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Hromadu darčekov čo srdce pohladia,
rodinu a priateľov čo nikdy nezradia,
k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
nádherné Vianoce a šťastný Nový rok

O
Š

K

BA

N

ÍK

S

Ò

Á

TR

Y

AV

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2017

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
		

Od posledných jarných zvestí treba
spomenúť upršané a počasím nevydareO
né hody, hoci sme mali aj stan. Hlavne tá
Š
K
nedeľa nestála za nič. Stánkari by o tom
mohli hovoriť.
Začali sme v sobotu a nedeľu programom detí ZŠ a MŠ, tiež našou speváckou
skupinou Dolinka a našou dychovkou.
Hlavne deti ZŠ a MŠ mali najväčší počet
divákov, čo budeme ďalej rozvíjať. Sobotu vyplnila skupina SENZI SENZUS, pokračovala ohnivá šou a nasledovala zábava. Nedeľu, okrem našich, doplnil aj poľský
dychový súbor, skupina Eminent a ŠOK. Škoda, že nevyšiel čas a veríme, že o rok budú po tejto stránke hody
vydarenejšie. Svetlým bodom pred svätou omšou bolo
vysvätenie hrobu padlých vojakov v našom chotári obce,
za čo patrí vďaka pánovi farárovi. Účasť ľudí na tomto
pietnom akte hovorí za všetko. Po svätej omši nasledovalo malé občerstvenie tak ako aj po minulé roky.
Dňa 30.9.2017 bola oslava hasičov - 90.teho výročia DHZ v Stráňavách. Začali sme slávnostnou svätou
omšou a pokračovali v KD vyhodnotením súčasných hasičov. Osláv sa zúčastnili viaceré DHZ z okolitých dedín
a taktiež „strážaci“ z Poľska. Týmto príspevkom by som
chcel poďakovať našim hasičom pri pomoci obci, čistení kanalizácie, polievaní ihriska, prehliadke komínov a
iných činností. Prajem im do budúcnosti, aby riešili iba
prevenciu a nemuseli vykonávať ostré zásahy. Aby DHZ
v Stráňavách stále napredoval a svoju činnosť zakladal
hlavne na mladých ľuďoch. Ešte raz im patrí veľká vďaka.
Chcem taktiež pripomenúť, že hasičská tatra
T148 bola odovzdaná na generálnu opravu - zdarma organizovanú Ministerstvom vnútra SR.
V dňoch 06. – 08.10.2017 prebehla aj vydarená
výstavka stráňavských záhradkárov, kde sa prezentovali naši občania svojimi výpestkami. Je nám len ľúto, že
návštevnosť sústavne klesá a nie je už záujem o občerstvenie, či kvalitnú slivovičku.
Ďalej všetkých občanov chcem poinformovať,
čo sa týka odberu vody našich spoluobčanov spod Polomu, nakoľko im bola predložená zmluva od vedenia
firmy DOLVAP. Zabezpečil som stretnutie medzi vedením Dolvapu a dotknutými rodinami. No po štvorhodinovej búrlivej diskusii sa fakticky nedospelo k žiadnemu
záveru. Po niekoľkých dňoch mi bola doručená listina s
podpismi občanov z uvedenej lokality, kde som jednal
s ich zástupcami a po hlasitom odposluchu mobilného
telefónu a dohovore s konateľom, sme pokročili v jednaní možno viac ako predtým za 4 hodiny jednania. Mojím predsavzatím je skutočne vyjednať konkrétnu sumu
za 1 m3 vody. Je mi len ľúto výpadov na moju osobu
na prvom stretnutí a chcem len pripomenúť, že netreba vidieť len svoju pravdu a práva, ale poznať aj svoje povinnosti. Osobne mi chýbalo, čo i len minimálna
ponuka vo forme brigád či iných krokov od dotknutých
občanov. Napr. to, čo absolvovali naši predchodcovia
na prácach pri vodovode či kanalizácii v minulosti. Na
stretnutí zaznelo okrem iného z vedenia podniku, že si
musíme uvedomiť, že už nežijeme v socializme, že firma Dolvap, s.r.o. sa nevzdá správcovstva vodovodu a ani
obec nemusela v tomto smere vyvíjať žiadnu iniciatívu
...... Osobne poznám nástrahy, problémy pri spravovaní
obecnej kanalizácie a nieto ešte, aby obec prevzala vodu,
pretože to je úplne iný level a buďme radi, že to vôbec
takto funguje. Ja nie som proti normálnym požiadavkám
v rámci mantinelu, ale tiež pripomínam, že zastupujem
takmer 1900 ľudí, ktorí majú na vec aj iný názor. Veď
keď sa kupovali záhrady, domy, byty od DOLVAPu za
také ceny aké boli, ostatní zamestnanci Dolvapu, takúto možnosť nemali. Taktiež som nikdy nedelil občanov,
ako to zaznelo na schôdzi, na prvú či druhú kategóriu,
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čo ma osobne uráža. Že žijeme v 21. storočí, to
neobstojí, lebo voda je predsa nutná pre život
O
a toto bolo treba riešiť už pri kúpnopredajných zmluvách.
Š
Vždy som sa snažil tejto lokalite pomáhať, veď či súK to aktuálne požiadavky, či cesta cez Pažite, vysprávky, či zimnú
údržbu...v rámci svojich možností.
Taktiež pripomínam, že pred niekoľkými rokmi
zamrzli čerpadlá na výtlaku tesne pred Vianocami, osobne
som dohliadal na opravu so všetkým, čo s tým súviselo a
v týchto intenciách mám aj podporu u väčšiny poslancov.
Preto zdôrazňujem, že nikto žiadnu časť obce neodsúva,
len sa pozerám reálne na danú vec ako starosta všetkých
Stráňavcov a pokiaľ budem vo funkcii, budem riešiť danú
problematiku. Ešte chcem dodať, že som stále v jednaní
s Dolvapom o danej problematike a verím , že pri krokoch
so zástupcami danej lokality predsa dôjdeme k obojstrannej dohode.
V súčasnosti všetci sledujeme práce na KD „Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách –
zníženie energetickej náročnosti“, ktoré sa prevádza za
eurofondy. Práce prebiehajú štandardne, aj vzhľadom na
súčasne počasie. Mali sme veľké problémy zo zatekaním
vody cez strechu, ale tiež si neviem predstaviť výdatnú letnú búrku pri strhnutých plachtách.... Preto sme zrušili turistický ples či oslavu jubilantov, ktorú sme ale preložili na
