Ročník XVI.

Číslo 3/2007
OBECNÝ ÚRAD

STRÁŇAVY

Obecné zastupite¾stvo - 24. augusta 2007( v piatok) o 18,00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Stráňavy.

NezabudnúŅ na tých,
čo bojovali za slobodu
Strečno - Pri pamätníku francúzskych
partizánov na vrchu Zvonica sa konali
krajské oslavy Slovenského národného
povstania. Zástupcovia kraja, mesta
Žiliny, okolitých obcí a ïalší hostia, tak
vzdali úctu tým, ktorí pred 63 rokmi
začali v okolí Strečna Slovenské
národné povstanie.
Na oslavách sa zúčastnila aj
delegácia z obce Stráňavy, ktorú viedol
starosta obce Jozef Papan. Delegácia
obce položila k pamätníku veniec vïaky.
Medzi účastníkmi boli prítomní
zástupcovia Francúzskeho a Českého
ve¾vyslanectva
a vzácna bola
prítomnosŅ priameho účastníka bojov
pri Strečne Rogera Camberleho z
Francúzska.
Mnohí, tu zahynuli. Tých sedem dní,
počas ktorých dokázali uchrániŅ
Strečniansku úžinu, ukázalo svetu
zmýš¾anie Slovákov na fašizmus. Pán
Camberle vo svojom príhovore
vymenoval všetkých Francúzov, ktorí tu
zahynuli a sú pochovaní na vrchu
Zvonica.
P. Ďurčo, foto autor

PRO GRA M :
1. Vo¾ba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Hody a oslavy 80. výročia založenia DHZ—schválený harmonogram
4. Oslavy 63.výročia SNP—položenie kytice pri pamätníku na Javorinách
5. Hospodárenie obce za I. polrok 2007.
6. Výstavby novej nájomnej 16 b.j.
7. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na II. polrok 2007.
6. Rôzne:
a) Informácia o postupe výstavby 22 b j., 8 b.j.
b) sŅažnosŅ občanov z ulice Športovcov - nočný k¾ud
c) informácie o separácií odpadov — budú zahrnuté vo VZN
d) súhlas s výstavbou domov na Športovej ulici-kataster Trnové
e) informácie o zriadení skautských oddielov v obci — ponuka
Ing. Jozef P A P Á N - starosta obce

