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Aj na pamäť matkám
obetí vojny
Aj v znamení úcty k matkám, ktoré v 2. svetovej
vojne stratili svojich synov a dcéry , konal sa v nedeľu 11. mája tradičný turistický hviezdicový výstup
na Javorinu-Polom nad obcou Stráňavy. Stovkám
turistov sa v areáli pamätníka obetiam I. čs. armádneho zboru na 1025 m. vysokom vrchu prihovorili
minister obrany SR Jaroslav Baška a žilinský župan Juraj Blanár.
Minister J. Baška vysoko ocenil statočnosť vojakov, partizánov a miestnych obyvateľov, ktorí počas SNP bojovali o neďalekú Strečniansku úžinu,
ako aj tých, ktorí následne v apríli 1945 prelomili
tvrdú obranu Nemcov aj v lokalite Polom. Vyše
dvojtýždňové boje v tunajšej oblasti Malej Fatry
si vyžiadali životy viac ako 1500 príslušníkov I.
čs. armádneho zboru, pričom len v boji o skalnú
pevnosť Polom padlo 493 vojakov 4. brigády tohto
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zboru. Minister obrany Jaroslav Baška sa
poďakoval starostovi obce Stráňavy Jozefovi Papánovi za dôstojnú organizáciu podujatia, ktorého
začiatky siahajú až do roku 1946. Zároveň Antona
Lukáča a Antona Kaveckého, priamych účastníkov
tunajších bojov, pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom mimoriadne povýšil do vyšších hodností.
Župan Juraj Blanár vo svojom príhovore úprimne
ocenil skutočnosť, že na vrch Javorina dnes vystúpili aj desiatky rodín so svojimi deťmi, čo je podľa jeho slov zárukou, že národnooslobodzovacie
hnutie a protifašistický odboj nášho národa ostane
vo vedomí a bude súčasťou vlasteneckej hrdosti aj
ďalších generácií.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov za dlhoročnú a mimoriadne záslužnú prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov v Stráňavách, pri príležitosti dňa víťazstva nad fašizmom
udelil dekrét „Čestné uznanie“ Kamilovi Hruškovi.
text a foto Pavol VITKO
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Dňa 27.6.2008 na obecnom
zastupiteľstve v Stráňavách starosta
obce odmenil majstra sveta Matúša
Kunharta ako občana Stráňav,
ktorý reprezentoval slovenskú
republiku v rýchlostnej kanoistike
C2 v talianskom stredisku Ivrea.
Zaželal mu veľa úspechov do ďalších
pretekov s prianím , že raz Matúša
uvidíme aj na olympiáde.

Kunhart a Šoška majstrami sveta v šprinte na
divokej vode.
Slovenskí deblisti Matúš Kunhart
- Peter Šoška sa stali v talianskom
stredisku Ivrea zjazdárskymi
majstrami sveta v šprinte na
divokej vode. Životný úspech
dosiahli po druhom najrýchlejšom
prvom kole, v druhej jazde už
jasne vládli, zmazali minimálnu
stratu 0,04 sekundy a posunuli
sa pred Francúzov. Pre slovenský
vodný zjazd je to historická 21.
medaila (11-6-4), keď v piatok
bola bronzová hliadka deblistov.

Matúš Kunhart - Peter Šoška sa
pred MS špecializovali výlučne
na šprint a vyšlo im všetko, čo
si predsavzali. „Neboli to úplne
dokonalé jazdy, no veľkým
chybám sme sa vyvarovali,“
povedal úprimne Peter Šoška, o
desať rokov starší zadák oproti len
21-ročnému háčikovi Matúšovi
Kunhartovi. Obaja vyrastali v
podmienkach Žilinského klubu
vodákov na Váhu, teraz im
podmienky vytvára AŠK Dukla.

Narodenia, úmrtia, prihlásenia,
odhlásenia - marec - jún 2008
Narodení:
Lúčanová Lívia, Daňová Kristína,
Duchoňová Dominika, Berzáková
Veronika, Rýchlik Jakub,
Bačinský Lukáš, Černinová Nikola,
Púčeková Timea, Giablová Zuzana
Sobáše:
Milan Duranzia a Zuzana, rod. Smoláková
8. 3. 2008
Ondrej Both a Petra, rod. Hrbeková
29. 3. 2008
Andrej Daňo a Eva, rod. Kunhartová
7. 6. 2008
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Matúš Kunhart je podľa slov
Petra Šošku akýmsi turistom v
AŠK Dukla. „Je mládežníkom, o
základné záležitosti sa mu v Dukle
postarajú. Obaja sme fanatici
do zjazdu, ak mám povedať za
mňa, tak nikdy by som s kariérou
neskončil, samozrejme, ak
zdravie dovolí.“
„Teraz sa to zdá akési prirodzené,
šprintu sme sa maximálne
venovali a ovocie našej driny sa
prejavilo,“ vysvetľuje cestu k zlatu
Matúš Kunhart. „Jednoduché to
však nebolo, niekedy tušíte veľkú
formu, no realita môže byť iná.
Medailu sme veľmi chceli, no
že je zlatá, to je akási nadstavba
našich želaní. Podstatné bolo,
že sme na trati nevyrobili žiadnu
veľkú chybu, obe jazdy sme
mali vyvážené a viacmenej
optimálne.“

Úmrtia:
Anna Žiaková – 27. 4. 2008
Viktor Peško – 11. 5. 2008
Anna Rendárová – 5. 6. 2008
Prihlásení:
Monika Studená, Adriana Studená, Michael
Studený – Stráňavy 406
Marcela Beháňová – Stráňavy 228
Ľudmila Gardianová – Stráňavy 86
Juraj Krajčí, Matúš Krajčí – Stráňavy 58
Josef Reitšpís, Prof. Ing. Phd.,
Mária Reitšpísová, Ing. – Stráňavy 299
Odhlásení:
Petra Tarabová, Zuzana Duranziová,
Viktória Smoláková, Martina Kurtová,
Ing., Nina Kurtová, Sabína Kurtová

Príhovor starostu obce
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na tuhé palivo spadá pod platné stavebné konanie
so všetkým čo s tým súvisí, ako je hlavne vyjadrenie hasiča, kvalita a umiestnenie komína, kvalitného
vykurovacieho telesa, vyhovujúceho paliva, súhlasu
suseda podľa stav. zákona...
To isté platí aj pri prestavbe domu – umiestnenie vykierov, okien...
Veď časté večerné telefonáty, aby som išiel okamžite riešiť dymiaci komín alebo riešenia komisií sú dôkazom, že sa začíname ohradzovať a iba si bránime
svoje práva a zásady ochrany ŽP. Veď niektoré komíny pri kúrení sledujúc vychádzajúci dym, nie sú na
výrobu tepla, ale priam pôsobia dojmom, že sú na
výrobu smradľavého stúpajúceho dymu, sadzí, ktoré sú postrachom už nielen pre suseda, ale celej ulici a nevetratiteľnosti pred spaním. Upozorňujem na
to, aby sme v letnom období urobili také technické
úkony, aby sa minimalizovali takéto skutočnosti voči
životnému prostrediu, resp. dodatočným stavebným
konaniam a ak nedôjde k dohode, tak trvalé odstránenie týchto zariadení na základe výkladu zákona.
Uvedené náležitosti si nevymýšľam osobne alebo
zastupiteľstvo, ale sú to všeobecne platné normy
EÚ základným zákonom č. 478/2002 Z.z. v oblasti
ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme.
Ďaľšou s povinností je vykášanie tráv zo svojich pozemkov hlavne v okolí obytných domov, nielen mať
právo majiteľa, ale plniť si aj povinnosti.
Taktiež opätovné písanie o pobehujúcich psoch je
hádzanie hrachu na stenu. Nedávne riešenia na
komisií zrejme nabáda na postup podľa VZN – pokutami. Veď keď sa voľne pobehujúci pes pustí do
svojho druha, ktorého usmrtí, neviem si predstaviť,
keby zaútočil a dokaličil dieťa. Potom je ľútosť nad
vykonaným činom psa zbytočná.
Tieto a ďaľšie problémy vyplývajúce zo života v Europskej únii od r. 2004 už nesmú byť frázami ale skutočnosťou. Poriadok, dodržiavanie zákonov, ktoré
sme vedome obchádzali, teraz musia byť napĺňané,
ale k tomu musíme prispieť všetci. Veď upozorniť,
nafilmovať, odfotografovať môžeme takmer z každého mobilu a odovzdať na OcÚ, to nie je udávanie,
ale aby sme napomáhali zlepšeniu života alergikom,
malým deťom, či starším ľuďom.
Začínajúcim problémom začína byť prevádzka káblovej televízie. I keď sa snažíme, aby naše vysielanie
malo čo najväčšiu kvalitu, je nesporné, že káblová
pokračovanie na 5. strane
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Stáva sa už pravidelnosťou, že sa Vám
prihováram so svojími pripomienkami
a poznatkami, s ktorými sa stretávam
a riešim, za predchádzajúce obdobie
v obci a nabádam do budúcna.
Písať opätovne o správaní mladých ľudí
t.j. väčšiny školskej mládeže do 16 rokov pomaly
nemá zmysel, ja ale opätovne vyzývam rodičov, aby
si plnili najzákladnejšie povinnosti a kontrolu svojich
detí, kedy prídu v noci a v akom stave, to platí aj
pre mládež do 18 rokov. Netreba dôverovať svojim
doma vychovaným neviniatkam, na ktoré nedopustíte a veríte každé slovíčko a tomu, ktorý upozorní na
skutky jeho ratolesti, takto veriaci rodič ihneď argumentuje slovami, že či to bol náš ...
Veď ako je možné, že už za vidna nad ránom, hlavne
cez víkendy za posledné týždne, mládež doslova huláka, prehadzuje smetné koše, rozbíja skrinky pred
KD. Ďaľším veľkým a trvalým problémom začína byť
otázka životného prostredia, a s tým súvisí aj občianské spolunažívanie.
Vypaľovanie vlhkých tráv, dokonca aj rôznych chemických látok, lakov, pneumatík, sa už prevádza aj
v našej obci.
Taktiež po nedávnych školeniach o životnom
prostredí, odpadoch, kde sme trvalo upozorňovaní na problémy ŽP a je to len vecou samosprávy,
následne vydávaných VZN, aby sme napĺňali okrem
iného aj § 127 občianského zákonníka
„ l. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by
nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto
najmä nesmie ohroziť susedovú stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby
na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku,
nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom,
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom , tienením a vibráciami, nesmie nechať
chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať
vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok,“
ktorý jasne hovorí o právach, ale hlavne o povinnostiach v občianskom spolunažívaní. Jedným z nich
je aj výstavba komínov v obci, ktoré vyrastajú ako
huby po daždi. Upozorňujem na to, že každý komín
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€ Euro a občania €

