STRAŇAN
Informátor obce 2021
Vážení spoluobčania,
Čas neúprosne letí a máme tu opäť koniec roka 2021, ktorý tiež nebol ľahký čo sa týka
opatrení proti Covid a to hlavne začiatkom roka kedy sa rozmohla tzv. druhá vlna tohto
vírusu. Bola možnosť sa dať zaočkovať proti tomuto vírusu. Informácia z konca novembra
bola taká, že túto možnosť využilo 380 obyvateľov, čo činí 44%. Zákonnou úpravou
dokonca starší občania sú motivovaní, keď sa zaregistrujú do konca tohto roka. Prikláňam sa
k odborníkom, že táto aktivita je hlavne o tom, aby sa znova nenaplnili nemocnice a to hlavne
nezaočkovanými, ktorých končí drvivá väčšina na lôžkach v nemocniciach. Viem, že situácia
nie je jednoduchá a ako sa hovorí nie je ,,dobrá doba,, a viacerí musíte viackrát obrátiť eurá
v peňaženkách, že čo skôr zabezpečiť do rodiny a ešte počúvať rôzne ,,zlé,, správy o zvýšení
cien energií v roku 2022. Aj z tohto dôvodu nepristupujeme zo zvyšovaním daní a poplatkov
pre rok 2022 a poväčšine ostávame na predchádzajúcich sadzbách.
Asi všetci viete, že jednej rodine sa prihodilo nešťastie, požiar RD dňa 6.12.2021.
Veľmi oceňujem spolupatričnosť občanov, ktorí sa zomkli a pomohli pri likvidačných
prácach po požiari a veľa ľudí prispelo ihneď aj finančne. Z pozície obce sme zabezpečili
utvorenie tzv. transparentného účtu, na ktorý je možné zasielať príspevky. Uvedená rodina ma
požiadala aby som aj touto formou vyslovil všetkým poďakovanie, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli.
Napriek všetkému zvláštnemu v roku 2021, znova sú tu najkrajšie sviatky roka Vianoce. Nabádajú nás k tomu, aby sme v kruhu svojich rodín spoločne zasadli
k štedrovečernému stolu a strávili ich určite aj spomienkami na tento rok, ktorý sa o pár dní
stane minulosťou. Asi tak je to aj v živote obce. Aj my chceme zhodnotiť rok 2021 a zároveň
Vás informovať o tom, čo by sme chceli realizovať v nastávajúcom roku.

Jednou z vecí, ktoré som chcel zlepšiť je informovanosť, predovšetkým zasielanie
správ na Vaše emailové adresy. Momentálne posielame správy na 80 mailových adries. Ak sa
chce niekto pridať, je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na webovej stránke obce
www.stranske.sk. Ak sa náhodou nechcete takto registrovať, ponúkam jednoduchšiu cestu a to webová aplikácia „V obraze“, ktorá je tiež na stiahnutie na webe obce, respektíve QR
kód, ktorý je dostupný na zastávkach autobusov s označením „V obraze“. Ak urobíte tento
krok, aplikácia Vám bude dávať avízo, že bola vydaná nejaká správa zo strany obce a krátke
informácie sa dozviete aj vtedy, keď ste napr. v práci a nemáte možnosť počuť oznam
v rozhlase. Taktiež touto komunikáciou môžete zaslať aj Vaše návrhy, názory, prípadne
niečo, čo by ste chceli zmeniť, spropagovať.
Z prevedených prác to bolo kompletné prelepenie strechy ZŠ hydrobitom. Pre
zlepšenie vzhľadu budovy ZŠ, ale aj zlepšenia tepelnoizolačnej odolnosti sa podarilo zatepliť
cca 200 m2. Upravila sa náterom kaplnka pri lipách, drobná regulácia pri Obecnom úrade. Bol
vyhotovený krytý prístrešok pre uskladnenie smetných nádob v chatovej osade. Ku koncu
roka dodávateľ firma Maruna s.r.o. Terchová zregulovala časť toku v dĺžke 50 m.
Kanalizáciu v lokalite Záhumnie si realizovali stavebníci domov .
Prelepenie strechy ZŠ a všetky potrebné rôzne práce, hlavne však kosenie a zimnú
údržbu chodníkov vykonáva pracovník obce p. Dávidík Milan za čo mu patrí poďakovanie.
Poslanci OZ boli ústretoví, hlavne pri zabezpečení hodov ako aj aktívnou prácou na
rozhodovaní v OZ.

