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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2005
Píšu žiaci ZŠ
60. výročie ukončenia II. svetovej vojny
Šport

Oslavy 60. výrocia
ukoncenia 2. svetovej vojny
Stalo sa už pravidlom, že v máji sa pri pamätníku I. čs.
armádneho zboru na Javorine konajú oslavy ukončenia
2. svetovej vojny. Nebude tomu inak ani v tomto roku, keď sa

8. mája 2005
budú konať oslavy 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
a víťazstva nad fašizmom so začiatkom o 12.00 hod.
Oragnizátori :

Žilinský samosprávny kraj
Okresný výbor SZPB Žilina
Obec Stráňavy

Program :
Pietny akt kladenia vencov
Hymna Slovenskej republiky
Báseň
Privítanie účastníkov osláv
Slávnostný príhovor
Pozdravy hostí
Vystúpenie ženského speváckeho súboru Stráňavy
Ukončenie - Hymnická pieseň
Súčasťou osláv je hviezdicový turistický výstup
k pamätníku zo smerov Strečno, Stráňavy, Trnové, Višňové,
Vrútky a Martin.
Odchod autobusu spred kultúrneho domu pre občanov je
o 9.45 hod.

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Už tretie zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Stráňavách sa konalo
11. marca 2005 a za účasti všetkých
poslancov boli riešené tieto otázky :

- kontrola plnenia uznesení zo
zastupiteľstva dňa 18. februára
2005
- príprava na LTS
- príprava na oslavy 60. výročia
oslobodenia a ukončenia 2. svetovej
vojny
- 650. výročie prvej písomnej
zmienky o Stráňavách
- návrh na opravu pomníka Hásové
Štvrté zasadnutie sa konalo 22. apríla
2005 a obecné zastupiteľstvo riešilo
tieto otázky

- kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia dňa 11. marca 2005
- hospodárenie obce a finančná
uzávierka za I. štvrťrok 2005
- organizácia osláv 60. výročia
oslobodenia a ukončenia 2. svetovej
vojny
- príprava a prevádzkový poriadok
kúpaliska na LTS 2005

PLNENIE ROZPOČTU OBCE
k 31.3.2005
Rozpočet obce pre rok 2005 bol schválený na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa14.1.2005.
Plnenie za 1.štvrťrok :
plán
PRÍJMY
11 092 000,- Sk
VÝDAJE
11 092 000,- Sk
Rozdiel

plnenie
2 930 675,15 Sk
2 176 661,95 Sk
+ 754 013,20 Sk

Príjmy :
- výnos dane zo ŠR pre obec
- daň z nehnuteľností FO
- daň za psa
- daň za užívanie verejného priestr.
- daň za zber PDO/ za vývoz odpadu
- nájom z prenajatých budov
- nájom autobus
- správne poplatky
- poplatky/DS,KT,MR,kanal.popl./
- úroky z term.vkladov a bežného účtu
- Ostatné platby
Výdaje
plán
Všeobecné verejné služby
3 764 000,- Sk
Verejný poriadok a bezpečnosť
50 000,- Sk
Údržba miest, komunikácií
250 000,- Sk
Ochrana životného prostredia
1 321 000,- Sk
Bývanie a občianská vybavenosť
630 000,- Sk
Rekreácia, kultúra, náboženstvo
2 907 000,- Sk
Školstvo
1 885 000,- Sk
Sociálne zabezpečenie
285 000,- Sk

%
26,42
19,62

1 911 175,- Sk
159 821,50 Sk
23 000,- Sk
1 000,- Sk
369 120,- Sk
47 702,50 Sk
3 396,- Sk
6 150,- Sk
199 071,- Sk
4 063,15 Sk
189 629,- Sk
plnenie

%

738 501,85 Sk

19,62

19 687,20 Sk

39,37

37 896,- Sk

15,16

Rozbor hospodárenia
ZŠ s MŠ v Stráňavách
za I. štvrťrok 2005.
Schválený rozpočet
ZŠ ................................................. 5 572 000,- Sk
MŠ, ŠJ a školský klub .................. 1 185 000,- Sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu : .............................................. 7 457 000,- Sk
======================================
Príjmy
Poskytnuté príjmy od zriaďovateľa
Poplatky v MŠ ...............................
Poplatky školský klub ...................
Úroky z bežného účtu ....................
Výdavky
Materská škola
Základná škola
Školská jedáleň

rozpočet
1 183 000,- Sk
5 572 000,- Sk
552 000,- Sk

1 894 950,- Sk
35 100,- Sk
3 550,- Sk
162,94 Sk
plnenie
249 940,10 Sk
872 215,50 Sk
133 006,70 Sk

%
21,12
15,65
24,10

Čaro zrelosti

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Stráňavách sa dňa
15. apríla 2005 zúčastnil Krajskej prehliadky zborov v Košťanoch nad
Turcom so svojim kultúrnym programom, ktorý dostal názov „ČARO
ZRELOSTI“. Prehliadky sa zúčastnili okrem nášho zboru aj ZPOZ
260 938,90 Sk
19,75
Košťany a ZPOZ Mošovce. Naši konkurenti vystúpili s programom
81 089,- Sk
12,87
venovaným jubilejným sobášom. Náš program vyjadroval poďakovanie
žijúcim predchodcom pána starostu a navyše bol programom „na ostro“.
538 283,- Sk
18,52
Na toto podujatie a poďakovanie boli prizvaní páni Matúš Daňo,
471 000,- Sk
24,98
Vincent Moravčík, Štefan Ďurnek a Kamil Hruška, ktorým bola vzdaná
patričná úcta. Ďakoval náš pán starosta Mgr. Daniel Ondák ústami
23 466,- Sk
8,23
zástupcu starostu Ing. Jozefa
Papána, odovzdali sa pamätné
poháre a akcia bola spečatená
podpismi v našej kronike.
Kultúrnu kulisu a celý program
sprevádzala svojimi piesňami
naša spevácka skupina s vedúcim
a harmonikárom Pavlom
Harmečkom. Ale zlatým klincom
boli deti materskej školy, pod
Dňa 8. apríla 2005 Únia
vedením p. učiteľky Ivanky
žien v spolupráci s Ligou proti
Prieložnej, ktoré si svojim
rakovine organizovala dobrovoľnú
programom získali nielen porotu,
zbierku na onkológiu. V našej obci
ale aj celé obecenstvo. Pod celú
členky z Únie žien Stráňavy
túto kultúrnu akciu sa podpísala
vyzbierali celkom 5500,- Sk.
predsedníčka ZPOZ Marta
Dobrovoľným prispievateľom
Zemánková, ktorá netrpezlivo
touto cestou stdečne ďakujeme.
očakáva konečný verdikt poroty
a rozhodnutie Ústrednej
kultúrnej komisie, ktorý bude
známy až po skončení všetkých
Z akcie ZPOZ - Čaro zrelosti
krajských prehliadok. Najlepšie
kolektívy postúpia na
Celoslovenský festival, ktorý by sa mal tento rok uskutočniť v Prešove.
Celá akcia trvala celé piatkové popoludnie, ale myslím, že
každý, kto bol jej účastníkom nebanuje, pretože sme sa zoznámili aj
Upozorňujeme občanov na
s inými kolektívmi, ktoré sa snažia pracovať pre ľudí a hlavne sme
obohatení o nové skúsenosti a všetci sme mali hodnotný kultúrny
zážitok. Na pôde Obecného úradu Košťany sme sa cítili veľmi príjemne,
pani starostka Anna Hlinková nás všetkých srdečne prijala a s láskou od
v chotári obce Stráňavy bez povolenia !
srdca nás aj uhostila. Nakoniec sme v sále všetci spoločne spievali a
v takomto rodinnom kruhu by sme boli zotrvali ešte dlhšie, ale našim
Kto vyrúbe stromy bez povolenia, budú voči
škôlkárom, keďže neabsolvovali svoju popoludňajšiu „siestu“ v škôlke,
začali
klipkať očká. Poďakovali sme sa, rozlúčili a spev sa rozliehal
nemu vyvodené dôsledky podľa tresného
v autobuse až do príchodu domov.

Deň
Narcisov

UPOZORNENIE

ZÁKAZ VÝRUBU STROMOV

zákona.
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Starý otec
Opísať starého otca som sa rozhodla, pretože bol a vždy
bude mojím vzorom.
Môj starý otec bol veľmi dobrý a odvážny človek. Hoci jeho
vlasy už boli šedivé a dobre nevidel, z jeho očí mu vždy
vyžarovala láska. Na tvári mal vrásky, ktoré boli znakom jeho
starostí. Mal veľký nos, ale to kvôli tomu, že kedysi bojoval v
2. svetovej vojne, kde sa mu dostali do nosa malé čriepky skla.
Pamätám sa, ako každý deň chodil do obchodu a vždy nám
kúpil čerstvý chlieb a jogurt. Starý otec bol veľmi pracovitý.
Vlastnými rukami postavil dom, dokonca, i keď bol už veľmi
starý, snažil sa pomôcť našej rodine v každej maličkosti.
Keďže bol poľovník, mal veľmi rád prírodu a zvieratká. Ešte nedávno sa chodil o paličke prechádzať do lesa, kde zbieral čečinu
a drevo.
Starkého som mala a stále ešte mám veľmi rada, i keď už zomrel. Nikdy nezabudnem na jeho hrejivý úsmev a lásku. Stále bude mať
miesto v mojom srdci, ktoré nikto nikdy nenahradí.
(Štafenová Katarína, 7.B )

„Puberta sa začína vtedy, keď chlapec alebo dievča zistí,
že rodičia hovoria samé hlúposti.
Končí sa vtedy, keď mladí spozorujú, že rodičia urobili určitý pokrok.“
Mark Twain

Asi najviac ma oslovil tento
citát, celkom presne vystihujúci
súčasné pocity mojich rovesníkov, mňa
nevynímajúc.
Puberta je všeobecne krásne
obdobie, čas prvých lások, ale aj trápení
a problémov. Problémy „puberťákov“
sa dospelým zdajú byť banálne. Ale
každý je vo svojom veku vyspelý do
takej miery, aby zvládol problémy práve
v tom období. Dospelí si môžu hovoriť:
„sladkých sedemnásť“. Keby pochopili,
že s každým vekom prichádzajú určité
úskalia, nechceli by sa vrátiť do tých
čias. Byť totálne bez peňazí
a prostriedkov, bez vlastnej slobody, to
by určite nechceli zažiť znova.
Tínedžeri všeobecne považujú
správanie svojich rodičov za
nenormálne. Dospelí berú život
priveľmi vážne, nijaká zábava. Majú
síce starosti vážnejšie ako my, ale
niekedy by mohli brať veci
s nadhľadom. Najproblematickejší je
vzťah rodič-dieťa. Každý mladý človek
v tomto období si myslí, že jeho rodičia
sú najhorší ľudia na svete. Nič nám
nedovolia, všetko nám zakazujú a ich
názory na svet a spoločnosť sa nám
vôbec nepáčia. Nehovoriac o vzťahu
k peniazom. Pre nás tak nesmierne
bežná vec, no pre rodičov hodiny
odvedenej práce, len aby sme nikdy
nepocítili nejaký nedostatok. Čo sa týka

toho, čo nám rodičia dovolia, respektíve
nedovolia, záleží to len na ich osobnom
postoji. Tak vám poviem, že ja mám
svojich rodičov síce veľmi rada, ale
občas sa mi zdajú byť ich reči trápne.
Mnohí si kladú otázku: „Kedy si budem
s rodičmi naozaj rozumieť?“ Odpoveď
hľadajte v sebe. Čím rozumnejšie
a zodpovednejšie sa budete staviať k
povinnostiam a k životu, tým viac sa
budete približovať k ideálu dospelého
človeka v očiach svojich rodičov.
Citátom autor poukazuje na jedno
z najkrajších období života človeka. Ak
konečne nájdete spoločnú reč s rodičmi
a budete cítiť, že sa začínate s ich
názormi stotožňovať, ba dokonca s nimi
súhlasiť, pomenovanie „puberťák“ vo
vašom prípade nebude na mieste...
M. Rosincová 9.tr.
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Moje povolanie
Čím budem? Túto otázku som si kládol už od
malička.Zaujímali ma všetky povolania, s ktorými som sa
stretával.Páčilo sa mi byť šoférom a ovládať veľké
autá.No keď sme išli s ocinom okolo požiarnikov, hneď môj
záujem padol na nich. Od hasičov k automechanikom,
k vedúcim, ktorí prikazujú iným, čo majú robiť...
Postupne, ako som rástol a roky mi pribúdali, zrazu sa mi
mnohé povolania z detstva už nezdali také zaujímavé, keď každá
práca človeka je dôležitá. Mňa však čoraz viac upútavali
povolania, kde by som mohol využiť tvorivosť a fantáziu.Kedy
som sa rozhodol vybrať si to čo chcem ísť študovať?Bolo to pri
jednom rodinnom výlete, keď sme sa zatúlali do podhorskej
oblasti, kde boli umiestnené prekrásne malebné domčeky,
zapadnuté do scenérie prírody. Zahľadel som sa na ne a zrazu
som zbadal to, čo doteraz nikdy. Domčeky sa mi pred očami
začali premietať z iného pohľadu. Mnohé veci a časti domov
som si predstavoval inak, pretváral som ich v mojej fantázií,
v predstavách. Objavil som niečo , čo ma skutočne hlbšie
upútalo a zaujalo.
Tieto predstavy ma sprevádzali počas celej našej cesty
a v každom objekte som nachádzal niečo, čo by som zmenil
podľa mojich predstáv. Prvé moje otázky viedli k tomu , či je to
skutočne to, čo by som chcel robiť. Navrhoval ľuďom domy,
ktoré sú útočiskom a istotou pre ľudí, kde sa môžu uchýliť,
oddýchnuť...
Áno, bolo to ono. Chcem byť architektom.
Bude to správne rozhodnutie...?To ukáže čas a moja snaha
ľuďom pomáhať, mať dobrý pocit z toho, že ľudia sa budú môcť
vrátiť do domov, v ktorých mám aj ja nejakú zásluhu
Marek Bernát 9.tr.

starký
Na môjho starkého som veľmi citovo naviazaný, pretože je
so mnou už od útleho detstva.
Nie je veľmi vysoký, meria asi 170 cm. A tiež nie je moc
okrúhly, váži asi 70 kg. Má 63 rokov. K jeho osobe neoddeliteľne
patrí jeho obľúbená baretka, ktorá je už ošúchaná, ale nosí ju
stále rád. Pri práci nosí vždy len zelené pracovné nohavice.
Môj starký je veľmi milý. Odmalička sa so mnou hrával,
poučoval ma, a keď bolo treba, tak ma aj postrážil, pretože mama
chodila do roboty na nočné a otec chodieval na týždňovky. Dá sa
naň spoľahnúť. Keď som bol v probléme, vždy mi rád ochotne
pomohol. Taktiež je veľmi pracovitý, pretože pracoval ako
železničiar. Pri nočných službách nosil okuliare, aby sa pri práci
v niečom nepomýlil. Keď vám niečo napadne, tak vám to spraví,
ale najskôr si trochu pohundre popod nos. Záľub má mnoho.
Najčastejšie sa venuje lúšteniu krížoviek. Na Vianoce som mu
teda kúpil knihu plnú krížoviek.
Starkého mám veľmi rád, lebo vie byť so mnou kamarát.
(Martinček Adam, 7.B)
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60. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
V týchto dňoch si pripomíname 60.výročie ukončenia
2.svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Sloboda zavítala do
slovenských miest a dedín a s úľavou si vydýchli všetci obyvatelia
našej krajiny. So všetkou cťou spomíname i po 60. rokoch na tých,
ktorí nám ju priniesli, najmä na tých, ktorí za našu slobodu položili
svoje životy. Bola to krutá daň za víťazstvo nad fašizmom, ktorý
spôsobil nezmyselné ničenie materiálnych i ľudských hodnôt. Každý
národ si chráni vo svojej pokladnici dejín hodnoty, z ktorých čerpá
silu a poznanie pre činy súčasné i budúce. Významné hodnoty
v dejinách nášho národa predstavujú skúsenosti z čias bojov proti
fašizmu, za naše oslobodenie. Deň nášho oslobodenia pred 6o.rokmi
sa zlial s dňom zavŕšenia víťazstva spojencov nad fašizmom
a ukončením 2.svetovej vojny na európskom kontinente. Pre nás to
znamenalo nielen koniec vojnového utrpenia, ale i obnovenie
štátnosti, nezávislosti a slobody. Nemôžeme zabudnúť na tie
najtragickejšie roky, v ktorých zahynulo takmer 60 miliónov ľudí na
frontoch, vo vybombardovaných mestách, v dedinách spálených
fašistami, koncentračných táboroch a na desaťtisíce tých, ktorí sú
poznamenaní následkami vojny na celý život. Nemôžeme zabudnúť
na obete zločinov do tej doby nepoznaných rozmerov. S hlbokým
pohnutím spomíname na všetkých tých, ktorí sa nedožili slobody
i tých, ktorí odišli potom. Spomíname na
dni a noci odboja, väzenia a represálií
v koncentračných táboroch, na útrapy na
domácich i zahraničných frontoch.
S pietou opatrujeme hroby padlých, ktoré
nám na večné časy pripomínajú za akú
cenu bola vykúpená naša sloboda.
11. apríla 1945 sa začali boje o prechod
cez Malú Fatru. V úzkom údolí od Vrútok
po Strečno sa s väčšími silami postupovať
ani manévrovať nedalo. Preto sa veliteľ
zboru pokúsil o prechod cez hrebene
Malej Fatry priamo z chodu. Z Vrútok
smerom na Grúň začali vystupovať
jednotky 3. brigády, vedľa nich na Minčol
vojaci L brigády a na ľavom krídle cez
Martinské hole jednotky 4. brigády.
Výstup na hrebene sa ukázal veľmi ťažký
a namáhavý. Na horách ležala hustá
hmla. Zo snehových mrakov striedavo
padal sneh a dážď. Lesné cesty boli
rozmoknuté a vo vyšších polohách
pribúdalo snehu. Iba s vypätím síl sa
pechota, vyzbrojená len ručnými
zbraňami a časťou ľahkých mínometov,
dostávala krok za krokom cez hrebene.
Do polovice apríla sa vojskám podarilo
presunúť do výšky 1304 metrov sedem
delostreleckých batérií, ktoré potom
účinne napádali hlavné nepriateľské
miesta odporu na Polome, Grúni a v Žilinskej kotline, s čím protivník
nerátal. Hitlerovci obzvlášť silno opevnili Polom, holý a skalný
masív so zvislými stenami a priepasťami. Premenili ho na nedobytnú
pevnosť. Najťažšie boje na hrebeňoch sa rozpútali 17. a 22. apríla.
Nadšenie príslušníkov I. čsl. arm. zboru a ich bojový elán nemohla
zastaviť ani tvrdosť a krutosť nepriateľa, jeho remeselná bojová
zručnosť, technika jeho zbraní, ani nepriazeň počasia. 21. apríl bol
prvým úspešným dňom. Zbor bol po celej šírke v tesnom dotyku
s nepriateľom. Obojstranne sa vysielali prieskumné hliadky,
ohmatávajúce postavenie a hľadajúce v nich slabiny, chyby, ktoré by
sa dali pri útoku využiť. Nemci obranu zdokonaľovali. Prisunovali
všade materiál a najmä pri Dubnej skale bolo bádať zvýšenú činnosť.
Lyžiarsky oddiel, ktorý bol na ľavom krídle, urobil hlboký prieskum
a dostal sa až nad Kunerad. V údolí Váhu, v hrdle Strečnianskej
tiesňavy pri Dubnej skale dosiahol III. prápor 1. brigády významný
úspech. Zmocnil sa opevnenia v kameňolome nad železničnou
stanicou Dubná skala za účinnej podpory delostrelectva, ktoré
priamou streľbou z húfnic obranu priamo rozbilo. Osvedčila sa tu aj
spolupráca s partizánmi. O 13.50 hod. vyrazil podľa rozkazu veliteľa
4. brigády útok na Polom. Prudkým výbehom sa dostal VII. prápor až

na skalnatý vrchol Polomu. Nemci vzápätí začali protiútok a Polom
bol zasa stratený. Straty pri tejto akcii boli na oboch stranách veľké.
Nemci, vedomí si dôležitosti Polomu, zanovite bránili za každú cenu.
Situácia v tomto úseku zostala k večeru nejasná, lebo niečo sa zo VII
práporu na Polome predsa zadrapilo a tam sa kŕčovite držalo. Nedalo
sa však zistiť, aká je to sila. Na Polom sa hneď vyslali posily. Celý
hrebeň Polomu sa topil v hustej hmle, ktorú nevedeli ani explózie
a záblesky mín a granátov roztrhať. Nad Polomom sa otvorilo peklo
detonácií, ktoré sa v ozvenách niesli po celej Malej Fatre. V denníku
4. brigády z 21. apríla 1945 je zápis: "Nepriateľ na starom mieste.
Robil hliadkovanie, zdokonaľoval svoju obranu za pomoci civilného
obyvateľstva. Prisunoval materiál. Naše jednotky na všetkých
úsekoch v dotyku s nepriateľom.O 13.50 hod. začal útok na
Polom /1069/. Lyžiarsky oddiel uskutočnil hĺbkový prieskum
a dostal sa až na 1 km východne od 765. Polom obsadený,
protiútokom stratený. Straty na oboch stranách veľké. Na Polome sa
však niečo zachytilo, posily vyslané. Celková situácia nejasná.
Počasie na horách hmlisté. Zásobovanie obtiažné. 22. apríl bol
rozhodujúcim dňom, ktorý priniesol definitívne víťazstvo na
Polome. Kľúč od horskej závory na ceste do Žiliny sa dostal do rúk
zboru. Ráno bola situácia na Polome ešte
nejasná. Uskutočnil sa prepad sústredenou
paľbou. Nepriateľ kládol míny na tej časti,
ktorú mal v rukách. Zásobovanie bolo stále
ťažké a problematické. Ani počasie sa
nezlepšilo. Na hrebeňoch ležali oblaky. Bolo
v i d i e ť i b a n a n i e k o ľ k o k r o k o v.
V údoliach bolo už lepšie. Hmla sa trhala
a miestami bolo jasno. Rozkazy boli vydané.
Proti Polomu vybehli vojaci VIL a IX. práporu
4. brigády. Náčelník štábu 9. práporu 4. brigády
npor. Hudec, osvetový dôstojník ppor. Egyd
Pepich. Zúrivý útok sa rútil ako lavína
a zaplavil celý skalný masív Polomu. Za každý
získaný meter sa draho platilo krvou. Vojaci
museli miestami liezť štvornožky a viac sa
plaziť, ako ísť vzpriamene. Útok napriek
všetkým ťažkostiam nehasol, i keď vrchol hory
prechádzal z rúk do rúk. Jednotky sa konečne na
skalnatom vrchole zachytili, aby už viac ani
o piaď neustúpili. Nemci sa zúfale bránili,
straty na oboch stranách boli opäť veľké.
Z dvoch útočiacich práporov zostali vlastne len
trosky, ktoré sa na skalnatom temene držali
a bránili. V týchto bojoch sa odohrali
nezabudnuteľné prípady hrdinstva odhodlania,
ako ich spomína veliteľ 4. brigády plk. Markus.
Dva prápory útočili proti nemeckému
pluku,ktorý sedel v dokonale vybudovanej
o b r a n e . Te d a p r o t i d v o j n á s o b n e j
presile.Chlapci padali nielen od nepriateľských
guliek, ale aj od skalných úlomkov trhaných detonáciami. Mnohých
zabil tlak explózie, hodiac ich skaly alebo do hlbokých priepastí Stalo
sa, že mína zasiahla náplne obsluhu ťažného guľometu. Obsluhu na
mieste roztrhalo a rozbilo aj postavec na guľomete. Chlapci sa ku
guľometu priplazili a vybrali ho z rozbitého podstavca Živý
vystriedal mŕtveho druha priviazal guľomet o kmeň stromu a pálil
ďalej do nepriateľa."
Denník za slobodné Československo písal o bojoch takto:

