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PAMIATKA ZOSNULÝCH
Cesty života sú nevyspytateľné.
Kým jedni sa rodia, iní zas zomierajú, aby prenechali svoje miesta
tým, ktorí po nich nastupujú. Taký
je život.
Preto chodíme na cintoríny, skláňame hlavy
v tichom smútku a dávame voľný priestor
spomienkam
na
časy, keď ešte ten,
ktorý od nás odišiel,
bol medzi nami...
V tejto záhrade plnej
smútku a melanchólie
nachádzame tých, ku
ktorým nás viaže veľa pekných spomienok a ku ktorým
sa stále radi vraciame, aj keď nám
už neodpovedajú, nepodajú ruku,
neusmejú sa na nás. Spomíname
na všetko, čo nás spájalo-rodičov-

ská láska, láska matky k dieťaťu,
láska a úcta k starým rodičom,
manželské vzťahy a vzájomné
putá, vzťah človeka k človeku
v práci, na ulici a v živote
vôbec. To všetko práve v týchto dňoch,
na deň pamiatky
zosnulých, budeme všetci prežívať
viac ako po iné
dni v roku, zosnulí
sa budú vracať do
našich myslí a do
našich sŕdc. Znásobovať budú našu
úctu k tým, ktorí už nie
sú medzi nami a snívajú
svoj večný sen v tieni tichých stromov cintorínov.
U nás sa zmysel ľudského života a skutočné ľudské šťastie napĺ-

ňa činorodou a statočne odvedenou poctivou prácou v prospech
rodiny a v prospech celku. Preto
zhodnotenie toho, čo človek počas svojho života vytvoril, čo tu po
sebe zanechala jeho osobnosť,
vytvára tú najkrajšiu kyticu spomienok, ktorú v týchto dňoch budeme
klásť na hroby. Sú to kytice spletené zo živých kvetov dní, týždňov,
mesiacov a rokov, počas ktorých
zosnulí prispeli ku krásnym dňom
života, kým boli súčasťou našich
životov.
Spomeňme si teda aj na tých,
ktorí neležia na našom cintoríne,
ktorých povinnosti od nich vyžadovali, aby za vlasť položili to najdrahšie – svoje životy. Aj oni snívali
o slobode, o živote v mieri. Dnes
ich mená zdobia pomníky padlých
a aj k nim sa nesú naše spomienky a prejavy vďaky.
Tichý, teraz kvetmi a ohníkmi
sviečok rozžiarený je náš cintorín.
Tu zostáva mier a pokoj našich
blízkych.
Vzdajme im teda svoju poctu!

Úmrtia:

Narodenia, úmrtia,
prihlásenia, odhlásenia
Narodení:

•
•
•

Vanessa Riplová
Šimon Škultéty
Oliver Bóth

Sobáše:

•
•
•
•
•
•
•
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Radoslav Ilovský a Monika Prášková - 4. 7. 2008
Jozef Peňák a Viera Neomániová - 6. 7. 2008
Radoslav Barošinec a Soňa Kubincová
- 12. 7. 2008
Michal Jašurek a Martina Ďurneková
- 16. 8. 2008
Andrej Barošinec a Zuzana Trhančíková
- 16. 8. 2008
Peter Tabaček a Mária Krížová - 6. 9. 2008
Miroslav Kotian a Katarína Kučerová - 27. 9.
2008

•
•
•
•
•
•
•
•

Ľudovít Magoč - 1. 7.2008
Terézia Hreusová - 2. 7. 2008
Štefan Janto - 9. 7. 2008
Pavlína Tabačková - 14. 7. 2008
Štefan Špalek - 22. 7. 2008
Anna Lúčanová - 2. 8. 2008
Beňadik Daňo - 20. 9. 2008
Irma Moravčíková - 26. 9. 2008

Prihlásení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadežda Demeterová. Ing. - Stráňavy 332
Adela Demeterová - Stráňavy 332
Katarína Chabadová - Stráňavy 20
Katarína Chabadová ml. - Stráňavy 20
Alexandra Chabadová - Stráňavy 20
Miroslav Kotian - Stráňavy 219
Michaela Ceterová - Stráňavy 219
Alena Penzešová - Stráňavy 112
Marek Penzeš - Stráňavy 112

Odhlásení:
•

Jaroslav Špalek, Roman Betka, Maximilián
Púček. Jana Púčeková, Gabriela Begičevičová,
Denis Begičevič, Karin Begičevičová,
Ondrej Lipták

Jeseň v záhrade
Celkový obraz záhrady sa pomerne rýchlo mení, každý deň
v nej možno nájsť
iné farby a zacítiť iné
vône. Predovšetkým slnečné jesenné dni poskytujú majiteľovi
alebo i návštevníkovi záhrady
veľkolepý zážitok. Lenže jeseň je
aj obdobím, keď treba záhradu
čo najlepšie pripraviť na zimu.
Ale nebudeme predbiehať a ešte
chvíľu zostaneme pri tom, čo je
na jeseň najkrajšie...

