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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Opätovne sa k Vám prihováram, vážení občania, v tomto predhodovom čase.
Prichádzam so svojimi názormi, problémami, či odporučeniami ako starosta
našej obce a taktiež pripomínam, že nezabúdame na Banícky deň, ktorý sme si
hlavne za socializmu vedeli užiť.
Tak ako inde v Európe v súčasnosti ľudstvo
postupuje nezávideniahodný a nerovný boj s pandémiou CO-19. Preto zhruba pred rokom sa v jeseni
začali robiť testy na CO-19. Najprv na námestí a
potom v telocvični ZŠ, jednoducho, začal sa boj s
pandémiou, ktorý stále bohužiaľ pretrváva.
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Začal sa nový školský rok, obe inštitúcie MŠ a ZŠ
sa pripravovali od 02.09 začať prevádzku, čo sa aj
stalo. S mojím a určite aj so želaním všetkých zainteresovaných rodičov je, aby nebola prerušená
výučba ako minulý rok, a aby naše deti dostávali
vedomosti v školských laviciach, na aké sme boli
zvyknutí v minulosti.
Podarilo sa nám zabezpečiť zaasfaltovanie chodníka a ihriska pred ZŠ a pokračovať sa bude v asfaltovaní po celej dedine – výmole, výkopy. Asfaltovanie bolo prisľúbené ešte na začiatok augusta, no
žiaľ nie našou vinou sa to oddialilo.
V MŠ sa konečne premiestnil el. stĺp a následne sa
zateplila a doložila sa strešná krytina. Veľkým zadosťučinením je aj otvorenie novej triedy na prízemí bývalej jedálne s kompletne novým vybavením
nábytkom, ktoré bolo financované z projektu. Verím, že to rodičia príjmu s uznaním, veď sa to robí
pre naše ratolesti.

vzniku SNP za účasti „motorkárov Sloven- O
Š
K
ska“. Táto výnimočná akcia mala úroveň a odozvu
hlavne u detí, ktoré mali možnosť sa aj previezť na
motorkách. Ako zaznelo v balade, v Stráňavách nezabúdame a budeme si tento sviatok naďalej uctievať.
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Dôsledok „nadštandardnej demokracie“, ktorá nás
začína dobiehať je aj to, že sme zvyknutí, že máme
na všetko nárok, máme sklony všetko len kritizovať a
poučovať a žiadať od tých druhých absolútnu dokonalosť. Ale tí , čo to požadujú sú obyčajne „inkognito“, nevieme o nich nič, len sa dôležito prezentujú.
Taktiež veľmi znepokojujúco a až alarmujúco prichádzajú správy o pohybe medveďov v obci už vo vnútri
– intraviláne obce pri rodinných domoch. Minulý rok
to boli zničené včelstvá a teraz sú to aj kozičky, ovce,
preto tieto stále upozornenia na opatrnosť. Dospelo to
s touto demokraciou a ochranou v oblasti prírody tak
ďaleko, že psy, mačky, prípadne aj iné zvieratá nám
doma určujú režim a všetko sa im musí podriadiť.
Najhoršie na tom je, že ochranárske nariadenia zašli až tak ďaleko, že medvede, vlci... majú absolútne
právo ochrany. Pomaly nám medvede budú určovať
návštevné hodiny v lese, alebo aby ľudia začali zabezpečovať pre nich jedálniček. Je to absurdné, no
bohužiaľ takmer skutočné. Nemálo k tomu prispieva
aj pohyb motorkárov, štvorkoliek, cyklistov, či nadmerný pohyb ľudí po lesoch, zber húb a lesných plodov. Narúšame im prirodzené prostredie, a preto sa
sťahujú k rodinným domom.
V súčasnosti je na stránke obce dotazník – „Prehlásenie o zbere potravinárskych odpadov“ – BRKO. Dnes
nie je problém takmer s ničím, len potom je to treba
aj zafinancovať. Ak bude musieť obec v budúcnosti tieto zbery požadované od občanov uskutočňovať,
nie je to až taký problém so zberom, ale s umiestením „potravinovej voňavky“ v obci, ako to bolo aj
pri separovanom zbere, nikto nechcel kontajnery pred
svoje domy.
Určite hlavným problémom do budúcnosti vidím v tom, je zabezpečiť ochranu kontajnerov pred
medveďmi, diviakmi...tak ako to v médiách denne
sledujeme na sídlisku Hájik, či v Tatrách... Odporúčam radšej úsporne variť, lebo pri avizovanom zdražovaní energií, by museli byť financované okrem iného aj tieto služby občanmi.

Upravilo sa aj nádvorie po stavbároch. Tu musím
podotknúť, že v rámci možnosti. Čo ma ale veľmi
mrzí je, že oplotenie museli natierať záhradkári. Takéto a podobné práce boli vždy výsadou rodičov,
niekoľko generácií mi dá za pravdu, no v súčasnosti
– niekoľko rokov už to nie je samozrejmosť. Keď sa
pred pár rokmi rozbilo – rozoštvalo ZRPŠ pri MŠ,
odvtedy sa nevie dať toto združenie do normálnych
koľají. Verím, že sa opäť rodičia od nového školského roku dajú dohromady a budú nasledovať svojich
predchodcov ochotných niečo odbrigádovať, či pomôcť inak MŠ a ZŠ. V Stráňavách sme na to zvyknutí, niekoľko desaťročí tak ako je to v knižke o MŠ Pred mesiacom sa začali súťaže futbalistov, kde platí
vydanej pri príležitosti 70. výročia jej vzniku.
to isté, aby sa súťaž riadne dohrala, podobne je to ako
pri výučbe v škole. Je smutné konštatovať taktiež ako
Dňa 25.08.2021 bolo uskutočnené kladenie vencov v MŠ, nie sú rodičia detí ochotní pomáhať pri chopri pamätníku pred KD pri príležitosti 77. výročia de súťaže, ako sú vedúci mužstiev a iné... Verím, že
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sa toto zlepší a naše deti budú mať
oporu dospelých, ktorí by sa o ne
starali. Čo iného už deťom chceme dať, ak nie pohyb na čerstvom
vzduchu. Treba, aby konečne vypli mobily a počítače. Máme niekoľko mládežnickych družstiev, v
ktorých sa môžu realizovať, aby
fanúšikovia Stráňav v budúcnosti
nechodili z futbalu, s názorom, že
s futbalom to nemalo nič spoločné.
V priebehu pandémie sa akosi začali opätovne rozrastať na viacerých častiach obce susedské spory.
Treba riešiť veci s nadhľadom a v
zásade „ži a nechaj žiť“, lebo sudca je nad našimi hlavami a ten najvyšší to obyčajne aj tak zariadi „na
remízu“. Treba sa snažiť ubrať zo
svojho „ja“ a rešpektovať potreby
a práva aj toho druhého.
Čo
sa
týka
hodov
11.09.2021 (sobota), chceme, aby
boli vonku a aspoň jeden deň bol
naplnený kultúrnym programom,
hlavne vystúpením našich detí i
pozvaných účinkujúcich hostí. Podotýkam, pokiaľ budeme ako zelený okres. Ak by medzitým okres
padol v rámci CO-19 do oranžovej, príp. červenej farby, hody by
sa nemohli konať. Teraz nevieme,
ale môže sa to stať..........Hodová
sv. omša bude 15.09.2021 (streda) o 14.00 hod z dôvodu konania