Zavedenie eura z ekonomického hľadiska nepredstavuje dôvod na zvýšenie cenovej hladiny.
Štatistické údaje krajín eurozóny
to potvrdzujú. V krajinách EÚ-12
bolo v roku 2002 možné pripísať
zavedeniu eura zvýšenie cien o
0,09 – 0,28 %, čo je iba malá
časť z celkovej inflácie (2,5 %).
Koncepcia ochrany
spotrebiteľa
Po prepočítaní na eurá budú
ceny v číselnom vyjadrení úplne odlišné ako terajšie ceny v
korunách. Niektorým spotrebiteľom to sťaží posudzovanie,
ako výhodné alebo nevýhodné
sú ceny konkrétnych tovarov a
služieb. Úlohou ochrany spotrebiteľa je zabrániť, aby dočasne
znížená orientácia spotrebiteľov
v cenách bola zneužitá na zvýšenie niektorých cien. Podrobnejšie postupy budú obsahom
koncepcie ochrany spotrebiteľa, ktorú pripraví ministerstvo
hospodárstva.
Duálne oceňovanie
Hlavným nástrojom zvýšenej
ochrany spotrebiteľov bude duálne oceňovanie. Ceny všetkých
tovarov a služieb budú prepočítané presne podľa konverzného kurzu a duálne označované
primeraným spôsobom aj v korunách a aj v eurách. Duálne
oceňovanie sa začne najneskôr
jeden mesiac po určení konverzného kurzu Radou EÚ, teda
približne 5-6 mesiacov pred zavedením eura. Spotrebitelia si
tak budú môcť zvyknúť na hladinu cien v eurách. V duálnom
oceňovaní budú predajcovia povinne pokračovať do konca roku
2009 a dobrovoľne ešte šesť
mesiacov.
Duálne výpisy z účtov,
výplatné pásky, faktúry ...
Podobne ako pri duálnom oceňo4

vaní tovarov a služieb sa bude
postupovať aj pri ostatných finančných informáciách, ktoré občania dostávajú. Duálne budú uvedené hodnoty
na výpisoch z bankových
účtov, výplatné pásky, dôchodkové a sociálne dávky,
účty a faktúry.
Monitorovanie cien,
kontrola a riešenie sporov
Vývoj cien v rokoch 2008 a
2009 bude dôkladne monitorovaný. O výsledkoch prieskumov
a kontroly budú spotrebitelia
pravidelne informovaní. V prípade porušenia pravidiel budú konať orgány dozoru. Spotrebitelia
sa budú môcť obrátiť aj na súdy,
riešiť spory mimosúdnou cestou
alebo dať podnety a sťažnosti
zodpovedným orgánom.
Zdroje informácií
a Informačná kampaň
Pre úspešné zavedenie eura je
dôležité, aby každý subjekt bol
včas, správne a v dostatočnom
rozsahu informovaný o všetkých
súvislostiach, ktoré pre neho
zo zavedenia eura vyplynú. Informačná kampaň bude mať
informačný a vzdelávací charakter. Hlavná informačná kampaň
bude orientovaná na obyvateľstvo. Osobitná pozornosť bude
venovaná citlivým skupinám
(seniori, deti, zdravotne postihnutí, osamelo žijúci, menšiny) a
ekonomicky slabším regiónom
Slovenska.
Malí podnikatelia
V oblasti podnikateľskej sféry sa
inormačná kampaň sústredí na
malé a stredné podniky, veľkým
podnikom a inštitúciám budú
poskytnuté potrebné informácie, ale nebude voči nim vyvíjaná špecifická kampaň.

Komunikačné nástroje
Pre každú cieľovú skupinu budú
zvolené vhodné komunikačné
nástroje. Vo všeobecnosti medzi
ne budú patriť informácie v médiách, vrátane inzercie, univerzálny tlačový materiál doručený do
každej domácnosti, internetová
stránka, rôzne brožúry, letáky,
plagáty, billboardy, audiovizuálne materiály, bezplatná telefonická linka, odborné konferencie, školenia a prednášky.
Harmonogram kampane
Hlavná časť informačnej kampane sa uskutoční v roku 2008.
Niektoré informačné aktivity
budú pretrvávať aj v roku 2009.
Informácie pre podnikateľov
však budú poskytované už od
roku 2005, aby sa mohli v dostatočnom predstihu začať pripravovať na zavedenie eura.
Flexibilita kampane
Informačná kampaň bude flexibilne reagovať na priebežné
výsledky prieskumov verejnej
mienky a bude vedená tak, aby
adresáti nemuseli informácie
spojené s prechodom na euro
vyhľadávať sami, ale aby sa k
nim cez vhodné komunikačné
kanály včas dostávali do miesta bydliska, do domácností, do
škôl, na pracoviská a pod.
Zdroj: www.euro.vlada.gov.sk

štarte cca 250 cyklistov v jednej
kategórií smerujúcich k PD smerom na Višňové, Polom – Javoriny
, do Vrútok a naspäť patrí aj úcta
k športovému výkonu. Spolu štartovalo do 430 cyklistov, verím, že
sa dané podujatie uchytí a ešte
viac sa zviditelnia Stráňavy v okolí
a aj medzinárodne.
Taktiež sa ukončila súťaž futbalistov, keď žiaci a najmä dorast nám
robia len radosť, čo nemožno hovoriť o mužstve dospelých, ktoré
sa zachránilo až v poslednom
kole. Verím, že takúto sezónu
sme mali posledný krát.
Dňa 11.5.2008 boli oslavy 63.
výročia oslobodenia, na ktorom
sa zúčastnil aj minister národnej
obrany p. Baška Jaroslav. Oslavy
prebehli veľmi dôstojne za účasti
župana ŽSK a viac ako tisícky občanov zo Stráňav a okolia.
Touto cestou sa chcem všetkým
spoluobčanom poďakovať za
pomoc pri organizovaní týchto
osláv.
Pri návšteve družobnej Polanky
Wielky z Poľska bola dohodnutá prvá návšteva v Poľsku dňa
20.7.2008. Vo Fryčoviciach
– ČR je rozjednaný termín dňa
17.8.2008 – bude ešte upresnený.
V septembri chceme pozvať
na naše hody v dňoch 13. –
15.9.2008 v niektorý deň obidve
družobné obce.V tomto čase
budú aj oslavy 60. výročia založenia futbalu o programe budeme
včas informovať občanov.
Na tieto hody pripravujeme bohatý

Obecný úrad je presťahovaný do
priestorov vedľa pošty

Ing. Jozef Papán
starosta obce

Pondelok:

7.30 – 15.30

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

7.30 – 17.00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

7.30 – 14.00
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Upozornenie:
Pracovná doba na obecnom úrade
Obedná pauza v čase od 12.30 do 13.00 hod.