Okrem toho, čím je na jeseň väčší
rozdiel teplôt medzi dňom a nocou,
tým je sfarbenie listov vybraných
okrasných rastlín, ale aj zeleniny,
intenzívnejšie a nápadnejšie. Napríklad listy funkií a papraďorastov
zostanú svietivo žlté, listy šalvie
fialovomodré, rohoblizníka (Ceratostigma plumbaginoides) purpurovočervené, podobne ako listy
bergénie (Bergenia cordifolia „Eroica“) a pakostov (Geranium). Na jesenných kvetinových záhonoch sú
pôsobivé aj trvalky so sivo sfarbenými listami (santolina, levanduľa,
čistec). Zaujímavé sú v záhonoch
tiež kríčky okrasných paprík s dozretými farebnými plodmi.
Kráľovné jesene - chryzantémy
Kráľovnami jesenných trvalkových
záhonov sú predovšetkým chryzantémy. Sú veľmi rôznorodé, ich
kvety vynikajú množstvom farieb
od bielej, žltej, zelenej, ružovej a
bordovej až po fialovú. Okrem toho
kvety môžu byť plné, poloplné alebo jednoduché. Vyšľachtené sú
rôzne kultivary s ihlicovitými, guľovitými a pomponkovitými kvetmi,

vo svete je známych asi 5 000 kultivarov. Do záhrad sú však vhodné
len mrazuvzdorné druhy a kultivary, a na to netreba zabúdať už pri
kúpe. Okrem toho, že tieto trvalky
(najmä vyššie kultivary) vyžadujú
počas kvitnutia oporu, je dôležité
ich pravidelne zavlažovať. Suchá
pôda totiž brzdí ich rast a odďaľuje
kvitnutie. Ak ich budete vysádzať
na jeseň, potom pamätajte na to,
že musia mať na záhone výživnú
pôdu s obsahom vápnika a slnečné stanovište. Chryzantémy sa na
záhonoch dobre kombinujú s kvitnúcimi rozchodníkmi, okrasnými
trávami a astrami. Zaujímavo však
vyniknú, ak im v záhrade venujete
samostatný záhon. Po odkvitnutí
sa podľa najnovších teórií neodporúča zoschnuté stonky strihať na
jeseň, ale až na jar. Rastliny totiž
v takejto podobe lepšie prečkajú
zimu a ich trsy budú v nasledujúcom roku bohatšie. Netreba však
zabúdať na zimnú ochranu, na to
najlepšie poslúži opadané lístie.
Pre jesenné obdobie sú typické aj
niektoré ďalšie pekne kvitnúce trvalky. Fascinujúce sú najmä ružovo a veľmi dlho kvitnúce japonské
veternice (Anemone japonica),
rudbekie purpurové (Echinacea
purpurea), železníky (Verbena bonariensis),

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI
3 / 2008

V októbri možno v okrasnej záhrade obdivovať žlto sfarbené listy
okrasných stromov a krov, predovšetkým briez, vajgélií, okrasnej
ríbezle, tavoľníka, botanických
ruží a liesky. Červenými až šarlátovými jesennými listami prekvapí
japonský javor, opadavé azalky,
skalníky, bršleny, kaliny, dráče, hamamely, popínavý divý vinič a muchovník. K jeseni patrí aj množstvo
plodov - lesklé červené plody
šípok, okrasných jabloní a hlohu,
oranžové plody hlohyne, jarabiny
vtáčej, rakytníka, žlté aromatické
plody dulovca, modročierne plody ponúka známy vtáčí zob, ale aj
baza, modro oinovatené sú zasa
plody pichľavých dráčov a mahónií a fialové menej známeho krásnoplodu. Bohato kvitnúce georgíny a neskoré letničky
pomaly nahrádzajú trváce astry (Aster) a pestrú
paletu farieb a tvarov ponúkajú aj chryzantémy. Veľa
odkvitnutých trvaliek je v tomto
období dekorovaných zaujímavými
súplodiami - machovka (Physalis
alkekengi), mesačnica (Lunaria),
myší chvost (Achilea filipendulina),
rudbekie, rozchodníky (Sedum
spectabile), kotúče (Eryngium
planum), ježibaby (Echinops ritro)
a gypsomilky.