"Postup v týchto miestach bol nezvyčajne ťažký. Vojaci boli
nútení driapať sa meter za metrom dopredu. Nemci zúrivo hádzali
granáty, strieľali z pancierových pästí a padajúce kamene
strhávali vojakov späť. Boj o Polom trval 6 hodín. Ani po jeho
obsadení sa ho Nemci nechceli vzdať. Vo večerných a nočných
hodinách sa pokúšali o zúrivé protiútoky, ale situáciu na Polome
už nezmenili. Všetky protiútoky sa s veľkými stratami odrazili a
Polom zostal definitívne v rukách 4. brigády. Dvadsať dní bojov
na Malej Fatre si vyžiadalo okrem veľkej námahy, útrap
a materiálnych obetí aj mnoho životov. Viac ako 1500 vojakov

( dokončenie na str. 6 )
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( pokračovanie zo str. 5 )
1. čsl. armádneho zboru padlo v týchto ťažkých bojoch. Najviac
obetí si vyžiadala bitka o skalnú pevnosť Polom, kde padlo 493
vojakov 4. brigády. Obete tohto heroického boja neboli márne.
Dnešnej i budúcim generáciám ich pripomína pamätník pôvodne na
Polome, teraz premiestnený na vrch Javorina, ktorý je nielen
pomník padlým hrdinom I. čsl. arm. zboru v bojoch cez Malú Fatru,
ale je aj symbolom víťazstva. Od porážky fašistického Nemecka
uplynulo 60. rokov. Bola to najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva.
Vtiahla do svojich pazúrov 70 krajín s celkovým počtom 1 miliarda
700 miliónov obyvateľov. Boje zachvátili územie 40 štátov z
3 kontinentov, Európy, Ázie, Afriky. Na porážke fašistického
Nemecka má podiel celá protifašistická koalícia víťazných
mocností. Na vojnových poliach bojovalo až 110 miliónov vojakov.
Počet padlých presiahol takmer 60 miliónov ľudí. Pri
bombardovaní a ničení miest a dedín zahynulo vyše 20 miliónov
žien a detí. Počet zranených a zmrzačených ľudí dosiahol
29,5 milióna. Viac ako 30 miliónov nevinných obetí sa nevrátilo
z fašistických koncentračných táborov.
60. výr. oslobodenia Slovenska pripomíname si veršami
vytesanými do mramorového pamätníka víťazstva ľ čsl. arm. zboru
na vrchu Javorina v Stráňavách:

Nie nemôže pravda vykrvácať,
vrava bojov neprestáva znieť.
My sme živí, lebo žije práca
a národy šťastné, víťazné.

OŠK Baník Stráňavy
Dospelí 4. liga sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.

T.Štiavnička
Valča
Rudinská
L.Lúčka
Bánová
Nižná
Krásno n.Kys.
Stráňavy
Tvrdošín
Trebostovo
Námestovo
Lisková
Martin
D.Hričov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
10
10
10
10
9
8
7
6
7
5
3
1
2

2
4
4
4
2
4
4
4
5
2
2
4
7
4

4
4
4
4
6
5
6
7
7
9
11
11
10
12

40:14
35:17
36:22
26:16
44:26
30:15
29:27
22:24
19:23
25:37
31:37
21:43
9:22
14:58

38
34
34
34
32
31
28
25
23
23
17
13
10
10

17 12 1 4
17 10 2 5
16 9 4 3
17 9 2 6
16 7 5 4
16 7 3 6
17 7 3 7
16 7 2 7
17 6 4 7
16 7 1 8
17 5 6 6
17 6 2 9
16 5 2 9
17 0 1 16

46:26
33:18
45:16
29:24
25:19
37:26
29:27
27:30
28:31
27:40
24:35
31:32
19:32
7:51

37
32
31
29
26
24
24
23
22
22
21
20
17
1

Dorast 4. liga sever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Krásno
Stráňavy
Belá
Lisková
Rajec
Štiavnik
Zuberec
Rudina
Košťany
Rabča
L.Hrádok
Strečno
Rosina
D.Hričov

Vnútropodnikový predpis k používaniu
jednotnej nákupnej karty
v COOP Jednota Zilina, spotrebné družstvo
S účinnosťou od 22.4.2005 vydáva predstavenstvo COOP
Jednota Žilina, spotrebné družstvo vnútropodnikový
predpis o používaní jednotnej nákupnej karty, ktorá je
(ďalej len "nákupná karta), vernostným produktom a
súčasne aj marketingovým nástrojom systému
franšízového reťazca COOP Jednota na Slovensku a ktorá
platí vo všetkých prevádzkových jednotkách spotrebných
družstiev na Slovensku:
1. Držiteľom nákupnej karty sa stáva:
a) každý člen COOP Jednoty Žilina. SD. ktorý ju
používa v rámci výhod poskytovaných členom
družstva,
b)
zákazník, ktorý vyplní a odovzdá predpísanú
prihlášku.
Držiteľovi nákupnej karty, ktorý bude iba zákazníkom.
nevzniká právo podieľať sa na spravovaní a riadení
družstva. COOP Jednota Žilina. SD poskytne nákupnú
kartu členom a zákazníkom bezodplatne.
2. Držiteľom nákupnej karty nemôže byť právnická osoba.
3. Každý držiteľ nákupnej karty môže vlastniť len jednu
nákupnú kartu, ktorej obstarávacia cena je stanovená na
50,- Sk vrátane DPH. Nákupná karta je neprenosná a je
platná len s podpisom držiteľa, na meno ktorého bola
vystavená. Nákupnú kartu je oprávnený používať len jej
držiteľ.
4. Právo byť držiteľom nákupnej karty zaniká:
- na základe písomného oznámenia držiteľa nákupnej
karty, smrt'ou držiteľa nákupnej karty.
- rozhodnutím COOP Jednoty Žilina. SD
5. Pri strate. odcudzení alebo poškodení nákupnej karty sa
vydá duplikát za poplatok Sk 50,-. Poškodenú nákupnú
kartu je jej držiteľ povinný vrátiť.
6. Zľava z nákupu sa poskytne vo výške 1% z celkového
nákupu za rok 2005, na prevádzkovej jednotke. kde sa
vedie evidencia členov, u nečlenov - zákazníkov na tej PJ.
ktorú si zákazník určí v prihláške. Minimálna suma zľavy,
ktorá sa poskytne bude vo výške Sk 50,- a viac. Zľavy do
sumy Sk 50.- sa nevyplatia.
7. Zľava z nákupu sa poskytne pri platbe v hotovosti a pri
platbe platobnou kartou. pri platbe stravnými poukazmi,
resp. inými odbernými poukážkami sa zľava z nákupu
neposkytne.
8. Výplata zľavy z nákupu sa poskytne jedenkrát v roku
formou bezplatného odberu tovaru na PJ, na základe
výšky vykonaného nákupu v bežnom roku do 31.12.
Termín výplaty sa zverejní na všetkých PJ v pôsobnosti
COOP Jednoty Žilina. SD. Ak sa zľava nevyberie
v termíne, ktorý je na to určený, zľava prepadne v
prospech COOP Jednota Žilina. spotrebné družstvo a člen
a zákazník stráca nárok na jej vyplatenie. O prípadnej
výnimke rozhodne predstavenstvo družstva. Dedičom po
zomrelých členoch bude zľava z nákupu vyplatená
dodatočne, formou odberu tovaru. po predložení
právoplatného dedičského rozhodnutia.
9. Nákupné karty I ktoré jej držitelia používajú len na účely
registrovania svojich nákupov majú platnosť do
31.decembra 2006, a to bez ohľadu na to. aká časová
platnosť je uvedená na nákupnej karte. Nákupné karty,
ktoré po otvorení účtu v OTP Banke Slovensko sa stávajú
zároveň aj platobnými kartami, platia do lehoty a za
podmienok, ktoré stanoví príslušná pobočka OTP Banka
Slovensko.
10. Právo byť držiteľom nákupnej karty zaniká rozhodnutím
predstavenstva družstva. ak sa držiteľ nákupnej karty
dopustí závažných majetkových priestupkov voči
majetku družstva, morálnych priestupkov apod.
Ing. Vojtek Vincent
predseda predstavenstva
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