online sv. omše v dopoludňajších
hodinách spolu s pápežom v Šaštíne. Ak budú v prevádzke stánky,
každá organizácia v plnej miere
zodpovedá za predaj. Hlavne čo sa
týka hygieny, bezpečností a pandemických nariadení.
Tiež upozorňujeme občanov na
skolaudovaný vodovod na Pažitiach, prípadne prípojky riešiť už
na SEVAKu.
O pár dní si budeme pripomínať
sviatok všetkých svätých. Na cintoríne sa nachádza, resp. pribúdajú hroby, o ktoré sa nikto nestará.
Preto prosím, aj keď to nie sú Vaši
priamy príbuzní, ale Vaši susedia,
známi z minulosti ... skrášlime
týmto pozostalým hroby a urobme
tým dobrý skutok.

Štatistika od
posledného vydania
zvestí
NARODENIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOBÁŠE

•

Začína sa pomaly už zimné obdobie a preto žiadam v mene väčšiny •
občanov, keď sa začne kúriť, aby
neobťažovali okolie dymom, v •
znení občianskeho zákonníka...
Vyzývam občanov, čo sa týka parkovania áut – parkovať tak, aby sa
dala uskutočňovať zimná údržba, v
opačnom prípade na tejto ulici nemôže byť prevedená.
•
Záverom Vám prajem, vážení ob- •
čania, pekné prežitie hodov, veľa •
zdravia do ďalších dní a imunity •
•
pred CO-19.

•
•

HODOVÝ PROGRAM

Dychová hudba Stráňavy
Vystúpenie detí MŠ
Vystúpenie detí ZŠ
Maroš Bango - slovenský Bocelli
kapela ŠOK
ABBA Revival
Diskotéka M.Šenkár

usporiadateľ si vyhradzuje zmenu času jednotlivých vystúpení
podľa aktuálnych okolností

Simona SLEZÁČKOVÁ a
Tomáš MACEK
24.4.2021
Dušan CETERA a
Petra MOZOLÍKOVÁ 3.7.2021
Monika BAROŠINCOVÁ a
Ing. Jozef ČUKAN 17.7.2021

ÚMRTIA

Tibor BELOVIČ,
3.4.2021
Jozef ŠUPEJ,
4.4.2021
Danka DUPKALOVÁ, 6.4.2021
Žofia KREJNUSOVÁ, 3.5.2021
Rudolf KOŇUCH,
16.6.2021
Vincencia HRUŠKOVÁ, 1.7.2021
Irena GAŠPEROVÁ 23.7.2021

PRIHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•
•

Simona ŠIMKOVÁ
Martin ŠKUBÁK
Zara HOLLÁ
Michaela ULICKÁ
Michal JANÍČEK
Peter HOLBOJ
Jakub LÚČAN

174
505
303
99
99
414
163

ODHLÁSENÍ

•
•
•
•

Simona ŠIMKOVÁ
Dušan SVENTEK
Martin PLAVÝ
Dušan CETERA
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13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
od 18:00

Sofia LÚČANOVÁ, Stráňavy 328
Lukáš ŠEBESTA,
Stráňavy 235
Nina KYSELOVÁ, Stráňavy 194
Tamia LONČÍKOVÁ, Stráňavy 505
Laura STANKOVÁ, Stráňavy 414
Stella STANCOVÁ, Stráňavy 416
Marína KASPEROVÁ,Stráňavy 427
Jakub LÚČAN,
Stráňavy 163
Ondrej VEREŠ,
Stráňavy 533
Tomáš TURIANIK, Stráňavy 74
Timotej LÚČAN,
Stráňavy 334
Zara MARTINCOVÁ Stráňavy 337

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2021

ZO ŽIVOTA ZO SZZ V STRÁŇAVÁCH
Rok 2020 a začiatok roka
2021 bol a je v znamení pandémie
COVID-19. Množstvo nakazených,
obetí a protiepidemických opatrení z
nich urobili jedno z najsmutnejších
období v našich novodobých dejinách.
Pandémia zasiahla všetky oblasti
nášho
života.
Rôzne obmedzenia
poznačili
aj
činnosť
našej
základnej
organizácie. Aj napriek
týmto
opatreniam sa nám
podarilo v polovici roku 2021
zorganizovať
niekoľko
akcií. V mesiaci
apríl sa členovia
zúčastnili brigády
pri zrezaní a
čistení symbolického mája. Pri jeho
zvoze nám opäť pomohli členovia
DHZ so svojou technikou, za čo sa
im chceme poďakovať. K máju naše
členky vyrobili a vyzdobili veľmi pekný smrekový veniec. V spolupráci s
obecným úradom výbor základnej organizácie zorganizoval akciu stavanie
a váľanie mája. Je smutné, že táto

krásna tradícia sa kvôli hygienickým
opatreniam uskutočnila bez účasti
širšej verejnosti. Dňa 22. 5. 2021 sa
konala výročná členská schôdza. Výbor oboznámil členov s činnosťou, financovaním a plánom hlavných úloh

na rok 2021. Na schôdzi sme privítali
aj štyroch nových členov. V súčasnosti
ich má naša základná organizácia 45.
V príhovore predseda poďakoval
všetkým členom a občanom, ktorí
prispeli dvomi percentami na činnosť
nášmu
občianskemu
združeniu.
Za spoluprácu poďakoval aj pracovníkom obecného úradu a členom,