Okienko záhradkára
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fakľovka (Kniphofia), fyzostégia (Physostegia virginiana „Vivid“), rozchodníky (Sedum spectabile), zlatobyľ
(Solidago), ploštiničníky (Cimicifuga dahurica), horce
(Gentiana), rohoblizník (Ceratostigma plumbaginoides) a priľbice (Aconitum). Veľmi pôsobivé sú aj
kvitnúce jesienky, sternbergie, cyklámeny a jesenné
šafrany.
Niečo pre majiteľov balkónov
Ten, kto nevlastní záhradu, môže si fascinujúcu jesennú náladu vytvoriť aj na svojom balkóne či terase
pomocou vysadenej žardiniéry. Základom je vyberať
druhy podľa zhodných vegetačných požiadaviek.
Samozrejme, treba pamätať aj na farebné zladenie.
Napríklad spolu s vresmi a vresovcami bude vo vegetačnej nádobe dobre rásť hebe, striebristé kostravy
a ostrice, atraktívny sivo sfarbený Calocephalus brownii, pôvodom z Austrálie, astry alebo zakrpatené ihličnany. Tieto rastliny preferujú kyslejší substrát. Vzniknutú kompozíciu možno doplniť aj o modro kvitnúci
horec (Gentiana semptemfida). Pôsobivé v nádobách
sú tiež chryzantémy, najmä nízke, kompaktne rastúce
kutlivary. Tie vyniknú nielen samostatne, ale aj spolu
s rozchodníkmi a okrasnou kapustou či so starčekom
(Senecio cineraria). Veľmi pekné v nádobách sú tiež
niektoré cibuľoviny (jesienky), okrasné trávy (ostrice),
dreviny (gaultéria), cyklámeny, okrasné papričky a listom okrasné trvalky (heuchera, čerkáč, zbehovec,
bergénia a pod.). Nezabudnite na pravidelnú zálievku
výsadieb a odstraňovanie suchých a odumretých listov a kvetov. Hnojenie nie je potrebné. Pred príchodom silnejších mrazov je treba porast chrániť krytom
z netkanej textílie. Takto vysadené a udržiavané nádoby potom môžu balkón alebo terasu krášliť prakticky
až do decembra.
Čo s trávnikmi?
V októbri je najvyšší čas myslieť aj na
zazimovanie trávnika. Mali by ste
ho poslednýkrát pokosiť (cez
zimu by mal mať výšku približne 5 cm), ak je však
teplá jeseň, môžete ho
kosiť dovtedy, pokým to
bude potrebné. Ideálne je
začiatkom októbra ho
pohnojiť špeciálnym
trávnikovým hnojivom s
vyšším obsahom draslíka a vápnika (pre lepšiu
odolnosť proti zime). Veľmi
dôležité počas celej jesene je pravi4

delné a dôkladné vyhrabávanie napadaných listov z
neho. Tie by totiž počas zimy mohli trávniku odoberať
svetlo i vzduch a tiež dokážu veľmi rýchlo naštartovať
výskyt hubových chorôb. Ak máte vo svojom trávniku
mach, môžete ešte teraz rozhodiť na postihnuté miesta vápno spolu s pieskom.
Problémy s množstvom lístia
V jesennej záhrade sa obvykle nahromadí veľa opadaného lístia. Tým získava záhrada neopakovateľný pôvab, a to najmä ak ide o farebné, rôzne veľké
a tvarovo odlišné listy. Okrem trávnikov môže lístie zostať prakticky všade. Lístie totiž výborne chráni pôdu
a pestované rastliny pred zhubným vlhkom, mrazom
a silným zimným slnkom. Je vhodné nahrabať ho predovšetkým k chúlostivejším trvalkám, dvojročkám,
opadavým a neopadavým drevinám - rododendronom
a azalkám, čerstvo vysadeným ihličnanom a živým plotom. Ak máte napriek tomu stále veľa ďalšieho lístia,
sústreďte ho na jednu kopu, ideálne do špeciálnej
drôtenej klietky -koša a rozhoďte naň po navlhčení
kompostovú zeminu. Za niekoľko mesiacov sa z neho
vytvorí hodnotný listový humus, ktorý môžete využiť
v záhrade rozličným spôsobom. Listy ovocných stromov, javorov, liesky a mnohých okrasných krov tlejú
veľmi dobre. Naopak, listy pagaštanov, orechov a dubov obsahujú veľa trieslovín, takže sa rozkladajú veľmi
pomaly, a preto ich radšej zlikvidujte iným spôsobom.
Na zber listov v záhrade možno využiť špeciálne záhradné vysávače, tie vytvárajú silný prúd vzduchu,
ktorý odnáša lístie na vybrané miesto. Niektoré typy
záhradných vysávačov môžu zároveň zastávať aj funkciu drviča. Mimochodom, drvič záhradného odpadu
je na jeseň v záhrade tiež výborný pomocník, preto
s jeho kúpou neotáľajte.

