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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Tak ako po iné roky, aj v súčasnosti
sa dovoľujem Vám prihovoriť prostredK
níctvom našich stráňavských zvestí pred
blížiacimi sa stráňavskými hodami a
zhodnotiť obdobie od Veľkej noci.
Tento rok sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia na Polome-Javorine za účasti viacerých predstaviteľov štátu, VÚC-ky a zahraničnej
účasti z Ruska, Bieloruska, Česka a po prvýkrát aj
Francúzska.
Oslavy prebehli za pomerne dobrého počasia s veľkou návštevnosťou, čo už tradične patrí k
Stráňavám. Občerstvenie sa podávalo ako pri pamätníku, tak aj pri Múzeu malofatranskej operácie
(hájenke). Obec pri tejto príležitosti dostala vyznamenanie zo SZPB, ktoré odovzdal pán Juraj Drotár.
Oslavy kultúrne dotvorila naša dychová hudba a
spevácka skupina.
V mesiaci máji sa ešte organizovali oslavy
ku dňu matiek za veľmi hojnej účasti spolu s kultúrnym programom detí ZŠ a MŠ a tiež speváckej
skupiny.
6. júna prebehli oslavy k medzinárodnému
dňu detí za účasti detí z Budišova nad Budišovkou
ako cezhraničný projekt eurofondov s bohatým
programom, detskými atrakciami, ktorý je reprízovo vysielaný aj na káblovke. Stráňavy dňa 20. júna
zasa Budišovu nad Budišovkou oplatili návštevu
tiež v rámci europrojektu. Naše zručné ženy sa tam
prezentovali na výstave svojimi ručnými prácami.
V júli sme uskutočnili družobnú návštevu v
Polanke Wielke, kde sa prezentovala naša dychová
hudba a tiež aj spevácka skupina. Obe tieto návštevy budú Stráňavám zasa opätované na stráňavských
hodoch 13. 9. 2015 (sobota) – viď. Program hodov.
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Ako ste si určite všimli, začala sa aj rekonštrukcia brán z oboch strán v materskej škole a
pieskoviska za MŠ. Tiež sa premaľovala kuchyňa
a vchodová chodba. Takto postupne budeme rekonštruovať aj ďalšie vonkajšie časti MŠ. Obec zakúpila aj rôzne učebno-didaktické pomôcky pre MŠ do
vyučovacieho procesu.
Čo sa týka eurofondov – ukončili sa dva europrojekty :
„Česko-Slovensko, spojme sa rýchlo a moderne“ –
v hodnote 181 672,00 €
V rámci tohto projektu sa uskutočnil nový informačný systém obce, zmodernizovanie káblovej televízie, nový kamerový systém, modernizácia výpočtovej techniky
„Poďme spoločne za kultúrou“ – v hodnote 139
995,00 €
Cez tento projekt sa uskutočnila akcia – „Kultúrne
leto 2015“ – už spomínaná návšteva detí a pedagógov z Budišova nad Budišovkou a naša opätovaná
návšteva u nich a zakúpila sa ozvučovacia technika
na obecné akcie.