SRDEČNE
VŠETKÝCH
POZÝVAME
V DŇOCH
15.-16.9.2007
NA NAŠE
HODY
Oú Stráňavy

- Pri pamätníku v Strečne položili
veniec vïaky aj zástupcovia
obce Stráňavy.
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• • • Vytráca sa tolerancia a pochopenie • • •
pri občianskom spolunažívaní
Vážení spoluobčania .
Dovo¾te mi tak ako v minulom
čísle „Stráňavských zvestí“ zhodnotiŅ
časŅ roka od ich posledného vydania.
Pred blížiacimi sa oslavami — hodami
v dňoch 15.- 16.9.2007 patrónky
nášho kostola SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE chcem pár vetami
priblížiŅ chod obce za toto obdobie
a oboznámiŅ s jej ïalšími akciami do
konca roka. V tomto období sme sa
stretávali aj s priaznivými výsledkami
chodu obce , ale chcem upozorniŅ
na zlé a negatívne oblasti, ktoré boli
doslova nočnou morou.
Touto nočnou morou je
správanie sa našej mládeže počas
podvečerných a nočných hodín na
verejných priestranstvách, jazda na
motocykloch, autách ...
Jedným z problémov bola a je
rýchla jazda motorkárov bez ŠPZ, STK,
výfukov. Keïže sa sŅažnosti hromadili
boli všetci predvolaní na komisiu
verejného poriadku (KOVP), no
väčšina sa na ňu nedostavila
z rôznych príčin. No jednoznačne
môžeme konštatovaŅ, že počet jázd
v obci sa znížil jednak po zraneniach
týchto mladých ¾udí alebo predajom
motocyklov. Situácia v jednom
období došla tak ïaleko, že malo
dôjsŅ k predvolávaniu motocyklistov
políciou a pri dosvedčení od našich
občanov a odhodlaní policajtov
mohli títo prísŅ o vodičské
oprávnenia, alebo k zákazu
vykonávania kurzov na vodičské
oprávnenie. Z tohto dôvodu sme od
ïalších pokračovaní týchto alternatív
upustili, pretože nám nejde
o represiu ale výchovnú časŅ. Verím,
že po prečítaní týchto riadkov si
motocyklisti uvedomia vážnosŅ
situácie a vedenie obce nemusí
v budúcnosti robiŅ takéto kroky.
Ve¾kým problémom je aj rýchla jazda
motorových vozidiel po obci, hoci je
prikázaná „40“ na všetkých cestách
v obci, je sústavne prekračovaná
a vodiči jazdia ove¾a, ove¾a väčšou
rýchlosŅou a tak ohrozujú seba
a hlavne ostatných spoluobčanov.
Preto v týchto dňoch budú
vybudované pevné „spoma¾ovače“ na
tých miestach, kde je to najviac
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potrebné , okrem hlavnej cesty, ktorá
je v správe VÚC.
Ve¾kým problémom je ale
správanie sa našich mladistvých
a detí v nočných hodinách hlavne
pred KD, ZŠ ale popravde povedané
všade tam, kde táto „enkláva“ v obci
zavíta. Vieme, že ich bujaré nájazdy,
keï preskakujú ploty, ničia kvety,
prehadzujú smetné nádoby, rozbíjajú
okná na ZŠ sa konajú po návštevách
pohostinstiev, ak toto možno tak
nazvaŅ.
ČasŅ občanov je rada, že mládež
po nociach zostáva v Stráňavách,
pretože v Žiline alebo iných obciach
sú nástrahy v podobe drog, bitiek ich
následkov ove¾a väčšie, no jedným
dychom dodávam, že toto ich
správanie sa nedá ospravedlniŅ.
Je logické, že nám ostatným
občanom toto nie je príjemné
a oprávnene žiadajú nápravu.
Kladiem si ale kardinálnu otázku.
- Kto je zodpovedný za to, že
školopovinné 12-16 ročné deti
nechýbajú doma od 22.00 hod. do
skorého rána nasledujúceho dňa —
obec, škola, polícia? Skúsme na to
odpovedaŅ — v á ž e n í r o d i č i a !
Ešte smutnejší je poh¾ad na
mládež nad 20 rokov, ktorá svojim
extra chovaním hlavne pred KD vo
večerných a nočných hodinách sa
predvádza ničením zelene, špinením
a popisovaním
pamätníka
a zanecháva taký neporiadok a smetí
z plastov, plechoviek od piva, že ïalší
naši spoluobčania musia denne
upratovaŅ a za týždeň je to nieko¾ko
igelitových vriec. Títo nespratníci
svojim konaním žia¾ „vyučujú“
školskú mládež — škoda.
Stále
častejšie
som
upozorňovaný na znečisŅovanie
verejných priestranstiev, ciest v okolí
obydlí pri rôznych servisných
a výrobných činnostiach.
Pod¾a živnostenského zákona
musia občania prevádzkujúci tieto
činnosti dodržiavaŅ pri vydaní
„živnostenského listu“ náležitosti
k prevádzkovaniu od hygieny,
životného prostredia. Činnosti sa
musia okrem iného vykonávaŅ
v takých výrobných a servisných

priestoroch, ktoré tomu pod¾a našich
predpisov vyhovujú. Preto touto
cestou upozorňujem a vyzývam
prevádzkovate¾ov, aby tieto priestory
boli vyčistené, odstránené napr. vraky
áut a rôznych iných zariadení do
konca septembra 2007 tak, aby
nešpatili, resp. neznečisŅovali verejné
—
obecné
priestranstvá
a neznepríjemňovali ostatným
občanom život.
Ve¾kým ïalším problémom je
v nadchádzajúcom
období
parkovanie áut vo večerných
a nočných hodinách v zakázanej
zóne „státia“ od „Plánčie, Kolónia
a Športová ulica“. Už minulé
zastupite¾stvo schválilo túto zónu,
žia¾ ve¾a občanov ju nerešpektuje,
čím zabraňuje úprave ciest po
snežení, výjazdy Ņažkej požiarnej
techniky, zdravotníkov a smetiarov.
Na jednej strane vynakladáme
značné finančné prostriedky na
údržbu ciest po snežení na Ņažké
odhrňovače a traktory, no tieto sa
musia vracaŅ bez prevedenia údržby
pre prekážky na uliciach, na druhej
strane sú sŅažnosti od niektorých
občanov na neupravené cesty.
Toto sa bude radikálnejšie riešiŅ
buï poriadkovými pokutami alebo
políciou.
Stále častejšie a opätovne sa
vyskytujú požiadavky na doriešenie
susedských sporov spred nieko¾ko
rokov dozadu. Keï sa tieto spory
nepodarilo
doriešiŅ
mojim
predchodcom resp. príslušným
komisiám, pod¾a právnych poradcov
z rôznych školení, tieto nezačneme
opätovne riešiŅ, ale odporučíme ich
riešiŅ mimo obce, čiže právnou alebo
súdnou cestou.
Touto cestou žiadam tých
občanov, ktorí majú dážïovú vodu
vpustenú do obecnej kanalizácie, aby
toto odpojili z kapacitných dôvodov
do 30.9.2007, okrem ulíc Športovej
a kolónie, kde je vybudovaná
kanalizácia na dážïovú vodu zvlášŅ.
V letnom období prebehla LTS
termálneho
kúpaliska
bez
mimoriadnych
udalostí,
po
ekonomickej stránke ako priemerná,
závislá od teplých letných dní.

