Ročník XIII.

Číslo 2/2004
Zasadnu tia obecného zas tupi teľstva
Hospodárenie obce za rok 2003
Z výročných zasadnutí
Píšu žiaci ZŠ
Šport

Vstupné a poplatky na termálnom kúpalisku v roku 2004
13. február 2003

Program zasadnutia :
- kontrola plnenia uznesení zo dňa
19.1.2004 a konštatovalo, že prijaté
uznesenia sú splnené alebo sa plnia

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 12. marca 2004 sa zaoberalo prípravou na
LTS na termálnom kúpalisku. Okrem schválenia prípravných prác, prerokovávalo
aj výšku vstupného a poplatkov na rok 2004. V ich výške oproti roku 2003
nedochádza k zmenám.
Areál bude otvorený počas sezóny denne, v pondelok od 9:00 hod. do 17:00 hod.
v ostatné dni od 9.00 hod. do 19:00 hod.
Vstupné : dospelí ......................... 30.- Sk , po 18 hod. ........ 15.- Sk
deti (od 6 do 15 rokov) 15.- Sk .......................... 8.- Sk
deti do 6 rokov majú volný vstup

- záverečný účet ob c e , r ozb or
hospodárenia za rok 2003 s
konštatovaním, že hospodárenie obce za
rok 2003 bolo nasledovné :
rozpočet
skutočnosť
%
príjmy
14 385 890
15 304 489,97 106,39
výdavky
14 385 890
15 209 731,58 105,73

Nárok na zľavnené vstupné majú občania s trvalým pobytom v našej obci a majú
vyrovnané dane a poplatky na rok 2004.
Počet zľavnených vstupov je limitovaný - 10 pre dospelých
20 pre dieťa.
Ich predaj sa bude pred sezónou uskutočňovať na OcÚ Stráňavy.
Nárok na zľavnené vstupné majú aj držitelia preukazov ZTP.

-obecné zastupiteľstvo záverečný účet
schválilo

Parkovné - autá ............................. 30,- Sk / deň
- bicykle .........................10,- Sk / deň
Požičovné - lehátko, slnečník ......... 30,- Sk / deň

- realizácia projektu menších obecných
služieb pre nezamestnaných

12. marec 2004

Program zasadnutia :
- problematika škôl a školských
zariadení, obecné zastupiteľstvo
schválilo zlúčenie školských jedálni, a to
pri MŠ a ZŠ do jedného celku, v
prevádzke zostane školská jedáleň pri ZŠ
- príprava termálneho kúpaliska na letnú
sezónu, bol schválený rozsha prác, výška
vstupného a poplatkov
- obnovenie činnosti komisie "Revízia
obnovy evidencie pozemkov"
- informácia o pripravenosti obce na
voľby prezidenta a referendum
- žiadosti občanov a pripomienky
poslancov

Zľavnené vstupné : dospelí ......... 15.- Sk
deti .............. 8.- Sk

Spoločenské stretnutia - 200,- Sk na deň + vstupné v plnej výške do 19:00 hod.
Ubytovanie v chatke - jednodňové ...............1000,- Sk
- dvojdňové ................1500,- Sk
- viacdňové .................. 600,- Sk / deň
K poplatku sa účtuje spotreba elektrickej energie

Sľuk opäť v Stráňavách !
Jediné profesionálne teleso na Slovensku reprezentujúce tanečnú,
hudobnú a
výtvarnú kultúru Slovenska k nám príde 27. marca 2004 s folklórnym
programom “Sen”. Príbeh o čarovnom klobúku, ktorý divákom ukáže
rôzne zákutia, tance, piesne, hudby krásnej slovenskej krajiny, kde
žijú národnosti, národ, ale i obyčajní ľudia so svojimi radosťami,
trápeniami, láskami, bolesťami. V prvej časti programu dominujú
folklórne zvyklosti z oblasti Šariša, Zemplína a Spiša, v druhej sú
tance a hudba z Gemera, Podpoľania, Horehronia, Oravy a Myjavy,
ale v programe sa objavuje aj folklórny materiál Rusínov, Maďarov a
Rómov.
Predstavenie sa bude konať v kinosále kultúrneho domu o 18:00 hod.
Vstup na predstavenie je voľný.