Taktiež by som chcel informovať občanov,
O
že za posledný rok na obecnom úrade opäť prebehla
Š
K
kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, Bratislava, kde z 93 kontrolovaných obcí sme sa celkovo
umiestnili na 18. mieste a v kategórii nad 1000 obyvateľov dokonca na 2. mieste, čiže naše umiestnenie
je viac ako slušné. (viď. internet NKÚ)
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Čo sa týka areálu domu smútku a okolia, prosím, aby sa do igelitových vriec na odpad pred kostolom a domom smútku nevhadzovali staré kvety a
vence, ktoré tieto trhajú, ale len papiere, malý odpad,
prípadne obaly zo sviečok. Na väčší cintorínsky odpad máme predsa kontajnery. Dôrazne žiadam, aby
občania, bývajúci v blízkosti trasy k domu smútku a
kostola o orezanie, prípadne aj výrez stromov, nakoľko pri veternom počasí konáre stromov skratujú elektrické vedenie, následne vyhoria poistky v el. skrini
a napríklad minulý mesiac sa nedalo mŕtvemu občanovi ani vyzvoniť a v týchto horúčavách nešlo ani
chladiace zariadenie v dome smútku. Tento problém
je aj v ostatných častiach obce a z toho titulu pri vetre
nefunguje ani verejné osvetlenie. Rešpektujte, prosím, túto situáciu a vykonajte obrez alebo úplný výrez
stromov. Taktiež žiadam, aby ste pri uskutočňovaní
opráv pomníkov upozornili kamenárov, že nesmú
jazdiť autami a traktormi po peších chodníkoch po
novom i starom cintoríne a zákaz platí aj pred domom
smútku, nakoľko tieto sú dimenzované len ako pešia
zóna. V opačnom prípade budeme nútení uzamknúť
brány a tým sa zabráni vjazd do areálu autami a vstup
bude povolený iba obecným úradom.
Čo sa týka poriadku v obci, ten sa najviac nedodržiava v okolí námestia, hasičského domu, či pred
predajňou COOP Jednota. To, čo dokážu niektoré
popíjajúce „celebrity v parlamente pri hasičáku“,
pritom múdre ako rádiá, na týchto miestach porozhadzovať a znečistiť, to je priam až zarážajúce. Bolo
už prijaté VZN a tiež zákon, ktorý zakazuje pitie alkoholu na verejnosti, len to treba aj právne ošetriť,
ale dúfam, že sa situácia zlepší. Taktiež je neférové,
aby na týchto priestranstvách výrastkovia jazdili na
bicykloch, motorkách a keď sa k tomu pridajú voľne
pobehujúce psy, ktoré svojimi výkalmi „skrášľujú“
toto okolie, či tackajúci sa spoluobčania v čase obeda – toto všetko, žiaľ, dotvára zahanbujúci sa kolorit
pekného námestia. A keď k tomu prirátame mnohokrát porozhadzované veľké kontajnery na smeti, to už
nepotrebuje žiaden komentár. Zároveň žiadame mamičky maloletých detí, keď sa s nimi zdržiavajú na
námestí, aby na ne viac dozerali, pretože chodia po
fontáne, znečisťujú ju, čím upchávajú trysky na vodu.
Pritom sa môže stať úraz, prípadne kto potom zaplatí
opravy? Tiež treba dozrieť na deti, aby nerozhadzovali hlinu z betónových kvetináčov, netrhali kvety a
pod. Myslíme, že pri dobrej vôli a väčšej všímavosti
si nebudeme znehodnocovať svoje okolie. Tieto a iné
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vecí týkajúce sa poriadku a uvedených náležitostí budú nakamerované a premietané v káblovej televízii. Čiže na všetky skutočnosti sme
vopred upozornili, teda nič nám
nebude brániť, aby sme priebežne
tieto veci zverejňovali.
Dňa 19. 8. 2015 sa začala tlač knihy o Stráňavách. Je to reprezentačná monografia s cca 270 stranami.
Pôvodne sa mala tlačiť už minulý
rok, ale pretože podľa odborníkov
nemala ešte tú správnu vážnosť
a kvalitu a rešpektovali sme tieto
skutočnosti, tlač sa presunula až
na tento rok. Verím a mám v pláne, dúfam, že to vyjde, a podarí sa
nám ju pokrstiť teraz na hody.
V auguste začala aj súťaž
futbalistov. Čo sa týka žiakov a
dospelých, je to optimálne. Pri doraste nastala situácia, ktorú sme
neočakávali ani v zlom sne. V júni
sme dokonca nevycestovali ani na
majstrovský futbalový zápas, čo
si pri svojom 25-ročnom pôsobení pri futbale ani nepamätám. Na
prvé dva zápasy sa nastúpilo o
jedného hráča menej, čo nemá na
začiatku súťaže ani obdoby. Verím,
že sa to celé dá do poriadku a čas
všetko vyrieši. Tiež chcem apelovať na skutočnosť, že pokiaľ sa
mladá a stredná generácia nezačne
zaujímať viac o futbal, čo sa týka
funkcionárčenia, veci sa nepohnú
ďalej, bude sa stagnovať a futbal v
našej obci nakoniec zanikne.

NARODENIA
•
•
•
•

Pavol
Harmečko, 29. 1. 2015
Stráňavy 531
Pavol Košút, 21. 4. 2015
Stráňavy 135
Viktória Janicová, 6. 5. 2015
Stráňavy 436
Hana Papánová, 3. 6. 2015
Stráňavy 515

ODHLÁSENÍ
•

Neboli

Najkrajší deň
v roku...
V spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti   pri
Obecnom úrade každoročne pripravujú žiaci materskej aj základnej
školy bohatý kultúrny program na
obecné oslavy Dňa matiek. Tento
krát sa predstavili žiaci 1. ročníka s
piesňami a tančekom  pod vedením
pani učiteľky Marcely Ondákovej
a žiačky 4.ročníka sa predstavili   s choreografiou pani učiteľky
Renátky Bernátovej. Vystúpenie potešilo srdiečka mamičiek aj
starých mám.
Ďakujeme!

