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Z ostatných zasadnutí obecného
z astupite¾stva v obci

••• Výchova
mladých v obci
Doba sa mení, to čo malo niekedy
trvalú hodnotu pre všetkých a bolo
nedotknute¾né, dnes sa znehodnocuje
a ničí. SŅažnosti občanov na ve¾ký hluk,
ktorý spôsobujú najmä motorkári
rýchlou jazdou po uliciach obce sú
ïa¾ším nešvárom, ktorý znepríjemňuje
život občanom obce.
Napriek tomu, že je v obci
ustanovená rýchlosŅ na 40 km za
hodinu dodržuje ju málokto. Pre
motoristou sa stalo samozrejmosŅou
jazdiŅ po lesných cestách a nie je
problém ich vidieŅ až pri pamätníku na
Javorine. Úbohá lesná zver. Na pozore
sa musia maŅ turisti idúci po ceste k
pamätníku, kde ich ohrozujú jazdiace
motocykle a tiež cyklisti, ktorí jazdia dosŅ
riskantne a neraz spadnú a zrania sa. Je
šŅastím, že zatia¾ nevyleteli z cesty a
nenarazili do stromu a nezabili sa, tam
by už ich h¾adal niekto len Ņažko.
/ pokraèovanie na str è. 2 /

Od posledného vydania našich
novín sa konalo nieko¾ko zasadnutí
obecného zastupite¾stva.
Zo zápisnice zo zasadnutia
obecného zastupite¾stva v Stráňavách
20.marca sa dozvedáme, že ho viedol
starosta obce Ing. Papán Jozef.
Konštatoval, že zasadnutie je
uznášania schopné, nako¾ko sú
prítomní všetci poslanci OZ.
Poslanci jednali o letnej sezóne na
kúpalisku, oslavách 62. výročia
oslobodenia v obci, nájomných
zmluvách, o zmenách v rozpočte na
výstavbu bytovky, schvá¾ovalo sa
vyradenie majetku ZŠ, MŠD, ŠJ,
žiadosti o výrub stromov v objektoch
ZŠ a MŠ, park pred KD a žiadosŅ Magoč
Ján na reguláciu potoka. K navrhovanému programu neboli žiadne
pripomienky zo strany poslancov a
ani
pozmeňujúce
návrhy
a prejednávané body boli schválené.
Obecné zástupite¾stvo, ktoré bolo
27. apríla 2007 otvoril a viedol starosta
obce Ing. Papán Jozef. Okrem iného
riešilo kontroly plnenia predchádzajúcich uznesení, DHZ

- O rok, by mala stá• na tomto mieste pri základnej škole bytovka pre našich obèanov.
Foto: P.Ïurèo

a previerky bezpečnosti zariadení
obce, hospodárenie obce za I.
štvrŅrok 2007, oslavy 62. výročia
oslobodenia na Javorinách, prípravy
na letnú turistickú sezónu na
kúpalisku a poslanci boli tiež
zoznámení s najnovšími informáciami zo snemu ZMOZ.
Do zaradeného bodu rôzne boli
zaradené tieto body: správa
o započatí prác na výstavbe 22 b.j. v
obci, žiadosti obce na projekty
zateplenia a výmeny okien v škole,
spa¾ovanie odpadov na lúkach,
vypa¾ovanie suchých tráv, pohyb
vo¾ne pobehujúcich psov po obci,
prehodnocovali sa nájomné zmluvy
v kultúrnom dome, prehodnocovala
sa žiadosŅ p. Dreveňakovej
o autobusové spoje pod Polom a
žiadosŅ MŠ o darovanie klavíra.
Ostatné zasadnutie Obecného
zastupite¾stva bolo 19. júna 2007.
Poslanci na ňom prejednávali ïa¾šiu
investičnú výstavbu v obci, ktorú
predniesol ¼. Chropovský z ŠFRB.
Prednesené boli správy o činnosti
jednotlivých komisií za 1. polrok 2007.
Hovorilo sa aj o zákone č. 387/2002
Z.z., v ktorom sa hovorí o riadení štátu
v krízových situáciach. Prejednával sa
program osláv 80-výročia založenia
dobrovo¾ného hasičského zboru v
obci a program septembrových
hodov. V bode rôzne sa prejednávala
žiadosŅ Ladislava Bernáta o
povolenie prejazdu, žiadosŅ pána
Ripela oh¾adom pizzérie a riešený
bol podnet na prešetrenie porušenia
zákona z Obvodného úradu
životného prostredia v Žiline.*
*-R-*
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Zá¾ubou sa stalo ničiŅ informačné
tabule v obci. Obec už ich nieko¾ko
krát obnovovala, no nevydržia dlho.
Pritom dopravné značenia sú
potrebné. Nedávny prípad blúdiacej
sanitky po obci poukazuje aj na to,
že jej neskorý príchod k pacientovi
môže ohroziŅ život. Neraz je strach

pozrieŅ ráno okolo lavičiek v
miestnom parku pri kultúrnom dome.
Neporiadok, aký tu ostáva po
rozgurážených najmä mladých
¾uïoch, ktorí tu vysedávajú ešte dlho
po uzatvorení miestných pohostinstiev je zarážajúci. Väčšiu
oh¾aduplnosŅ by sme ocakávali od
svojích susedov, ktorí spa¾ujú suchú
trávu a odpadky a tým znepríjemňujú
život susedom.
Pomaly sa začína rozbiehaŅ leto na
našom termálnom kúpalisku a už sa

začínajú objavovaŅ staronové
problémy a to sú drobné krádeže.
Spomenuté problémy, ktoré
znepríjemňujú život mnohým sa
nevyriešia same. Neriešia ich ani rôzne
nariadenia obce. Na ich vyriešenie
stači, uvedomiŅ si vo vlastných hlavách,
prečo robíme zle iným a prestaŅ ho
robiŅ, lebo zlo, ktoré robíme iným sa
nám vráti a to neraz aj s úrokami.
Jozef Papán, starosta obce

• • • Výmena okien, dverí v ZŠ a telocvični
Budova základnej školy v našej obci bola daná do
užívania v roku 1962. Obec ju prebrala v rámci
delimitácie v kritickom, havarijnom stave. Obecný úrad
je nútený riešiŅ rôzne nevyhnutné opravy na
zabezpečenie jej prevádzky a predovšetkým
bezpečného pohybu detí a zamestnancov v jej
priestoroch. V rámci prenesených kompetencií sú
zabezpečené mzdy zamestnancov a platba energií,
na väčšie investície peniaze nezostávajú. Obec v
rámci zabezpečuje prevádzku materskej škôlky,
školskej jedálne, základnej školy a telocvične. Do