ktorí svojou aktivitou prispeli k rozvoju nášho spolku.
V mesiaci júl výbor základnej organizácie zorganizoval pre členov a
hostí posedenie pri
guľáši. V dobe pandémie to bola veľmi
vydarená akcia, kedy sme sa spolu
stretli, zabavili a na chvíľu zabudli na
realitu týchto dní. Ak sa pandemická
situácia na Slovensku nezhorší, v spolupráci so základnou a materskou
školou dňa 25-27.9.
2021 zorganizujeme
výstavu ovocia a
zeleniny. Na výstave
prebehne aj súťaž o
najkrajšie jablko. Je
nám veľmi ľúto, že
sme sa kvôli pandémii
COVID-19
v roku 2020 a 2021
nemohli zúčastniť
žiadneho zájazdu a
výstavy. Protipandemické opatrenia
vlády SR nám to
nedovolili. Zdravie našich občanov
je pre nás prvoradé. Veríme, že pandémia koronavírusu čoskoro pominie
a všetci sa začneme opäť stretávať
na kultúrno spoločenských podujatiach usporiadaných nielen v našej
obci.

Dotácie na stravu  alebo daňový bonus  ?
Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3
písm. c) zákona o dotáciách je možné
poskytnúť na:
• deti v poslednom ročníku MŠ,
ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5
ročné deti v poslednom ročníku
MŠ), nie je možné z dôvodu
veku dieťaťa si uplatniť zvýšený
daňový bonus,
Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 €
a zároveň dotáciu na stravu v sume 26
€, t.j. spolu mesačne 72,44 €.
• deti v poslednom ročníku MŠ,
ktoré dovŕšili 6 rokov veku
a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov
veku ak žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili (osoby so
zdaniteľným príjmom), alebo si
nemohli v zmysle zákona o dani
z príjmov uplatniť nárok na
zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamest-

naní);
Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným
daňovým bonusom (39,47 €)
• deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15
rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nie je
možné z dôvodu veku dieťaťa si
uplatniť zvýšený daňový bonus,
Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 €
a zároveň dotáciu na stravu v sume 26
€, t.j. spolu mesačne 49,22 €.
Pre rodičov detí (od 6 do 15
rokov), ktorí majú nárok na zvýšený
daňový bonus je výhodnejšie uplatniť
si ho, nakoľko ak sa na dieťa poskytne
dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3
písm. c) zákona o dotáciách zanikne
im nárok na akýkoľvek daňový bonus
úplne.
Ak si rodič v čase poskytova-

nia dotácie na stravu uplatní zvýšený
daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne
informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene a bude
povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako
dotáciu na stravu)
.
• Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje zriaďovateľovi čestným
vyhlásením, a to nezávisle od
veku dieťaťa, že si neuplatňuje
alebo nemôže uplatniť daňový
bonus, t.j. povinnosť predloženia
čestného vyhlásenia sa vzťahuje
aj na zákonných zástupcov detí,
ktoré nedovŕšili 6 rokov veku
a sú v poslednom ročníku MŠ,
resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov
veku.
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Sedembolestná
Panna Mária
Bolestná Matka Božia,
držíš v náručí mŕtve telo svojho
Syna a nášho Pána.
V tejto podobe bolesti si
nášmu slovenskému ľudu najviac
vošla do vedomia a uctieva si ťa
ako Sedembolestnú.
V takejto podobe nám
žiariš v našej národnej bazilike v
Šaštíne.
S dôverou sa ponáhľame k
tebe, k tvojmu srdcu sa vinieme,
zachráň nás, Matka láskavá, nedaj
nám zahynúť v záplavách hriechu,
prenasledovania a utrpenia.
Amen.
Panna Mária Sedembolestná, oroduj za nás.

Návšteva pápeža

10. rok
od založenia farnosti.
„Čas beží, letia hodiny.“ Sa
spieva v jednej piesni a je to
tak. Naša farnosť bola zriadená
1.7.2012 našim diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom.
Za tých skoro 10 rokov sme
vybudovali veľa po materiálnej stránke, ale dôležitejšie je
budovať a rásť v duchovnom
živote. V prehlbovaní nášho
osobného vzťahu k živému Bohu
a hlbšie prežívať aj naše vzťahy
navzájom.
Ďakujem Pánu Bohu za všetky milosti a vám všetkým za vaše obety
a život viery.
Nech Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska a našej farnosti nám vyprosuje potrebné milosti.

Mgr. Pavol Hrvol
správca farnosti
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Kto je pápež? Pán Ježiš zveril
apoštolovi Petrovi poslanie: „Pas
moje ovce.“ Odovzal mu moc kľúčov a úrad vedenia Cirkvi. Svätý
Peter odišiel do hlavného mesta celého vtedajšieho sveta. Bol
biskup Ríma. Tam zomrel mučeníckou smrťou, bol ukrižovaný
dolu hlavou. Každý rímsky biskup
je jeho nástupcom. Voláme
ho pápežom alebo aj Svätým Otcom, pretože ako
otec sa stará o celý Boží
ľud. Bdie nad tým, aby sa
všade hlásalo učenie Ježiša
Krista, a stará sa o náboženský život katolíkov na
celom svete.
Pápež František navštívi
naše Slovensko. Tak ako sa
pripravujeme, keď čakáme
veľkú návštevu doma, tak
sa máme duchovne pripraviť na návštevu pápeža. Otvoriť si svoje srdce
a počúvať, čo nám hovorí