SOBÁŠE
•
•
•
•
•

Pavol Košút a Miroslava Macejková,
13. 4. 2015
Jozef Práznovský a Jana Bačinská,
24. 4. 2015
Jakub Bartoš a Barbora Janusová,
9. 5. 2015
Peter Bičianek a Jana Ruppeldová,
16. 5. 2015
Ján Lúčan a Mgr. Mária Hrabošová,
1. 8. 2015
PRIHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavol Harmečko, Stráňavy 531
Tomáš Cesnek, Stráňavy 436
Ján Remek, Stráňavy 331
Juraj Kurota, Stráňavy 469
Tibor Sabo, Stráňavy 146
Ivan Ďuriník, Stráňavy 505
Anna Ďuriníková, Stráňavy 505
Jana Bičianková, Stráňavy 404
Simona Bičianková, Stráňavy 404
Mária Sekerášová, Stráňavy 186
Jakub Bartoš, Stráňavy 6
Dušan Sventek, Stráňavy 39
Janka Mičíková, Stráňavy 57
Pavol Škutil, Stráňavy 175
Milan Ludrovan, Stráňavy 216
Tibor Belovič, Stráňavy 0
Pavol Bukový, Stráňavy 424
Ľubomír Malich, Stráňavy 42
Katarína Malichová, Stráňavy 42
Ľubomír Malich ml., Stráňavy 42
Matej Malich, Stráňavy 42
ÚMRTIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margita Žiaková,
Mária Paurová,
Vladimír Králik,
Ľudmila Ružičková,
Sonja Harmečková,
Ján Kucharčík,
Štefánia Zjavková,
Róbert Kučera,
Anna Špalková,
Janka Strýčková,
Jarmila Bulková,
Jozef Macejko,
Jozef Púček,
Dominik Peško,

3. 4. 2015
13. 4. 2015
9. 4. 2015
11. 5. 2015
11. 5. 2015
25. 5. 2015
8. 6. 2015
19. 6. 2015
10. 6. 2015
7. 7. 2015
4. 7. 2015
28. 7. 2015
26. 7. 2015
9. 8. 2015
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Touto cestou by som chcel
poďakovať Urbariátu Stráňavy
za finančný príspevok vo výške
5000,- €, za ktorý sa nakúpil materiál na zrenovovanie betónovej
ohrady a tiež pánovi Antonovi Kováčikovi, ktorý zakúpil pre OŠK
lopty.

Štatistika od posledného
vydania zvestí

Na záver mi dovoľte popriať vám príjemné prežitie stráňavských hodov v dobrom zdraví,
aby sa vám, vážení spoluobčania,
spolu s obcou darilo vo všetkých
oblastiach života.
Ing. Jozef  Papán,
      starosta obce

Vystúpenie detí ZŠ pri príležitosti Dňa matiek
3
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Všetky cesty vedú do Ríma....
Chronicky známa veta sa
stala skutočnosťou pre 36 pútnikov z našej farnosti,z Mojšovej
Lúčky,Strečna a Nededze,ktorí v dňoch od 8.7. do 14.7.2015
absolvovali púť do Ríma. Spoločenstvo ľudí rôzneho veku sa
na krátku dobu ocitlo na ceste so
spoločným cieľom navštíviť následujúce  miesta : 9.7. – námestie
sv. Petra, Vatikánske múzeá, Sixtínsku   kaplnku, Baziliku Santa
Maria Maggiore, kde sme absolvovali sv.omšu spolu s pútnikmi zo
Slovenska,na ktorých sme náhodou narazili. 10.7.- začali sme deň
návštevou Kalixtových katakomb
a na pre nás netradičnom mieste
v podzemí, sme slávili sv.omšu,
navštívili sme Baziliku sv.kríža
Jeruzalemského, Sväté schody,
Baziliku sv.Jána Lateránskeho a
Baziliku sv.Klimenta. 11.7. sme
putovali po stopách sv.Pavla a začali sme v Opátstve troch fontán,
kde bol väznený a sťatý sv.Pavol.
Tam sme slávili sv.omšu. Putovanie sme zakončili návštevou Baziliky sv.Pavla za hradbami. Očarení monumentálnosťou a pokojom
sme po krátkej prestávke išli obdivovať antický Rím (Koloseum,
Forum Romanum, Piazza Venezia,
Pahorok Kapitol, Kapitolské námestie).12.7.sme sv.omšu slávili
v kaplnke pri penzióne, v ktorom
sme boli ubytovaní a vydali sme
sa na námestie sv.Petra, do Baziliky sv.Petra, časť pútnikov absolvovala aj výstup na vrch kupoly.
Rozlúčili sme sa s Vatikánom a
šli sme obdivovať Anjelský hrad,

