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Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny
Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2004, obecné
zastupiteľstvo prerokovávalo :
- kontrolu plnenia uznesení a konštatovalo, že uznesenia sú
splnené
- hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2004, ktoré bolo schválené
rozpočet
plnenie
%
príjmy
9 080 650.- Sk
2 679 885.- Sk
29,51
výdavky
9 080 650.- Sk
2 014 435,47 Sk
22,18
- činnosť dobrovolného hasičského zboru
- prípravu 59. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Oslavy sa
organizujú v spolupráci so samosprávnym krajom a OV
SZPB v Žiline
- rôzne - poplatky za stravu v ŠJ
- žiadosti
- odvedenie povrchovej vody na ulici Gen. Svobodu
Zasadnutie dňa 14. mája 2004 sa zaoberalo :
- kontrolou plnenia uznesení
- vyhodnotením osláv 59. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
s konštatovaním, že obec splnila všetky úlohy pri ich
príprave a priebehu
- možnosťami využitia budovy "múzea"
- žiadosťami - odkúpenie strojov - DH, bielorus, kuka voz
- VZN - miesta na vylepovanie plagátov k voľbám
- separovaný zber

V nedeľu 9. mája 2004 sa už tradične konali
oslavy ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva
nad fašizmom pri pamätníku na Javorine. Po
hymne a prednese básne Víťazný Polom žiačkou
ZŠ Stráňavy M.Berzákovou, oficiálnu časť osláv
59. výročia ukončenia 2. svetovej vojny otvoril
starosta obce Daniel Ondák. Privítal hostí osláv i
účastníkov hviezdicového turistického výstupu,
ktorý bol sprievodnou akciou osláv.
Príhovor predniesol podpredseda Žilinského
samosprávneho kraja Milan Gavlák. Program
spetrila ženská spevácka skupina a dychová
hudba.

Z tohtoročných osláv
59. výročia oslobodenia od fašizmu

Voľby prezidenta SR
a referendum
Vysledky volieb prezidenta v našej
republike poznáme. Stal sa ním Ivan
Gašparovič, ktorý sa onedlho ujme
svojej funkcie.
Ako to bolo u nás:
V našej obci sa volieb prezidenta SR v
prvom kole zúčastnilo zo 1421
oprávnených voličov 903 s počtom
893 platných hlasov, čo je 62,84%
V prvom kole získali kandidáti
nasledovné počty hlasov :
Vladimír Mečiar - 368, Ivan
Gašparovič - 316, Eduard Kukan 129, Rudolf Schuster - 26, Martin
Bútora - 17, František Mikloško - 16,
Július Kubík 7, Stanislav Bernát - 6,
Ján Králik - 5, Jozef Kalman 2,
Ľubomír Roman 1, Jozef Šesták - 0.
Pretože ani jeden z kandidátov
nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov, bolo potrebné usporiadať
druhé kolo, do ktorého postúpili dvaja
najúspešnejší z prvého kola - Vladimír
Mečiar a Ivan Gašparovič.
V našej obci sa druhého kola
zúčastnilo 857 voličov s počtom 844
platných hlasov a svoje hlasy rozdelili
takto :
Ivan Gašparovič .......... 419
Vladimír Mečiar ........... 425
Referendum o skrátení III. volebného
obdobia NR SR v našom štáte nebolo
úspešné, pretože sa ho nezúčastnil
dostatočný počet voličov. U nás sa ho
zúčastnilo 818 občanov s počtom 811
platných hlasov, čo je 57,07 %.
Počet hlasov "ano " .........744
Počet hlasov "nie " ........... 67