začiatok roku 2018. Dúfam, že sa všetko stihne do plesov v
januári. Oslavu jubilantov plánujeme na 5.1.2017.
Vo februári 10.02.2018 pozývam tradične občanov
na fašiangy, ako v minulých rokoch s občerstvením aj so
zabíjačkovými špecialitami, sprievodom masiek a fašiangovou zábavou, ktorú zabezpečujú hasiči ako v minulých
rokoch.
Dalšou akciou, ktorá nás čaká, je konečné riešenie
prístavby MŠ spolu s kuchyňou, výdajňou a jedálňou, nad
ktorou by bola pristavená jedná trieda.
Roky riešime zvýšenie kapacity MŠ a technické
vylepšenie súčasnej min. 30 ročnej kuchyne. V minulosti
sa riešil presun jedálne a výdajne stravy, musela byť vyriešená elektrika, výmena radiátorov, plastových okien....,až
po vybudovaní dvoch tried na podkroví, všetko buď na príkaz hygieny, či pre zvýšenie kapacity MŠ. Zaznela taktiež
otázka, prečo sa zrušila v minulosti bývala školská jedáleň.
Podotýkam, že udržiavanie, či kompletná rekonštrukcia –
kúrenia, kuchyne, zateplenie, okná, nová strecha.....by vyšla cez 200 000,- €. Udržiavať naraz 2 kuchyne v prevádzke
s obsluhou by bolo finančne neúnosné, veď teraz sú súčasné počty detí v ZŠ a MŠ menšie, ako v samotnej ZŠ napr.
v r. 2002. Okrem iného pripomínam, že na mieste bývalej
budovy školskej jedálne sa pripravujú projekty pre novú
nájomnú bytovku. Tak, ako som už avizoval v minulosti.
Okrem iných problémov, najpálčivejším je zabezpečiť dostatok parkovacích miest.
Som už 13 rokov vo funkcii a min. 5x sme spolu s
vedením MŠ a riaditeľkou ZŠ prosíkali na hygiene a riešili
výnimky, čo sa týka zvýšenia počtu detí v MŠ. Konečný
termín výnimiek bude 01.09.2019 s max. počtom detí MŠ
- 61. Tento počet, dúfam, že bude vždy málo pre Stráňavy,
veď v minulosti navštevovalo škôlku aj 115 detí. Nepamätám si, že aj s dočasnou súčasnou výnimkou – 72 detí,
boli všetky prijaté do MŠ. Pred niekoľkými rokmi bolo poriadne horúco od rodičov, viaceré deti odišli do MŠ iných
dedín, či mesta a deje sa to stále. Aby sme toto doriešili,
snažíme sa takmer 10 rokov pripravovať výstavbu tak, aby
vyhovovala výzvam eurofondov. 2 x sme toto riešili, buď
sme nesplnili podmienky, alebo bola výzva zrušená. Pred
vyše rokom vyšla výzva, bolo s ňou veľa práce a poučení z
minulosti sme nastavili požiadavky tak, aby sme získali 2
triedy pre cca 40 detí a k súčasným 72, sme počet stanovili
na 112 detí. Tento najzákladanejší ukazovateľ euro výzvy
je pri súčasnej demografii – pôrodnosti iba sen. Taktiež
sme rátali aj s deťmi mimo Stráňav – zo Žiliny či okolia,
pretože bol a v súčasnosti aj je, akútny nedostatok miest
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tiež vyslovili za.
Proti podpísaniu zmluvy: Kopřiva T.
Hostia ZŠ p. Brodňanová a p. Bernátová doporučili a boli za.
Hostia MŠ (ospravedlnené) sa nezúčastnili jednania
Teoreticky, keď sa MŠ postaví, a začnú bežné kontroly plnenia,
rozhodne riadiaci orgán, ako sa bude
postupovať. Môj názor a takmer všetkých prítomných je, že prístavbu MŠ
v Stráňavách treba konečne doriešiť aj za vlastné, doriešiť obstarožnú
kuchyňu, ktorú nám môžu tiež zavrieť
(neviem si predstaviť prac. úraz pri
preprave horúcich jedál do výdajne).
Veď stavba MŠ sa nerobí na 5, ale až
na 50 a viac rokov. Prvá časť MŠ bola
postavená v r. 1942 cez 2. sv. vojnu a
má cca 75 rokov, súčasná generácia je
horšia? Vieme, koľko detí sa narodí
napr. v r. 2019, 2025....2035?
Taktiež rok čo rok sa dvíha
cena stavieb – obrazne, čo pred desiatimi rokmi stálo 1,0 €, dnes 1,5 € za
pár rokov 2,0 €.... Tento spôsob financovania za vlastné prebehol a prebieha
bežne v okolitých obciach a ich vybavenie kuchyne, tried nepotrebuje komentár. Stavbu MŠ nikto zo Stráňav
už nezoberie.
V prípade, že by v budúcnosti bol možný min. počet detí, je toto
riešené prípadným stacionárom pre
seniorov, či v areáli MŠ zriadením
malej telocvične, či jazykovej učebne, ale verím a dúfam, že sa tieto iné
riešenia môžu zabezpečiť aj v iných
priestoroch, že v Stráňavách budú
vždy potrebné počty detí. A čo nie je
zanedbateľné, môže byť min. počtami ohrozená aj funkčnosť a existencia
ZŠ, o ktorej si dovolím tvrdiť, že je
pýchou Stráňav. V súčasnosti verím,
že pritečie na dovybavenie chemicko-fyzikálneho laboratória temer 100
000,-€ z EU fondov, výzva je pred
ukončením.
Tento aj keď obšírny výklad
som považoval za veľmi potrebný,
pretože po ZŠ, ihriskách, cestách,
bytovkách, KD, chodníkoch ..., ktoré
boli prevažne financované z EU fondov, bude prístavba MŠ hlavnou finančnou otázkou pre budúce volebné
obdobie 2019-2022 a viac. Som presvedčený aj s prítomnými poslancami,
že sme zvolili dobrú cestu. Osobne
som bol v minulosti proti zadlžovaniu
obce, ale v súčasnosti iná možnosť
nebude, len podotýkam, že starosta
nehlasuje, len som predstavil plán a
podmienky v zmluve. Poslanci sa rozhodli slobodne a som presvedčnený,
že správne, za čo im patrí moja vďaka. Túto časť príhovoru som rozpísal
preto, aby po dvoch či piatich rokoch
od výstavby neboli problémy, či nejaké otázky, prečo obec postupovala tak,
ako postupovala, lebo zo skúsenosti
vieme, že po boji sú všetci mudrlanti – generáli. Aby deti predškolského
veku zo Stráňav sa stále vytešovali,
ako mravčekovia, lienky, motýliky
či včielky vo vynovenej MŠ ďalšie a