Most anjelov, Piazza Navona,
Panteón, Piazza della Rotonda,
Fontánu di Trevi (toho času v rekonštrukcii) a španielske schody.
Mnohí hovorili, že síce mincu do
fontány  nehodili, ale vrátiť na tie
mista sa určite chcú.Úplne unavení
sme celú noc cestovali do Bibione,
kde sme následujúci deň trávili pri
mori . Program našej púte bol veľmi bohatý a chvíľami sa zdalo,že
až nezvládnuteľný. ,,Odkráčali“
sme spolu 69 000 krokov (to prezradila aktivovaná  aplikácia v mobile jedného z pútnikov). S  Božou
pomocou sme absolvovali všetky plánované prehliadky, ktoré v
nás zanechali hlboké dojmy. Mňa
osobne hneď prvý deň uchvátila
Sixtínska kaplnka. Tešila som sa
na ňu vzhľadom na to, že ma zaujíma výtvarné umenie. Ako som
obdivovala tie fantastické maľby,
uvedomila som si, že mám otvorené ústa. A potom tie otvorené ústa
od úžasu som mala takmer v každej bazilike. Toľko umeleckých
výtvarných, sochárskych, rezbárskych, staviteľských diel denne
obdivovať bolo  veľmi nadnášajúce. Chvíľami som ani nevedela, či
fotiť alebo len obdivovať. Taktiež
bolo úžasné spievať v Opátstve
troch fontán počas sv.omše bez
mikrofónu a spev sa niesol celým
chrámom. Ani sa nám nechcelo
prestať.... a potom prišla otázka:
Čo zanechá v tomto smere naša
generácia? Stavby, ktoré už po 10-

Sv. omša v podzemí Kalixtových katakomb

tich rokoch potrebujú rekonštrukciu... monumenty z plastového
odpadu... Ale nebolo to len o umeleckých dojmoch. Obrovské chrámy boli plné ticha, ktoré nás pozývalo k modlitbe a zastaveniu sa..
Na začiatku cesty nás spájal možno iba ten cieľ a mnohí z nás mali
odlišné očakávania, no pôsobením
Božej prítomnosti nás spájalo niečo oveľa viac. Ako praví pútnici,
i my sme prekonávali prekážky
v podobe extrémnych horúčav,
nepohodlných nocí v autobuse,
fyzickej únavy. Avšak to nám neprekazilo prežívať naplno všetko,čo nám pobyt v Ríme ponúkal.
Spoločné prežívania, chvíle ticha
v bazilikách, ruchu na uliciach,
modlitby i chvíle pri pieňach v autobuse alebo  stretnutiach večer pri
stole ,,kto,čo má,nech donesie“ , či
vtipoch našich ,,vtipkárov“ v nás
upevňovali akési ,,spojenectvo“,
ktoré sme si priviezli zo sebou domov.... je to náš spoločný ,,suvenír z Ríma“, ktorý sa nedá kúpiť
– dostali sme ho darom od Pána.
A ešte jeden suvenír,ktorí sme
dostali od nášho pána farára na
začiatku cesty: žlté šiltovky, ktoré nás sprevádzali a chránili pred
,,stratením sa“ v Ríme 2015.
                            Katarína Pytlová

Na námestí Sv. Petra
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Poďme spoločne
za kultúrou
„V rámci aktivity sa zrealizovali
podujatia u oboch partnerov, ktorých cieľom bolo rozvinúť cezhraničnú spoluprácu medzi obcou
Stráňavy a mestom Budišov nad
Budišovkou v oblasti kultúry“:
toľko z oficiálneho citátu o projekte. Ale za obyčajnou vetou sa
ukrývajú dve úžasné akcie, ktoré
sa niesli v znamení príjemných
chvíľ, vytvorili jedinečnú atmosféru a zároveň dali perspektívu pre usmiate tváričky detí s motívom
obľúbeného rozprávkového hrdinu
ďalšie stretnutia.
alebo obrázku podľa želania. ZáV našej obci sa 6.6.2015 žitky sa hromadili a keď sa ozval
uskutočnila akcia Kultúrne leto hlad pochutili sme si  na vynikajúpri príležitosti Medzinárodného com  gulášiku. Chutili aj sladkosti
dňa detí. Naše deti boli šikovné z balíčka, ktorým bolo obdarené
a s nadšením a veľkou radosťou každé dieťa,   ovocie a osviežujúsa predstavili svojím kultúrnym ce nápoje. Bol to pekný, slnečný
programom. Ale aj deti z Budišo- deň a na jeho konci bola radosť,
va očarili. Žiarivý úsmev, farebné úsmev, potešenie, skvelé zážitky a
strapce v rukách roztlieskávačiek nádherné spomienky.
a malé mažoretky, ktoré občas neV meste Budišov nad Budiposlúchala palička. Ale aj   pestré
farby krojov a ľudovú tradíciu nám šovkou sa 20.6.2015 uskutočnil
predstavili tancujúce a spievajúce festival Budišovské Letnice, ktodeti svojou typickou prirodzenos- rého hlavnou úlohou bolo priblížiť
českým divákom tradície a zvyky
ťou a hravosťou.                      
oboch
národov. Naša obec vyslala
Aj počasie deťom prialo a
slnečný deň ich vylákal  na nafuko- na túto akciu autobusový zájazd.
vací hrad, vyšantili sa aj na kĺzač- Návšteva bola príjemná a dostalo
kách a trampolíne. Jedna atrakcia sa nám tam úprimného privítania a
striedala druhú a na každom kroku pohostenia.
V kultúrnom programe nás
sme mohli stretnúť pomaľované,

