaci
dorast
dospelí
ml. iaci
st. iaci
dorast
dospelí

Stráòavy - Štiavnik
ilina “B” - Stráòavy
Bytèa - Stráòavy
Lipt. Hrádok - Stráòavy
Bytèica - Stráòavy
Dol. Hrièov - Stráòavy
K.N.Mesto - Stráòavy
Tvrdošín - Stráòavy

13.00
15.30

12.4. 10.00

Program kina

POLOM

Apríl
FUTSAL - 2. slovenská liga - stred

Závereèná tabu¾ka roèníka 2002/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŠK Staveko Závodie
Juventus Brass ilina
ŠK Makroteam ilina
KSF VIX ilina "B"
FC Tento ilina
FC Kolónia Stráòavy
FC DOSS ilina
Sampro P.H.S. ilina
ŠK Solinky

16 14 1 1 113: 57 43
16 8 4 4 74: 73 28
16 8 2 6 85: 67 26
16 7 3 6 83: 75 24
16 7 2 7 87: 87 20
16 6 2 8 76: 87 20
16 6 0 10 62: 85 18
16 3 4 9 60: 91 13
16 3 2 11 72 :91 11

Stráòavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráòavy
nepredajné
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Vyšlo dòa: 25.3.2003

3.4.
10.4.
17.4.
24.4.

Fantóm Paría
Hollywood ending
Solaris
Pred svadbou nie

1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.

Kruh
Analyzuj znova
Baby to chcú tie
Loï duchov
Blanche - krá¾ovna
zbojníkov

Máj

Jún
Dva týdne na
za¾úbenie
12.6. Posledná lúpe
19.6. Chy ma,
Ak to dokáeš !
26.6. 8 mí¾ - Eminem
5.6.

V mesiacoch Júl - August
kino POLOM nepremieta

