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Želáme Vám veľa smiechu,
na Veľkú noc pre potechu,
v pondelok veľký zhon,
a kúpačov plný dom,
veľa vody z potoka,
budete svieže do roka.

www.stranavy.sk
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Tak ako už býva zvykom pri vydávaní Stráňavských zvestí sa k Vám, vážení občania,
K
prihováram v tomto veľkonočnom jarnom
období. Rok 2016 končil s prebytkovým rozpočtom a moja vďaka patrí tým subjektom,
ktoré sa svojou činnosťou, ako v organizáciách, športe, či kultúre snažili spríjemňovať život svojim spoluobčanom . Uskutočnili sa tri plesy
ZŠ, MŠ a JDS, ktoré boli skutočne po všetkých stránkach
na úrovni a postavili vysokú latku, čo sa týka kultúrnych
programov detí z MŠ, ZŠ a seniorov. Celé tieto záznamy
môžeme dennodenne vidieť opakovane na káblovke, čo
v ostatných okolitých obciach môžu len závidieť.
Taktiež fašiangy prebehli ako vždy so sprievodom masiek a fašiangovou zábavou a už tradične so
zabíjačkovými dobrotami pred KD. Verím, že tak ako
plesy, fašiang, či zabíjačka, bude sa trvale rok čo rok
opakovať v takom rozsahu, ako tento rok. Všetkým organizátorom a účinkujúcim patrí moja veľká vďaka.
Čo sa týka kultúrnych akcií spomeniem z tých väčších
- oslobodenie Polom Javoriny 07.05.2017, deň Matiek
dňa 10.05.2017 a MDD dňa 02.06.2017 a dúfam, že tradičné návštevy v družobných obciach v ČR a Poľsku.
Celé toto zavŕšia „Stráňavské hody a Deň baníkov“ v
termínoch 15. - 17.9.2017. Termíny o všetkých podujatiach sú v našom kalendári, resp. sa vždy pri zmene
vopred upresnia. Osobitne by som chcel upozorniť aj na
90. výročie DHZ, ktoré sa bude konať 30.9.2017, bližší
program bude upresnený. Chceme toto výročie dôstojne
osláviť a tak vzdať úctu práci súčasnej hasičskej generácie, ale hlavne tým predchodcom, ktorí túto užitočnú činnosť desaťročia zabezpečovali. Pred rokom sme
ukončili prácu s AQUA-ou a prenajali do konca roka
2018 celý areál kúpaliska. Ako som písal o rekonštrukcii
WC v penzióne, táto sa uskutočnila a som presvedčený,
že je na úrovni. Už sa nebudeme za tieto zariadenia hanbiť a prísľub, ktorý som dal občanom, ale aj hygiene,
že sa zrekonštruujú, je zabezpečený. Čiže tento rok by
nemali byť stresy okolo zahájenia kúpacej sezóny 2017,
tak ako tomu bolo v minulom roku. Určite väčšina občanov sleduje televíziu, kde sa veľa hovorí o eurofondoch
a mám denne debatu o tejto téme, čo mňa aj poslancov
teší. S potešením môžem konštatovať, že naša obec bola
posunutá do BA s Europrojektom o prístavbe a nadstavbe MŠ. Jedná sa o pristavenie výdajne spolu s jedálňou
a v prípade úspešnosti by sa vytvorili 2 triedy o kapacite
cca 40 detí a k súčasným 72 by sme tento počet nadsadili. Ale ako som to v minulých zvestiach rozoberal,
všetko je o vývoji pôrodnosti. Minimum, ktoré stanovuje Europrojekt je obsadiť MŠ o 10 detí - čiže na počet
82 za finančných podmienok, ktoré boli vo vianočných
zvestiach. Ale čo bude o 2-6 rokov....nie sme jasnovidci.
Určite to nebude také jednoduché, ako sa zmieňujem,
ale keďže mám skúsenosti s eurofondami, čí výstavbou
dvoch nájomných bytoviek, s vybavovaním daných náležitostí, resp. ich prefinancovávaní, či s kúpou pozemkov pod ich výstavbou, to nebude zďaleka tak náročné,
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len pripomínam, že sa jedná o projekt za cca 0,5
O
mil €. Projekt, v ktorom veľká časť má byť hradená
Š podľa
K
počtu detí, nás len zaväzuje, aby sme to pre mládež urobili.
Ani zďaleka nie je nič rozhodnuté o tejto výstavbe a v prípade zlých čísel sa môže od tohto projektu ustúpiť, ale verím, že pri akomkoľvek obsadení k tomu nedôjde a každé
zastupiteľstvo musí mať snahu škôlku predsa rozširovať.
Veď taká šanca sa nenaskytne v každom období.
Len sa spätne vrátim. V prípade rekonštrukcie
školy, či námestia sa toto už nikdy nezopakuje a keby bola
obec zaváhala, máme k dispozícii len také priestory, aké
boli v minulosti školy alebo námestia.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie „Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách - zníženie energetickej náročnosti“, v hodnote tiež cca 0,5 mil
€. Po Veľkej noci sa otvárajú obálky, kde vyjde víťaz stavebník, a ak nebudú námietky k obstarávaniu, budeme
chcieť túto realizáciu vykonať čo najskôr. Budeme musieť
tieto práce zladiť tak, aby sa dali uskutočniť plánované
dve svadby, ktoré boli sľúbené ešte v min. roku, či zábavy.
Verím, že sa to zvládne.
V januárovom zastupiteľstve som dostal súhlas na
prešetrenie možnosti výstavby nájomnej bytovky nad objektom bývalej školskej jedálne, ktorá mala pôvodne slúžiť
k výstavbe DSS - Dom sociálnych služieb, ale pre nedostatok financií k jeho výstavbe nedošlo. Začali prípravné
práce - GEO prieskum, potreby pre statika. Verím, že táto
súčasná stavba bude po statickej stránke vyhovovať, aby
sa nemuselo pre tieto účely prejsť k úplnému zbúraniu objektu. Aj to je jedna z možností, ale o takomto radikálnom
kroku by sme museli len uvažovať. Ja znova pripomínam,
koľko financií sme mohli ušetriť, až by nám bola odobrená
výstavba na dolných Pažitiach. O ďalšej možnosti výstavby, či nevýstavby Vás budeme informovať v jesenných
zvestiach.
Taktiež by som sa zmienil o generálnej oprave
kanalizácie v KD. Táto sa permanentne upchávala vinou
splachovania nadrozmerných častí - handra, celé toaletné
papiere atď., kedy musel chodiť čistiť kanalizáciu „KRTKO“. Toto zrejme zapríčinilo vyplavovanie hliny medzi
kanalizačnými rúrami a tiež nepridala skutočnosť k danej
veci rekonštrukcia námestia s ťažkým vibračným valcom
na námestí, čo zrejme zapríčinilo praskanie kamenných
kanalizačných rúr. V poslednom období ani takéto čistenie nepomáhalo a zábery z kanalizačnej kamery nám jednoznačne určili uskutočniť túto generálnu opravu kanalizácie . Teraz vedú kanalizačné rúry priamo do kanalizačnej
vetvy pri KD a verím, že bude s daným problémom koniec.
Keďže začali súťaže vo futbale, prajem trom družstvám
veľa víťazstiev so želaním, aby sme takých blamáží, ako
sme zažili teraz 1.apríla s Bánovou zažili čo najmenej.
Záverom chcem Vám, milí spoluobčania, v mene svojom,
poslancov, či zamestnancov popriať veselú Veľkú noc,
veľa zdravia, pohody, vyhýbaniu sa chorôb.
Y
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Ing. Jozef Papán - starosta obce
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Starostlivosť
o psa
Pes je neoddeliteľnou súčasťou
nejednej domácnosti. Okrem toho sa už
stáročia traduje, že je najlepším priateľom
človeka. A to len umocňuje našu túžbu
vlastniť práve tohto štvornohého miláčika.
Zrejme každé dieťa malo obdobie, keď
rodičov urputne prosilo o živý darček
– najčastejšie pod vianočný stromček
alebo ako narodeninové prekvapenie. A
prosby sa neraz zmenili v krásnu realitu.
Bohužiaľ, nie vždy majú šťastný koniec.
Niektorí ľudia si až neskoro uvedomia,
čo starostlivosť o psa obnáša a deti nemajú vždy dostatočnú trpezlivosť pri ich
výchove...
Na čo treba myslieť predtým,
ako si privezieme psíka domov? Čo
všetko mu treba zabezpečiť a na čo treba pripraviť naše ratolesti? Možno vám
pomôžu aj nasledujúce riadky...
Zdravie

