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Zasadnutia obecného zastupite¾stva
HODY 2006 - 650 výroèie od prvej zmienky o obci
Práce našich žiakov
Hodnotíme šk. rok 2005/2006
Deviatáci

Z rokovaní
Obecného Zastupite¾stva
31.3.2006
1. Oboznámenie s výsledkami
doplòujúcich volieb starostu
obce
2. Zloženie s¾ubu starostu obce
3. Doplnenie a zloženie s¾ubu
nového poslanca OZ
4. Vo¾ba návrhovej komisie
5. Vo¾ba zástupcu starostu
6. Urèenie platu novozvoleného
starostu
7. Kontrola plnenia uznesení
8. Žiados DOLVAP-u, s.r.o. o
odstránenie tvrdosti
miestnych daní
9. Termálne kúpalisko –
príprava LTS r.2006
10. ÚPN – SÚ Stráòavy
11. Zmeny a doplnok k ÚPN –
SÚ Stráòavy
12. Rôzne
5.5.2006
l. Vo¾ba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Príprava na LTS 2006 –
kúpalisko
4. Oslavy 61. výroèia
oslobodenia na Javorinách

SÚAŽ
5 . Ve r e j n á c e l o o b e c n á
schôdza – zhodnotenie
6. Rôzne
14.6.2006
1. Vo¾ba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vodárenská spoloènos
Žilina-Èadca – rozdelenie
spoloènosti
4. Prevádzka a údržab v OŠK
5. Múzeum Malofatranskej
operácie
6. Zmeny a presuny v rozpoète
obce na rok 2006
7. Rôzne
a/ žiados o posun
autobusového spoja
b/ žiadosti o odklonenie
dážïovej vody
c/ prevádzka v MŠ poèas
letných prázdnin
d/ komunikácia pod
cintorínom

Starosta obce spolu s obecným
zastupite¾stvom v Stráòavách
vyhlasuje súaž o

NAJKRAJŠÍ DOM
A JEHO OKOLIE
V OBCI
STRÁÒAVY NA
ROK 2006
Vyhodnotenie súaže sa
prevedie v dòoch 12. – 15.9.2006.
Vyhodnocované budú iba tie
domy, ktorých majitelia sa
prihlásia do súaže do 10.9.2006.
Najkrajší dom bude
vyhodnocova komisia.
Vyhodnotené budú tri najkrajšie
domy, ktoré budú ocenené
vecnými
cenami.

Ing. PAPÁN Jozef
starosta obce

HODY 2006 - 650. výroèie
od prvej písomnej zmienky o obci
Vážení spoluobèania !

Predbežný program hodov 2006:

Prihováram sa Vám pri príležitosti
nastávajúcich osláv 650. výroèia prvej zmienky o
Stráòavách v dòoch 15. – 17.9.2006.
Keï majú ma pripravované oslavy
dôstojný rámec, o ktorý sa v súèasnosti staráme a
zabezpeèujeme, nemôžu sa zaobís bez pomoci
obèanov.
Preto sa obraciam na všetky spoloèenské
organizácie a obèanov o spoluprácu pri
skráš¾ovaní , upratovaní obce a na príprave osláv.
Oslavy budú prebieha v okolí kultúrneho
domu tak, aby v prípade pekného poèasia prebehli
pred KD.
Chceme pri týchto oslavách pripomenú
kultúru, pracovitos našich obèanov v rokoch
minulých až po súèasnos. Priestor pri týchto
oslavách dostane mládež až po obèanov v
dôchodcovskom veku.
Popri bohatom kultúrnom programe
chceme zabezpeèi aj kvalitné pohostenie, ukážky
výrobkov niektorých firiem, zábavné hry, predaj v
stánkoch, atï.
Žiadam hlavne všetkých tých obèanov,
ktorá boli vyzvaní o likvidáciu, opravu svojich
nehnute¾ností, aby previedli požadované úpravy a
opravy.
Prosím a vyzývam hlavne obèanov
bývajúcich pri hlavnej ceste, KD, ihrisku TJ, ale aj
všetkých ostatných èasti našej obce, aby svojimi
aktivitami previedli èistenie potokov, opravy
fasád a èistenie verejných priestranstiev.
Zároveò vyzývam obèanov, aby svojimi
nápadmi, podnetmi, fotografiami a inými
skutoènosami pomohli tieto naše oslavy skrášli
a dotvori tak, aby èo najviac vystihovali
mentalitu a zvyky našich obèanov.
Pri tejto príležitosti budú prevádzané
rôzne výstavy, ukážky remeselných techník a pod.
K zdarnému priebehu osláv z h¾adiska
upratovania a zve¾aïovania obce urèite prispeje
aj súaž pod záštitou starostu a obecného
zastupite¾stva
„ o najkrajší dom a jeho okolie“, o
ktorom píšeme na inom mieste.
Na záver chcem vyjadri
presvedèenie, že v našej dedine pod vrchom
Polom pre nás tak s touto obcou historicky
spätým, sa nám v spolupráci všetkých obèanov,
organizácií podarí dôstojne pripravi rámec osláv
vzniku našej obce Stráòavy tak, aby naša
generácia bola na ne hrdá a vo svojich
spomienkach na ich dôstojný priebeh s úctou
spomínala.