kultúrno – spoločenský program
a tým chceme spríjemniť a utúžiť
súdržnosť našich občanov.
Okrem iného bude vyhodnotený
aj najkrajšie udržiavaný dom kompletne so svojim okolím (dvor, balkón, záhradka ...) Podmienkou je
osobne sa prihlásiť na OcÚ.
Najkrajšie domy budú ohodnotené na základe posudku komisie.
Ďaľším medzníkom v obci bola
dňa 2.6.2008 voľba riaditeľky
školy. Novou riaditeľkou školy sa
stala od 1.7.2008 Mgr. Brodňanová Miroslava, rod. Lúčanová,
ktorej chcem touto cestou zaželať
veľa pracovných úspechov a dobrú spoluprácu so zriaďovateľom –
OcÚ v Stráňavách.
Doterajšej riaditeľke Mgr. Smolkovej Eve chcem za všetko poďakovať čo vykonala pre ZŠ.
Dovoľte mi ešte, aby som v mene
svojom, obecného zastupiteľstva
a Vašom pogratuloval a zablahoželal nášmu, ako historicky prvému, mladému občanovi Matúšovi
Kunhartovi k jeho životnému
športovému úspechu – Majstrovi
sveta – v kanoistike. Želáme mu
všetci, aby toto nebol jeho posledný športový úspech, pevné
zdravie a úspechy v škole.
Záverom mi dovoľte popriať Vám
vážení spoluobčania, aby ste na
dovolenkách, či na našom kúpalisku, si užili slnečných lúčov
a školskej mládeži, aby si načerpala nových síl do ďaľších školských povinností.
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televízia – vedenie prenosu, káble, zosilovače dosluhujú, resp.
doslúžili.
Veď okrem iného bolo stanovené
na prevádzku 500 – 600 televízorov, dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti v exponované dni, hodiny
„ťahá“ aj 1300 – 1500 televízorov,
a keď k tomu prirátame ešte poruchy, ktoré vznikajú vplyvom stromov, tak výsledok je jasný.
Hoci bol zvýšený poplatok, v ktorom sú zaplatené stanice, resp.
údržba, už to nie je dostačujúce.
Jednáme, resp. sú nám dávané
ponuky na rekonštrukciu, musíme jednoducho byť trpezliví, aby
sme pri slušnej technickej kvalite
zaplatili za rekonštrukciu čo najmenej.
Preto do budúcna žiadame, aby
bola správne a podľa pokynov,
napr.či to robí aj susedovi, nahlásená porucha a až potom sa
zavolá servisná organizácia, ktorá
nie vždy zistí závadu na prvykrát.
Taktiež je potrebné, aby sa nahlasovala porucha iba na OcÚ
(tel. 5966370, 5005674), ktorá
sa zaeviduje, ale nie že keď zistíme poruchu v pondelok, utorok
– nenahlásime a nahlásime ju až
v piatok a keď sa závada v piatok,
sobotu neodstráni – hromžíme
a nadávame. Taktiež upozorňujeme, že na určitú dobu , dúfajme,
že nie nadlho, vypadla stanica
PRIMA pre zákaz prenosu do
SR.
Nielen problémami, ale aj športom
- horskou cyklistikou žila v minulých dňoch naša obec. Vidieť na
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Kvetiny na balkóne
Kvetinovú nádheru si
môžete vypestovať aj
na svojom balkóne
či terase v hrantíku či
inej vegetačnej nádobe. Samozrejme, záleží na tom, na aké svetové strany
sú balkóny a terasy orientované
a akými svetelnými podmienkami
disponujú. Najkrajšie kvety budete
môcť aj v tomto prípade obdivovať
na slnečných miestach. Nádherne
vám tu rozkvitnú muškáty (Pelargonium peltatum), surfínie, petúnie a
minipetúnie, dvojzubec (Bidens),
železníky (Verbena), osteospermum, nemézie (Nemesia), diascie
(Diascia), lantany (Lantana), lobélie (Lobelia) alebo sanvitálie (Sanvitalia procumbens). V polotieni a
tieni sa v nádobách uplatnia fuksie,
begónie, netýkavky (Impatiens),
bakopy (Bacopa), okrasný tabak
(Nicotiana sylvestris), lobelky a
ageráty. Obľúbeným trendom v
posledných rokoch je kombinovanie rôznych druhov kvitnúcich
letničiek v jednej nádobe, pričom
možno vytvárať kombinácie typu
„tón v tóne“, prípadne je možné
vyvolať zaujímavé kontrasty využitím
tvarovo odlišných až protikladných
kvetov a listov. Ideálnymi spoločníkmi kvitnúcich letničiek môžu byť
tie, ktoré sú atraktívnejšie svojimi
listami (plekrant, šedolistá slamiha,
hluchavka, koleus). Konkrétnu farebnosť vašej výsadby vyberte s prihliadnutím na farbu omietky, prípadne použitých doplnkov (sedenia) a
črepníkov. Romantický nádych
dodajú vášmu balkónu výsadby vo
fialovej a v bielej farbe, biela je navyše vítaná i vtedy, ak balkón využívate do neskorých nočných hodín.
Jemne a ušľachtilo pôsobia ružovo
a oranžovo kvitnúce letničky, viac
svetla vnesú do vašich balkónov
žlto kvitnúce druhy. Dynamicky
pôsobia výsadby, ktorým dominuje
červená, ochladzujúcim efektom
vynikajú kvety modrých farieb. Vždy
však v jednej nádobe kombinuj6

Okienko záhradkára
te len druhy s rovnakými nárokmi
na svetlo, zálievku a pôdu, takisto
zvoľte druhy s rovnakými rastovými
charakteristikami.
Vo visiacej nádobe
V poslednom čase si veľkú obľubu
získavajú aj zakvitnuté závesné nádoby. Ich prednosťou je, že nezaberajú veľa miesta a kvety je možné
obdivovať pohodlnejšie – hneď vo
výške očí. Ak ich budete mať na
balkóne či terase viacero, vytvoria
netradičnú deliacu stenu a príťažlivý
pohľadový prvok. Najvhodnejšie sú
bohato a celé leto kvitnúce letničky s prevísajúcimi výhonkami. Na
slnečných miestach to môžu byť
surfínie, minipetúnie, železníky, diascie, dvojzubec alebo vejárovky, na
polotienistých begónie s prevísajúcim rastom, netýkavky a fuksie. Do
závesných nádob môžete vysadiť
buď jeden druh, alebo ich môžete
skombinovať. Ak budete tieto nádoby vysádzať, nezabudnite použiť
len kvalitný substrát určený na pestovanie letničiek v nádobách (môže
byť obohatený o pomaly pôsobiace
hnojivo) a takisto je dôležité vybrať
zdravé a dobre zakorenené rastliny. Do menších závesných nádob
pritom stačí zasadiť len jeden kus,
do väčších najmenej tri kusy. Dôležitým predpokladom bohatého kvitnutia je pravidelná zálievka (substrát
v závesných nádobách vysychá veľmi rýchlo) a hnojenie hnojivom na
kvitnúce balkónové rastliny.
Ako vysadiť okenný hrantík
letničkami
Nezabudnite si najskôr vybrať
správnu nádobu, tá by mala byť
dostatočne priestranná a aj na prvý
pohľad efektná. Ak substrát v hlinenej nádobe vysychá rýchlejšie, v
plastovej sa vlhkosť udrží oveľa dlhšie. Vždy je lepšie vysadiť do jednej
nádoby viacero kusov. Nádherné
kvetinové previsy vypestujete len
vtedy, ak použijete špeciálny substrát na pestovanie balkónových

letničiek. Do toho je vhodné primiešať ešte pomaly pôsobiace hnojivo
určené na kvitnúce letničky (pôsobí 3-6 mesiacov). Pred samotnou
výsadbou je potrebné dať na dno
hrantíka asi 3-5 cm vrstvu drenáže,
na to pripravený substrát (ale najskôr len do polovice). Potom si v
nádobe porozkladajte jednotlivé letničky s koreňovými balmi a dosypte
zvyšok substrátu (do výšky 2 cm od
okraja hrantíka). Následne výsadbu
dôkladne zalejte. Vysadené nádoby postavte najskôr na 1-2 dni do
polotieňa a až po tom na definitívne
miesto.
Ako docieliť bohaté kvitnutie
letničiek
Najdôležitejším
predpokladom
bohatého kvitnutia letničiek v
nádobách je pravidelná zálievka
odstátou vodou, buď večer alebo
skoro ráno. V žiadnom prípade
nezalievajte počas horúceho dňa
(kvapky vody pôsobia na listy ako
lupy). Veľmi dôležité je aj hnojenie,
pričom začať treba až 4 týždne po
výsadbe. Výhodnejšie je použiť
kvalitné tekuté hnojivo a to pridávať
raz týždenne do zálievkovej vody.
Pri viacerých druhoch kvitnúcich
letničiek sa odporúča tiež pravidelné
odstraňovanie
odkvitnutých
kvetov, čím sa podporí násada
ďalších. Takisto treba pravidelne
kontrolovať, či sa vo výsadbe
neusídlili škodcovia a rastliny nie sú
napadnuté chorobami (je potrebné
zasiahnuť ihneď po zistení).