Svetová finančná kríza
Nedávno svet zasiahla finančná kríza, ktorá sa priamo týka aj nás. Požiadali sme preto
nezávislého finančného odborníka, aby sa vyjadril k niektorým základným otázkam, ktoré
zaujímajú hádam každého z nás.
Môže mať globálna finančná kríza dopad na sporenie v druhom dôchodkovom pilieri – DSS?
Každé investovanie, podobne aj starobné dôchodkové sporenie, má svoje pravidlá, ale aj riziká. Každopádne, základné pravidlo investovania
je: Nakupujeme, keď je cena akcií dole; predávame, keď je hore.
Toto obdobie poklesu hodnoty akcií na svetových
burzách je teda z pohľadu dlhodobého hľadiska
skôr pozitívne.
Mnoho občanov má svoje úspory investované
v podielových fondoch. Ako sa kríza dotkne
tejto skupiny?
Ako som už spomenul, s každým investovaním
je spojené riziko. V rámci podielových fondov je
dôležitý výber z hľadiska rizika, ktoré sme ochotný podstúpiť, a času, na ktorý chceme peniaze
investovať.
V súvislosti s hypotekárnou krízou nie je jednoznačná odpoveď, čo robiť, ako sa to dotkne mojej
investície, závisí to od toho, v akom fonde máme
peniaze zainvestované.
Celá kríza v podstate začala problémami na
hypotekárnom trhu. Tie sú na Slovensku v súčasnosti veľmi populárne a banky sa predbiehajú v ich ponúkaní. Treba sa „báť“ hypotekárneho úveru u nás?

Na čo si musí priemerný človek dávať pozor
v súvislosti s financiami?
Jednoducho povedané – na všetko. Na výber
spoločnosti – banky a, samozrejme, nie menej
dôležitý je aj výber produktu. Každopádne moje
odporúčanie je poradiť sa s nezávislým odborníkom, ktorý vám vysvetlí nielen plusy, ale hlavne
riziká a navrhne finančný plán podľa vašich potrieb a možností.
Existuje nejaký triezvy predpoklad, kedy by
mohla kríza pominúť a finančný segment sa
vráti do pokojných kolají?
Na túto otázku je ťažké odpovedať, môže to
trvať pár mesiacov, v horšom prípade pár rokov.
Situácia sa mení zo dňa na deň.
Slovenská vláda prezentovala vôľu ručiť za
vklady občanov v bankách 100% hodnoty
vkladu. Je to správna cesta ako pomôcť?
V súčasnosti platná legislatíva v rámci fondu na
ochranu vkladov garantuje klientom bánk ochranu vkladov do výšky 90% z vkladu, max. však
20 000 EUR (602 520 Sk). Trochu tým núti ľudí
zamyslieť sa, kam dávajú svoje peniaze.
Pri ochrane 100% to môže vyvolať pocit istoty
a výber banky už nebude o kvalite spoločnosti,
ale len o výške percenta, ktoré klient od banky
získa.
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Za odpovede ďakujeme
Ing. Tiborovi Milovi,
nezávislému finančnému
odborníkovi.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

V prvom rade treba povedať, že podmienky pre
poskytnutie hypotéky sú na Slovensku oveľa prísnejšie, ako boli v USA, kde vlastne hypotekárna
kríza vznikla.

Napriek tomu môžeme očakávať striktnejšie preverovanie bonity klientov, prípadne mierne zvýšenie úrokových sadzieb.

tibormilo@gmail.com
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Stráňavské hodové slávnosti 2008