POĎAKOVANIA
Je potrebné poďakovať obecnému zastupiteľstvu ako aj ostatným spoluobčanom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri Hodoch, ktoré sme pre Vás v tomto roku pripravili.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa angažujú pri zabezpečovaní čistoty obce, areálu
cintorína počas leta brigádnikmi a tiež pred hodami.
Poďakovanie patrí našim hasičom DHZ, športovému oddielu stolného tenisu,
dychovke.
Ďakujem všetkým zamestnancom obce vrátane pracovníčok kancelárie OcÚ za ich
odvedenú prácu.

AKCIE PLÁNOVANÉ NA ROK 2022
Program podujatí, ktoré bude organizovať obec alebo sa spolupodieľať v roku 2022:
26.02.2022
30.04.2022
07.05.2022
13.05.2022
31.05.2022
11.06.2022
21.08.2022
18.10.2022
25.11.2022
05.12.2022

Fašiangy
stavanie mája
sv. omša pri studničke sv. Floriána
Deň matiek (piatok)
Váľanie mája
Deň detí
Hody (nedeľa)
posedenie so staršími (utorok)
Adventné trhy (piatok)
Mikuláš (pondelok)

DANE A POPLATKY
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa

sadzby pre rok 2022 sa nemenia.
ostáva na sume 6,00 EUR

Vývoz KO
sadzby pre rok 2022 sa takmer nemenia . Od februára prechádzame na elektronický
systém zberu odpadov tzv. ELWIS. Leták o tom dostanete samostatne, vrátane
kódových lístkov na plasty. Pristupujem k realizácií počtu smetných nádob v rodinných
domoch, a to počet osôb do 5 – jedna smetná nádoba, pri počte 5 a viac – max 2 smetné
nádoby. Domácnostiam, ktorým nebude vyhovovať tento spôsob budú musieť uhradiť za
ďalšiu smetnú nádobu poplatok – o výške poplatku rozhodne OZ na zasadnutí v novom roku
2022.
Suma za vývoz a uloženie odpadu - 24 EUR/osoba/rok. Zároveň chcem pripomenúť,
že poplatok mohol byť aj vyšší, ale keďže máme kompostéry, nemuseli sme započítať
náklady na riešenie tohto nariadenia. Tie sú určené na odpad biologicky rozložiteľného
z domácnosti. Chcem preto požiadať využívajte tieto kompostéry a tí, ktorí ich ešte nemáte
zložené bolo by vhodné, aby ste tak učinili a začali využívať na určený účel.
Občania ZŤP, ZŤP-S budú platiť sumu 16,80 EUR.
Študenti na internátoch, ktorí donesú potvrdenie o návšteve školy (treba doručiť
najneskôr do 31.01.2022), budú mať poplatok znížený o 50%.t.j. 12 EUR. Tak ako bolo
sľúbené minulý rok, domácnosti, ktoré pravidelne separovali plasty, budú mať zľavu vo výške
2 € na občana v domácnosti.
Pre občanov dlhodobo sa zdržujúcich v zahraničí, sa poplatok nevyrubuje (treba to nahlásiť
prostredníctvom rodinného príslušníka).
Poplatok za drobný stavebný odpad je vo výške 0,0158 €/kg.
Poplatky musia byť zaplatené do 31.07.2022. Ten, kto chce využiť platenie poplatkov
na splátky, musí o to požiadať, ale najneskôr do 31.03.2022. Viem, že situácia
v domácnostiach nie je jednoduchá, ale potom aj obec má problémy s platením služieb, ktoré
platíme vývozcom. Vývozcom KO je firma T+T s.r.o. Žilina.

ČISTOTA V OBCI
Posledné roky sa snažíme zlepšovať podmienky na separovanie odpadu. Pribudli
nádoby na sklo, VKM a pravidelne sa zbierajú plasty. Napriek tomu ešte veľa našich
spoluobčanov znehodnocuje životné prostredie tak, že separujú rôzny odpad pohodením do
rieky, resp. na breh rieky ako i na „ iné“ miesta v našej obci. Dokonca máme aj povinnosť
Vás informovať, že správca toku SVP š.p. žiada, aby sa nevysýpal odpad akéhokoľvek druhu
na brehy potoka. Už viackrát sa posielali rôzne letáky a aj v roku 2022 bude takýto
samostatný leták hlavne o systéme zberu a tiež vývoze žúmp, ako aj kontrola napojenia na
kanalizáciu u tých, ktorí majú zriadené prípojky.

