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Sedembolestná Panna Mária - patrónka Slovenska
15. september 2020
Sedem bolestí :
1. Proroctvo Simeona v chráme
2. Útek do Egypta
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5. Ježišovo ukrižovanie a smrť
6. Ježišovo snímanie z kríža
7. Pohreb Ježiša
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Dovoľte mi, aby
som sa Vám prihovoril na prahu
nového školského
roku 2020/2021 a
pár dní pred „hodmi“.
Po stránke kultúrno-spoločenskej bolo toto obdobie od
Veľkej noci takmer nulové
zásluhou tichého nepriateľa pripraveného zaútočiť na
naše zdravie, t.j. COVID-19
(CO19). Kto má kábelovú televíziu, na ktorej s nostalgiou
sledujeme akcie v Budišove, v
Polanke Wielke a spomíname
tiež na domáce MDD, hody,
či iné akcie. Uvidíme, kedy a
či sa v nasledujúcich rokoch
spoločenské akcie uvoľnia.
Keď sme pri ZŠ a MŠ, do lavíc sa nám vráti vyše 230 detí,
no štart do nového školského
roku bude kvôli hygienickým
opatreniam netypický. Musíme rátať s prísnymi a preventívnymi opatreniami kvôli
šíreniu CO19, musia sa nosiť
rúška, dodržiavať odstupy,
dezinfekcia zariadení, karanténne miestnosti a pod....
Od rodičov budeme
žiadať, aby rešpektovali, že
do školského zariadenia nebude môcť vstúpiť dieťa s
podozrením na CO19 a rešpektovať opatrenia ZŠ a MŠ.
Prípravy na nový školský rok
prebehli dôkladne. V škole
sú učiteľky a celý personál
je oboznámený, aká bude organizácia vyučovania a aké
opatrenia treba dodržiavať.
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ZŠ a MŠ je zabezpečená dezinfekčnými prostriedkami a
budeme reagovať na nové
skutočnosti podľa pokynov
od nadriadených orgánov. Určite prvé týždne nebudú ľahké, ale iné východisko nie je.
Preto si prajeme, aby sa našim deťom CO19 vyhýbal a
úspešne a v zdraví prebiehal
vyučovací proces, pani učiteľkám a personálu ZŠ a MŠ
želáme veľa úspechov a pevné nervy.
Čo sa týka spoločenských akcií, osobne nikomu nebránim,
ale citujem vládne nariadenie - NEDOPORUČUJEME.
Jediná akcia, ktorá sa bude
konať v mojej prítomnosti sú
JUBILANTI, ale v skromnej
forme, veď 50 rokov a jubileá
sobášov sú v danom roku jedinečné, termín: 20.11.2020.
Ak sa bude táto akcia môcť
konať, žiadame o nahlásenie
jubileí sobášov 25-60 rokov
(po piatich rokoch) do konca
októbra. Čo bude so záhradkárskou výstavou sami nevieme, budeme Vás včas informovať.
V tomto období začíname pripravovať rozpočet
obce na r. 2021, tak ako sme
hovorili na OZ. Toto zastupiteľstvo už nemieni zvyšovať
súčasné bežné poplatky až na
skutočnosť, že nám to nenariadi partner , t.j. smeti, zber
potravinárskych odpadov – to
všetko sa dozvieme v nasledujúcich dňoch. Ale povedz-

me si úprimne, už po koľký
krát o tom píšem – separujme
a znižujme množstvá odpadu.
Tentoraz poukážem na kvantá
„umelín“ na našom cintoríne ako sú vence, kahance či
sklené svietidlá... Ekológiu a
dané záležitosti s ňou si musíme usporiadať najprv v hlavách , tak ako je to v Nemecku a Rakúsku, až potom sa
niečo dosiahne. Ešte chceme
ako každý rok uskutočniť dňa
10.10.2020 beh od pamätníka
k pamätníku s tým, že súčasne sa uskutoční aj cyklistický
pretek Šprint – Polom.
Tiež riešime sústavné
sťažnosti občanov – rýchlu
jazdu áut po obci, ktorí žiadajú spomaľovače na autobusových zastávkach. V prípade,
že sa vybavia potrebné náležitosti, dali by sme ich do plánu akcií na r. 2021.
Na záver mi dovoľte popriať našim futbalistom
nový štart do novej sezóny a
spoločenským organizáciám
- dobré náhradné riešenia. A
aby sa nám všetkým vyhýbala pandémia CO19 a žili
v dobrom zdraví, to prajem
všetkým Vám a prosím, aby
sme sa riadili heslom pre túto
dobu: „Zmierme sa s tým čo
máme, a nechcime to, čo nemôžeme mať.“

Štatistika od posledného
vydania zvestí
NARODENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIHLÁSENÍ

KOVAČIKOVÁ Daniela Stráňavy 426
LÚČANOVÁ Dorota
Stráňavy 334
LÖRINCOVÁ Eliška
Stráňavy 268
FAITH Filip
Stráňavy 215  
TURIANIKOVÁ Jana
Stráňavy 74
MINDA Bono
Stráňavy 560
DAŇO Martin
Stráňavy 561
DAŇO Michal
Stráňavy 561
KUNHARTOVÁ Eleonóra Stráňavy 379
TAVAČ Jakub
Stráňavy 227
SOBÁŠE

•
•
•
•
•
•

STACHOVÁ Monika a PIŠ Jozef
LÚČAN Radoslav a VALACHOVÁ Lenka
LONČÍK Lukáš a Ing. HRUŠKOVÁ
Frederika
Ing. PAPÁN Jozef, PhD. a MUDr. HÁJKOVÁ Klaudia
KOPŘIVA Zdeněk a Mgr. art. VLHOVÁ
Petronela
NEOMANY Andrej a ONDÁKOVÁ Erika
ÚMRTIA

•
•
•
•
•

MILO Vladimír   
KUČERA Peter
LÚČANOVÁ Zlatica
BAROŠINCOVÁ Emília
JAHÔDKA Dušan

16.6.2020
22.6.2020
5.8.2020
5.8.2020
9.8.2020

OSLAVY SNP

LÚČANOVÁ Juliána
VALACHOVÁ Klára
PÍŠ Jozef
PIŤUCH Daniel
VALLO JÁN
TATARKOVÁ Andrea
KANISOVÁ Karin
VALLOVÁ Adela
DANIŠOVÁ Adriana
DANIŠOVÁ Ema
TATARKA Patrik
MINDA Radoslav
Ing. MINDOVÁ Patrícia

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KRIŽANOVÁ Ivana
KRIŽANOVÁ Simona
KRIŽANOVÁ Natália
SVOREŇOVÁ Mária
TOMAŇ Lukáš
SVITOK Peter Rafael
SARI Lucia
LÚČANOVÁ Lívia
LÚČANOVÁ Lívia
LÚČANOVÁ Aneta
TOMAŇOVÁ Natália
KOMANCOVÁ Linda
KOMANEC Martin
VLHA Zdeněk
JAHÔDKA Patrik

Hodový kultúrny program
sa tento rok pre verejnosť z dôvodu epidemiologických nariadení
vzhľadom na COVID 19 zrušil.
Deťom sú k dispozícii aspoň kolotoč a iné atrakcie na priestranstve
za kultúrnym domom, samozrejme
tiež za podmienok dodržiavania určitých opatrení, za ktoré je zodpovedný prevádzkovateľ kolotočov.
Hodová svätá omša sa bude konať
v kostole Sedembolestnej Panny
Márie v utorok o 10,30 hod., po
ktorej každý zúčastnený dostane
pri východe z kostola malé občerstvenie, ktoré bude tiež hygienicky
zabezpečené.