ďalšie desaťročia. Preto v nasledujúcich rokoch musí obec sústrediť vo
veľkej miere finančné prostriedky na
túto akciu aj na úkor už rozpracovaných výdavkov, tak aby sa to čo najskôr splatilo. Pomoc bola prisľúbená
aj od vedenia ZŠ, veď okrem stavby
bude potrebné z našich peňazí zakúpiť
aj vybavenie, ako sú stoly, stoličky ....
či iné zariadenia. Medzitým muselo
byť uskutočnené aj výberové konanie
stavebnej firmy. Zvíťazila stav. firma s
najnižšou ponukou. Treba len dotiahnúť určité kroky, podpísať zmluvu so
stavbármi, a koordinačnou firmou pre
externý projektový managment eurofondov .....
Veľmi nás zaujíma názor aj
Vás spoluobčanov Stráňav na danú
vec, preto zriaďujeme osobitnú emailovú schránku msstavba@stranavy.
sk . Budeme veľmi radi, ak vyslovíte
svoj názor áno alebo nie k predmetnej
stavbe do 10.01.2018. Odpovedať budeme iba konkrétnym občanom, nie
anonymom, prípadným nezmyselným
nickom, ktorí pod touto hlavičkou urážajú a podobne.
V týchto dňoch som večermi
niekoľkokrát prešiel obec a zisťoval
som možnosť zimnej údržby – posypu a zjazdnosti ciest. Ako som písal
v minulých zvestiach, situácia je zlá,
veľmi zlá. Plánčie, jedna strana zabednená autami, a športová obojstranne. Pýtam sa, ako prevádzať údržbu?
Žiadam, aby ste si previedli parkoviská mimo cestu, v opačnom prípade bohužiaľ nevieme zabezpečiť poriadnu údržbu. Len upozorňujem okrem
iného, že je to zóna zákazu státia od
21.00 – 8.00 hod. Prečo majú trpieť
občania, ktorí rešpektujú pravidlá?
Taktiež treba upozorniť občanov, aby
v súčasnosti pri vrstve snehu chodili
po chodníkoch v obci napr. okolo ihriska, KD a v iných častiach po krajniciach, kde je vrstva snehu, nie stredom
vozovky, kde je povrch zľadovatelý.
Zimný posyp vykonávame priebežne,
niekto hovorí že často, niekto chce
častejšie. Horšie je to potom v jarných
mesiacoch s čistením. Po novembrových voľbách došlo k zmene vedenia
na Žilinskom samosprávnom kraji.
Preto touto cestou chcem poďakovať
v mene svojom aj v mene občanov
Stráňav Ing. Jurajovi Blanárovi a Ing.
Jozefovi Štrbovi za všetko, čo urobili
pre Obec Stráňavy. Prajem im do budúcnosti veľa zdravia, šťastia, aby sa
im darilo v súkromnom aj pracovnom
živote.
Zároveň mi dovoľte poďakovať pracovníkom obecného úradu,
všetkým organizáciám či občanom,
ktorí sa pričinili o dobré meno našej
obce v r. 2017.
Záverom želám požehnané a
pokojné vianočné sviatky. Do nového
roku 2018 veľa zdravia, šťastia, dobra,
pokoja a starostlivých anjelov strážnych všetkým občanom Stráňav.
		
		

Ing. Jozef Papán,
starosta obce
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v materských školách. Bolo nám doporučené ísť na max. počty. Ak by sme
boli dali reálne počty – 10 až 15 detí,
nedostali by sme body a vypadli už v
prvom kole. Súťaž bola 3-kolová a ku
každému kolu bolo treba vypracovať
vždy nové zadania. Výzva nám prišla
vhod, pretože už je koniec výnimkám
a stále som neveril, že to vôbec vyjde,
čo som už napísal v hodových stráňavských zvestiach. V r. 2016 v novembri, decembri a v januári 2017 sme
toto schválili na obecných zastupiteľstvách a v januári 2017 sme projekt
odoslali. V septembri, po hodoch, sme
dostali akceptačný list na sumu 425
600,-€ + našich 5% vo výške 22 400,€ (s ktorými sa musíme, ako obec podieľať pri výstavbe) - zatočila sa nám
hlava od prekvapenia. V tejto sume je
zahrnutá aj časť dovybavenia zariadenia kuchyne vo výške cca 40 000,-€. V
novembri 2017 sme dostali konečnú,
už zviazanú zmluvu na podpis aj s príslušnými bodmi, ktoré sme nemohli
ovplyvniť, ale hlavne s jediným a veľmi problémovým bodom - že v prípade min. nenaplnenia kapacity detí
(90 detí), budeme musieť ako prijímateľ vracať celú poskytovanú sumu.
Zmluvu bolo potrebné do 10 prac. dní
podpísať ako celok, alebo nepodpísať.
Okamžite sme preposlali cca 140 stranovú zmluvu na víkend poslancom
OZ a zvolal som dňa 23.11.2017 o
tomto bode obecné zastupiteľstvo. Ak
by sme túto výzvu odmietli, je jasné,
že by sme v budúcich výzvach už nepochodili.
Pozvaní boli poslanci OZ :
Barošinec L., Květoňová V., Slezáčková J., Ondák P., Púček K., Ing. Daňo
D., Štrba B., Brodňan P., Kopřiva T. +
hostia:
za Základnú školu Stráňavy:
Mgr. Brodňanová, riaditeľka pre ZŠ
s MŠ Stráňavy a Mgr. Bernátová R,
predsedníčka rady školy
Za Materskú školu Stráňavy:
Lončíková A., zástupkyňa MŠ, p. Gajdošová J., za ZRPŠ MŠ.
Ešte predtým deň 22.11.2017
sme mali aj finančnú komisiu k navrhovanému rozpočtu obce na rok
2018, ktorá prístavbu doporučila aj s
prípadnými finančnými záväzkami t.j.
aj vrátením celej sumy – ak nevystrelí motyka. Alebo sme mali ponúkanú
sumu vrátiť a vopred sa vzdať? Kto
má pozná, určite nie, neviem si ani
predstaviť, ako by sme to vysvetlili
našim spoluobčanom.
Obecné zastupiteľstvo rokovalo takmer 3 hodiny o tomto bode a
každý poslanec mal možnosť aj ústne
vysloviť svoj názor a potom som dal
hlasovať.
Za podpísanie zmluvy s prístavbou
MŠ aj s variantou, že sa bude vracať
celý finančný obnos:
Barošinec L., Květoňová V.,
Slezáčková J., Ondák P., Púček K.,
Ing. Daňo D.,
Neprítomní a ospravedlnení: cez mob.
telefón p. Štrba B. a p. Brodňan P. sa
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Blahoželanie jubilantom
ZO JDS
ci!