3. apríla k urnám

Register obnovenej evidencie
pozemkov v k.ú. Stráňavy

Voľby prezidenta SR sa podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady SR uskutočnia v
sobotu 3. apríla 2004. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezíska
V nadväznosti na koncepciu
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, dňom konania druhého u s p o r i a d a n i a p o z e m k o v é h o
kola volieb je 17. apríl 2004.
vlastníctva v Slovenskej republike
Prezident republiky vyhlásil na deň 3. apríla 2004, na základe petície občanov schválenú uznesením vlády SR bolo
prijatej 13. januára 2004 referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o nariadené vypracovanie registra
otázke - "Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný obnovenej evidencie pozemkov.
zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, Schválený register bude verejnou
aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?"
listinou a bude podkladom na zápis
Teda v jeden deň - 3. apríla 2004 - sa uskutočnia voľby prezidenta SR a referendum. právnych vzťahov do katastra
Voličom boli do domácnosti doručené oznámenia o spôsobe voľby prezidenta SR a o nehnuteľností. Obsahom registra sú
spôsobe vykonania referenda spolu s informáciami. Voľby prezidenta SR budú v údaje o pôvodných nehnuteľnostiach
zasadačke OcÚ, referendum v miestnosti, kde ordinuje všeobecný lekár.
Voľby a referendum sa v našej obci uskutočnia v uvedený deň od 7.00 hod. a trvajú ( p a r c e l n é č í s l o , č í s l o
do 22.00 hod. Aj prípadné druhé kolo prezidentských volieb bude trvať od 7.00 hod. pozemkovoknižnej vložky, výmera,
druh pozemku), údaje o vlastníkoch
do 22.00 hod.
(meno, adresa, rodné číslo, vlastnícky
podiel, výmera vlastníckeho podielu,
titul nadobudnutia) a mapová časť
obsahujúca zákres pôvodných
rozpočet
skutočnosť
%
nehnuteľností na mape KN.
Príjmy:
- podielové dane zo št. rozpočtu
3 212 040,3 029 798,74
94,32
- daň z nehnuteľnosti
1 285 000,1 335 610,103,94
Komisia
ROEP (Register
- daň za psa
15 000,14 350,95,67
obnovenej evidencie pozemkov) pri
- daň z predaja alk. nápojov
90 000,51 331,57,03
OcÚ Stráňavy začala svoju činnosť
- daň z výherných prístrojov
120 000,80 000,66,67
- daň za užívanie verejných priestr.
75 000,72 430,96,57
16. marca 2004.
- daň za odvoz pod. odpadu
363 000,360 245,99,24
- cestná daň
570 000,603 814,20
105,93
Prostredníctvom komisie ROEP
- príjmy z prenájmu budov
240 000,236 526,98,55
pri
OcÚ Stráňavy bude každému
- školské byty - nájom
13 000,19 824,152,49
známemu účastníkovi, ktorého pobyt
- príjmy z nájmu autobusu
115 000,136 067,118,32
- správne poplatky
5 000,26 110,522,20
je známy, doručený výpis z návrhu
- kanalizačný poplatok
23 000,21 650,94,13
r e g i s t r a o b n o v e n ej ev i d e n c i e
- dom smútku - poplatky
3 000,1 575,52,50
pozemkov.
- kábl. televízia
120 000,150 525,125,44
- poplatky za odpadové nádoby
20 000,6 000,30,00
- poplatky za vyhl. v miestnom rozhl. 10 000,7 450,74,50
V zmysle § 7 ods. 2 zákona č.
- platby zo vstupného
830 000,1 163 593,140,19
180/1995 Z.z. o niektorých opatre- úroky z účtov
80 000,52 495,33
65,62
niach na usporiadanie vlastníctva k
- transfery na samostatné funkcie
551 650,551 650,100,00
pozemkom, proti výpisu možno podať
- transfery na školstvo
6 085 200,6 997 495,114,49
- transfery /opatr. služba,zdrav.,
námietky komisii do 30 dní na OcÚ v
živ. prost. sociálne veci, stav.
Stráňavách
úrad, doprava/
277 709,- ostatné
52 603,80
- odo dňa doručenia výpisu z návrhu
- cintorínske poplatky
36 650,ROEP
Výdavky
- všeobecné verejné služby
2 834 000,2 991 817,60
105,56
- odo dňa uverejnenia návrhu ROEP,
- verejný poriadok a bezpečnosť /DHZ/70 000,37 146,70
53,07
ak ide o neznámych vlastníkov alebo
- ekonomická oblasť
440 000,333 435,90
75,78
účastníkov konania, ktorým výpis z
- ochrana životného prostredia
1 005 000,1 023 970,10
101,89
- bývanie a občianska vybavenosť
660 000,555 780,50
84,21
návrhu registra nebolo možné doručiť,
- rekreácia, kultúra
2 676 000,2 747 985,10
102,69
lebo ich pobyt alebo sídlo nie je
- vzdelávanie
6 645 200,7 070 482,20
106,39
známe.
- sociálne zabezpečenie
55 690,253 081,- kapitálové výdavky
76 500,-

