Stráňavské
zvesti
Noviny obce Stráňavy



Tak ako aj v predošlých
Stráňavských zvestiach
prinášam zhodnotenie
akcií pri OcÚ v Stráňavách spolu s akciami na
ďalší štvrťrok 2008.
Smutným konštatovaním o obci je,
že sa pomaly stáva baštou zlodejov
a iných nekalých aktivít, ako je jazda
mladistvých na autách po pomocnom ihrisku a praktík s tým súvisiacich. Štyri krádeže za pár týždňov sú
varovaním pre nás všetkých. Je preto
nutné, aby sa slušní ľudia z preventívnych dôvodov zamykali, pretože
v našej obci je ich drvivá väčšina a
tak chránili ako súkromný, tak aj spoločný majetok. Jednou z foriem je aj
prípadné filmovanie, fotografovanie,
prípadne telefonovanie takých situácií a nekalých činností, ktoré si mnohokrát iba náhodou naši občania
všimnú. Takéto podozrivé situácie sa
môžu zneškodniť hneď v zárodku, na
základe vami podaných dôkazov. Samozrejme podané dôkazy budú anonymné, občania ich môžu vhodiť do
schránky pri vchode do kancelárie
OcÚ. Verím, že sa týmto aspoň zníži
zlodejská aktivita v našej obci.
ďalšej činnosti obce pracujeme na
projektoch eurofondov - základná
škola, materská škola, dom opatrovateľskej služby, tak, aby boli projekty kvalitne spracované a tým priniesli
aj finančný efekt pre obec. Dúfam,
že sa z nich podarí získať čo najviac
financií, čo nie je vôbec jednoduché.
V najbližších týždňoch bude zverejnený zoznam obyvateľov novej nájomnej bytovky.
 pokračovanie na str. 2
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva
ROZPOČET OBCE NA ROK 2008
CESTOVNÝ PORIADOK
Lucia Brodňanová – Fujara (1. miesto
v okr. súťaži)
• Ekologické riadenie automobilov

Občania pozor!
Za mesiac január a február
2008 sa v našej obci udiali
4 krádeže.
Zlodejov okrem obecnej kosačky zaujala aj motorová nafta vo viacerých
vozidlách a už po niekoľkýkrát potraviny Jednota. Preto apelujeme

na občanov našej obce, aby neboli
nevšímaví ohľadom diania vo svojom
okolí a pri spozorovaní podozrivo
sa pohybujúcich osôb boli ostražití.
A podľa možností a okolností okamžite volali na policajné číslo 158.
Nezabudnite, že dnes okradnú
obec alebo vášho suseda a zajtra
môžu práve Vás!

dátum

akcia

organizátor

11. mája 2008

JAVORINY

OcÚ Stráňavy

17. mája 2008

Deň matiek

ZPOZ Stráňavy

31. mája 2008

Cyklopretek - ŠprintPOLOM

Cyklopozitív Žilina
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Zoznam nájomníkov bude vyberaný
komisiou nato určenou.
V súčasnosti sa uskutočňuje rekonštrukcia strechy - nadstavby na kabínach OŠK Baník, pretože už niekoľko
rokov strecha zatekala a bolo nutné
danú situáciu konečne riešiť.
V oblasti životného prostredia žiadam
občanov, aby nevynášali na verejné
priestranstvá objemový odpad ako
chladničky, matrace a pod. - tento
druh odpadu sa bude zas ako aj minulý rok zberať organizovane na jednotlivých skládkach a následne odvážať,
aby sme v obci nemali neporiadok.
Tiež PET fľaše prosím vyhadzovať do
zelených odpadových nádob stlačené, aby nezaberali zbytočne veľa miesta. V tejto oblasti sa začína problém s
dažďovými vodami, jednak z polí a hôr,
hlavne pri roztápaní snehu, prípadne
silných búrkach. Opätovne vyzývam,
aby si občania odpojili dažďovú vodu

zo splaškovej kanalizácie z dôvodu
kapacity splaškového potrubia. Občanom, ktorí to budú ignorovať, hrozia
pokuty podľa VZN na rok 2008.
Ďalej vyzývam tých občanov, ktorých
domácnosti nie sú napojené na obecnú kanalizáciu, aby individuálne nahlasovali daný stav a postupne sa to musí
riešiť, nakoľko povinnosťou každej
takejto nenapojenej domácnosti je, že
musí mať v takomto prípade zabudovanú individuálnu čističku na splašky
podľa nových smerníc EU. Napojiť
svoju domácnosť na obecnú kanalizáciu je povinnosťou občanov, nie obecného úradu, v opačnom prípade hrozia
za to veľké finančné sankcie. Tiež vás
prosím, vážení občania, o vyčistenie si
priestorov v okolí svojich domov, záhrad, začo vám vopred ďakujem.
Dňa 2. 4. 2008 sa chystáme privítať našich malých občanov, ktorí sa nám narodili v roku 2007 a 17. 5. 2008 sa priho-

Výber z uznesenia
Obecného zastupiteľstva
1. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE
2. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ
3. PRENÁJOM BUDOVY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom budovy školskej
jedálne pre Moravčíka Miroslava, bytom Stráňavy č. xxx s
dočasnou nájomnou zmluvou na 1 rok s nájmom vo výške
1000,- Sk mesačne (energie si prenajímateľ hradí osobitne
mimo stanoveného nájmu), ďalej sa umožňuje dohoda o
umiestnení zábavných automatov (nie hracích automatov).
Členovia finančnej komisie a zástupcovia obce sú poverení
obhliadkou zariadenia spolu s bývalým majiteľom a súčasným majiteľom (spísanie škôd, poškodenia,...)
4. HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2007
Schvaľuje na základe výsledkov ročnej uzávierky za rok
2007 záverečný účet obce s nasledovnými údajmi :
Celkové príjmy..... 36 151 903,66 (vrátane ZŠ s MŠ)
Celkové výdavky............................. 34 447 174,88
Výsledok hospodárenia.................... 1 704 728,78
Finančné prostriedky výsledku hospodárenia za rok
2007 budú presunuté do Fondu rezerv obce.
5. NÁJOMNÁ 22 b.j. - zloženie výberovej komisie
a.) Na stavbu nájomného bytového domu „SO 02- 22
b.j. s prípojkami inžinierskych sietí je zabezpečená
kompletná prípravná a projektová dokumentácia s realizačným projektom, vydaním stavebného povolenia
s potvrdenou právoplatnosťou, usporiadaním majetko-právnych záležitostí a vybavením ostatných náležitostí potrebných pre začatie stavby. Podľa zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní – verejnou
súťažou bol vybraný zhotoviteľ stavby, s ktorým sa
uzavrela zmluva o realizovaní stavebných prác v súlade
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voríme ako každý rok našim matkám.
V budúcich týždňoch nás čaká príprava na LTS na kúpalisku, ktorá prebehne tak ako po minulé roky.
Pripravujeme oslavy oslobodenia - 63.
výročie, výstupom na Javoriny, dňa 11.5.
2008. Podrobný program bude zverejnený. Zúčastnia sa ich zrejme aj naše
družobné obce z Poľska a Českej republiky a iní domáci i zahraniční hostia.
Dňa 31.5. 2008 bude v našej obci
uskutočnený 1. ročník medzinárodných pretekov horských bicyklov so
štartom a cieľom v Stráňavách.
Na záver vám chcem, vážení spoluobčania, v mene všetkých pracovníkov
obecného úradu i v mene svojom
popriať príjemné a veselé prežitie
veľkonočných sviatkov v plnom zdraví
a rodinnej pohody.
Ing. Jozef Papán, starosta obce

s rozpočtom stavby.
b.) Schvaľuje v súlade s predchádzajúcimi uzneseniami OZ – výstavbu nájomného bytového domu SO
02- 22 b.j. s prípojkami inžinierskych sieti na parc.č.
863/1, 864, 865/17, 863/2 kat.územia Stráňavy.
c.) Komisiu v zložení:
MUDr. Kunhartová Danka
MUDR. Jančiová Lívia
Ing. Ondák Jaroslav
Barošinec Ladislav
Bačinský Ignác
6. PLÁNY PRÁCE KOMISIÍ NA ROK 2008
7. R Ô Z N E
a. Žiadosť o umiestnenie prevádzky výkupne zberu
druhotných surovín - p. Tavačová:
OZ schvaľuje žiadosť na dobu neurčitú s mesačnou
výpovednou lehotou, dáva súhlas na prevádzku za určených podmienok stanovených OcÚ
c. Eurofondy pre MŠ, ZŠ - informácie o projektoch
podané p. starostom – členovia OZ súhlasia s danými
projektmi pre MŠ a ZŠ a následnou výzvou na podanie
projektov
d. zakúpenie kosačky - OZ súhlasí a schvaľuje zakúpenie kosačky OcÚ Stráňavy do 15.3.2008
f. kúpalisko - informácie o začatí príprav na LTS, obsadení pracovníkov, cenách kúpaliska – informatívne
g. priestory nových kancelárií - informácie p. starostu
o prácach na nových kanceláriách, ktoré sa prerábajú
zo zdravotného strediska
h. havarijná situácia kabín OŠK Baník Stráňavy - jednanie o možnostiach opravy a rekonštrukcie - nadstavba
strechy, určiť podľa závažnosti havárie výšku financií
na opravu
j. návrh p. starostu na schválenie OZ - zvýšenie finančnej
čiastky pre poslancov a čiastky pre jednotlivé komisie