15.9.2006 - piatok
8.30 Budíèek - koncert dychovej hudby
10.00 Svät? omša
12.30 Odovzd?vanie pamätn?ch listov
13.00 Sl?vnostn? obed
14.00 Vyst?penie pre deti - Gašparko na
Jarmoku
16.00 Vyst?penie - Robo Kaz?k a jeho
hostia
19.00 Vyst?penie - S¼UK
22.00 Ohòostroj

Ing. Jozef Papán
starosta obce
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16.9.2006 - sobota
9.00 Budíèek - koncert dychovej hudby
10.00 Stráòavská zabíjaèka
Súaže pre deti s rodièmi
12.30 Detský program Materskej a
Základnej školy
13.00 Futbalový zápas starých pánov
15.00 Vyhodnotenie súaží
15.30 Ženský spevácky zbor
16.00 Ukážka domácich remesiel
19.00 ¼udová veselica - KD Stráòavy
Diskotéka - Pizza Pub
17.9.2006 - nede¾a
Majstrovský futb. zápas - Dorast IV. liga
SEVER
Majstrovský futb. zápas - Muži IV. liga
SEVER
Program osláv je zatia¾ len predbežný.
Obec si vyhradzuje právo na zmenu
programu.

Opä sa lúèime....
Každoroène sa v materskej
škole slávnostne lúèime s budúcimi
školákmi. Nebolo tomu inak ani tento
rok. 21 pyšných predškolákov si
vychutnávalo svoju dôležitos a
nám,uèite¾kám,sa tisli slzy do oèí.Slzy
radosti,že tieto deti sú pripravené na
další krok vo svojom živote a slzy
¾útosti,že odchádzajú bytôstky,ktoré
nám prirástli k srdcu. A tak spomíname
na september,kedy do materskej školy
nastúpilo do dvoch tried 51
detí.Minuli sme kilá vreckoviek na
utieranie slzièiek,kým tie najmenšie
deti pochopili,že mamièka sa vráti a za
ten èas môžu prijíma aj pohladenia a
objatia od pani uèiteliek.
V priebehu roka sa z
materskej školy ohlásili 4 deti a 3 deti
boli prijaté.Poèet detí sa teda zmenil
na 50. Po celý rok sme sa snažili
pripravova rôzne aktivity, aby bol
pobyt v materskej škole pre deti
zaujímavý.
Takmer každý mesiac sa mali
deti na èo teši- šarkaniáda,návštevy
bábkového divadla,návšteva
Mikuláša, Vianoèná besiedka,zimná
branná vychádzka,ples, karneval,Deò
matiek,MDD,rozlúèka predškolákov
a rozprávková noc v
materskej
škole.Denne pani uèite¾ky
pripravovali hry a didaktické
aktivity,ktoré slúžili na rozvoj detskej
osobnosti.Tvorivo pristupovali k
plneniu úloh z výchovného programu.
Deti svoju šikovnos mali možnos
predvies na viacerých kultúrnospoloèenských akciách v obci. Aj tento
rok sme pokraèovali v projekte ŠPZ a
nie je tu novinkou muzikoterapia,
aromaterapia, pitný režim...
Bolo toho ve¾a,dobrého i
zlého,èo nás pomaly privedlo až ku
koncu šk.roku.Ostáva už len
podakova rodièom, OcÚ,ZŠ a
popria deom slneèné prázdniny!
za materskú školu
Katarína Pytlová,
zástupca RŠ pre MŠ