potešili Oščadnickí heligonkári
„Kysucký prameň“ zmesou krásnych   kysuckých ľudových piesní
a nechávali sme sa unášať nádherným zvukom ich heligóniek.
Pražská skupina Queenie   vďaka
originálnym rekvizitám, autentickému vybaveniu a vizuálnej podobe s členmi  legendárnej skupiny Queen predviedla výnimočnú
show.
Program bol úžasný a príjemné chvíle nepokazilo ani krátke
krupobitie, ktoré sa prehnalo nad
našimi hlavami.
Remeslá a   tradície minulosti, ukážky ručných prác a paličkovanie predstavili aj naše šikovné  
ženy a dominantou nášho umeleckého stánku bol stráňavský mužský a ženský kroj, ktorý symbolizoval úctu k našim tradíciám.
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Želáme našej družobnej
obci , ale všetkým jej obyvateľom,
aby nasledujúce roky boli   aktívne, naplnené tvorivou činnosťou,
vzájomnou pomocou a podporou a
môžeme len úprimne vysloviť slová:
„Cítili sme sa u vás veľmi dobre.
Na každom kroku sme sa stretli s
ochotou, srdečnosťou a úsmevom.
Radi sa sem opäť vrátime.“

Stráňavské hody
2015
Sobota 12.9.2015 :

9.00 hod. – Futbalový zápas III. liga Dorast
11.30 hod. – Futbalový zápas IV. Liga SEVER Muži
15.00 hod. – Slávnostný príhovor
vystúpenie heligonkárov “Spod Kľaku”
15.30 hod. – country tanečná skupina
16.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Stráňavy
16.30 hod. – krst knihy o Stráňavách
17.00 hod. – program „Vtipnejší vyhráva“
doprevádza hudobná skupina ŠOK
18.00 hod. – vystúpenie hostí z družobnej obce Polanka Wielka
19.00 hod. – voľná zábava - DJ Šenkár

Nedeľa 13.9.2015 :
14.30 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.

– Spievanky – folkórny súbor Cípovička
– Spevácka skupina Dolinka
– Stráňavská dychovka
– Senzi Senzus
– voľná zábava DJ Šenkár

Pondelok 14.9.2015 :
10.00 hod. - Tvorivé dielne ZŠ s MŠ Stráňavy

Utorok 15.9.2015 :

10.30 hod. - Hodová svätá omša s hodovými koláčmi a vínom
pri koncertovaní dychovej hudby

Obec Stráňavy vyhlasuje 1. ročník súťaže v pečení “Stráňavských osúchov” (zemiakové alebo kapustné). Gazdinky ktoré prinesú v sobotu 12.9.2015 od 14.00 hod. do
15.00 hod. osúchy do zasadačky kult. domu budú zaradené do súťaže o hodnotné
ceny. Výsledky súťaže budú vyhodnotené počas programu “Vtipnejší vyhráva”
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Ó, Mária, Matka naša ....
Ó, Mária, Matka naša,
ó Ty Sedembolestná,
my sme Teba za bolesti
vždy povďační zo srdca.
Máme nad Tebou sústrasť,
vidiac tú Tvoju bolesť,
ktorú si s Kristom trpela
tiež i za slovenskú vlasť.
Opäť sú pred nami naše
hody. Možno ich niekto prežije v
spoločenských akciách, niekto v
tichu modlitby, niekto v stretnutiach s priateľmi. Nech je všetko
požehnaním pre nás a pre našicch
najbližších.
Nech naša Matka Sedembolestná nás ochraňuje a vyprosuje milosti.
To vám zo srdca želám a vyprosujem.
				