ZO Jednota dôchodcov
a Klub dôchodcov Stráňavy
Osláv 62. výročia oslobodenia, víťazstva
nad fašizmom a ukončenia 2.svetovej vojny na Javorinách sa zúčastnilo aj 25 našich členov. Taktiež osláv 63.výročia SNP,
ktoré sa konali pri múzeu sa zúčastnilo 12
našich členov a členiek. V rámci osláv
bola položená kytica kvetov k pamätníku
na Javorinách. Aj v tomto roku bolo dňa
28.mája 2007 posedenie pri „svätodušnom guláši“ s účasťou 71 členov.
Tak ako pri iných činnostiach, aj v práci
a činnosti našej organizácie sú určujúcim
faktorom peniaze. Ak chceme našu činnosť rozvíjať a zlepšovať musíme si peniaze zarobiť na brigádach.
Zájazdy:
Poľsko - dňa 25.4.2007.
Turč. Teplice - zájazd na rekondičný pobyt
v kúpeľoch Turč. Teplice.
Podhájska - jednodenný zájazd na kúpanie v Termálnom kúpalisku v Podhájskej
bol organizovaný spoločne s organizáciou telesne postihnutých. Pre malý
záujem členov a značných finančných
nákladoch neboli organizované zájazdy
do kúpeľov Raj.Teplice a iných kúpeľov,
ako i na termálne kúpaliská.
Pre tento rok sa zlepšili podmienky v kúpeľoch Raj.Teplice. Členovia JDS platia
150,- SK na osobu za 1 hodinu v čase od
11 do 15 hod. v dňoch pondelok až štvrtok. Budeme podľa záujmu našich členov
organizovať zájazdy do Raj. Teplíc. Naši
členovia môžu využívať túto výhodu i individuálne, príp. po skupinkách, musia mať
však u seba členský preukaz našej organizácie s fotografiou a zaplatený členský
príspevok za minulý a tento rok.
Treba pripomenúť, že náš Klub dôchodcov sa využíva i na rôzne spoločenské
akcie - svadby, jubileá, schôdze, kary,
súťaže šachu a pod.
Na záver vyslovujem srdečne poďakovanie všetkým našim členkám a členom,
ktorí sa svojou aktívnou prácou, či už na

Jánošíkovské oslavy
v studenom januári
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Dňa 25.januára 2008 obec Terchová oslavovala
okrúhle 320. výročie narodenia svojho legendárneho
rodáka Juraja Jánošíka.
Oslava sa konala pod záštitou premiéra SR Róberta
Fica. Na akcii sa organizátorsky podieľala obec
Terchová spolu so žilinským VÚC pod vedením
župana Juraja Blanára.
Celá akcia sa niesla v duchu: „Žijem v srdciach

Slovákov!“ Napriek chladnému počasiu panovala
veselá nálada, nechýbalo tradičné slovenské
pohostenie chlebom a soľou, bohatý kultúrny program
vrátane temperamentných vystúpení folklórnych
súborov. Prestrojení „hôrni“ chlapci rozdávali davu
originálne darčeky a na zavŕšenie romantickej
atmosféry vzplanuli na zasneženej lúke tri vatry.
Okrem premiéra Róbeta Fica a župana Juraja Blanára
sa na akcii zúčastnilo ministerské duo Tomanová
– Maďarič, poslanec Dušan Galis a predstavitelia
ZMOS-u, medzi ktorými nechýbal náš starosta Ing.
Jozef Papán.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Výbor v roku 2007 zasadal 14 krát s účasťou 156 členov. Prejednával a zabezpečoval prípravu na členské schôdze, kontrolu
plnenia úloh a uznesení z výborových a
členských schôdzí, plány práce, prípravu a organizáciu fašiangov, MDŽ, Dňa
matiek, Mesiaca úcty k starším, účasť na
oslavách oslobodenia, „Stráňavských hodov“, 651. výročia obce, rekreácie a rekondičných pobytov, zájazdy na termálne
kúpaliska, zájazdy do Poľska, brigády pri
skrášľovaní a zveľaďovaní obce, hospodárenie organizácie a plnenie rozpočtu,
svätodušný guláš, ukončenie Starého a
uvítanie Nového roku, týždenne posedenie (každý štvrtok) v Klube dôchodcov v
zimnom období, informácie zo zasadnutia
OO JDS, oslavy.
Členské schôdze sa uskutočnili taktiež
podľa plánu. Prvá bola 4.marca 2007
ako hodnotiaca členská schôdza spojená
s oslavami MDŽ s účasťou 65 Členov + 3
hostia. Ženy – členky pri príležitosti MDŽ
dostali kytičky. Druhá bola 13.okt. 2007
s účasťou 70 členov + 3 hostia. Bola to
slávnostná členská schôdza pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Na tejto
schôdzi sme blahoželali naším jubilantom
pri dovŕšení veku 60, 65, 70, 75, 80, 85
a 90 rokov. Odmenených bolo 18 jubilantov a každému bol odovzdaný darček. Na
členských schôdzach sme si pripomenuli
zomrelých členov. V Klube dôchodcov
v zimnom období sa stretávajú členovia,
najmä ženy každý štvrtok od 14.00 do
17.00 hod. Je tam možnosť robiť rôzne
ručné práce, spoločenské hry a každému sa zmeria krvný tlak.
Ako každý rok i v minulom roku bolo v Klube dôchodcov „Fašiangové posedenie“
so zábavou a spoločenskými hrami. Bola
podaná večera s občerstvením. Všetci sa
výborne zabávali pri hudbe, bola i tombola
a kvíz o Stráňavách a okolí. Vyvrcholením
večera bolo vystúpenie masiek.

brigádach, alebo iných kultúrno-spoločenských akciách, pričinili o dobrú činnosť a dobré výsledky našej organizácie
v minulom roku. Musíme si uvedomiť, že v
našej organizácií i naďalej musí platiť princíp solidarity, vzájomného porozumenia
a spolupráce. Nie všetci členovia alebo
členky sa môžu zo zdravotných dôvodov
zúčastňovať brigád. Na brigádach ich
nahrádzajú tí, ktorí nemajú, alebo majú
menšie zdravotné problémy. Za to v kultúrno-spoločenských alebo iných akciách
pomôžu i tí, ktorí majú menšie zdravotné
problémy a narušené zdravie.
Zvlášť srdečne ďakujem všetkým členom
výboru a členom revíznej komisie, ktorí
svojou disciplinovanou obetavou prácou,
či už individuálne, alebo kolektívne zabezpečovali a plnili všetky úlohy, ktoré z
titulu funkcie mali zabezpečovať a môžem
povedať, že každý člen výboru sa snažil a
urobil i niečo navyše.
Naša srdečná vďaka patrí i starostovi
obce Ing. Jozefovi Papánovi za veľmi
dobrú spoluprácu s ním i obecným úradom a obecným zastupiteľstvom v minulom a v tomto roku.
Srdečná vďaka patrí i predsedníctvu OO
JDS v Žiline a zvlášť jej predsedníčke
Muščíkovej Margite.
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„Partnerstvo s verejnosťou pre
zdravie obyvateľov“ – WORKSHOP na
podporu zdravia
Workshop organizovali ÚNIA žien
Slovenska - okresná organizácia
v Žiline, Únia žien Slovenska základná organizácia v Stráňavách,
Obecný úrad v Stráňavách.
Uskutočnil sa 21.–22.9. 2007 na
kúpalisku v Stráňavách.
Zámerom podujatia bolo upriamiť
pozornosť na potrebu PARTNERSTVA - mobilizovať a aktivizovať komunity v rozvoji zdravia.
Cieľom WORKSHOPU
bolo oslovenie účastníčok z
organizácie ÚNIA ŽIEN Stráňavy
o problematike
starostlivosti o
vlastné zdravie.
Presvedčiť
účastníčky o
výhodách telesnej
a duševnej
rovnováhy.
Zároveň im poskytnúť základné
myšlienky pre novú pozitívnu
skúsenosť v sociálnej interakcii
a pre korekciu minulých zlyhaní i
pomôcť v tom, aby prišli na nové
myšlienky, pohľady a postoje a tiež
umožniť osloveným, aby hľadali
a nachádzali nové odpovede na

cesty riešenia problémov a získavali
kvalitnejšie pohľady do svojej
situácie. Skupinové vyučovanie
v komunite má svoju vlastnú silu
a svojrázny potenciál pri podpore
zdravia.
V závere prítomní konštatovali potrebu rozvíjať v komunitách vzdelávanie na podporu zdravia.
Program hodnotili účastníčky ako
dobrý a potrebný. Tiež mali požiadavku o prehlbovacie stretnutie.
Čo sa týka aktuálnosti témy - boli
podnetné i potrebné. Časovo bol
program
posunutý
z dôvodu čakania na
niektoré
účastníčky, ktoré pracovali.
Termín - druhá časť
WORKSHOPU plánovať o týždeň (avšak
najneskôr do 2 týždňov), aby bolo lepšie vidieť spätnú
väzbu s výsledkami.
Obdivuhodné je rozhodnutie ÚNIE
ŽIEN zorganizovať aktivity a voľbou
takéhoto programu praktizovať celoživotné vzdelávanie... ako využiť
rezervy, svoje vnútorné zdroje. Základná vízia plánu vychádza z po-

treby. Vychádzajúc z Deklarácie z
Alma-Aty bola požadovaná medzisektorová spolupráca ako základná
podmienka pre rozvoj zdravia.
Vzdelávanie je jedným z hlavných
prispievateľov k rozvoju zdravia.
Gramotnosť je kľúčovým faktorom
v umožňovaní ľuďom uplatniť svoju
moc a kontrolu nad ich vlastným
zdravím a pohodou. Veľa faktorov,
ktoré ovplyvňujú zdravie leží mimo
zdravotníckeho sektoru a z toho vyplýva i potreba partnerstva s inými
sektormi. Moderná lekárska veda
uplatňuje dnes vo svojom odbore
preventívny systém. Usiluje sa radšej udržať a upevniť zdravie človeka, ako sa trápiť s jeho chorobami.
Chorobe sa treba vyhnúť ochrannými prostriedkami, dobrou životosprávou a podobne.
V budúcnosti pre organizovanie takejto aktivity je potrebné zabezpečiť
dostatok časového priestoru, lebo
z konštatovania účastníčok bol hlbší záujem o tému a nedostávalo sa
im dostatok priestoru na reagovanie
t.j. spätná väzba, čo je základnou
potrebou WORKSHOPu.
Za zorganizovanie tohto podujatia
by sme chceli poďakovať starostovi
Ing. J. Papánovi ako aj organizátorkám z Únie žien Žilina a Stráňavy.
Hollá Anna - predsedníčka
Jolana Regulyová - lektor