Aby využite¾nosŅ termálneho
kúpaliska bola celoročná, začali sa
práce na projektovej dokumentácií
tak, aby mohlo v týchto dňoch
prebehnúŅ územné konanie nášho
perspektívneho komplexu — AQUA
EDEN Stráňavy. Táto akcia, ak sa
podarí zrealizovaŅ, bude odrazovým
mostíkom v ïalšej perspektíve
Stráňav po všetkých stránkach.
Chceme využiŅ na jej realizáciu
Eurofondy. Keïže pri územnom
a následnom stavebnom povolení
musia byŅ vysporiadané pozemky,
verím, že s vlastníkmi pozemkov
dôjde k dohode tak, ako naši
predchodcovia boli zhovievaví pri
uvo¾ňovaní pozemkov pod KD,
Požiarny dom, MŠ a pod.
Súvislé s touto akciou musí
prebiehaŅ aj vypracovanie nového
územného plánu obce v hodnote
vyše milióna korún, bez ktorého
nemôže byŅ realizovaná akcia AQUA.
V novom územnom pláne sa ráta aj
s novými pásmami pre individuálnu
bytovú výstavbu rodinných domov
( za podmienok, že z úzkych políčok
sa vytvoria primerané stavebné
pozemky ), závisí to len od občanov
a ich dobrej vôle .
Pre vzdelávanie občanov
pripravujeme za poplatky jazykové
kurzy, prácu s internetom v tunajšej
ZŠ vo večerných hodinách predbežne
od októbra 2007. Taktiež
pripravujeme väčšie využitie
telocvične pre občanov.
Za tieto nové aktivity a doterajšiu
spoluprácu vedeniu ZŠ ïakujem.
Pre potreby budúceho využitia EU
fondov sa prevádzajú výkresové
dokumentácie zateplenia, výmeny
okien a striech na ZŠ s telocvičňou,
MŠ za viac ako l mil. Sk a bude sa
znova podávaŅ z minula neprejdená
dokumentácia sieti k IBV „Pažitie“.
Ďalšou z k¾účových úloh je
dostavba nájomnej 22 bytovky. Spolu
s ňou chceme postaviŅ i 8 b.j. do
osobného vlastníctva, na ktorú je už
vydané i stavebné povolenie prednostne pre mladých občanov
Stráňav.
Súčasne chceme v areáli nad
školou začaŅ konaŅ stavebné konanie
pre nájomnú 16 bytovku, na ktoré je
vydané už územné rozhodnutie,
záleží len od záujemcov, pre aké byty

sa rozhodnú, nájomné alebo do
osobného vlastníctva.
V najbližšom období musíme
rozpracovaŅ „zákon obce“ Všeobecné
záväzné nariadenie (VZN), ktoré musí
zoh¾adňovaŅ všetky poplatky a iné
záväzné nariadenia s perspektívou
minimálne na tri roky. Hlavne musí
byŅ rozpracovaná oblasŅ odpadov,
separovaného zberu, ktorý už beží
s tým, že na jeho lepšie využívanie
máme prís¾ub dodania viac zberných
nádob do obce . Zároveň dôrazne
upozorňujem, že väčšie sklá z okien
a pod. treba jednoznačne zvážaŅ do
kontajnera v areáli prečerpavačky pod
„kolóniu“ nie ho odkladaŅ po dedine,
kde môže dôjsŅ k úrazu porezaním.
Ako príklad uvádzam, že obec
dopláca viac ako pol milióna korún
za rok za odvoz odpadov a káblovú
televíziu ako zinkasuje pri vyberaní
poplatkov na začiatku roka.
Vo VZN bude musieŅ byŅ presne
určené i staranie sa o svoj majetok,
táto minca má dve stránky, práva
majite¾a, ale i jeho povinnosti. Medzi
povinnosti patrí i udržiavanie svojho
pozemku v čistote — vykášanie
buriny, čistenie pozemkov tak, aby
neotravovali tieto spoluobčanov
a u¾ahčovali život alergikom. Taktiež
to platí pre vlastníkov, aby v terajšom
vegetačnom období previedli
preriezku konárov stromov resp. celky
stromov tak, aby sústavne
nepoškodzovali resp. neničili vedenie

káblovky, obecného rozhlasu, či
verejného osvetlenia, na ktoré
vynakladá obec nemalé finančné
čiastky. Preto vyzývame všetkých
spoluobčanov,
spoločenstvá
a organizácie, aby po konzultácií
s vedením obce previedli
preriezky stromov, resp. tie
pozemky , na ktorých rastú tieto
stromy, aby začali konaŅ.
V prípadných ïalších škodách budú
tieto náklady preúčtované na
príslušné subjekty.
Pre tieto a iné náležitosti
občianskeho spolunažívania Vás
úprimne žiadam o pripomienky,
návrhy, buï cez poslancov alebo
priamo na obecnom úrade.
Verím, že po takomto postupe
obecné zastupite¾stvo príjme také
VZN, ktoré bude na prospech obce,
ale hlavne Vás občanov.
V závere Vás pozývam na naše
oslavy hodov, ktoré okrem
kultúrneho programu (uvedený na
inom mieste) pripomenú i 80. výročie
založenia Dobrovo¾ného hasičského
zboru v Stráňavách.
So želaním slnečného počasia
verím, že sa nám podaria oslavy
zorganizovaŅ tak,
na ktoré budeme s radosŅou
a hrdosŅou spomínaŅ ako na tie
minuloročné. Tešíme sa na Vašu
účasŅ.
Ing. Jozef Papán - starosta obce

- Oslavy SNP si pripomenuli zástupcovia dobrovo¾ných organizácií pôsobiacich v Stráňavách
a politických strán položením kytíc pri pamätníku na Javorine. Po tomto akte si účastníci
stretnutia zaspomínali na minulosŅ a prežité udalosti. Spoločná fotografia účastníkov
stretnutia.
Foto -PĎ-
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63. výročie SNP Stráňavy
v Slovenskom národnom povstaní
Do
dejín
Slovenského
národného povstania sa obec
zapísala hneï v prvý deň vypuknutia.
V našom katastri sa odohral jeden z
prvých bojov povstania. Bolo to v
priestore “Lejšia“, kde skupina asi 40
nemeckých vojakov vyzbrojených
protitankovými zbraňami, ktorí sa sem
prepravili na 5-tich alebo 6-tich
nákladných autách, držali pod pa¾bou
hlavnú cestu Strečno — Mojšová
Lúčka. Na túto skupinu narazila
tanková čata vyslaná od „Pluku
útočnej vozby“ v Martine na pomoc
povstaleckej posídke do Žiliny. Čatu
tvorili 4 tanky typu LT-38 a jedno
samohybné delo.
Ako spomína velite¾ čaty Štefan
Bodnár, na zabezpečenie presunu
tankov im bola pris¾úbená posila
pešiakov. Keï však neprichádzala,
tankisti sa rozhodli k presunu bojom
bez podpory peších zbraní. Do Strečna
sa dostali bez odporu. Počas presunu
museli zlikvidovaŅ nemeckú kolónu
v chotári našej obce v „Lejší“ na
cestnej zákrute. Za obcou Strečno sa
rozvinuli do bojového útvaru v teréne
a priestore lanovky vedúcej z vrchu
Polom do Varína zaujali tanky vežové
postavenia namierené na hlavnú
cestu k Stráňavám. Začali stre¾bou a
v krátkom čase bola nemecká kolóna
v plameňoch. Nepriate¾skí vojaci
nekládli odpor a tí čo ostali nažive
utekali pozdĺž potoka smerom k
Polomu. Z kolony zostali len trosky
zhorených áut. Cesta do Žiliny bola
uvo¾nená a tanky mohli bez odporu
zaistené v prúde za sebou v presune
pokračovaŅ. Po Žilinu už nenarazili na
žiaden odpor.
V Stráňavách sa v druhej
polovici
augusta
1944
prostredníctvom občanov pracujúcich
v Žiline rozšírili správy o prípravách

OZNAM - UPOZORNENIE !
Obecný úrad v Stráňavach
oznamuje, že po obci budú
rozmiestnené nádoby
na separovaný zber.
Upozorňujeme, že do
týchto nádob, sa môže
dávaŅ len odpad z prázdnych
plastových fliaš a sklené f¾aše.
Iný odpad sa tam
NESMIE DÁVAŤ.