nielen slovami, ale aj svojim postojom a prítomnosťou.
Bude na Slovensku od 12.9. do
15.9. 2021. Program jeho návštevy si môžete nájsť na stránke KBS
( Konferencie biskupov slovenska), 15.9. o 10.00 hod. bude sláviť svätú omšu v Šaštíne, ktorá
bude vysielaná cez média.
Sme pozývaní k duchovnej príprave, myslime teda v našich modlitbách aj na tento úmysel. Nech Pán
Ježiš skrze pápeža požehnáva všetkých ľudí nášho Slovenska.
Slávnostná hodová svätá omša
bude 15.9. 2021 o 14.00 hod. pozývam všetkých na túto svätú
omšu. Poďakovať za dary a zároveň prosiť o pomoc do ďalších dní
nášho života.
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30. výročie založenia ZO JDS v Stráňavách
Vážení členovia ZO JDS!
Je mi veľkou cťou vysloviť
zdanlivo obyčajné a jednoduché
konštatovanie – naša organizácia si
v roku 2020 pripomenula 30 rokov
od jej založenia. V tejto jednej vete
je ukryté veľké množstvo životných
príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí a
spomienok.
Oslavy životných
jubileí či iných dôležitých
životných udalostí, spomienky na významné
medzníky našich dejín,
to všetko nás napĺňa nádherným pocitom, pocitom,
kedy si viac ako inokedy
uvedomujeme, čo znamenajú slová ľudský
život, aká je jeho sila a
tvorivosť. Sú chvíle, ktoré
nás nútia zamyslieť sa,
vrátiť sa v myšlienkach späť a trochu
si zaspomínať.
Ľudská pamäť je výnimočný
dar. Bez pamäti sme ako bez minulosti. Výnimočný je preto, lebo nám
umožňuje pozrieť sa späť, ale zároveň
nás posúva dopredu. Tridsať rokov
znamená čas na rekapituláciu a hodnotenie, poskytuje príležitosť na zamyslenie sa do minulosti, prítomnosti
či budúcnosti.
S cieľom spríjemniť život
seniora, odpútať ho od chmúrnych
myšlienok, dodať mu odvahy,
povzbudiť, že je i naďalej užitočný
pre rodinu aj pre spoločnosť, prišli
nadšenci v našej obci, aby založili v
roku 1990 Klub dôchodcov. Chceli
sa stretávať so svojimi rovesníkmi,
priateľmi a viesť veku primeraný
spoločenský život.
Z podnetu založenia kroniky
Jednoty dôchodcov v Stráňavách
a Ďakovného listu pri 10 výročí
založenia organizácie JDS (za
dlhoročnú dobrovoľnú činnosť a iniciatívu v práci so seniormi udelenú
krajským predsedom JDS, p. Juskom,
zo dňa 16. novembra 2000) si pripomíname 30. výročie založenia našej
ZO. S počtom 34 členov bola zaregistrovaná do Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá je členom medzinárodnej
organizácie EURAG (je to európska
federácia starších ľudí, ktorá vznikla
16. 10. 1962) a Európskej seniorskej

organizácie ESO.
Zakladajúcimi členmi boli
Adolf Cetera, Ján Ožvoldík, Viktória
Ondáková, Margita Vrabcová, Justína
Gajdošová, Otília Jahôdková, Štefánia
Špalková, Margita Bičianková a
Ondrej Tabaček. Na ustanovujúcej
schôdzi, ktorá sa konala 28. 11. 1990,
bol zvolený výbor. Predsedom sa

stal Adolf Cetera, tajomníkom Ján
Ožvoldík a pokladníčkou Viktória
Ondáková.
Vtedajším starostom obce, p.
Kamilom Hruškom, bol daný prísľub
v pomoci zriadenia klubu v suteréne
kultúrneho domu. Tak umožnil
používať dovtedy nevyužitý priestor
pre činnosť ZO JDS. 7 až 9 členov
sa aktívne zapájalo do vypratávania
zostatkového stavebného a iného nepotrebného materiálu. Ďalšou úlohou
bolo zariadiť klub potrebným inventárom. Tejto úlohy sa zmocnil p. Albín
Neomány, ktorý získal stoly a stoličky
od vedenia závodu Lom Polom a vápenka Varín. Prvý finančný vklad do
pokladne bola 1,- Sk, ktorú získali do
pokladne z vratnej fľaše, ktorú si na
prvom posedení v klube zakúpili na
občerstvenie z vlastných finančných
prostriedkov. Náklady na čistenie
priestoru financoval OcÚ. Klub bol
slávnostne otvorený 11. 3. 1994.
V roku 1994 predsedu, p.
Ceteru, vystriedal nový predseda,
p. Albín Neomány. Členovia sa od
založenia organizácie aktívne zapájali
do verejnoprospešných prác v obci. Na
činnosť klubu a zariadenie kuchyne
potrebným inventárom poskytol Urbariát pasienkov a lesa, pozemkové
spoločenstvo Stráňavy sumu 1 000,Sk. Členovia sa aktívne zapájali do
vopred vypracovaného plánu práce.
Absolvovali niekoľko poznávacích

zájazdov, navštívili kúpeľné mestá,
termálne kúpaliská či cestovali za
nákupmi do susedného Poľska. Od
roku 1995 sa fašiangy stali srdcovou
záležitosťou našich seniorov. Prvé
fašiangové stretnutie bolo v klube
za prostriedky získané z brigád.
Členovia výboru zakúpili pre svojich
členov tlakomer a spoločenské hry.
Nezabúdalo sa ani na chorých či
zosnulých členov.
V roku 2001 sa vtedajší
predseda, p. Neomány, vzdal funkcie. Novým predsedom sa stal
p. Kamil Hruška a pribudli noví
členovia: Vincent Ondák, Terézia Ceterová, Jozef Vrabec, Anna
Neományová, Štefánia Krejnusová.
O členstvo v ZO začali prejavovať
záujem aj seniori z Mojšovej Lúčky
a Žiliny.
Na obdobie 2003 – 2005 bol
na VČS opäť za predsedu ZO zvolený p. Kamil Hruška, ktorý prácu
predsedu vykonával 3 volebné obdobia. Výbor bol kooptáciou doplnený
členmi: Justa Barošincová, následne
Mária Tabačková st., Alojzia Daňová
a Ondrej Ondák. Počas troch volebných období sa uskutočnilo niekoľko
poznávacích
zájazdov,
návštev
kúpeľných miest, termálnych kúpalísk, kultúrnych podujatí, brigád
a akcií organizovaných OcÚ ako
Deň matiek, oslavy oslobodenia na
Javorinách, hodové slávnosti obce,
oslavy jubilantov a iných hodnotných
akcií.
V októbri roku 2014 boli na
osobnú žiadosť vtedajšieho predsedu, p. Kamila Hrušku, zo zdravotných dôvodov nové voľby. Za novú
predsedníčku bola zvolená Alojzia
Daňová. Do výboru boli zvolení noví
členovia: Justína Barošincová, Terézia
Ceterová, Mária Lúčanová, Štefánia
Martinková, Mária Ondáková, Anna
Kováčová, Július Majerčák a Emil
Barošinec. V revíznej komisii pracuje Viera Ondáková, Anna Daňová a
Marián Kuba (za Mojšovú Lúčku).
Postupne boli do výboru kooptáciou doplnení Stanislav Ondák,
Mária Barošincová, Vendelín Púček,
František Zajac a Berta Kubová (spolu 9 členov + 3 revízna komisia). Výbor sa volí na 4 roky.
V marci 2015 bol na VČS pán
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•
•
•
•
•
•
•
•