Narodenia, úmrtia, prihlásenia,
odhlásenia - január - marec 2008
Narodení:

Úmrtia:

•

Prihlásení:

•

•

Lašútová Terézia, 3. 1. 2008, otec
Milan, matka Tatiana
Riplová Katarína, 31. 1. 2008, otec
Rastislav, matka Katarína
Dominika Duchoňová, 13.3.2008, otec
Marián, matka Michaela

Sobáše:
•
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Husárik Marián a Miroslava,
rod. Lihocká, 2. 2. 2008

•

•
•
•

Milan Kašpar, úmrtie 18. 2. 2008

Procházková Andrea, Stráňavy 299
Drozdíková Emília, Stráňavy 180
Husáriková Miroslava, Stráňavy 408

Odhlásení:
•
•
•
•

Moravčík Kamil,
Hanuljaková Miroslava,
Hanuljaková Laura,
Hanuljak Timotej

ČO ROBÍME V MARCI

Okienko záhradkára
tesne pri kmeni alebo na uvoľnenom koreni. Nevhodným rezom iba
podporíme rozkonárenie neželaných vlkov.
Na výsevy a predpestovanie rastlín
nie je vhodná zemina určená na
pestovanie izbových alebo iných
kvetín s obsahom minerálnych hnojív. Jemné korienky klíčiacich rastlín
sú citlivé, neznášajú hnojivá.
Používame špeciálnu zeminu s nižším obsahom hnojív. Využiť sa dá aj
vlastný, dobre vyzretý kompost, ktorý treba sterilizovať v rúre na pečenie 20-30 min. pri teplote 150 °C.
Pri jarnom ošetrení trávnika začíname riadnym vyčistením, vyhrabaním
lístia a rôznych rastlinných zvyškov.
Prázdne „hnedé“ miesta prekypríme a dosejeme. Prevzdušníme
pôdu a odstránime aspoň čiastočne
mach. Špeciálnym hnojivom na trávniky podporíme počiatočný rast.

Apríl v ovocnej záhradke

Pavol Harmečko (predseda ZO
SZZ Stráňavy)

rozpraskaným výrastkom. Jeho príčinou môžu byť práve
rôzne poranenia, do ktorých sa dostáva infekcia. Ak teda
rakovinové zbujnenie dosiahne väčšie rozmery, treba ho
vyrezať i s určitou časťou zdravého dreva – zhruba 20 cm
pod nádorom. Ošetrenie rán dezinfekčným prostriedkom
je v tomto prípade veľmi dôležité. K osvedčeným prípravkom patrí napríklad Champion 50 WP.
Posledná výsadba stromov
Ortuť teplomeru nezadržateľne stúpa, a tak musíme čo
najskôr ukončiť plánovanú výsadbu ovocných stromov.
 pokračovanie
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Záhradník – lekár
Využime konečne priaznivé počasie a čo najskôr sa pustime do ošetrovania rán a ďalších poškodení spôsobených
mrazom na kmeňoch stromov. Budú to najmä pukliny,
ktoré vyrežeme ostrým nožom až na hladké drevo a obnažené miesto potrieme prostriedkom na ošetrovanie
rán. Obdobne postupujeme pri kmeňoch napadnutých
rakovinou, ktorá sa prejavuje glejotokom – nádorovitým

Pred výsadbou cesnaku by sme
nemali zabudnúť na morenie sadiva
v Sulke, ktoré má trvať 6-12 h., proti
háďatku zhubnému.
Pestovateľov egrešov trápi silný
výskyt americkej múčnatky, ktorá
napáda nielen konce výhonkov, ale
najmä plody, na ktorých vznikajú
hubové povlaky. Proti ochoreniu
treba bojovať preventívnym postrekom (DISCUS,KARATHANE LCRUBIGAN 12 EC), ktorý treba urobiť
krátko pred kvitnutím, druhý ihneď
po odkvitnutí. Nemali by ste zabudnúť ani na odstránenie napadnutých
koncov výhonkov.
Skôr pučiace ovocné dreviny (egreše, ríbezle) ošetrite čo najskôr proti
prezimujúcim škodcom. (CALYPSO
480 SC,KARATE ZEON 5 CS,MOSPILAN 20SP,VEKTAFID A).

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Zo záhonov odstraňujeme
ochranné
kryty: Podľa vývoja
počasia odstraňujeme
zo záhonov dvojročiek,
skaliek a ruží čečinu,
alebo iný ochranný materiál.
Začíname vysádzať okrasné dreviny: Najskôr vysádzame otužilejšie, neskôr chúlostivejšie druhy.
Vysievame letničky: Priamo na záhon vysievame letničky odolné proti
mrazom, citlivé druhy vysievame do
misiek, debničiek alebo do poloteplého pareniska.
Začíname s rezom ruží: Z ťahavých odstránime staré a slabo vyvinuté výhonky, presvetlime hustý
bočný obrast a skrátime ho na dva
až tri púčiky.
Režeme jadroviny: Pri palmetách
a štíhlych vretenách kombinujeme
rez s ohýbaním výhonkov do vodorovnej až sklonenej polohy.
Ukončíme rez viniča: Po reze odhrnieme od krov pôdu a prihnojíme ju.
Ošetríme jahody: Zo záhonov odstránime suché listy, rastliny prihnojíme a okopeme.
Prirýchlime zeleninu: Zimný šalát
a na jeseň vysiaty špenát prikryjeme netkanou textíliou.
Predpestujeme sadenice: Na
pestovanie v poloteplom parenisku
alebo pod fóliou vysievame do nádob osivo šalátových uhoriek a zeleninovej papriky.
Na ovocných stromoch často vyrastajú vlky z podpníka. Niektoré
z kmienka tesne nad zemou či priamo z koreňov. Na ich likvidáciu je
potrebný rez na konárikový krúžok
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Do polovice mesiaca by to každopádne mali byť všetky
dreviny bez koreňového balu. S pribúdajúcimi teplotami
sa totiž zvyšuje i nebezpečie ich poškodenia v dôsledku
sucha. V každom prípade ale nezabudneme, že pred vysadením treba ich korene zbaviť odumretých zbytkov a
ponoriť ich aspoň na pol dňa do vedra s odstátou vodou.
Ihneď po výsadbe urobíme výchovný rez, aby sme správne
vytvarovali korunku stromu a zároveň zabránili zbytočnému
vysilovaniu stromčeka, kým sa dôkladne nezakorení.
Aby sa dreviny dobre ujali, potrebujú zodpovedajúcu
teplotu pôdy. Zatiaľ čo pri bežných kôstkovinách je to
2 až 3°C, marhule, broskyne majú mať zem prehriatu na
7 až 8 °C, čo len tak rýchlo nebude. Ak chceme, aby sa
pôda dôkladne prehriala, vykopeme jamu o niečo väčšiu a v dostatočnom predstihu. Nechajme na výkop tiež
pôsobiť slniečko, nech tiež vykoná nejakú prácu.
Úprava černíc a malín
Obe plodiny treba na počiatku jari hrubo zrezať. Malinový krík dôkladne presvetlíme a ponecháme 8 až 10
výhonov, ktoré skrátime približne na 1 až 1,5 metra. Pri
černiciach stačí ponechať iba 5 až 6 výhonov, ktoré
však môžu zostať o niečo dlhšie. Ak chceme dosiahnuť
veľké šťavnaté plody, musíme im dopriať dostatok životného priestoru a svetla. To výborne docielime pomocou
drevenej konštrukcie, ku ktorej upevníme pučiace výhony. Ďalšou podmienkou je bohatý prísun živín, ktoré
dodáme predovšetkým v podobe dobre vyzretého kompostu a dusíkatých hnojív.
Ochrana pred rannými mrazíkmi
Skôr ako sa nadejeme, rozkvitnú nám čerešne, slivky
a hrušky, začiatkom mája i jablone. Jarné kvetenstvá však
so sebou prinášajú i určité riziko v podobe ranných mrazíkov, ktoré môžu do značnej miery zničiť budúcu úrodu.
Musíme preto našim ovocným drevinám trochu pomôcť a
poskytnúť im aspoň malú ochranu. Tou môže byť napríklad