Opäť k volebným urnám
Tým, že sa naša republika stala členom
Európskej únie, okrem iných zmien,
dostala za povinnosť zvoliť si svojich
zástupcov do Európskeho parlamentu.
Európsky parlament má tri základné
právomoci, a to zákonodarnú moc,
právomoc v oblasti rozpočtu a
právomoc kontroly nad výkonnou
mocou. Zohráva aj dôležitú úlohu v
ochrane ľudských práv.
Pre Slovenskú republiku bol určený
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počet 14 poslancov Európskeho
parlamentu, ktorí budú volení v SR.
Predseda Národnej rady Slovenskej
r epu bliky vyhlásil v o ľby do
Európskeho parlamentu na nedeľu 13.
júna 2004.
Občania si budú môcť vybrať svojich
zástupcov zo 17-tich politických strán
a hnutí. Ich zoznam s kandidátmi
spolu s oznámením o čase a mieste
konania volieb doručí obec do
domácností.
Na požiadanie občana obec vydá
voličovi voličský preukaz.
V našej obci je vytvorený 1 volebný
okrsok, volebná miestnosť je v
zasadačke OcÚ v kultúrnom dome.
Voľby začnú v uvedený deň o 7.00
hod. a trvajú do 22.00 hod.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do
volebnej schránky, môže ju do nej na
jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do
volebnej miestnosti, má právo
požiadať okrskovú volebnú komisiu o
výkone hlasovania do prenosnej
volebnej schránky.

Z informácií pre voliča :

Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách
na základe par. č. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ako aj zákona č.
3 3 1 / 2 0 0 3 Z . z . , o v oľ b á c h d o
Európskeho parlamentu, vydáva
všeobecné záväzné nariadenie obce o
vymedzení miest na vylepovanie
volebných plagátov na verejných
priestranstvách a plochách počas
volebnej kampane.

Volič je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukázať svoju
totožnosť predložením preukazu
totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do
volebnej miestnosti s voličským
preukazom, dopíše okrsková volebná
komisia do zoznamu voličov a
voličský preukaz k zoznamu pripojí.
Vo volebnej miestnosti dostane volič
hlasovacie lístky a prázdnu obálku
opatrenú otlačkom úradnej pečiatky
obce a otlačkom reliéfnej pečiatky
okrskovej volebnej komisie.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,
ktorý sa neodobral do tohto priestoru,
okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží
volič do obálky, môže zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u jedného z
kandidátov vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť.
Volič, ktorý sám nemôže upraviť
hlasovací lístok, má právo si so sebou
vziať do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, aby
podľa jeho pokynov upravil hlasovací
lístok a vložil do obálky. Členovia
okrskovej volebnej komisie nesmú
voličom upravovať hlasovacie lístky.

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Stráňavy o vymedzení
miest na vylepovanie
volebných plagátov

Volebné plagáty je možné vylepovať :
1. Na určených výlepných tabuliach
umiestnených :
a/ pred kultúrnym domom
b/ pri Ondákovi Karolovi
c/ pri DaňoviAntonovi
d/ pri požiarnom dome
e/ Kolónia Polom
f/ Nová kolónia
2 . Vy h r a d e n é p l o c h y m ô ž u
kandidujúce politické strany a hnutia
využívať len tak, aby bola
zachovaná rovnosť využtia
vyhradenej plochy.
3. Umiestňovať volebné plagáty
mimo miest k tomu určených sa
zakazuje.
4. Všeobecné záväzné nariadenie bolo
prerokované v obecnom
zastupiteľstve dňa 14. mája 2004.
Nadobúda účinnosť15. dňom po
vyvesení na úradnej tabuli v obci.

Zavedenie jednotnejnákupnejkarty
Jednotná nákupná karta je produktom
systému spotrebných družstiev na
Slovensku, ktorý COOP Jednota
Slovensko, spotrebné družstvo,
ponúka všetkým zákazníkom
nakupujúcim v prevádzkových
jednotkách spotrebných družstiev na
Slovensku
Zásady používania nákupnej karty
COOP Jednota na rok 2004 platné pre
COOP Jednota Žilina, spotrebné
družstvo:
Nákupná karta COOP Jednota
poskytuje záka zníkom, ktorí
uskutočnia v sieti predajní COOP
Jednota Žilina nákupy v celkovej
hodnote minimálne vo výške 10 000,Sk a výšku uskutočnených nákupov
zdokladujú predložením
pokladničných dokladov z
elektronickej registračnej pokladne.
Minimálna výška jedného nákupu
m u s í by ť 5 00,- S k a sú č et
predložených pokladničných
dokladov je minimálne 10 000.- Sk
Nákupná karta môže byť použitá pri
nákupe vo všetkých predajniach
spotrebného družstva v rámci
Slovenska
Nákupná karta funguje aj ako
platobná karta OTP Banka
Slovensko. Podmienkou je otvoriť si