					
Mgr. Pavol Hrvol, správca farnosti

žiakov, neprospel 1 žiak. S dostatočným prospechom skončilo 21
žiakov a 61 dosiahlo výborné a
veľmi dobré výsledky.
Za 1. polrok šk. roka žiaci
vymeškali spolu 3281 vyučovacích
hodín, priemer na žiaka je 22,17, z
toho 9 hodín bolo neospravedlnených. V 2. polroku žiaci vymeškali
5283 vyučovacích hodín, priemer
na žiaka 34,99 z toho 31 hodín je
neospravedlnených.
Pedagogická rada schválila
za 2. polrok: 20 pochvál triedneho
učiteľa, 17 pochvál riaditeľa školy
, 1 pokarhanie riaditeľa školy, 4
pokarhania triednym učiteľom, 8
napomenutí triednym učiteľom, 3
znížené známky zo správania (z
toho jedna 1. Stupňa, jedna 2.stupňa a jedna 3.stupňa)

V priebehu šk. roka pripravili vyučujúci pre žiakov rôzne
podujatia, exkurzie, výlety.
Navštívili mestá Levoča,
Trenčín, hrad Červený Kameň,
Slovenský orloj vo Vychylovke,
Technické múzeum v Košiciach,
Národnú radu v Bratislave, akvaparky Turčianske Teplice a Tatralandia, zúčastnili sa jazykovej
exkurzie vo Viedni, dejepisnej exkurzie v Osviečime a absolvovali
lyžiarsky a plavecký výcvik.
Okrem toho žiaci pripravili
s p. učiteľkami vianočnú besiedku, program k obecným oslavám,
24 detí.
akciu Mikuláš a karneval v spoluVýchovno-vzdelávací pro- práci s Radou rodičov, Valentínsku
ces zabezpečovalo 16 pedagogic- poštu, Deň športu, Svetový deň
kých a výchovných pracovníkov.
vody, Deň boja proti obezite, ZimV mimovyučovacom čase né hry na snehu. Zapájali žiakov
mohli žiaci pracovať v 12 záujmo- do projektov Strom života, Svetových krúžkoch.
vý deň mlieka, pripravili rozhlasoZ počtu klasifikovaných vé vysielanie na tému Rok Ľudovížiakov 1.-9. ročníka prospelo 151 ta Štúra, Šarkaniádu, Lampiónový
sprievod, Noc s Andersenom, Pečenie medovníčkov, vianočný florbalový turnaj a navštívili divadelné
predstavenie v anglickom jazyku:
Peter Black 2, výchovné koncerty:
Európske Vianoce, Viktor a Muzikálový mix a filmové predstavenie
Snehové kráľovstvo.
Vydali sme ďalšie číslo
školského časopisu Školáčik a práce boli uverejňované aj v Stráňavských zvestiach.
Vyučujúci
podporovali,
pripravovali a zapájali žiakov do
rôznych vedomostných súťaží,
umeleckých i športových.
Za reprezentáciu školy, výborné vzdelávacie výsledky, správanie, aktivitu pri zberoch a mimoškolskú činnosť 10 žiakov dostalo
knižnú odmenu a 19 diplomy.
Je začiatok septembra a začína nový školský rok 2015/2016.

Nový školský rok 2015/2016
Na začiastok dovoľte v krátkosti,
čo bolo v minulom školskom roku
najdôležitejšie.
Základnú školu navštevovalo 151 žiakov zo Stráňav a Mojšovej Lúčky. V 1.-4. ročníku sa v 4
triedach vyučovalo 61 žiakov a v
ročníkoch 5.-9. v 5 triedach 87 žiakov. V školskom klube pracovalo
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Prázdninové dni uplynuli, verím,
že ste načerpali dostatok síl a energie do nasledujúcich 10- tich mesiacov, počas ktorých vás čakajú
povinnosti, ale i radosť i zábava.
ZŠ bude v tomto roku navštevovať
153 žiakov zo Stráňav a Mojšovej
Lúčky a vyučovať bude 16 pedagogických a výchovných pracovníkov.
V tento deň všetci žiaci a
rodičia sú zvedaví na to, kto, koho
a čo bude vyučovať. Dovoľte mi,
aby som vám predstavila pedagogický zbor:
1. Trieda Mgr. Erika Ceterová
2. Trieda Mgr. Marcela Ondáková
3. Trieda Mgr. Jana Šindlerová
4. Trieda Mgr. Renáta Bernátová
5. Trieda Mgr. Ingrid Porubčanská
6. Trieda Mgr. Zuzana Machynová
7. Trieda Mgr. Janka Slezáková
8. Trieda Ing. Viera Kollárová
9. Trieda Mgr. Zuzana Gašparíková

Ďalej v našej škole budú
vyučovať p. Mgr. Eva Laurová,
p. Mgr. Tatiana Peťková, p. Mgr.
Paulína Mičietová, p. Zita Berzáková a p. farár Mgr. Pavol Hrvol.