POZOR

NA

Letné obdobie sa vyznačuje okrem
zvýšených teplôt daných prírodnými
javmi tiež zvýšenou činnosŅou
po¾nohospodárov pri zbere
trávnatých porastov, žatve, mlatbe,
všeobecne zberom úrody.
Pod¾a štatistických rozborov
požiarovosti je vznik požiarov
najmä:
- z neopatrnosti pri fajčení a pri
nesprávnej manipulácii s otvorením
ohňom, hor¾avými kvapalinami a
pod.,
- od poškodenej žatevnej techniky a
trenia slamy natočenej na
rotujúcich častiach zberacej
techniky,
- od závad na elektrickej inštalácii
strojných zariadení,
- časté požiare spôsobujú tiež deti
bez dozoru pri hre so zápalkami a
mnoho ïalších príčin poznačených
¾udským faktorom, najmä
¾ahostajnosŅou a neopatmosŅou.
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priestorov týchto zariadení musí zo svojho rozpočtu
investovaŅ nemalé finančné prostriedky. Vek týchto
zariadení núti obec investovaŅ prostriedky do výmeny
okien a vchodových dverí v priestoroch základnej školy
a telocvične. To si vyžiada ve¾ké investície. Obec však
takéto prostriedky vo svojom rozpočte nemá a
postupná, nieko¾koročná výmená, by bola neefektívna,
preto bolo rozhodnuté, že sa obrátime so žiadosŅou o
pomoc a poskytnutie týchto finančných prostriedkov z
fondov EÚ. O získaní prostriedkov vás budeme
inforomovaŅ.
-r-

POŽIARE

V roku 2006 vzniklo na Slovensku
v súvislosti so žatevnými prácami 153
požiarov s priamou škodou vo výške
10 192 200 Sk, jedna osoba bola
zranená.
Aby sa predišlo požiarom v tomto
období, sú občania povinní dodržiavaŅ
najmä tieto ustanovenia zákona o
PO:
- dbajte na zabezpečenie miest
výmlatu,
stohovania
alebo
skladovania vždy potrebnej zásoby
vody a iných vecných prostriedkov na
uhasenie vzniku požiaru. Množstvo
vody má byŅ najmenej 500 l,
- dbajte na údržbu žatevnej techniky
ako aj techniky pri spracúvaní a
skladovaní úrody a to v súlade s
pokynmi výrobcu,
- nefajčíte pri kosení, žatve, zvážaní,
skladovaní obilia a sena,
nemanipulujte s otvoreným ohňom,
- nedovo¾te deŅom hry v blízkosti
stohov sena a slamy.
- dbajte na trvalé sledovanie
neprimeraného
zahrievania

skladového sena. aby nedošlo ku
samovznieteniu. Ak zistíte takýto
stav, treba seno ihneï rozhádzaŅ
a na vo¾nom priestranstve
dosušiŅ.
Pri spozorovaní vzniku požiaru je
občan povinný tento uhasiŅ alebo
privolaŅ požiarnu pomoc. V
súvislosti s jeho zdolávaním je
povinný najmä:
- uhasiŅ požiar alebo zamedziŅ jeho
šíreniu,
- vykonaŅ nevyhnutné opatrenia na
záchranu osôb.
- bezodkladne ohlásiŅ na určenom
mieste vznik požiaru,
- poskytnúŅ vecné prostriedky potrebné
pre zdolanie požiaru.
• Dodržiavajte tieto ustanovenia
predpisov o požiarnej ochrane a
spoločným úsilím sa nám podarí
predísŅ požiarom na úrode. Na tieto
opatrenia, by sa nemalo zabudnúŅ
ani pri drobnom spracovávaní sena
a slamy medzi súkromníkmi v
humnách.
-r-

ŠKOLSKÉ ZVESTI ŠPECIÁL

Hodnotili sme školský rok 2006/2007
Pedagogická rada na svojom
zasadnutí 22. júna 2007 hodnotila
prospech, správanie a dochádzku
žiakov školy za školský rok 2006/
2007.
Základnú školu k 15.9.2006
navštevovalo 202 žiakov, ktorí sa
vyučovali v 10-tich triedach.
V priebehu šk. roka bola 1 žiačka
odhlásená — t.j. ZŠ končí 201 žiakov.
V 1.-4. ročníku sa v štyroch
triedach vyučovalo 90 žiakov
a v ročníkoch 5.-9. v šiestich triedach
111 žiakov. V školskom klube
pracovalo 20 detí.
Z počtu klasifikovaných žiakov 2.9.ročníka 177 prospelo 170 žiakov —
96,05%, neprospeli 7 žiaci 3,95%.
S dostatočným prospechom skončilo
25 žiakov — 14,12% a 69 žiakov
dosiahlo výborné výsledky —
38,98%.
V porovnaní s prvým polrokom
vzrástol počet žiakov s výbornými
výsledkami ale počet žiakov
neprospievajúcich
zostal
nezmenený, i keï sú to iní žiaci.
Za 1.polrok šk.roka žiaci
vymeškali spolu 6 342 vyučovacích
hodín- priemer na žiaka 31,4, z nich
bolo 70 neospravedlnená.
V druhom polroku žiaci vymeškali
8 118 vyučovacích hodín - priemer
na žiaka 40,38, z toho je 55
neospravedlnených — priemer 0,27
na žiaka.
Pedagogická rada schválila za 2.
polrok:
- 72 pochvál triednym učite¾om
- 46 pochvál riadite¾om školy
- 2 pokarhania riadite¾om školy
- 4 znížené známky zo správania
2. stupňa
Za reprezentáciu školy, výborné
vzdelávacie výsledky, správanie,
aktivitu pri zberoch a mimoškolskú
činnosŅ 12 žiakov dostalo knižnú
odmenu a 26 diplomy.
1. ročník
kniha — Pavla Drozdíková — za
výborný prospech a správanie
diplomy — Peter Randuška,
Veronika Barošincová, Radoslav
Kubiš, Nikola Kubová, Gabriela
Muchová

— za výborný prospech, správanie
a prípravu na vyučovanie
2. ročník
kniha — Sonička Krajčíková — za
výborný prospech a aktivitu na
hodinách a vzornú prípravu na
vyučovanie
diplomy — Krístínka Hreusová,
Natálka Daničková, Gabika Milová
— za výborný prospech a aktivitu na
hodinách
3. ročník
kniha — Lukáš Brodňan — za
výborný prospech, aktivitu na
hodinách, mimoškolskú aktivitu,
účasŅ v šk.kole HK, matematickej
súŅaži Klokan, reprezentáciu školy
v matemat.
olympiáde
a celoslovenskej súŅaži „Môj priate¾“
diplomy — Timea Hrušková — za
výborný prospech, mimoškolskú
aktivitu, 2. miesto v šk. kole HK
a reprezentáciu školy v okresnej
súŅaži „Rozprávkové vretienko“
Mário Škvarna — za výborný
prospech, mimoškolskú aktivitu,
správanie a reprezentáciu školy
v celoslovenskej súŅaži „Môj priate¾“
Katarína Púčková — za ve¾mi
dobrý prospech, mimoškolskú
aktivitu a vzorné správanie
4. ročník
kniha — Natália Tomaňová — za
aktivitu a ve¾mi dobré správanie
diplomy — Barbora Smetanová,
Patrik Badík — za výborný prospech,
aktivitu a vzorné správanie
Lucka Kurtíková, Martin Kubiš
— za aktivitu a vzorné správanie
Henrieta Barošincová — za
výborný
prospech,
aktivitu
a reprezentáciu školy — 3. miesto
v okresnej súŅaži HK
5. ročník
kniha — Miroslava Barošincová
—
za
výborný
prospech
a reprezentáciu školy v okr.
súŅažiach
diplomy — Lucia Brodňanová —
za výborné výsledky, reprezentáciu
školy v okresných súŅažiach
6. ročník
kniha — Frederika Hrušková — za
výborný prospech a reprezentáciu
školy

diplomy —Michaela Badíková— za
výborný prospech
7. ročník
kniha — Michaela Bernátová — za
výborný prospech a mimoškolskú
činnosŅ
diplomy —Petra Bukovinská,
Dominika Jančiová - za výborný
prospech a mimoškolskú činnosŅ
Miroslava Rosincová — za
výborný prospech
Daniela Šmidová — za výborný
prospech a mimoškolskú činnosŅ
8. ročník
kniha — Monika Barošincová —
za aktivitu na vyučovaní a účasŅ
v školských súŅažiach
diplomy — Veronika Lopčianska,
Andrej Rybár — za výborný prospech
9.A trieda
knihy — Katarína Bernátová,
Monika Bukovinská — za
mimoškolské aktivity a výborný
prospech
9.B trieda
knihy — Dominika Moravčíková za výborný prospech a vzorné
správanie
Miroslava Plavá - za vzorné
správanie a prípravu kultúrneho
programu
diplom — Marek Bukovan — za
výborný prospech
Pochvala riadite¾a školy
bola vyslovená :
z 2. triedy — Marekovi Gajdošovi,
Erikovi Gajdošovi, Kristíne
Hreusovej, Soničke Krajčíkovej,
Natálii Daničkovej, Denisovi
Mičíkovi, Veronike Peškovej,
Robkovi Púčekovi - za prípravu
programu na školské a mimoškolské
akcie
3.
triedy
— Jakubovi
Delinčákovi — za mimoškolské
aktivity, výborný prospech, 3. miesto
v šk. kole HK
Márii Klocáňovej, Márii
Novotnej — za výborný prospech,
aktivitu na hodinách, mimoškolskú
činnosŅ a účasŅ v šk.kole HK
Jurajovi Slezáčkovi — za ve¾mi
dobrý prospech, mimoškolskú
aktivitu, účasŅ v šk.kole HK, výborné
výsledky v zbere papiera

3

/ - dokonèenie zo str. è 3 /
Dominikovi Hreusovi — za
výborný prospech, vzorné správanie
a mimoškolské aktivity
Lukášovi Púčekovi, Matejovi
Rusnákovi — za výborný prospech
a vynikajúce výsledky v zbere
papiera
4. triedy — Jaroslavovi Ondákovi
—
za
výborný
prospech
a mimoškolské aktivity
Michaele Tabačkovej — za
vzornú dochádzku a mimoškolskú
činnosŅ
Alexandrovi
Kučesovi,
Samuelovi Krajčíkovi, Richardovi
Kampasovi, Patrikovi Barillovi,
Tomášovi Randuškovi, Máriovi
Infnerovi, Diane Nimohájovej,
Laure Nimohájovej — mimoškolské
aktivity
5. triedy — Ivanovi Chasníkovi,
Máriovi
Remekovi
—
za
reprezentáciu školy v športových
súŅažiach
Michalovi Kubovi — za
reprezentáciu školy v literárnych
súŅažiach
6. triedy — Šimonovi Šavelovi,
Andrejovi Lopčianskému — za
reprezentáciu školy v športových
súŅažiach
7 .triedy - Lukášovi Jančimu,
Petrovi Melovi, Erikovi Holúbkovi,
Jakubovi Holbojovi
— za
reprezentáciu školy v športových
súŅažiach
8. triedy - Radoslavovi Peškovi,
Tiborovi Grňovi, Matejovi
Moravčíkovi,
Martinovi
Chasníkovi, Lukášovi Lončíkovi,
Kamilovi Púčkovi za
reprezentáciu školy v športových
súŅažiach
9.A
triedy—Lukášovi
Tomaňovi, Martinovi Gajdošovi,
Michalovi Lončíkovi — za športovú
reprezentáciu školy
9.B
triedy—Michalovi
Pastorkovi, Erikovi Remekovi,
Vladimírovi Moravčíkovi — za
reprezentáciu školy vo futbale
V priebehu školského roka
pripravili vyučujúce pre žiakov rôzne
podujatia, exkurzie, výlety. Žiaci boli
na divadelných predstaveniach.
Navštívili Čičmany /2.a 3.roč./,
Jahodníky /4. roč./, Šútovské
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vodopády /6.roč/, Kremnicu, Žiar nad
Hronom /7.a 8.roč/ Kunerad /9.roč./
Vyučujúce podporovali, pripra vovali a zapájali žiakov do rôznych
vedomostných súŅaži, umeleckých
i športových:
- v okresnom kole súŅaže
v prednese poézie — prózy
Hviezdoslavov Kubín školu
reprezentovali H.Barošincová — 4.
roč. — v okresnom kole 3. miesto, M.
Barošincová — 5. roč. a D. Šmidová
7. roč..
- v okresnej súŅaži Šaliansky
MaŅko — M.Barošincová — 5. roč.
G.Milová a K. Hreusová — 2. roč.,
- v okr. kole súŅaže Európa
v škole L. Brodňavová — 5. roč.
získala 1. miesto a postup do
celoslovenského kola, ïalej sa
zúčastnili M. Barošincová, M.Kuba
—5.roč.
P.Tóth, K.Hreusová — 2. roč.
- v okr. kole súŅaže Rozprávkové
vretienko — F.Hrušková — 6. roč. —
získala čestné uznanie, T. Hrušková
— 3. roč. - účasŅ
M.Barošincová a L. Brodňanová —
5.roč. reprezentovali školu v okresnej
súŅaži Moje rodné mesto Žilina,
získali 3. miesto, účasŅ Kristína
Hreusová 2.roč.
- v literárnej súŅaži DÚHA — na
tému Priate¾stvo , reprezentovali
školu práce žiakov, z ktorých hlavné
ceny získali Lukáš Brodňan a Mário
Škvarna 3.roč.
- z výtvarných súŅaží možno
spomenúŅ — Vianočné tradície, Deti
kreslia Ježiška, Fašiangy, Vesmír
očami detí, súŅaž Artur, Zelený
svet,Nama¾uj najkrajšie vajíčko,
Moje mesto Žilina, V krajine
remesiel
- z prírodovedných súŅaži sa žiaci
zapojili do Pytagoriády — školské
kolo, úspešný riešite¾ okresného kola
— M.Barošincová — 5.roč.
- GVOBOJ — matematická súŅaž,
ktorá sa konala v mesiacoch
novcember a máj,
- Matematický klokan — úspešní
riešitelia Delinčák Marcel, Gabika
Milová — 2. trieda, Mirka Barošincová
— 5. roč., Martin Jaríček — 8. roč.
- korešpondenčný seminár IQ
z fyziky — úspešní riešitelia
M.Bernátová, P.Bukovinská — 7.
roč.M.Barošincová, A.Rybár a D.

Cetera — 8. roč., M.Bukovinská,
M.Halamová — 9. roč.
- futbalisti vyhrali turnaj „O pohár
predsedu ZRPŠ“ v Trnovom,
v Stráňavách obsadili 2.miesto
- vo futbalovom turnji v Rosine
obsadili 1.miesto
Žiaci počítačového krúžku boli
zapojení i do Internetovej vedo mostnej súŅaže
V rámci ochrany prírody prcovali
na projekte Strom života — Kyslé
dažde
V uplynulom školskom roku sa
žiaci zapojili do zberu druhotných
surovín — papiera a plastových fliaš.
V priebehu školského roka
pripravili kultúrne programy na
posedenia v škole i obecné oslavy.
Ich práce boli uverejňované
v Stráňavských zvestiach.
V závere chcem poïakovaŅ za
spoluprácu výboru rodičov, ktorí
pomohli škole pri zabezpečovaní
cien na rôzne školské akcie —
karneval, Mikuláš, MDD, futbalový
turnaj a i.
Kladne hodnotím i spoluprácu
s OcÚ Stráňavy. Využívaním areálu
OŠK sa skvalitňuje telovýchovná
a rekreačná činnosŅ.
A úplne na záver ïakujem za
prácu všetkým pedagogickým,
výchovným i nepedagogickým
zamestnancom, ktorí sa podie¾ajú na
výchove, vzdelávaní a starajú sa po
všetkých stránkach o naše deti.
Mgr. Eva Smolková

DEVIATACI
V tomto roku ukončilo školskú
dochádzku v našej škole 33 žiakov zo
Stráňav a Mojšovej Lúčky. Odchádzajú
do stredných a učňovských škôl
v Žiline.
Kam?
Gymnázia - 10 žiakov
Obchodná akadémia — 2 žiaci
SPoŠ - 1 žiak
SZŠ - 3 žiaci
SPŠ - 2 žiaci
ZSŠ - 4 žiaci
DOŠ - 1 žiačka
SOU - 9 žiakov
PaSA — 1 žiačka
Končí sa jedna etapa nášho života,
naučili sme sa mnoho vecí, zmúdreli
duchom i srdcom. Pobudli sme chví¾u
s vami, naši učitelia, a odchádzame.
Mnohokrát netreba ve¾a slov
poïakovania, lebo najdôležitejšie
nepovieš slovom, ale srdcom.

ĎAKUJEME VÁM

Blesk -

Michal Kuba 5.roč.

Každý si myslí, že srdce Západu
môže človek poznaŅ iba z konského
sedla, no málokto si uvedomí a nikdy
nebolo ani opísané, z konského srdca.
Tento príbeh sa píše v dobách
mustangov.
Jedného dňa sa kobyle narodil
krásny žrebec. Žriebä bolo od
narodenia mocné a pomaly si začalo
zvykaŅ na stádo. Keï sa začal topiŅ ¾ad,
čo bolo pre všetkých ve¾mi nezvyčajné,
prišlo k tomu najväčšiemu cencú¾u
a olizovalo ho tak silno, až mu jazyk
k nemu primrzol. Cencú¾ sa zlomil
a mali by ste ho vidieŅ, ako si potom
pyšne vykračovalo s cencú¾om
v papuli.
Raz, keï sa všetci zdržiavali pri rieke,
pribehli tam bizóny. Všetky žriebätá sa
schovali za svoje matky až na Blesk —
také meno totiž dostalo naše žriebätko.
Nebál sa ich, odvážne podišiel k nim
a dokonca sa s nimi spriatelil.
Po čase, tak ako jeho otec pred
ním, sa stal vodcom Simaronského
stáda. S tým samozrejme prišla
i zodpovednosŅ. Musel chrániŅ a staraŅ