V dňoch 13. až 15. septembra 2008 sa konali v našej obci hody, ktoré sme slávili tento rok
trochu výnimočnejšie, pretože v sobotu 13. septembra sme si pripomenuli 60. výročie stráňavského futbalu a pri tejto príležitosti sme privítali
v tanečnej sále kultúrneho domu našich bývalých
i terajších funkcionárov Baníka, kde sme si ich
uctili slávnostným obedom a upomienkovým
darčekom. Kultúrnym programom sa predstavili
aj naši poľskí hostia z obce Polanka Wielka. Na
ihrisku OŠK Baník Stráňavy sme privítali aj predsedu vlády Róberta Fica, ministra vnútra Róberta
Kaliňáka a poslancov NR SR. Bola to akcia veľmi
vydarená a prialo nám aj počasie. Predseda vlády
sa prihovoril našim občanom a potom sa odohral
6

na futbalovom ihrisku priateľský futbalový zápas,
na ktorom si zahrali aj naši politici.
Program hodov pokračoval v nedeľu, 14. septembra 2008 estrádnym programom, účinkovaním
skupiny Tornádo, našimi heligónkármi, kultúrnym
programom speváckej skupiny, dychovej hudby,
detí základnej i materskej školy.
Hody vrcholili v pondelok, 15. septembra 2008
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v našom
pekne hodovo vyzdobenom kostolíku. Hrala dychová hudba, v kostole účinkoval
spevácky zbor z Čadce pod vedením Tonky a Jozefa Grafovcov. Kto tam bol, určite nebanoval,
pretože z pobožnosti odchádzal obohatený aj
krásnym kultúrnym zážitkom.

Po slávnostnej svätej omši sa
pred kostolom mohol každý ponúknuť posväteným hodovým
koláčom a pohárikom dobrého
vínka.
Počas týchto dní sa deti a mládež mohla vyšantiť na kolotočoch, navštíviť stánky v okolí
kultúrneho domu a pochutnať
si na pečenej klobáske, o ktorú
sa postarala naša ZO Slov. zväzu záhradkárov alebo na guľáši
našich poľovníkov.
Počasie nám celkom vyšlo, až
na ten pondelok, kedy to už
ťažké oblaky nemohli vydržať
a spustil sa dážď. Ale dobrej nálade a peknému zážitku to určite
neuškodilo. Nakoniec snáď len
toľko: „Ak Pán Boh dá, v zdraví a v pohode sa stretneme na
stráňavských hodoch takto
o rok“.

Pekný kultúrny zážitok pripravila aj pochodová kapela z poľskej obce
Polanka Wielka.

Obec Polanka Wielka leží v Malopoľskom
vojvodstve, v južnom Poľsku. Nedaľeko
(6 km) sa nachádza známy Oświęcim, o
niečo ďalej (46 km) je hlavné mesto vojvodstva - Krakov. V súčasnosti má obec
viac ako 4 100 obyvateľov.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI
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Oznamy!
Vždy na jar a na jeseň v roku sa budú naďalej
organizovať zbery veľkoobjemových odpadov, tj.
staré šatstvo, obuv, nepotrebný nábytok, sanitu
(umývadlá, WC), staré koberce atď., pneumatiky,
elektronický odpad (televízory, rádiá, chladničky
atd‘.) Po zverejnení termínu zberov na káblovej
televízii a v miestnom rozhlase treba jednotlivé
druhy odpadov nachystať na vopred určené

skládky. Preto prosíme občanov, aby sme si
neznečisťovali našu obec týmto odpadom na
hluchých skládkach.
Tiež upozorňujeme občanov, aby vyčkali vždy
na tento zber a nehádzali tento druh odpadov
do kontajnerov na miestnom cintoríne, tie sú
určené len na cintorínsky odpad !

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozývame
starších
občanov,
t.j.
občanov,
ktorí
majú
70 rokov a viac na slávnostné posedenie, spojené
s kultúrnym programom a občerstvením. Slávnostné
posedenie sa plánuje na 18. októbra 2008 (sobota)
o 16.00 hod.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na hojnú účasť.

KNIŽNICA
Otvárame 29. septembra 2008
Otváracie hodiny pre verejnosť
Utorok 14.00 - 17.00 hod.
Streda 14.00 - 17.00 hod.
Knižnica je presťahovaná do
budovy ZŠ.

Cestný beh - „Od pamätníka k pamätníku“ 2008
Preteky pravidelne na jeseň usporiadáva obecný úrad v spolupráci so základnou školou za účinnej
finančnej podpory sponzorov. V ôsmich žiackych kategóriách a štyroch dospelých sa pretekov
zúčastňuje do 150 pretekárov. V kategórií mladší žiaci (ročníky 1. až 4.) bežia pretekári trate dlhé
500 m. V kategórií starší žiaci (ročníky 5. až 9.) bežia pretekári 1500 m. V kategórií dospelí bežia
pretekári od pamätníka na námestí Stráňav až k pamätníku na vrchu Zvonica pri Strečne a späť.
Štart sa z organizačných dôvodov vždy posúva ku penziónu na kúpalisku v Stráňavách, no trať sa
nemení. Je dlhá 9,8 km.
Z domácich bežcov:
Augustín Sládek (41,43 min. - kat. muži nad 50 r.), Ján Kucharčík (43,58 min. - kat. muži do 40 r.)
Jakub Holboj (45,39 min. - kat. dorastenci ), Erik Holúbek (57,58 min. - kat. dorastenci )
Michal Pastorek (58:01 min. - kat. dorastenci ), Marianna Berzáková (45,55 min. - kat. ženy )

JUBILANTI !!!