4

povstania. V deň začiatku SNP ešte
pred jeho oficiálnym vyhlásením
chodili po dedine skupinky
obyvate¾ov a odchádzali do žilinských
kasárni za účelom vyzbrojenia. Tí, čo
sa vrátili posielali do kasární ïalších,
ale kasárne už boli prázdne.
Povstalecká posádka medzitým
zaujala obranné postavenia pri
Hornom Hričove a Brodne, aby čelila
nastupujúcim nemeckým okupačným
jednotkam. Občania Stráňav v počte
35 osôb odišli k partizánom aby
bojovali proti nemeckým votrelcom.
Už v prvých dňoch povstania sa
zúčastnili
tažkých
bojov
v
Strečnianskej tiesňave. V nich
najvyššiu obeŅ priniesol 24-ročný
František Hacek, ktorého život vyhasila
strela z nemeckého mínometu.
Počas bojov v Strečnianskej
tiesňave (trvali od 31.8. do 9.9.1944)
prichádzali do Stráňav príslušníci
okupačných jednotiek a brali mužov
na práce. Keï sa im títo ukrývali a
utekali pred nimi, strie¾ali po nich.
Vyhrážali sa tiež, že ak nepôjdu,
podpália dedinu. Niektorí obyvatelia
utiekli do hôr, kde h¾adali útočište.
Keï povstalci pod tlakom presily
okupačných vojsk ustúpili do Turca,
nastali pre obyvate¾ov Stráňav zlé
časy. Do dediny prišli gestapáci v
civilnom oblečení a vyzvedali od
malých detí, ktorí občania sú partizáni
a kde sa schovávajú. Pri prehliadkách
domov brali čo sa im zapáčilo s
poznámkou, že ukrývali partizánov a
keï prišli Nemci, každý už mal
legitimáciu a bol členom domácnosti
v ktorej ho ukrývali. Stráňavci sa o
partizánov starali, dávali im chlieb,
konzervy a iné potraviny.
Slovenské národné povstanie v
roku 1944 sa stalo neoddelite¾nou
súčasŅou celoeurópskej antifašistickej

rezistencie (odporu) v rokoch 2.
svetovej vojny. Bol to vstup Slovenska
do demokratickej Európy.
Slovenské národné povstanie
sa svojim rozsahom, vojenským,
národným
i
medzinárodným
významom
zaradilo
pod¾a
hodnotenia spojencov, k najväčším
v jeho modernej histórii. Preto
povstalecký čin patrí k najväčším
národným
činom
v
našich
moderných dejinách. Tak zamýš¾a aj
okolitý demokratický svet, keï sa
zapodieva našou podobou a
dôveryhodnosŅou. Povstaním sme sa
stali v očiach sveta statočnými a aj
odvážnymi. Predstavili sme sa ako
súci do všetkých vážnych svetových
zmlúv ako národ , s ktorým môže
každý vo svojej núdzi rátaŅ. A tak sme
sa naučili rátaŅ aj sami so sebou.
Odkaz povstania si musíme
stále pripomínaŅ. ŠesŅdesiattri rokov
uplynulo od augustových dní v roku
1944, v ktorých dozrelo odhodlanie
slovenského ¾udu zúčtovaŅ v
ozbrojenom boji s nenávideným
hitlerovským fašizmom.
Naša histografia vyvinula
nemálo úsilia osvetliŅ z rôznych strán
tento revolučný čin slovenského
¾udu. Napriek tomu je stále dosŅ
znevažujúcich článkov o Slovenskom
národnom povstaní, preto historici by
mali maŅ za úlohu rozpracovaŅ SNP
do šírky a hĺbky a daŅ mladej generácií
obraz o týchto dňoch.
Nám, ktorí sme prežívali tie
pamätné dni nedá, aby sme sa v
dňoch výročia nepoklonili hrdo s
kyticou kvetov pred pomníkmi ako
spoluvrstovníci a mladší padlých
hrdinov.
Z archívnych materiálov

Spomienková akcia
Po oblastných oslavách 63. výročia SNP, ktoré sa konali 28. augusta
2007 na vrchu Zvonica pri Pamätníku francúzskych partizánov v Strečne
a celoštátnych oslavách 29. augusta v Banskej Bystrici sa uskutočnila
30. augusta v našej obci spomienková akcia k tomuto výročiu.
Organizátorom bol ZO SZPB v spolupráci s OcÚ Stráňavy. Akcia začala
na vrchu Javorina pri pamätníku VíŅazstva položením kytice padlým
hrdinom a pokračovala besedou s účastníkmi SNP pri Múzeu
malofatranskej operácie.

Plnenie rozpočtu k 30.6.2007
Príjmy plánované v rozpočte ....................
....................21 061 000,- Sk
z toho
pre školstvo - ZŠ s MŠ ..................................... 6 679 000,- Sk
stravné pre sociálne odkázaných žiakov ..... 60 000,- „
vlastné príjmy obce ............................................ 14 322 000,- „
Skutočné plnenie príjmov k 30.6.2007 10 839 025,43
51,46%
t.j.
z toho
na prenesené kompetencie —školstvo . 3 549 669,70
vlastné príjmy obce ......................................... 7 289 355,73
v tom:
výnos dane zo ŠR- ................................................. 4 874 325,06
daň z nehnute¾nosti - ........................................... 1 113 618,daň za psov ......................................................................... 25 100,daň za ver.priestr. ............................................................... 39 878,daň za zber a prepravu PDO ................................... 467 795,príjmy z nájmu .............................................................. 170 832,50
správne poplatky ............................................................... 20 950,poplatky cintorínske ......................................................... 2 400,poplatky KT ........................................................................ 196 050,poplatky MR .......................................................................... 3 800,kanalizačný poplatok ..................................................... 39 690,vstupné na kúpalisku ................................................. 191 495,smetné nádoby — predaj ................................................. 9 300,opatrovate¾ská služba .................................................... 1 836,ostatné príjmy ............................................................... 28 646,67
dobropisy ........................................................................... 85 614,50
aktivačná činnosŅ — nezamestnaní. ...................... 18 025,Výdavky plánované v rozpočte 21 061 000,- Sk
z toho :
pre ZŠ s MŠ prenesené kompetencie ............ 6 679 000,pre MŠ, ŠKD a ŠJ — originálne komp. .............. 2 215 000,stravné pre soc. odkázaných žiakov ...................... 60 000,bežný rozpočet obce ............................................. 10 237 000,kapitálový rozpočet obce ..................................... 1 870 000,Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2007 ..............................
................................................ 10 603 782,72
t.j. 50,34%

Z uvedených skutočných výdajov bolo čerpané :
- pre ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie . 3 329 280,- pre ZŠ — vzdelávacie poukazy ................................. 14 880,- na originálne komp. MŠ, ŠKD, ŠJ .................... 1 200 000,- pre ZŠ nevyčerpané prostr. z r. 2006 ................ 943 345,- doplnkové príjmy ZŠ, MŠ v r. 2007 ................. 154 144,70
- výdaje z dotácií (štipendiá, vrátky ......................... 14 434,- vlastné výdaje obce .............................. 4 509 059,02
- kapitálové výdaje obce ............................... 438 640,Čerpanie rozpočtu vlastných výdavkov pod¾a
jednotlivých kapitol :
01 Všeob. verejné služby — verejná správa 1 994 384,57
výdavky spojené s prevádzkou OcÚ, správou budov,
ZPOZ, podujatia, poslanci, pracovníci obce
03 Verejný poriadok a bezpečnosŅ — DHZ ........ 33 464,výdavky pre Dobrovo¾ný hasičský zbor,
budova požiarneho domu
04 Ekonom. oblasŅ — obecné komunikácie ... 73 798,10
miestne komunikácie, chodníky
05 Ochrana životného prostredia .................... 672 282,80
Odstraňovanie kom. odpadu, ČOV, prečerpavačka,
verejné priestranstvá
06 Bývanie a občianska vybavenosŅ ............... 252 841,40
Výberové konania, projektová dokumetacia,
verejné osvetlenie
08 Rekreácie, kultúra a náboženstvo ........ 1 320 532,70
rekreačné a športové služby (OŠK), termálne
kúpalisko, knižnica, pamätníky a múzeum, kultúrny
dom, káblová televízia, cintorín, dom smútku .
09 Vzdelávanie ................................................................. 81 844,90
Výdavky spojené s bývalou budovou školskej ..........
jedálne
10 Sociálne zabezpečenie ........................................ 79 910,55
Mzdy opatrovateliek, príspevok na stravovanie,
spoločný úrad.
Kapitálové výdavky .......................................... 438 640,Projektové dokumentácie na rekonštrukciu budov
MŠ, ZŠ a telocvične .