Vážení členovia, osláven-

Nakoľko sa v októbri 2017
neuskutočnila slávnostná schôdza
z dôvodu rekonštrukcie KD, prihováram sa vám, jubilujúcim členom
ZO JDS, ktorí ste sa v tomto roku
dožili 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.
Chcela by som osloviť
všetkých našich jubilantov podľa
dosiahnutého veku.
Vážení 65-roční oslávenci,
vás už život oslovuje úplne inými
témami. Kým v päťdesiatke ste zápasili s vysokým pracovným tempom, ktoré je potrebné zvládať zároveň s mladou generáciou, 65-ka
vám velí, aby ste sa naučili zmysluplne oddychovať. Akokoľvek ste
sa doteraz cítili v práci vyťažení
a nenahraditeľní, s prekvapením
zisťujete, že to pôjde aj bez vás.
S uvoľnením pracovného tempa
sa však paradoxne, ale zákonite
začínajú ozývať všetky choroby,
ktoré ste v 50-tke prehovorili, aby
ešte počkali. Po 60-tke, či 65-tke
prichádzajú definitívne a naučiť
sa s nimi žiť, to je skutočne jedno z najväčších životných umení.

DHZ informuje
o zimnom
vykurovacom období

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj
od ich nesprávnej obsluhy, o čom
nás každoročne presviedča štatistika
požiarovosti. Aby sme predchádzali
týmto nežiaducim javom, chceme Vás
aspoň stručne informovať o tom, ako
im predísť.
Najčastejšou príčinou sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna
inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru,
odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ,
sme museli registrovať aj úmyselné
podpaľačstvo.
Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre
mienených rád, najmä :

Nájsť životný optimizmus po takom pol dni strávenom v čakárni u
špecialistu, to je ťažká téma. Ak sa
však chcete prepracovať k 70-tke,
80-tke, 90-tke, či stovke, musíte
sa naučiť zvládnuť aj ju. K tomu
vám želám veľa síl, pretože život
má pre vás prichystaných ešte veľa
krásnych chvíľ, o ktoré sa oplatí
bojovať.
Ctení 70-nici, všetko, čo
som spomínala v mojom doterajšom príhovore dôverne poznáte.
Pomaly už dorastajú vaše vnúčatá
a rodina, ktorú ste kedysi dávno
zakladali, sa rozrástla. Pri pohľade
na ňu určite cítite, že život má zmysel, všetko dobro a starostlivosť,
ktoré ste do nich zasiali, sa naďalej rozrastajú, rozvíjajú. Svet je iný
ako v čase vašej mladosti, kamsi
sa nezmyselne ponáhľa a možno
sa vám niekedy zdá, že mnohým
jeho zákonitostiam už ani nerozumiete. Láska a dobro sú však stále najvyššími platidlami. Každý
po nich túži, každý ich celý život
hľadá. A ak ich nájde, starostlivo
si ich uloží do pokladnice spomienok. Nakoniec všetko, čo skutočne
vlastníme, sa nachádza v našich
hlavách, spomienkach, zážitkoch
a citoch. Podľa tejto definície ste
vo vašej 70-tke veľkými boháčmi.
Užívajte si toto bohatstvo v zdraví,
v kruhu svojich rodín.

Drahí naši 75-, 80-, 85- a
90-nici: život vás obdaril jedným
zo svojich najväčších darov. Daroval vám čas. Áno, čas je ľahkým
darom, vie byť prázdny a vie aj
bolieť. Dokonca možno bolo tej
bolesti desaťkrát toľko ako radosti. Ale taký je už ľudský údel.
Je vám dopriate na vlastnej koži
prežiť taký veľký kus dejín nášho
malého Slovenska, že každý z vás
by mohol napísať múdru knihu.
Viem, nebudete ju písať, ale veľa
rozprávajte svojim deťom i vnúčatám o živote, ktorý ste žili a žijete.
Vaše spomienky a skúsenosti majú
pre nás všetkých nevyčísliteľnú
hodnotu, pretože je v nich ukryté kultúrne dedičstvo našej obce i
nášho národa. Aj vám želám ešte
veľa pokojných rokov.
Na záver mi dovoľte z
úprimného srdca zaželať vám lásku najbližších, dobré zdravie, veľa
blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy aj v roku
2018. Stretávajme sa, rozprávajme
sa, tešme sa z maličkostí, tolerujme si navzájom naše chyby a nedostatky, pochváľme klady. Vážme si
každý deň, každý okamih, pretože
nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte.
Daňová Alojzia
predsedníčka ZO JDS

pred začatím vykurovania
skontrolujte stav komína a nechajte si
vyčistiť komínové teleso
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
nepoužívajte‘k rozkurovaniu
horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
inštaláciu vykurovacích telies
zverte vždy odborníkom pri plnom
rešpektovaní pokynov výrobcu
dbajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky, pece a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke
predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
popol vysýpajte zásadne do
nehorľavých a uzavierateľných nádob
drevené udiarne vytvárajú
požiarne nebezpečenstvo. Venujte
údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu
prácu nezničil požiar.
nezabúdajte, že aj vianočný
stromček, pôsobiaci radosť najmä deťom, už mnohokrát narušil čaro Via-

noc vznikom požiaru od zapálených
sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných
bez dozoru.
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také
spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý
dozor, ako napr. tepelné spotrebiče
bez automatickej regulácie
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé
palivá a iné materiály
Vážení spoluobčania !
Len dôsledným dodržiavaním týchto
rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú
pripravení Vám poradiť v otázkach,
ktoré Vám robia problémy. Využite
túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša
rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
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Rozpočet obce na rok 2018
Príjmy :
Daňové

(vrátane štátnych)

Nedaňové
Granty a transféry na činnosť
Z predchádzajúcich rokov
Výdaje :
PROGRAM 1 : Plánovanie , manažment a kontrola
PROGRAM 2 : Propagácia a marketing
PROGRAM 3 : Interné služby obce
PROGRAM 4 : Služby občanom
PROGRAM 5 : Bezpečnosť, právo, poriadok
PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo
PROGRAM 7 : Verejné komunikácie a chodníky
PROGRAM 8 : Vzdelávanie
PROGRAM 9 : Šport
PROGRAM 10 : Kultúra
PROGRAM 11 : Bývanie a očianska vybavenosť
PROGRAM 12 : Sociálne služby
PROGRAM 13 : Administratíva
Finančné operácie