Z okienka ZPOZ
Dňa 15. marca 2017
sme v našej obci privítali našich
najmladších občiankov, ktorí sa
narodili v roku 2016. Tejto milej
akcie sa zúčastnili mamičky, ale
aj ockovia od 17-tich detí. Pozvaných bolo celkom 21 detí s
rodičmi. Dve deti v našej obci
nebývajú, ale majú tu trvalý pobyt a dve deti boli choré. Naši
najmenší – Timea Kalamárová,
Vanessa Chovancová, Rebecca
Čaklošová, Alica Ondáková,
Nikola
Muráriková,
Lujza
Kubová, Terézia Krajčiová, Júlia
Mališková, Andrea Verešová, Sára
Vaceková, Timea Tabačková, Ellie Krajčíková, Agáta Bitušíková,
Janka Siváková, Zara Daňová, Peter Ilovský, Marek Magoč, Tomáš
Beniač, Filip Ilovský, Matúš
Šugár, a Peter Tabaček to ešte moc
nevnímali, ale my sme si ich spolu
s rodičmi uctili príhovorom starostu obce, kultúrnym programom
detí MŠ a darčekom pre spomienku. Rodičia sa nám zapísali pre
zdokumentovanie tejto akcie do
kroniky a prípitkom sme túto milú
akciu ukončili. Rodičia si potom
ešte pofotili svoje ratolesti v našej
tradičnej drevenej kolíske. Som
rada, že každý rok sa tejto akcie
zúčastňuje cca 95 % pozvaných
detičiek so svojími rodičmi.
		