Hospodárenie obce za rok 2003
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Lenivý Martin a škriatkovia

Zelený chrám
Kráčam pomedzi dva vysoké stromy,
bránou tu sú do chrámu,
cinkajú tu krásne zvony,
spoznávam v nich pieseň známu.
Viem, že som tu vítaná,
v tomto lesnom chráme,
a tá pieseň spomínaná,
vo mne isto čosi láme.
Zrakom hľadím živé sochy,
tancujúce za vetra,
i mohutné stráže - vrchy,
myšlienka na ne je i teraz pekná.
Po hodinke odchádzam,
z tohto chrámu lesa vzácneho,
v mysli si však neskôr nachádzam

Martin išiel pomaly zo školy. Dostal trojku z prírodovedy.
Zajtra majú písomku z matematiky. To bude ešte horšie.
Násobilka, rozdiel, podiel. Všetko sa mu plietlo.
Spolužiaci išli hrať futbal. Jemu sa nechcelo. Nechcelo sa
mu ísť ani domov. Mama ho privíta, prinúti zjesť obed,
opýta sa na známky, bude sa musieť učiť a jemu sa tak
nechce. Zašiel na lúku, ľahol si do trávy a premýšľal, ako
by mu bolo dobre, keby nemusel nič robiť.
Vtom sa niečo zalesklo v tráve. Bolo to malé farebné skielko, zobral ho do
ruky, očistil od prachu a pozeral do slnka. Všetko okolo bolo krásne. Odrazu
začul čudné hlasy, šuchot a až po chvíli zbadal v tráve maličkých mužíčkov.
Boli to malí škriatkovia s veľkými ušami a guľatými očkami. Oblečení vo
farebných kabátikoch a nohaviciach. Na hlave mali maličké čiapočky s
brmbolcami. Ten najväčší prišiel k Martinovi a pýtal od neho úlomok skla. Bol
z ich čarovnej lampičky, ktorú pri svojich nezbednostiach rozbili a tento kúsok
im ešte chýbal. Bez neho sa do svojej ríše škriatkov nemôžu vrátiť.
"Poď s nami do rozprávkovej ríše, vrátime sklíčko do čarovnej lampy a teba
odmeníme", sľubovali maličkí škriatkovia.
Martin pristal.
Škriatkovia ho obstúpili, čosi zašepkali a Martin sa ocitol v úplne inom svete.
Stáli tam vysoké paláce, prechádzal sa po prekrásnych záhradách, všade ho
vítali, všade hostili. Jedol samé vyberané jedlá, stretol sa s naozajstnými
kráľmi, princami a princeznami. Teraz už naozaj nemusel nič robiť, všetko, či si
zažiadal, mu splnili. Zistil však, že princezny sú hlúpe a rozmaznané, myslia
len na šaty a parádu. A princovia ? S tými tiež nebolo o čom rozprávať. Učili
ich iba šermovať a ukláňať sa pyšným princeznám.
Začalo mu byť smutno. Chýbali mu spolužiaci, futbal, počítač. Mal všetkého
dosť. Keď sa ho škriatkovia pýtali čo si vybral, jeho želanie bolo - vrátiť sa
domov.
Vrátil sa. Stál na tej istej lúke, kde predtým. Myslel si, že to bol len sen, no v
ruke držal medailón s malým pokrčeným škriatkom. Usmial sa a ponáhľal sa
domov. S chuťou zjedol mamin špenát, umyl riad a začal sa učiť. Krát, deleno,
plus, mínus ... A išlo to. Na druhý deň dostal z písomky dvojku.
Bol šťastný. Teraz už vedel, že rozprávky sú krásne, ale iba na snívanie, pretože
my nie sme hlúpi princovia a namyslené princezničky, aj keď sme radi, že nás
občas mamy a babky rozmaznávajú.

veľmi veľa krásneho.

Peter Sventek, 3. roč.

Michaela Barillová
IX. roč.