Mgr. Brodňanová Miroslava
riaditeľka ZŠ s MŠ Stráňavy

Okresný Beh
„Od pamätníka k pamätníku“

Eliška Takácsová – 2.trieda
Nikolaj Vereš – 2.trieda
Barbora Tabačková - 4.trieda
Nina Mrázová – 4.trieda
Matej Mintál – 3.trieda
Šimon Samec -4.trieda
Šimon Kampas – 4.trieda
Kristína Špirková -6.trieda
Bronka Prášková -6.trieda
Lucia Samcová – 6.trieda
Matúš Ondák – 6.trieda
Róbert Tabaček – 6.trieda
Júlia Šechná – 7.trieda
Matej Santa - 8.trieda
Samuel Štrba – 8.trieda
Tomáš Tabaček – 8.trieda
Miška Kampasová – 9.trieda
Linda Koňuchová -9.trieda

Medzinárodný projekt Európa
v škole - okresné kolo

Žiaci 2.triedy „Kto tu volá
1.miesto
o pomoc?“ multimediálna
práca o prikrmovaní spevavcov
v zime

3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
2.miesto
3.miesto
2.miesto
3.miesto

Šaliansky Maťko -okresné kolo Eliška Takácsová 2.trieda
Natália Danišková 4.trieda

účasť

Okresné kolo pytagoriády

Nina Lončíková – 4.trieda
Barbora Tabačková – 4.trieda

účasť

Hviezdoslavov Kubín –
okresné kolo

Kolektív žiakov 7.triedy –
kategória recitačné kolektívy

2.miesto

Martina Buchtová 3.trieda

účasť

Júlia Remeková 5.trieda

účasť

Milada Šechná – 9.trieda

účasť

Okresná prehliadka „Detská
divadelná Žilina 2015“

Kolektív žiakov 7.triedy

účasť

Matematický klokanko/ klokan

Jakub Loncko-1.trieda
Dominika Duchoňová
Mária Piovarčiová
Matej Mintál-3.trieda

Úspešný riešiteľ – 91,7%
Úspešný riešiteľ – 83,3%
Úspešný riešiteľ - 83,3%
Školský šampión a
Úspešný riešiteľ – 84,4%

Biblická olympiáda –
dekanátne kolo

Samuel Kohút – 8.trieda
Adriana Tabačková- 8.trieda
Kristína Vallová – 8.trieda
Samuel Štrba – 8.ročník

účasť

Medzinárodný projekt
„Záložka do knihy zbližuje”

Žiaci 1.-9.ročnika

účasť

Celoslovenský projekt „Škola
dobrých skutkov“ Detský čin
roka

Žiaci 1.-9.ročníka

účasť

Celoslovenský projekt
Deň narcisov

Žiaci 1.-9.ročníka

účasť

Medzinárodný projekt Spojme
sa rýchlo a bezpečne

Žiaci 1.-9.ročníka

účasť

Biologická olympiáda –
kategória F - OK

Družstvo Lienky: 5.trieda
Gabika tabačková
Karolína Kyselová
Rastliny a zvieratá našich lesov Michal maertinka
Marek Gašpierik
Adrián Rosinec
Družstvo Ježkovia :
Filip Ripel
Adam Rusnák
Martin Mráz
Diana Tlacháčová
Aneta Skukálková

2.miesto

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2015

Nasledujúce slová budú patriť
vám, milí prváci. Prekročili ste
prah našej školy a stanete sa našimi
žiakmi. Vo svojich nových taškách
si odnášate prvé knihy a učebnice,
ktoré na vás už čakali v triede.
Počas nasledujúcich 10tich mesiacov sa naučíte čítať,
písať, počítať, získate nové vedomosti, ktoré budete ďalej rozvíjať.
Dnes s vami prišli aj vaši rodičia.
Milí rodičia aj vás čaká náročné obdobie. Verím, že si nájdete
dostatok času , lásky a podpory pre
svoje deti, pretože vás budú teraz
veľmi potrebovať. Podporujte ich
sebadôveru, neznechucujte im školu a pokiaľ sa vyskytnú problémy,
dvere našej školy sú vám otvorené.
Milí
deviataci,
aj
vám
chcem
venovať
niekoľko slov z môjho prejavu.
Tento školský rok bude vašim posledným na našej škole. Je to rok,
na ktorý ste sa už dlho tešili. Máte
svoje sny a predstavy, ale len od
vás bude závisieť do akej miery
sa vám naplnia. Preto pracujte tak,
aby ste vy, vaši rodičia ale i my
boli spokojní.
Vo výchovno-vzdelávacom procese máte nezastupiteľné miesto vy,
milé kolegyne. Prajem vám pevné
zdravie, radosť z úspechov vašich
žiakov a podporu zo strany rodičov.