Každoročne, zvyčajne v novembri, sa stretávame
s našimi jubilantami, t.j. občanmi, ktorí v roku
dovŕšia 50 rokov veku, darcami krvi, manželmi
- okrúhle výročia svadieb, počnúc 25. výročím
avyššie - 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60.
atď,).
Vyzývame preto občanov, ktorí takéto významné
jubileum sobáša slávili v tomto roku, aby sa
na Obecnom úrade v Stráňavách prihlásili,
nakoľko dátumy sobášov mimo našej farnosti sa
neevidujú.
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Slávnostné posedenie jubilantov je vždy spojené
s kultúrnym programom, prípitkom a veselou
zábavou a dobrou náladou pri hudbe až do
polnoci. Neodmietajte teda toto stretnutie,
pretože bude pripravené pre vás, ktorých sa
jubileá týkajú. Čas je neúprosný, ubieha veľmi
rýchlo, starneme a preto sa trochu pozastavme
a zabavme, keď máme tú možnosť. ZPOZ pri
Obecnom úrade v Stráňavách toto krásne
stretnutie pripravuje na 21. novembra 2008
(piatok) o 18.00 hod.
Tešíme sa !!!

Horoskop 2008
Horoskop Váhy

Strelci
sa
v roku 2008
nebudú nudiť. Čakajú
vás rôzne zmeny, zopár síce
bude k horšiemu, ale pre vaše
ohnivé JA to bude len a len výzva. Vy veríte v seba samých a
vo vaše šťastie, takže aj pády na
dno sú pre vás darom. Aspoň
sa môžete zamyslieť nad tým,
či ste šli správnym smerom a
kedy ste sa stali obeťou omylu.
A vďaka komu ste sa dostali do
tohto labyrintu. Tých labyrintov
bude tento rok dosť, no keďže
vo vás horí tá povestná životná
iskra, zakaždým sa vymotáte na
svetlo. Vy sa proste nestratíte,
nájdete svoje miesto, úspech,
pokoj v srdci a aj duševnú vyrovnanosť. Teda - možno vám
nepribudne na účte, ale vy sami
budete mať pocit, že ste vyhrali prvú cenu. Vaša spokojnosť
a vyrovnanosť k vám pritiahnu
mnoho skvelých ponúk, od leta
sa o vás bude svet trhať. Lenže
pozor - nedajte sa zneužiť, dobre si vyberte a ak si nebudete
istí, požiadajte o pomoc Panny,
alebo Baranov. Tieto znamenia
vás majú dobre „prečítaných“,
takže sa na ich názor môžete
spoľahnúť. V láske sa ale riaďte
len a len podľa vlastnej hlavy,
vy sami musíte posúdiť, s kým
sa môžete vybrať na spoločnú
cestu životom, či zvíťazí vaše
strelené JA, alebo hľadáte pokojný prístav, kde sa vaša loď
môže dať dokopy. Na istý čas,
lebo veď sami sa poznáte - vy
nehľadáte trvalý prístav, len
možnosť nabrať sily.
9
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Škorpióni si
v roku 2008
vydýchnu.
Ich plány sa
dostanú do tej správnej fázy,
keď už nič nezabráni tomu, aby
sa úspešne mohli ukončiť. A
nové? Na tie Škorpióni ešte nemyslia, potrebujú si oddýchnuť
a načerpať síl. Do konca marca
by sa teda nemali do ničoho nového púšťať, ak sa len nechcú
zamotať do rôznych problémov
a skomplikovať si úplne život.
Poznajte svoje hranice - o tom
by mal byť tento rok. Sami si povedať stačí, dokázať ostatným
povedať nie, keď to bude potrebné a najmä si sami neškodiť
svojimi výstrelkami. Vy máte v
sebe sklony k preháňaniu, neustále sa snažíte o niečo viac
posunúť svoju výkonnosť, radi
experimentujete, no teraz by
ste sa mali držať na „uzde“. Čo
tak spomaliť vaše tempo, nájsť
si nové záujmy, zaoberať sa
nejakými novými filozofickými
smermi, veď vás vždy zaujímalo
všetko tajomné, neprebádané,
tak si doprajte taký menší výlet
do krajiny neznáma. Uniknete
tak aspoň tomu, čo vás spútava
a obmedzuje, rutine a ľuďom,
ktorý vás chcú kamsi zaradiť.
Nemali by ste však zabudnúť ani
na lásku a vyhľadávať možnosti
na nadviazanie nových vzťahov,
ale potrebujete aj nových priateľov, hľadajte teda pre seba
nielen nové koníčky, no aj nových ľudí. Pre váš svet sú práve
takéto zmeny potrebné. Rozšírenie vlastného duševného
obzoru a aj okruhu ľudí, ktorým
budete veriť.