Foto MŠ

Aký bol školský rok
2005/2006
2. roèník
Pedagogická rada na svojom
kniha – Matej Rusnák – za
zasadnutí 23. júna 2006 hodnotila
výborný prospech a aktivitu na
prospech, správanie a dochádzku
hodinách
žiakov školy za školský rok
diplomy – Jakub Delinèák – za
2005/2006.
výborný
prospech, 2. miesto v šk.kole
Základnú školu k 15.9.2005
HK, a mimoškolskú aktivitu
navštevovalo 213 žiakov, ktorí sa
Lukáš Brodòan – výborný prospech,
vyuèovali v 10–tich triedach. V
aktivitu
a výsledky v zbere papiera
priebehu šk. roka bol 1 žiak
Lukáš
Púèek
– výborný prospech a
odhlásený – t.j. ZŠ konèí 212 žiakov.
najlepšie výsledky v zbere
V 1.–4. roèníku sa v štyroch
Juraj Slezáèek – ve¾mi dobrý
triedach vyuèovalo 90 žiakov a v
prospech, úèas v šk.kole HK,
roèníkoch 5.–9. v šiestich triedach
mimoškolské aktivity
122 žiakov. V školskom klube
pracovalo 20 detí.
3. roèník
Z poètu klasifikovaných
kniha – Henrieta Barošincová –
žiakov 2.–9.roèníka 190 prospelo 188
3.
miesto v okr. kole „Šaliansky
žiakov – 98,95%, neprospeli 2 žiaci
Mako“
– 2. miesto v okresnom kole
1,05%. S dostatoèným prospechom
HK, Pytagoriádu, správanie
skonèilo 25 žiakov – 13,2% a 105
diplomy – Lucia Kurtíková – okr.
žiakov dosiahlo výborné a ve¾mi
kolo
súaže „Šaliansky Mako“,
dobré výsledky – 55,3%.
školské
kolo
HK, správanie,
V porovnaní s prvým polrokom sa
Norbert Mucha – výborné
znížil poèet neprospievajúcich – z 11
správanie, prospech, Pytagoriáda,
na 2, avšak aj tým vzrástol poèet
Alexander Kuèes – aktivita, zber,
žiakov s dostatoèným prospechom z
mimoškolská èinnos, Patrik Badík
20 na 25.
–
výborný prospech, správanie,
Za 1.polrok šk.roka žiaci
A n d re j J a h ô d k a – v ý b o r n ý
vymeškali spolu 6 833 vyuèovacích
prospech, správanie
hodín– priemer na žiaka 32,08, z nich
bola jedna neospravedlnená.
4. roèník
V druhom polroku žiaci vymeškali 7
kniha – Miroslava Barošincová –
836 vyuèovacích hodín – priemer na
za výborný prospech, správanie a
žiaka 36,96, z toho je 30
reprezentáciu školy v matemat.
neospravedlnených – priemer 0,14 na
súažiach
žiaka.
diplomy – Lucia Barošincová –
Pedagogická rada schválila za 2.
za mimoriadnu snaživos a správanie,
polrok:
Matej Kuchar – výborný prospech,
– 71 pochvál triednym uèite¾om
Daniel Krajèík – za prospech a
– 26 pochvál riadite¾om školy
reprezentáciu
triedy v HK, Erika
– 1 napomenutie triednym uèite¾om
Ondáková – za prospech a
– 4 pokarhania triednym uèite¾om
reprezentáciu triedy v HK
– 1 zníženú známku zo správania 2.
stupòa
5. roèník
kniha – Frederika Hrušková – za
Za reprezentáciu školy,
výborný prospech a aktivitu
výborné vzdelávacie výsledky,
diplomy – Michaela Badíková,
správanie, aktivitu pri zberoch a
Marek
Stanco, Andrej Lopèiansky,
mimoškolskú èinnos 11 žiakov
Petra Santová, Šimon Šavel – za
dostalo knižnú odmenu a 48 diplomy.
prospech a aktivitu v triede
1. roèník
kniha – Kristína Hreusová
6. roèník
– za výborný prospech,
kniha – Soòa Ondáková – za
aktivitu, úèas v súaži
vzorné správanie
„Rozprávkové vretienko“
diplomy – Miroslva Rosincová –
diplomy – Branko Plavý,
za peknú prácu v triede
Gabika Milová, Natália
7. roèník
Danièková, Marcel Delinèák
kniha – Andrej Rybár – za
– za výborný prospech a
výborný prospech a vzornú prípravu
aktivitu na hodinách
na vyuèovanie
diplomy – Monika Barošincová –
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za 3. miesto v súaži HK, Martin
Jaríèek – za 3. miesto v okresnej
súaži „Moje rodné mesto Žilina“,
Matej Moravèík – za úèas v
matematických súažiach,
Lukáš Lonèík, Radoslav Peško – za
reprezentáciu školy v športových
súažiach
8.A trieda
kniha – Barbora Janusová – za