Úspechy žiakov za školský rok 2014/2015

4.miesto

Futbalový turnaj „O pohár
predsedu Rodičovskej rady pod záštitou predsedu ZASK
Juraja Blanára

Družstvo žiakov 5.-9.ročníka

2.miesto

Beh do Strečnianskych
schodov

Tibor Koňuch- 7.trieda

4.miesto

Výtvarná súťaž k Ľudským
právam vyhlásenej MZV SR

Laura Ceterová – 1.trieda

Čestné uznanie
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Pre deti
Nájdi 10 rozdielov :

10
O
Š

Y

K

AV

Ò

Á

R

ST

Le

n

v

tla

čo
ve
jp
od
ob
e

Krížovka

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2015

Blahoželáme výhercom

Výherca : Gajdošová Mária, Stráňavy 317

Správna odpoveď z minulého čísla :
.... sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.
Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
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FUTBALOVÉ VÝSLEDKY - ročník 2015/2016
IV.liga skupina SEVER - muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stráža
Oravské Veselé
Belá - Dulice
Kys. Nové Mesto
Staškov
Tvrdošín
Stráňavy
Diviaky
Trstená
Závažná Poruba
Rosina
Vrútky

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ružomberok-Černová 5
Bytčica
5

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

III.liga dorast U19 skupina SEVER

0
1
0
1
0
0
0
1
1
3
0
1
0
0

0
0
1
1
2
2
2
2
2
1
4
4
5
5

16:3
13:1
15:5
10:3
16:8
12:6
10:8
7:6
7:9
4:4
4:18
2:15
4:18
0:16

15
13
12
10
9
9
9
7
7
6
3
1
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

I. MIRAGE trieda žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rosina
Veľké Rovné
Predmier
Bytčica
Štiavnik
Hliník
Hôrky
Zbyňov
Lietavská Lúčka
Horný Hričov
Stráňavy
Považský Chlmec
Krasňany
Strečno

Š

K

ÍK
N
BA

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

-

Štiavnik
Istebné
Staškov
Rosina
Turzovka
Zákamenné
Čierne
Teplička nad Váhom
Oravská Jasenica
Oravské Veselé
Vrútky
Krásno nad Kysucou
Predmier
Stráňavy

DOSPELÍ :
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

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

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

30:2
8:1
6:3
15:13
12:6
8:4
9:10
6:4
4:6
7:11
5:9
3:24
4:10
1:15

VY
A
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R
ST

Zdroj : www.futbalnet.sk k 4.9.2015
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.

9
7
7
7
6
6
6
4
3
3
3
3
0
0

6. kolo - Ne
Rosina
7. kolo - So
Stráňavy
8. kolo - Ne
Diviaky
9. kolo - Ne
Stráňavy
10. kolo - Ne
Trstená
11. kolo - Ne
Stráňavy
12. kolo - Ne
Tvrdošín
13. kolo - Ne
Stráňavy

Nepredajné.

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

1
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

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

16:4
13:7
17:5
6:5
10:10
6:4
4:2
7:6
5:5
10:10
7:11
7:16
0:9
0:14

10
9
8
7
7
6
6
6
6
4
3
3
0
0

Rozlosovania

DORAST :

06.09.2015 15:30
Stráňavy
12.9.2015 11:30
Černová
20.09.2015 15:00
Stráňavy
27.09.2015 15:00
O.Veselé
04.10.2015 14:30
Stráňavy
11.10.2015 14:30
Z.Poruba
18.10.2015 14:00
OŠK
25.10.2015 14:00
K.N.Mesto

ŽIACI :
6. kolo - Ne
V.Rovné
7. kolo - Ne
Stráňavy
2. kolo - Ne
Stráňavy
8. kolo - Ne
H.Hričov
3. kolo - Ne
P.Chlmec

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

06.09.2015 10:00
Stráňavy
13.09.2015 10:00
Rosina
15.09.2015 10:00
Štiavnik (A)
20.09.2015 10:00
Stráňavy
25.09.2015 16:30
Stráňavy

6. kolo - Ne
Vrútky
7. kolo - So
Stráňavy
2. kolo - Ne
Stráňavy
8. kolo - Ne
K.n.Kysucou
9. kolo - So
Stráňavy
10. kolo - So
O.Veselé
11. kolo - So
Stráňavy
12. kolo - So
Turzovka
13. kolo - So
Stráňavy

9. kolo - Ne
Stráňavy
10. kolo - Ne
L.Lúčka
11. kolo - Ne
Stráňavy
12. kolo - Ne
Hliník
13. kolo - Ne
Stráňavy

06.09.2015 11:00
Stráňavy
12.09.2015 9:00
Rosina
15.09.2015 13:00
O.Jasenica
20.09.2015 12:30
Stráňavy
26.09.2015 14:00
Čierne
03.10.2015 14:30
Stráňavy
10.10.2015 14:00
T.n.Váhom
17.10.2015 11:30
Stráňavy
24.10.2015 14:00
Zákamenné

27.09.2015 10:00
Bytčica
04.10.2015 10:00
Stráňavy
11.10.2015 10:00
Zbyňov
18.10.2015 10:00
Stráňavy
25.10.2015 10:00
Strečno

Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk

