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Štatistika za rok 2005
Úlohy obce v roku 2006
Píšu žiaci ZŠ
Výstavba nájomných bytov
Šport

ZASADNUTIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Zo zasadnutia Obecného zastupitel stva
v Stránavách, konaného dna 20. januára
2006
-

Vo l b a n á v r h o v e j k o m i s i e
Kontrola plnenia uznesení
Výstavba nájomných bytov
Úver z DEXIA banky, Banková
záruka
Hospodárenie obce za rok 2005,
záverecný úcet obce za rok 2005
Vyhodnotenie plnenia úloh za
rok 2005
Úlohy a rozvoj obce v roku 2006
Plán práce OZ a komisií na rok
2006
Žiadost o financnú výpomoc na
odstránenie havarijného stavu
potoka
Žiadost o financný príspevok na
štartovné v 3. lige futsalu
Rôzne

Zasadnutie obecného zastupitel stva,
3. marca 2006 o 17.00 hod.
-

Vo l b a n á v r h o v e j k o m i s i e
Kontrola plnenia uznesení
Výsledky školského polroka v
ZŠ a MŠ
Zabezpecenie protipožiarnych
opatrení v obci v roku 2006
Oslavy 61. výrocia vít azstva nad
fašizmom
Oprava fasády kostola
Rôzne

Doplňujúce voľby
starostu

25. marca 2006
sa v zasadačke obecného úradu od 7.00 hod. do 20.00 hod.
budú konať doplňujúce voľby na starostu obce.
V týchto voľbách si občania zvolia starostu do konca
riadneho volebného obdobia, t.j. do decembra 2006. V tomto
čase sa budú konať riadne komunálne voľby.

Kandidátmi sú :
1. Ján BUKOVČAN, Ing., 53 rokov
správca budovy VÚC Žilina
Komunistická strana Slovenska

2. Zdeněk KUNHART, Mgr., 54 rokov
člen horskej služby
Strana zelených na Slovensku

3. Peter LONČÍK, Ing., 40 rokov
technik
Smer - sociálna demokracia

4. Jozef PAPÁN, Ing., 51 rokov
technik
Slovenská národná strana

ŠTATISTIKA ZA ROK 2005
V našej obci sa v roku 2005 narodilo 18 nových občanov, ktorých sa chystá ZPOZ
pri Obecnom úrade v Stráňavách oficiálne privítať v apríli tohto roku. Medzi nás
budeme pozývať :
Kampasa Šimona, Štrbovú Emu, Lončíkovú Ninu, Tabačkovú Barboru, Mikulášovú
Sarah, Kurtovú Sabínu, Hanuljaka Timoteja, Daňovú Júliu, Žiakovú Eriku, Rozina
Mária, Praženicovú Emmu, Vereša Eduarda, Bitušíka Alexeja, Bitušíka Gabriela,
Sučíka Lukasa, Lašúta Dávida, Bahr Leonie a Slezáka Daniela.

V živote je najdôležitejšie zdravie a
láska. To, že láska panuje v našej
obci, dokazuje počet sobášov v
minulom roku, ktorých bolo 21.
Spoločné áno si v roku 2005
povedali:
Prieložný Peter a Ivana Mičíková
Betka Roman a Terézia Toroková
Kucharčík Beňadik a Anna Karchutňáková
Sušík Ľubomír a Kristína Hláčiková
Vereš Eduard a Andrea Pavlíková
Ing.Barošinec Michal a Ing. Milota Janíková
Staňo Rastislav a Ing. Erika Kubicová
Vančík Juraj a Eva Žiaková
Fišer Václav a Ivana Verešová
Janto Jaroslav a Ivana Zakopčanová
Bahr Frank a Jana Holbojová
Daniška Jaroslav a Zuzana Púčková
Bačinský Peter a Ing. Barbora Ondáková
Ondák Pavol a Eva Tojčíková
Piovarči Milan a Petra Tarabová
Gabaj Ivan a Martina Zuzíková
Ďurnek Pavol a Ľubomíra Hasková
Kolár Jan a Miroslava Kašparová
Púček Maximilián a Jana Ďurajková
Ing. Kucian Peter a Romana Mičíková
Krajčí Juraj a Andrea Čičmancová

Život plynie velmi rýchlo a cas je
neúprosný a spravodlivý ku všetkým.
V roku 2005 sme sa navždy rozlúcili s
nasledovnými spoluobcanmi:
Pešková Johana, Ondák Karol, Hreus Ján, Jaríčková
Anna, Ondák Jozef, Holboj Štefan, Holbojová Margita,
Rendárová Mária, Nezdobová Magdaléna, Daňová
Alžbeta, Ondáková Irena, Lončík Karol, Jaríček Vladislav,
Mgr. Ondák Daniel, Magočová Bernardína, Moravčíková
Štefánia, Chmelo Ján, Novák Pavol
ČESŤ ICH SVETLEJ PAMIATKE
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Naša obec je krásna a sme právom na ňu veľmi hrdí.
V roku 2005 sa k nám prisťahovalo 25 nových občanov:
Škvarnová Alena, Šušorená Dominika, Ing. Sventek
Vladimír, Ing. Jana Sventeková, Sventek Patrik, Sventek
Lukáš, Mgr. art. Graf Jozef, Gráfová Antónia, Gráfová
Erika, Ing. Barošincová Milota, Michalina Miroslav,
Púčková Anastázia, Hruška Igor, Ochodničanová Jana,
Tóth Dušan, Sučík Ľubomír, Ondáková Eva, Janto
Radoslav, Slezák Jozef, Piovarčiová Petra, Ing. Mráz
Peter, Mrázová Lenka, Mráz Martin, Mrázová Nina,
Mikuláš Róbert.
A naopak z našej obce sa odsťahovalo 27 občanov:
Kucharčíková Monika, Kucharčík Erik, Kucharčík Pavol,
Kučera Jozef, Kučerová Beáta, Kučerová Lucia,
Kučerová Júlia, Kučera Lukáš, Kučerová Natália,
Kučera Jozef Sebastián, Kučera Benjamín, Magoč
Ladislav, Magočová Jana, Magočová Michaela,
Magočová Lucia, Magoč Maroš, Knapík Štefan,
Prieložná Ivana, Danaj Branislav, Danajová Monika,
Danajová Pavla, Prášková Denisa, Prášek Silvester,
Prášková Šarlota, Ing. Staňová Erika, Hreus Jozef,
Vančíková Eva.
Zemánková Marta