Štatistika od posledného
vydania zvestí

NARODENIA

711 734,- €
129 396,- €
374 360,- €
60 000,- €
75 989,50 €
7 247,50 €
146 955,75 €
23 395,00 €
24 070,75 €
65 191,00 €
28 500,00 €
639 216,00 €
34 723,25 €
48 811,19 €
10 198,00 €
4 074,75 €
121 987,00 €
45 100,00 €

•
•
•

Ema BUKOVINSKÁ, 27. 8. 2017
Stráňavy 514
Filip LONCKO, 19. 10. 2017
Stráňavy 518
Jakub ČERŇAN, 31. 10. 2017
Stráňavy 494
SOBÁŠE

•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Michal LONČÍK a Mária
HRBEKOVÁ   1. 7. 2017
Mgr. Michal JURECKÝ a Veronika
GUŽÍKOVÁ
1.9.2017
Bc. Martin MACHAVA a
Mgr. Gabriela ŠVIKRUHOVÁ 15. 9. 2017
Michal KONEČNÝ a
Patrícia KAMPASOVÁ 23.9.2017
Róbert MORAVČÍK a Bc. Ingrid
PORUBČANSKÁ 23.9.2017
Matúš KUNHART a Michaela
VOSTARKOVÁ 29.9.2017
Marek RECHTORÍK a Milena
LONDÁKOVÁ 13.10.2017
Pavol ONDÁK a Martina
OBERTOVÁ 4.11.2017
ÚMRTIA

REKAPITULÁCIA :
Prijmy
Výdaje

1 275 490,00 €   
1 275 459,69 €

Prebytok / Schodok

30,31 €

•
•
•
•
•
•

Juraj MORAVČÍK 31.8.2017
Anna KUCHARČÍKOVÁ 27.9.2017
Anna KOŇUCHOVÁ 5.10.2017
Emília HREUSOVÁ 13.10.2017
Jozef CABADAJ 28.11.2017
František SYROVATKA 10.12.2017
PRIHLÁSENÍ

Stanislava SAMCOVÁ 408
Lucia SAMCOVÁ 408
Šimon SAMEC 408
Lucia MARTIKÁNOVÁ 494
Tomáš MARTIKÁN 494
Martina ONDÁK 238

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2017

•
•
•
•
•
•

ODHLÁSENÍ

•
•
•
•

Veronika JURECKÁ
Juraj KUCHARČÍK
Lucia KYSELOVÁ
Stella KYSELOVÁ
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Vianočná vôňa
Vianočnú vôňu ODPUSTENIA
prines mi, Pane,
nech pokoj ľuďom dobrej vôle
vo mne sa stane.
Tak malá – biedna,
na pokraji, pri tebe kľačať
a ako prvý človek v raji
po všetkom zbabranom,
pri tebe bezbrannom:
Dieťati v jasliach,
konečne začať.

Drahí farníci, želám a vyprosujem nám všetkým pokojné a
požehnané Vianočné sviatky, ktoré
prežijeme v kruhu svojich najbližších a priateľov. Nech Božie Dieťa prežiari každé srdce, aby sme
pochopili lásku Boha k človeku.
Mgr. Pavol Hrvol správca farnosti

Prečo mám chodiť
na sv. omšu ?
Do kostola som začala chodiť
ešte keď som bola malá s mojou mamou, ktorá ma už odmalička viedla
k Bohu. Odmalička ma moja mama
učila, že nedeľa bez svätej omše nie je
taká krásna ako s ňou. No nie vždy sa
mi chce. Niekedy som lenivá a chcem
si radšej ešte poležať v posteli. Ale keď
počujem zvoniť zvony, tak mám výčitky
svedomia. Mama ma totiž učila, že keď
na kostole zvonia zvony, Ježiš ma volá
do kostola. A mne je potom ľúto, že som
to odmietla.
Keď som už v kostole, stíchnem. Je to miesto, kde rozmýšľam nad
tým všetkým čo sa stalo. Miesto kde
v duchu ďakujem Ježišovi za to, akú
úžasnú mám rodinu, za to že nás má rád
a za verných kamarátov a kamarátky.
Miesto, kde prosím Ježiša, aby sa mne
a mojej rodine nič nestalo, alebo dokonca aj za dobré známky v škole. Keď
omša začne, počúvam krásne piesne,
ktoré sa nesú kostolom, alebo počúvam

Precíťme čaro
Vianoc

sa v našej obci koná v súkromných domoch deväťdňová pobožnosť – Predvianočný deviatnik „Kto dá prístrešie svätej
rodine?“. V každej skupine je zapojených
deväť rodín. Každý deň sa modlíme v inej
domácnosti k ucteniu Panny Márie, obyčajne večer, keď zvoní na Anjel Pána a
vyprosujeme si milosti pre lásku a pokoj
v našich rodinách. Pri pobožnosti, z domu
do domu prenášame obraz Svätej rodiny,
čím symbolizujeme putovanie Panny Márie a sv. Jozefa, keď hľadali príbytok v
Betleheme.
Počas celého adventu sa tak pripravujeme
na dôstojné slávenie Vianoc.
Vianoce sú sviatkom duchovným, kedy
oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho Syna. Nákup vianočných darčekov,
upratovanie, pečenie, to všetko tiež patrí
k Vianociam. Dajme si možno skromnejšie darčeky pod stromčekom, ale o to viac
čistejšej lásky! Majme možno menej honosné jedlá, ale o to viac porozumenia a
milého, teplého slova! Vytvorme možno
menej očarujúcu výzdobu, ale o to viac
prajnosti a žičlivosti! Boh sa stal človekom, buďme ľuďmi tiež!
Prežívajme vianočné sviatky v kruhu rodiny, priateľov, ale aj širšieho spoločenstva.
Zažime prítomnosť Boha a venujme mu
naše myšlienky na vianočných omšiach,
tešme sa z radosti detí pri jasličkovej pobožnosti, či zo slávnostnej chvíle na vianočnom koncerte. Takto lepšie precítime
skutočné čaro Vianoc.
Mária Lúčanová

príbehy cez omšu. A verím, že Ježiš
ma nenechá sa trápiť a pomáha mi v
každodenných problémoch.
Som vďačná, že som sa dostala k tejto viere už ako malá. Môžem
len ďakovať, že ma mama viedla ku
kresťanstvu odmalička...
Bronislava Prášková
9. trieda

Do kostola chodím preto, aby
som sa naučila ,,vzdávať vďaky.“ Niektorí idú z presvedčenia, iní z donútenia.
No sú aj takí, ktorí si radi vypočujú zvuk
organu a piesne spevákov. Pri niektorých piesňach až naskakujú zimomriavky po celom tele. Viem, že Boh ma obdaroval veľkým darom a ja som mu za
to vďačná. Dal mi vieru, život, lásku,
priateľov, ktorí síce nie sú bez chýb, ale
delia sa so mnou o môj život.
Uskutočňujú sa tu rôzne slávnosti ako napríklad krst, birmovanie a
sobáše. Chodím tam preto, aby som sa
mohla vyspovedať zo svojich každodenných hriechov.
Účasť na nedeľnej svätej omši
je prejav mojej vďačnosti Bohu za všetko, a preto by sme mali chodiť na svätú omšu skôr a nedobiehať na poslednú
minútu.
Pri odchode z kostola si poviem: ,,Stálo to za to, nabrala som energiu.“ Keby sme vedeli, ako veľmi nás
Boh miluje, umreli by sme šťastím.