výborný prospech
diplomy – Mária Halamová,
Monika Bukovinská – za výborný
prospech a správanie, Lukáš Tomaò,
Martin Gajdoš – za reprezentáciu
školy v športových súažiach
8.B trieda
kniha – Janka Puèková – za
mimoškolské aktivity a úèas v
šk.kole HK diplomy – Gabriela
Remeková, Miroslava Plavá,
Veronika Mydlová – za prácu v triede
a m i m o š k o l s k é a k t i v i t y,
Petra Holbojová, Erik Remek – za
reprezentáciu školy v športových
súažiach
9.roèník
knihy – Monika Záhradníková ,
Tomáš Slezáèek – za mimoškolskú
èinnos
diplomy – Júlia Bernátová,
D a n k a K u è e ro v á , M i c h a e l a
Halamová – za mimoškolskú èinnos
Silvia Kulišová, Lucia Neomanyová,
Marek Janèi, Daniel
Zemánek,Tomáš Lonèík, Tomáš
Slezáèek, Lukáš Dupkala, Norbert
Fecko – za reprezentáciu školy v
športových súažiach
Pochvala riadite¾a školy bola
vyslovená :
z 2. triedy – Márii Klocáòovej,
Márii Novotnej, Máriovi Škvarnovi,
Patrikovi Štrbovi, Darine
Jasenovcovej – za výborný prospech,
správanie a mimoškolské aktivity
3. triedy – Laure Nimohajovej,
Diane Nimohajovej,
Michaele
Tabaèkovej – za mimoškolské
aktivity a vzorné správanie
4. triedy – Lucii Brodòanovej,
Danielovi Krajèíkovi, Martinovi
Ondákovi – za mimoriadnu aktivitu
pri zbere papiera
6. triedy – Michaele Bernátovej,
J u r a j o v i B u k o v a n o v i , P e t re
Bukovinskej, Dominike Janèiovej,
Miroslave Rosincovej – za výborný
prospech
7.triedy – Andrejovi Rybárovi,
Dušanovi Ceterovi – za fyzikálnu
olympiádu, Dominike Hreusovej,
A d e l e P y t l o v e j , Ve r o n i k e
Lopèianskej – za reprezentáciu školy
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vo florbale
8.B – Kataríne Štafenovej,
Dominike Moravèíkovej – za
výborný prospech a úèas v
matematickej súaži, Janke
Púèkovej – za športovú èinnos
9. roèník – Veronike Barošincovej,
Alexandre Bulkovej – za
mimoškolské aktivity
V priebehu školského roka
pripravili vyuèujúci pre žiakov
rôzne podujatia, exkurzie, výlety.
Žiaci boli na divadelných
predstaveniach.
Navštívili Jahodníky /2..roè./,
Kysucké Nové Mesto, Vychylovku
/3. a 5. roèník/, Bojnice /4. roè./,
Dolný Kubín, Oravskú Polhoru,
Oravský Podzámok /6. a 7.roè./,
Košariská, Bradlo, Trenèín /8.roè./,
chatu Pod Jed¾ovinou /9.roè./
Vy u è u j ú c e p o d p o r o v a l i ,
pripravovali a zapájali žiakov do
rôznych vedomostných súaži,
umeleckých i športových:
– v okresnom kole súaže v
prednese poézie – prózy
Hviezdoslavov Kubín školu
reprezentovali H.Barošincová – 3.
roè. – 2. miesto, F.Hrušková – 5.
roè. a S.Šavelová 9. roè..
– v okresnej súaži Šaliansky
Mako – F.Hrušková
5. roè.
L.Kurtíková – 3. roè.,
H.Barošincová – 3. roè. – 3. miesto
– v okr. kole súaže Európa v škole
N.Fecko – 9. roè. získal 3. miesto a
postup do celoslovenského kola
– S.Kulišová , M.Kuriš, N.Fecko –
9.roè. reprezentovali školu v
okresnej súaži Moje rodné mesto
Žilina – N.Fecko získal 1. miesto
M.Jaríèek – 7. roè. získal 3. miesto
– v okr. súaži „Rozprávkové
vretienko“ nás reprezentovali dve
žiaèky 1. roè. G.Milová a K.
Hreusová, ktorá obsadila 3. miesto
– z výtvarných súaží možno
spomenú – Vianoèné tradície,
Fašiangym Vesmír oèami detí,
Európa v škole, Návrh na obal
žiackej knižky, Ma¾ovaný rok,
Moje mesto, MS vo futbale 2006
– z prírodovedných súaži sa žiaci
zapojili do Pytagoriády – školské
kolo, úspešný riešite¾ okresného
kola – M.Barošincová – 4.roè.
– GVOBOJ – matematická súaž,
ktorá sa konala v mesiacoch
novcember a máj,
– SEZAMKO – október – november
– Matematický klokan – zapojených
bolo 32
– Matematická olympiáda – 3 žiaci
6.a 8. roè.
– Fyzikálna olympiáda – okresné
kolo – úspešný riešite¾ N.Fecko – 9.