Touto prácou žiak zvíťazil v okresnom kole súťaže "Európa v škole" a postúpil
do celoslovenského kola.

MAREC

mesiac knihy

Knihy sú pre ľudí tým,
čím su pre vtákov krídla.
Ruskin
Nech je literatúra akákoľvek,
vždy je krajšia ako život.
Čítaním si otvárame devre do
kúzelného sveta.
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Tri prasiatka a ja

Jedného dňa som od únavy rýchlo zaspala nad knižkou O troch prasiatkach. No o chvíľu som sa zobudila a čo vidím.
Okolo mňa sa rozprestiera veľká a krásna lúka plná kvetov a ružových záhonov. Ale tu som uvidela, ako z jedného záhonu
trčí chvost, ktorý sa podobal na prasačí. Podišla som bližšie až k záhonu a nemýlila som sa. Ten malý chvost patrí
ustráchanému prasiatku.
„Neboj sa ma. Neublížim ti."
Ustráchané prasiatko vystrčilo hlavu a povedalo drkotavým hlasom: „ Ty, ty , nie si vl - vlk?".
„ Ach," zasmiala som sa, „ nie, ja nie som vlk. Volám sa Frederika." Prasiatko sa usmialo a povedalo: „A ja sa volám
prasiatko Bú. A tam je prasiatko Mú a tam je prasiatko Lú." Ani nestihol dopovedať vetu a zo záhonu vykukli dve
prasiatka. Vyľakala som sa, pretože som si uvedomila, že sa s nimi rozprávam.
Všimla som si, že každé prasiatko má pred sebou buď kopec slamy, či kusy dreva, alebo väčšiu kôpku tehál. „ Čo s
tým chcete robiť?" „ Ja si chcem postaviť dom zo slamy." „ Ja si chcem postaviť dom z dreva." „ A ja si chcem
postaviť dom z tehál."
Zhrozene som sa pozrela na prasiatka. „ Vari si nechceš postaviť dom zo slamy? Keby fúkalo vetrisko, domček by ti
spadol. A tvoj drevený domček, by rýchlo vyhorel. Ale dom z tehál, to je už iná vec. Vydržal by akúkoľvek búrku,
vetrisko i požiar." „ Ďakujeme za dobrú radu. Začneme teda stavať dom z tehál." A tak sme sa pustili do práce. Bola to
zábava. „ Podaj mi, prosím, ďalšiu tehlu." „ Daj mi tamtú farbu, Lú." „ Dobre. Tu máš."
„ Jaj! Celá som od farby! Ako veľkonočné vajíčko." „ Ha, ha, ha." Zasmiali
sa prasiatka. „ Prepáč, chceli sme sa iba trochu pobaviť." Ale teraz poďme
do roboty!"
Dom bol čoskoro hotový. Prasiatka sa veľmi potešili. Naukladali si doň veci, zapálili si kozub a všetci sme si k nemu
posadali.
„ Dnes bol veľmi náročný deň. Preto vám chcem oznámiť, že tu dnes s vami zostanem." „ Hurá!" Zvolali Lú, Bú a
Mú.
„ A ak chcete, porozprávam vám rozprávku o troch lenivých prasiatkach." Keď som dorozprávala rozprávku, už prasiatka
spali. Ja som si ľahla vedľa nich a tiež som zaspala. Prebudila som sa vo svojej izbe, v ktorej sú moje hračky a moje
rozprávkové knižky. Pomyslela som si, že to bol krásny sen. Zajtra si ľahnem s knižkou o kozliatkach a poradím im, aby
zlému vlkovi neuverili a neotvorili mu vrátka.
Frederika Hrušková, 3. roč.

Kniha - poklad sveta
Kedysi dávno, keď sa v hlave múdreho človeka zrodila
myšlienka kníhtlače, bol objavený jeden z najkrajších pokladov
ľudstva - kniha. Kniha, ktorá v sebe ukrýva dušu i skryté tajomstvá
autora - zroditeľa novej knihy. Každá má v sebe niečo iné,
nezameniteľné.

Vonavá
a farebná
ˇ
Slnko jari opäť svieti,
detská vrava svetom letí.
Nový život začína sa,
vôkol teba samá krása.
Biela kráska ustupuje,
včielka na kvet priletuje,
zásoby sa minuli,
hľadá svoj zdroj potravy.
Voňavý svet, tá jeho krása,
snežienkina hlávka k slnku otáča sa.
Ešte poslednýkrát vietor zimný vydýchne,
zatvára sa za ním brána, jar sa nadýchne.
P. Rusnáková
IX. roč.
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Na začiatku sú písmena, tie, ktoré sme sa učili ako základné
zrnká našej múdrosti v prvej triede. Postupne vznikajú slová, zo slov
vety. A vo vetách je ukryté celé ľudstvo. Jeho myšlienky, pády a
vzostupy. Kniha, to sú slová. No nie sú to len prázdne slová. Sú to
slová hodné zlata. Kniha prináša slávu. No nie len slávu autora. Je to
sláva postáv, myšlienok, slov. Kniha znamená slobodu. Vďaka nej sa
môžeme vydať aj do toho najvzdialenejšieho kúta nášho srdca. Kniha
nám prináša múdrosť. Prináša nám poučky šťastia, vzorce lásky.
Hádam najviac nás fascinujú knihy najstaršie, siahajúce ďaleko do
našej minulosti. Keď som bola malá, mama mi často čítavala
rozprávky. So zatajeným dychom som počúvala, ako sa ku mne
prihovára zlovestný drak, spravodlivý kráľ či krásna princezná. Táto
úcta ku knihám mi ostala dodnes. Jednou z mojich najobľúbenejších
kníh je kniha od Alana Marshalla A zasa preskakujem kaluže. Tento
príbeh je o chlapcovi, ktorý dostal obrnu, no napriek tomu sa mu
podarilo to, čo sa mnohým nepodarilo. Naučil sa preskakovať vlastné
kaluže problémov.
Každá kniha predstavuje naše okienko do snov. Je len na
nás, či to okienko otvoríme dokorán.
Mariana Bulková
IX. roč.

Z výročných zasadnutí

ZO SZZ
7. marca 2004 sa stretli členovia ZO
Slovenského zväzu záhradkárov v
našej obci, aby zhodnotili svoju
činnosť za predchádzajúci rok.
Členskú schôdzu viedol jej predseda
Pavol Harmečko, správu o činnosti
predniesol tajomník organizácie Ján
Barošinec. V správe konštatoval, že v
minulom roku v rámci brigádnickej
činnosti dokončili orezávanie líp na
cintoríne, dvakrát v roku, na jar a v
jeseni, zbierali v obci železný šrot. Aj
takýmto spôsobom si zabezpečili
finančné prostriedky na činnosť.
V rámci spoločenskej činnosti a
vzdelávania členstva zorganizovali
zájazdy na výstavy v Trenčíne, Žiline
a Nitre, ďalej do Pezinka na hody,
Ostratíc, Topolčianok a Jablonky.
Na rok 2004 plánujú opäť brigádami v
spolupráci s obcou zabezpečovať
finančné prostriedky na činnosť a
akcie pre členov formou zájazdov. V
jeseni je to zasa zorganizovanie
výstavy ovocia a nezabúdajú ani na
odborné prednášky . Prvá prednáška
sa konala na záver výročnej členskej
schôdze na tému "Štepenie a
očkovanie ovocných stromov".
Už 18.4.2004 organizujú ďalšiu
prednášku - "Nové smery
pestovania ovocia - štíhle vreteno”

Jednota dôchodcov a
Klub dôchodcov
Hodnotiacu členskú schôdzu si
členovia organizácie naplánovali tak,
aby sa časovo zhodovala so sviatkom
žien MDŽ.
Správu o činnosti predniesol Kamil
Hruška, predseda organizácie.
Konštatoval, že výbor zabezpečoval
pre svojich členov množstvo akcií,
ako spoločenské podujatia na
fašiangy, MDŽ, Deň matiek, Mesiac
úcty k starším, rekreácie a rekondičné
p o b yt y, zájaz dy n a t e r m á lne
kúpaliska, zájazdy do Poľska.
Na svoju činnosť si zarobili brigádami
pri skrášľovaní a zveľaďovaní obce,
ako bolo čistenie okolia kultúrneho
domu, areálu materskej školy,
pamätníka Víťazstva na Javorine a
jeho okolia.
Hodnotiacej schôdze sa zúčastnila aj
predsedníčka Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku v
Žiline a členka republikovej rady p.
Mučšíková, ktorá prítomných členov
informovala o pripravovaných
akciách pre rok 2004.