ZPOZ
Akcia „Uvítanie detí do života“ sa tiež zrušila. Pre ratolesti,
ktoré sa narodili v roku 2019 máme
na obecnom úrade pripravený malý
darček. Preto vyzývame rodičov
týchto detičiek, ktorí pôvodne obdržali aj pozvánku na túto akciu
a ktorá sa nekonala, aby si darček
prišli prevziať na obecný úrad, pretože nariadenia vzhľadom na rozširujúcu sa pandémiu sa čoraz viac
sprísňujú a nie je vhodné, aby sme
sa zhromažďovali a už vôbec nie s
maličkými deťmi.
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Dňa 27. augusta sa pracovník Veľvyslanectva Ruskej federácie zúčastnil akcie Jazda slobody,
ktorú usporiadali Motorkári Slovenska. V rámci akcie sa uskutočnilo slávnostné kladenie vencov na
počesť 76. výročia Slovenského
národného povstania v obci Stráňavy na vrchu Javorina. Hrdí sme boli
aj na to, že v tomto čase už bola socha na pamätníku opravená a veru
keby sme nevedeli, kde boli ruky
odrezané ani by sme to nespoznali.
Oslavy SNP pokračovali aj
na druhý deň, keď si občania pripomenuli toto 76. Výročie položením
venca na námestí a zapálením symbolickej vatry. Večer spríjemnila
dychová hudba.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRÁŇAVSKÉ
HODY 2020
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Kábelová televízia
Mnohí z Vás volajú, že
nefungujú programy ČT. Žiaľ pre
Európsku legislatívu o uvoľňovaní
pásma pre rýchly mobilný internet 5G, Česká republika postupne
prelaďovala programy ČT na inú
frekvenciu a technológiu. Dnes
už príjem všetkých štyroch ČT
programov súčasnou technológiou
káblovky nie je možný. Takýto scenár je otázkou času aj u našich TV
programov.
Ako náhradné riešenie ponúka firma Nelson IPTV, teda televíziu cez optický kábel. Nevýhodou
je mať pri každom televízore settopbox, ktorý takýto príjem zabezpečuje, ale to musíte mať aj pri satelitnom príjme. Druhou nevýhodou
avšak jednorázovou, je vyššia investícia pri zavádzaní takejto televízie - cca 60 €.
Výhodou je bohatá programová
ponuka (cca 50 programov), ktorá
je za mesačný poplatok podobný
dnešnej káblovke s 18 programami.
Nechýba ani náš infokanál a samozrejmosťou je aj rozhlas, ktorý sa
prenáša ako druhá zvuková stopa.
Viac informácií Vám dajú pracovníci firmy Nelson v pracovné dni
pondelok-piatok (08:00 – 16:00) na
tel. číslach 0910 92 96 92, 0910
92 97 92.
Apelujem, že žiaden zamestnanec
obce neopravuje kábelovú televíziu
a nemá na to ani potrebné vybavenie. Toto je plne v kompetencii firmy Nelson.

Posledný polrok minulého školského roka bol nielen pre žiakov,
pedagógov, všetkých pracovníkov
školy, ale aj pre rodičov veľmi náročný. Keďže netušíme aký rok nás
čaká, chcem vám úprimne zaželať
pevné zdravie, veľa síl, múdrosti,
kreativity, ale aj ľudskosti pri napĺňaní vašich osobných ale aj pracovných úspechov.
Milí prváci, do školy ste prišli naplnený pocitom zvedavosti a túžby
po poznaní. Druhého septembra sa
pre vás otvorila veľká kniha života
naplnená učením. Je v nej množstvo písmen a číslic, ktoré sa spoločne s pani učiteľkou postupne naučíte. Knihy, ktoré ste dostali, budú
vašimi najlepšími priateľmi. Každý
deň bude pre vás veľkým zážitkom.
Prajem Vám v základnej škole veľa
úspechov.
Veľmi dôležitý rok čaká aj vás, milí
deviataci. V tomto školskom roku
urobíte dôležité rozhodnutie, ktoré
ovplyvní váš ďalší život. Budete si
vyberať strednú školu, na ktorej budete pokračovať v štúdiu a pripravovať sa na život a povolanie. Rozhodnite sa preto zodpovedne podľa
svojich schopností a možností.
Aj ostatným žiakom prajem úspešný začiatok plnenia si školských
povinností. Buďte hrdí na svoju
školu, ktorá Vám ponúka skvelé
možnosti na získanie kvalitného
základného vzdelania. Samozrejme
vás čakajú aj ďalšie aktivity, súťa-