roè., riešitelia okresného kola
M.Hodas, M.Kuriš, M.Gròa – 9. roè.
– korešpondenèný seminár IQ z fyziky
– úspešní riešitelia A.Rybár a D.
Cetera – 7. roè., N.Fecko a M.Hodas –
9. roè.
– futbalisti vyhrali turnaj „O pohár
predsedu ZRPŠ“ v Stráòavách i
Trnového
– florbalisti hrali Mestskú florbalovú
ligu, v ktorej v základnej èasti skonèili
na 2. mieste a v Play– off skonèili 3.
Taktiež dievèatá hrali túto ligu.
Žiaci poèítaèového krúžku boli
zapojení i do 1. internetovej
vedomostnej súaže, v ktorej najlepšie
umiestnenie získal L.Brodòan – 2.
trieda
V uplynulom školskom roku
sa žiaci zapojili do zberu druhotných
surovín – papiera a plastových fliaš.
Nazbierali 12 230 kg papiera / 18
345,–Sk/, stále prebieha zber
plastových fliaš, èím sa i my
podie¾ame na ochrane životného
prostredia.
V priebehu školského roka
pripravili kultúrne programy na
posedenia v škole i obecné oslavy. Ich
práce boli uverejòované v
Stráòavských zvestiach.
V závere chcem poïakova za
spoluprácu výboru rodièov, ktorí
pomohli škole pri zabezpeèovaní cien
na rôzne školské akcie – karneval,
Mikuláš, MDD, futbalový turnaj a i.
Kladne hodnotím i spoluprácu s
OcÚ Stráòavy. Poskytuje našim
zariadeniam pomoc pri rôznych
opravách, úprave areálov i
zabezpeèovaní bezproblémového
chodu našich zariadení. Využívaním
areálu OŠK sa skvalitòuje
telovýchovná a rekreaèná èinnos.
A úplne na záver ïakujem za
spoluprácu všetkým pedagogickým,
výchovným i nepedagogickým
zamestnancom, ktorí sa podie¾ajú na
výchove, vzdelávaní a starajú sa po
všetkých stránkach o naše deti.
Mgr. Eva Smolková
riad. školy