Menšie obecné služby
Podobne ako v
predchádzajúcom roku aj tento rok
pripravilo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny projekt na
realizáciu menších obecných
služieb.
Hlavným cieľom projektu je
podpora udržiavania pracovných
návykov uchádzačov o
zamestnanie s dôrazom na
dlhodobo nezamestnaných a
sociálne odkázaných občanov ako
prostriedok zvyšovania ich
zamestnanosti. Je určený na
zlepšenie ekonomických,
kultúrnych podmienok a životného
prostredia obyvateľov obce.
V rámci projektu sa bude
poskytovať aktivačný príspevok,
ktorý si občan v hmotnej núdzi
môže nárokovať podaním žiadosti.
"Žiadosť uchádzača o zamestnanie
na zaradenie do aktivačnej
činnosti", ak splnil podmienky
nároku na dávku a ak sa zúčastňuje
na vykonávaní menších obecných
služieb organizovaných obcou
uskutočňovaných na základe
dohody s úradom práce,
s o c i ál ny c h v ec í a r o d i ny.
Aktivačný príspevok vypláca úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny
nezamestnanému a sociálne
odkázanému občanovi.
V našej obci bude do uvedeného
projektu zapojených 11 občanov.
Práce budú vykonávať podľa
zmluvy s Úradom
práce, sociálnych
vecí a rodiny v
Žiline, v dobe od
1.4.2004 do 31.8.
2004. Vykonávanie
menších obecných
služieb sa realizuje
v našej obci v
rozsahu 10 hodín
týždenne na
j e d n é h o
pracovníka.

Program kina

POLOM
Apríl

7.4.
14.4.
21.4.
28.4.

Piráti Karibiku
Good bye Lenin
Želary
Neznesiteľná krutosť

Máj

7.5.
14.5.
21.5.
28.5.

Hľadá sa Nemo
Underworld
Škola Rocku
Scooby Doo

Jún

2.6.
9.6.
16.6.
23.6.
30.6.

Zbesilosťnadvochkolesách
Medvediesrdce
JeeperKreepers
Texaskýmasaker
Milovaťjezábavné

Júl - August kino POLOM
Nepremieta

Pútnický zájazd
ZO KDH Stráňavy organizuje v
dňoch 23.5. 2004 - 29.5.2004
pútnický zájazd, počas ktorého
účastníci navštívia San Maríno,
Asissi, Rím, Netuno, Pádovu a
Benátky.
Cena zájazdu je 4 300.- Sk s
kompletným poistením.
2 x ubytovanie + raňajky = 30 EUR
Informácie - E.Koňuchová,
tel. 0904 418 171, 041/5966166

tohoročné fašiangy v klube dôchodcov
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Šport
Program jarnej časti futbalových súťaží
roč. 2003/2004 - dorast, dospelí
28.3. dorast
dospelí
4.4. dorast
dospelí
11.4. dorast
dospelí
18.4. dorast
dospelí
25.4. dorast
dospelí
2.5. dorast
dospelí
9.5. dorast
dospelí
16.5. dorast
dospelí
23.5. dorast
dospelí
30.5. dorast
dospelí
6.6. dorast
dospelí
13.6. dorast
dospelí
20.6. dorast
dospelí

12.30
15.00
13.00
15.30
13.00
15.30
13.30
16.00
13.30
16.00
14.00
16.30
14.00
16.30
14.30
17.00
14.30
17.00
14.30
17.00
14.30
17.00
14.30
17.00
14.30
17.00

Rosina - Stráňavy
Námestovo - Stráňavy
Stráňavy - Lisková
Stráňavy - Lisková
Rudina - Stráňavy
Nižná - Stráňavy
Stráňavy - Rajec
Stráňavy - Diviaky
Strečno - Stráňavy
Krásno - Stráňavy
Stráňavy - Zuberec
Stráňavy - Dolný Kubín
Bytča - Stráňavy
Trebostovo - Stráňavy
Štiavnik - Stráňavy
Rudinská - Stráňavy
Stráňavy - Dolný Hričov
Stráňavy - Tvdošín
Rabča - Stráňavy
Valča - Stráňavy
Stráňavy - Turč. Teplice
Stráňavy - Bešeňová
Lipt. Hrádok - Stráňavy
Lipt. Hrádok - Stráňavy
Stráňavy - Predmier
Stráňavy - Bánová