KULTÚRA
Spolu s obecným zastupiteľstvom sa realizovali iba hody obce. Kvôli pandemickým
opatreniam sme nemohli uskutočniť viaceré naplánované akcie. Už tradične najdôležitejšou
akciou sú Hody a tohto roku sme do poslednej chvíle rozmýšľali, či vôbec budú. Po dlhej
úvahe sme sa rozhodli uskutočniť túto akciu iba v nedeľu 22.08.2021. Na začiatoku bola
sv.omša. V kultúrnom programe vystúpili: Dychovka Straňanka, skupina Sako band,
skupina Torzo, vystúpenie AT Band ktorá Vás zabávala aj na tanečnej zábave .
Ozvučenie zabezpečil p.Dikant.
Z pracovného pohybu okolo zrúcaniny gotického kostola ste isto zistili, že práca na
kostole opäť pokročili. Občianske združenie „Obnova slovenskej zeme“ sa veľmi snaží.
Uvedené združenie získava finančné prostriedky iba z grantov, tento rok prispela aj obec
z rozpočtu v sume 1500,00 EUR. Podľa množstva financií budú môcť pokračovať na ďalších
prácach.
Poďakovanie patrí p. Gašpierikovi z tohto združenia a aj občanom z našej obce, ktorí
boli zamestnaní na dobu určitú.

NA ČO BY SME CHCELI UPOZORNIŤ
Dochádza k znehodnocovaniu areálu multifunkčného ihriska a to poškodzovaním sietí, ale
hlavne používaní hrubých nadávok a to aj školopovinnými deťmi čo v značnej miere obťažuje
občanov bývajúcich v tesnej blízkosti ihriska. Bolo by vhodné preventívne upozorniť mládež,
aby sa zdržiavali takéhoto konania. Napriek ústnym upozorneniam nedochádza k náprave.
Ešte stále sú prípady (aj keď ojedinele) celodenného parkovania áut na chodníku, čím sa
znemožňuje prechod chodcov a v zimnom období odhŕňanie snehu.
Chceli by sme požiadať návštevníkov cintorína aby sa snažili triediť sklo do samostatných
nádob, ktoré sú označené.
Chceme Vás tiež požiadať o kosenie trávnatých plôch minimálne 1 x ročne hlavne sa jedná
o nehnuteľnosti, ktoré nie sú trvalo využívané.
Ďalšia vec je realizácia rôznych drobných stavieb bez ohlásenia obci. Chcem preto požiadať,
že treba najprv dať ohlásenie (existuje tlačivo na webe obce) a až potom po potvrdení obcou
robiť realizáciu.

ČO BY SME CHCELI REALIZOVAŤ a ZLEPŠIŤ
-

viac informácií na internetovej stránke obce
úpravu parkovacích miest pred OcÚ
dokončiť začatú časť regulácie časti potoka
zabezpečiť viac informačných tabúľ o obci

-

dokončenie kolaudačného konania vodovod ul.Krížna
pripraviť projekt na rozšírenie vodovodu
pokračovať v konaní na výkup pozemkov pod cestu v lokalite Borie
a Záhumnie
opraviť ochranné a bránkové siete na multifunkčnom ihrisku
obnoviť nátery detských preliezok
výmenu sporákov v ŠJ

KNIŽNICA
Knižnica sa nachádza v budove Obecného úradu na 1.poschodí. Bolo zakúpených
niekoľko nových regálov ,v ktorých sú uložené predovšetkým knižné novinky. Podali sme
žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU s názvom ,,Obnova knižničného fondu v obecnej
knižnici J.B.Ďurjana,, a bolo nám vyhovené a to vo výške 1000 € a naša spoluúčasť 215 €
z ktorých bolo zakúpené 124 kníh. Názvy kníh si môžete pozrieť na facebooku v skupine
Obecná knižnica v Stránskom. V knižnici je v súčasnosti 6533 kníh, počet čitateľov 66.
Knižnica je otvorená v stredu a vo štvrtok od 15 do 18, hod. Samozrejme ak to dovoľuje
aktuálna epidemiologická situácia.
Členské poplatky :
dospelí -0,70 €
Deti, dôchodcovia - 0,40 €

ŠPORT
Na vzostupnej úrovni je oddiel stolného tenisu. Má 4 družstvá: družstvo A – hrá 1. ligu –
najvzdialenejším mužstvom sú Michalovce , družstvo B – 4. ligu, družstvo C – 5. ligu.
Napriek poskytovaniu telocvične Obecným úradom, by sa im nedarilo bez sponzorov p. Jána
Hodasa, Michala Matiašovského, Mateja Brodňana ako aj ďalších. Počas roka bola viackrát
súťaž prerušená kvôli opatreniam ohľadom Covidu.