Správa o činnosti ZO
SZZ Stráňavy
Uplynulý rok sa niesol v znamení
50-tého výročia založenia zväzu záhradkárov. Na republikovom zasadnutí sa v tejto súvislosti hodnotila
činnosť záhradkárov na všetkých
úrovniach. Padli rôzne hodnotenia
od kritických až po povzbudivé.
Čo sa týka činnosti našej ZO,
hodnotím ju ako dobrú. V dnešnej
dobe je veľmi ťažké presvedčiť
hlavne mladých ľudí, aby sa stali
členmi spolku a boli v ňom aktívni.
Málokto si však v uponáhľanom
svete uvedomuje, že záhrada nám
neslúži už len na zabezpečenie rodiny, ale aj na oddych, pestovanie
zdravej zeleniny, ovocia a stále si
ponecháva svoju príťažlivosť.
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hrubá mulčovacia vrstva okolo kmeňa, ktorá spomalí rozmŕzanie pôdy, a tým pádom i dobu kvetenstva. Ak už dreviny rozkvitnú, môžeme ich kvetenstvá otužiť postrekom
obsahujúcim extrakt kozlíka lekárskeho. Úplne maličké
stromčeky môžeme krátkodobo prikryť plachtou z netkanej textílie alebo perforovanej fólie.
Ochranné postreky
Apríl je tiež časom postrekov predovšetkým proti hubovitým chorobám, ktoré sa v posledných rokoch objavujú
ako huby po daždi. Začneme s postrekom proti chrastovistosti a múčnatke.
Chrastovitosť
Už podľa svojho názvu sa prejavuje čiernymi sadzovitými
a chrastovitými škvrnami na plodoch jabloní a hrušiek.
Objavíme ju však už oveľa skôr na listoch. Spoznáme ju
podľa hnedozelených až šedočiernych škvŕn na jabloniach na lícnej a na hruškách na rubovej strane.
Ochranných prostriedkov je veľmi veľa. Preventívne
pôsobia prípravky Euparen Multi a Polyram WG, s ich
ošetrovaním treba začať už vo fáze zeleného puku.
Dobrý účinok majú i prípravky Rubigan 12 EC, Baycor
25 WP alebo Nitrosam 25.
Múčnatka
Pri tejto chorobe rozoznávame dva druhy, a síce jabloňovú a broskyňovú. Oba spoznáme podľa bielych, postupne sa zväčšujúcich sa škvŕn v strede listov. Jablká bývajú
výrazne menšie a na ich kôre sa objavujú svetlé korkovité škvrny. Žltohnedé škvrny nájdeme i na napadnutých
broskyniach, na ktorých neskôr dochádza k deformácii
a praskajú. Na ochranu jabloní používame prípravky Beaton 25 WP, Karathane LC a Thiovit. Posledne menovaný
prípravok používame i pri ochrane broskýň. Okrem neho
môžeme použiť i Rubigan 12 EC.

Aj z tohto dôvodu organizujeme pre
svojich členov, ale i pre ostatných ľudí
našej obce rôzne podujatia, výstavy,
akcie, kde sa všetci môžu oboznámiť
s najnovšími poznatkami v oblasti
záhradkarčenia, prípadne si môžu
zakúpiť ovocné stromčeky a pod.
Pretože máme malé možnosti získavania finančných prostriedkov,
chceme robiť aj také akcie, ktoré
sú finančne nenáročné.
V tomto roku by sme chceli zorganizovať zájazdy na výstavu ZÁHRADA
TRENČÍN, AGROKOMPLEX NITRA,
VINOBRANIE PEZINOK, usporiadať
miestnu výstavu ovocia a zeleniny so
zapojením detí ZŠ, ktoré by vystavovali svoje práce s tematikou záhrada,
ovocie, zelenina, kvety a pod.
Pri tejto príležitosti by som chcel dať
do pozornosti občanov, že ZO SZZ

www.tvojdom.sk
v Stráňavách vyhlasuje súťaž o najkrajší balkón, záhradku, predzáhradku. Aby sme motivovali čo najväčší
okruh našich obyvateľov, bude táto
súťaž vyhodnotená komisiou a výhercovia budú odmení vecnými cenami v
deň otvorenia miestnej výstavy ovocia
a zeleniny. O výsledku tejto súťaže
budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Prosíme Vás, aby ste sa do tejto súťaže zapojili a prispeli tak k
skrášleniu prostredia, v ktorom trávime väčšinu svojho času.
V súčasnej dobe má naša ZO 29
členov. Budeme radi, ak sa naša
ZO rozšíri o ďalších ľudí, ktorí budú
svojou prácou a nápadmi obohacovať činnosť našej ZO.
Pavol Harmečko
(predseda ZO SZZ Stráňavy)

Práca v kultúrnej oblasti
Kultúrna a estetická činnosť je neoddeliteľnou súčasťou plánu práce ZŠ i MŠ, celého výchovno-vzdelávacieho procesu.
Môžeme začať od estetických úprav priestorov, v ktorých sa pohybujú žiaci, návštevou kultúrnych podujatí
- divadelných predstavení (Snehová kráľovná, Profesor
Indigo), prípravou kultúrnych programov - Posedenie ku
dňu starších, Posedenie pri stromčeku - Vianoce a záver
roka. Vo fašiangovom období Karneval. Rozvoj hudobných schopností - cítenia a spájania hudby s pohybom
realizovaný na hodinách Tv, no i na diskotékach pre druhý stupeň ZŠ. Veľkej obľube sa tešila i Šarkaniáda.
Žiaci školy sa každoročne zapájajú do výtvarných a literárnych súťaží, ktoré organizuje Centrum voľného času
– Spektrum v Žiline.
Z výtvarných súťaží možno spomenúť Vianoce - vianočná
dekorácia, Fašiangy, Vesmír očami detí, Európa v škole.
Z recitačných súťaží - Šaliansky Maťko - prednes povesti, v okresnom kole našu školu zastupovali dve žiačky. (G.Milová - 3.- roč., M.Barošincová - 6. roč.)
Triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín,
školské kolo i postup najlepších do okresného kola,
ktoré bude v apríli. Taktiež okresné kolo prednesú rozprávok - Rozprávkové vretienko 27.3.
V literárnej súťaži - Európa v škole našu školu reprezentovali práce deviatich žiakov. Z 3. ročníka - G. Milovej,
K. Hreusovej, S. Krajčíkovej, J. Kurtíka, zo 6. triedy - M.
Barošincovej, L. Brodňanovej, E. Ondákovej, M. Kubu
a M. Mila. Práca L.Brodňanovej získala 1. miesto a M.
Mila 2. miesto, na tému Kultúrne dedičstvo Slovenska
– obe postupujú do celoslovenského kola.
Vyučujúce na 1. stupni ZŠ, ale i na druhom musia

smutne konštatovať, že úroveň čitateľskej gramotnosti
klesá. Preto i z tohto dôvodu sme v mesiaci február,
po dohode s Obecným úradom v Stráňavách, sťahovali
obecnú knižnicu do priestorov ZŠ, a teda vytvorili jednu
spoločnú. Myslíme si, že i využívaním priestorov počas
vyučovania vzbudíme v deťoch záujem o čítanie. Knižnica bude samozrejme otvorená i pre obyvateľov obce.
Žiaci, predovšetkým chlapci, obľubujú športové aktivity. Pravidelne sa zapájajú do futbalových súťaží v rámci
nášho regiónu.
Ďalej pokračujeme v prípravách na okresné súťaže –
fyzikálnu olympiádu, pytagoriádu, matematického klokana, biologickú olympiádu a pod.
Viem, že ani sa nenazdáme a bude tu opäť záver školského roka. Určite si radi prečítate naše tradičné „Zvesti špeciál“, ktoré isto pripravíme.
Mgr. Eva Smolková

Bojnický zámok
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Matej Milo, 6. roč., 2. miesto v okresnej súťaži

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Letné prázdniny sa začali a ja som sa chystal, vlastne ako už každoročne, do tábora. Tento rok to boli Bojnice.
Išli sme na výlet do Bojnického zámku. Bolo to už podvečer a niektorí sa trochu báli, pretože vedúci nám povedali:
„Kedysi tam strašievalo. Dávajte si preto pozor na strašidlá ...“
Zasmiali sme sa a pomaly sa približovali k zámku, keď niečo pred nami spadlo. Zamrzol nám hneď úsmev na tvári.
Vyľakane sme pozerali jeden na druhého. Bola to však len šiška, ktorú hodil náš vedúci. Všetci sme si vydýchli.
Pani sprievodkyňa nás už čakala. Vošli sme dnu a zhíkli. Bolo to čosi krásne. Nádherne vyzdobená miestnosť
drahým drevom a strop bol z rýdzeho zlata. Takto boli vyzdobené aj ostatné izby. Šli sme ďalej. V kúte sa niečo
biele chúlilo. Mysleli sme si, že je to duch. Zrazu vypadol prúd.
„Čo sa stalo!?!“ všetci začali kričať, dievčatá pišťali a snažili sa chytiť vedúceho. Pohotová sprievodkyňa, asi bola
zvyknutá i na takéto situácie, vytiahla baterku a posvietila na to čudo v kúte. Podišla bližšie a zdvihla to zo zeme.
„Je to len baldachýnová plachta,“ povedala.
„Uuuf,“ uľavilo sa nám.
Svetlo sa rozsvietilo. Mohli sme teda pokračovať. Prišli sme do spálne a na zábradlí boli tri keramické vlčky. Sprievodkyňa nám povedala, nech si zvolíme jedného. Každý sa rozhodol. Ja som si vybral druhého.
Prvý predstavoval lásku a múdrosť, druhý šibalstvo a uličníctvo a tretí súcit. Keď sme vyšli zo spálne, ocitli sme sa
na nádvorí. Za nádvorím bola jaskyňa. Vstúpili sme do nej. Zo stropu trčali stalaktity a zo zeme stalagmity. Dokonca
aj sprievodkyňa, ktorá tu už určite bola, sa usmievala. Zdalo sa mi, ako keby sme ani neboli na Zemi. Bolo to tak
krásne, že som si zabudol zavrieť ústa. Cestou naspäť do chaty nebola reč o ničom inom ako o zámku a jaskyni.
Hneď mi napadla táto spomienka, keď nám pani učiteľka prečítala tému Európy v škole. Myslím si, že na Bojnický
zámok nemožno zabudnúť.
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COOP Jednota Stráňavy – hodnotiaca
správa za rok 2007
Keďže schôdza členskej základne sa koná 1x za päťročné obdobie, podľa schválenia na zhromaždení delegátov
21.4.2006, v roku 2007 sa členská schôdza nekonala.
Naša základňa má k dnešnému dňu 113 členov.
Dozorný výbor sa schádzal podľa potreby a plánu práce, ktorý bol schválený na členskej schôdzi.
Keďže máme veľmi dobrú spoluprácu s OcÚ, máme
možnosť oboznámiť našich členov o zmenách a celom
dianí v našej základni prostredníctvom káblovej televízie
a v miestnych novinách „Stráňavské zvesti“ ako:
•
zmena Stanov - COOP Jednota Žilina
•
vyplatenie zliav z nákupu
•
akcie, ktoré prebiehajú v predajni 076
•
oboznámenie pozostalých, ako majú postupovať
pri úmrtí člena
•
zrušenie členstva
Kultúra:
DV a členovia členskej základne sa zúčastňovali na
všetkých kultúrnych podujatiach, ktoré poriadal OcÚ
–MDŽ, Deň matiek, oslavy – Deň víťazstva pri pamätníku
Javoriny, Beh od pamätníka k pamätníku, hody, posedenie
so staršími občanmi, jubilanti. Tu treba poďakovať predsedovi Ing. Vojtekovi za sponzorské dary na niektoré akcie.
V spolupráci s OcÚ sme usporiadali 2 zájazdy do Jablonky
v Poľsku (jar -jeseň), návštevu kúpeľov Turčianske Teplice.

Správa o činnosti ZO DHZ
v Stráňavách
Na úseku školenia prípravy a výcviku členstva bolo pripravené jedno
družstvo dospelých, ktorý sa na súťaži nezúčastnili, nakoľko sa nezišli
všetci. Družstvo žiakov sme tohto
roku nemali, nakoľko sme navštívili
žiakov našej školy a žiadny žiak nebol ochotný sa prihlásiť. Verím, že
rok 2008 bude úspešnejší.
V rámci prípravy na preventívne
protipožiarne prehliadky bolo prevedené školenie prehliadkových
skupín. V hodnotenom období
boli vykonané prehliadky v obci
od Kampasa Antona po Neomana
Rudolfa. V rámci prípravy PD sme
uskutočnili jedno ukážkové a jedno
taktické cvičenie, jedno bolo prevedené bez vody a ďalšie pri skúšaní hadíc. Bolo vykonané každoročné ošetrenie a údržba výstroja
a výzbroja v požiarnej zbrojnici. Na
poschodí v zasadačke treba dopl8

Pri príležitosti zahájenia Nového roka sme uskutočnili
slávnostné posedenie DV s personálom PJ 076, kde bola
celému kolektívu PJ vyslovená pochvala za kladný priebeh
prevádzky počas r. 2007, ako aj koncoročnej inventúry.
Chceme upozorniť všetkých zákazníkov, že v našej predajni PJ-076 samoobsluha je možnosť nakupovať na
všetky platobné karty, dobíjať kredit na mobilný telefón
cez terminál, nakupovať na stravné lístky a vyplácanie
poštových poukážok.
Taktiež Vám oznamujeme, že aj v roku 2008 bude výmena
nákupných kariet. Každý člen dostane novú kartu. Dobre
si prečítajte sprievodný list, aby ste vedeli ako postupovať
pri strate nákupnej karty, prípadne sa informujte v predajni
alebo u členiek DV (Hollá, Martinková, Daňová).
Upozorňujeme všetkých členov, aby si skontrolovali
členské knižky, či sa im zhodujú osobné údaje s občianskym preukazom (dĺžne a pod.)
Na záver mojej správy mi dovoľte, aby som sa poďakovala všetkým členom, že nám zostali verní. Zároveň aj
celému kolektívu samoobsluhy. Všetci dobre vieme, že
to nie je ľahké a jednoduché vyhovieť všetkým zákazníkom, ale aj napriek tomu sa snažia vychádzať s nimi
dobre a uspokojivo.
Ďakujeme aj OcÚ v Stráňavách za spoluprácu.
Nakoľko v tomto roku výročná schôdza nebude, žiadame Vás, aby ste uvedeným informáciám venovali dostatočnú pozornosť.
Za DV Stráňavy predsedníčka Hollá Anna

niť stoly a stoličky, ako aj iné zariadenie, opraviť strechu a elektriku.
Počas jarného upratovania sme
vyčistili priestor pred hasičským
domom a po vyčistení ulíc od
zimného posypu bolo prevedené
čistenie revíznych šácht na kanalizačnej sieti v obci. Na úseku kultúrno-spoločenského diania v obci
sme pripravili tradičný pochod masiek, fašiangovú zábavu spojenú
s pochovávaním basy. Cez Veľkonočné sviatky naši členovia držali
stráž v kostole pri svätom hrobe.
Zúčastnili sme sa tiež osláv na Javorinách, kde naši členovia vykonávali poriadkovú, ako aj požiarnu
službu. Hasiči odchádzali z miesta
konania osláv až po uhasení ohňov
a kontrole celého blízkeho okolia.
V rámci akcie „Florián“ sa odvysielala relácia na ochranu prírody
a životného prostredia.
Náš DHZ má ku dnešnému dňu 33
členov, z toho 7 žien, kde musíme

rátať aj s mládežou. Veľa našich
členov si nesplnilo ani základnú
povinnosť, a to zaplatenie členskej
známky. Na úseku schôdzkovej
činnosti bolo zvolaných desať výborových a päť členských schôdzí.
Výborových schôdzí sa zúčastňovali všetci členovia, okrem troch a na
členských schôdzach bola účasť
nad 70 percent. V rámci okrsku sme
sa zúčastnili na všetkých okrskových
schôdzach okrem jednej. Počas
celého roku 2007 bolo odpracovaných 1 179 brigádnických hodín.
Nebudem nikoho kritizovať ani chváliť, nech sa každý člen ohodnotí sám
ako prispel k týmto výsledkom.
Tiež mi dovoľte, aby som pripomenula stráňavske hody, ako aj 80. výročie
založenia našej organizácie, ktoré
boli pripravené obecným úradom v
spolupráci s hasičmi. Našu obec a
Dobrovoľný hasičský zbor navštívili
vzácny hostia, ako prezident DPO SR
JUDr. Jozef Minárik, okresný veliteľ
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pán Jozef Trnka, predseda okresného výboru pán Peter Duríš,
podpredseda pre mládež pán Ján
Portášik a riaditeľ okresného výboru pán Viliam Kyšo. Naše oslavy
prišli pozdraviť aj organizácie nášho
okrsku Trnové, Višňové, Turie, Rosina, Mojšová Lúčka a Strečno.
Všetkým, ktorý nám spríjemnili
svojou prítomnosťou naše oslavy,
by som chcela ešte raz poďakovať.
Úprimné ďakujem patrí aj nášmu
starostovi Ing. Jozefovi Papanovi,
celému obecnému úradu a zastupiteľstvu za spoluprácu s naším
hasičským zborom. Tiež sa musím
poďakovať za zakúpenie 6 vychádzkových rovnošiat pre našich členov,
ako aj za nákup suvenírov pre každého hasiča. Dovoľte mi, aby som
sa z tohto miesta ospravedlnila v
mene svojom, ako aj celej organizácie za nedorozumenia a chyby,
ktoré sa vyskytli počas osláv.

S príchodom jarných dní sa
každoročne vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto
dôvodov sa k Vám touto formou hlásia opäť hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické
príčiny a poskytnúť Vám rady,
ako tie riziká podstatne obmedziť.
V tomto období vrcholia protipožiarne kontroly, ktoré
z poverenia obecného úradu
vykonajú najmä dobrovoľný
hasiči a ďalší špecialisti. Je
potrebné, aby ste dbali na ich
rady a odporúčania a zistené
nedostatky odstránili v záujme
Vašej bezpečnosti, ale i Vašich príbuzných a susedov.
Toto obdobie je typické ako „Jarné upratovanie“, kedy dôkladne vyčistíme všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál a uvoľnime potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečie vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných
porastov.
Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečie vzniku požiarov a najmä rozšírenia požiarov. Ešte
máme v živej pamäti nedávne lesné požiare na Záhorí a na Strednom
Slovensku, ktoré spôsobili nielen veľké finančné, ale i ekologické škody.
Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou požiarov.
Upozorňujeme i turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach
a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu a uloženiu popola pri
chatách.

Oznam!
priamo na dverách výkupne. Na
požiadanie v rámci obce zabezpečím bezplatne odvoz druhotných
surovín z Vašich domácností. Popri
výkupe druhotných surovín si budete môcť zakúpiť doplnkový tovar
– pšenicu, jačmeň, kukuricu, med,
orechy a iné za najlepšie ceny na
trhu. Príďte, budete vítaní.
9
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Oznamujem
váženým
občanom obce Stráňavy, že v piatok
7.3.2008 sme otvorili výkupňu
druhotných surovín v priestoroch
bývalého JRD. Výkupný čas bude
denne v pondelok až sobotu od
16:00 do 18:00 hodiny. Vykupovať
budeme všetky druhy železných
kovov, farebné kovy, sklo a papier.
Podrobný cenník bude vystavený

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Lesy sú naším bohatstvom,
upevňujú a vracajú nám zdravie.
Z ekologického hľadiska plnia
nenahraditeľnú funkciu. Veríme,
že v spolupráci so Štátnymi lesmi, urbanárskymi spoločnosťami
i majiteľmi lesov sa nám s Vašou
podporou podarí uchrániť prírodu
pred zbytočnými stratami.
Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je potrebné
ohlásiť na obecnom úrade, alebo
na ohlasovni požiarov.
Na záver nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských
a pracovných kolektívov. Len
spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto
obdobie zvýšeného nebezpečia
vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt
v prírode!

Vážení občania !
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Veľká noc
Začína sa Kvetnou nedeľou – je to deň spomienky na
slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V kostoloch sa svätia vŕbové prútiky – bahniatka, ako náhrada
za palmové ratolesti, ktorými mávali na česť a oslavu
Kristovi ľudia okolo Jeruzalema a v samotnom meste,
keď tam prichádzal na osliatku.
Potom nasleduje Veľký týždeň, v ktorom liturgia svätých
omší usmerňuje naše myšlienky len na Ježišovo utrpenie.
Zelený štvrtok – slávime pamiatku ustanovenia Eucharistie – Sviatosti Oltárnej. Ustanovil ju Ježiš pri Poslednej večeri, aby ostal medzi nami v tomto tajomnom
spôsobe. Aby sme ho mohli „požívať“ ako živý chlieb
– pokrm dôležitý pre večný život s ním v nebi.
Veľký piatok – deň smrti Pána Ježiša. V tento deň si
spomíname na jeho krížovú cestu, z Jeruzalema na Golgotu a na jeho ukrutnú smrť ukrižovaním. V tento deň
je prísny pôst nielen od mäsitého pokrmu, ale dospelý
človek, ak je zdravý, mal by sa dosýta najesť iba jedenkrát, zachováva sa posvätné ticho. Neslúži sa sv. omša,
je iba pobožnosť úcty k svätému krížu a prijímanie.
Biela sobota – Ježiš leží v hrobe. V každom kostole je
pripravený Boží hrob – ako napodobenie hrobu Ježiša.
Veriaci sa chodia pokloniť k sv. hrobu. Večer je omša a
slávnosť vzkriesenia.
Veľkonočná nedeľa – Oslava Kristovho zmŕtvychvstania.
Oslava Krista, ktorý zvíťazil nad hriechom a smrťou. Radostné „aleluja“ je dobrou správou pre každého človeka.

Veľkonočné Aleluja
Náš terajší život má byť prípravou
na oslavu Boha, lebo večné plesanie nášho budúceho života bude
oslavou Boha. A nik sa nemôže
stať súcim pre budúci život, ak sa
naň nepripraví už teraz. Preto teraz
Boha oslavujeme, ale ho aj prosíme. Naša oslava je poznačená radosťou, prosba vzdychaním. Máme
totiž prisľúbené niečo, čo ešte nemáme. A pretože je pravdovravný
ten, ktorý to prisľúbil, radujeme sa v
nádeji. Lenže ešte to nemáme, preto v túžbe vzdycháme. Dobre bude,
keď vytrváme v túžbe, kým nepríde
to, čo je prisľúbené, lebo vzdychanie prestane a ostane iba oslava.
Pre tieto dve obdobia - jedno, to terajšie v pokušeniach a súženiach tohoto života, druhé, to budúce v istote
a večnom plesaní - máme zavedené
10

Ohlasuje, že máme opäť otvorenú cestu k otcovi do neba.
Takisto i na Veľkonočný pondelok prežívame a oslavujeme túto veľkú udalosť.
Mgr. Alžbeta Pešková

aj slávenie dvoch období: pred Veľkou nocou a po Veľkej noci. To, ktoré je pred Veľkou nocou, naznačuje
súženia, v ktorých sa teraz nachádzame; to, ktoré prežívame teraz, po
Veľkej noci, naznačuje blaženosť, v
ktorej potom budeme. Čo slávime
pred Veľkou nocou, to aj prežívame;
ale čo slávime po Veľkej noci, iba
naznačuje, že to ešte nevlastníme.
Preto tamto obdobie prežívame v
pôstoch a v modlitbách, ale v tomto
období vynechávame pôst a prežívame ho v oslave. A toto vyjadrujeme
tým „Aleluja“, ktoré spievame.
Na našej Hlave je oboje naznačené,
oboje znázornené. Pánovo umučenie nám predstavuje život v terajšej
tiesni, lebo sa musíme namáhať, trpieť a nakoniec umrieť; Pánovo zmŕtvychvstanie a oslávenie nám zasa
ukazujú život, ktorý máme dostať.
www.christ-net.sk

Sväté omše počas
Veľkej noci
Zelený štvrtok ......... 16:30
Veľký piatok ............ 16:30
Biela sobota ........... 18:00
Veľkonočná nedeľa .... 9:00

Oznam
Dňa 25.5.2008 bude v
našom rímskokatolíckom
kostole slávnosť
1. svätého prijímania.

Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy
Dátum
Január
25. 1. 2008, piatok
Február
23. 2. 2008, nedeľa
Marec
22. 3. 2008, sobota
Apríl
12. 4. 2008,sobota
27. 4. 2008, nedeľa
Máj
11. 5. 2008, nedeľa
16.-18. 5. 2008
pia. - ne.
Jún
29. 6. 2008, nedeľa
Júl
19. 7. 2008, sobota
August
9. 8. 2008, sobota

Podujatie

Koordinátor

Valná hromada Klubu turistov a ochrancov prírody
Zasadačka KD

Výbor

Stráňavy - Javorina - Markova - Kojšová - Stráňavy
Zimný výstup, trasa podľa podmienok

J. Moravčíková

Výstup na Javorinu pri splne mesiaca, 4. ročník

V. Oščiatka

Otvorenie jarnej turistickej sezóny na Lietavskom hrade, individuálne KST Liet. Svinná
Úprava hrobu a okolia na Javorine, brigáda
Výbor
Tradičný hviezdicový výstup na Javorinu, k 63. výročiu ukončenia II. s.v.
Západnou časťou hrebeňa Nízkych Tatier
Donovaly – Čertovica, ubytovanie na chatách

Š. Ďurnek
J. Vavrík

Stráňavy - Havranka - Stráňavy
13. memoriál Jozefa Ďurneka – rodinná turistika

P. Ďurnek

Výstup na Strážov
Pružina - Strážov - Čičmany

J. Stanco

Štefanová - Stoh – Poludňový Grúň - Chleb - Vrátna
Hrebeňová túra , možnosť iných trás

J. Vavríková

M. Bičianek
V. Květoň
P. Majtán
E. Ceterová
Výbor
Š. Martinková

boru občianskeho združenia boli:
Janka Barošincová, Štefan
Ďurnek, Pavol Majtán,
JUDr. Marián Novák.
Predstavenstvo OZ:
Jana Vavríková
Štefan Ďurnek
Dana Oščiatková
Pavol Majtán
Ing. Pavol Ďurnek
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Občianske združenie, Klub turistov a ochrancov prírody Stráňavy
je dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania a
rozširovania ich záujmov a potrieb,
najmä v oblasti telesnej výchovy,
športu a turistiky, ale aj v iných
oblastiach spoločenského a kultúrneho života.
Vznik: 5. 12. 2002
Svoju činnosť začalo ustanovujúcim
valným zhromaždením 21. 2. 2003.
Zakladajúcimi členmi prípravného vý-

Výbor

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

September
5. - 7. 9. 2008
Slovenský raj - Podlesok
pia. - ne.
Túry podľa výberu, ubytovanie
13. 9. 2008, sobota Výstup na Minčol, k 652. výročiu vzniku obce
Október
11. 10. 2008, sobota Fačkovské sedlo - Kľak - Fačkov, jesenný výstup
November
29. 11. 2008, sobota Turčianske Teplice, Aquapark
December
26. 12. 2008, piatok Strečno - Chata pod Suchým - Strečno, Štefanský výstup
31. 12. 2008, streda Stráňavy - Hoblík - Stráňavy, Silvestrovský výstup - 6. ročník
Január
3. 1. 2009, sobota
Výstup na Čipčie, 33. ročník
Ďalšia činnosť – čistenie turistických chodníkov v našom okolí, organizačná
výpomoc pri cyklistických pretekoch – bližšie informácie pred akciou

Kontakt: 041/5966077
11
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Informácie z únie – Uberte!
Aj malými zmenami môžete prispieť k celosvetovému
boju proti klimatickým zmenám - a súčasne ušetriť výdavky za energie a kúrenie! Uvidíte, aké je to ľahké vďaka týmto jednoduchým tipom.
• Znížte kúrenie. Znížením teploty len o 1 °C môžete
znížiť účet vašej rodiny za energiu o 5 - 10 % a znížite
emisie CO2 až o 300 kg za domácnosť a rok.
• Naprogramujte termostat tak, aby bola teplota v
noci, alebo keď nie ste doma, nízka a predtým ako vstanete, alebo sa vrátite domov, bola opäť príjemná. Takto
môžete znížiť účet za vykurovanie o 7 - 15 %.
• Vymeňte okná s jednoduchým sklom za okná s
dvojitým sklom. Vyžaduje si to počiatočné investície, ale
strata energie unikajúcej cez okná sa zníži na polovicu
a z dlhodobého hľadiska sa to vyplatí. Ak si vyberiete to
najlepšie, čo trh ponúka (drevený rám s dvojitým sklom
s nízkym prestupom tepla plnené argónovým plynom),
môžete znížiť straty energie o viac ako 70 %.
• Nenechajte unikať teplo z vášho domu dlhší čas.
Pri vetraní domu otvorte okná len na niekoľko minút. Ak
ponecháte trochu otvorené okno po celý deň, energia
potrebná na udržanie tepla vo vnútri domu počas šiestich chladných mesiacov (vonkajšia teplota menej ako
10 °C), vyprodukuje takmer 1 tonu emisií CO2.
• Znížením teploty len o 1 °C môžete znížiť účet vašej
rodiny za energiu o 5 - 10 % a znížite emisie C02 až o
300 kg za domácnosť a rok.
• Zabezpečte kvalitné zateplenie domu, z dlhodobého hľadiska jednou z najefektívnejších ciest znižovania
emisií CO2 a šetrenia energiou. Strata tepla cez steny,
strechy a podlahy má na celkovej strate tepla obvykle
podiel viac ako 50 %. Izolujte aj nádrže na teplú vodu,
rozvody centrálneho vykurovania, ako aj dutiny stien a
za radiátory umiestnite hliníkové fólie.
• Presťahujte chladničku a mrazničku - ich umiestnením do blízkosti variča alebo bojlera spotrebujete
oveľa viac energie, ako keby stáli osamote. Ak ich napríklad dáte do teplej pivnice, kde je teplota miestnosti

Ekologické riadenie
automobilov

Medzi ciele Európskej komisie
v oblasti energetiky a klimatických
zmien patrí aj 20%
redukcia CO2
do
roku
2020.
Na
produkcii CO2
sa vo výraznej
miere podieľa aj doprava Iniciatíva
Ekologické riadenie znamená
12

30 - 35 °C, je spotreba energie takmer dvojnásobná a
pri chladničke sa zvýši produkcia emisií CO2 za rok o
160 kg a pri mrazničke o 320 kg.
• Pravidelne rozmrazujte chladničku a mrazničku.
Ešte lepšie je vymeniť ich za nové modely, ktoré majú
cyklus automatického rozmrazovania a spravidla až
dvakrát
• nižšiu spotrebu energie, ako ich starší predchodcovia. Pri kúpe nových spotrebičov (nielen chladničiek,
ale aj práčok, umývačiek riadu a pod.) si vyberte také,
ktoré majú označenie European Gráde A+, čo znamená, že sú veľmi úsporné. Porovnajte spotrebu energie
aj medzi spotrebičmi onačenými A+, keďže aj v rámci
triedy môžu byť rozdiely.
• Buďte pozorní pri nastavovaní režimu - ak nastavíte
chladničku na najchladnejší režim, nielen že spotrebujete viac energie, ale ani vaše potraviny nevydržia dlho
čerstvé, keďže sa zmrazením môžu znehodnotiť.
• Nevkladajte horúce alebo teplé jedlá do chladničky. Ich vy chladení m pred vložením do chladničky
ušetríte energiu.
• Skontrolujte, či nemáte príliš horúcu vodu. Termostat bojlera by nemal byť nastavený na viac ako
60 °C. To isté
platí pre bojler
centrálneho
vykurovania.
Nezabúdajte,
že 70 % energie používanej
v domácnostiach v EÚ sa
míňa na vykurovanie domov
a ďalších 14 %
na ohrev vody.

energeticky efektívne riadenie
automobilov, v realite ale tiež znamená bezpečnejšie, ekonomickejšie a ekologickejšie motoristické
správanie. Ekologické riadenie je
technicky jednoduché, dostupné
pre každého motoristu, no v prvom
rade je to inteligentný spôsob riadenia automobilu. Výhody ekologického spôsobu jazdy:

• bezpečnosť cestnej premávky,
• efektívnejšie a zároveň ekonomickejšie využívanie paliva,
• zníženie nákladov na prevádzku automobilu,
• redukcia hluku,
• zvýšenie komfortu jazdy pre
pasažierov.
Ekologickému spôsobu riadenia
auta saje možné naučiť rýchlo
a jednoducho aj pri dodržiavaní
nasledujúcich zásad:
 pokračovanie
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• čo najskoršie preradenie
rýchlostného stupňa na vyšší
(autá: 2.000-2.500 rpm)
• udržiavanie už nadobudnutej
rýchlosti na čo najvyššom možnom rýchlostnom stupni
• obmedzenie brzdenia, ktoré
nieje nevyhnutné
• kontrola hustoty tlaku pneumatík raz za mesiac (+0,2 bar)
• dodržiavanie rýchlostných
obmedzení (obmedzenie prirýchlej jazdy)

• prehľad o spotrebe na základe
informácií palubného počítača Na
základe dodržiavania princípov ekologického riadenia je možné obmedziť mesačnú spotrebu paliva o viac
ako 10%, čo pri stále rastúcich cenách pohonných hmôt môže predstavovať okrem pozitívneho vplyvu
na životné prostredia aj podstatné
šetrenie finančných prostriedkov.

Za hodinu
Zariadenie
60-wattová žiarovka
Úsporná žiarovka
zodpovedajúca bežnej
60-wattovej žiarovke
Halogénová lampa
Televízor
Stereo alebo hi-fí veža
Prenosný a stolový
počítač
Vysávač
Sušič vlasov
Rýchlovarná kanvica
Mikrovlnná rúra
Práčka
Sušička
Umývačka riadu
Elektrický radiátor alebo
Klimatizácia
Malý elektrický varič vody

Zariadenie

Výkon
(vo wattoch)

Emisie C02
za hodinu
(g)1

60

39

Prevádzkové
náklady
na hodinu
(v centoch)2
0,6

11

7

0,11

300
80-300
55-500

195
52-195
36-325

3
0,8-3
0,6-5

80-360

52-234

0,8-3,6

700-2000
800-2000
300-3200
700-2100
500-3000
500-5700
700-3000
500-3000
800-5000
1500-6000
Za mesiac

455-1300
520-1300
195-2080
455-1365
325-1950
325-3705
455-1950
325-1950
520-3250
975-3900

7-20
8-20
3-32
7-21
5-30
5-57
7-30
5-30
8-50
15-60

Výkon
(vo wattoch)

Chladnička
200-700
Mraznička
300-700
1 Pri 650 g emisií C02 na 1 KWh
2 Pri cene 0,10 eura za 1 KWh

94-328
140-328

Prevádzkové
náklady za
mesiac
(v eurách)2
14-50
22-50

ani sebeckí, ani zákerní, vy chcete,
aby všetci okolo vás mali v živote dostatok, nezávidíte úspech. Aj preto
sa vám konečne dostane ocenenia
a uznania, aj od ľudí, ktorí si vás doteraz príliš nevšímali. No mladší z vás
by si mali dať pozor na lásku, darmo
budú očarení istou osobnou, nebude k nim ani trochu úprimná a sklamanie v láske bude tmavým miestom
na inak výnimočne vydarenom období. Ale nemali by ste zatrpknúť, váš
výber síce nebol správny, lenže nie
je to posledná možnosť na šťastie v
partnerskom živote. Možno sa stačí
len lepšie poobzerať a nájdete to
správne srdce, ktoré bije len a len
pre vás. A možno už dlhší čas.
13
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Horoskop - Býk
Vy, ako znamenie so
živlom zem, sa v roku
2008 nemusíte ničoho
obávať. Práve naopak, vy
budete tí, ktorí sa ocitnú na čele, na
vás sa ľudia budú obracať so žiadosťami o radu, pomoc, finančnú, ale aj
pokiaľ ide o kontakty, známosti na
vyšších miestach. Akoby ste sa konečne dostali do centra pozornosti,
akoby si každý uvedomil vašu cenu,
dosah vašich činov, rozhodnutí a aj
vašu múdrosť a prezieravosť. Zrazu
vaša pomalosť, vyhľadávanie stability a istého výnosu bude to, čo je in
a vy sa radi podelíte so svojimi skúsenosťami a poznatkami. Vy nie ste

Emisie C02
za mesiac
(kg)1

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI

Horoskop - Baran
Baranom rok 2008 prinesie mnoho váhania.
Niežeby ste nemali jasno
v tom, čo chcete dosiahnuť, alebo ako, či s kým,
skôr bude problém vo vašom pocite,
že nie ste zdravotne v poriadku. A ten
bude správny. Vaše zdravie je už dlhší
čas narušené a teraz sa to prejaví - začiatok roka bude pre mnohých z vás
obdobím, keď budete musieť riešiť
závažné ochorenia, ale aj maličkosti.
Od bolesti chrbtice, cez problémy
s trávením, detoxikáciou a rôznymi
zápalmi, sa nakoniec dostanete aj
k celkovej zmene vášho jedálnička.
Okolnosti vás donútia zmeniť spôsob
stravovania, čo sa ale nakoniec ukáže
ako skvelé rozhodnutie. Budete sa cítiť lepšie a odolnejšie, aj preto nakoniec dobehnete všetko, čo zmeškáte
kvôli zdravotným problémom. Od
mája môžete rátať s prílevom energie,
najmä podnikajúci Barani sa nebudú
môcť na nič sťažovať. Ale pozor na
zadné vrátka, nemali by ste riskovať
nadmieru, vždy si nechajte niečo v
rezerve. Láska a citový život nebudú
pre vás prioritou, každý z vás bude
myslieť viac na seba, ako na iných,
čo je ale správne, keďže vy sa zvyknete rozdávať. Peniaze, investície,
nové projekty - to všetko vás bude
nadchýnať a vy nedokážete odolať, aj
keď by si zmeny vyžiadali sťahovanie
a prerušenie rodinných väzieb.

Koľko vás stojí používanie rôznych zariadenia, aké emisie C02 im
zodpovedajú

1 / 2008
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Fujara
„Keď počujem hrať fujaru, moje srdce plesá,“ hovorieval môj dedko.
Veľmi dlho som mu nerozumela. Slovo fujara a folklór mi
nič nehovorilo a vlastne som ho ani nevnímala, iba som
sa čudovala v duchu, prečo starší súhlasne prikyvujú
hlavami a zvláštne sa
pritom usmievajú. Až keď som trochu
podrástla, naučila sa čítať, začalo mi vŕtať
v hlave, čo to tá fujara vlastne je. Dedko
už nebol medzi nami, a preto mi pomôcť
vysvetliť nemohol. Máme teraz dosť možností na získavanie informácií, a tak som
to využila i ja. Dočítala som sa veľa zaujímavého.
...Fujara je označovaná za kráľovnú medzi
ľudovými nástrojmi,...je drevená trojdierková píšťala so zádumčivým hlasom,...
vysoká dva metre a zdobená krásnymi
ornamentmi,... jej jedinečný zvuk môžeme počuť na rôznych slávnostiach, ... jej
piesne sú ťahavé a pomalé s témami lásky,
ale i zbojnícke a pastierske,... pôvodným
domovom fujár je Podpoľanie.