zájazdovú a poznávaciu
vzdelávaciu a prednáškovú
športovú a turistickú
kúpeľno-rehabilitačnú
klubovú
brigádnickú
spoluprácu:
s ostatnými OO JDS a ZO v
okrese (mimoriadne dobre spolupracujeme so ZO JDS v Strečne,
Brodne, Varíne, Zástraní a Rajeckých Tepliciach)
• so spoločenskými organizáciami
v obci
• so ZŠ s MŠ Stráňavy
• s farským úradom
• s obecným úradom – starostom a
zastupiteľstvom obce
•
vedenie kroniky a prevádzku
vlastnej webovej stránky s fotogalériou akcií
V ZO pracujú komisie:
•
športová a turistická (vedie
František Zajac)
•
kultúrno-spoločenská (vedie
Mária Ondáková)
•
zdravotná
(vedie
Mária
Barošincová)
•
vzdelávacia (vedie Štefánia
Martinková)
•
revízna
(vedie
Viera
Ondáková)
Činnosť našej ZO je rôznorodá a
veľmi obľúbená u členov. Medzi

najviac obľúbené činnosti patria
poznávacie
zájazdy,
fašiangová
veselica spojená s pochovávaním
basy, svätodušný guláš, návštevy divadiel, adventné stretnutia seniorov
organizovaných OO JDS, zdravotné
prednášky, prednášky o ochrane a
bezpečnosti spotrebiteľov-seniorov,
oslavy jubileí, zájazdy, ale aj podujatia organizované OcÚ akými sú
hodové slávnosti, oslavy ukončenia

II. svetovej vojny na Polome, oslavy
oslobodenia pred KD, stretnutie s jubilantmi, Deň matiek, stavanie mája
či akcia Zvony 11. 11. o 11:11 pred
KD.
Pre zlepšenie zdravého životného
štýlu našich seniorov je značný záujem o RLP, ktoré prideľujeme členom
podľa zásluh/aktivít v organizácii.
Podobne sú navrhovaní členovia
na vyznamenanie III. stupňa (ktoré
udeľuje predseda OO JDS), vyznamenanie II. stupňa (ktoré udeľuje KO
JDS) a vyznamenanie I. stupňa (ktoré
je na návrh okresnej a krajskej organizácie JDS udeľované celoslovenským predsedom v Bratislave).
Z činnosti organizácie:
Športové aktivity:
Každoročne OO JDS a KO JDS organizuje pre seniorov športové hry,
ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj
naši seniori a umiestňujú sa na popredných miestach. Medzi najlepších
športovcov-seniorov patrí: Anna
Hreusová, Michal Fencík a manželka
Marta, Vendelín Púček, Emil
Barošinec a manželka Mária, Július
Majerčák, František Zajac a manželka
Oľga, Rudolf Vereš a manželka Dana,
Rudolf Cetera a manželka Dagmara,
Ján Púček a manželka Jana, Štefánia
Martinková a ďalší. Na medzinárodných športových hrách náš kraj a
okres vo Frýdku
Místku reprezentovala Daňová Alojzia. Naši členovia
ZO sa v spolupráci s turistami
zúčastňujú na turistických podujatiach
a vychádzkach do
prírody.
Kultúrnospoločenská
a
vzdelávacia
činnosť:
Na
každoročnej
okresnej aj krajskej
prehliadke poézie,
prózy a vlastnej tvorby sa predstavujú seniori s prednesom obľúbených
veršov aj svojou vlastnou tvorbou.
Našu ZO reprezentuje členka výboru
Štefka Martinková.
Medzi obľúbené činnosti
ďalej patria návštevy divadiel – SND
Bratislava, Trnava, Český Těšín,
Žilina, folklórne oslavy v Detve, v
Poľsku v družobnej Polanke Wiełke.
Na pozvanie p. Maji Velšicovej bol
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Kamil Hruška zvolený za čestného
predsedu ZO JDS na návrh okresnej
predsedníčky,
Ing.
Berákovej,
predsedníčky ZO Stráňavy, Alojzie
Daňovej a okresných predsedovNavrhli p. Hruškovi celoslovenské
vyznamenanie 1. stupňa, ktoré mu
bolo odovzdané na slávnostnom adventnom stretnutí seniorov na MsÚ
Žilina.
Na prvej výborovej schôdzi
boli noví členovia výboru oboznámení
so Stanovami JDS a s nakladaním
finančných prostriedkov. Každoročne
je vypracovaný plán činnosti na celý
kalendárny rok. Vtedajší členovia
výboru pokračovali v prácach na
modernizácii klubu, ktorý bol začatý
predošlými členmi výboru. Klub bol
doplnený potrebným inventárom, boli
zabezpečené vymaľovanie klubu, výmena dverí, oprava vzduchotechniky
a elektroinštalácie, montáž novej
kuchynskej linky, zakúpenie televízora, rádia, CD a DVD nosičov, nového prestierania, regálu do skladu a
troch masážnych prístrojov. Je veľká
škoda, že u členov prevláda pasivita
snáď vo všetkom, čomu bolo tak aj
v predchádzajúcom volebnom období a trvá to dodnes. Od roku 2015
členovia výboru prichádzali s novými
návrhmi ako zlepšiť činnosť v organizácii. S prihliadnutím na vekové
rozdiely prispôsobujeme našu činnosť
všetkým vekovým kategóriám ako
aj členom držiteľom preukazov ZŤP
a ZŤP-S. Všetkým členom boli vymenené členské preukazy s novým
logom, členovia boli oboznámení so
znením zákona o ochrane osobných
údajov. Na VČS sme si odsúhlasili
zvýšenie finančného daru na 3 eurá od
členov ako dar pre organizáciu. Takže
z 5 € odvádzame 1 € okresnej organizácii, 1 € v prospech ZO a 3 € ako
dar členov pre činnosť v ZO.
Počas dvoch volebných období (8 rokov) nám pribudlo 62
členov. Z dôvodu úmrtia, zdravotných
dôvodov alebo na vlastnú žiadosť
odišlo z našich radov 49 členov. ZO
tvoria členovia zo Stráňav, Mojšovej
Lúčky, Strečna, Trnového, Žiliny,
Lietavskej Svinnej, Bratislavy, ale aj
neďalekej Moravy.
V roku 2019 bolo organizácii
pridelené IČO s právnou subjektivitou
(občianske združenie) a štatutárom
zastupovaným predsedníčkou Alojziou Daňovou na MV SR Bratislava.
Našu činnosť zameriavame hlavne na:
•
kultúrno-spoločenskú