Senná nádcha
Najdôležitejšie je vyhnúť sa a
odstrániť všetky možné alergény z prostredia citlivého jedinca.
Neodporúča sa ráno vetrať; vychádzať von, keď je koncentrácia peľu v ovzduší najvyššia a ak
je to nevyhnutné, zdržiavať sa v
takomto prostredí čo najmenej.
Odporúča sa spať či šoférovať
pri zatvorenom okne; nosiť slnečné okuliare v dobe kvitnutia
rastlín; dovolenkovať pri mori, v
horách a chladnejších lokalitách,
kde je koncentrácia peľu nízka,
až žiadna.
V prípade sennej nádchy vyvolávanej potravinami (tzv. skrížená
reakcia) je nevyhnutné sa vyhnúť
dráždivým látkam v potravinách
ako sú mliečne výrobky, ovocie,
zelenina a koreniny.
Spôsobov liečby alergií je viacero. Pri dlhodobej liečbe alergie sú účinné lieky, ktoré boli
vyvinuté práve na liečbu jednotlivých typov alergických reakcií. Nikdy netreba liečbu týchto
ochorení podceňovať! Samotná
liečba by mala byť zameraná na
zmiernenie príznakov sezónnej
peľovej alergie. Väčšina symptómov môže byť úspešné liečená.
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je podráždený, nemôže sa dostatočne na nič sústrediť. Pri užívaní
niektorých liekov môže dôjsť k
ospalosti, čo spôsobuje spomalenie človeka, jeho neschopnosť
napríklad šoférovať auto, znižuje
to jeho reaktivitu a môže dôjsť až
k nútenému prerušeniu práce. U
detí môže dôjsť aj k slabšiemu
prospievaniu v škole.
Väčšina postihnutých osôb sa v
dobe sezónnej aktivity ochorenia
cíti nešťastne, podráždene, apaticky a depresívne.
Najčastejším vyvolávačom sezónnej alergie je peľ drevín, tráv,
bylín a plesní. Prvé príznaky u postihnutých pacientov sa vyskytujú
hneď, ako sa zvýši hustota peľových zrniek vo vzduchu. Väčšinou to býva na jar, kedy začínajú
kvitnúť stromy, dreviny a trávy.
Najvyššia koncentrácia peľu v
ovzduší je uprostred leta.
Okrem peľu môžu reakciu vyvolať
aj dráždivé faktory v ovzduší, ako
napr. cigaretový dym, znečistenie
ovzdušia z dopravy a priemyslu,
silné aromatické parfumy a iné
chemické substancie.
Na výskyt sezónnej peľovej alergie
má vplyv aj denná hodina a počasie.
Koncentrácia peľu v ovzduší je najvyššia ráno. Pekné, jasné a teplého
ranné počasie podporuje rozptyľovanie peľových zŕn. Preto sa neodporúča ráno vetrať. Ku koncu dňa s
blížiacim večerom sa koncentrácia
peľu v ovzduší znižuje. Okolo polnoci usadá na zem rozptýlený peľ z
atmosféry, teda dochádza k druhému vrcholu koncentrácie peľu v
ovzduší. Zároveň vo veľkej miere
ich ovplyvňuje aj počasie. Počas
vetristého počasia dochádza k vyššiemu uvoľňovaniu peľových zŕn. Aj
pred búrkou vysoká vlhkosť ovzdušia spôsobí prasknutie peľových
zrniek a ich uvoľnenie.
Prevencia
Ako aj pri iných alergických
ochoreniach zohráva prevencia základnú úlohu a následne
ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.
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Je to súbor symptómov, najmä v
spojitosti s nosom a očami, ktoré
sa vyskytnú po vystavení dýchacích ciest čiastočkám peľu určitých rastlín obsahujúce alergény,
na ktoré je človek citlivý. Príznaky
tohto ochorenia sa môžu vyskytovať buď iba počas sezóny kvitnutia
rastlín, alebo aj v priebehu celého
roka, vtedy hovoríme o celoročnej
sennej nádche, ktorú však vyvolávajú najmä alergény roztoče z prachu a domáce zvieratá.
Senná nádcha je najrozšírenejšie
alergické ochorenie spomedzi
všetkých ostatných. V súčasnosti
ochorenie postihuje asi 1/5 obyvateľstva zeme.
Medzi najčastejšie symptómy
(sezónnej) sennej nádchy patria:
• Záchvaty kýchania
• Vodnatý sekrét z nosa
• Upchatý nos
• Svrbenie, sčervenanie a 		
slzenie očí (zápal spojoviek)
• Svrbenie v ústach a hrdle
• Svrbenie uší
Podráždenie nosovej sliznice
môže spôsobiť časté, nekontrolované záchvaty kýchania a zvýšenie množstva nosového sekrétu. Svrbenie a kýchanie vzniká
účinkom histamínu uvoľňovaného v tkanivách nosa pri alergickej
reakcii na peľ.
Najproblematickejším zo všetkých
príznakov sennej nádchy je však
neustále upchatý nos, čo môže
spôsobovať aj bolesti hlavy, poruchy spánku a sťažené dýchanie. Postihnutý je nútený dýchať
ústami, pričom mu vysychá ústna
dutina.
V dôsledku nervového prepojenia zadnej steny nosohltanu s
uchom môže dôjsť u niektorých
pacientov aj k svrbeniu uší.
Zápal spojoviek (konjunktivitída)
sa prejavuje svrbením, sčervenaním a slzením očí.
Tieto symptómy negatívne pôsobia na život a normálne fungovanie postihnutého človeka. Jednak
majú vplyv na jeho prácu, človek
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VÝBER ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
INFORMÁCIA O PRIPRAVENOSTI EUROPROJEKTOV K VÝZVAM
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 15/2008
a) berie na vedomie
informácie o pripravených žiadostiach k EUROfondom
podané starostom obce. Jedná sa o projekty:
Dom opatrovateľskej služby
Projekty pre MŠ, ZŠ
b) schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu pod názvom „ Zvýšenie kvality
školského vzdelávania v obci STRÁŇAVY ako základ pre
coloživotné vzdelávanie“, ktorý je v súlade so schváleným Programom hospodárskeho sociálneho rozvoja
obce v rámci priority 1.1. Infraštruktúra vzdelávania.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti návratný príspevok,
3. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
882 000,- Sk.
EUROPSKÉ FONDY:
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 22/2008
Berie na vedomie správu o postupe pri zabezpečovaní
projektov z Eurofondov podanú starostom obce:
- o jednaní na MSVPaR týkajúce sa sociálneho domu,
- o rekonštrukcii kultúrnho domu – stavebné úpravy,
- o stretnutí so zástupcami PROMy zo dňa
11.3.2008.
S c h v a ľ u j e vznik AQUAEden s.r.o. Stráňavy v zastúpení:
Ing. Jozef Štrba /PROMA/ ... 75 % zastúpnie
Ing. Jozef Papán /za obec/... 15% zastúpenie
Vincent Moravčík /Urbariát/ ... 10% zastúpenie
PRÍPRAVA NA LTS v r. 2008 – kúpalisko
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 24/2008
Schvaľuje . harmonogram prípravných
prác na LTS 2008 tak ako po minulé roky,
s ktorým oboznámil prítomných starosta obce vedúceho kúpaliska p. Kunharta, ekonóma , prevádzkara
p. Krajčíkovu Elenu.
Prevádzkový poriadok na r. 2008, ktorý tvorí prílohu
zápisnice.
Zvýšenie vstupného pre dospelých na 50,- Sk. Detké
lístky zostávajú nezmenené.
Uznesením č. 25/2008
Ukladá Mudr. Jančiovej Lívii ako predsedníčke kultúrnej
komisie, aby navrhla členov komisie, ktorá sa bude starať o zabezpečenie priebehu hodov, zabezpečí stretnutie so zaslúžilými futbalistami, priaznivcami športu.
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b) Návšteva Poľska .
Berie na vedomie správu o návšteve Poľska, prihraničnej spolupráci, dohodu o účasti delegácie z Poľska
a Česka na oslavách 11.5.2008.
c) Kabíny OŠK Baník Stráňavy
Berie na vedomie informácie o pokračovaní prác na
úprave kabín – zastrešenie. Pri preberajúcom protokole OcÚ zabezpečí účasť stavebnej
komisie a starostu obce.
g) Materiálne dovybavenie kuchyne KD navrhuje sa
dokúpenie rýchlovarnej kanvice, mikrovlnnej rúry.
UKONČENIE ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 37/2008
a) Berie na vedomie žiadosť p. Hrušku Kamila o uvoľnenie z funkcie hlavného kontrolóra a žiadosti vyhovuje
ku dňu 30.6.2008.
b) Vyhlasuje v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Stráňavy
na deň 27.júna 2008 na zasadnutí OZ. Uzavierka žiadosti o hlavného kontrolóra 12.6.2008.
Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolora:
týždenný pracovný čas 5 hod.
miesto výkonu práce: Obec Stráňavy – obecný úrad
Stráňavy
VYHODNOTENIE OSLÁV 63.VÝROČIA OSLOBODENIA
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 39/2008
Berie na vedomie správu o vyhodnotení osláv 63. výročia oslobodenia, ktoré sa konali dňa 11. mája 2008 (
prvú májovu nedeľu) na vrchu Polom - Javorina.
Konštatuje, že oslavy prebehli veľmi dôstojne za účasti
ministra obrany SR p. Bašku , župana VÚC p. Blanára
a ďaľších hostí.
PRIEBEH PRÍPRAVNÝCH PRÁC na LTS – kúpalisko
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 40/2008
a) Berie na vedomie správu o prípravných prácach na
kúpalisku pred začatím LTS podanú starostom obce .
Areál je pripravený na otvorenie dňom 1.6.2008.
PRÍPRAVA HODOV a VÝROČIA ZALOŽENIA FUTBALU V STRÁŇAVÁCH
Obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 41/2008
Berie na vedomie informatívnu správu kultúrnej komisie o príprave hodov a osláv výročia založenia futbalu v Stráňavách prednesenú predsedníčkou komisie
MUDr. Jančiovou Líviou.
Oslavy hodov a založenia futbalu sa budú konať
13. – 15.9.2008.
Ďaľšie informácie o prípravách budú predložené na
júnovom Zasadnutí OZ.

Školský špeciál
Pedagogická rada na svojom zasadnutí 20. júna 2008
hodnotila prospech, správanie a dochádzku žiakov
školy za školský rok 2007/2008.
Základnú školu k 15.9.2007 navštevovalo 183 žiakov,
ktorí sa vyučovali v 9-tich triedach. V priebehu šk. roka
bol 1 žiak odhlásený – t.j. ZŠ končí 182 žiakov.
V 1.-4. ročníku sa v štyroch triedach vyučovalo 77 žiakov a v ročníkoch 5.-9. v piatich triedach 105 žiakov.
V školskom klube pracovalo 24 detí.
Z počtu klasifikovaných žiakov 2.-9.ročníka 165 prospelo 162 žiakov – 98,2%, neprospeli 3 žiaci 1,8%,
dvaja s možnosťou opravnej skúšky. S dostatočným
prospechom skončilo 24 žiakov – 14,54% a 51 žiakov
dosiahlo výborné výsledky – 30,90%.
V porovnaní s prvým polrokom klesol počet neprospievajúcich no i počet žiakov s výbornými výsledkami.
Za 1.polrok šk.roka žiaci vymeškali spolu 6 323 vyučovacích hodín- priemer na žiaka 34,55, z nich bolo 12
neospravedlnených.
V druhom polroku žiaci vymeškali 8 792 vyučovacích
hodín - priemer na žiaka 48,31, z toho je 17 neospravedlnených – priemer 0,09 na žiaka.
Pedagogická rada schválila za 2. polrok:
- 29 pochvál triednym učiteľom,
- 11 pochvál riaditeľom školy,
- 2 pokarhania triednym učiteľom,
- 1 pokarhanie riaditeľom školy,
- 1 zníženú známku zo správania 2. stupňa.
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Za reprezentáciu školy, výborné vzdelávacie výsledky,
správanie, aktivitu pri zberoch a mimoškolskú činnosť
12 žiakov dostalo knižnú odmenu a 29 diplomy.
1. ročník
kniha – Adrianka Tabačková – za výborný prospech a
správanie
diplomy – Tomáško Tabaček, Kristínka Vallová
– za výborný prospech, aktivitu a vzorné správanie
2. ročník
kniha – Gabika Muchová – za výborný prospech a aktivitu na hodinách a vzornú prípravu na vyučovanie
diplomy – Petrík Randuška – za výborný prospech,
vzorné správanie a dochádzku
Veronika Barošincová – výborný prospech a prípravu
na vyučovanie
Tomáš Buchta – za šk. kolo HK
Adam Murárik – výborný prospech
Miladka Šechná – za výborný prospech a účasť v okr.
kole súťaže Rozprávkové vretienko
Pavla Drozdíková – za šk. kolo HK
3. ročník

kniha –Natália Daničková – za výborný prospech, aktivitu na hodinách, vzornú prípravu na vyučovanie
diplomy – Robko Púček - – za výborný prospech,
účasť v šk. kole HK“ Sonička Krajčíková- za výborný
prospech, účasť v školskom kole
4. ročník
kniha – Katka Púčková - za aktivitu, usilovnosť a veľmi
dobré správanie
diplomy – Mária Klocáňová, Matej Rusnák, Lukáš
Brodňan, Jakub Delinčák – za výborný prospech
5. ročník
kniha – Samuel Krajčík – za výborný prospech,
prácu v triede, zber papiera
diplomy – Henrieta Barošincová - za výborné výsledky,
prácu v triede, účasť v školskom kole HK
Jaroslav Ondák – za výborný prospech a účasť v školskom kole HK
6. ročník
kniha – Erika Ondáková – za výborný prospech a reprezentáciu školy, mimoškolskú aktivitu
diplomy –Miroslava Barošincová, Lucia Brodňanová,
Matej Milo, Ivan Chasník – za úspešnú reprezentáciu
školy v literárnych súťažiach
7. ročník
kniha – Frederika Hrušková - za výborný prospech,
správanie a aktivitu na hodinách
diplomy – Michaela Badíková – za výborný prospech
8.ročník
kniha – Michaela Bernátová – za aktivitu na vyučovaní
a výborný prospech
diplomy – Dominika Jančiová, Miroslava Rosincová –
za výborný prospech a mimoškolskú aktivitu
9.A trieda
knihy – Adelka Pytlová, Veronika Lopčianska – za prácu v triede
Lukáš Lončík – za športovú reprezentáciu školy a
správanie
diplomy – Martin Plavý – za prácu v triede
Andrej Rybár – za výborný prospech
Martin Jaríček, Martin Tabaček – za prípravu kultúrnych podujatí
Monika Barošincová – za prácu v triede
Kamil Púček – za správanie a prípravu kul. programov
Pochvala riaditeľa školy bola vyslovená:
z 5. triedy – Matúšovi Martinčekovi – za výborný
prospech a dochádzku
Jozefovi Pastorkovi – za zber papiera, prácu v triede a
vzorné správanie
Norbertovi Muchovi – za zber papiera a veľmi dobrý
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prospech
Evke Kampasovej – za reprezentáciu školy
zo 6. triedy – Ivane Šindelářovej, Laure Janicovej, Katke Sládekovej, Paťke Kampasovej – za reprezentáciu
školy v súťažiach
z 8. triedy – Petre Bukovinskej, Daniele Šmidovej – za
aktívnu mimoškolskú činnosť, účasť v súťažiach
Jakubovi Holbojovi – za aktívnu športovú činnosť.
V priebehu školského roka pripravili vyučujúci pre žiakov rôzne podujatia, exkurzie, výlety. Žiaci boli na divadelných predstaveniach.
Navštívili Rajeckú Lesnú /7. roč./, Jahodníky /2. roč./,
Šútovské vodopády /5. a 6.roč/, Bojnice /3.a 4.roč/
Bránicu /9.roč./, chatu Pod Jedľovinou /8.roč./
Vyučujúci podporovali, pripravovali a zapájali žiakov do
rôznych vedomostných súťaži, umeleckých i športových:
- v okresnom kole súťaže v prednese poézie – prózy
Šaliansky Maťko – Ivan Chasník – 6. roč. získal 1.
miesto
- v okr. kole súťaže Európa v škole L. Brodňavová – 6.
roč. získala 1. miesto a Matej Milo – 6. roč. 2. miesto a
postup do celoslovenského kola,
Žiaci reprezentovali školu v okresnej súťaži Moje rodné mesto
Žilina, získali 3. miesto, Mirka
Barošincová – 6. roč. a Natália Daničková 3. roč.
Veľmi dobré výsledky dosiahli v
okresnom i krajskom kole Fyzikálnej olympiády – Veronika Lopčianska a Matej Moravčík – 9. roč.
- z výtvarných súťaží možno spomenúť – Vianočné tradície, Fašiangy, Vesmír očami detí, Európa
v škole...
- z prírodovedných súťaži sa žiaci
zapojili do Pytagoriády – školské
kolo, úspešný riešiteľ okresného
kola –
- GVOBOJ – matematická súťaž, ktorá sa konala v mesiacoch november a máj,
- Matematická olympiáda
- korešpondenčný seminár IQ z fyziky – úspešní riešitelia M.Barošincová, V.Lopčianska, M.Jaríček a
M.Moravčík – 9. roč.
- futbalisti hrali turnaj „O pohár predsedu ZRPŠ“
v Stráňavách obsadili 2.miesto
- vo futbalovom turnji v Rosine obsadili 1.miesto
V rámci ochrany prírody pracovali na projekte Ozón, zapojili sa taktiež do biologickej olympiády, kde najlepšie
umiestnenie získala M.Badíková – 4.miesto
V uplynulom školskom roku sa žiaci zapojili do zberu
druhotných surovín – papiera a plastových fliaš.
Nazbierali 10 930 kg papiera / 16 395,-Sk/, stále prebieha zber plastových fliaš, čím sa i my podieľame na
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ochrane životného prostredia.
V priebehu školského roka pripravili kultúrne programy
na posedenia v škole i obecné oslavy. Ich práce boli
uverejňované v Stráňavských zvestiach.
V závere chcem poďakovať za spoluprácu výboru rodičov, ktorí pomohli škole pri zabezpečovaní cien na rôzne školské akcie – karneval, Mikuláš, MDD, futbalový
turnaj a i.
Kladne hodnotím i spoluprácu s OcÚ Stráňavy.
A úplne na záver ďakujem za spoluprácu všetkým pedagogickým, výchovným i nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove, vzdelávaní a
starajú sa po všetkých stránkach o naše deti.
Mgr. Eva Smolková