S nástupom zimného obdobia začína nový
cirkevný rok a s ním jeho prvá časť – Advent. Slovo advent pochádza z latinčiny a
znamená „príchod“. Pre nás kresťanov je
to dokonca príchod dvojitý – očakávame
narodenie Ježiša Krista v čase Vianoc, a
potom jeho druhý príchod v sláve na konci vekov.
Symbolom adventného obdobia je adventný veniec, pospletaný z vetvičiek
ihličnanov, v tvare kruhu, so štyrmi sviecami. Kruh, symbolizuje večný kolobeh
energie v živote a horiace sviece sú symbolom Znovuzrodenia.
Na adventnom venci každú nedeľu postupne zapaľujeme sviece. Ich svetlo
vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý
rozptyľuje temnotu a strach, pretože on
je Svetlo sveta. Toto môžeme zvlášť intenzívne prežiť na adventných ranných
omšiach - rorátoch, ktoré sa konajú
pred úsvitom iba za svetla sviec. Svojou
zvláštnou atmosférou akoby vyjadrovali
smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo
v tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo. Nech aj v nás toto svetlo zapáli Božiu iskru, aby nás viedla po
správnych cestách nášho života.
V druhej polovici adventu sa zintenzívňuje naša príprava na Vianoce. Už šiesty rok

•
Odpoveď na otázku, prečo by
som mal chodiť do kostola, je jasná!
•
Mala by som tam chodiť preto,
lebo Boh mi daroval život a Ježiš sa za
nás obetoval na kríži
•
A ja som mu za to všetko
vďačná
•
Ak čakám, že mi Boh bude
pomáhať a plniť moje sny a prosby, tak
by som mu to mala opätovať mojou
láskou k nemu
•
Ja mu rada svoju lásku dokážem
modlitbou alebo účasťou na svätej omši
a v tejto podobe sa mu rada za všetko aj
poďakujem
Boh
pre
nás
robí
všetko
čo môže! Robme niečo aj my pre neho
a on sa nám za to poďakuje!
Lucia Samcová
9. trieda

BOH EXISTUJE PRE TOHO,
KTO V NEHO VERÍ.
Klaudia Kelemenová
9. trieda

6
O
Š

Y

K

AV

Ò

Á

R

ST

Bohoslužba počas
Vianočných sviatkov
24.12 2017
25.12.2017

26.12.2017
27.12.2017
29.12.2017
31.12.2017
1.1.2018
2.1.2018
3.1.2018
4.1.2018
5.1.2018
6.1.2018
7.1.2018

Stráňavy
24.00
7.30
10.30
15.00–Jasličková pobožnosť
( nie je sv. omša)
7.30
10.30
8.00
8.00
7.30
10.30
večer otvorený kostol 23.30 hod.
7.30
10.30
18.00
7.30

Mojš. Lúčka
22.00
9.00

Dátum
26. 12. 2017
/utorok/
27. 12. 2017
/streda/

9.00

28. 12. 2017
/štvrtok/
29. 12. 2017
/piatok/

9.00
9.00

18.00
18.00
7.30
10.30
7.30
10.30

POSVÄTENIE DOMOV
2017/2018

9.00
9.00

30. 12. 2017
/sobota/
1. 1. 2018
/pondelok/
2. 1. 2018
/utorok/
3. 1. 2018
/streda/
4. 1. 2018
/štvrtok/

Trasa
od kúpaliska po dom p. Pavla
Berešíka vrátane
Poľovníka ulica + ulica pod kostolom
+ hlavná cesta
od p. Pavla Berešíka po vŕšok po p.
Antona Kampasa vrátane
bočné ulice za potokom /p.
Piovarči,..../+ Plánčie + bytovky
č. 401 a 438
celá Športová ulica + ulica nad školou
+ bytovka pri ZŠ a
2 nové bytovky nad školou
Nová kolónia + bytovky
v kolónii
hlavná cesta od p. Antona Kampasa
po
MŠ /po odbočku na Skotňu/ +
Peške cesta
ulice okolo kultúrneho domu od p.
Antona Ondáka po bývalé
družstvo + ulice za potokom
Skotňa + hlavná cesta od MŠ smerom
na Pažite po p. Dušana
Hreusa vrátane + bytovka č. 332
Pažite smerom pod Polom od p.
Dušana Hreusa + kolónia
pod Polomom

Čas
od
13:30
od
10:00
od
10:00
od
10:00
od
10:00
od
13:30
od
10:00
od
10:00
od
10:00

Spoločná predvianočná svätá spoveď v Stráňavách  aj v Mojšovej Lúčke
v nedeľu 17.12. 2017 od 14.00 do 16.00 hod.
Posledná možnosť sv. spovede v Stráňavách: v sobotu 23.12. od 17.00 hod.  

PÚŤ – Jeseň 2017
Stalo sa zvykom, že náš pán farár Mgr.Pavol Hrvol, každoročne na jeseň
organizuje zájazd na pútnické miesto.
Tento rok sme v jeden deň navštívili dve
pútnické miesta .