Horoskop Strelec

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Prelietavé
Váhy sa v roku
2008 budú
musieť držať
pri zemi. Darmo máte skvelé
nápady, vaše myšlienky sa nedočkajú realizácie len tak, bez
problémov a zdržaní. Iní vás
predbehnú, oslovia správnych
ľudí, nájdu si nové chodníčky,
pre vás úspech bude nedosiahnuteľný. No - žeby vám to až
tak prekážalo, to sa nedá povedať. Vy nikdy nejdete hlavou
proti múru. Keď sa nedá, tak sa
nedá, vyčkáte na vhodnejší čas.
A to by ste veru mali - tento rok
bude o niekoľkých možnostiach
a nie o všeobecnom úspešnom
ťažení. Ak budete spoliehať na
svoju predvídavosť a znalosť
ľudských pováh, nepomýlite sa
a naskočíte včas na ten správny
vlak. Takže netreba zúfať, ani sa
vzdávať, iba sa odhodlať vtedy,
keď to bude pre vás najlepšie a
urobiť zásadný krok. Nevadí, že
stratíte mnoho z toho, čo ste už
dosiahli, vy predsa radi staviate
odznova, váš živel vzduch vám
aj tak radí stavať si radšej stan,
ako nejaký pevný príbytok. Vy
potrebujete zmenu, presuny,
straty beriete ako niečo bežné,
čo je súčasťou života, lebo ten
váš je o premenách, nie o stabilite. Vám nerobí problém sa
naraz rozlúčiť s tým, čo bolo donedávna tým najpodstatnejším
a tento rok to bude zase nutné.
No len vy určíte, kedy, koľko
a čo stratíte. Poučili ste sa už,
že vám blízki ľudia by nemali
byť poslední, ktorým o vašich
zámeroch poviete? Neignorujte svoje srdce, inak stratíte to,
bez čoho nemôžete žiť a ani byť
šťastní!

Horoskop Škorpión
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Ty kokso, predsa kvôli tomu,
že ťa žena klame, sa neskáče z okna.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Veď hej, no ona...

Správne odpovede
doručte na ocú Stráňavy
do 30.11.2008
– za správnu odpoveď
vylosovaný výherca získa
200,- Sk.
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Koho za sebou ťahá vikingská loď?
Spoj postupne všetky čísla od najmenšieho po najväčšie.

36 45
37

38

40 31 32

35

Doplňovačka

1

Téma – Lišajníky – priekopníci života na Sahare a v tundre
1. Spoločenstvo stromov
2. Vyživovací orgán rastlín
4
3. Suchý pukavý plod
4. Základná stavebná jednotka organizmov
5. Riadi činnosť bunky (ústrojček )
6. Suchý nepukavý plod
6
7. Plyn, ktorý vzniká pri fotosyntéze
7
8. Rozmnožovací orgán rastliny

2
3
5

8

Zaujímavosti



Kupón ku krížovke:
Meno:__________________________

Adresa: ____________________________
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FF 0,001 sekundy žiari blesk
FF 0,005 sekundy potrebuje včela k jednému
mávnutiu krídel
FF 0,02 sekundy ubehne, než si človek uvedomí
pichnutie ihlou
FF 0,01 sekundy potrebuje kozmická loď, aby
prešla 1 km
FF 1,25 sekundy ubehne, než dôjde svetelný signál
z Mesiaca na Zem

FF len 7 sekúnd mohol trvať bozk vo filme v 30-tych
rokoch
FF 8 sekúnd sa musí jazdec rodea udržať na chrbte
divokého koňa alebo býka, ak chce postúpiť do
ďalšieho kola
FF 20 sekúnd je najkratší nameraný čas, v ktorom
dokáže dospelý človek povedať 100 slov
FF 21 minút po prvom súste mizne pocit hladu
FF 45 minút trvajú najdlhšie sny
FF za 24 hodín priberie veľrybie mláďa 1 metrický cent
FF 330 dní po pôrode začína priemerné dieťa chodiť