Marta Reitšpísová
Oznámenie o čase
konania hromadnej vakcinácie psov
proti BESNOTE
MVDr. Branislav Bajužík
oznamuje, že dňa
29. apríla 2017 o 10,00 - 11,30
hod. sa uskutoční hromadná
vakcinácia proti BESNOTE u
psov a mačiek,v priestore pred
kultúrnym domom.
Cena vakcinácie je 8 eur.
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Peter TABAČEK, 07. 12. 2016
Stráňavy 130
Janka SIVÁKOVÁ, 16. 12. 2016
Stráňavy 505
Zara DAŇOVÁ, 16. 12. 2016
Stráňavy 81
Tomáš LÚČAN, 16. 01. 2017
Stráňavy 296
Aimy KUCHARČÍKOVÁ, 19. 02. 2017
Stráňavy 144
Róbert ŠOLEK, 22. 02. 2017
Stráňavy 494
Anna SABOVÁ, 22. 02. 2017
Stráňavy 146
Emma JUCHOVÁ, 24. 02. 2017
Stráňavy 37
Tobias TESÁR, 14. 03. 2017
Stráňavy 219

neboli SOBÁŠE
ÚMRTIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matilda LÚČANOVÁ 18. 12. 2016
Juraj DAŇO 24. 12. 2016
Mičíková MARGITA 11. 01. 2017
Jozef KAMPAS 02. 02. 2017
Ľudovít MICHALČÍK 05. 02. 2017
Mária RENDÁROVÁ 15. 02. 2017
Štefan RENDÁR 15. 02. 2017
Ivan ROZIN 11. 03. 2017
Viktor HREUS 09. 03. 2017
PRIHLÁSENÍ
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Martina SÁRKOVÁ 494
Marek SÁRKA 494
Nikola SÁRKOVÁ 494
Mária HALAMOVÁ 268
Ladislav REMENEC ml. 332
Zoja NIŽNÁ 512
Marián NIŽNÝ 512
Nina NIŽNÁ 512
Marián NIŽNÝ 512
Zoja NIŽNÁ 512
Lenka MAGOČOVÁ 300
Eliška MAGOČOVÁ 300
Sofia MAGOČOVÁ 300
Martina Michaela MIČUDOVÁ 221
Vasilij DEMIDOV 527
Zuzana DURANZIOVÁ 440
Lila Mae DUFFY 440
Eliška BIZÍKOVÁ 387
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Pozor na zdravie vášho
miláčika. Aj na domácich tvorov sa raz za
čas prilepí nejaká „pliaga“. Nepodceňujte
preto prvé príznaky ochorení a radšej
vyhľadajte veterinárneho lekára.
Výcvik
Ak má váš psík ťažšiu povahu
a príliš vás nechce poslúchať, prihláste
ho na odborný výcvik. Súčasné možnosti
ponúkajú rôzne druhy výcvikov a nič
nepokazíte rozhodnutím zveriť psíka do
rúk odborníka. Verte, že váš život s prítulným maznáčikom bude jednoduchší a
bezproblémový.
Disciplína
Pozor na prístup. Platí, že pre
každého psíka je potrebný jeden pán.
Preto dajte veľký pozor, aby nemal chaos
v príkazoch a zákazoch, ktoré mu bude
tlmočiť viac ľudí. Len ťažko ho naučíte
poriadku a disciplíne, keď mu jeden člen
rodiny bude niečo zakazovať a druhý mu
to bez problémov povolí.
Naučte ho samote. Pracujúci
ľudia a študujúca mládeže nemá šancu
venovať sa psíkovi nonstop. Mnohí
domáci miláčikovia si nevedia zvyknúť
na samotu a v čase, keď je dom alebo byt
prázdny, skučia, brešú alebo ničia všetko
naokolo.
Myslite na to, že aj napriek
tomu, že chcete byť so svojím psíkom čo
najviac, na niektoré miesta sa jednoducho
nehodí. Detské ihriská, pieskoviská či
školské dvory sú naozaj nevhodné miesta
na venčenie.
Ak váš pes vykoná potrebu
počas venčenia alebo na akomkoľvek
mieste, nezabudnite to po ňom
odstrániť.
Poriadok
Pri prechádzkach na verejnom
priestranstve pamätajte na vôdzku a
náhubok. Štvornohý miláčik sa vám
môže kedykoľvek vykĺznuť z ruky a
ohroziť okoloidúcich ľudí. Obyčajným
náhubkom zabránite prípadnému napadnutiu či pohryznutiu.

Štatistika od posledného
vydania zvestí

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veronika HANULJAKOVÁ
Vanessa CHOVANCOVÁ
Stanislava CHOVANCOVÁ
Sofia BELLOVÁ
Barbora PRIELOŽNÁ
Eduard MORAVČÍK
Ing. Lucia ONDÁKOVÁ
Miroslav LÚČAN
Richard TATRN
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Školu tvoria aj rodičia
Okrem pravidelnej kontroly žiackej knižky a plnenia si školských povinností máme minimálne trikrát za rok možnosť pozrieť
sa na školu (škôlku) aj z tej druhej
strany – z pohľadu učiteľa. Ten nás
na rodičovských združeniach informuje o dianí v škole a výsledkoch nášho dieťaťa. A ak máme
chuť a nápady, môžeme sa na dianí
v škole či škôlke podieľať aj my.
Rodičovské združenie (RZ)
je dobrovoľné združenie rodičov
alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky
výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto
práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie
tohto procesu na škole. V rámci
svojich možností poskytuje škole
materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky
a požiadavky rodičov týkajúce sa
výchovy a vzdelávania žiakov,
zabezpečovania tohto procesu a
vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje.
Prostredníctvom svojich zástupcov
rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi
a ostatnými pracovníkmi školy s
vedomím spoločnej zodpovednosti
za výchovu žiaka a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
Na prvých rodičovských
združeniach sa v každej triede
volia traja zástupcovia do celoškolského rodičovského združenia, ktoré sa stretáva na začiatku
školského roka po triednych RZ a
počas roka podľa potreby. Škoda
však, že pri voľbe triedneho aktívu sa často správame ako naše deti
pred skúšaním – hlavy sklonené a
žiadna aktivita. Pritom práve RZ
rozhoduje o výške príspevku rodičov na daný školský rok a v jeho
kompetencii je disponovanie s týmito prostriedkami.
Mnohí rodičia nevedia,

načo sa tento výbor volí a čo je
jeho poslaním, preto by sme vám
prácu rodičovského združenia a
rady školy chceli stručne priblížiť. Kompletné stanovy (pravidlá,
podľa ktorých sa RŠ a RZ riadi) sú
zverejnené na web stránke školy.
Pôsobnosť a poslanie Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné
združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy.
Spolu s vedením školy posudzuje vý- sledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k
metodike tejto práce a aktivizuje
rodičov na odstránenie prekážok
optimalizácie tohto procesu na
škole. V rámci svojich možností
poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri
práci so žiakmi. Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety,
pripomienky a požiadavky rodičov
týkajúce sa výchovy a vzdelávania
žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Prostredníctvom svojich
zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej
zodpovednosti za výchovu žiaka
a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
Aj škôlka má svoje rodičovské združenie. Materská škola,
rovnako ako základná škola (ZŠ),
má svoj tzv. „výbor RZ pri MŠ“.
Títo členovia sa volia spomedzi
rodičov na rodičovskom združení.
Výbor MŠ v rámci svojich kompetencií spravuje finančné prostriedky vyzbierané od rodičov, zabezpečuje vzájomnú komunikáciu a
spoluprácu medzi rodičmi a MŠ,
a to najmä prostredníctvom rodičovského združenia (RZ), ktoré
je zvolávané približne dvakrát do
roka. Na RZ sú rodičia informovaní o fungovaní škôlky, o novinkách
týkajúcich sa MŠ, je tu schvaľovaná výška poplatku na RZPŠ a tu
majú rodičia priestor na vyjadrenie
svojich názorov, návrhov a pripomienok a ich prediskutovanie s ostatnými rodičmi i zástupcami MŠ.
Preto by sme chceli požiadať rodičov, aby sa na RZ zúčastňovali
vo väčšom počte, pretože práve tu
získajú všetky informácie, ktoré
potrebujú, a práve tu majú priestor

na vyjadrenie svojich postrehov.
Veď platí staré známe – „viac hláv,
viac rozumu“. Výbor MŠ rieši i
také praktické záležitosti, ako sú
príprava mikulášskych balíčkov,
zabezpečenie darčekov, či získavanie sponzorov, ktorí svojimi finančnými i materiálnymi darmi
prispievajú ku skrášleniu škôlkarskeho sveta.
Pôsobnosť a poslanie rady školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym
orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy
žiakov, rodičov, pedagogických
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plní funkciu verejnej
kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a
návrhu uchádzača na vymenovanie
riaditeľa školy na základe výberového konania. V tomto smere je
orgánom spoločenského riadenia
a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti
za plnenie poslania a úloh školy
ako verejnej spoločensko - pedagogickej inštitúcie. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou
kooptovania nových členov. Rada
školy má 11 členov. Členmi rady
školy sú: štyria zvolení zástupcovia rodičov, dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený nepedagogický
zamestnanec, štyria delegovaní
zástupcovia obce. Výročnú správu predkladá predseda RŠ vždy
do 31. marca, obsahuje záznam
činnosti RŠ z predchádzajúceho
roka. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ predkladá riaditeľka
školy rade školy, ktorá ju po prerokovaní odporučí zriaďovateľovi
na schválenie. Správa obsahuje informácie o predchádzajúcom školskom roku.
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Minister školstva ocenil pedagógovJežiš je spása pre
všetkých
za mimoriadne úspechy Neoddeliteľnou súčasťou prípravy
Minister zároveň pripomenul,
že školstvo a náš systém vzdelávania
má veľa aspektov, ktoré potrebujú
zmeny.
Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dňa 31.3.2017 v Bratislave, pri príležitosti Dňa učiteľov,
prevzali z rúk ministra školstva Juraja
Draxlera ocenenia za mimoriadne
úspechy vo svojej pedagogickej práci.
Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a
ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve. Medzi ocenenými bol aj náš učiteľ Mgr.
Tibor Takács.
Ako uviedol vo svojom príhovore Draxler, dobrý učiteľ sa vie
s dieťaťom a mladým človekom rozprávať, vie mu načúvať. „Vie mu dať
ambície, nádej a povzbudenie, že si
bude vedieť nájsť cestu vo veľkom
svete,“ povedal pred ocenenými učiteľmi šéf rezortu školstva.

Minister pripomenul, že školstvo a náš systém vzdelávania má
veľa aspektov, ktoré potrebujú zmeny.
„Nie čiastkové, ale poctivý dlhodobý
reformný plán postupného zvyšovania
kvality aj financií,“ dodal. Na to, aby
niečo také mohlo fungovať, potrebuje školstvo podľa jeho slov nielen
osvietené vedenie ministerstva, ale aj
spoluprácu reprezentantov školského
prostredia.
Medaily sv. Gorazda udeľujú
ministri školstva pri príležitosti Dňa
učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku
1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali
záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide
o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte
školstva.
V mene obce dovoľte pán Takács, aby sme vám k oceneniu zablahoželali a popriali Vám do ďalšieho
života všetko dobré.

Centrum sv. Jakuba K.N.Mesto
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na
sviatosť birmovania je aj duchovná
obnova a preto sa v sobotu 25.3.2017
stretli birmovanci zo Stráňav, aby prehĺbili svoju vieru a vzťah k Bohu. Obnova sa začala sv. omšou, po ktorej sme
sa presunuli do kultúrneho domu, aby
birmovanci prostredníctvom piesní,
prednášok, diskusií v skupinkách a svedectiev, lepšie spoznali Ducha svätého,
jeho dary a pôsobenie v živote. O svoju
osobnú skúsenosť a svedectvo sa s birmovancami prišiel podeliť tím mladých
ľudí z Cirkevného Centra voľného času
sv. Jakuba z Kysuckého Nového Mesta. Mladí prišli na pozvanie pána farára
Pavla Hrvola, ktorý celú obnovu duchovne zastrešoval a svojou prítomnosťou ako aj dobrým slovom povzbudzoval birmovancov, aby z dnešného dňa
čo najviac načerpali. Veríme, že birmovancov tento deň oslovil a povzbudil, o
čom svedčí aj spätná väzba, ktorú sme
od nich dostali:
▪ Všetko sa mi páčilo. Dozvedela som sa
nové veci o Duchu Svätom. Bola tu príjemná atmosféra, milí animátori, pokoj,
láska. Bolo to také odreagovanie sa od
všetkého okolo a zamyslenie sa nad tým,
čo pre mňa znamená Boh.
▪ Páčila sa mi inak prežitá sobota.
Oslovil ma film a pochopila som dary
Ducha Svätého. Veľmi ma zaujali osobné skúsenosti.
▪ Zaujalo ma všetko. Som rada, že som
sa dozvedela niečo nové o 7 daroch Ducha Svätého.
▪ Páčilo sa mi, ako ste nám priblížili
Ducha Svätého. Bol to príjemný deň.
▪ Veľmi sa mi tu páčilo. Bolo tu výborne,
najviac sa mi páčila scénka, film a pracovanie v skupinkách. Som rada, že som
tu mohla byť.
▪ Bolo to všetko v pohode. Zobral som si
z toho ponaučenie. Ďakujem.
▪ Veľa som si toho zobrala k srdcu a dodalo mi to odvahu ísť čoraz viac cestou
k Bohu. Chcem sa poďakovať. Bolo s
vami dobre.
Aj pre nás to bol pekný, požehnaný
čas. Odchádzali sme naplnení radosťou
zo vzájomného stretnutia a veríme, že
Duch Boží koná a ešte bude konať svoje dielo v ľudských srdciach.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2017