Prvé zastavenie bolo v Dome
svätej Alžbety v Košiciach. Je to najväčší
kostol na Slovensku
s kapacitou vyše 5000 ľudí a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe.
Po vstupe do kostola sme mali
svätú omšu, po ktorej nám sprievodkyňa
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porozprávala históriu kostola a predstavila nám Hlavný oltár svätej Alžbety , Oltár
Navštívenia Panny Márie, Oltár svätého
Antona Paduánskeho, Oltár svätej Anny,
Oltár svätého Jozefa, Oltár Troch košických mučeníkov, Oltár svätého Kríža,
Rákociho kryptu a ďalšie pamiatky v interiéri a exteriéri kostola.
Ďalej naša púť pokračovala na
druhé pútnické miesto KLOKOČOV najvýznamnejšie pútnické miesto gréckokatolíkov v Zemplíne . Na púť v Klokočove priťahuje veriacich sila zázračnej
ikony Presvätej Bohorodičky.V roku1670
počas kuruckých vojen sa miestni ukryli pred rabovaním do dreveného chrámu.
Keď sa kuruci priblížili, tvár bohorodičky
na ikonstase sa zatemnila a začala slziť.
Keď vojaci kostol podpálili
ikona zostala nepoškodená. Tisíce pútnikov prichádza každoročne vzdať úctu
Klokočovskej Panne Márii .Po modlitbe
s gréckokatolíckym kňazom,poklone k
Pane Márií a prehliadke celého kostola
sme po celodennom duchovnom naplnení
absolvovali šťastnú cestu domov.
Všetci účastníci púte sa už teraz tešíme na púť v roku 2018.
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Erasmus+.....alebo ako sme sa vzdelávali
v Cambridge
Program Erasmus+, ako
nástupnícky program úspešného podprogramu Celoživotného
vzdelávania, je projektom Európskej únie, ktorý poskytuje granty
pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu.
Program dáva príležitosť študentom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a
dobrovoľníkom stráviť obdobie v
zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky a zručnosti. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu
zapájať do projektovej spolupráce
a v rámci partnerstiev,zdieľať inovácie vo vzdelávaní .V školskom
roku 2016/2017 sa aj našej škole
podarilo získať tento grant s projektom“ Nebojíme sa komunikácie
v angličtine“ , v rámci ktorého sa
aj naši zamestnanci p.Mgr Miroslava Brodňavová, Ing Viera Kollárova, Mgr. Marcela Ondáková a
Mgr. Janka Slezáková vzdelávali
na pôde univerzity v Cambridge.
Naše pani učiteľky sa zúčastnili
kurzov:
Language Improvment for teachers
– Mgr. Miroslava Brodňanová
Creativity in the classroom – Ing.
Viera Kollárová
Language and Methodology –
Mgr. Janka Slezáková
Bringing British Culture – Mgr.
Marcela Ondáková

Táto ponuka kurzov bola pre
nás účastníkov naozaj aktuálna.
Obsah a zameranie nebolo teoretické, ale hlavne praktické, čo bolo
veľmi pozitívne a prínosné. Zdokonaľovali sme sa v gramatike,
lexikológií, konverzácií, ale hlavným cieľom boli praktické ukážky,
ako tvorivo a aktívne pracovať na
vyučovacích hodinách anglického jazyka. V kurze sme sa stretli
s pedagógmi z rôznych krajín ako
z Brazília, Turecko, Rusko, Saudská Arábia, Švajčiarsko, Francúzsko ... Naši tútori boli odborníci
na vysokej profesionálnej úrovni.
V popoludňajších hodinách sme
sa mohli zúčastňovať workshopov
podľa vlastného výberu z bohatej
ponuky.
Tento jazykový pobyt priniesol aj ďalšie príjemné zážitky z
prechádzok, večerných kvízov, výletov... Londýn, nezabudnuteľný
Punting s prehliadkou historických
budov, Botanická záhrada, Fitzwilliam Museum ....
Poďakovanie za sprostredkovanie študijného pobytu patrí
vzdelávacej agentúre Cambridge Study v zastúpení pána Juraja
Smolku.
„Tešíme sa na využitie
všetkých
novonadobudnutých
skúseností v rámci vyučovacieho
procesu a ďakujeme za obrovskú
skúsenosť.“

Európsky deň
jazykov
26.9. -Európsky deň jazykov. Tento deň si pravidelne pripomíname už od roku 2001, kedy bol
vyhlásený Radou Európy. Naša
škola sa doňho každoročne zapája a žiakom sa pripravené aktivity
veľmi páčia.
Po spoločnom otvorení
tohto dňa ,kde sme si pripomenuli
dôležitosť učenia sa cudzích jazykov ,sa žiaci presunuli na vopred
pripravené stanovišťa .Tento rok
sme pre starších žiakov pripravili
anglický kvíz, kde v jednotlivých
skupinách medzi sebou súťažili
žiaci 7. a 8. ročníka. Úspešnejší
boli napokon starší žiaci, ale rozdiel bol naozaj nepatrný. Žiaci 6.
ročníka si vytvorili spoločný projekt- „Kto som ja“.
No a najmenší žiaci 3. ročníka sa zoznamovali s novými anglickými slovami, spievali, tancovali, skladali puzzle.

Týždeň anglickej
konverzácie
V dňoch 20.11. -24.11.2017
sme pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka
zorganizovali na našej škole „Týždeň anglickej konverzácie“, ktorý
je súčasťou nášho projektu Erasmus +:“ Nebojíme sa komunikácie
v angličtine“.
Žiaci sa počas tohto týždňa
vzdelávali zážitkovou metódou v
kruhu anglicky hovoriacich lektorov. Rozšírili si znalosti v oblasti
kultúry, geografie a samozrejme
anglického jazyka. Úspešné zvládnutie tohto týždňa im bude pripomínať certifikát, ktorý dostali na
záver.
Veríme, že žiaci boli spokojní a kurz bol pre nich užitočný.
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Pre deti

Slová pod obrázkom si môžete vystrihnúť a nalepiť
na správne miesto, alebo ich použite len ako pomôcku
a do okienok napíšte správne slová.
Pomôcka:
mitten – palčiaky, rukavice
hat – klobúk
mouth – ústa
scarf – šál

nose – nos
eye – oko
button – gombík

Spočítajte, koľko je na obrázku snehuliakov, čiapok,
šálov, rukavíc, snehových vločiek a vtáčích búdok.
V spodnej časti je výsledková tabuľka, do ktorej si počet
vyznačte vyfarbením príslušného počtu štvorčekov pod
konkrétnym obrázkom.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2017

Vylušti tajničku a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú odmenu. Nezabudni napísať svoje meno a číslo domu.

Meno : .....................................
Adresa : ..................................
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VI. liga SEVER - ročník 2017/2018
MUŽI (A) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ružomberok B
Terchová
Bánová
Rosina
Stráňavy
Belá - Dulice
Makov
Staškov
Diviaky
Bytča
Tvrdošín
Dolný Kubín
Závažná Poruba
K. N. Mesto
Žabokreky
Trstená

DORAST :
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
10
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3

2
2
1
1
2
1
3
3
2
1
3
2
1
2
1
1

1
3
4
5
5
7
6
6
7
8
7
8
9
9
10
11

0
2
1
0
1
0
2
1
1

1
2
3
4
6
7
5
7
9

73:10
42:16
31:9
32:29
35:32
35:34
33:26
33:33
20:30
18:32
23:31
28:31
20:29
22:37
15:39
13:55

38
32
31
28
26
22
21
21
20
19
18
17
16
14
13
10

MUŽI (B) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stráňavy B
Ďurčiná
Trnové
Zádubnie
Dolná Tižina
Kunerad
Lietava
Podhorie
Babkov

11
11
11
11
11
11
10
10
10

10
7
7
7
4
4
3
2
0

55:15
33:16
30:22
47:22
24:33
19:42
15:34
14:36
16:33

30
23
22
21
13
12
11
7
1

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

K. N. Mesto B
Rajec
Stará Bystrica
Strečno
Vysoká n. Kysucou
Zborov n. Bystricou
Skalité
Stráňavy
Kamenná Poruba
Varín
Oščadnica
Višňové
Radoľa
Podvysoká

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
9
8
7
7
4
4
4
4
2
2
1

0
0
2
0
2
2
1
5
1
1
0
1
1
0

1
3
2
4
3
4
5
4
8
8
9
10
10
12

49:10
48:17
43:18
34:26
63:23
35:34
35:28
25:21
16:27
13:31
15:27
15:43
13:51
6:54

36
30
29
27
26
23
22
17
13
13
12
7
7
3

13
13
12
12
12
13
12
12
11
13
12
12
11
12

12
11
8
8
8
8
5
5
4
4
2
3
1
0

0
2
1
1
0
0
1
0
0
0
4
1
2
0

1
0
3
3
4
5
6
7
7
9
6
8
8
12

86:11
61:15
67:17
73:30
68:22
62:22
27:28
22:38
39:56
23:92
22:39
18:57
14:48
4:111

36
35
25
25
24
24
16
15
12
12
10
10
5
0

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

Štiavnik
Predmier
Stráňavy
Hvozdnica
Veľké Rovné
Nededza
Horný Hričov
Hliník
Dlhé Pole
Hôrky
R. Teplice - Konská
Bytčica
Zbyňov
Krasňany

Foto : archív OcÚ
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IV. liga SEVER - ročník 2017/2018

ROZLOSOVANIA
MUŽI (A) :
29K

18.03.2018 15:00

MUŽI (B) :
14K

25.03.2018 15:00

DORAST :
14K

24.03.2018 14:00

Bánová - Stráňavy

Stráňavy (B) - Trnové

Stráňavy - FK Rajec

16K

15K

15K

24.03.2018 15:00

01.04.2018 15:30

31.03.2018 14:00

Bytča - Stráňavy

Zádubnie - Stráňavy (B)

Stará Bystrica - Stráňavy

17K

16K

16K

31.03.2018 15:30

08.04.2018 15:30

07.04.2018 14:00

Stráňavy - OŠK Rosina

Podhorie - Stráňavy (B)

Stráňavy - Zborov nad Bystricou

18K

17K

17K

08.04.2018 15:30

15.04.2018 15:30

14.04.2018 14:00

Žabokreky - Stráňavy

Kunerad - Stráňavy (B)

Podvysoká - Stráňavy

19K

18K

18K

14.04.2018 15:30

22.04.2018 16:00

21.04.2018 14:00

Stráňavy - Diviaky

Stráňavy (B) - Lietava

Stráňavy - Kamenná Poruba

20K

19K

19K

22.04.2018 16:00

29.04.2018 16:00

28.04.2018 14:00

Belá-Dulice - Stráňavy

Ďurčiná - Stráňavy (B)

Vysoká nad Kysucou - Stráňavy

21K

27K

20K

28.04.2018 16:00

01.05.2018 16:30

05.05.2018 14:00

Stráňavy - Staškov

Lietava - Stráňavy (B)

Stráňavy - FK Strečno

22K

21K

21K

06.05.2018 16:30

13.05.2018 16:30

12.05.2018 14:00

Makov - Stráňavy

Dolná Tižina - Stráňavy (B)

Varín - Stráňavy

23K

22K

22K

12.05.2018 16:30

20.05.2018 17:00

19.05.2018 14:00

Stráňavy - K. N. Mesto

Stráňavy (B) - TJ Babkov

Stráňavy - TJ Višňové

24K

23K

23K

20.05.2018 17:00

27.05.2018 17:00

26.05.2018 14:00

Z. Poruba - Stráňavy

Trnové - Stráňavy (B)

Oščadnica - OŠK Baník Stráňavy

25K

24K

24K

26.05.2018 17:00

03.06.2018 17:00

02.06.2018 14:00

Stráňavy - Tvrdošín

Stráňavy (B) - Zádubnie

Stráňavy - ŠK Radoľa

30K

25K

25K

30.05.2018 17:30

10.06.2018 17:00

09.06.2018 14:00

Stráňavy - Trstená

Podhorie - Stráňavy (B)

Kysucké Nové Mesto - Stráňavy

26K

26K

26K

03.06.2018 17:00

Terchová - Stráňavy
27K

Stráňavy (B) - Kunerad

16.06.2018 14:00

Stráňavy - TJ Slovan Skalité

10.06.2018 17:00

Stráňavy - D. Kubín
28K

16.06.2018 17:30

17.06.2018 17:30

Stráňavy - Ružomberok (B)

ŽIACI :
13K

01.04.2018 10:00

15K

08.05.2018 10:00

Stráňavy - Veľké Rovné

Stráňavy - Predmier

16K

21K

08.04.2018 10:00

13.05.2018 10:00

Dlhé Pole - Stráňavy

Stráňavy - Hvozdnica

17K

22K

15.04.2018 10:00

20.05.2018 10:00

Krasňany - Stráňavy

18K

23K

22.04.2018 10:00

27.05.2018 10:00

Bytčica - Stráňavy

Stráňavy - Hliník

19K

24K

29.04.2018 10:00

03.06.2018 10:00

Stráňavy - R.Teplice - Konská

Nededza - Stráňavy

14K

25K

01.05.2018 10:00

10.06.2018 10:00

Hôrky - Stráňavy

Stráňavy - Štiavnik

20K

26K

06.05.2018 10:00

Horný Hričov - Stráňavy

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2017

Stráňavy - Zbyňov

16.06.2018 10:00

Veľké Rovné - Stráňavy

Zdroj : www.futbalnet.sk k 08.12.2016
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Krížovka

Blahoželáme výhercovi

Výherca : Rudolf Harmečko, Stráňavy 401
		
srdečne blahoželáme
Správne riešenie : ... a karhaj ho medzi štyrmi očami

Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