Výzva
Vážení rodičia,
podľa §50 a 52 ods. 26 zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
môžete poukázať 2% zaplatenej
dane Vami zvolenej mimovládnej
neziskovej organizácii.
Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu
v tejto možnosti ako pomôcť škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Čiastka, ktorá bude pripísaná na
účet Nadácie Spoločne pre región, a následne prevedená na
účet školy, bude využitá na športové účely - športové zariadenia,
náčinie, náradie.
Vyzývame Vás, poukážte aj Vy
podiel zaplatenej dane z príjmu
svojim deťom!
Kópiu vyhlásenia alebo kópiu
daňového priznania odovzdajte
na škole, ktorú navštevuje Vaše
dieťa.
BEZ TOHOTO VYHLÁSENIA
ALEBO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
NEBUDE MOŽNÉ PLATBU IDENTIFIKOVAŤ.
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„No dobre, ale čo je to vlastne za nástroj???“
Uvidela a počula som ju. Bola som spolu s rodičmi na
Folklórnom festivale vo Východnej. Učarovala mi hneď
trikrát. Prvýkrát svojou veľkosťou.
„Ako bude vyzerať fujarista, ktorý bude na nej hrať?“
Druhýkrát tým, že bola nádherne vyzdobená.
„Kto dokáže vyčarovať takéto ornamenty musí byť dobrý majster.“
A tretíkrát svojím zvukom, mäkkým
pokojným hlasom ospevujúcim krásy
nášho Slovenska.
Bola som veľmi prekvapená. Netušila
som, že popri hudbe ktorú počúvam
ja i moji spolužiaci, ma niečo z folklóru
zaujme.
Keď vidím nášho prezidenta alebo iného
štátnika, ako dáva fujaru do daru hosťom
z iných krajín, usmievam sa. Viem prečo.
Je to ozajstný skvost, a preto niet divu, že
bola zaradená do Zoznamu kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Lucia Brodňanová
6.roč., 1. miesto v okr. súťaži

O fašiangoch
Fašiangy vždy boli obdobím veľkej zábavy. Je to čas medzi Vianocami
a Veľkou nocou. Ľudia sa obliekajú do všelijakých masiek a kostýmov
a v sprievode hudobníkov, chodia po dedinách z domu do domu a zabávajú sa.
Aj ja ich vždy čakám so zvedavosťou, aké masky zasa uvidím.
Mama ich pohostí šiškami, pohárikom alkoholu a prispeje vajíčkom, slaninou a peniazmi. Oni sa nám odvďačia zábavou a tancom.
Treba sa nám na fašiangy poriadne pozabávať, lebo až do Veľkej noci je
pôst.
Dúfam, že sa podarí ešte veľmi dlho udržiavať tieto krásne tradície.
Jakub Kurtík

Päť rôznofarebných prepojených kruhov, ... TAJNIČKA, sa prvý raz použilo ako
symbol olympijských hier v roku 1920.
Pomôcky:
DAUT,
ABID,
OZALIT

otec
(fam.)

šija

Anastázia
(dom.)

Pomôcky:
značka
časť noža
herecká UNUS,TA rúbanisko
elektrónúloha -PA, ANAS, po česky
(zastar.)
voltu
KRIS, RO

Mohamedov
radca

svetová
strana

dobrá
vôľa
vyhovieť

koniec
tajničky

polynézsky
papier

kľavo
dámsky
klobúčik

vyhynutý
kočovník
stred
tajničky

hybský
zbojník
kazašská
hora

planografický
papier
Pomôcky:
rímska
marocká
RAP,BIBI,
začiatok
bohyňa ranrieka
ASADO,
tajničky
ných zôr
automobil
NARAS
staroarménske
mesto

ináč
vak na
kumys
promočná
sieň
koráb
pôšte

jeden po
latinsky

počítať

lúka
(kniž.)
vábi
zmenkový
ručiteľ
mužské
meno

druh
papagája

pulz
ligot
letopis
fungovanie

Pomôcky:
čuch
ACHAIA,
zvierat
FURON, ľud. hud.
AZA, NAI nástroj

tam
valeriána
čistidlo na
okná
vynadala

slávnosť
španielsky
pokrm
gibon
bieloruký

druh lieku
(diuretikum)

letný
mesiac
tŕnitý africký
porast
značka
voltampéra

nemecký
určitý člen
uzbecká
flauta

poľovný
pes

planétka

strach

skr. súhv.
Delfín
severský
paroháč

solmizačná
slabika
značka
pikoampéra
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súper

malajská
dýka
krátky muž.
kabát
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odjedal

Air
Canada
(skr.)

ruský
súhlas
odroda
nikelínu

taliansky
prístav
hrubý
povraz

obzobal
apriórny
umelý
jazyk

pästiarsky
úder
listnatý
strom
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IV. liga - SEVER - ročník 2007/2008
Rozlosovanie jarnej časti - dospelí
14. kolo 30.3. 2008 o 15.00

Rosina - Stráňavy
- predohratý na jeseň (4:0)

Tabuľka - dospelí
1.

Kotrč.Lúčka

14

8

3

3

25:18

27

2.

Valča

14

8

2

4

25:18

26

3.

Trebostovo

13

7

4

2

25:10

25

4.

Tvrdošín

14

7

3

4

22:14

24

5.

Zav.Poruba

13

5

6

2

25:16

21

6.

Belá-Dulice

14

5

5

4

17:17

20

7.

Kys. Lieskovec

14

6

2

6

21:22

20

8.

Oščadnica

12

5

4

3

26:14

19

9.

Or. Jasenica

14

6

1

7

19:22

19

10.

Dúbrava

14

5

3

6

29:26

18

11.

Turany

14

4

3

7

12:24

15

12.

Teplička n. V.

14

3

4

7

17:26

13

13.

Stráňavy

14

3

2

9

15:32

11

14.

Rosina

14

1

4

9

14:33

7

Štiavnik - Stráňavy

1.

Rajec

14

10

0

4

48:16

30

Stráňavy - Belá

2.

Tvrdošín

14

9

2

3

34:19

29

16. kolo 13.4. 2008 o 13.00

L. Hrádok - Stráňavy

3.

Predmier

14

8

2

4

39:24

26

17. kolo 20.4. 2008 o 13.30

Stráňavy - Hôrky

4.

Stráňavy

14

8

1

5

30:33

25

18. kolo 27.4. 2008 o 13.30

Tvrdošín - Stráňavy

5.

Hôrky

14

7

2

5

30:22

23

Stráňavy - Rajec

6.

Štiavnik

14

7

2

5

26:20

23

Lipt. Sliače - Stráňavy

7.

ŠK Belá

14

6

1

7

35:31

19

21. kolo 18.5. 2008 o 14.30

Černová - Stráňavy

8.

Zuberec

14

6

0

8

26:32

18

22. kolo 25.5. 2008 o 14.30

Stráňavy - Predmier

9.

Lisková

14

5

3

6

27:40

18

Zuberec - Stráňavy

10.

Černová

14

5

2

7

27:27

17

Stráňavy-Z. Poruba

11.

Lip. Sliače

14

5

1

8

37:48

16

Lisková - Stráňavy

12.

L. Hrádok

14

5

1

8

24:41

16

13.

Zav. Poruba

14

4

1

9

33:34

13

14.

Strečno

14

3

2

9

23:52

11

15. kolo 6.4. 2008 o 15.30

Stráňavy-Turany

16. kolo 13.4. 2008 o 15.30

Teplička n. Váh. - Stráňavy

17. kolo 20.4. 2008 o 16.00

Stráňavy-Z. Poruba

18. kolo 27.4. 2008 o 16.00

Tvrdošín - Stráňavy

19. kolo 4.5. 2008 o 16.30

Stráňavy - Valca

20. kolo 11.5. 2008 o 16.30

Oščadnica - Stráňavy

21. kolo 18.5. 2008 o 17.00

Kotr. Lúčka - Stráňavy

22. kolo 25.5. 2008 o 17.00

Stráňavy - O. Jasenica

23. kolo 1.6. 2008 o 17.00

Dúbrava - Stráňavy

24. kolo 8.6. 2008 o 17.00

Stráňavy - Bela - Dulice

25. kolo 15.6. 2008 o 17.00

K. Lieskovec - Stráňavy

26. kolo 22.6. 2008 o 17.00

Stráňavy - Trebostovo

Rozlosovanie jarnej časti - dorast
14. kolo 30.3. 2008 o 12.30
15. kolo 6.4. 2008 o 13.00

19. kolo 4.5. 2008 o 14.00
20. kolo 11.5. 2008 o 14.00

23. kolo 1.6. 2008 o 14.30
24. kolo 8.6. 2008 o 14.30
25. kolo 15.6. 2008 o 14.30
26. kolo 22.6. 2008 o 14.30

Stráňavy - Strečno

Tabuľka - dorast

Káder mužov: Mydlo, Syrovatka, Machyňa, Hreus, Hruška,
Meliš, Vacek, Cetera R., Lončík, Barošinec, Berzák
Prišli: Jamečný (K.N.Mesto), Michulek (K.N.Mesto), Barošinec
(návrat z hosťovania), Podmanický (Bánová), Turský (Rosina),
Košút (Dubové)
Odišli: Vančík (D.Hričov), Martinka (Bánová), Šmehýl (ukonč.
činn), Podmalík (Žilina), Cetera Lukáš (preruš, činnosti),
Čuraj (Valca), Bukovčan (Valca)

Priateľské zápasy mužov:
Stráňavy - Strečno
Martin - Stráňavy
Bánová „B“ - Stráňavy
LLúčka-Stráňavy
Rosina -Stráňavy
Krásno-Stráňavy

5:4
5:3
4:2
2:1
6:6
3:2

a

4:1

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