že, tematické dni, besedy či exkurzie počas celého školského roka.
Na oplátku od vás očakávam aktívnu účasť a zapájanie sa do rôznych
súťaží a olympiád, v ktorých môžete preukázať svoj talent a nadanie.
Dúfam, že výsledkami v týchto
aktivitách nadviažete na úspechy
z minulých rokov a budete vzorne
reprezentovať svoju školu.
Vám, vážení rodičia, pribudli ďalšie povinnosti. Viacerí ste dnes
viedli svoje dieťa po prvýkrát do
školy. Určite si kladiete otázky, ako
to vaše dieťa zvládne. Odpoveď na
ne Vám dajú vaše deti a čas. Nezabúdajte, že vaše dieťa potrebuje aj
naďalej lásku, starostlivosť a trpezlivosť z vašej strany, ako aj pokojné rodinné zázemie. Usilujte sa na
svoje dieťa pôsobiť tak, aby si plnilo školské povinnosti a ku škole
a pedagógom sa správalo s úctou.
Ubezpečujem vás, vážení rodičia,
že vaše deti sú v dobrých rukách
skúsených pedagógov.
Milé kolegyne, vo výchovno-vzdelávacom procese máte nezastupiteľné miesto. Na prahu nového
školského roka Vám prajem veľa
radostí z výchovy a vzdelávania vašich žiakov, pevné zdravie a podporu zo strany rodičov.
Školský rok 2020/2021 týmto považujem za otvorený a prajem nám
aby bol úspešný.
Mgr. Miroslava Brodňanová

Školský rok
2020/2021
Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci !
Aj keď trochu netradične sa
k Vám prihováram cez Stráňavské
zvesti, predsa len pevne verím, že
máte za sebou obdobie prázdnin a
dovoleniek, ktoré bolo pre všetkých
osviežujúce. Dúfam, že ste si užili
radostné chvíle v kruhu najbližších,
načerpali nové sily a získali nielen
fyzickú, ale aj psychickú pohodu.
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Opravená socha na vrchu Polom-Javorina

ČO S ODPADMI
Vážení občania.
Národná rada schválila novelu zákona o odpadoch. Je v nej
179 zmien, ďalšie zmeny v iných
zákonoch, plus do konca decembra
prídu zmenené vyhlášky.
Zmien je fakt dosť veľa. Pozrite si niektoré zaujímavé novinky.
Nakladanie s odpadmi bude
po novom zahŕňať aj zhodnocovanie odpadov vrátane triedenie odpadov, čo doposiaľ nebolo. Úprava
odpadov zdvihla vlnu nevôle
Úprava odpadov – Bude
zakázané skládkovanie neupravených odpadov. Reálne by to malo
priniesť odklon časti odpadu od
skládkovania, smerom k úprave odpadov, teda k triedeniu odpadov a
ich inému využitiu. Tlačí nás k tomu
EÚ. Treba počítať so zvýšenými nákladmi pre firmy a obce. Niekto to
bude musieť zaplatiť.
Mení sa definícia toho, s
akými odpadmi môže nakladať
občan, fyzická osoba. V skratke sú
to klasické komunálne odpady a aj
stavebné odpady. Teda plus mínus
podobne ako doposiaľ. Ale zmení
sa to, že tak ako firmy a obce, tak aj
občania budú musieť odpady odovzdať jedine oprávnenej firme na
nakladanie s odpadmi. Teda občan
bude mať povinnosť si firmu skontrolovať. Ako si to má bežný občan
skontrolovať? Ako vôbec bude vedieť o takejto povinnosti a keď sa o
nej dozvie, ako to dokáže vyhodnotiť?
Zberové spoločnosti dostanú dve super zmeny. Prvá je že budú

Obec prevádzkuje cintorín v Stráňavách pri kostole.
Vykonávať stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, či
zasahovať do jestvujúcej zelene je
možné iba s písomným povolením
prevádzkovateľa pohrebiska.

Zas nové povinnosti pre obce
Obce budú musieť po novom zverejniť na svojom webovom sídle aj
opatrenia na podporu predchádzania
vzniku odpadu na ich území.
Pri BIO kuchynských odpadoch pozor, od roku 2021 sa ešte
bude akceptovať spaľovanie tohto odpadu a čiastočne aj technické
problémy, no výnimka 50 % zapojenia sa domácností do kompostovania sa zmení na 100 %.
O od roku 2023 zabudnite na výnimky, individuálne kompostéry nepomôžu. Ostane už len tá výnimka,
ak obec bude vedieť deklarovať, že
100 % domácností kompostuje svoj
odpad, čo bude mimoriadne náročné
ba priam až nemožné, alebo možné
asi len v malých obciach. Stačí aby
jedna domácnosť v obci nebola obývaná a na 100% môžete zabudnúť.
Ak si teraz poviete, že kompostujete
váš odpad z kuchyne, toto legislatívne postačovať nebude. Opäť budú
obce povinné zvýšiť poplatky za
zber odpadu, pretože sa zvýšia náklady na zber.
Ak si kladiete otázku, či to
obec nevie pokryť z rozpočtu, zákon
o odpadoch jej toto nedovoľuje. Občan je producentom odpadu a ako
taký je povinný si jeho zneškodnenie zaplatiť.
Nechceme Vás vystrašiť,
len informovať čo všetko sa na obce
a mestá valí a chystá, aby zbytočne
občania nenadávali že sa neustále
dvíhajú poplatky. Žiaľ dodržať legislatívu je mimoriadne náročné.
Zdroj : https://www.odpadovyhospodar.sk/co-sa-meni-v-zakon-o-odpadoch-od-roku-2020/