Elektronický odpad

Deň Matiek

O možnostiach separovaného zberu
rokovali poslanci na
predchádzajúcich zasadnutiach
obecného zastupiteľstva.
Konštatovali, že súčasný stav je
nedostatočný, problém je hlavne s
elektronickým odpadom.
Preto obecný úrad zabezpečil odvoz
elektronického odpadu. Kontajner na
tento zber bude pripravený v druhej
polovici júna. Miesto a čas bude
oznámený cestou miestneho rozhlasu
a vo vysielaní káblovej televízie.
Zbierať sa budú : televízory, rádia,
počítače, chladničky, práčky,
sporáky, autobatérie všetkých
rozmerov.

8. máj 2004 patril síce všednej sobote,
ktorá zvyčajne býva vyplnená prácou,
ktorú človek počas týždňa nestihne
porobiť. Ale v našej obci tento deň bol
aj dňom slávnostným. Zbor pre
občianske záležitosti spolu s obecným
úradom zorganizoval pri príležitosti
sviatku matiek malé posedenie, na
ktoré prijalo pozvanie 68 matiek našej
obce. Srdcia pozvaných potešil
príhovor pána starostu, kultúrny
program našich škôlkárov, školákov a
krásne tóny a hlasy našej speváckej
skupiny. Po kultúrnom programu
zaznelo slávnostné „ŽIVIO“ a voľná
zábava spojená s občerstvením a
zapísaním sa do kroniky ZPOZ.

Liga proti rakovine
ZO Únie žien Slovenska
zorganizovala 2. apríla 2004 akciu
"Žltý narcis", finančnú zbierku pre
onkologické oddelenie v Žiline.
Záujem občanov podporiť túto akciu
prevýšil počet pripravených umelých
a živých narcisov, ktoré darcovia od
organizátorov dostávali.
ZO Únie žien v Stráňavách ďakuje
všetkým občanom, ktorí sa zapojili do
akcie "Deň narcisov" a prispeli na
onkologický program pre svojich
chorých spoluobčanov. Finančným
príspevkom vyjadrili svoju
spoluúčasť a humanitu.
ZO odovzdala na tento účel Okresnej
organizácii Únie žien 3810.- Sk

To u t o c e s t o u c h c e m
poďakovať všetkým, ktorí pripojili
svoju ruku k dielu, aby sa toto milé
posedenie mohlo vôbec uskutočniť.
Samozrejme poďakovanie patrí aj
všetkým mamičkám, ktoré prijali naše
pozvanie. Verím, že o rok sa stretneme
ešte vo väčšom počte.

PR I PRAVU J E M E
ZPOZ pri Obecnom úrade v
Stráňavách teraz pripravuje
slávnostné uvítanie detí do života
ročník 2003, ktoré sa bude konať dňa
2. júna 2004. Rodičia a ratolesti
obdržia na túto akciu oficiálne
pozvánky, ale už aj touto cestou ich
srdečne pozývame a tešíme sa na milé
stretnutie.

Ponuka na odpredaj
Obecný úrad v Stráňavách na základe
rozhodnutia obecného zastupiteľstva
dňa 14. mája 2004,
ponúka na odpredaj :
- DH 113
- Bielorus
- automobil k odvozu domového
odpadu
Žiadosti si podajte na
OcÚ Stráňavy do 15.
júna 2004.

účet v OTP Banke a stať sa jej
klientom. Informácie o výhodách
používania platobnej karty poskytujú
pobočky banky.
Každý držiteľ nákupnej karty môže
vlastniť len jednu nákupnú kartu.
Nákupná karta je neprenosná a je
platná len s podpisom držiteľa, na
meno ktorého bola vystavená.
Nákupnú kartu môže používať len jej
držiteľ.

A. Hollá

Z osláv Dňa Matiek
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Šport
Jarná časť súťaže začala pre nepriaznivé počasie druhým kolom a
prvé stretnutia naznačovali, že družstvo dospelých bude pokračovať
v nevýraznej jeseni. Posledné stretnutia však potvrdili výkonnostný
vzostup a zdá sa , že sa nemusíme obávať o účinkovaní dospelých v súťaži i pre
nasledujúci ročník. Uvádzame prehľad odohratých stretnutí.

Futbal

dospelí
Stráňavy - Lisková
Nižná - Stráňavy
Stráňavy - Diviaky

0:0
1:0 (1:0)
2:0 (1:0)

dorast
Stráňavy - Lisková

starší žiaci
MŠK Žilina "C" - Stráňavy 2:3 (1:1)
Janči 2, Vavrík

Liet. Lúčka - Stráňavy

1:5 (1:2)

Stráňavy - Krasňany

Turanec

2:1 (1:0)

Stráňavy - Rajec 1:1 (0:1)

Vavrík

Vilk

Vacek

Stráňavy - Dolný Kubín
Námestovo - Stráňavy
Trebostovo - Stráňavy

0:0
0:0
3:4 (2:3)

Strečno - Stráňavy

Janči, Belko

Janči 2, Belko, Kello

Rudinská - Stráňavy
Stráňavy - Tvdošín

Rudina - Stráňavy

1:1 (0:1)

Rosina - Stráňavy

Stráňavy - Zuberec
Rosina - Stráňavy

Remek

4:0 (0:0)

Bytča - Stráňavy
Štiavnik - Stráňavy

3:0 (2:0)
0:1 (0:1)
2:0 (0:0)
3:1 (2:1)

Turianik

Stráňavy - Dolný Hričov 2:0 (2:0)
Vacek, Meliš

Veľkonočný šachový turnaj
Za účasti 14-tich pretekárov sa v
dňoch 9. a 10. apríla 2004 uskutočnil
I. ročník "Veľkonočného šachového
turnaja", ktorý vlastne nadväzuje na
vi anočné turnaje, ktoré maj ú
viacročné trvanie.
Poradie :
1. Stanislav Lojdl
12,5 b
2. Juraj Ďurnek
11,5 b
3. Štefan Ďurnek
10 b
4. Pavol Brodňan
10 b
5. Rastislav Barošinec
8,5 b

Ďalšie poradie :
6. Kamil Ondák
7. Milan Begáň
8. Marek Bernát
9. Ladislav Ondák
10. Pavol Ďurnek
11. Dušan Sventek
12. Ladislav Bernát
13. Jakub Janus
14. Juraj Pastorek

4:0 (0:0)
1:2 (1:2)
2:1 (2:0)

J.Ondák, Janči

Benko

Vacek

Janči, Barošinec, Vilk, Kello

4:1 (2:0)

Stráňavy - Hôrky

0:2 (0:1)

Vilk 2

4:0 (1:0)

Fecko, Tomaň, J.Ondák, Janči

Vacek

Kam. Poruba - Stráňavy
Stráňavy - Bánová

Krásno - Stráňavy

4:2 (2:1)

Vavrík, vlastný

0:1 (0:0)

Varín - Stráňavy

1:3 (0:2)

Janči 3

Stráňavy - Belá "B"

3:1 (1:1)

J.Ondák, Remek, Pastorek

mladší žiaci
MŠK Žilina "C" - Stráňavy 4:0 (0:0)
Liet. lúčka - Stráňavy
5:1 (2:0)
Málik

Stráňavy - Krasňany

3:0 (1:0)

Gajdoš 2, Málik

Kam. Poruba - Stráňavy

6:1 (5:0)

L.Lončík

Stráňavy - Bánová

2:2 (1:1)

R.Lončík, Gajdoš

Stráňavy - Hôrky

1:2 (0:0)

Škvarna

Rosina - Stráňavy

5:3 (2:2)

Gajdoš 2, Martinka

Varín - Stráňavy

0:5 (0:1)

Martinka 2, L.Lončík, R.Lončík, L.Janči

Stráavy - Belá "B"

11:1 (6:0)

Martinka 5, R.Lončík 3, L.Janči 3

Z tohtoročných osláv
59. výročia oslobodenia od fašizmu

Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad St ráňavy
nepredajné

Vyšlo dňa: 26.5.2004

Foto : E.Bučová