Olympijská reprezentácia
aj s účasťou našich
Nao z aj . Aj v S t r á ňa v á c h m á m e
olympionika. A nie hocakého. Hneď v
kráľovskej kategórii dlhých tratí. Olympiády
poštových holubov sa uskutočňujú každé dva
roky. Vyhodnocuje sa na nich 7 kategórií:
Kategória A, krátke trate 100 - 400 km., kat. B,
stredné trate 300 - 600 km., kat. C, dlhé trate nad
500 km, štandard holub + holubica a poradie
krajín. Podľa najnovšieho rozhodnutia FCI
(Medzinárodná Federácia Chovate ľov
Poštových Holubov) sa vytvára nová kategória
E, super dlhé trate, ktorá zahŕňa 3 preteky nad
850 km a aspoň jeden nad 1000 km. Zatiaľ
ostatná olympiáda sa konala vo februári
minulého roku vo francúzskom meste Lievin.
Do Francúzska putovalo zo Slovenska 11
holubov. Medzi nimi sedel i holub s číslom
rodovej obrúčky SK 98 14 1303. Jeho
majiteľom je pán Dušan Puček. Jeho holuby
patria k najlepším na dlhé trate v celom regióne
Sever, ktorý spája do jedného pretekárskeho
šíku chovateľov zo Žiliny, Terchovej, Čadce,
Ružomberka , Oravy a Kysúc. „Olympionik",
ako ho Dušan familiárne nazval, však nebol do
slovenskej reprezentácie vybratý náhodou. Už
rok pred olympiádou sa stal absolútnym
víťazom a najlepším holubom v kategórii C v
celom regióne Sever a našu obec reprezentoval
na Celoštátnej výstave v Púchove. V roku 2002
potom už zbieral jeden úspech za druhým. Dlhé
trate mu boli ako ušité na mieru. Len dvakrát sa
stalo, že na holubník nedoletel ako prvý. Hneď
po skončení sezóny sa začalo bilancovať a
čakalo sa na posledné výsledky z jednotlivých
oblastných združení, aby sa vybrala
reprezentácia Slovenska na olympiádu v
Lievine. Nervozita stúpala. So zatajeným
dychom sme čakali, ako sa rozhodne. Vyšlo to.
1303 bol druhým najlepším holubom Slovenska
a na svete bol jedenásty. Famózny úspech.

Futsal
3. liga

Vylosovanie jarnej časti starších
a mladších žiakov - dvojičky I. trieda

Kolónia Stráňavy - Juventus Máj

10.00 hod. - starší žiaci
12.00 hod. - mladší žiaci

Chelsea Rudina - Kolónia Stráňavy 6:13 (2:3)

27.3.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
29.5.
5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

3.7.

Stráňavy - Hôrky
Varín - Stráňavy
Stráňavy - MŠK Žilina "C"
Liet. Lúčka - Stráňavy
Stráňavy - Krasňany
Kam. Poruba - Stráňavy
Stráňavy - Bánová
Rosina - Stráňavy
Stráňavy - Belá "B"
Stráňavy - Predmier
Štiavnik - Stráňavy
Stráňavy - Turie
Rajec - Stráňavy
Stráňavy - Bytčica

Raj.Teplice - Stráňavy

Rast. Ondák 4, Kampas 3, Rad.Ondák 2,P.Ondák 2,
L.Ondák, Husárik

Kolónia Stráňavy - Fatran Varín

Vyšlo dňa: 24.3.2004

5:6 (3:2)

Husárik 2, Rast. Ondák, Kampas, Barošinec

Konečná tabuľka :
1. Staveko Závodie 18
2. Tento Žilina
18
3. Deportivo Rajec
18
4. Lux Solinky
18
5. Juventus Brass
18
6. Kolónia Stráňavy 18
7. Juventus Máj Žilina 18
8. Chelsea Rudina
18
9. ŠK Makroteam "B" 18