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Čas plynie...

v

IV. liga - SEVER - ročník 2008/2009
Výber komentárov k zápasom

Tvrdošín – Stráňavy 0:4 (0:2)
0 :1
1. kolo
Dúbrava
Stráňavy
Hostia sa ujali v 12. min. vedenia po hrubej chybe
3 :1
2. kolo
Stráňavy
K. Lieskovec
brankára, ktorý na šestnástke minul loptu a Cetera
2 :1
3. kolo
S. Bystrica
Stráňavy
nemal problém do prázdnej brány vsietiť gól. Hostia
0 :2
4. kolo
Stráňavy
Kotrč. Lúčka
diktovali tempo a v 35. min. po presnom centri Ceteru
0 :4
5. kolo
Tvrdošín
Stráňavy
zvýšili Barošincom. V 56. min. domáci Sirota z piatich
0 :1
6. kolo
Stráňavy
O. Jasenica
krokov prestrelil. V 72. min. po úniku Ceteru a ná3 :0
7. kolo
Černová
Stráňavy
slednom faule na neho Jamečný bezpečne premenil
4 :0
8. kolo
Stráňavy
Predmier
4 :0
9. kolo
Turany
Stráňavy
penaltu a v závere rovnaký hráč z diaľky nedal šancu
10. kolo
Stráňavy Družstevník Belá 3 : 0
gólmanovi Tvrdošína a spečatil vysokú výhru Stráňav.
Góly: 12. Cetera, 35. A. Barošinec, 72. a 90. Jamečný (1. z 11 m). Rozhodoval Zelezník, 200 divákov. STRÁŇAVY: Paučin – Berzák, Tabaček, Sventek,
Syrovatka, Čuraj, Michulek (87. Turský), Jamečný, A. Barošinec (70. Meliš), Cetera, Martinka.
Stráňavy – Oravská Jasenica 0:1 (0:1)
V zápase priemernej úrovne sa zrodilo zaslúžené víťazstvo hostí. Domáci začali náporom, ale čistú šancu si nevypracovali. Hostia sa ujali vedenia gólom Zanovita, ktorý v 16-tke presne namieril k žrdi a nedal
Paučinovi šancu. V druhom polčase domáci pritlačili, ale vypracovali si iba jednu šancu, ktorú Cetera
trestuhodne zahodil. Na hody to bola studená sprcha pre Stráňavy.
Gól: 43. Zanovit. Rozhodoval Majer, 150 divákov. ŽK: Sventek, Tabaček – Kaprálik, Pauč, Maslaňák.
STRÁŇAVY: Paučin – Berzák, Tabaček, Sventek, Vacek, Syrovatka, Čuraj, Jamečný, L. Barošinec
(46. Turský), Cetera, Martinka.
Dúbrava - Stráňavy 0:1 (0:1)
V peknom počasí boli hostia aktívnejší, no nastrelili len hornú časť brány. Ich snaha vyústila v faul a
následný pokutový kop, ktorý nekompromisne premenil Barošinec. Potom sa už hral defenzívny futbal
a tak sa na výsledku nič nezmenilo.
Góly: 30. Barošinec (11 m). Rozhodoval Mi. Jakubjak, divákov 80. ŽK: Čuraj, Košút, Syrovátka.
STRÁŇAVY: Košút - Berzák, Tabaček, Sventek, Syrovátka, Čuraj, Jamečný, Michulek, Podmanický.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠK Závažná Poruba
ŠK Agro Baník Dúbrava
Turany
Kotrčina Lúčka
FK Predmier
FK Trebostovo

10
10
10
10
10
10

7
6
5
5
5
4

3
1
2
2
1
3

0
3
3
3
4
3

30:9
22:12
25:16
21:17
19:23
16:13

24
19
17
17
16
15

7. OŠK Baník Stráňavy 10 5 0 5 16:13 15
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tatran Oščadnica
REaMOS Kysucký Lieskovec
Oravan Oravská Jasenica
Máj Černová
Pokrok Stará Bystrica
ŠK Tvrdošín
TJ Družstevník Belá

10
10
10
10
10
10
10

4
4
3
3
3
2
1

2
2
3
1
0
2
4

4
4
4
6
7
6
5

20:17
11:14
11:16
12:19
6:15
10:28
10:17

14
14
12
10
9
8
7
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