Úlohy a rozvoj obce v roku 2006
Schválené uzn. OZ c. 7/2006, zo dna 20.1.2006.
1. 650. výroèie vzniku obce 15.9.2006.
Príprava a rôzne akcie, ktoré sa budú zabezpeèova• .
2. Výstavba nájomného bytového domu s 30 bytmi ak
dostaneme dotáciu.
3. Letná turistická sezóna – termálne kúpalisko
Príprava a prevádzkovanie v roku 2006.
4. Regulácia potoka – pod¾a finanèných možností – potok
spravuje Povodie Váhu.
5. Štátna cesta cez obec – odvodnenie a zabezpeèovanie
rekonštrukcie – štátnu cestu spravuje VÚC.
6. Nová bytová výstavba rodinných domov od jestvujúcej 6 b.j.
ku kolónií Polom.
I. etapa – zabezpeèovanie majetkových vecí a finanèných
prostriedkov na realizáciu inžinierskych sieti. Žiados• na
Európske fondy podaná.
7. Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ, ZŠ – pod¾a
finanèných možností.
8. Penzión na kúpalisku – oprava strechy.
9. Termálne kúpalisko – dobudovanie, modernizovanie vybavovanie finanèných prostriedkov cez Európske fondy.
10. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – èas• pod¾a finanèných
možností.
11. Pomník na Házovom – oprava.
12. Územný plán obce – prehodnotenie – aktualizovanie z
prostriedkov fondov.
13. Múzeum – oprava sociálnych zariadení – prevádzkovanie.
14. Pamätník Ví• azstva l. èsl.arm.zboru na Javorinách – oprava
poškodenej dlažby a obkladov pod¾a pridelenia finanèných
prostriedkov z MV SR.
15. Chatka pre zdravotníkov na kúpalisku.
16. Budovate¾sko –skráš¾ovacie akcie pre zlepšenie životného
prostredia v obci:
- výsadba stromov, okrasných kríkov, ošetrovanie a údržba zelene.
Zbúranie starých
domov .
- vyèistenie a údržba verejných priestranstiev v obci.
17. Doprava v obci – dopravné znaèky – vyèistenie komunikácií

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
A ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2005
Pre rok 2005 bol schválený obecným zastupiteľstvom rozpočet
obce ako vyrovnaný v príjmoch i výdajoch.
Podľa účtovnej závierky k 31,12.2005 boli príjmy
celkom vo výške 18 665 119,48 Sk a výdaje celkom
18 264 063,60 Sk.
Na základe smerníc postupov účtovania v celkových
príjmoch sú zarátané aj príjmy poskytnuté zo štátneho rozpočtu
pre základnú školu vo výške 6 156 702,50 Sk. Základná škola s
materskou školou a školskou jedálňou je samostatný právny
subjekt, preto finančné prostriedky boli poukázané na bežný
účet školy, o ich použití rozhodovala riaditeľka ZŠ.
Vlastné príjmy obce boli v celkovej výške 12 508 416,98 Sk.
Z uvedeného vyplýva:
Príjmy obce celkom
18 665 119,48 Sk
Výdaje celkom
18 264 063,60 Sk
/ v tom : prostriedky ZŠ
6 156 702,50 Sk
orig.kompetencie MŠ + ŠJ
1 884 000,- Sk
ostatné výdaje obce
10 223 361,10 Sk
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
+ 401 055,88 Sk

po zimnej údržbe.
18. Miestny rozhlas – prevádzkovanie a údržba.
19. Kultúrny dom – prevádzkovanie a oprava strechy.
20. Kanalizácia obce COV , precerpavacka
prevádzkovanie –údržba.
21. Údržba cintorína a domu smútku – príprava priestorov pre
nové hroby.
22. Údržba miestnych komunikácií – živicné vysprávky.
23. Pomoc obce pri oprave fasády kostola a odvodnení priestoru
kostola.
24. Zimná údržba komunikácií.
25. Starostlivost o vojnové hroby.
26. Odvoz komunálneho odpadu – triedenie.
27. Vycistenie všetkých kanalizacných šachiet v obci.
28. Vydanie nových propagacných materiálov a pohl adníc k 6 5 0 .
výrociu prvej písomnej
zmienky o obci.
29. Vydávanie „STRÁNAVSKÝCH ZVESTÍ“
30. Obecné televízne káblové vysielanie – každú druhú nedel u o
11.00 hod., repríza v pondelok o 17.00 hod.
31. Oslavy 61. výrocia vít azstva nad fašizmom a ukoncenia 2.
svetovej vojny – okresné oslavy.
32. Oslavy 62. výrocia SNP – slávnostné posedenie pri múzeu.
33. Akcie ZPOZu – uvítanie detí do života, Den matiek, Mesiac
úcty k starším – posedenie so staršími obcanmi, jubilanti –
50. výrocie narodenín, 25. a 50. výrocie svadby, rozlúcka
so zosnulými v miestnom rozhlase.
34. Cestný Beh od pamätníka k pamätníku.
35. Cyklistický pretek od múzea k pamätníku na Javorinách.
36. Údržba športových objektov na futbalovom štadióne.
37. Podpora všetkých druhov športu v obci, rekreacných i
registrovaných, najmä futbalu v rozsahu financnej pomoci
schválenej v rozpocte obce na rok 2006 (futbal 400 000,- Sk)
38. Rozšírit ubytovacie kapacity o 1 chatku ( 8 lôžok) na
termálnom kúpalisku.
39. Vybudovanie nového oplotenia medzi areálom materskej
školy a detským ihriskom.
40. Náter strechy na materskej škole.
41. Šachový vianocný turnaj – Memoriál Mgr. Daniela Ondáka.

VÝDAJE OBCE V ROKU 2005 :
Oddiel 01 Všeobecné verejné služby
plán 3 764 000,- Sk skutoč. 3 601 702,09 Sk

% 95,69

Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť /Hasičský zbor/
plán 50 000,- Sk
skutoč.37 151,- Sk
% 74,30
Oddiel 04 Ekonomická oblasť
plán 250 000,-Sk
skutoč 285 386,70 Sk % 114,15
Prostriedky boli prekročené z toho dôvodu, že bola vypracovaná
komplexná projektová dokumentácia na rekonšrukciu obecnej
komunikácie v úseku od šesťbytovky č. 332 až pod Polom.

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia
plán 1 321 000,- Sk skutoč 1 254 223,20 Sk

%94,65

Prostriedky boli čerpané na financovanie zberu a uskladnenia
domového odpadu, na prevádzku čističky odpadových vôd a
prečerpávačky, údržbu verejných priestranstiev vrátane Pamätníka
víťazstva na Javorinách.

Oddiel 06 Bývanie a občianska vybavenosť
plán 630 000,- Sk
skutoč 355 269,90 Sk

% 56,39

Oddiel 08 Rekreácia, kultúra náboženstvo
plán 3 111 000,-Sk
skutoč 3 110 834,31 Sk % 100,0
V tejto časti sú vykázané zúčtované prostriedky na :
Kúpalisko , na prevádzku a údržbu bolo použité celkom
1 060 797,11 Sk . Zvýšené čerpanie prostriedkov vyplynulo zo
skutočnosti, že nariadením regionálneho zdravotného ústavu
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Výročná schôdza dôchodcov
Dňa 5.marca 2006 sa konala výročná
členská schôdza Jednoty dôchodcov Klubu dôchodcov v Stráňavách spojená
s oslavami MEDZINÁRODNÉHO
DŇA ŽIEN. V kultúrnom programe
vystúpili deti z MŠ pod vedením pani
učiteľky K.Pytlovej a členky dôchodkyne ženského speváckeho
zboru v Stráňavách. Schôdze sa
zúčastnila i členka Republikovej rady
Jednoty dôchodcov na Slovensku a
predsedníčka Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Žiline
p.Muščíková Margita a Ing.Papán Jozef
zastupujúci starosta obce.
Zo správy o činnosti organizácie za rok
2005 vyberáme:
ZO, Jednoty, dôchodcov má 90 členov.
Výbor v roku 2005 zasadal 15 krát účasť 90 %. Členské schôdze
boli plánované 2, uskutočnili sa 2. Prvá
bola 6.3.2005 ako hodnotiaca členská
schôdza spojená s oslavami MDŽ s
účasťou 68 členov + 2 hostia. Druhá
bola 22.10.2005 s účasťou 65 členov +
2 hostia. Bola to slávnostná členská
schôdza z príležitosti "Mesiaca úcty k
starším". Na tejto schôdzi blahoželali
jubilantom pri dovŕšení veku 60, 65, 75,
80 a 85 rokov. Odmenených bolo 18
jubilantov a každému bol odovzdaný
darček. Na schôdzi bola i zdravotná
prednáška o vysokom krvnom tlaku a
cukrovke, ktorú predniesla
MUDr.Jančiová.
V klube dôchodcov v zimnom období
sa stretávajú členovia, najmä ženy
každý štvrtok od 14,oo do 17,oo hod.. Je
tam možnosť robiť rôzne ručné práce a
každému sa zmeria krvný tlak. Ako
každý rok i v minulom roku bolo dňa
8.2,2005 v klube fašiangové posedenie
so zábavou. Zúčastnilo sa ho 41 členov
a členiek. Všetci sa výborne zabávali
pri hudbe, bola i tombola, kvíz o
Stráňavách a okolí. Vyvrcholením
večera bolo vystúpenie masiek a tieto sa
predviedli aj na fašiangovej zábave v
tanečnej sále kultúrneho domu.
Fašiangové posedenie, s hudbou a
volnou zábavou v klube dôchodcov
bolo i v tomto roku 28.2.2006. Dna
16.5.2005 usporiadali posedenie pri
"Svätodušnom guláši" na futbalovom
ihrisku. Zúčastnilo sa ho 62 členov. Dňa
18.júna 2005 v rámci Dňa mužov
poriadali posedenie s členmi - mužmi v
klube dôchodcov. Účasť 22 mužov. Do
okresnej súťaže o "detské ihrisko",
ktorú vypísali a organizovali "Žilinské
noviny" a vyhrali ju Stráňavy

organizácia dôchodcov zakúpila za
200.- Sk noviny so súťažným kupónom.
Dna 2.7.2005 bola v klube prevádzacia
predajná akcia, ktorej sa zúčastnilo 20
členov.
Tak, ako pri iných činnostiach aj v práci
a činnosti našej organizácie sú
určujúcim faktorom peniaze. Ak
chceme našu činnosť rozvíjať a
zlepšovať musíme si peniaze zarobiť na
brigádach.
V roku 2005 sme uskutočnili tieto
brigády;
- 25..4.2005 - čistenie pamätníka
víťazstva a okolie pamätníka na
J a v o r i n á c h . Ú č a s ť 1 9 č l e n o v,
odpracovaných 148 hodín.
- 31.8.2005 - čistenie a pálenie dreva v
materskej škole. Účasť 23 členov,
odpracovaných 120 hodín.
- 3.9.2005 - brigáda pri cintoríne doobeda i poobede pálenie konárov z
rezaných stromov. Účasť 31 členov a
členiek, odpracovaných 165 hodia.
Za ťažkú a namáhavú prácu pri
orezávaní stromov a pálení dreva pri
materskej škole a cintoríne každý
brigádnik mal zaplatené jedno kúpanie v
Slov.lieč.kúp.v Rajeckých Tepliciach a
guláš. Výdavky na základe rozhodnutia
výberu platila naša organizácia.
Uvedené brigády a odpracované hodiny
nám obecný úrad zaplatil. Zájazdy:
Dňa 20.4.2005 Poľsko - účasť 43 osôb
Dňa 26.10.2005 - Poľsko - účasť 44 osôb
Dňa 27.6.2005 - SLK. Rajecké Teplice účasť 48 osôb
Dňa 19.9.2005 - SLK. Rajecké Teplice účasť 31 osôb
Dňa 28.10.2005 - SLK Turč. Teplice účasť 41 osôb.
Platilo sa iba
kúpanie 85- Sk. Autobus platila obec.
Zájazdu sa zúčastnili i nečlenovia našej
o rg a n i z á c i e . B o 1 t o d a r o b c e
dôchodcom v Mesiaci
úcty k starším.

INFORMÁCIA
ZO SZZ STRÁŇAVY
Dňa 11.2.2006 zvolal výbor ZO
SZZ výročnú členskú schôdzu. Na
výročnej členskej schôdzi bola okrem
iného hodnotená činnosť ZO, ktorá sa
riadila uznesením z predchádzajúcej
členskej schôdze. Činnosť bola
hodnotená veľmi pozitívne.
Na jar a v jeseni minulého roku
zorganizovala naša ZO zber železného
šrotu. Ďalej bol zorganizovaný zájazd na
výstavu „ZÁHRADKÁR" do Trenčína.
V októbri bola zorganizovaná druhá
miestna výstava ovocia a zeleniny, ktorá
bola spríjemnená vystúpením malej
dychovej hudby.
V tomto roku opäť navštívime
výstavu v Trenčíne a zorganizujeme
výstavu na AGROKOMPLEX Nitra. V
jeseni zrealizujeme miestnu výstavu
ovocia a zeleniny. Exponáty na výstavu
môžu ponúknuť okrem členov aj ostatní
občania. Našej členskej schôdze sa
zúčastnil náš aktivista Dpt. Slavomír
Funtík, ktorý v diskusii oboznámil
členov o konaní VlII. zjazdu záhradkárov
v Nitre a s jej závermi.
Na záver výročnej členskej
schôdze bola vykonaná prednáška na
tému "technológia pestovania zemiakov"
ktorú odprezentoval odborný poradca
OV SZZ v Žiline Ing. Čerňanský.
Zároveň ponúkol možnosť
zakúpenia nových sadbových zemiakov.
Záujemci si tieto objednali
prostredníctvom predsedu ZO
p.Harmečku.
Úlohou našej organizácie v
ďalšom období bude okrem iného dostať
do povedomia našich občanov nové
poznatky pestovania ovocia a zeleniny.
Chceme to dosiahnuť organizovaním
odborných prednášok na ktorých sa môžu
zúčastniť okrem
členov aj naši
občania.
P r e d s e d a
ZO SZZ Stráňavy
Pavol Harmečko

z výročnej schôdze dôchodcov
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hrozilo, že kúpalisko v túto LTS bude
zatvorené. Ako nutnosť sa javila výmena
umelohmotných rohoží - solárií pri
obidvoch bazénoch v cene 450 000,- Sk a
meranie riediacej vody v cene 50 000,Sk. Mimo toho boli vykonané nátery
bazéna a iná bežná údržba celého areálu
kúpaliska.
OŠK Baník Stráňavy, transfer na činnosť
bol poskytnutý vo výške 410 000,- Sk
Mimo toho bol poskytnutý autobus na
odvoz na zápasy, kosenie areálu
štadióna a iné práce a služby.
Chata - penzión, prevedená údržba v
hodnote 50 000,- Sk.
Detské ihrisko, náklady na zriadenie nového
detského ihriska 56 342,- Sk.
Knižnica, nákup kníh 5 466,- Sk
Kultúrny dom, prevádzkové náklady, údržba
1016 150,- Sk
Kábelová televízia, prevádzka a údržba 378
708,80 Sk
Dom smútku, cintorín 123 082,- Sk

Oddiel 09 Vzdelávanie
plán 0
skutoč. 506 928,- Sk
Prostriedky boli použité na prestavbu a
rekonštrukciu školskej jedálne .

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie
plán 285 000,- Sk skutoč. 232 496,40
% 81,58
Sociálne odkázaným žiakom na štipendiá,
príspevok na stravovanie a učebné
pomôcky bolo Poskytnuté celkom 65 725,Sk, taktiež boli použité prostriedky na
stravovanie dôchodcov, sociálna pomoc v
hmotnej núdzi a mzda opatrovateľky pre p.
E.Kubíkovú

KAPITALOVÉ VÝDAJE
plán. 0
skutoč. 815 938,50 Sk
V pôvodnom rozpočte obce nebolo z
kapitálovými výdajmi počítané. V priebehu
roka 2005 Po schválení v obecnom
zastupiteľstve bolo rozhodnuté o príprave
s t a v b y n á j o m n e j b y t o v k y. K r y t i e
kapitálových výdajov bolo zabezpečené
presunom finančných prostriedkov z
bežného rozpočtu a z rezervného fondu. Vo
výdajoch je zúčtovaná cena pozemku pod
výstavbu vo výške 300 000,- Sk a projektová
dokumentácia bytovky vo výške 515 938,50
Sk .

Mária Ondáková

Požiarníci
upozorňujú
Vážení občania !
S príchodom jarných dní' sa každoročne
v prírode vytvárajú podmienky pre
zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z
týchto dôvodov sa k Vám touto formou
hlásia opäť hasiči s cieľom upozorniť
Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám
rady, ako tieto riziká podstatne
obmedziť. V tomto období vrcholia
protipožiarne kontroly, ktoré z
poverenia obecného úradu vykonávajú

najmä dobrovoľní hasiči. Je potrebné,
aby ste dbali na ich rady a odporúčania a
zistené: nedostatky odstránili v záujme
Vašej bezpečnosti, ale i Vašich
príbuzných a susedov. Toto obdobie je
typické ako "Jarné upratovanie", kedy
dôkladne vyčistíme všetky obytné i
hospodárske budovy, odstraňujeme
nepotrebné predmety a horľavý
Materiál, aby sme si uvoľnili potrebné
priestory. Dôrazne Vás upozorňujeme
na nebezpečie vypaľovania trávy, ktoré
každoročné spôsobia je smrteľné
zranenia najmä občanov z radov
dôchodcov, ale i veľa požiarov
hospodárskych budov, stehov slamy a
lesných porastov.
Jarne mesiace predstavujú obdobie,
kedy sa nová vegetácia len začína
rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej
trávy, lista a ihličia predstavujú veľké
nebezpečie vzniku požiarov a najmä ich
rozširovaniu. Ešte máme v pamäti
nedávne rozsiahle požiare po celom
Slovensku, ktoré spôsobili nielen
finančné, ale i ekologické škody. Preto
venujte pozornosť pobytu deti v prírode,
pamätajte na to, že odhodená neuhasená
cigareta i zápalka sú častou príčinou
požiarov. Upozorňujeme i turistov, že
oheň možno klásť len na určitých
miestach a zvýšenú pozornosť treba
venovať jeho uhaseniu a uloženiu
popola pri chatách.
Vážení občania, milá mládež !
Lesy sú naším bohatstvom, upevňujú
nám zdravie. Z ekologického hľadiska
plnia nenahraditeľnú funkciu. Veríme,
že v spolupráci so Štátnymi lesmi,,
urbárskymi spoločnostiami i majiteľmi
lesov sa nám s Vašou podporou podarí
uchrániť prírodu pred zbytočnými
stratami. Pri tejto príležitosti Vám
pripomíname, že vznik požiarov je
potrebné ohlásiť na obecnom úrade,
alebo na ohlasovni požiarov.
Na záver mi dovoľte vysloviť
presvedčenie, že naše rady prenesiete do
svojich rodín, školských a pracovných
kolektívov. Len spoločné úsilie,,
opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu
preklenúť toto
obdobie zvýšeného
nebezpečia vzniku
požiarov bez
veľkých morálnych a
finančných strát.
Želáme Vám
pokojné prežitie
jarného obdobia a
príjemný pobyt v
prírode.
A n n a Ve r e š o v á
predsedníčka DHZ
Stráňavy

Výstavba nájomných bytov
Obecný úrad pod vedením
zastupujúceho starostu Ing. Papána
Jozefa začala v druhej polovici minulého
roka s prípravou výstavby bytov. Po
preskúmaní podmienok a záujmu pre
výstavbu bytov do osobného vlastníctva,
ktoré boli až na nejaké výnimky pre
väčšinu záujemcov nesplniteľné, napr.
náklad na 3-izbový byt je cca 1 500 000,Sk, z tioho musí žiadateľ 20% (300 000,Sk) zložiť pred začatím stavby a zbytok
80% (1 200 000,- Sk) pri dokončení
výstavby bytov ( v hotovosti, alebo
pôžičkami úvery v bankách a v štátnom
fonde rozvoja bývania). Z toho dôvodu
bolo uznesením obecného zastupiteľstva
rozhodnuté pripravovať nájomnú
bytovku.
Na nájomný bytový dom s 30
bytmi vypracovala PROMA s. r.o. Žilina.
ZADANIE STAVBY, ktoré bolo zaslané
na vyjadrenie všetkým zainteresovaným
organizáciám. Územné rozhodnutie
vydal spoločný stavebný úrad v Žiline.
Realizačný projekt stavby s prípojkami
inžinierských sietí vypracovala v
novembri 2005 PROMA s.r.o Žilina.
Stavebné povolenie bolo
vydané dňa 27.12.2005. Žiadosť o 70%
úver zo štátneho fondu rozvoja bývania
bola so všetkými predpísanými
prílohami zaslaná 30. januára 2006.
Žiadosť o poskytnutie 30% dotácie bola
na KSÚ doručená so 45 predpísanými
prílohami dňa 31. januára 2006.
Krajský stavebný úrad zasiela
žiadosti na Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR do 20.3.2006.
M Va R R r o z h o d n e o p o d a n ý c h
žiadostiach v druhej polovici apríla
2006.
Kamil Hruška.

Fašiangy - pochovávanie basy
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Môj rodný štát
SLOVENSKO
V jeden krásny deň som išla s
mojou kamarátkou na kúpalisko. Bolo
tam veľmi dobre a nechcelo sa nám ísť
domov, ale už bolo neskoro. Po
príchode domov som oddychovala,
pretože som bola veľmi unavená. Po
pol hodinke som vstala a išla som si
nachystať niečo na večeru. Ako som tak
išla po jedlo do chladničky, zatočila sa
mi hlava a odpadla som. Bola som
doma sama, tak mi nemal kto pomôcť.
A vtedy sa to začalo:
Videla som samu seba 20ročnú, vysokú, štíhlu, atraktívnu veľmi
známu
florbalistku, ktorá hrá za
najlepšie kluby .
Cestujem práve do Budapešti, hlavného
mesta Maďarska. Konali sa tam
M A J S T R O V S T V Á S V E TA v o
florbale. Bol to už môj posledný zápas.
Po Európe chodím už viac ako rok.
Spoznávam všetky kúty sveta a hlavne
si aj všímam, aké vzťahy majú medzi
sebou ľudia v týchto štátoch.
Po týždni, keď bolo po poslednom
zápase, začínam sa baliť. Chcem byť čo
najrýchlejšie doma. Veľmi sa teším.
Chýba mi celá moja rodina. A ešte
niekto. Veď tam, doma, na Slovensku,
som sa spoznala s jedným pekným
chlapcom. Začali sme spolu chodiť. O
pol roka som zistila, že musím ísť
znovu hrať. Teraz to bolo ďalej. Až do
Talianska. Opäť som sa rozlúčila s
mojou rodinou a aj s priateľom. Bol
veľmi smutný, že odchádzam.
Nemohol ísť so mnou, pretože študoval
na vysokej škole. Vo vlaku, pri návrate z
Talianska, som sa dozvedela, že môj
priateľ mal nehodu. Bolo to dosť vážne.
Hneď, ako som dorazila do Bratislavy,
nasadla som do ďalšieho vlaku a
ponáhľala sa domov.
O niekoľko týždňov sa vyliečil,
ale ja som nechcela už od neho odísť.
Poslala som môjmu trénerovi do
zahraničia správu, že už nechcem
chodiť hrávať takto ďaleko. Na moju
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správu mi tréner ihneď odpovedal.
Dali mi ešte poslednýkrát na výber
Buď sa presťahujem niekde do
zahraničia a budem pokračovať v
mojom športe, alebo s tým môžem
skončiť. Ja som si povedala, že radšej
budem doma s mojou rodinou a s
priateľom. Však som tých pamiatok
videla už aj tak dosť. Niekedy sa tam
vyberieme spolu. Najlepšie je doma - na
SLOVENSKU, s mojou rodinou. Aj my
tu máme veľa pekných pamiatok.
Doma sa tomu všetci potešili.
Ležím v posteli a nado mnou
stála celá rodina.
Na jednej strane som šťastná, ale i
nešťastná. Škoda, že to nebola
skutočnosť.
Alexandra Bulková, 9.roč.
ZŠ Stráňavy

Európa
poznanie a spolupráca
Všetky mestá sú zaujímavé,
mosty, rieky, polia, či stráne.
Spojme sa a buďme ako jedna veľká
rodina,
veď ľudia nie sú len samá spodina.
Naša spolupráca sa oplatí,
nebudú existovať dva rozdielne svety.
Nebude toľko biednych, vojen,
vdýchnime do celého sveta nádej.
Všetko na svete bude krásne,
i opustené deti budú šťastné.
Zvieratá si budú slobodne žiť,
nemusel by nikto pytliačiť.
Ľuďom sa bude ľahšie žiť v mieri,
nebudú sa báť zbrane a jej strely.
Ľudia by boli šťastní a veselí,
no zatiaľ sa to žiaľ nemení.
Spoznávajme iné krajiny bez
problémov,
láska letí ticho krajinou.
Budúcnosť Európy je v poznaní a
spolupráci,
to si spievajú aj na poliach vtáci.

Budúcnosť Európy
je v poznaní
a spolupráci
My, deviataci, sme „super“
trieda. Radi sa ucíme, športujeme,
tancujeme a len obcas nieco vyparatíme.
Jedného dna rozhodlo riaditel stvo školy,
že na konci školského roka pôjdeme za
odmenu na výlet. Kde to bude? Všetci
sme boli plní ocakávania. Ked medzi nás
prišla triedna ucitel ka a oznámila nám, že
budeme cestovat po vel kých mestách
Európy, všetci od úžasu onemeli. Po
chvíl ke ticha nastalo radostné výskanie.
V to ráno, ktorého sa už každý nevedel
dockat , stála celá trieda poslušne pred
kultúrnym domom. Boli sme ovešaní
batohmi a usmiati od ucha k uchu. Nástup
do autobusu prebehol neobycajne rýchlo.
Posledné zamávanie a dobrodružstvo
zacalo. Carokrásne lesy, mestá a dedinky
lemovali cestu, po ktorej uhánal náš
zeleno-biely autobus. Onedlho sme
prekrocili hranice nášho rodného
Slovenska.
Vítala nás Ceská republika. Navštívili
sme jej hlavné mesto Prahu, kde všetkých
upútal Pražský hrad a Staromestský orloj.
Na letisku sme nechali odpocívat náš
unavený autobus
a nastúpili do
obrovského strieborného lietadla.
Niektorí z nás mali z letu strach, ale po
pristátí v hlavnom meste Francúzska, bol
už každý hrdina. Tam sa najviac tešili
naše dievcatá, lebo Paríž je srdcom
svetovej módy.
Po prehliadke jeho krás sme
odcestovali do Talianska.
Navštívili sme potápajúce sa Benátky a
vecné mesto Rím. Stretávali sme len
samých milých a láskavých l udí. Práve v
tomto meste sme zistili, že ešte stále je
vel a vecí, ktoré majú l udia žijúci v celej
Európe spolocné. Ešte stále si stavajú
nádherné domy, nosia moderné šaty,
jedia a zabávajú sa. Unavení a plní
dojmov sme si v blízkej reštaurácii
objednali bolonské špagety. Ešte nám ich
ani nepriniesli na stôl, ked sa ozvalo
nepríjemné pípanie. Môj malý budík ma
zobudil
a prerušil cestu za
dobrodružstvom.
V tej chvíli som si uvedomil, že
nechcem o Európe len snívat . Ja a moji
spolužiaci chceme spoznávat a uzatvárat
nové priatel stvá najmä tam, kde budeme
študovat , pracovat a oddychovat .
Budúcnost Európy vidíme v jej
d alšom rozkvete, vo vzájomnej pomoci
a spolupráci všetkých jej obyvatel ov.
Marek Kuriš, 9.trieda