Zo súaže “Mojé rodné mesto”
Rados z kàmenia holubov

Svetlo v mojich oèiach

Bol krásny slneèný prázdninový deò,keï som sa rozhodla,že
pôjdem do mesta na menšie nákupy.
Pozrela som sa,kedy mi ide autobus a išla som.
Vystúpila som na železniènej stranici,prešla som po Národnej a
ïalej.
Asi po hodine chodenia hore-dole som vyhladla a išla
som si kúpi nieèo dobré pod zub.Išla som na Hlinkovo
námestie.Chcela som si sadnú niekde na lavièku pri mojej
ob¾úbenej fontáne, ale všetko bolo obsadené.Veï bodaj by aj
nie,keï bol taký nádherný deò. Každý si tam urèite rád
posedí. Povedala som si:,,Nevadí,pôjdem sa ešte pozrie na
tie lavièky pri soche Hlinku."
Mala som šastie. Tam už to¾ko ¾udí nebolo a mohla som si v
pohode vybra.Sadla som si niekam do stredu. Zaèala som

(1. miesto v okresnom kole)

Bol horúci letný deò. Žilina akoby prežívala
vzkriesenie, prebúdzala sa pomaly a ažko z neèinnosti,
do ktorej upadla v horúcich júnových dòoch. Bolo cíti
chladivos dažïa na severe, ktorú sem zadúval vietor a
úpal slnka sa postupne miernil. Všetko sa prebúdzalo zo
sna.
„Ak ten autobus nestihnem, bude to môj koniec,“
šomral som si kdesi uprostred Farskej ulice a náhlivým
krokom som mal namierené na autobusovú stanicu. V ruke
som držal cestovný lístok, a keï som zišiel farskými
schodmi na Námestie Andreja Hlinku, zaèal som veri, že
ten dávno stratený autobus stihnem. Pridal som do kroku,
ale vtom sa mi šastie
jes a ako som obdivovala
obrátilo chrbtom.
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„Tak ešte toto
ohlásili, že bude ve¾mi teplý a slneèný. Kúpalisko ma nelákalo, tak som m i c h ý b a l o ! “
milý ,a tak som mu
sa vybral na návštevu rodného mesta.
nahnevane som
odlomila kúsok z
Keï autobus dorazil na stanicu, vystúpil som a spýtal sa sám seba: skríkol a bleskovo
bagety.Hneï sa po nej
„ Èo budem asi tak robi? “ Pomyslel som si, že by nebolo zlé zaèal h¾ada ten
vrhol,tak som mu dala
poprechádza sa len tak po meste a ešte lepšie ho spozna. Èas ubiehal „nepodarený“ lístok.
ešte jeden kúsok.
neuverite¾ne rýchlo a ja som odrazu pocítil strašnú únavu. Napadlo mi Zazrel som ho, už-už
No potom som poèula
zvláštny zvuk a o
ís na Mariánske námestie, chví¾u si posedie na lavièke a oddýchnu som ho mal v ruke, no
chví¾oèku som zistila,èoto
si. Ako som tak sedel a pozoroval smejúce sa deti, ktoré sa è¾apkali vo vtom nanešastie
zafúkal vánok a
bolo. Spoza múru vyletelo
vode fontány, pristavil sa pri mne jeden starší pán a spýtal sa ma:
lístok è¾up do
asi 15 holubov rôznych
„ Prosím a, vedel by si mi poveda, ako sa dostanem na železniènú neïalekej fontány.
farieb. Najprv som sa
stanicu? Nie som totiž odtia¾to.“ Usmial som sa: „Áno, pravdaže. Chví¾u som neveril,
z¾akla,ale potom som aj
Pôjdete touto ulièkou, ktorú mnohí volajú Farská. Na jej konci sú dlhé èo sa vlastne stalo, no
im odlomila kúsok z
schody. Zídete po nich a po ulici, ktorú pomenovali Národná a je potom som pochopil,
bagety.
priamo
pred vami, sa dostanete k podchodu, ktorý vás privedie tam, že všetko je stratené.
“Veï èo,ten kúsok mi
Zo zúfalstva, a tak
kam
potrebujete.“
chýba nebude a nech sa
trochu aj z miernej
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sa,
že
pamä
mu
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dobre
najedia aj ony,” hovorila