Stromy a kry možno vysádzať na
prenajatom hrobovom mieste len s
predchádzajúcim písomným súhlasom obce, ktorá môže, ak uzná za
vhodné, zeleň odstrániť.

- vybudovanie alebo oprava urnovej schránky
- vybudovanie alebo oprava hrobky
- iné úpravy.
Horeuvedené úpravy sa môžu robiť
len na základe písomnej žiadosti a
Za úpravu hrobového miesta sa po- následne až po doručení písomného
važuje:
súhlasu obce.
- vybudovanie alebo oprava obruby,
- osadenie alebo oprava pomníka
Za uvedenú činnosť sa poplatok ne- osadenie alebo oprava náhrobnej vyberá.
dosky
5
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ÚPRAVY
HROBOVÝCH MIEST

musieť do svojich áut namontovať
certifikované váhy a vážiť nimi
zmesový komunálny odpad a triedený zber z obalov a neobalových
výrobkov. Pre iné odpady to nebude
platiť. To znamená, že smetiari budú
drahší, nakoľko to bude stáť cca 15
– 20 tisíc € na jedno auto. Zdraženie
odpadov je jeden pohľad, ministerstvo argumentuje druhým pohľadom, že sa zavedie poriadok, čo je
z ktorej obce, nakoľko sa bežne zvážajú odpady z viacerých obcí naraz.
Zákon ale neprikazuje mať váženie
každej nádoby, postačovať bude len
váženie celkového odpadu, teda napríklad na začiatku a na konci obce.
Distribútori pneumatík
Jasne sa stanovuje, že každý distribútor pneumatík musí vykonávať
spätný zber a musí mať uzatvorenú
zmluvu na odber pneumatík s výrobcom. Táto novela výrazne mení
fungovanie nakladania s odpadmi.
Čo sa musí uznať Ministerstvu,
predstavilo veľmi ambicióznu zmenu a v niektorých prípadoch veľmi
odvážnu až radikálnu. Odvaha teda
nechýbala.
Revolučnou zmenou prejdú komunálne odpady. Od začiatku sa
mení samotná definícia komunálnych odpadov, ktorú preberáme z
EÚ smernice. Nová definícia bude
mať výrazný vplyv na to, čo je vlastne komunálny odpad a u koho môže
vznikať.
O triedený odpad sa bude musieť
postarať obec cez svoju Organizáciu
zodpovednosti výrobcov. Pomôže
podnikateľom, a to pomôže SR plniť lepšie štatistiky za odpady, ktoré
od nás vyžaduje EÚ. Zrejme sa takto
podarí aj splniť cieľ na rok 2020.
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Krížovka
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Blahoželáme výhercovi

Výherca : Marián Holička, Stráňavy 247
		
srdečne blahoželáme
Správne riešenie : ... kto urobil ten chaos a zmätok?

Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
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Pre deti
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Pomenuj listy stromov a ak ťa vylosujeme, dostaneš
sladkú odmenu. Nezabudni napísať svoje meno a číslo
domu.
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................