• Začali sme nový školský rok
Letné prázdninové dni uplynuli, tak ako vždy,
ve¾mi rýchlo a my sme späŅ. Deti čaká 10 mesiacov
povinnosti, ale verím, že i radosti a zábavy.
Od 1.9.2007 základnú školu navštevuje 183
žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky, privítali sme
17 prváčikov. Máme 9 tried a v škole pracuje 16
pedagogických a výchovných pracovníkov, plne
kvalifikovaných. SúčasŅou školy je i školský klub,
v ktorom
pracuje
pani
vychovávate¾ka
s prihlásenými deŅmi v popoludňajších hodinách.
Pri mimoškolskej činnosti musím spomenúŅ
i krúžky, ktoré opäŅ budú pracovaŅ tak, ako
v predchádzajúcich rokoch.
V tomto školskom roku čakali deti rôzne
zmeny. Začali sme vyučovaŅ povinne cudzí jazyk
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od 3. a 4. ročníka ( od 1. ročníka sa vyučuje ako
nepovinný ) a v 9. ročníku pribudol
predmet
informatika v rozsahu 3 hodiny týždenne. Chceme
sa i my prispôsobiŅ súčasným požiadavkám, aby
naši žiaci , tak ako doteraz, nemali problémy po
nástupe na stredné školy.
Som ve¾mi rada, že sa nám darí i v oblasti
materiálno-technického vybavenia, v priestoroch
školy sme dokončili rekonštrukciu kotolne,
výmenu radiátorov. Za aktivitu žiakom dvoch tried
kúpili nový nábytok , zriadili špeciálnu učebňu
na
vyučovanie
cudzích
jazykov
a taktiež
plánujeme zakúpenie ïalších počítačov a iného
vybavenia, pod¾a finančných možností.

/pokračovanie na str.č. 6/
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F U T B A L
VYLOSOVANIE DORAST

VYLOSOVANIE DOSPELÝ
5. augusta 2007 o 16.30, Stráňavy — Rosina
12. augusta 2007 o 16.30, Turany — Stráňavy
19. augusta 2007 o 16.00, Stráňavy — Teplička n. Váh.
26. augusta 2007 o 16.00, Z. Poruba — Stráňavy
2. septembra 2007 o 15.30, Stráňavy — Tvrdošín
9. septembra 2007 o 15.30, Valča — Stráňavy
16. septembra 2007 o 15.00, Stráňavy — Oščadnica
23. septembra 2007 o 15.00, Stráňavy — Kotr. Lúčka
30. septembra 2007 o 15.00, O. Jasenica — Stráňavy
7. októbra 2007 o 14.30, Stráňavy — Dúbrava
14. októbra 2007 o 14.30, Belá - Dulice — Stráňavy
21. októbra 2007 o 14.00, Stráňavy — K. Lieskovec
28. októbra 2007 o 14.00, Trebostovo — Stráňavy
IV. liga dospelí - SEVER
1.Trebostovo
Trebostovo 5
Valča
2.Valča
5
Dúbrava
3.Dúbrava
5
Or. Jasenica 5
4.Or.
Tvrdošín
5.Tvrdošín
5
Kotrč.Lúčka 5
6.Kotrč.Lúčka
Zav.Poruba 5
7.Zav.Poruba
Kys. Lieskov. 5
8.Kys.
Teplička n.Váh.5
9.Teplička
Oščadnica 5
10.Oščadnica
5
11.TT u r a n y
Belá-Dulice 5
12.Belá-Dulice
Rosina
5
13.Rosina
Stráňavy
5
14.Stráňavy

3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
0
0

2
1
0
0
2
2
2
1
0
3
0
2
2
1

0
1
2
2
1
1
1
2
3
1
3
2
3
4

1. kolo 5. augusta 2007 o 14.00, Stráňavy — Štiavnik
2. kolo 12. augusta 2007 o 14.00, Belá — Stráňavy
3. kolo 19. augusta 2007 o 13.30, Stráňavy — L. Hrádok
4. kolo 26. augusta 2007 o 13.30, Hôrky — Stráňavy
5. kolo 2. septembra 2007 o 13.00, Stráňavy — Tvrdošín
6. kolo 9. septembra 2007 o 13.00, Rajec — Stráňavy
7. kolo 16. septembra 2007 o 12.30, Stráňavy — Lipt. Sliače
8. kolo 23. septembra 2007 o 12.30, Stráňavy — Černová
9. kolo 30. septembra 2007 o 12.30, Predmier — Stráňavy
10. kolo 7. októbra 2007 o 12.00, Stráňavy — Zuberec
11. kolo 14. októbra 2007 o 12.00, Z. Poruba — Stráňavy
12. kolo 21. októbra 2007 o 11.30, Stráňavy — Lisková
13. kolo 28. októbra 2007 o 11.30, Strečno — Stráňavy