Záchrana života
„Hurááá!“ ideme do Žiliny. Chodím tam najčastejšie s
mamou. Viem, že keď nakúpime to, čo má v pláne, určite kúpi niečo pekné aj mne. Veľmi rada chodím po obchodoch a
pozerám, výstrelky módy. Tak ako
každá baba i ja chcem byť „cool“.
Laurika, moja naj... kamarátka má
staršie sestry, takže jej je dobre,
môže sa s nimi rozprávať i vymieňať veci, no ja mám iba bratov a s
nimi sa baviť o móde? Zabudni!
Bolo pekné teplé počasie, nakúpili sme a ja som bola tiež veľmi
spokojná. Nové tričko i super letné gate. Mamu som dokonca presvedčila, aby si kúpila pekné tričko
i ona. „Dámska jazda sa teda vydarila.“ Mali sme dosť času, a tak
sme si sadli do parku na lavičku
neďaleko obchodného domu. Išla som kúpiť zmrzku,
rozprávali sme sa, obzerali vyfintené baby, no proste
pohoda. Zrazu sme sa obe pozreli k vedľajšej lavičke.
Sedela tam mladá mamička a vedľa nej v kočíku spalo
dieťa. O chvíľu tá mladá žena oslovila mamu:
„Prosím vás, pani, mohli by ste mi pomôcť? Necítim sa
dobre. Mám totiž epilepsiu.“ „A čo mám robiť ?“ vystrašene sa pýta mama. „Len ma poriadne silno držte, aby
som nespadla a neudrela si hlavu.“
Mala som strach, lebo také niečo som ešte
nikdy nezažila. Mama nestratila však duchaprítomnosť,
celou silou držala tú chuderku, aby nespadla z lavičky.
Trvalo to chvíľku, ale mne sa zdalo, že je to večnosť.
Potom sme zavolali rýchlu záchrannú službu .Tá prišla
asi o osem minút. Vyrozprávali sme pani lekárke, ako sa
to všetko udialo .
„Postupovali ste veľmi dobre,“ povedala nám, „ste neja-

ká blízka rodina?“ „Nie, my sme len náhodní okoloidúci,“ povedala mama. Zobrali ju aj s bábätkom do nemocnice.
Zistili sme, odkiaľ pochádza a zavolali sme jej mladšej sestre, ktorá bola tiež v meste.
Po príchode domov, sme rozpovedali tento príbeh starkej, otcovi i bratom. Neverili nám, tak ako mi neveríte isto
ani vy, že sa nám toto prihodilo na Hlinkovom námestí v Žiline. Ale je to naozaj pravda. Som hrdá na mamu, že
pomohla možno zachrániť život mladej žene .
Katka Sládeková
6. roč.

,,Do kelu!
Stratil som mobil!“ opakoval som si celou cestou z jazykovky. Bol
som taký nahnevaný, že ma až triaslo. Dostal som ho nedávno a bol
naozaj dobrý. Dalo sa s ním pochváliť. Rozmýšľal som, čo poviem
doma. To zasa bude rečí:
„...No to si celý ty, pomrvený, nezodpovedný, vieš, koľko
stál???“ atď.atď...... stále dookola. Minimálne týždeň, dva. Čo ma
čaká???
Autobus mi šiel až o pol hodiny, a tak som si sadol na Hlinkovo
námestie ku fontáne. Spočiatku som nič nevnímal, iba premýšľal
a premýšľal, čo bude.
Vtom som uvidel skupinku detí, ktoré sa špliechali vodou z fontány.
Hnev a strach pomaly zo mňa padal ako kameň, keď som uvidel
ich tváričky. Boli usmiate, priam až žiarili. Naplnil ma taký zvláštny
pocit a hneď mi bolo veselšie. Už ma ten mobil tak nemrzel. Rozhodol som sa, že sa vrátim a skúsim ho nájsť, ak sa mi to nepodarí,
pôjdem za mamou, ktorá robí v Tescu a radšej jej hneď všetko
poviem. Kým príde domov, prejde ju najväčší hnev. Vybehol som
až ku kvetinárstvu vo Farskej uličke a začal som pomaly schádzať
smerom dolu s nádejou , že ho niekde uvidím. Pozeral som po
všetkých kútoc h a rohoch, no nič. Už som bol až dole pri námestí,
pomaly som to vzdával, keď som sa ešte raz otočil a predo mnou
sa niečo zalesklo. Bol to môj mobil! ,,Bingo!!!!“ zvolal som na
farských schodoch. Bol zašuchnutý akoby odkopnutý pri koši.
Dvíham ho a až vtedy som to uvidel ... ostávam v nemom úžase.
Farský kostol bol tak nádherne osvetlený slnkom, až sa mi zdalo,
že sa dívam na nejaký obrázok. Niekto do mňa strčil. Rýchlo som
sa prebral z nostalgie, pozeral som priamo na vežové hodiny. Zostávalo mi len desať minút. Rozbehol som sa a cestou som míňal
rôzne obchody na Národnej ulici. Uvedomil som si, že v mojom
rodnom meste je veľa úžasného.
			
Matej Milo
			
		
6. roč.
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„No pekne! Písali sme z matiky a ešte aj tá anglina.
To zas dopadne!“ vzdychla som si v autobuse cestou
do mesta. So sestrou Monikou som sa v ňom už zas
chcela vidieť, ale na opačnej strane... čiže smerom
domov. Vedela som, že na angličtine nikto nebude, no
aj tak tam nebude počuť ani jediné slovko, čo vyjde
z učiteľkiných úst a zas budem vedieť to, čo doteraz,
veľké nič. V skutočnosti to takto nejako aj dopadlo,
ale k tomu som bola ešte aj zamyslená a ani som si
nevšimla, že všetci z triedy odchádzajú... koniec hodiny.
„Úha, to bola ale rýchlovka,
no a konečne ideme domka,“
s úsmevom poviem Monike a
frčíme na bus, ktorý už aj tak
ledva stíhame.
Ako bežíme cestičkou po
farských schodoch, zláka
ma podivuhodná vôňa. Vôňa
prírody. Odbočím z chodníka
a stratím sa sestre z pohľadu.
Rýchlo, rýchlo cupitám po schodoch až na najvyšší výbežok. „Odtiaľto to išlo!“ nadšene poviem.
Vtom začne pršať. Kvapka za kvapkou padá na zem a
jedna aj mne do oka. Odrazu vidím všetko na modro a
kde-tu pekný biely odtieň. Dokonca aj lesy v diaľke sú

modrobiele, naozaj krásne. Modré a po okrajoch biele
a lesklé. Nádherne žiaria a s nimi aj ľudia podo mnou
na Hlinkovom námestí, na ktorých spadli kvapky, no a
ja som tiež akoby premenená na kvapku.
Očami kvapky vidím až na koniec sveta, a pritom
som len na farských schodoch. Vlastne nie, som
pri všetkých. Vyzerá to, akoby v čase, keď som sa
mala premeniť na kvapôčku, zlietla som do výšky a na
všetkých videla. Aj na mojich rodičov a ešte jednu sestru Veroniku. No a teraz, keď
som toto pochopila, uvedomila som si, že by som sa
rada videla už na vlastných
nohách...
Potom na mňa zasvieti ostrý
hrejivý lúč Slnka. A ja sa
mením a padám pomaly na
miesto, kde sa to všetko
začalo. Pozerám sa stále
na ten lúč, ktorý ma vracia
späť a premýšľam, že sa asi
rozbehnem za Monikou... no zastavím sa a najskôr si
pozriem nádherný výhľad z tejto výšky.