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2021

zorganizovaný autobusový zájazd
na natáčanie televízneho programu
v TV Šláger. Predvianočnú atmosféru nám spríjemnil koncert hudobnej
skupiny Kortina v Žiline. Zúčastnili
sme sa taktiež rokovania v NR SR v
Bratislave.
Náš člen Julo Majerčák
dlhodobo reprezentuje našu organizáciu aj obec v súťažiach v zápasení v džude, kde dostal viacero
ocenení. Jeho hlavným koníčkom je
však maľovanie obrazov, ktorými obdarúva členov ZO prispievaním do
tomboly a taktiež uskutočnil výstavu
obrazov, ktoré dodnes zdobia interiér
kultúrneho domu.
Výstava Zlaté ruky, kde nás reprezentuje naša členka, p. Zitka Tabačková,
ktorá sa prezentuje výsledkami svojej
manuálnej zručnosti (výšivky
rôzneho druhu, háčkovanie,
paličkovanie) sa radí medzi
tie najzdatnejšie – jej ručná
práca je famózna!
Začiatok
roka
patrí
fašiangovej veselici s pochodom masiek a pochovávaním
basy.
Za spoluúčasti SZPB a
štátnych činiteľov sa naši
členovia
ZO
zúčastnili
spomienkového
stretnutia 99. výročia úmrtia M.
R. Štefánika na Bradle.
Pravidelne sa zúčastňujeme osláv ukončenia 2. svetovej vojny pri
Pamätníku 1. čsl. armádneho zboru na
Polome a Pamätníku oslobodenia pri
kultúrnom dome.
Viacerí členovia sa zúčastnili na
Dňoch otvorených dverí v NR SR v
Bratislave. Organizátorom bola SNS.
Univerzita III. veku ponúkla členom
taktiež účasť na zasadnutí Vlády SR.
Zo zájazdovej činnosti:
Každý rok organizujeme
jeden až dva zahraničné zájazdy, dokonca v roku 2019 sme uskutočnili
5 zahraničných zájazdov. Medzi
najhodnotnejšie patria dvojdňová
Budapešť s nočnou citadelou,
dvojdňový zájazd na Moravu do
Valtíc, Buchlovíc, Velehradu, Vizovíc,
veľkonočná Praha s návštevou Dolnej
snemovne ČR, kúpele Luhačovice,
česko-slovenský betlehem v Hornej
Lideči, zájazdy do Krakova (vianočný
Krakov), soľná baňa Vielička, poľské
Versailles, dvojdňový zájazd do Pienin a Zakopaného s účasťou na vystúpení hudobnej skupiny Kollárovci a

medzinárodnom folklórnom festivale,
výstava kvetov v rakúskom Tullne, v
Nitre, Stupave, Trenčíne a Kroměříži,
zájazd do Banskej Štiavnice, Kremnice a Sklených Teplíc, Červený
Kameň, Pezinok, Stupava, vlakové
výlety pod programom Spoznaj mestá SR – Trnava, Košice, Piešťany,
Prešov, kde každý účastník dostal
od mesta certifikát o navštívení 99.
rovnobežky od mesta Prešov. Pri zájazdoch úzko spolupracujeme s miestnou Organizáciou zväzu záhradkárov.
Nezabudnuteľný
zážitok
sme si odniesli z návštevy našich
členov v ZO Strečno, kde okrem
výborného guláša a občerstvenia a
kultúrneho programu bolo pre našich
členov pripravené aj milé prekvapenie – možnosť splavovania Váhu s

výhodnou finančnou zľavou, ktorého
sa zúčastnili všetci naši členovia. O
zážitok sa nám postarala vtedajšia
predsedníčka, p. Kuzmányová.
Na základe ponuky Únie žien
sme sa zúčastnili týždenného pobytu
v Chorvátsku (Baška Voda).
Využívame možnosť bezplatného cestovania vlakom, podľa
možností organizujeme vlakový výlet
do Vysokých Tatier za nádherou vytesanou do ľadu umelcami. Členom na
jednotlivé zájazdy finančne prispieva
aj organizácia.
Kúpeľno-rehabilitačná
činnosť:
Každoročne
organizujeme dvakrát do roka kúpanie v Rajeckých Tepliciach, individuálne v
Turčianskych Tepliciach, využívame
možnosť čerpania finančného príspevku od štátu 50,- € na pridelené
rekondičné pobyty v kúpeľoch na
Slovensku.
Vzdelávacia a prednášková
činnosť:
Členovia mali možnosť

zúčastniť sa prednášky v Mestskej
knižnici v Žiline na témy choroba
mozgu, ako predchádzať chorobe,
príznaky choroby, problémy starnutia a pod. Svetový deň Alzheimerovej
choroby organizovala spoločnosť
Memory v Žiline. Ďalšia prednáška
sa uskutočnila na našej schôdzi lektorkou MV SR, p. Gálisovou, na tému
Ako sa nestať obeťou podvodníkov
a zlodejov. Zúčastnili sme sa taktiež
školenia hospodárov, predsedov ZO a
RK.
Brigádnická činnosť:
Zúčastňujeme sa na čistení
futbalového ihriska, prístupovej cesty,
pamätnej izby, pamätníka na Polome.
Skrášľujeme okolie našich rodinných
domov. Teší náš, že sme vzorom pre
našich mladších občanov.
Klubová
a
schôdzková
činnosť:
Čítanie rôznych časopisov,
spoločenské
hry,
masážne
prístroje, meranie tlaku, filmy a
hudbu z CD a DVD nosičov má
každý člen možnosť využiť v
našom klube dôchodcov.
Z dôvodu pandémie COVIDu sme nemohli v roku 2020
osláviť 30. výročie založenia
ZO. Výborom bolo zakúpených
22 darčekov pre jubilujúcich
členov. Každý člen dostal rúška
na tvár, ktoré boli osobne v spolupráci s OcÚ a súhlasom starostu
rozvezené pre každého člena ZO.
Zároveň boli zakladajúcim členom a
členom súčasného výboru zakúpené a
odovzdané malé darčeky.
Okrem nášho okrúhleho 30.
výročia založenia ZO si svoje 50.
výročie pripomenula aj spevácka
skupina Dolinka, v ktorej účinkovali
naše členky. Zakladateľkou speváckej skupiny bola Elena Partlová,
po nej úspešne viedol skupinu Mgr.
Milan Šamaj, následne Jozef Ondák,
Terézia Macková a dlhodobo Pavol
Harmečko s manželkou Miladou.
Posledné dva roky posilnil skupinu
hraním na akordeón skupinu Ing. Ján
Hrivík z Dlhého Poľa.
Roky pribúdajú, čo sa prejavuje aj pribúdaním zdravotných problémov. Spevácka skupina ukončila
50. výročím svoju činnosť. Skupina
bola obľúbená a uznávaná nielen v
domácom prostredí na rôznych organizovaných akciách, ale aj mimo
Stráňav, napríklad pri adventnom
stretnutí seniorov v Žiline, na vystú-
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výzvami. Budú mať na čo nadväzovať.
Cítim v sebe trocha radosti a hrdosti,
že sme spolu s členmi výboru počas
osemročného pôsobenia v ZO dosiahli veľa pozitívneho a veľmi sa teším
na lepšie časy.
V roku 2022 budeme mať
voľby nového výboru. Touto cestou
vás chcem požiadať, kto má záujem
pracovať vo výbore a viesť našu ZO,
nech to oznámi členom výboru alebo
predsedníčke.
Na záver vám želám to, čo
človek najviac potrebuje – zdravie, to,
čo človek často hľadá – šťastie a to, čo
bez čoho sa nedá žiť – lásku a porozumenie.
Na záver mi dovoľte báseň od
Jozefa Oravca – Som senior.
Som senior – a čo je viac?
Hrdo vôkol vravím, volám,
som medzi vami a užitočný
napriek svojim slabým nohám.
Som senior, ale necítim sa starý –
hoci srdce, pľúca, nohy, zrak
už cítia množstvo prežitých jarí.
Život krásny prežil som jak vták.
Som senior a život vo mne prúdi –
viem, čo som prežil a čo ma ešte

čaká...
Nechcem len postávať vedľa iných
ľudí –
pracovať – naplno žiť – to ma láka!
Pýtate sa, čo ešte dokážeme,
keď vlasy postriebril nám čas?
Keď máme trasúce sa ruky
a ani zrak už neposlúcha nás?
Veľa! Veď pozrite sa vôkol seba,
koľko krásy naše ruky vytvorili –
koľko času, námahy bolo treba,
aby sme seba i svet potešili.
Život svoj napĺňame ako veľkú vázu
a kladieme do nej tvorivej práce kvety
–
odolávame bolesti, odolávame času
pre vlastný pocit – aj pre vás, milé
deti!
Som senior a som hrdý na to,
že žijem vo veľkej a láskavej rodine:
Veď Jednotu dôchodcov viac ako zlato
vážia si, cenia v meste i dedine.
V Stráňavách dňa 4. augusta 2021
Daňová Alojzia
predsedníčka ZO JDS Stráňavy, o. z.
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peniach v družobnej Polanke Wiełke.
Pre členov ZO zo speváckej skupiny
bol vybavený sponzorský dar 60 €
vo forme vecných darov od sponzora Tesco Stores, a. s. Bratislava,
pobočka Žilina. Potešili nás, za čo im
ďakujeme!
O sponzorstvo pre našu ZO k
30. výročiu založenia sme požiadali
nielen cestou Obecného televízneho
kanála, ale žiadosti boli rozposlané
aj individuálne do viacerých podnikov v okrese. Oslovili sme viaceré
organizácie, niektoré odpovedali, iné,
napríklad DOLVAP, s. r. o. či COOP
Jednota, s. d. Žilina na našu žiadosť
ani nezareagovali. Svoj úsudok si vytvorte sami – neznamená to, že keď
sa zmení vedenie, že sa má zmeniť
aj postoj k bývalým zamestnancom
či seniorom – slušnosť káže aspoň
stručne odpísať. Naopak, veľmi milo
ma prekvapila majiteľka VAS, s. r.
o. (kafiléria Mojšová Lúčka), Ing.
Krajčíová Orčíková, ktorá nielen že sa
mi ohlásila zo zahraničia, ale jej pozvaním na pracovisko a ponukou z jej
strany som bola prekvapená. Okrem
kancelárskych potrieb mi ponúkla
sponzorovať dnešné občerstvenie
pre celú našu členskú základňu spojenú s kultúrnym programom. Pani
Ing. Orčíková – ďakujeme a veľmi
si vážime Vaše slová a prístup k
nám, seniorom! Zároveň mi dovoľte
poďakovať všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o
chod našej organizácie.
Na záver je potrebné si
uvedomiť, že čas odmeriava v
každom živote mieru vykonanej
práce, ale dáva aj priestor na zabudnutie problémov, prežitých bolestí
či priestor na bilancovanie dosiahnutých životných cieľov. Jedným slovom – kladie pre nás nové a nové
výzvy. Iniciatívu očakávame hlavne
od vás – členov. Veď kto chce, hľadá
spôsob, kto nechce, hľadá dôvod. V
súčasnosti máme takú situáciu, že
nám ostáva stretávať sa v malých skupinkách, hlavne v prírode – tej máme
našťastie v okolí bohato. Tým technicky zdatnejším ostávajú ešte mobily
a počítače, aby sme aj vďaka nim ostávali v spoločnom kontakte.
Dúfajme, že sa časom vrátime
do zabehnutých koľají a nadviažeme
na všetko, čo sme spoločne budovali. Poteší ma, keď do našich radov
pribudne nová seniorská krv a bude
prichádzať s novými predstavami a
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Pre deti

Pospájaj čísla od najmenšieho po najväčšie

časopis
pre deti

Smejko

10

Nájdi 7 rozdielov
Vyplň tajničku podľa čísel.
Ku každému písmenku
je priradené iné číslo.