neslúži. Bez zaváhania som vstal a išiel s ním. Cestou obdivoval kostol zvedavosti, som sa
som si v duchu. Ve¾mi
a za ním sa vypínajúce mestské divadlo. Pri soche Andreja Hlinku teda šiel pozrie na
rýchlo sa po òom
zastal,
zložil z hlavy svoj klobúk a uklonil sa. V oèiach sa mu objavili lístok vo fontáne. A
vrhli.Boli ve¾mi zlatí. Z
niè nebolo stratené.
slzy. Oèividne bol dojatý. Kým sme sa pomalým krokom dostali k
pozorovania ma vyrušil
Pri poh¾ade do
stanici, prezradil mi, že je z neïalekého Ružomberka.Od mnohých fontány sa mi pred
prenikavý smiech malého
dievèatka. Bolo asi o
známych poèul, že naše mesto sa èoraz viacej rozrastá a je zo dòa na deò o è a m i z j a v i l a
jednu lavièku ved¾a spolu
krajšie. V tej chvíli s nimi úplne súhlasil. Ešte mi prezradil èo-to o nevídaná nádhera.
so svojou starou mamou.
svojej rodine, o jeho ažkom živote. Dokonca ma pozval aj na Celá krása Žiliny sa
Dievèatko výskalo od
zmrzlinu. Spriatelili sme sa. Keï odišiel, pozrel som sa na hodinky. Bol mi odzrkad¾ovala na
radosti, že vidí to¾ko
vlnkách žblnkajúcej
najvyšší èas ís domov.
holubov pokope.
Aj keï to bola len krátka návšteva môjho rodného mesta, zblížila vody. A tento obraz
“Poï sem Terezka,”
zdal sa chví¾u
dvoch ¾udí rozdielnych generácií.
zakrièala stará mama.
opakovaním
Marek
Kuriš,
9.
trieda
Ona k nej pribehla a
stvorenia sveta. Bolo
starká jej dala do ruky
znova bada silu
kúsok rožka,aby aj ona nakàmila holuby. Hodila im ho a zrazu života v tomto meste. V parkoch zaèínali veselšie štebota
sa všetky holuby dali do pozoru a prileteli k nej.To bolo vtáky, skryté v hustých korunách stromov. Bolo vidie
radosti.Bola ve¾mi šastná.
poletova holuby ponad strechy. Zase sa zjavovali chodci na
Škoda, že som tam nemohla zosta dlhšie a námestí, ktorí opúšali obchody s príjemným chladom, kde sa
chránili pred ve¾kou horúèavou. Ako z tisícroèných hrobiek
pozorova to,lebo som musela ís na autobus domov.
vychodilo všetko živé zo svojich skrýš. Bol to poh¾ad, ktorý by
èlovek nevymenil za niè na svete. Poh¾ad na rodné mesto.
Silvia Kulišová, 9.roè.
„A ja som sa tak ponáh¾al,“ ticho som zašepkal. Až
obyèajný cestovný lístok mi musel prinies svetlo do mojich
oèí, o ktoré som takmer prišiel.
Norbert Fecko,9.roè.
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Deviataci
Blíži sa chví¾a lúèenia,
musíme si poveda:
„DOVIDENIA!“
Každý pôjde svojou
cestou,
dáme bodku za svojím
detstvom.
Nový svet je pred nami,
pred ve¾kými dverami.´
Chceme sa s Vami
rozlúèi,
za všetko sa odvïaèi.
Úchytkom ruky podáme,
rukávom slzy utierame.
Slzy sa nám tisnú do oèí,
no my chceme by
statoèní.
Pred Vás sa hrdo
postavi
a nahlas vyhlási:
„Sme radi, že Vás
poznáme,“
slzy, úsmev a ruku k
tomu pridáme.

Deviaty roèník konèí 28 žiakov.
Odchádzajú na stredné a uèòovské
školy:
Gymnáziá – 7 žiakov,
OA – 4 žiaci,
SpoŠ – 3,
SzŠ – 1,
SpŠ – 2,
HA – 1,
DoŠ – 3,
SOU – 7 žiakov.
Želáme im všetci ve¾a
úspechov a príjemné spomienky na
základnú školu.
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A už iba nieko¾ko viet,
málièko viet.
A v nich zopár slov.
Slová o škole,
šastí, slová o budúcnosti
...
A potom?
Srdcia plné elánu,
nadšenia.
Prvé odvážne kroky ...
Prvé ¾ahké vzlety ...
O èom boli tie slová, tie
vety?
O všetkom, len o tom nie,
ako ažko bolí lúèenie.
Dovidenia!