Meno : .....................................
Adresa : ..................................
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FUTBAL - ročník 2020/2021
MUŽI (A) - IV. Liga
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ŠK Javorník Makov
ŠK Tvrdošín
MFK Dolný Kubín
OFK Teplička nad Váhom
ŠK Olympia Bobrov
FK Slovan Žabokreky
MŠK Kysucké Nové Mesto
OŠK Rosina
OŠK Baník Stráňavy
ŠK Závažná Poruba
ŠK Dynamo Diviaky
TJ Družstevník Belá - Dulice

FK Slávia Staškov
FK Rajec
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ZHODNOTENIE LETNEJ
PRÍPRAVY

MUŽI
V dôsledku nečakanej situácie, ktorá nastala (COVID-19) sme jarnú časť sezóny 2019/2020 nedohrali.
Skončili sme na peknom 3. mieste. Chlapci naďalej individuálne trénovali v rámci svojich možností.
Hneď ako to situácia dovolila sme sa začali venovať
príprave na novú sezónu 2020/2021. Účasť na tréningoch po skoro trojmesačnej prestávke bola vysoká, no
postupne chlapcov ubúdalo. Naplánovaný posledný
prípravný zápas s Krásnom nad Kysucou sme neodohrali, nakoľko sme sa prihlásili do Slovenského pohára a žreb nám určil súpera „spoza kopca“ TJ Višňové.
Višňové sme podcenili, len sme remizovali a v pokutových kopoch mali viac šťastia domáci. V mužstve
nastalo viacero zmien, no napriek tomu sa budeme
snažiť umiestniť čo najlepšie. Náš cieľ je umiestnenie
do 4. miesta. Vzhľadom na prebiehajúce okolnosti,
ktoré nastali, finančné stropy, kádrové dôvody a iné
sme sa rozhodli B-mužstvo neprihlásiť do ďalšej súťaže. Dali sme priestor chlapcom z B-mužstva, aby
prišli trénovať a hrať do A-mužstva, záujem prejavil
len Mário Remek a Michal Ondák. Z dorastu prejavili
záujem traja hráči, a to Timotej Klocáň, Matúš Ondák
a Róbert Tabaček, ktorí boli vystavení plnej tréningovej záťaži. Osobitne by som chcel poďakovať našim
dôchodcom, ktorí si našli čas a prišli zveľadiť okolie
nášho štadióna. Veľká vďaka patrí celému kolektívu
OŠK Baník Stráňavy.
DORAST
Začiatok letnej prípravy bol špecifický, nakoľko sa
nedohrala jarná časť súťaže. Letná príprava začala
síce pozvoľná, ale hneď ako to hygienické opatrenia
dovolili. Museli sme dobiehať veľa vecí, napr. kondíStráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.

Nepredajné.
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ŠK Radoľa
Družstevník Rašov
OŠK Baník Stráňavy
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ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 4
ŠK Javorník Makov
4
OŠK Nededza
4
TJ Višňové
4
FK Rajec
4
FK Strečno
4
ŠK Belá
4
TJ Fatran Varín
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ŠK Štiavnik
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OŠK Kamenná Poruba 4
TJ Slovan Skalité
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ŽIACI - I. MIRAGE trieda
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ŠK Štiavnik
TJ Dlhé Pole
TJ Fatran Varín
OŠK Baník Stráňavy
TJ Hvozdnica
TJ Zbyňov
Družstevník Rašov
FK Strečno
TJ ŠTART Veľké Rovné
TJ Višňové
FK Hliník
TJ Horný Hričov
ŠK Dolný Hričov
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ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 5

ciu, techniku, cit na lopte. Od žiakov prišli bratia Bitušíkovci, Šimon Kampas, Daniel Slezák. Chlapci zapadli
do kolektívu skvele a pravidelne trénujú, čo však nie je
možné povedať o všetkých. Niektorí majú slabú účasť,
čo ma veľmi mrzí, pretože podmienky na trénovanie sa
im snažíme dávať, čo najlepšie. Nie je tam vždy správna
životospráva a zodpovednosť, a to sa odzrkadľuje i v
tréningovom procese.
ŽIACI
Koronakríza ovplyvnila aj súťaže a tréningový proces
žiakov, súťaž bola zrušená a s trénovaním sme opatrne
začali až keď to hygienické opatrenia dovoľovali. Žiaci majú tréningy 3x do týždňa. Družstvo sa každoročne
mení, starší odchádzajú do dorastu a mladší chlapci prichádzajú z prípravky, ktorí sú šikovní, ale čaká nás ešte
veľa práce a tréningov, aby sme dosahovali tak kvalitné
výsledky ako v predchádzajúcich súťažných ročníkoch.
Elektronická verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk

