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nádherné Vianoce a šťastný Nový rok
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Dovoľte mi, vážení spoluobčania,
aby som sa Vám opätovne prihovoril na
K
konci roku 2016, resp. v polčase volebného obdobia.
Celý rok sa niesol , okrem bežných
náležitostí , či kultúrno-spoločenských
akcií od fašiangu až po súčasnosť Mikuláša. Môžeme teda hodnotiť, či porovnávať s inými
okolitými obcami a som presvedčený a podľa ohlasov, rok 2016 sa Stráňavám celkom vydaril.
V októbri sme konečne obdržali za kultúrny československý EU projekt financie z ústredia pre Stráňavy vo výške cca 160 000 €, na ktorý sme mali krátkodobú pôžičku, a vyrovnali sme aj priamu finančnú
pohľadávku pre našich partnerov z Budišova vo
výške cca 124 000 €, za československý EU projekt,
pretože Stráňavy boli obec ako vedúci partner. Pre
zaujímavosť bola celková suma projektu 305 000 €.
Stále čakáme na výsledok ohľadom euro projektu pod názvom „Stavebné úpravy objektu obecného úradu v Stráňavách - zníženie energetickej náročnosti“.  V prípade oznámenia výsledku Vás budeme
včas informovať.
V súčasnosti už druhý mesiac pripravujeme a
dávame dohromady možný projekt prístavby a celkovej rekonštrukcie MŠ včítane kuchyne. Máme platné
stavebné povolenie, čo je obrovskou výhodou, ale
okrem iného musíme správne nastaviť počty novovzniknutých miest detí v MŠ. V súčasnosti má škôlka 72 detí, niekoľko detí sme z kapacitných dôvodov
nemohli prijať. V projekte napr. na súčasné miesto
dieťaťa je pre projekt pridelené 2500 € ale na novovzniknuté miesto je v projekte určené 6700 €, čo už
nie je zanedbateľné. Obecné zastupiteľstvo odporučilo, že treba počítať s prírastkom 40 detí, tak ako je
smerovaný projekt na riešenia dvoch tried s tým, že
udržateľnosť je niekoľkoročná a jedná sa o obdobie
rokov 2018 - 2024 až 2025, čo nie je žiadny špás vývoja odhadu demografie. V prípade tohto nedodržania, by sa finančné prostriedky museli vracať. Čiže
kto ešte môže, nech sa po tejto stránke „č i n í“ veď
o tom je život, ak by to vyšlo, tak do MŠ by mohlo
chodiť viac ako 100 detí, čo v súčasnosti je síce utópia, ale boli časy, keď do našej MŠ chodilo viac ako
100 detí. No pri súčasných nadštandardných hygienických požiadaviek chodí len 72 detí. Spomínam to
preto, že MŠ by bola pripravená zvládnuť nával detí
a tým by sa to aj úspešne prejavilo v budúcich počtoch detí v ZŠ.  Nedá mi pripomenúť, ako by sa nám
zišla opäť nová nájomná bytovka, ktorá by aj tieto
problémy mohla zdarne riešiť, škoda, že to nevyšlo,
ale nebolo to vinou obecného úradu. Spomínam to
preto, že všetko je v pozícií príprav, tento projekt je  
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veľmi sledovaný, nákladný a je vôbec otázne,
O
Š
či prejdeme už v tzv. predkole. Osobne si myslím,
že
K
je to vyhliadkovo 50:50 , ale čas ukáže. Robíme všetko
preto, aby sa projekt podaril, bol úspešný, o čom budeme tiež včas informovať.
Ďalšou oveľa menšou investíciou, ktorá bola
schválená na rok 2017 na obecnom zastupiteľstve len
tak-tak, je rekonštrukcia sociálnych zariadení v penzióne pri kúpalisku. Z dôvodu, že nedošlo medzi nájomcom kúpaliska a majiteľom betónovej stavby k dohode, čo je pre nás fakt, musel nájomca kúpaliska Rado
P. vybudovať narýchlo nové bufety, pokladňu a hlavne
prejsť náročnú cestu schvaľovania sociálnych zariadení. Narýchlo sa urobili aj sprchy a upravili ako-tak WC,
o čom som už informoval aj obecné zastupiteľstvo v
lete tohto roku. No na moje veľké prekvapenie pri návrhu rozpočtu sa nenašla zhoda v rámci schvaľovania
investícií na tieto sociálne zariadenia. Taktiež dlhodobo som bol atakovaný požiadavkami od tých občanov,
ktorí mali rôzne oslavy a bolo vytýkané aj poslancom,
aká je tam zlá hygiena sociálnych zariadení ..., ale čo
chceme, veď sa jedná o viac ako 40 ročné dlažby a iné
zariadenia. Načo sa o tom vôbec zmieňovať, keď temer
každý pozná tamojšiu situáciu. Rekonštrukciu robíme
hlavne pre našich občanov. Súčasný prenájom kúpaliska končí v roku 2018. Je samozrejmé, že  to bude plus
aj pre budúce kúpacie sezóny, veď o to ide a išlo pri
verejných rokovaniach. Ešte raz zdôrazňujem, že zariadenia ako sú bazén, pozemky a penzión sú predsa vo
vlastníctve obce,   preto ich prevádzkový  a technický
stav riešime postupne.  A preto som si vedomý, a je to
mojou povinnosťou a celého vedenia obce ich udržiavať aj pre ďalšie generácie Stráňavcov.
V súčasnosti sa valí kritika na moju osobu, že
nechcem spolu s poslancami riešiť odkúpenie pozemku pri Múzeu , cca 1100 m , pri cenovom návrhu SPF
cca 11 e/m2, už ostatné náklady za zmluvy, vklady
atď.  ani nespomínam. Osobne sa snažím riešiť najskôr
túto záležitosť dlhodobým prenájmom, či výpožičkou
na niekoľko desiatok rokov a keď sa to nepodarí, potom sa to   bude riešiť odkúpením, čo je 13-15000 €
kompletne, čo mi je osobne ľúto, veď financie sa dajú
použiť na jeho zveľadenie.  Múzeum - budova je v našom vlastníctve, staráme sa oň,   čo sa týka stavby aj
samotného okolia (kosenie....) a taktiež je v tom ešte
problém, že medzi vstupnou bránou a cestou je ešte
pozemok urbariátu, čo nám len napomáha.
V súčasnosti má obec rozpracovanú štúdiu na
múzeum s využitím pivníc, či podkrovia s predpokladom čerpania EU fondov, hlavne čo sa týka československých prihraničných projektov. V prípade, že by
to vyšlo, potom by sme museli majiteľa pozemkov
urýchlene doriešiť. Toho som si dobre vedomý. Chcem
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aby sa vyskladali na káblovku ako v
90-tych rokov vo výške priemernej
mzdy je utópia. Snaha je stále riešiť
tieto technické záležitosti káblovky,
preto podávam toto vysvetlenie. V
súčasnosti každá televízna stanica
chce mať spoplatnené vysielanie a
nie ako v minulosti sme preberali signál bezplatne. Podrobnejšie
na inom mieste zvestí. V obecnom
kanáli sa začali dávať aj záznamy z
minulosti, raritou je Deň baníkov z
roku 1970. Určite sa vylepšila kvalita obecného kanála, ktorý je na širokom okolí ojedinelý.
Nechcem sa viac vyjadrovať k stálym problémovým témam
(smeti, medziľudské vzťahy ....),
hoci by toho bolo ešte veľa ale nechcem to spomínať v tomto predvianočnom období. Dovoľte mi poinformovať o futbale. Dospelí sú na
prvom mieste, čo tu veľmi dlho nebolo, žiaci na druhom mieste, preto
patrí moja úcta za tieto výsledky .
Môj veľký obdiv taktiež patrí rodičom prípravky, veď deti sú naša budúcnosť a verím , že sa zlepší aj hra
dorastencov, a   ešte raz patrí moja
veľká vďaka, tým, čo sa na tomto
úspechu podieľajú. Viem, aká je to
náročná práca robiť futbal v Stráňavách, lebo sa tejto problematike  
dlhodobo venujem.
Moja veľká vďaka taktiež
patrí všetkým organizáciám, ktoré
robia niečo v prospech obce a nemajú iba požiadavky. Taktiež patrí
vďaka poslancom, pracovníkom
obecného úradu, učiteľkám a ostatnému personálu  ZŠ a MŠ, speváckej skupine, dychovke či hasičom,.
Hasiči v r. 2017 budú oslavovať a pripomínať si 90-te výročie
svojho založenia.
Záverom mi dovoľte vážení
spoluobčania, zaželať Vám šťastlivé a požehnané vianočné sviatky a
do nového roku 2017 Vám prajem
veľa zdravia, šťastia, dobra a pokoja, aby sme si rok 2017 užili každý
podľa svojich predstáv, bez nešťastia či príkoria.
		Ing. Jozef  Papán,
   starosta obce

Štatistika od posledného
vydania zvestí
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Sára VACEKOVÁ,12. 9. 2016
Stráňavy 34
Timea TABAČKOVÁ, 14. 9. 2016
Stráňavy 140
Ellie KRAJČÍKOVÁ, 27. 10. 2016
Stráňavy 494
Agáta BITUŠÍKOVÁ, 12. 10. 2016
Stráňavy 505
Filip ILOVSKÝ, 11.11.2016
Stráňavy 56
Matúš ŠUGAR, 21.11.2016
Stráňavy 135

SOBÁŠE
•
•
•
•
•
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•

Marián HUSÁRIK a Katarína
ŠUTEKOVÁ   20. 8. 2016
Mária ROSINCOVÁ a Pavel SVOREŇ
17.9.2016
Andrej CHOVANEC a Stanislava
BALÁNOVÁ 19. 9. 2016
Marián MAGOČ a Mgr. Jana ZEMANOVÁ 24.9.2016
Patrik MINÁRIK a Mgr. Zuzana
KOTRBANCOVÁ 1.10.2016
Peter TESAŘ a Dana KUČEROVÁ
8.10.2016
Bc. Veronika LOPČIANSKÁ a Roman
HANULIAK 19.11.2016

ÚMRTIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Macková TERÉZIA 26.8.2016
Vlasta ĎURNEKOVÁ 12.9.2016
Vladimír KOŇUCH 13.9.2016
Ladislav HREUS 11.10.2016
Verona BETKOVÁ 24.10.2016
Oľga MORAVČÍKOVÁ 30.10.2016
Irma PAULIČOVÁ 2.11.2016
Július LÚČAN 5.11.2016

PRIHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
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len pripomenúť, že veľmi dobre si
pamätám, keď som po voľbách v r.
1998 ako zástupca starostu s mojím
predchodcom neb. Mgr. Danielom
Ondákom preberali múzeum, do
ktorého okrem iného pršalo a bolo
zdevastované po všetkých stránkach. v r. 2000 sme zabezpečili novú krytinu na náklady obce a
po krátkom čase nám časť strechy
vietor zničil a musela byť opätovne opravovaná. V r. 2007 a 2008
sa pozháňali financie, vymenili sa
okná, vybudovala sa kancelária, či
splachovacie WC. Doplnili sa expozície, čo nebolo vôbec lacné a následne sa postavil krb a prepotrebný
prístrešok. Čiže v tomto smere sa
nemám za čo hanbiť a myslím si, že
nebude treba organizovať finančnú
zbierku na zakúpenie pozemku, ako
nám bolo povedané na poslednom
OZ, ale každé euro je potrebné.  
Taktiež by som chcel ospravedlniť občasnú nefunkčnosť PC
sietí na našom Obecnom úrade, ktoré nie sú spôsobené personálom na
úrade, ale ide o celoštátne riešenie
(program DCOM). DCOM umožňuje občanom elektronickú komunikáciu prostredníctvom stránky
www.slovensko.sk . Nie je preto v
silách nášho personálu toto riešiť.
O tomto celoštátnom probléme je
verejnosť informovaná v novinách,
či v iných médiách .... Osobne
dúfam, že sa tieto problémy tohto programu v prvých mesiacoch
r. 2017 odstránia a systém s celoštátnym riadením bude fungovať
podľa príslušných noriem, ktoré
si samospráva vyžaduje. Preto pri
týchto výpadkoch systému nemôžeme napr.   vydať niektoré potvrdenia....
Ohľadne prevádzky káblovky z pohľadu funkčnosti je to
obdobné, ako s penziónom na kúpalisku. Staré, viac ako 25 ročné
vedenia, či dokonca zariadenia nepotrebujú komentár, jedine nízky
poplatok je kladom - postupne sa
obnovujú, určité trasy. Napr. pre
Športovú ulicu a Kolóniu by bolo
potrebné cca 40 000 ,-€ na rekonštrukciu. Povedať teraz účastníkom,

Mária PAŠKOVÁ 81
Katarína KOLLÁRIKOVÁ 299
Sofia ROŽNÍKOVÁ 299
Samuel ROŽNÍK 299
Mária BAREŠOVÁ 533

ODHLÁSENÍ
•
•

Dušan TRPIŠ z adresy 420
Miroslav HREUS z adresy 496

3
O
Š

Y

K

Ò

Á

R

ST

AV

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2016

Prečo sa stále mení
káblová televízia ?
Začal som otázkou, ktorú mi
viacerí občania kladú.
Naša káblová televízia má viac
ako 20 rokov. Preto bolo  nutné niektoré veci opraviť a zreparovať. Nebolo to
jednoduché, veď v niektorých zosilňovačoch boli zahniezdené vtáky, v niektorých osy a pri niektorých sa chyba
prejavovala len občas. Pri viacerých
som bol a verte, boli už zhrdzavené.
Pridali sme k starému systému
nový digitálny, ktorý umožňuje občanom sledovať kvalitnejší signál. Staršia analógova televízia a stanica už má
svoje odžité a udržovať ju je nákladné a
neekonomické.
V novej digitálnej televízii sme
rozhodli, že to bude norma dvb-t, teda
tá, ktorá je pre občana najdostupnejšia.
Novšie televízory ju majú zabudovanú
už v sebe a pre staršie sa daju zakúpiť
takzvané set top boxy v obchodoch už
za 20,- €. K tomu sa prikúpi príslušný
kábel a môžete sledovať novú televíziu.
Stačí si len naladiť programy ako „terestriálne“ alebo laicky povedané na anténu, aj napriek tomu, že máte zapojený
kábel v tv. Veľa občanov toto mýlilo.
Statrá analógova televízia
samozrejme ostala tiež.
Nedá mi ale podotknúť, že toto
platilo v pohode len do novembra 2016.
Firma Skylink, ktorá nam celý čas poskytuje signál zo satelitu oznámila, že
dňa 5. 11. 2016 bolo ukončené satelitné vysielanie piatich verejnoprávnych
programov Českej Televízie – ČT 1, ČT
2, ČT 24, ČT Sport, ČT:D/art v štandardnom rozlíšení (SD).
22. 11. 2016 bolo ukončené
satelitné vysielanie dvoch komerčných
televíznych staníc – Prima a Nova v
štandardnom rozlíšení (SD).
K ďalšiemu kroku by malo
dôjsť 31. 12. 2016, na kedy je plánované ukončenie vysielania SD verzií
všetkých slovenských verejnoprávnych
a komerčných televíznych staníc.
Ako ste si všimli, všetky
programy v SD vysielaní skončili, resp.
skončia. K tomu sa pridalo oznámenie
TV Markíza, že cez anténu ju nebude
možné chytiť od nového roku. Preto sa v kábelovej televízi udiali opäť
viaceré zmeny.
Digitálne sa spustili programy
v HD, tak aby už nebolo nutné preladzovať slovenské programy. Narazili
sme však na problém kockatenia, ktorý

vznikol preťažením systému, ktorý nestíhal HD signál dekódovať. Preto sme
boli nútení aj vypnúť JOJPlus z ponuky.
U občanov bolo nutné zmeniť
set-top-boxy, ale len u tých, ktorí kúpili
verziu na SD vysielanie.
Dnes v obchodoch už pýtajte
len set-top-box na HD vysielanie, normu DVB-T2 !!!
Nové televízory majú normu
DVB-T2 už zabudovanú.
Programy ako sú NOVA, PRIMA, BARRANDOV sme chytili na anténu z Ostravy, a preto ešte sú v kábelovke v SD rozlíšení.

Pri týchto programoch sa
trošku pozastavím. Hovorí sa o súdnom
zákaze distribuovať české komerčné
programy na Slovensku. Znamená to,
že keď toto nariadenie bude právoplatné, budú musieť všetci operátori na
Slovensku vypnúť české programy, a to  
vrátane našej káblovky. Presný deň ešte
nevieme.
Radi by sme do digitálnej televízie zaradili po novom roku aj vypnutú
JOJPlus, TA3, náš program OTK,  DISCOVERY, prípadne ďalšie programy, o
ktoré by občania mali záujem.
Káblovku spravuje firma Nelson services s.r.o. Prípadne poruchy
alebo prihlásenia a odhlásenia sa z káblovky adresujte na túto firmu 0905 929
592.

P.č.
1
2
3
4
5
6
7

Programy v kábelovej televízí k 8.12.2016
DIGITALNE
ANALÓGOVÉ
Nazov
Kanál DVB-T
P.č. Názov
Kanál
Markiza HD
1
Markiza
HD
S06
(151,25 MHz)
5
Eurošport
2
Eurošport
S12 (255,25 MHz)
(177,5
MHz)
Doma HD
3
Doma HD
S24 (351,25 MHz)
STV1 HD
4
STV1 HD
S05 (143,25 MHz)
6
STV2 HD
5
STV2 HD
S19 (311,25 MHz)
(184,5
MHz)
Slagr TV
Dajto HD
7
6
Dajto HD
S16 (287,25 MHz)

8

TV JOJ HD

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Prima Comedy
Prima MAX
Prima ZOOM
TV Lux
Prima Love
Ocko TV
WAU
Barrandov plus
Barrandov Musica
Prima
NOVA
NOVA Cinema
Prima COOL
TV Barrandov
ČT 1 - sm
ČT sport
ČT2
ČT24

18
19
20
21
22
23
24
25
26

(191,5 MHz)

7

TV JOJ HD

S17 (295,25 MHz)

8

TV Lux

S02 (119,25 MHz)

9

Prima

S10 (239,25 MHz)

10
11
12

ČT 1 - sm
ČT sport
ČT2

S04 (135,25 MHz)
S08 (167,25 MHz)
S20 (319,25 MHz)

13
14
15
16
17

JOJ Plus
Disney
Discovery
Kábelovka
TA3

S17 (295,25 MHz)
C75 (77,25 MHz)
S09 (231,25 MHz)
S18 (303,25 MHz)
S23 (343,25 MHz)

8
(198,5 MHz)

9
(205,5 MHz)

10
(212,5 MHz)

11
(219,5 MHz)
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Zo slávnostnej schôdze
ZO – Jednoty dôchodcov

Vianočné stretnutie
členiek Únie žien
v Stráňavách.
Koncoročné vianočné posedenie
nášho združenia je vždy o láske,
štastí, úsmeve, radosti....
Stretli sme sa v sobotu, 10.
decembra 2016 v sále kultúrneho
domu v celkom hojnom počte 50
členiek.   Začali sme už od 13.00
hodiny varením rôznych dobrôt
spolu v kuchyni. Skúšali sa nové
recepty, rolády, mäská pečené, dusené, k tomu šalátiky a samozrejme,   súčasne sa varil aj výborný
vianočný punč. A všetko to, čo tie
„skalné“ členky pripravili, sme
potom spolu všetci ochutnali. Samozrejme nechýbala kávička   a
výborný koláčik. Vyzdobili sme si
stoly - klasicky vianočne do červena, nechýbala zelená vetvička ani
anjelik. Anjelika ručne vyrobeného dostala každá členka ako malý
darček.  A potom sa už len rozprávalo.... kto čo pripravuje na Vianoce, ako si ktorá vyzdobíme svoju
chalúpku. Toľko bolo nápadov,
každý domček bude pripravený
tak, ako si to jeho gazdinká predstavuje,   aby bol pripravený nielen pre najbližšiu rodinu, ale aby
vdýchla do domčeka čaro a kúzlo
kresťanských  Vianoc.
Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
„Sláva na výsostiach Bohu.
Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
V maštaľke biednej na slame leží,
je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila
z nebies do jasiel’,
aby tak navždy zničila chlad ľudských
sŕdc a tiel.

„Čas, ten stále ponáhľa sa míľovými krokmi,
nikoho z nás nevynechá, keď pri-            Prajeme prekrásne Vianoce     
              Nováková Renáta  
dáva roky.“
                                               
           Alojzia DAŇOVÁ
        predsedníčka ZO JDS
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Zo slávnostnej schôdze ZO – Jednoty dôchodcov konanej pri príležitosti mesiaca októbra – úcty k
starším
Slávnostná schôdza ZO –
JDS sa uskutočnila 15.10.2016.
Schôdzu viedla podpredsedníčka
ZO JDS p. Justa Barošincová.
Po úvodných slovách vyzvala členov uctiť si pamiatku zosnulých členov a pamiatku za zosnulú dlhoročnú vedúcu speváckej
skupiny p. Teréziu Mackovú a Ing.
Pavla Ďurneka minútou ticha.
Hlavným programom bolo
spoločné slávnostné stretnutie členov – seniorov ZO JDS. Začiatok
schôdze spestrila naša spevácka
skupina Dolinka pod vedením p.
Pavla Harmečku. Schôdza pokračovala slávnostným príhovorom
predsedníčky ZO JDS p. Alojzie
Daňovej k mesiacu október – úcty
k starším a slávnostným príhovorom k jubilujúcim členom, ktorí v
roku 2016 oslávili svoje životné
jubileá 65, 70, 75 a 80 rokov. Z
rúk predsedníčky ZO JDS a čestného predsedu ZO JDS, držiteľa
celoslovenského vyznamenania,
p. Kamila Hrušku, si naši jubilanti
prevzali vecné darčeky. Za aktívnu
a nezištnú pomoc v prospech našej
organizácie, ale aj v prospech starších občanov a za vzornú reprezentáciu na okresných športových
hrách v Žiline a krajských športových hrách v Martine odovzdala
predsedníčka ZO JDS 19 ďakovných listov. Naši členovia p. Emil
Barošinec, p. Rudolf Cetera, p. Michal Fencík, p. Štefka Martinková
a manželia Ján a Janka Púčkovci
nám odtiaľ priniesli 14 medailí zo
Žiliny – kde sme sa v celkovom
poradí ako kolektív umiestnili na
prvom mieste a 2 medaily z Martina.
Z rúk predsedníčky OO

JDS Ing. Berákovej a predsedu KO
JDS p. Kotiana si prevzali vyznamenanie 3. stupňa: p. Alojzia Daňová, p. Jozef Cabadaj, p. Mária
Tabačková (ul. Víťazstva), p. Terézia Kyselová a p. Mária Škvarnová. Vyznamenania boli udelené pri
príležitosti „mesiac október – úcta
k starším“ za dlhoročnú obetavú
prácu v prospech starších občanov.
Členom našej ZO JDS a
taktiež aj jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing. Jozef Papán,
ktorý sa pochvalne vyjadril o našej
vzájomnej spolupráci. Všetkým
poprial pevné zdravie, rodinnú pohodu a teší sa na ďalšiu vzájomnú
spoluprácu.
Za jubilujúcich členov vystúpila najstaršia jubilantka p. Rozália Saganová, ktorá sa členom
výboru poďakovala za ich doterajšiu prácu a popriala im dobré
zdravie, spokojnosť v rodinách a
v osobnom živote. Nezabudla pripomenúť aj na dôležitosť dobrých
medziľudských vzťahov.
Za pomoc a angažovanosť
v našej ZO JDS poďakovala členom aj podpredsedníčka p. Barošincová, ktorá zároveň vyzvala aj
mladších členov   ZO JDS k väčšej ochote v oblasti spolupráce pri
uskutočňovaných akciách. Členov
požiadala aj o spoluprácu pri zostavovaní plánu práce na rok 2017.
Každý podnetný návrh môže obohatiť a zlepšiť činnosť našej organizácie.
Po slávnostnej večeri s občerstvením spestrila naše stretnutie
stráňavská hudobno-tanečná skupina ŠOK. Pri tanci mnohí z nás
zabudli na svoje problémy, za čo
im srdečne ďakujeme.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2016

Vianoce kresťanskej
rodiny
Ozajstná kresťanská rodina
Drží sa Božieho znamenia.
S pomocou Ježiša začína
Temnú noc v jasný deň premieňať.
Svätvečer k príbytku skláňa sa,
Navôkol svet stíchne v napätí.
Rodina čoskoro zajasá,
Boží dar napätie presvieti.
Tajomná výmena deje sa
V noci tej bohatej na dary.
Naplno rozdajú nebesá
Milosť, čo zatieni rozmary.
Keď každý každého obdarí,
Ovládne srdcia duch pokoja,
Čo duše zranené prežiari
A všetky rany sa zahoja.
Kde láska žije sa jedine,
Obnoví tam chvíle čarovné,
Pretože v takejto rodine
zrodil sa Pán Ježiš duchovne.
(Bystrík Mistrík)

Dátum
26. 12. 2016
/pondelok/
27. 12. 2016
/utorok/
28. 12. 2016
/streda/
29. 12. 2016
/štvrtok/
30. 12. 2016
/piatok/
1. 1. 2017
/nedeľa/
3. 1. 2017
/utorok/
4. 1. 2017
/streda/
7. 1. 2017
/sobota/

Bohoslužba počas Vianočných sviatkov
24.12 2016

Stráňavy

24.00
7.30
25.12.2016
10.30
15.00 - jasličková pobožnosť
7.30
26.12.2016
10.30
27.12.2016
8.00
28.12. 2016     8.00
30.12. 2016              17.00
18.00
31.12.2016
večer otvorený kostol 23.30
7.30
1.1.2017
10.30
2.1.2017
18.00
3.1. 2017
18.00
4.1. 2017
7.30
6.1.2017
10.30
7.30
8.1. 2017
10.30

Mojš. Lúčka
22.00
9.00
9.00

16.00
9.00

18.00
9.00
9.00

Posledná možnosť sv. spovede v Stráňavách: v piatok 23.12.
od 17.00 hod.
Pozývame občanov na vianočný koncert Spoločného zboru z Rosiny,
ktorý bude 30.12. 2016 o 17.00 hod. v kostole v Stráňavách.

POSVÄTENIE DOMOV 2016/2017

Trasa
od kúpaliska po dom p. Pavla Berešíka vrátane

Čas
od 13:30

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

od 10:00

celá Športová ulica + ulica nad školou + bytovka pri ZŠ a
2 nové bytovky nad školou
ulice okolo kultúrneho domu od p. Antona Ondáka po bývalé
družstvo + ulice za potokom
hlavná cesta od p. Antona Kampasa po MŠ /po odbočku na Skotňu/
+ Peške cesta
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
Nová kolónia + bytovky v kolónii

od 10:00

od 10:00

od 10:00
od 13:30
od 10:00
od 10:00
od 10:00
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Ježiš je spása pre
všetkých
Ježiš, Boží Syn, Spasiteľ
sveta, sa narodil pre nás. Narodil
sa v Betleheme z Panny, naplniac
tak dávne proroctvá. Panna sa volá
Mária, jej manžel Jozef. Sú to ľudia pokorní, plne dúfajúci v Božiu
dobrotu, ktorí prijímajú Ježiša a
spoznávajú ho.
Duch Svätý osvietil betlehemských pastierov, ktorí sa zbehli
k jaskynke a poklonili sa Dieťaťu.
Potom viedol starcov Simeona a
Annu a oni spoznali v Ježišovi
Mesiáša. „Moje oči
uvideli
tvoju spásu“,
zvolal
Simeon.
Nech
Duch
Svät ý

Požehnané Vianoce všetkým
praje a vyprosuje správca farnosti
Mgr. Pavol Hrvol

Moja nedeľná, ale aj akákoľvek účasť na omši je vďačnosť Bohu
za to, že mi žehná môj život, pomáha
v ťažkých situáciách, ale dáva mi aj
silu a motiváciu žiť v dnešnom pokazenom svete. Vždy sa snažím chodiť
do kostola a byť prítomný v kostole na
svätej omši, ale nie vždy mi to vyjde,
pretože mam oveľa viac iných aktivít,
ktoré nie sú dôležitejšie, ale ja som lenivý a radšej sa zabávam ako by som
sa mal ísť sa pomodliť do kostola. Ja
chodím do kostola rád vtedy, keď som
pohádaný s rodičmi za zlé známky v
škole, a doma mám zaracha na všetky veci ( nemôžem chodiť von s kamarátmi,  na počítač, mobil...) a vtedy rád idem do kostola sa modliť za
rodičov, rozmýšľam, ako sa im mám
ospravedlniť, ako ich poteším a vtedy
dostávam novú motiváciu žiť krásny
život s rodinou a pánom Bohom.
		
Radoslav Ondák
Na svätú omšu chodím preto,
lebo počúvam živé Božie slovo, ktoré napĺňa moje vnútro, spôsobuje mi
radosť  a pokoj. Žiť v blízkosti Pána
Ježiša je úžasné šťastie. On je všade.
Môžem sa mu zdôveriť pri svojich
modlitbách, čo ma trápi a čo teší. Boh
ma obdaroval veľkým darom a ja som
mu za to vďačný. Dal mi život, vieru, učí ma láske. Krstom ma prijal do
cirkvi.   Chcem byť dobrým kresťanom.
        Richard Remek
Na svätú omšu chodím preto, aby som sa poďakovala Bohu za
všetko. Človek je bytosť spoločenská,
a preto sa chodím do kostola spoločne pomodliť. Na každej kázni sa dozviem niečo nové,rôzne zaujímavé a
poučné príbehy a snažím sa tým riadiť vo svojom živote. V kostole sa
spievajú krásne piesne, ktoré mi vždy
zlepšia náladu. Na každej svätej omši
prijímame telo Kristovo ako poďakovanie. V kostole si uvedomím že Boh
žehná môj život a ja odovzdávam môj
život do Božích rúk. Keď sa pozriem
na oltár a vidím tam Ježiša v náručí
svojej matky, uvedomím si ako za nás
trpel na kríži. Po stenách sú obrazy
krížovej cesty, ktoré mi pripomínajú

umučenie, z mŕtvych vstanie a oslávenie Pána Ježiša. Na svätú omšu si
chodím pre sväté dary ako je láska,
pochopenie, milosrdenstvo, počúvam
božie slová a dôstojne slávim eucharistiu. V kostole prosíme o pokoj a
jednotu pre cirkev a pre celú ľudskú
rodinu a navzájom si prejavujeme lásku. Som šťastná, že môžem byť kresťanka a chodiť do kostola.
Nikola Harciníková
Už od malička som bola vychovávaná tak, aby som k mojej viere
aj prispievala, či už modlením sa alebo chodením do kostola. Hneď ako to
bolo možné, ma rodičia dali na krst.
Keď som mala 9 rokov som sa aj s celou triedou nevedela dočkať 1.sv.prijímania. Nešlo nám len o krásne šaty
alebo darčeky, išlo nám o to, že budeme všetci spolu v kostole. Kostol beriem ako samozrejmosť každej nedele. Niečo ako to, že ideme v pondelok
do školy. Väčšinou idem až na druhú
omšu. Najviac ma ku kostolu viedli
rodičia a starká. V kostole sa stretávame s kamarátmi, rodinou aj známymi.  
Keď som bola menšia, v kostole som
si najväčšmi obzerala krásne drevenné obrazy, výzdobu či chórus. Všetko
pozlátko. Teraz sa skôr zameriavam
na to dôležitejšie. Prítomnosť Ježiša,
význam kázne či odkazy v piesňach.
Najradšej tam mám ten kľud a to že
tam ľudia len tak sú. Nepracujú, nerobia nič zlé, nie sú na mobiloch ani
nič podobné. Len prežívajú omšu,
prosia Boha, alebo mu ďakujú, spievajú... V kostole nikdy necítime nenávisť, žiarlivosť, len čistú lásku. Časť
omše s kázňou je najkrajšia. Dokážeme sa nad tým všetkým zamyslieť
a pochopiť o čo tam ide. Niektorých
kázeň dojme, iných rozveselí a ostatní
rozmýšľajú nad tým, čo vo svojom živote robia zle a čo spraviť preto, aby
svoj život skrášlili. Niektorým to je
jedno, pretože nepočúvajú rozumom
a srdcom. Takže do kostola chodím
len kvôli sebe. Každý tam je aspoň na
chvíľu lepším človekom.
          

Júlia Šechná
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osvieti
dnes naše srdcia, aby sme v Dieťati Ježišovi rozpoznali spásu darovanú každému z nás a všetkým
národom zeme. Nech Kristovu
moc, ktorá je oslobodením a službou, pocítia toľké srdcia, trpiace
vojnami, prenasledovaniami, otroctvom. Nech svojou dobrotivosťou táto božská moc sníme tvrdosť
zo sŕdc mužov a žien, ponorených
vo svetskosti a ľahostajnosti. Nech
jeho vykupiteľská sila premení
zbrane na radlice, ničenie na tvorivosť, nenávisť na lásku. Tak budeme môcť povedať s radosťou:
„Naše oči uvideli tvoju spásu.“

Prečo chodím na svätú omšu?

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2016

z okienka
ZPOZ

Rozpočet obce na rok 2017
Príjmy :
Daňové

(vrátane štátnych)

Nedaňové
Granty
Transféry na činnosť
Z predchádzajúcich rokov
Výdaje :
PROGRAM 1 : Plánovanie , manažment a kontrola
PROGRAM 2 : Ppropagácia 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

648 300,- €
119 106,- €
0,- €
331 871,- €
14 000,- €
61163,88 €
8747,50 €
124 210,75 €
23 495,00 €
20 697,00 €
60 142,50 €
55 500,00 €
522 803,00 €
32 048,50 €
39 019,25 €
10 698,00 €
4 074,75 €
102 090,00 €
48 200,00 €

REKAPITULÁCIA :
Prijmy
Výdaje

1 113 277,00 €   
1 112 890,13 €

Prebytok / Schodok

386,87 €

V októbri sme si uctili našich
spoluobčanov, ktorí v tomto roku
dovŕšili 60 rokov a veku a starších pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Tejto akcie sa zúčastnilo celkom 87
občanov, ktorí si vypočuli príhovor
starostu obce, pána farára, pookriali
pri kultúrnom programe detí materskej a základnej školy pod vedením
svojich pani učiteliek a svoje srdiečka
rozveselili pri pekných piesňach našej
skupiny Dolinka pod vedením Pavla Harmečku. Zúčastnení sa okrem
milého zážitku podpísali do našej kroniky a odniesli si malý darček.
V
novembrový
deň,
konkrétne 16. bolo v kultúrnom dome
veselo. Do tanca hrala naša skupina
ŠOK, bola dobrá nálada, jediva, pitiva ... Čo sa v tento deň dialo? V obci
sme si pripomenuli našich jubilantov – polookrúhle a okrúhle výročia
sobášov počnúc 25. výročím a tiež
našich novopečených päťdesiatnikov.
Z pozvaných 122 občanov sa tejto
akcie zúčastnilo celkom 83 občanov.
Vypočuli si tiež príhovory, pozreli
kultúrny program a po podpise do
našej kroniky si odniesli darčeky.
Akcia patrí vždy medzi vydarené a
je len na škodu, že sa nám niektorí
naši spoluobčania otáčajú chrbtom.
Veď je len málo takých akcií, kde sa
môžu stretnúť a zabaviť rovesníci. V
papučiach pred televízormi?
Milí občania, ďakujeme tým,
ktorí sa akcie zúčastnili, organizujeme to pre Vás, je to ako taký dar,
dar spolupatričnosti, dar ľudskosti,
dar priateľstva. Prosím, nebuďte preto
k pozvaniam  ľahostajní. Vynaložené
úsilie je potom Vaším darom na oplátku pre nás. A najviac nás vždy
poteší čo najhojnejšia účasť, pokiaľ
pre neúčasť nie sú vážne dôvody.
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Na svete je mnoho škôl...
      Na svete je mnoho, mnoho škôl,
veď všetci ľudia musia prejsť obdobím,
keď ich takmer jedinou povinnosťou je
vzdelávať sa. Toto vzdelávanie na našej
škole zabezpečuje mladý, vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý je
stále pripravený sa ďalej vzdelávať.
Budova   stráňavskej školy je
situovaná v centre obce v peknom prostredí, kde je veľa zelene. Na dvoch
podlažiach sídlia šatne, 9 tried, 2 počítačové učebne, 1 jazykové laboratórium,
školský klub detí, telocvičňa, knižnica,
dielne, priestory WC, zborovňa s riaditeľňou a špeciálna učebňa na výučbu
fyziky a chémie. Takmer všetky triedy
sú vybavené interaktívnymi tabuľami.
Areál školy tvorí priestranný dvor s
rôznymi druhmi drevín a kvetov, multifunkčné ihrisko a drevený altánok s
lavičkami a okrasnou záhradkou.
Keďže si naša škola uvedomuje jedinečnosť každého svojho žiaka,
poskytuje im možnosť navštevovať
rôznorodé krúžky... Žiaci bažiaci po
ďalších vedomostiach si ich môžu doplniť na krúžkoch angličtiny, ruštiny,
slovenčiny, matematiky alebo na veľmi obľúbenom počítačovom krúžku.
Tí pohybovo zdatní zase navštevujú
florbal, mažoretky alebo krúžok moderného tanca. Množstvo našich žiakov je
umelecky nadaných a svoj talent rozvíjajú na krúžku Šikovné ručičky či Fotografickom krúžku, kde fotia a učia sa
spracovávať fotografie v počítačových
programoch.
V škole vyučujeme podľa
Školského vzdelávacieho programu.
Počas vyučovania využívame modernú
didaktickú techniku ako sú notebooky,
dataprojektory   a PC s pripojením na
internet. K lepšiemu pochopeniu učiva
žiakom pomáhajú učiteľmi vytvorené
prezentácie. Žiaci vypĺňajú pracovné
listy, pracujú s interaktívnymi cvičeniami, hľadajú informácie na internete,
majú k dispozícii množstvo hier na rozvoj logického myslenia a učia sa základným zručnostiam práce na PC.
Naša škola organizuje množstvo rôznych výletov či exkurzií. Žiaci
tak môžu spoznávať krásy Slovenska,

ale aj blízkeho zahraničia. Každý rok
naši žiaci navštívia NR SR v Bratislave,
idú na výlet do Košíc, ale aj na jazykovú exkurziu do Viedne. Podľa záujmu
žiakov tiež navštevujeme Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu, Trenčín, Tatry či
rôzne hrady a zámky. Kultúrnemu rozvoju našich žiakov dopomáhajú aj časté
hudobné či filmové predstavenia v KD
v Stráňavách, ale aj v Žiline. Súčasťou
každoročného školského plánu je aj organizácia lyžiarskeho a plaveckého výcviku.
V našej škole sa snažíme rozvíjať potenciál našich žiakov aj tým, že
sa môžu zapojiť do rôznorodých súťaží. Matematický klokan, Pytagoriáda,
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Tvoríme vlastnú knihu, Záložka do
knihy spája, Detská divadelná Žilina,
Biblická olympiáda, Biologická olympiáda, Beh do Strečnianskych hradných
schodov, Beh od pamätníka k pamätníku, Futbalový turnaj... to je len niekoľko z aktivít, do ktorých sú naši žiaci
každoročne zapojení.
Naše vyučovanie si často
ozvláštňujeme aj rôznymi projektami či
tematicky zameranými akciami, ktoré
dopĺňajú rozhlasové relácie. Absolvovali sme Medzinárodný deň školských
knižníc, karneval s podporou Rady
rodičov, oslávili sme Deň Zeme čistením obce, zapájame sa do projektov
zameraných na čitateľskú gramotnosť,
pasujeme prvákov našej školy a spolu s Úniou žien podporujeme projekt
Deň narcisov. Žiaci môžu medzi sebou
súťažiť aj v zbere papiera. Pre žiakov
1. stupňa je každoročne pripravovaná
Rozprávková noc s Andersenom. Našu
školu neobišiel ani Haloweensky lampiónový sprievod, Mikuláš či veľkolepá
Vianočná akadémia.
V každej sfére vzdelania a výchovy mládeže sa naša škola riadi heslom: „Dobrá škola – dobrý začiatok.“ A
vďaka úspešnému ďalšiemu pôsobeniu
našich dnes už bývalých žiakov môžeme povedať, že heslom našej školy by
mohlo byť aj „ Dobrá škola – úspešný
štart do života“.
       Mgr. Zuzana Gašparíková

Milá školička
Našu školu máme veľmi radi,
vždy v nej robíme nejaké čary.
Čarujeme čítanie,
písanie, počítanie,
ale aj slušné správanie.
Škola nie je zbytočná,
ale naopak veľmi užitočná.
Chodím do nej veľmi rada,
je to naša druhá mama.
Lukáško Bačinský, Jakubko Loncko, Aďko Holubok / 3. trieda /

Tvoríme vlastnú knihu
je súťaž organizovaná Krajskou
knižnicou Žilina v spolupráci so susediacimi krajinami Českom a Poľskom.
17.   ročník tejto literárnej súťaže   mal
tému: „O čom nám rozprávali starí
rodičia“. Tvorbou vlastnej knihy sa
zúčastnili tejto súťaže aj žiaci    4.
ročníka pod vedením pani učiteľky
Mgr. Renáty Bernátovej.
Dňa 11.5.2016 sa v Krajskej
knižnici v Žiline   uskutočnilo vyhodnotenie národného kola tejto súťaže
za Slovenskú republiku. My, štvrtáci
sme postúpili v rámci škôl v kategórii
do 12 rokov do medzinárodného kola,
ktorého vyhodnotenie sa uskutočnilo
dňa 19.5.2016   v Bábkovom divadle
v Žiline za prítomnosti delegácie a
účastníkov z Čiech i Poľska .

•
•

Ocenenie našich žiakov
za 2.miesto v okresnom kole biologickej olympiády - kategória F
za 2.miesto v okresnom kole literárnej súťaže Európa v škole
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Ocenenie našej práce
Kniha „O čom nám rozprávali starí
rodičia“
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Pre deti

KRÁSNE
SVIATKY

100%

HANDMADE

KRÁSNE
VIATKY

Krásne
sviatky

ORIGINÁLNY
HANDMADE
VÝROBOK

Krásne
sviatky

Zopár nápadov na vianočné menovky

Krásne
sviatky

Krásne
sviatky

VYROBENÉ Z LÁSKY
ORIGINÁLNY
HANDMADE
VÝROBOK

ORIGINÁLNY
HANDMADE
VÝROBOK

VYROBENÉ Z LÁSKY
ŠPECIÁLNE PRE TEBA

VYROBENÉ Z LÁSKY
VYROBENÉ
Z LÁSKY

VYROBENÉ
Z LÁSKY
VYROBENÉ Z LÁSKY
VYROBENÉ Z LÁSKY
ŠPECIÁLNE PRE TEBA
ŠPECIÁLNE PRE TEBA

VYROBENÉ
Z LÁSKY
VYROBENÉ Z LÁSKY
ŠPECIÁLNE PRE TEBA

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

Meno : .....................................
Adresa : ..................................

Bolo to ťažšie, ale Duháčkovej Saške, Stráňavy
309 sa podarilo vylúštiť krížovku a bola vylosovaná.
Riešenie bolo :  IÁZHDVER - teda HVEZDÁRI
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LEN V TLAČENEJ PODOBE

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2016

Blahoželáme výhercovi

Výherca : VALLOVÁ Terézia, Stráňavy 310
		
srdečne blahoželáme

Správne riešenie : Spočiatku sa trochu pobili, no potom sa zmierili a
hrozne zmlátili moju budúcu ženu.
Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
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VI. liga SEVER - ročník 2016/2017
TABUĽKY

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

Stráňavy
Oravské Veselé
Staškov
Tvrdošín
Belá - Dulice
Závažná Poruba
Trstená
Bánová
Diviaky
Dolný Kubín
Rosina
Turči. Štiavnička
K. N. Mesto
Bytča

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

9
8
7
6
6
6
5
4
5
4
4
4
3
2

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

2
2
3
5
5
6
5
4
7
6
7
7
6
8

31:13
24:13
38:26
34:19
34:25
20:20
28:26
30:26
21:29
20:20
21:36
21:41
18:28
22:40

DORAST :

29
27
24
20
20
19
18
17
16
15
14
14
13
9

I. MIRAGE trieda - žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Veľké Rovné
Stráňavy
Štiavnik
Predmier
Dlhé Pole
Krasňany
Hôrky
Bytčica
Nededza
Hliník
Horný Hričov
Rosina
Zbyňov
Turie

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

12
11
9
8
8
7
6
6
5
5
4
3
2
1

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

0
1
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
11
12

Nededza
Rajec
Strečno
Višňové
Skalité
Zborov n. Bystricou
K. N. Mesto
Vysoká n. Kysucou
Podvysoká
Čierne
Oščadnica
Varín
Radoľa
Stráňavy

DOSPELÍ :
67:3
52:10
56:19
53:16
38:28
51:27
48:32
42:33
42:48
18:30
30:58
19:38
16:91
12:111

37
34
28
25
24
21
19
18
16
15
13
10
6
3

Rozlosovanie žiaci
16. kolo 09.04.2017 10:00
Stráňavy - Dlhé Pole
17. kolo 16.04.2017 10:00
Bytča - Stráňavy
18. kolo 3.04.2017 10:00
Stráňavy - Zborov n. Byst.
19. kolo 30.04.2017 10:00
Stráňavy - Rosina
14. kolo 4.05.2017 17:00
Predmier - Stráňavy
20. kolo 07.05.2017 10:00
Oščadnica - Stráňavy
15. kolo 1.05.2017 17:00
Stráňavy - Štiavnik

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

21. kolo 14.05.2017 10:00
Stráňavy - Nededza
22. kolo 21.05.2017 10:00
Turč. Štiavnička - Stráňavy
23. kolo 8.05.2017 10:00
Stráňavy - Diviaky
24. kolo 04.06.2017 10:00
Nededza - Stráňavy
25. kolo 11.06.2017 10:00
Varín - Stráňavy
26. kolo 17.06.2017 10:00
Stráňavy - Zbyňov

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

11
10
9
7
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2

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

0
2
3
2
5
5
6
6
8
8
7
8
9
10

60 : 9
51 : 20
35 : 19
36 : 18
27 : 23
29 : 24
27 : 26
22 : 30
19 : 40
22 : 33
17 : 34
14 : 28
22 : 46
15 : 46

35
31
28
25
22
20
17
17
15
13
12
11
8
7

Rozlosovania

DORAST :

14. kolo    26.03.2017 15:00
Belá - Dulice - Stráňavy
15. kolo    01.04.2017 15:30
Stráňavy - Bánová
16. kolo    09.04.2017 10:30
Bytča - Stráňavy
17. kolo    15.04.2017 16:00
Stráňavy - Rosina
18. kolo    23.04.2017 16:00
T. Štiavnička - Stráňavy
19. kolo    29.04.2017 16:00
Stráňavy - Diviaky
20. kolo    07.05.2017 16:30
Oravské Veselé - Stráňavy
21. kolo    13.05.2017 16:30
Stráňavy - Staškov
22. kolo    21.05.2017 17:00
Závažná Poruba - Stráňavy
23. kolo    27.05.2017 17:00
Stráňavy - K. N. Mesto
24. kolo 04.06.2017 17:00
Tvrdošín - Stráňavy
25. kolo 11.06.2017 17:00
Stráňavy - Trstená
26. kolo 18.06.2017 17:30
Dolný Kubín - Stráňavy

14.kolo   26.03.2017 12:30
Stráňavy - Podvysoká
15.kolo   02.04.2017 13:00
Rajec - Stráňavy
16.kolo   09.04.2017 13:00
Stráňavy - Zborov n. Bystricou
17.kolo   16.04.2017 13:30
Oščadnica - Stráňavy
18.kolo   23.04.2017 13:30
Stráňavy- Nededza
19.kolo   30.04.2017 13:30
Varín - Stráňavy
20.kolo   07.05.2017 14:00
Stráňavy - Strečno
21.kolo   14.05.2017 14:00
Radoľa - Stráňavy
22.kolo   21.05.2017 14:30
Stráňavy - Višňové
23.kolo   28.05.2017 14:30
Čierne - Stráňavy
24.kolo   04.06.2017 14:30
Stráňavy - Vysoká nad Kysucou
25.kolo   11.06.2017 14:30
K. N. Mesto - Stráňavy
26.kolo   18.06.2017 15:00
Stráňavy - Skalité

Zdroj : www.futbalnet.sk k 08.12.2016

Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