VYLÚŠTI TA JNIČKU
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FUTBALOVÉ VÝSLEDKY - ročník 2021/2022

IV.liga skupina SEVER - muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OŠK BEŠEŇOVÁ
FK Slávia Staškov
MŠK Kysucké Nové Mesto
ŠK Olympia Bobrov
ŠK Javorník Makov
ŠK Tvrdošín
OŠK Rosina
OŠK Baník Stráňavy
OFK Teplička nad Váhom
FK Tatran Turzovka
FK Slovan Žabokreky
ŠK Závažná Poruba
ŠK Dynamo Diviaky
TJ Družstevník Belá - Dulice

6
6
6
6
6
5
6
5
6
5
6
6
6
5

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

0
0
1
0
1
1
2
2
1
1
1
1
1
0

1
1
1
2
2
1
2
1
3
2
4
4
5
5

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

TJ Zbyňov
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy
TJ Hvozdnica
OŠK Rosina
Družstevník Rašov
TJ ŠTART Veľké Rovné
TJ Višňové
OFK Kotešová
TJ Dlhé Pole
TJ Fatran Varín
ŠK Dolný Hričov
TJ Horný Hričov
FK Hliník

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

1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6

29:5
23:5
49:1
23:16
18:8
21:12
18:13
26:16
12:18
10:15
14:18
11:38
7:40
2:58

I. MIRAGE trieda starší žiaci
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

24:12
11:6
11:6
13:7
20:11
11:11
14:10
5:5
10:9
5:6
6:10
5:17
5:13
2:19

15
15
13
12
10
10
8
8
7
7
4
4
1
0

16
16
15
12
10
10
10
9
7
6
3
3
3
0

Pripravované zápasy dorast :

V.liga dorast U19 skupina A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OŠK Baník Stráňavy
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
TJ Višňové
FK Rajec
Družstevník Rašov
ŠK Javorník Makov
FK Strečno
ŠK Radoľa
ŠK Čierne
TJ Fatran Varín
ŠK Belá
TJ Slovan Skalité
OŠK Kamenná Poruba
OŠK Rosina

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5

6
6
5
4
4
4
3
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
3
2
0
0
0
1
0

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

32:4
28:7
17:5
28:14
27:16
20:15
17:12
19:20
13:17
18:30
4:16
14:27
4:22
5:41

18
18
16
12
12
12
10
6
5
3
3
3
1
0

I. Mirage trieda mladší žiaci skupina B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Futbalová akadémia UNITED
Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany B
OŠK Rosina B
OŠK Baník Stráňavy
OFK Hôrky
1. KŠK Žilina
ŠK Štiavnik
TJ Hviezda Zádubnie
FC JUVENTUS ŽILINA B
FK Hliník
TJ Družstevník Bitarová

4

3

1

0

30:14 10

4
3
4
3
4
3
3
4
4

2
2
2
2
2
1
1
1
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
2
2
2
3
4

30:12
19:2
16:11
19:21
18:28
11:12
12:21
9:18
10:35

7
7
7
6
6
3
3
3
0

Pripravované zápasy muži :
7K

11.09.2021 11:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Olympia Bobrov

1K

15.09.2021 15:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

TJ Družstevník Belá - Dulice (A)

8K

19.09.2021 15:00

ŠK Závažná Poruba

OŠK Baník Stráňavy (A)

7K

11.09.2021 10:30

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

OŠK Baník Stráňavy (A)

9K

25.09.2021 15:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

OŠK BEŠEŇOVÁ

8K

18.09.2021 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Rajec (A)

10K

03.10.2021 14:30

ŠK Tvrdošín

OŠK Baník Stráňavy (A)

9K

26.09.2021 12:30

TJ Višňové (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

11K

09.10.2021 14:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Slávia Staškov

10K

02.10.2021 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

TJ Fatran Varín (A)

12K

16.10.2021 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

MŠK Kysucké Nové Mesto (A)

11K

09.10.2021 14:00

Družstevník Rašov (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

13K

24.10.2021 14:00

OFK Teplička nad Váhom (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

12K

16.10.2021 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Strečno (A)

14K

27.03.2022 15:00

TJ Družstevník Belá - Dulice (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

13K

23.10.2021 14:00

ŠK Javorník Makov

OŠK Baník Stráňavy (A)

15K

02.04.2022 15:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Tatran Turzovka

14K

26.03.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

OŠK Kamenná Poruba

16K

10.04.2022 15:30

OŠK Rosina

OŠK Baník Stráňavy (A)

15K

02.04.2022 17:00

TJ Slovan Skalité

OŠK Baník Stráňavy (A)

17K

16.04.2022 16:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Slovan Žabokreky

16K

09.04.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Radoľa

18K

24.04.2022 16:00

ŠK Dynamo Diviaky

OŠK Baník Stráňavy (A)

17K

16.04.2022 14:00

OŠK Rosina

OŠK Baník Stráňavy (A)

20K

08.05.2022 16:30

ŠK Olympia Bobrov

OŠK Baník Stráňavy (A)

18K

23.04.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Čierne (A)

21K

14.05.2022 17:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Závažná Poruba

19K

30.04.2022 14:00

ŠK Belá (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

22K

22.05.2022 10:30

OŠK BEŠEŇOVÁ

OŠK Baník Stráňavy (A)

20K

07.05.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

23K

28.05.2022 17:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Tvrdošín

21K

14.05.2022 14:30

FK Rajec (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

24K

04.06.2022 17:30

FK Slávia Staškov

OŠK Baník Stráňavy (A)

22K

21.05.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

TJ Višňové (A)

25K

12.06.2022 17:30

MŠK Kysucké Nové Mesto (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

23K

28.05.2022 14:00

TJ Fatran Varín (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

26K

19.06.2022 17:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

OFK Teplička nad Váhom (A)

24K

04.06.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

Družstevník Rašov (A)

25K

12.06.2022 15:00

FK Strečno (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

26K

18.06.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Javorník Makov

Zdroj : www.futbalnet.sk k 6.9.2021
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        
Farebná verzia je dostupná na web stránkach obce :  https://www.stranavy.sk        