Gratulácie sa hrnuli z každej strany. Radosť bola
obrovská a neskrývaná. Veď koho by nepotešila
účasť na olympiáde? A tak som sa opýtal Dušana
Pučka na pár detailov o jeho miláčikovi.
Aký je pôvod šampióna, ktorý ti urobil toľko
radosti?
Olympionik pochádza z krvi Dvestováka od Ruda
Rosinca z Trnového. To bol tiež výborný holub
práve na dlhé trate. Tu v Stráňavách ho chovatelia
veľmi dobre poznali.
Žiadna lotéria. Išiel si teda na istotu?
Pri tejto disciplíne nikdy nejdeš na istotu. Vždy je tu
možnosť, že raz za čas sa ocitneš aj na úplnom konci
pretekového poľa. Obrovskú rolu zohráva pri našom
športe počasie. Ak fúkne vietor zo správnej strany,
víťazmi sa stávajú aj borci, ktorí by na to obvykle
nemali. Keď je však napríklad bezvetrie, je to oveľa
horšie ako dážď. Horúci vzduch a veľká vzdialenosť
holuba koľkokrát vyčerpajú tak, že sa zo 700 km
pretekov stane v pohode tisícka. Rýchlosť ide dole a
s pribúdajúcimi hodinami letu sú holuby stále viac a
viac vyčerpané. Až vtedy precitáme do krutej reality
a zisťujeme, čo je v našich holuboch a či sme pri
príprave niečo nezanedbali.
V čom spočíva príprava na preteky?
Holuby po prílete domov musia vedieť, že ich niekto
čaká. Ja holuby motivujem vdovskou metódou. To
znamená, že samčekovia celý týždeň nevidia
holubice. Až tesne pred pretekami sa pri nich na
chvíľu ohrejú. A potom sa vidia pri prílete z
pretekov. Takto bol pripravovaný aj Olympionik.
Nezanedbateľnou stránkou je aj zdravotná príprava.
Počas týždňa holuby dostávajú do vody rôzne
preventívne preparáty, ktoré im posilňujú imunitný
systém a pomáhajú im lepšie stráviť stres, ktorý na
nich počas letu čaká. Nám sa to možno ani nezdá, ale
na nich číha pri tak dlhom lete veľa nástrah. Drôty
elektrického vedenia, pernatí dravci, neprajní ľudia
a v neposlednom rade zas a znova vrtochy počasia.A
my musíme myslieť na všetko. Už počas týždňa
trebárs sledujeme, aké bude cez víkend počasie aby
sme vedeli, na čo treba našich zverencov pripraviť.
Je úplne jasné, že v dobe počítačov je všeobecný
úbytok záujmu ľudí o koníčky. Ako sú na tom
holubiari?
Klesajúca členská základňa nám robí stále väčšie
starosti. Ale myslím, že tento trend je všeobecný.
Dnes ľudí neláka starať sa o živú prírodu. Napríklad
holuby sa nedajú vypnúť a zakryť. Musíme sa o ne
starať, aj keď vonku je naozaj škaredo. Ďalší dosť
podstatný fakt je ten, že holubárska sezóna trvá od
mája do septembra. Teda v čase, keď každý chce
oddychovať. Ale ja krajší oddych nepoznám, ako
keď sa môžem v nedeľu spokojne posadiť a čakať na

Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráňavy
nepredajné

5:3 (2:1)

Rad. Ondák 2, P.Ondák, L.Ondák, Husárik

15
14
10
10
7
7
6
4
3

1 2 115:54
1 3 116:59
3 5 117:81
0 8 134:128
3 8 88:103
2 9 89:110
2 10 84:107
4 10 82:127
4 11
66:81

46
43
33
30
24
23
20
16
13

prílet prvého holuba. Cítim vtedy adrenalín,
ako keby som mal znova pätnásť.
No musím priznať, že každá sranda niečo stojí.
Aj keď ceny krmív sú v porovnaní s
minulosťou približne rovnaké, poplatkov je tu
viac ako dosť.
Nerozmýšľa sa teda nad nejakou
propagáciou medzi mládežou? Prípadne
nejakým zvýhodneným členstvom pre
nádejných chovateľov?
Svetielko nádeje nám predsa len zasvietilo. V
Trnovom sa už buduje pri Základnej škole
holubník. Deti tu budú mať svoj chovateľský
krúžok. Na Slovensku by malo do konca roku
stáť šesť takýchto zariadení. Budú mať aj
svoju vlastnú školskú ligu.
Kto prispieva na ich stavbu?
Hlavným garantom ja Slovenský Zväz
Chovateľov Poštových Holubov a
samozrejme v dnešnej dobe sná ď
všadeprítomní sponzori.
Vráťme sa ale ku Olympionikovi. Ešte
preteká?
To určite nie. Je to takpovediac naše rodinné
striebro. Kdekoľvek v Oriente by ho vyvážili
zlatom. Z Olympionika sa teraz stal rodinný
typ a vzorne sa stará o svoje potomstvo. Rožky
ale začínajú vystrkovať jeho synovia. Tento
rok pôjdu prvýkrát na preteky do Nemecka.
Tak uvidím.
Prajem ti teda do novej sezóny veľa
úspechov a zdravia. Letu Zdar!
Napísal a zhováral sa Ján Bučo