Odkaz do budúcnosti
/ 3. miesto v okresnom kole/
Rodina. Slovo, ktoré vyvoláva
predstavu pevnosti, kamennej
základne, miesto, kam chodíme domov.
Miesto, ktoré si každý musí vybudovať
sám. Ale v čom spočívajú tie obrovské
piliere šťastia našej „matky“ Európy?
Hoci odbilo iba jedenásť
hodín dopoludnia, ja som sa šiel už od
tej sobotňajšej nudy zblázniť.
„Nájdi si nejakú zaujímavú
robotu,“ poradila mi mama pri pohľade
na mňa.
Tak ma napadlo, že by mi neuškodilo
niečo si prečítať. Celú starkinu policu
kníh som prehrabal, no nenašiel som nič
zaujímavého. A zrazu som medzi
knihami zazrel malú koženú knižôčku.
Na moje veľké prekvapenie to bol
denník môjho prastarého otca. Bol
písaný z Francúzska, kde študoval ako
mládenec. Veľmi ma zaujímalo, ako sa
mu tam žilo, a tak som sa pustil do
čítania. V prvých častiach denníka
opisuje svojich francúzskych priateľov
a štúdium v škole. Zaznamenáva aj
krásy Paríža a množstvo prívetivých
ľudí. Ako som tak pokojne čítal, zrazu
som si uvedomil, že som sa dostal na
stránky, kde prastarý otec približuje
hrôzy prvej svetovej vojny. Takto znel
úryvok z denníka s dátumom
27.október 1916:
„Je to hrôza Všade navôkol sa strieľa,
nás cudzincov nechcú púšťať domov.
Neďaleké mestá už obsadili nemecké
vojská. Mám strach, že už nikdy
neuvidím svoju rodinu.“
Po týchto vetách sa mi rozbúšilo srdce.
Bol taký mladý a už musel pocítiť
trpkosť vojny na vlastnej koži. A
takýchto hrôzostrašných viet tam bolo
nekonečne veľa, až 11.novembra 1918
prišla zlomová veta.
„Svet sa umúdril Tečú slzy šťastia.
Spojili sa národy , aby si podali ruky a
zakopali vojnovú sekeru. Konečne mier
Hurá Hurá Hurá...“
A vtedy som pochopil, na čom
má byť založené šťastie a budúcnosť
Európy.
Keď budeme všetci spolupracovať ako
jedna veľká rodina, spoločne po
kúskoch postavíme Európu, veľkú
budovu šťastia, až po nebo.
Norbert Fecko, 9.roč.
ZŠ Stráňavy

Európion
Už 2 hodiny cestujem vlakom a
začínam byť unavená. Zaspávam a
sníva sa mi sen ...
Je leto a s mojou sestrou
Mirkou sa prechádzam po lúke. Slnko,
žiariace nad kopcom, nás oslepuje.
Prišli sme k múzeu a sadli si na delo z II.
svetovej vojny. Začal náš dlhý rozhovor
o prázdninách, ktoré strávime u rodiny v
Českej republike.
Mirka sa spýtala: „Čo myslíš? Budú
tam také vysoké hory ako u nás? Vieš, že
najradšej mám prírodu a ak tam nebudú
hory, nikam nejdem
Ja som sa zasmiala a povedala: „Neboj
sa. Samu ťa doma nenecháme a určite
prídu aj oni k nám. Vtedy si užiješ
prírody až-až. Pôjdeme na Havranku a
potom čoraz vyššie a vyššie až k
pomníku ...
Náš rozhovor prerušil neznámy muž:
„Prepáčte. Ako sa dostanem k pomníku?
Zasmiali sme sa a povedali: „Pôjdete
rovno po tejto ceste a keď sa bude
rozdvojovať, prejdete na ľavú stranu.
On sa usmial a sadol si k nám. Nechápali
sme, čo to má znamenať. Opýtali sme sa:
„Prečo ste si sadli k nám, keď ste sa
pýtali na cestu k pomníku? On odvetil:
„Nechcel som vás vystrašiť a zjaviť sa
hneď pri vás a tomto strašidelnom dele.
Tak som sa najprv spýtal na cestu.
Zarazilo nás to: „Prečo by ste sa mali
zjaviť? Veď nie ste duch. Alebo áno?
Duchovia predsa neexistujú. On sa
usmial a odvetil: „Ale existujú. Jeden
stojí priamo pred vami. Ja som duch
Európy. Po týchto slovách nám prešiel
mráz po chrbte. Pokračoval: „Nebojte
sa. Nie som zlý. Moje meno je Európion
a zjavujem sa ľuďom, ktorí majú radi
prírodu a pamiatky toho, čoho som
duch. Čiže Európy. Konečne sme
pochopili, čo to malo znamenať.
Rozprával nám aj o pamiatkach iných
štátov Európy, než je Slovensko. Práve
začal o Taliansku, keď nastalo silné
hrmenie a všade navôkol sa vytvorila
hmla. V diali sa k nám približovalo
svetlo. Mysleli sme, že nám práve
odzvonilo. Svetlo sa však menilo na
lietajúceho modrého koňa. Vydýchli
sme si. Európion naň vysadol a riekol:
„Prepáčte, už musím letieť. Volajú ma v
Čechách. Hmla sa pomaly strácala a
nahrádzala ju vôňa parfumu mojej
mamy.
„Veronika, vstávaj, budeme vystupovať,
ozval sa mamin milý hlas. Uvedomila
som si, že všetko bol len krásny sen a

hrmenie bol zvuk tunela, cez ktorý sme
práve prechádzali.
Nevedela som však, kto bol Európion.
Myslela som, že je to bola len moja
fantázia. Avšak, mýlila som sa. Európion
je chalan, ktorý býva v dome oproti. Jeho
meno je Kristián a v skutočnosti býva v
Martine. Tu je len na prázdninách.
Veronika Barošincová, 9.roč.
ZŠ s MŠ Stráňavy

Poďakovanie
Cas fašiangovej nálady je už za
nami, ale prostredníctvom pár riadkov sa
chcem vrátit do plesovej sezóny.
Už 4.rok sa nám podarilo vd aka
aktívnemu výboru ZRPŠ pri MŠ
zorganizovat ples MŠ.
Okrem toho. že sa „dospeláci" zabavia,
má pre nás táto akcia vel ký význam. Do
prípravy vložia pani ucitel ky, deti a
rodicia kus seba samého. Spolocná snaha
o to, aby sa hostia cítili co najlepšie je
nakoniec ocenená. Nielenže sú hostia
ochotne hlboko siahnut do penaženky.
ale nešetria ani slovami uznania. Oni
d akujú nám, my d akujeme im. A
výsledok? Okrem toho. že ples prispieva
k prehlbovaniu medzil udských vzt ahov.
pomáha nám ,, vymienat staré veci za
nové".
Vd aka ziskom z plesov sme už do MŠ
zakúpili pocítac. CD prehrávac,
fotoaparát. obrusy do jedálne, taniere,
poháre, príbory, didaktické pomôcky,
pre všetky deti antialergické vankúše,
matrace do druhej triedy .A z tohto
rocného zisku sme det om kúpili
antialergické paplóny do oboch tried
a plánujeme zakúpit drevený nábytok k
námetovým hrám a multifunkcné
zariadenie k pocítacu.
Takže musím
napísat jedno vel ké DAKUJEME!
Rodicom,st.rodicom,host om, ktorí. sa na
našich plesoch zúcastnujú. A samozrejme
výboru ZRPŠ pri MŠ:
Janke Lopcianskej, Lucke Hreusovej.
Slávke Šmídovej. Jozefovi Gráfovi,
Branislavovi Hreusovi a im drahým
polovickám za obetavú pomoc pri
organizovaní nielen plesov. ale aj iných
akcií MŠ(šarkaniáda, Mikuláš, detský
karneval). "Všetko co robíme, robíme pre
deti....
Za materskú školu
K.Pytlová
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OŠK Baník Stráňavy
Pred jarným futbalom .
Roky do zadu sme jarné časti futbalových súťaží, očakávali s
napätím a tešili sa z ich začiatkov. To bolo vtedy, keď sme mali
stanovené perspektívne plány podložené elánom obetavých
funkcionárov a solídnym finančným zabezpečením.
Aj teraz je pred výborom OŠK Baník veľmi náročná úloha záchrana v IV.lige SEVER, Situácia je o to ťažšia, že
funkcionárov je menej , chýba to hlavné a tým sú financie.
Pokladňa klubu je prázdna.
Výbor, aby zabránil finančnému pádu vybavil, že môže príjmať
2 % z fyzických a právnických osôb.
Zaslal veľké množstvo žiadosti na finančné dary. Koľko bude
financií pre klub z týchto akcií bude sa vedieť do konca
budúceho mesiaca.
V jesennej časti súťaže bol káder hráčov úzky. Súťaže ktoré
dospelí a dorastenci hrajú predstavujú určitú kvalitu. Tej sa
musíme ak chceme súťaži obstáť prispôsobiť aj hráčmi.
Z jesenného kádra hráčov dospelých ohlásil prestup Rado
Barošinec do Českej republiky. Tomu sa zabrániť nedá. Jeho brat
Andrej ohlásil prestup do FK Strečno. Tento prestup výbor
zamietol.

Pre jarnú časť súťaže sme káder hráčov doplnili o brankára
Igora Mičecha z MŠK Žilina, P.Podhradského z TJ Bánová,
Čuraja z Divinky, M.Belku z MŠk Žilina. Ponechala z Tepličky
a Marmana z
MŠK Žilina. Výbor OŠK sa snaží získať ešte
ï alaších dvoch hráčov, do kádra dospelých.
Vážení športoví priatelia
Náš OŠK prežíva morálny a
športový úpadok. Že ústup a pád z bývalých pozícia je vážny
netreba ani trochu pochybovať. A že nie je ešte vážnejší, treba
poďakovať statočným. členom výboru OŠK Baník, p,
I.Bačinskému, Ing.P.Lončíkovi, P.Daňovi, M.Stancovi,
Zd.Pirohovi a J. Michalčíkovi.
Využívame priestor obecných novín a voláme všetkých, ktorí
majú OŠK Baník Stráňavy radi, aby prišli a pomohli dostať sa z
terajšej nepriaznivej situácie. Baník potrebuje pre prácu so
žiakmi vedúcich mužstiev, rovnako pre dorast a dospelých.
Máme veľmi dobrých žiakov, ktorí potrebujú starostlivosť a
opateru. Je to parketa pre ich otcov, ktorí by nemali váhať ale
prísť a pomáhať. Je tu. dosť voľných miest pre prácu vo výbore
OŠK. Príďte a pomôžte.
Ján Lončík.

ROZLOSOVANIE jarnej časti futbalu
Muži - IV. Liga SEVER

Dorast - IV. Liga SEVER

14.kolo 26. marca 2006 o 15.00
Stráňavy - Tvrdošín

14.kolo 25. marca 2006 o 15.00
Stráňavy - Černová

15.kolo 2. apríla 2006 o 15.30
Krásno n.K. – Stráňavy

15.kolo 2. apríla 2006 o 13.00
Krásno n. Kys. – Stráňavy

16.kolo 9. apríla 2006 o 15.30
Stráňavy - Námestovo

16.kolo 8. apríla 2006 o 15.30
Stráňavy - Rabča

17.kolo 16. apríla 2006 o 16.00
Trebostovo - Stráňavy

17.kolo 16. apríla 2006 o 13.30
Rajec - Stráňavy

18.kolo 23. apríla 2006 o 16.00
Stráňavy - Nižná

18.kolo 22. apríla 2006 o 16.00
Stráňavy - Rudina

19.kolo 30. apríla 2006 o 16.00
Stráňavy - Oščadnica

19.kolo 29. apríla 2006 o 16.30
Stráňavy - Štiavnik

20.kolo 7. mája 2006 o 16.30
Rudinská - Stráňavy

20.kolo 7. mája 2006 o 14.00
L-Hrádok - Stráňavy

21.kolo 14. mája 2006 o 16.30
Stráňavy - Žilina B

21.kolo 13. mája 2006 o 16.30
Stráňavy - Žilina C

22.kolo 21. mája 2006 o 17.00
Martin - Stráňavy

22.kolo 21. mája 2006 o 14.30
Strečno - Stráňavy

23.kolo 28. mája 2006 o 17.00
Stráňavy - Valča

23.kolo 27. mája 2006 o 17.00
Stráňavy - Košťany n.Tur.

24.kolo 4. júna 2006 o 17.00
Belá - Stráňavy

24.kolo 4. júna 2006 o 14.30
Belá - Stráňavy

25.kolo 11. júna 2006 o 17.00
Stráňavy - T.Štiavnička

25.kolo 10. júna 2006 o 17.00
Stráňavy - Lisková

26.kolo 18. júna 2006 o 17.00
L.Lúčka - Stráňavy

26.kolo 18. júna 2006 o 14.30
Zuberec - Stráňavy
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