Modré oči

		

Miroslava Barošincová
6. roč.

Konečne nastal deň D. My žiaci naň čakáme po celý školský rok.
Svieti slniečko a ja + celá trieda ideme na výlet do Rajeckej Lesnej. Nie je to veľmi ďaleko, ale nám to
nevadí, sme nabalení od rodičov a hlavne, čo je najdôležitejšie, nebudeme sa učiť.
Najskôr sme sa zastavili v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice. Po jazierku plávali bielučké labute.
Stáli sme si na drevený mostík uprostred, pozorovali ich a hádzali im chlieb i rožky. Po vode sa vznášali
ako pierka a keď nás zbadali, akoby sa začali predvádzať, ponárali hlavy do vody, naberali ju do zobákov. Bolo to pekné divadlo.
Pofukoval príjemný vetrík,
lístie šuchotalo a slniečko
hrialo. Ľudia sa člnkovali a
užívali si s nami príjemný
deň.
Pobrali sme sa ďalej, čakala
nás predsa Rajecká Lesná.
Vedeli sme od pani učiteľky
i rodičov a starých rodičov,
že sa tam nachádza najväčší betlehem v Európe. Po
vstupe však málokto z nás
niečo také očakával. Veľké
postavy z dreva, ktoré sa
pohybovali vo svojom rytme
a po svojej dráhe. Bolo ich
viac ako sto.
„Vau, to je niečo!!!“
Takto reagovali i naši chalani, ktorí sa považujú za
najväčších machrov a nesúhlasili s cieľom, teda
trasou nášho výletu. Stáli s otvorenými ústami, v úžase špekulovali nad tým, ako môže človek niečo
také ručne vyrobiť. Sprievodca, ktorý nás tam čakal, nám pustil krátky film o tom, ako vlastne tento
betlehem vznikol. Nikto nevyrušoval, boli sme príliš zvedaví a prekvapení. Ozývali sa iba výkriky: „Aha,
pozri na toto!!!“
Na spiatočnej ceste v autobuse kamarátky listovali v časopisoch, ktoré si kúpili, ja som pozerala z okna
a predstavovala si, ako tam zoberiem na výlet rodičov s bratom i našich známych zo zahraničia, keď
prídu k nám v lete na dovolenku. Veď toto by mal vidieť každý.
		
Erika Ondáková
6. roč.

VÝLET
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Vy sa nemusíte nikam náhliť, či
máte 20, alebo 40, či 60. Vy stojíte pevne na vlastných nohách, ale
raz za čas by ste sa mali zastaviť a
nechať ostatných, aby vás dobehli. A to by sa malo diať teraz - rok
2008 je o vyrovnávaní pozícií, o
novom štarte, o tom, že každý má
dostať tú svoju možnosť, šancu na
získanie výhry, na posun hore na
rebríčku, či už podnikateľskom,
alebo spoločenskom.
Horoskop - Panna
Pre Panny bude rok
2008 plný prekvapujúcich
zvratov.
Niektorí z vás sa naraz rozhodnú
spečatiť svoje nezáväzné zväzky
manželským sľubom, iní sa zase
po dlhoročnom odmietaní bez rečí
presťahujú ku svojmu partnerovi,
či partnerke, mnohí sa zmenia k
lepšiemu, pokiaľ ide o prejavovanie citov, lásky, nehy, nakoniec si
budete pripadať ako noví ľudia, s
celkom inými životnými postojmi.
Veru, vaše priority sa zmenia, nastane vo vás uvoľnenie a budete
môcť získať ďalší bod k dobru vo
vašej snahe o dokonalosť - môžete sa stať dokonalými partnermi.
Tí, čo nad vami už dávno lámali palicu, ktorí hovorili o vašom chlade
a sťažovali sa na nedostatok citov
- všetci tí budú príjemne prekvapení, ba až zaskočení. Magické čísla
v roku 2008 sa podpíšu pod zmeny vo vašich životných názoroch,
konečne nájdete prístup k tomu,
čo od vás ostatní očakávali a vy ste
im to nevedeli dať. Pretože city, tie
boli vo vás vždy, ibaže dať ich najavo, to bol problém. Uvoľnenie,
ktoré pocítite, by ste mali využiť a
upevniť si svoje zväzky, prestať si
držať odstup od ľudí, ktorým už
dávno dôverujete, no nedokázali
ste im to dať dostatočne najavo.
A nebojte sa dať najavo aj svoje
obavy, hovorte viac o tom, čo je vo
vašom vnútri, tento rok nenájdete
vedľa seba hluché ucho a odmietavého človeka.
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chodené chodníčky a dať sa na
cestu. Sprievodcom vám bude
vaša intuícia, vy ako deti Mesiaca
ju máte na dobrej úrovni, no neradi počúvate svoj vnútorný hlas. No
tentoraz to nebude až taký problém, keď uvidíte, že mnohí z vašich známych nepotrebujú žiadne
logické argumenty na to, aby sa
pohli a opustili svoje životné istoty. Využite každú príležitosť, ktorá
bude prinášať zmenu, posun, to
je pre vás to pravé. Nie stagnácia,
nie váhanie a najmä nie obavy. Vy
pokojne môžete riskovať, práve
nad vami bdie Šťastie, lenže to
praje len pripraveným. Preto nečakajte, nepremýšľajte, nestrácajte čas a možnosti, musíte si veriť
a ísť pevne za vašimi cieľmi. Je
jedno, čoho sa týkajú, či podnikania, postupu v práci, alebo nových
začiatkov, vy máte na to, aby ste
získali akúkoľvek métu. No nestačí snívať, treba konať a ten správny
čas je tu.
Horoskop - Lev
Levom sa páči, ako
sa všetko okolo nich
hýbe. Majú pocit, že
všetci majú nejaký
cieľ, tešia sa z toho, ako ľahko
sa darí presadiť nové myšlienky
a až v lete si uvedomia, že sa z
nich stali pozorovatelia. Nie aktívni
hráči, ale diváci. A v podstate sa
im to aj páči. Sami uznajú, že sa
im nechce strácať sa v množstve
nových podujatí, nemajú chuť
investovať, či riskovať, je v nich
naraz túžba po voľnosti, oddychu,
hľadajú pre seba pokojné prostredie. Máte pocit, že je lepšie sa
pozerať a kritizovať, poučovať,
usmerňovať, nie tvoriť, vymýšľať a
obávať sa, či to výjde. Kontrolujete, posudzujete, hľadáte chyby a
vyhýbate sa zodpovednosti. Prečo
nie? Veď vy ste jasnými vodcami,
vaše pozície sa nedajú spochybniť a ak ste ešte len na začiatku
vašej „levej“ kariéry, nezaškodí
dopriať si ešte jeden rok času na
spoznávanie vlastných možností.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Horoskop
- Blíženci
Pre Blížencov bude
rok 2008 ťažký.
Najmä preto, že sa
v ňom budú oceňovať a vyžadovať
celkom iné hodnoty, iné správanie, iný prístup a vy sa nedokážete hneď prispôsobiť. Čakajú
vás straty, hádky, rôzne ťažkosti,
problémy aj v súkromí, aj v medziľudských vzťahoch, budete
mať nakoniec pocit, že by bolo
najlepšie nič nerobiť, lebo aj tak
sa všetko neguje. Nie - až taká
pasivita nie je správna, lepšie by
bolo, keby ste sa sami nad sebou
zamysleli. Potrebujete si nájsť čas
sami na seba, na svoje záujmy, koníčky, na to, čo ste zanedbali, čo
vás síce zaujímalo, ale nemohlo
uživiť. Teraz je ten správny čas na
to, aby ste to znovu našli, to, čo
vás dokázalo motivovať, hľadajte
zmysel života v nových aktivitách,
alebo rozvíjajte tie staré. Prenechajte iným priestor na aktivitu, na
vymýšľanie, na kreatívne projekty
- vy ste už predsa urobili dosť. Nesmiete ale o sebe pochybovať, len
je nutné zmeniť vaše zameranie,
váš cieľ nie je byť najúspešnejším
znamením, ale mať zo seba dobrý
pocit. Aj z toho, čo sa vám vydarí v súkromí, pretože pokoj, ktorý
sa usídli vo vás, sa prenesie aj do
vášho okolia a vaša rodina si vás
konečne dostatočne užije. Mladším Blížencom tento čas pomôže
nájsť samých seba a uvedomiť si,
kde sú ich hranice.
Horoskop - Rak
Rakom rok 2008 ponúkne niekoľko skvelých možností na zásadné zmeny. Už dosť
dlho ste stáli na jednom mieste,
teraz by ste mali urobiť krok vpred
a nedať sa zmiasť nejakými pochybnosťami. Vy - ako vodné
znamenie - neviete ľahko opúšťať
svoje hranice, radšej sa držíte v
známych brehoch. Lenže ak sa
chcete niekam dostať, dosiahnuť
niečo viac, tak musíte opustiť vy-
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chrániaci
prsia

vôňa (odb.)
vysoký
mužský
hlas

činná
sopka v
Antarktíde
Zem u
Sumerov

dielo A.N.
Tolstého

spojka

slovo úcty v
starej Ázii

francúzsky
ostrov

koniec
tajničky

značka
hliníka
švajčiarske
kúpele

údolie
stred
tajničky

Pomôcky: ihličnatý
MANI, KI,
strom
AŠA, ASO, vápencový
KEKOLIT
útvar

Meno: ................................................		

druh
antilopy

otoman

Pomôcky:
SULIKO,
šatník
ALAROD, (zastar.)
EREBUS

Správna odpoveď: ..............................................................................................................