MATERSKÁ ŠKOLA
Zamestnanci Materskej školy:

Mgr. Miriama Bahuľová, poverená vedením MŠ
Aneta Kasmanová, učiteľka
Mgr. Simona Chrachalová, učiteľka
Marcela Lieskovská, učiteľka
Iveta Záňová, upratovačka

Počet detí v materskej škole je 35. Tie sú rozdelené na 2 triedy: ,,Žabky“ a „Lienky“.
Z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením

školy sa hradia náklady spojené s aktivitami detí pri vyučovaní. V rámci zapojenia sa do
Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sa využíva
interaktívna tabuľa. Aktívnou účasťou rodičov sa realizovala úprava vonkajšieho ihriska
s hracími prvkami pre deti. Podarilo sa vymeniť 3 hracie prvky na vnútornom ihrisku.
Aktivity MŠ organizované počas roka 2021 boli skôr riešené v triedach.
Poďakovanie zastupujúcej riaditeľky patrí p.učiteľkám, Rade školy, rodičom, darcom
2 % daní a ďalším spolupracujúcim organizáciám i jednotlivcom za spoluprácu počas celého
roka.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V školskom roku 2021/2022 navštevuje základnú školu 45 žiakov, z toho 3 žiaci si plnia PŠD
v zahraničí a 5 žiaci sú integrovaní. Na škole pracuje 9 pedagogických zamestnancov.
Riaditeľka školy a triedna učiteľka 4. ročníka:
Mgr. Katarína Švajdová
Triedna učiteľka 1. ročníka:
PaedDr. Eva Strhárová
Triedna učiteľka 2. ročníka:
Mgr. Martina Ďurianová
Triedna učiteľka 3. ročníka:
Mgr. Jana Lichnerová
Učiteľka ANJ a asistentka učiteľa:
Mgr. Petra Jančúchová
Pedagogický asistent :
Mgr. Veronika Knapcová
Vychovávateľka ŠKD:
Mgr. Oľga Štrbová
Učiteľ NBV:
Mgr. Milan Jánoš
Učiteľ NBV:
ICDr. Viktor Kuciak
Nepedagogický zamestnanci:
Jana Jančúchová –upratovačka
Ján Krajčí - kurič
V školskom roku 2020/2021 kvôli dodržiavaniu všetkých protipandemických opatrení
na zastavenie šírenia pandémie COVID-19 sa neorganizovali žiadne spoločné akcie s rodičmi,
besiedky, vystúpenia pre rodičov a pod. V mesiacoch január, február a apríl sa žiaci
vzdelávali aj dištančnou formou prostredníctvom portálu ZOOM.
Pre žiakov sme po triedach organizovali rôzne aktivity a súťaže zamerané na rozvoj
environmentálnej výchovy, čitateľskej a finančnej gramotnosti, sociálneho rozvoja,
podporovania a zapájania žiakov do výtvarných súťaží a pod.
Boli sme úspešní v projekte MŠVVaŠ SR pod názvom Čítame radi, kde sme získali
800 eur na zakúpenie 123 kníh do školskej knižnice.
Vďaka príspevku od MŠVVaŠ SR, zriaďovateľa školy Obce Stránske a príspevku 2%
z dane od rodičov sa nám podarilo zakúpiť 12 nových počítačov do počítačovej triedy, a tak
skvalitniť výučbu v rámci informatiky a záujmovej činnosti.
Poďakovanie kolektívu ZŠ Stránske patrí sponzorom, ktorí finančne alebo darom
pomohli škole pri plnení cieľov v školskom roku 2020/2021.
Keďže minulý školský rok sa nekonali žiadne akcie, z ktorých by škola získala
finančné prostriedky, boli sme „odkázaní“ len na sponzorské finančné dary.
Na začiatku školského roka sme získali finančný dar od poľovníckeho spolku
Bystrička Brezie v hodnote 200 €. Tieto peniaze sme použili na nákup športového vybavenia
do ŠKD – lopty, švihadlá, gumy na skákanie.