sa o ostatných. Napríklad mladšie
žriebätá sa hrali a napadla ich puma.
Nebojácne sa postavil proti nej,
odohnal ju a zachránil jeden mladý
život.
Jedného večera sa v jeho zemi
objavilo niečo nové, dosia¾
nepoznané. Boli to ¾udia. Nevedel, čo
to je, kto to je, nebál sa ich a doplatil
na to. Chytili ho v priepasti, z ktorej
nebolo úniku. ¼ahol si na zem a čakal.
Jeho matka mu prišla na pomoc, no
poslal ju preč.
¼udia ho odviedli na vojnu, dali
do ohrady a mysleli si, že ho ¾ahko
skrotia a pyšný velite¾ sa bude na ňom
preháňaŅ po bojisku. Oj, ve¾mi sa
zmýlili. Pravdepodobne sa nikdy
nestretli s mustangom, hrdým na svoj
pôvod a žijúcim vo¾ne v prérii. Bol divý
a ¾udia sa ho začali báŅ i keï nikto
z nich si to nepriznal. PochopiŅ jeho
myslenie mohol iba starý indián, ktorý
sa mal o stádo staraŅ. I jeho odlúčili
od členov kmeňa, násilím odvliekli
a nútia robiŅ mnohé, pre neho
pokorujúce, veci.

Indián, Orlí nos, videl ako jediný
smútok v očiach mustanga, keï sa
pozeral do dia¾ky. V jeho očiach bol
akoby odraz nekonečnej prérie,
vo¾nosti, slobody. Mal pocit, akoby sa
pozeral do svojich v zrkadle vody. A tak,
jednej noci, napriek strachu z bielych
¾udí, otvoril dokorán ohradu, vypustil
všetky kone a sám v tom zmätku, ktorý
nastal, nepozorovaný ušiel.
Myslel si, že nikdy viac mustanga
neuvidí, nestretne sa v tej roz¾ahlej
krajine s ním.
Až raz. Kráčal prériou a uvidel
prenádherné stádo koní. Pozoroval ich,
mysliac si, že oni jeho nevidia.
Zah¾adený a zamyslený ani nezbadal,
ako jeden krásny žrebec prišiel k nemu.
Nena¾akal sa, pretože pozrel do jeho
očí. A spoznal ich. Pripomenulo mu to
jeho. Nebol v nich smútok, bola v nich
radosŅ z vo¾nosti, vïaka a priate¾stvo.
Stretávali sa potom často, starý
indián sa rozprával s Bleskom, ten ho
počúval a určite mu rozumel.

OSAMELOSŤ - Miroslava Barošincová - 5. roč. Keï všade ticho nastane, vtáčky nespievajú, cvrčky
necvrlikajú a len v bystrinkách voda zurčí, prídu na svet
nové deti. Tieto deti bocian neposiela, človek nesplodí,
tieto deti zavejú do okienka malej Kirsti.
Kirsti má len štyri rôčky a čoskoro pôjde prvýkrát do
škôlky. Má z nej ve¾ký strach, lebo nemá žiadnych
kamarátov. Bojí sa aj preto, že je iná — vyzerá ako Indiánka.
No toto sa čoskoro zmení. Deti, ktoré jej zavialo do
okienka, sú Lulu a Mário. Sú tiež trošku iné, vyzerajú inak,
no tiež rovnako staré ako Kirsti. Tieto deti prichádzajú vždy
v noci, no len tam, kde láska, radosŅ a šŅastie prevláda.
V rodine malej Kirsti to tak je. Žije so svojimi rodičmi
v jednom domčeku so štyrmi izbietkami.
V ten deň, keï sa zjavili Lulu a Mário v izbici, začal ve¾mi
prudko fúkaŅ vietor. Okná sa roztvorili a Kirsti sa zah¾adela
na oblohu. Uvidela nádhernú pani s rozžiarenou usmiatou
tvárou. Ved¾a seba mala dve malé deti. Boli to ony. Skôr,
než stihla Kirsti pôvabnú pani pozdraviŅ, vietor zavrel okná
a v izbietke zostali sami.
„Ahoj,“ nesmelo povedalo malé dievčatko.
„Ahoj, Kirsti, sme tvoji kamaráti a voláme sa Lulu
a Mário,“ povedali chlapčekovia. Kirsti sa ve¾mi čudovala,
odkia¾ poznajú jej meno, no bola ve¾mi rada ich príchodu
a od radosti, ktorú pociŅovala, povedala: „ Ďakujem, že
ste moji kamaráti, som naozaj šŅastná.“ Čoskoro sa priblížil
významný deň, kedy mala nastúpiŅ do škôlky. V očiach jej
žiarili hviezdičky radosti, lebo dúfala, že jej kamaráti
nastúpia s ňou a ona sa tam nebude cítiŅ osamelá.
No práve v deň nástupu všetci ochoreli. Bola to ve¾mi
dlhá choroba a v škôlke premeškali celý prvý polrok. Prišli

(Rozprávanie)

tam až v deň, keï sa konal karneval. Nič netušiace deti sa
pri dverách rozlúčili s rodičmi a samé vstúpili. Škôlka bola
nádherne vyzdobená, a to ich naozaj prekvapilo.
Pani učite¾ka sa ich hneï spýtala: „Aká ste maska?“
Deti prekvapene odpovedali: „My sme kamaráti.“ Pri ich
odpovedi sa pani učite¾ka usmiala a zaviedla ich medzi
ostatné masky. Všetky deti sa s nimi hrali, rozprávali sa,
dokonca sa všetci pochytali za ruky a krútili sa, spievali,
tancovali
a oni
sa
cítili
ako
v rozprávke.
Onedlho pani učite¾ka povedala: „ Teraz si povieme, ktoré
deti majú najkrajšie a najúžasnejšie masky celého
dnešného dňa. Sú to deti, ktoré majú masku ....Kamaráti.“
Všetci začali tlieskaŅ a Kirsti, Lulu a Mário poïakovali.
Dostali taštičky s hračkami a po skončení karnevalu odišli
prešŅastní domov. Rozprávali rodičom zážitky, zo škôlky
boli nadšené.
Na druhý deň, plní radosti z toho predchádzajúceho,
vošli do škôlky. Všetky deti na nich prekvapene pozerali,
nikto sa neradoval, že ich vidí. Zistili, že na karnevale to
neboli masky ale skutočnosŅ. Deti sa cítili oklamané ,
hnevali sa na nich.
Kirsti sa rozplakala, pani učite¾ka ju zbytočne utešovala,
jej malé srdiečko tomu nerozumelo. No i tak sa nebála
a postavila pred ostatných:
„Vy ste nás vôbec nepochopili. My sme vás neoklamali,
iba sme povedali, že sme kamaráti. A kamaráti chceme
byŅ aj s vami. No, vy asi toto slova nepoznáte, lebo kamaráti
sa takto nesprávajú.“
Nastalo ticho, všetky deti sa na nich pozerali. Možno
rozmýš¾ali, možno nie.
Čo myslíte, stali sa z nich všetkých kamaráti?
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Práca získala 3. miesto v okresnej súŅaži „Moje rodné mesto Žilina“
Miroslava Barošincová, 5. roč. ZŠ s MŠ Stráňavy

ZATVORENÝMI OČAMI
V meste Žilina sa pomaličky začalo
zvečerievaŅ a na Mariánske námestie, ktoré
zdobia prekrásne fontány, pribehol húf
detí. Išli sa hraŅ schovky. Medzi týmito
deŅúrencami bola aj Kristínka — malé, milé
dievčatko.
„ Poïme hraŅ, počítam, “ povedala
a všetci sa rozutekali. Iba ona sedela tam
pri fontáne s anjelikmi a čakala. Vtom ju
nejaký cudzí chlapec oslovil.
„ Nepočítaj ïalej, aj tak sú už všetci preč. “
Kristínka v pomykove otvorila
tmavohnedé očká : „ Teba som tu ešte
nevidela. Kto si? “
„ Volám sa Adriánko. Bývam neïaleko
a som tu každý deň. No nikdy ma nikto
nevidí, lebo sa hrám na špióna,“ a
s úsmevom na tvári dodal. „ Ty si Kristínka,
však? “
„ Áno, “ nadšene odpovedalo dievčatko
a po chvíli rieklo :
„ Adriánko, nechcel by si ... ? “ chlapec
vedel, že sa Kristína chce spýtaŅ, či nejde
hraŅ schovky, no napriek tomu sklonil hlávku
: „Ja by som chcel .... lietaŅ na krídlach tohto
anjela,“ zosmutnel a ukázal na fontánu.
Kristínka sa zamračila, nevedela, čo
povedaŅ a ako ho utešiŅ. Zah¾adela sa na
nebo a na fontánu, ktorá v sebe skrývala
krásne anjeli, z ktorých ešte nikdy
nevytryskla voda. Dnes mala po prvýkrát.
V Kristinkiných očiach zažiarilo svetielko
radosti.
„ Pozri, Adrián. Vo fontáne sa na nás
usmievajú anjelíci a na nebi sú hviezdy.
Predstav si, že tí anjelikovia poletujú po
nebi a hrajú sa s hviezdičkami, ktoré v nás
zažiaria vždy, keï sme smutní. Poprosme
tých anjelikov a hviezdičky o niečo pekné.“
Adriánko sa usmial. Chytil Kristínku za
rúčku, pozrel na svetielkujúcu hviezdu
s anjelikmi a milo povedal :
„ Drahá naša hviezdička, drahí naši
anjelíci. Prosíme vás o jednu vec. Dovo¾te
nám uzrieŅ nebo trochu bližšie, na krídlach
jemných anjelikov.“
Zrazu im oŅaželi viečka, zatvorili oči.
Jemný vánok fúkol im do tváre a už sa
vznášajú, letia. Pod nimi je perím vyšívaný
koberček diamantovej farby s trblietkami
okolo. Sú to krídla anjela, o ktorých
Adriánko tak ve¾mi sníval. Cítia sladkú
prírodnú vôňu a navôkol je všade svetlo.
Nikde nik. Takú krásu si ani v tom
najkrajšom z najkrajších snov nevedeli
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predstaviŅ. Len vo vnútri duše cítia Ducha
svätého. Čím vyššie vystupujú, tým väčšmi
cítiŅ tú nekonečnú lásku. Takéto žiarenie
a teplučko na duši nikdy necítili.
Iba vtom .... svetlo mizne a nablízku
vidieŅ ruku, ktorá drží v dlani dva malinké
sklenené anjeliky. Presne také isté ako tie,
ktoré sa na nich s úsmevom pozerali z
fontány a tie, ktoré poletovali po nebi a hrali
sa s hviezdami .Tie isté anjeli majú práve
teraz v rukách a aj na krídlach anjelov
blúdia teraz vo svete fantázií, lásky a dobra.
No aj takáto nádhera sa musí raz skončiŅ.
Deti otvorili oči a ich poh¾ad sa uprel rovno
na rozžiarenú fontánu s anjelikmi, z ktorej
po prvýkrát vytryskla voda. Fontána žiarila
ako nikdy predtým a deti si vo svojich
rúčkach našli malinké sklenené anjeliky.
V úžase nič nepovedali, no v dušičkách
obidvaja cítili to isté. A keïže deti stále
hrali schovky, pridal sa aj Adrián
s Kristínkou. Celý čas premýš¾ali o svojom
neuverite¾nom zážitku. O svojej ceste na
krídlach anjela, hoci so zatvorenými očami.

Mário Škvarna - 3. roč.
Žiak ocenený hlavnou cenou
v celoslovenskej súŅaži „DÚHA“

MOJI PRIATELIA
V sobotu, keï cesta bola mokrá,
Pozeral som vonku z okna.
V tom momente, čo nevidím,
letí MaŅo na bicykli.
Za ním ide Kristína,
čo sa stále podkýňa.
A chalani s futbalkou,
kričia na mňa pred bránkou.
Netreba mi toho ve¾a,
bežím vonku ako strela.
Ponúknu mi čokoládu,
Aby som dal dobrú radu —
kde si futbal zahráme,
keï ihrisko nemáme.
Zahráme si na lúke,
iné nie je v ponuke.
Postretla nás ve¾ká smola,
lúka detí plná bola.
O lúku sa podelili,
rýchlo sme sa spriatelili.
Oni sa k nám pridali,
futbal sme si zahrali.

Lukáš Brodňan - 3. roč.
Žiak ocenený hlavnou cenou
v celoslovenskej súŅaži „DÚHA“

PRAVÝ
KAMARÁT
Na hodine čítania ma pani
učite¾ka skúšala básničku Ranená
breza.
Ja som sa však básničku zabudol
naučiŅ.
Pamätal som si len začiatok: „
Mesiačik ve¾ký, zlatistý ...“ a ticho.
Ďalej som mlčal ako ryba.
„... bozkával brezu na listy.“ Šepkali
mi spolužiaci z lavíc.
No ja som nič nepočul a pani
učite¾ka upozorňovala: „Nešepkajte!
Tým mu nepomôžete!“
Ale chalani z triedy nevydržali
nešepkaŅ, keï videli ako bezradne
stojím pred tabu¾ou.
Stále som vypliešŅal oči na svojho
kamaráta Maroša. Ten však mlčal
ako skala.
A tak to skončilo zápisom do
žiackej knižky: Žiak sa nenaučil
básničku.
Cez prestávku som vyčítal
Marošovi: „ Všetci mi našepkávali, len
ty nie!
Už nie si môj kamarát!“
a nerozprával som sa s ním až do
konca vyučovania.
Popoludní ma však Maroš
navštívil.
„Luky, prišiel som kvôli tej
básničke,“ vraví.
„Mne sa to nechce učiŅ. Mňa to
nebaví!“ povedal som.
„A čo, keby sme sa ju učili spolu,
v tej prázdnej izbe, v ktorej máš
stolný futbal?“
A tak sme šli. To vám bolo veselé
učenie. Recitovali sme, vyskakovali
a pritom sme hrali futbal.
Izba bola ve¾ká a prázdna a tak sa
k nám pridala aj ozvena.
Naučil som sa báseň jedna radosŅ.
Na druhý deň som sa prihlásil
a básničku Ranená breza od Márie
Rázusovej —
Martákovej som odrapotal na
jeden dych.
„Musím Ņa pochváliŅ, Lukáško,“
povedala pani učite¾ka a pohladila
ma po vlasoch.
Keï som sa vrátil do lavice,
s Marošom sme na seba žmurkli a ja
som pochopil,
Že pravý kamarát nie je ten, kto
našepkáva.

Rozprávkový sen

- Lucia Brodňanová, 5. roč.

„Keby som bola princezná Arabela,
Do školy by som chodiŅ nemusela...“
Spievala som si po ceste domov.
Vtom za sebou počujem hlas: „Lucka , Lucka.“
Otočím sa a vidím ženu v krásnych, dlhých saténových
šatách s korunkou na hlave.
Vyzerala ako...
„Som Arabela.“
„Šibe mi?“ pomyslela som si. „Alebo sú fašiangy?“
„Nie, veï je po Ve¾kej noci.“
„Lucka,“ znova sa prihovorila, „netráp sa to¾ko nad
tým, kto som a poï si so mnou zalietaŅ v čarovnom
plášti.“
Nedokázala som odolaŅ.
Arabela seba aj mňa zapla ve¾kým čiernym gombíkom
do plášŅa. A už sme sa vznášali. Čudovala som sa, že sa
vôbec nebojím.
„Lucka, pozri dolu. Poznávaš to?“ opýtala sa ma.
„Áno, to je Žilina.!“
Nikdy pred tým som si neuvedomila, že je taká
nádherne zelená od to¾kých parkov a zároveň farebná
od kvetov, nových fasád budov a pestrofarebných šiat
¾udí prechádzajúcich sa po nej.

„Prosím Ņa, Arabela, zostaňme na chví¾u na Mariánskom
námestí.“
„Samozrejme. Páči sa ti?“
„Áno, to je pre mňa najkrajšie miesto v Žiline. Tu na
lavičkách sedávam s mamou a bratom, keï ideme
k lekárovi alebo na nákupy. Mama odpočíva a ja
s bratom veselo pobehujeme po námestí od jednej
fontány k druhej, fŕkame sa vodou, kým nás mama
nevyhreší alebo kŕmime holuby. A niekedy, ak máme viac
času, ideme do jednej z cukrárni na dobrý zákusok.“
Pristáli sme s Arabelou na streche Žilinskej radnice.
Sedeli sme tam, pozerali a obdivovali námestie.
Arabela sa usmievala a ja som zatvorila oči a cítila som
sa šŅastná a veselá, ako vtedy, keï s bratom beháme okolo
fontán a fŕkame sa vodou.
„Už musíme ísŅ, Lucka,“ počujem hlas a cítim
pohladenie po líčku. Otvorím oči, vidím moju mamu,
ktorá sa ku mne skláňa a opakuje: „Vstávaj, ideme do
Žiliny. KúpiŅ Lukášovi narodeninový darček.“
„Mama, pôjdeme aj na Mariánske námestie?“ pýtam sa.
„Ak zvýši čas...“ povedala mi.
„Určite áno,“ pomyslela som si a žmurkla som na Arabelu
v rozprávkovej knihe, z ktorej som čítala bratovi večer
pred spaním.

“Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec...”
...končievajú rozprávky a tak
podobne končil aj školský rok
2006/2007 v MŠ.
Rozprávkovou nocou,ktorej
predchádzali športové hry s
opekačkou,sa deti symbolicky
lúčili s MŠ.
Septembrové slzičky detí ,,za
mamičkou” teraz vystriedali slzy
dojatia p. učiteliek, keï sme
slávnostne odprevádzali 17
predškolákov do ZŠ.
„Budú nám chýbaŅ...”povieme
si každý rok lebo cez spoločné
zážitky nám prirástli k srdcu.
Prežili sme ve¾a zábavného Šarkaniáda,Tekvicový deň s
lampiónovým sprievodom,
návšteva kúzelníka, návšteva
Mikuláša. Vianočná besiedka,
ples MŠ, Karneval, Kvíz
predškolákov, výlet do ZOO, Deň
matiek.MDD, Športové hry s
opekačkou,
Rozprávková
noc,Deň otcov, Rozlúčka
predškolákov,
návštevy
bábkového divadla a ïalšie

podujatia. Aktivity, ktoré sme
organizovali v spolupráci s
výborom RZ, ktorého členmi boli:
Slávka Šmídová, Anička
Tabačková, Janka Lopčianská,
Marika Koňuchová a Braňo
Hreus. Touto cestou im úprimne
ĎAKUJEME za ochotu pomáhaŅ
pri každej príležitosti spolu so
svojimi partnermi.
Ďakujeme rodičom,ktorí sa
aktívne zapájali do brigád pri
montáži nových šatní a úprave
školského dvora.
Ďakujeme aj pracovníkom
OcÚ,ktorí nikdy neodmietli našu
prosbu ,,o
čoko¾vek”.
Tak sme sa
aspoň snažili
prispieŅ
kultúrnym
programom
na takmer
k a ž d e j
obecnej
kultúrnospoločenskej
akcii.

Je za nami činorodý školský
rok a ve¾a úspechov,ktoré
možno nebadaŅ,pretože sú to
maličké krôčiky,ktorými všetky
deti napredujú a kráčajú do
svojej budúcnosti. My však
vieme, že každá „maličkosŅ” má
v ich rozvoji ve¾ký význam. Preto
sme hrdé na všetkých 47 detí,
ktoré tento šk. rok navštevovali
MŠ, ako ich vlastné mamičky.
DOVIDENIA v septembri, milé
deti a rodičia!
Za kolektív MŠ K. Pytlová.

- Budúci prváci. - foto: P. Ïurèo

7

F U T B A L
Záverečné tabu¾ky futbalových súŅaži
IV. liga dorast - SEVER
1. Tatran Krásno n./Kys. 26
2. Š t i a v n i k
26
3. OŠK Baník Stráňavy
26
4. ŠK Belá
26
5. FK Strečno
26
6. 1. OFC Liptovské Sliače 26
7. Máj Černová
26
8. FK Predmier
25
9. ŠK Závažná Poruba
26
10. Roháče Zuberec
26
11. FK Istrobanka Rajec
26
12. Tesla Liptovský Hrádok 26
13. OŠK Lisková
26
14. Turčan KošŅany n./Tur. 25

18
16
16
15
15
13
11
11
10
9
8
6
6
3

0
4
4
4
4
1
6
5
3
5
4
5
2
1

8 72:35
6 48:24
6 66:43
7 75:39
7 68:38
12 63:55
9 61:46
9 56:48
13 57:50
12 58:71
14 44:77
15 41:69
18 37:76
2129:104

54
52
52
49
49
40
39
38
33
32
28
23
20
10

IV. liga dospelí - SEVER
1. ŠK Javorník Makov
26
2. Družstevník Lipt. Štiavnica
Štiavnica26
3. Pokrok Stará Bystrica
26
4. TJ Družstevník Belá
26
5. Družstevník Valča
26
6. Družstevník Turč. Štiavn. 26
7. ŠK Agro Baník Dúbrava
26
8. REaMOS Kysucký Liesk. 26
9. ŠK Tvrdošín
26
10. FK Trebostovo
26
11. Tatran Oščadnica
26
12. OŠK Baník Stráňavy
26
13. Oravan Oravská Jasenica 26
14. FK Nižná
26

15
15
13
13
11
11
12
10
10
9
9
7
8
1

4
4
5
4
9
8
4
6
3
5
5
10
6
3

7
7
8
9
6
7
10
10
13
12
12
9
12
22

74:44
52:34
42:37
52:36
43:34
45:37
56:43
42:36
42:57
45:55
38:59
36:41
41:43
18:70

BLESKOVKA
Dňa 28.6.07 bolo prevedené vylosovanie súŅaží SSFZ v BB
SúŅaž začína 5.8.07
MUŽI:
1. kolo - Stráňavy - Rosina
2. kolo - Turany - Stráňavy
3. kolo - Stráňavy - Teplička

OŠK BANÍK STRÁŇAVY
IV. liga dospelí - SEVER
Štatistika
Zápasy
7 výhier
10 remíz
9 prehier
Body
20 doma
Skóre
doma:
vonku:

26
5 doma, 2 vonku
5 doma, 5 vonku
3 doma, 6 vonku
31
0 trestných - 11 vonku
36 : 41
25 : 17
11 : 24

IV. LIGA DORAST - SEVER
Štatistika
Zápasy 2 6
16 výhier 8 doma, 8 vonku
4 remíz 4 doma, 0 vonku
6 prehier 1 doma, 5 vonku
Body 52
28 doma- 0 trestných - 24 vonku
Skóre 66 : 43
38 : 13
doma:
vonku: 28 : 30
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5.8.
12.8.
19.8.

DORAST:
1. kolo - Stráňavy - Štiavnik
2. kolo - Belá - Stráňavy
3 . kolo - Stráňavy - L. Hrádok

5.8.
12.8.
19.8.

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Pokrok Stará Bystrica - OŠK Baník Stráňavy
3:1
OŠK Baník Stráňavy - REaMOS Kysucký Lieskovec 1 : 0
FK Trebostovo - OŠK Baník Stráňavy
0:0
OŠK Baník Stráňavy - TJ Družstevník Belá
4:0
FK Nižná - OŠK Baník Stráňavy
1:3
OŠK Baník Stráňavy - Družstevník Turč. Štiavnička 1 : 1
Družstevník Lipt. Štiavnica - OŠK Baník Stráňavy 3 : 0
OŠK Baník Stráňavy - ŠK Javorník Makov
1:2
Družstevník Valča - OŠK Baník Stráňavy
3:2
OŠK Baník Stráňavy - ŠK Agro Baník Dúbrava
2:3
ŠK Tvrdošín - OŠK Baník Stráňavy
0:1
OŠK Baník Stráňavy - Oravan Oravská Jasenica 1 : 1
Tatran Oščadnica - OŠK Baník Stráňavy
1:1

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Roháče Zuberec - OŠK Baník Stráňavy
3:2
OŠK Baník Stráňavy - ŠK Závažná Poruba
1:1
FK Strečno - OŠK Baník Stráňavy
4:0
OŠK Baník Stráňavy - Tesla Liptovský Hrádok
1:2
FK Predmier - OŠK Baník Stráňavy
1:2
OŠK Baník Stráňavy - Štiavnik
1:0
OŠK Lisková - OŠK Baník Stráňavy
1:5
OŠK Baník Stráňavy - Turčan KošŅ. nad Turcom 8:1
ŠK Belá - OŠK Baník Stráňavy
0:1
OŠK Baník Stráňavy - FK Istrobanka Rajec
4:0
Máj Černová - OŠK Baník Stráňavy
1:3
OŠK Baník Stráňavy - Tatran Krásno nad Kysucou 1:0
1. OFC Liptovské Sliače - OŠK Baník Stráňavy
4:0

49
49
44
43
42
41
40
36
33
32
32
31
30
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