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI
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Pôvodné olympijské hry, ... TAJNIČKA, kým ich Rimania nezakázali.

tromf v
kartách
a dato
(skr.)

zrak
vazali
mastná
zelenia
usadenina
roztoku

paraplazma

hranica
(lek.)

túz
ináč

plavidlá

značka
kozmetiky

ruské
jazero

začiatok
tajničky

osobné
zámeno

osopil sa

locus sigili prvá dvoj(skr.)
hláska

Správne odpovede doručte na ocú Stráňavy do 31.7.2008 – za správnu odpoveď vylosovaný výherca získa 100,- Sk.
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Pred 50 rokmi, 19. marca 1958
po prvýkrát zasadlo Parlament50 rokov od založenia Európskeho
né zhromaždenie, predchodca
parlamentu
dnešného Európskeho parlamentu. Európsky parlament začínal
komisiu. Ocenil aj prínos Parlamentu k spoločteda ako zbor delegovaných poslancov z jednotliným projektom. Za Radu EÚ vystúpil slovinský
vých členských parlamentov s konzultačnými právopremiér Janez Janša. Podľa neho je existencia
mocami. V tej dobe 6 členských krajín Európskych
a činnosť Parlamentu od roku 1958 priamym odspoločenstiev malo spolu 168 miliónov obyvateľov.
razom pokroku, ktorý bol dosiahnutý v oblasti
V súčasnosti je to jediná priamo volená inštitúcia
integrácie za posledných 50 rokov:
EÚ, kde si občania Únie volia svojich zástupcov.
„...Elimináciou hraníc, ktoré kedysi rozdeľovali
Počet europoslancov za tú, ktorú krajinu, závisí od
Európu, prakticky celá širšia Európa žije v sloveľkosti krajiny, resp. od počtu jej obyvateľov. Aktubode a demokracii. To je úspech, ktorý sa oplatí
álne má 27 členských štátov takmer 500 miliónov
oslavovať“.
obyvateľov. Hlavným poslaním Európskeho parlaDo najbližších volieb Európskeho parlamentu
mentu je spoluvytvárať európsku legislatívu.
(jún 2009) má Parlament 785 europoslancov.
Na slávnostnom zasadnutí Parlamentu v ŠtrasSlovensko zastupuje 14 europoslancov. V Parlaburgu 12. marca oslávili jeho 50. výročie predmente sa používa 23 oficiálnych jazykov, medzi
seda Parlamentu Hans-Gert Pöttering, predseda
nimi aj slovenčina, v ktorej môžu europoslanci
Európskej komisie José Manuel Barroso, slovinský premiér Janez Janša, bývalí predsedovia
Parlamentu a zástupcovia národných parlamentov členských krajín EÚ. Zo Slovenska sa na
oslavách zúčastnil podpredseda NR SR Miroslav
Číž.
Súčasný predseda Európskeho parlamentu
Pöttering vo svojom príhovore zdôraznil, že Lisabonská zmluva ešte viac posilní právomoci
Parlamentu. V budúcnosti teda nebude možné
prijať rozhodnutia o dôležitých otázkach, ktoré
sa týkajú občanov Európskej únie, bez súhlasu
Európskeho parlamentu. Podčiarkol tiež spoluprácu s národnými parlamentmi:
„Musíme sa usilovať o zachovanie tejto spolupráce“.
vystúpiť počas plenárnych zasadnutí. Prvé priame
Podľa predsedu Komisie Barrosa je silný Euvoľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili
rópsky parlament nenahraditeľným partnerom
v roku 1979.
pre európske inštitúcie a najmä pre Európsku
Utorok - Piatok Sobota, Nedeľa

Jún

13:00 - 19:00 hod

13:00 - 19:00 hod

9:00 - 19:00 hod

Júl

9:00 - 17:00 hod

9:00 - 19:00 hod

9:00 - 19:00 hod

August

9:00 - 17:00 hod

9:00 - 19:00 hod

9:00 - 19:00 hod

13:00 - 19:00 hod

9:00 - 19:00 hod

September 13:00 - 17:00 hod

Hodové slávnosti sa
uskutočnia 13.-15.
septembra. Bližšie
informácie budú
priebežne oznamované prostredníctvom OTK, rozhlasu
a špeciálneho
hodového vydana
Stráňavských zvestí.
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Otváracie hodiny kúpaliska

OZNAM

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Pondelok

IV. liga - SEVER - ročník 2007/2008
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Stráňavy
Turany
Stráňavy
Z. Poruba
Stráňavy
Valča
Stráňavy
Stráňavy
O. Jasenica
Stráňavy
Belá-Dulice
Stráňavy
Trebostovo
Rosina
Stráňavy
Teplička n. V.
Stráňavy
Tvrdošín
Stráňavy
Oščadnica
Kotrč. Lúčka
Stráňavy
Dúbrava
Stráňavy
K. Lieskovec
Stráňavy

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

Rosina
Stráňavy
Teplička n. V.
Stráňavy
Tvrdošín
Stráňavy
Oščadnica
Kotrč. Lúčka
Stráňavy
Dúbrava
Stráňavy
K. Lieskovec
Stráňavy
Stráňavy
Turany
Stráňavy
Z. Poruba
Stráňavy
Valča
Stráňavy
Stráňavy
O. Jasenica
Stráňavy
Belá-Dulice
Stráňavy
Trebostovo

Tabuľka - dospelí

Zápasy
Body
Skóre

Zápasy
Body
Skóre

12 výhier
4 remíz
10 prehier
29 doma
40
11 vonku
doma:
47 : 49
vonku:
26

9 doma, 3 vonku
2 doma, 2 vonku
2 doma, 8 vonku
0 trestných
29 : 11
19 : 38

6 doma, 1 vonku
3 doma, 1 vonku
4 doma, 11 vonku
0 trestných
21 : 20
15 : 33

26 15 7 4
26 12 8 6
26 11 10 5

53:29 52
51:33 44
38:21 43

26 13 4

9

49:39 43

26
26
26
26

9
9
7
10

46:39
44:46
35:32
35:36

41
41
39
38

26 11 2

13 37:46

35

26 10 4

12 50:54 34

26 8
26 7

9
4

9 49:40 33
15 36:53 25

26 5

7

14 32:56 22

14.

Družstevník Valča
ŠK Závažná Poruba
FK Trebostovo
REaMOS Kysucký
Lieskovec
Turany
Kotrčina Lúčka
Belá - Dulice
ŠK Tvrdošín
Oravan Oravská
Jasenica
ŠK Agro Baník
Dúbrava
Tatran Oščadnica
OŠK Baník Stráňavy
Družstevník
Teplička n. V.
OŠK Rosina

26 3

5

18 28:59 14

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

Tvrdošín
Hôrky
Rajec
Predmier
Černová
Stráňavy
Štiavnik
L. Sliače
Zuberec
Belá
L.Hrádok
Lisková
Z.Poruba
Strečno

26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

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

4
6
10
8
11
10
12
13
16
15
12
13
15
14

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

Tabuľka - dorast

7 výhier
4 remíz
15 prehier
21 doma
25
4 vonku
doma:
36 : 53
vonku:
26

12
12
10
11

17
16
16
14
13
12
11
10
10
9
8
8
8
7

5
5
9
5

68:34
69:34
78:40
72:41
54:53
47:49
49:56
59:71
44:56
58:65
44:67
42:72
52:56
50:91

56
51
48
46
41
40
36
33
30
29
29
29
27
26

Redakčná rada: Ing. Marián Duchoň, MUDr. Lívia Jančiová, Mgr. Juraj Krajčí, Jozef Ondák, Marta Zemánková