Vďaka týmto darom sme mohli zakúpiť nové stoly a stoličky do jedálne v hodnote 915
Eur.
Ďakujeme týmto sponzorom, ktorí nám finančne prispeli: p. Jánovi a Veronike Knapcovým,
p. Jarke Majerčíkovej, p. Ivete Tomaník, p. Jánovi Strhárovi, p. Aloisovi Švajdovi.
Poďakovanie patrí aj pánovi Šugárovi, ktorý nám sponzorsky daroval nový kvalitný
notebook a na druhý nám poskytol výraznú zľavu.
Zber papiera prebiehal v mesiaci máj 2021 a zisk bol 91,80 €. Ďalších 40 € nám
venoval starosta obce zo zberu železa. Tieto peniaze sme použili na triedne výlety a nákup
zmrzliny deťom.
Ďakujeme rodičom, ktorý nám poukázali 2 % z dane, škola získala 687,41 €, ktoré
boli použité na nákup novej počítačovej techniky.
Riaditeľka školy ďakuje pánovi starostovi obce za podporu našej základnej škole a
výbornú spoluprácu.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Žiaci MŠ a ZŠ majú možnosť sa stravovať v školskej jedálni. Je tu možnosť stravovania sa aj
pre ostatných občanov obce, najmä dôchodcov, ktorí to využívajú v počte 10. V jarných
mesiacoch kvôli prerušenej výučbe sa nemohla využívať ŠJ. Chceme ponúknuť odoberanie
stravy aj ostatným dôchodcom, ktorí by mali záujem o stravovanie aj s možnosťou dovozu.
Obed je v hodnote 2,80 EUR, dôchodcovia platia podľa výšky dôchodku v rozmedzí od
2,40EUR – 2,80 EUR. Zvyšok dopláca obec.
Ceny obedov sú nasledovné:
Deti MŠ
1,52 €
Žiaci ZŠ
1,23 €
Zamestnanci obce 2,80 € (celková suma)
Dôchodcovia, v rozmedzí od 2,40 – 2,80 €
Činnosť ŠJ zabezpečujú :
Vedúca jedálne
- p. Adriana Mačejáková (zatiaľ
poverená vedením)
Hlavná kuchárka
- p. Zuzka Gabčíková
Pomocná prac. sila
- p. Adriana Mačejáková

ŠTATISTIKA k 21. 12. 2021
Počet obyvateľov:
- prihlásení:
- odhlásení:
- zomrelí:
- narodení:

21
7
7
12

910

Narodení:
Bartolomej Gaško
Emma Šinská
Adela Brundzová
Lilien Chrachalová
Mário Pišoja
Július Jančúch
Alex Matiašovský

Timotej Vyšinský
Martin Šálek
Timea Macáková
Arthur Gabčík
Mateo Možucha
Amália Hodásová

Pripomínam, že aj pre rok 2022 platí VZN č. 3/2013 o poskytnutí jednorazového príspevku
pri narodení dieťaťa vo výške 100,00 €.

V našej obci v roku 2021 ale aj koncom roka 2020,/ ktorí neboli spomenutí v minulom
roku/ zomreli nasledovní občania:
Rastislav Čanecký
Vlasta Ursíková
Františka Baránková
Viliam Vdovičík
Dušan Ziman

50 rokov
84 rokov
81 rokov
70 rokov
70 rokov

Mariana Plevová
Ján Valient
Mária Knapcová
Anna Verešová
Anna Hazyová

70 rokov
75 rokov
78 rokov
85 rokov
71 rokov

Rodinám zosnulých prejavujem úprimnú sústrasť nad úmrtím zosnulého člena rodiny.

Obecný úrad Stránske:
Hodiny pre verejnosť :

14.00
Obedňajšia prestávka

Pondelok
8.00 Utorok
8.00 Streda
8.00 Štvrtok nestránkový deň
Piatok
8.0
12.00 -

15.30
15.30
17.00
0
13.00

Telefónne číslo:
041-5493745
Telefón starosta:
0905951744
Emailová adresa (nová!!!): podatelna@stranske.sk , starosta@stranske.sk
Web stránka: www.stranske.sk

Všetkým spoluobčanom požehnané Vianočné sviatky,
zdravie, šťastie po celý rok „2022“
prajú poslanci OZ , pracovníčky OcÚ a
Jaroslav M i t a š
starosta obce