•••

IV. liga dorast - SEVER
9:2 1 1
9:3 1 0
11:6 9
10:6 9
7:4 8
7:5 8
8:8 8
7:7 7
8:9 6
2:3 6
7:10 6
6:10 5
4:12 2
5:15 1

1.Tvrdošín
Tvrdošín
ŠK Belá
2.ŠK
Stráňavy
3.Stráňavy
Černová
4.Černová
Zav. Poruba
5.Zav.
Rajec
6.Rajec
Lip. Sliače
7.Lip.
Lisková
8.Lisková
Štiavnik
9.Štiavnik
Predmier
10.Predmier
Strečno
11.Strečno
Hôrky
12.Hôrky
Zuberec
13.Zuberec
L. Hrádok
14.L.

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
2
3

14:6
9:3
10:6
11:7
8:3
7:3
14:13
6:14
7:7
2:7
3:12
5:6
5:7
7:14

9
9
9
7
6
6
6
6
4
4
4
3
3
3

• Začali sme nový školský rok
/dokončenie zo str. č. 5/
Priestory materskej školy a školskej
jedálne prešli rekonštrukciou v predchá dzajúcom
roku,
výmena
radiátorov,
zakúpenie nábytku do MŠ a vybavenia do Šj,
teraz počas prázdnin bola kuchyňa
vyma¾ovaná a taktiež priestory skladov.
V materskej škole sme otvorili 2 triedy,
do ktorých je prihlásených 39 detí. Pri týchto
počtoch vidieŅ, že počty detí postupne
klesajú, čo má svoje výhody, ale taktiež
nevýhody. Kladom je individuálny prístup
k deŅom a záporom nemej finančných
prostriedkov
pri
súčasnom
systéme
financovania.
Naše deti majú samozrejme možnosŅ sa
stravovaŅ v školskej jedálni.
Spoločne sa teda snažíme zabezpečovaŅ
výchovu a vzdelávanie od tých najmenších
detí až po začínajúcich stredoškolákov.
Mnohé naše snaženia by boli neúspešné,
keby nebola dobrá spolupráca so starostom
obce, členmi zastupite¾stva a pracovníkmi
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Zápasy
1. Kolo Stráňavy - Štiavnik
2. Kolo ŠK Belá - Stráňavy
3. Kolo Stráňavy - L. Hrádok
4. Kolo Hôrky - Stráňavy
5. Kolo Stráňavy - Tvrdošín

•••

5:1
3:1
2:1
1:2
1:1

Zápasy :
1:1
1. Kolo Stráňavy - Rosina
2. Kolo Turany - Stráňavy
3:1
3. Kolo Stráňavy - Teplička n.Váh.2 : 4
4. Kolo Zav.Poruba--Stráňavy
4:1
5. Kolo Stráňavy - Tvrdošín
0:3

•••
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obecného úradu. Máme spoločný cie¾, ide nám
o deti, a to je dobré.
Všetci, ktorí pracujeme v školstve, vieme, že naša
práca je náročná, zodpovedná, morálne i finančne
nedocenená — ale nesmierne krásna. To, čo
dokážeme čítaŅ v detských očkách — to nenájdete
v žiadnej knihe.
Školský rok sa začal 3.septembra a v súčasnosti
už všetci tvrdo pracujeme. Deti zabúdajú na
prázdniny, zvykajú si na skoré vstávanie a postupne
pribúdajú povinnosti.
Chceme byŅ otvorenou školou, spoločne riešiŅ
mnohé otázky, nebránime sa konštruktívnej
diskusii. Na to vytvárame priestor formou
konzultačných hodín, spoluprácou učite¾ov
s rodičmi.
Od októbra pripravujeme v spolupráci s obecným
úradom i aktivity v škole pre občanov Stráňav,
výučbu jazykov, informatiky a športové. Otvárame
dvere školy širokej verejnosti, dúfam, že sa nám
to podarí.
Mgr. Eva Smolková