Odpoveď  vzkriesenia
Pre nový život
vzkries srdce, Pane,
vyprázdni aj môj hrob,
daj zmŕtvychvstanie.
Pre novú vieru,
nádej a lásku,
odpoveď vzkriesenia
daj na tú najväčšiu:
na zmysel života človeka,
na otázku.

Toto som urobil pre teba
Gróf Zinzendorf ešte ako
mládenec navštívil obrazáreň v
Dusseldorfe. Na jednom z vystavovaných obrazov bol namaľovaný ukrižovaný Kristus. Pod obrazom bol nápis: „Toto som urobil
pre teba. Čo urobíš pre mňa ty?“
Mladý gróf dlho stál pred
obrazom, ktorý ho oslovil a neodolateľne mu poukázal na Božiu
lásku. Slová pod obrazom hlboko
zasiahli jeho srdce. Pochopil, že
Pán Ježiš zaňho zomrel.
Tento zážitok pomohol
k veľkému obratu v jeho živote.
Svoj život odovzdal Pánu Ježišovi.
Aj on chcel urobiť niečo pre Ježiša. Už vedel, pre koho a prečo žije.
Celý svoj život odovzdal do jeho
služieb a stal sa ohlasovateľom
evanjelia.

Aj dnes kresťania ohlasujú
radostné posolstvo evanjelia. Pán
Ježiš za nás obetoval svoj život na
kríži.
Biblia hovorí, že všetci ľudia sú
hriešni. A hriechy vzďaľujú ľudí
od Boha. Vedú ich do večného zatratenia.
Boh však ľudí miluje a
nechce, aby išli do záhuby. Preto
poslal svojho Syna Ježiša na svet.
A on poslúchol. Bol bez hriechu,
a práve preto mohol vyriešiť náš
problém s hriechom. Miloval nás a
preto bol ochotný za nás trpieť.
Božia láska k nám ľuďom je nepochopiteľná.
Boh miluje hriešnych ľudí! Aj takých, čo robia zle, zle zmýšľajú,
sú pokryteckí, falošní, plní nenávisti a hriechu. A Boh všetky tieto
ľudské hriechy položil na svojho
Syna, ktorý niesol náš trest: „A on
bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On
pre náš pokoj znášal trest a jeho
rany nás uzdravili. My všetci sme
blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A pán na neho
uvalil neprávosť nás všetkých“ (Iz
53, 4-6). Boh ho za nás obetoval,
nechal ho zomrieť.
Ale smrťou sa to neskončilo! Keby
Ježiš len zomrel, nevykúpil by nás.
Boh ho vzkriesil. Ježiš žije!
A my aj dnes môžeme prichádzať k
nemu, nájsť u neho milosť a získať
pokoj a večný život. Všetci. Aj ty.
Boh ťa miluje, chce ťa zachrániť,
a preto ťa hľadá. Necháš sa nájsť?

Veľkonočná Nedeľa

Duchovná obnova
V sobotu 25.3.2017 sme sa my
birmovanci zúčastnili duchovnej
obnovy. Táto duchovná obnova
začala svätou omšou o deviatej, po
ktorej sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde nám program pokračoval. Celý tento program nám
robili mladí ľudia z Kysuckého
nového mesta. Témou duchovnej
obnovy bol Duch Svätý. Okolo
desiatej, keď sme už boli usadení,
občerstvení, program pokračoval
do 14.hodiny. Program bol veľmi
pestrý. Stihli sme si zaspievať, pozrieť krátky film, vypočuť prednášky a taktiež mladí ľudia mali
pre nás pripravenú aj scénku atď...
Bola to super strávená sobota v super spoločnosti.
Ďakujeme, birmovanci.

Veľkonočné Trojdnie
Bohoslužby:
Zelený Štvrtok
Veľký Piatok
Biela Sobota

Grófa Zinzendorfa našiel Boh v
obrazárni. Tam sa ho Božia láska
hlboko dotkla a on už nemohol
odísť bez toho, aby mu neotvoril
svoje srdce. Ďakoval mu za veľkú
zachraňujúcu lásku a spásu.
Aj teba Boh miluje. Aj ty môžeš
byť zachránený. Chceš, aby ti Boh
odpustil všetky hriechy, všetko zlé
v tvojom živote, čo ťa zväzuje a
bráni ti žiť v pokoji a radosti? Volaj k Bohu. V úprimnej modlitbe
mu všetko vyznaj a vyrozprávaj.
Boh očistí tvoje srdce obetou Pána
Ježiša a ty môžeš začať žiť nový
život. Tvoj život bude bohatý a radostný.

Stráňavy
Mojš. Lúčka
18.30 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
15.00 hod. je prísny pôst
20.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.

Spoločná veľkonočná
svätá spoveď
Nedeľa 9.4. 2017
v Stráňavách
Od 14.00 hod. do 16.00 hod.
v Mojšovej Lúčke

Od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Poklona pri Božom hrobe:
Veľký Piatok od konca obradov do 20.00 hod., spoločná modlitba
Možnosť svätej spovede
ruženca.
v stredu 12.4. 2017
Biela Sobota od 9.00 hod. do večerných obradov.
od 17.00 hod.
Prosím nájdime si čas na tichú modlitbu pri Božom hrobe a príďte sa
pomodliť a porozmýšľať nad svojim
životom a vierou v zmŕtvychvstanie,
ktoré má prežiariť celý náš život.

Vyprosujem milosti plné a požehnané
veľkonočné sviatky, nech Vzkriesený
Ježiš  Kristus prežiari radosťou každé
ľudské srdce.
Pavol Hrvol, správca farnosti
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V roku 2016 nás navždy opustili
Emília
Prášková

František
Holboj

Adam
Peško

Emília
Špalková

* 7.12.1933
† 1.1.2016

* 28.7.1930
† 30.1.2016

* 1.9.1933
† 16.2.2016

* 23.7.1938
† 23.2.2016

* 30.9.1946
† 28.2.2016

Petronela
Bazgierová

Peter
Mičík

Vincent
Ondák

Milan
Kucharčík

Ivan
Kollár

* 4.2.1933
† 2.3.2016

* 18.8.1963
† 12.3.2016

* 23.2.1923
† 11.4.2016

* 31.7.1969
† 15.4.2016

* 15.12.1947
† 5.5.2016

Štefan
Ďurnek

Milan
Syrovátka

Jozef
Gašper

Valéria
Kollárová

Klement
Bizík

* 20.8.1935
† 9.5.2016

* 26.7.1956
† 30.5.2016

* 25.2.1929
† 2.7.2016

* 16.6.1951
† 14.8.2016

* 17.1.1931
† 3.9.2016

Terézia
Macková

Vlasta
Ďurneková

Vladimír
Koňuch

Ladislav
Hreus

Verona
Betková

* 5.8.1936
† 26.8.2016

* 6.4.1944
† 12.9.2016

* 19.3.1963
† 13.9.2016

* 27.6.1959
† 11.10.2016

* 27.10.1928
† 24.10.2016

Oľga
Moravčíková

Irma
Pauličová

Július
Lúčan

Matilda
Lúčanová

Juraj
Daňo

* 4.10.1929
† 30.10.2016

* 20.2.1934
† 2.11.2016

* 30.12.1964
† 5.11.2016

* 4.7.1931
† 18.12.2016

* 28.7.1981
† 24.12.2016

Sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabúdame, sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
A ťažko je nám vysloviť, čo v srdciach cítime.Svoj večný sen už snívate a v našej obci veľmi chýbate...
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Žofia
Jantová

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2017

Plnenie rozpočtu obce v roku 2016

Keď príde čas

Príjmy :
DRUH

Schválený
rozpočet (€)

Upravený
rozpočet (€)

Plnenie (€)

%

Daňové
(vrátane štátnych)

661 225,00

693 436,30

685 405,40

98,84

Nedaňové

124 646,00

165 679,01

197 860,96

119,42

0,00

166 685,68

170 102,55

102,05

332 322,00

501 446,94

490 488,63

97,81

13 200,16

17 748,16

21 964,83

123,76

Granty
Transféry na činnosť
Z predchádzajúcich rokov

Výdaje :
DRUH :

Schválený
rozpočet (€)

Upravený
rozpočet (€)

Plnenie (€)

%

56 326,35
66 526,35
70 632,43 106,17
5 754,35
9 154,35
9 340,49 102,03
3. Interné služby obce
120 747,63 161 243,90 149 949,30
93,00
4. Služby občanom
20 044,50
20 045,50
9 574,21
47,76
5. Bezpečnosť, právo, poriadok
19 920,25
24 496,42
20 006,65
81,67
6. Odpadové hospodárstvo
66 095,00
73 995,00
66 207,81
89,48
7. Verejné komunikácie a chodníky
47 000,00
22 000,00
20 506,69
93,21
8. Vzdelávanie
536 003,00 574 130,66 559 524,19
97,46
9. Šport
29 548,50
37 998,50
33 330,75
87,72
10. Kultúra
57 891,90
79 844,02
65 876,78
82,51
11. Bývanie a očianska vybavenosť
7 817,00
7 818,00
8 679,03 111,01
12. Sociálne služby
5 749,50
6 297,02
4 275,30
67,89
13. Administratíva
106 735,15 117 937,50 110 138,30
93,39
Finančné operácie
51 300,00 309 001,40 307 712,10
99,58
Vysoký skok v úpravách a plnení rozpoču za finančné operácie spôsobilo preplatenie eurofondov z roku 2015 a následné splatenie preklenovacie úveru vybaveného na tieto eurofondy.
1. Plánovanie , manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing

REKAPITULÁCIA :
Prijmy
Výdaje

Schválený
rozpočet  (€)
1 131 393,00   
1 130 933,03

Upravený
rozpočet (€)
1 531 063,1 524 689,-

Plnenie (€)
1 507 684,1 450 210,-

%
98,47
95,12

Výsledok hospodárenia
459,97
6 374,41
57 473,54
Vo výsledku hospodárenia obce nie sú zahrnuté nesplatené záväzky z roku 2016
prenesené do roku 2017.

Vypaľovanie tráv
Vážení občania,
Jarné obdobie je charakteristické
zvýšenou pracovnou aktivitou nás
občanov, najmä na poliach, lúkach,
v záhradkách, ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.
Tieto práce však často
mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné
práce uľahčujú tým, že vypaľujú

suchú trávu, kladú ohne v lesoch,
lesných porastoch a ich blízkosti.
Nebezpečie požiaru vytvárajú aj
odhodené nedopalky fajčiarov a
tiež hra detí so zápalkami.
Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov
v prírode a lesoch stúpa najmä v
období mesiacov marec - máj a
júl - august bežného roka. Tieto
mesiace sa vyznačujú mimoriadne
teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením
takýchto vhodných klimatických
podmienok s nedbanlivým a ne-

Priateľka sa sťažovala
včera v autobuse,
že chce dcéru, syna,
vidieť zas po dlhom čase.
Všetci majú telefóny,
poznám len ich hlas,
ahoj mama, neprídeme,
veď nemáme čas.
Máme prácu, povinnosti,
nevieme čo skôr,
ja viem, že návšteva,
zas odkladá sa na neskôr.
Ale veď vy autá máte,
môžete sem zájsť,
a tú trochu času pre mňa,
si môžete nájsť.
Však prídi ty, veď si sama,
mama naša milá,
príď si vnúčikov užívať,
by si nesmútila.
Och detičky moje milé,
ako by som rada,
ale nohy mi neslúžia,
je v nich veľká zrada.
Ani zdravie nemám také,
ako som ho mala,
aby som sa na návštevu
ku vám vychystala.
Verím však, že ten čas príde,
stihneme to všetci,
a za stôl si zasadneme,
vnuci, mamy, deti.

zodpovedným konaním ľudí, má
za následok vznik a rozšírenie požiaru.
V roku 2016 vzniklo v Slovenskej
republike celkom 8 407 požiarov
s priamou škodou 33 590 660,-€
Uchránené boli hodnoty za 177
630 250,-€. Usmrtených bolo 53
a zranených 206 osôb. V odvetví
lesníctva bolo za rok 2016 evidovaných 161 požiarov s priamou
škodou 323 205,-€, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.
Na území žilinského kraja vzniklo
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v roku 2016 celkom 1 119 požiarov, ktoré spôsobili priame škody
vo výške 3 941 875,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 6 osôb a zranených bolo 30 osôb. V lesoch žilinského kraja vzniklo v roku 2016
celkom 40 požiarov s priamou
škodou 25 075,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (11), ale zvýšený
počet požiarov sa vyskytoval aj
v mesiacoch jún (6),august (5) a
september (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo
spaľovanie odpadu a odpadkov
(13 požiarov), zakladanie ohňov v
prírode (6 požiarov).
V žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2016 usmrtená ani jedna osoba a zranená bola
jedna osoba.
Zákon o ochrane pred požiarmi
ukladá okrem iného aj povinnosti
občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik
požiaru. V tomto období, ale aj v
priebehu celého roka, sú občania
povinní najmä :
nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru,
nevypaľovať porasty bylín,
kríkov, stromov,
nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu,
dbať na zvýšenú opatrnosť
pri zaobchádzaní s ohňom v čase
zberu, skladovania úrody a v čase
sucha.

Schôdza sa uskutočnila
10.2. 2017 a viedol ju František
Zajac.
V úvode si prítomní uctili minútou ticha členov, ktorí nás
opustili v roku 2016, Štefana Ďurneka, Pavla Ďurneka a Milana
Syrovatku. Boli to zanietení ľudia
pre turistiku, ktorí stáli pri zrode
občianskeho združenia.
Schôdza pokračovala príhovorom predsedu klubu turistov
Michala Fencíka, ktorý predniesol správu o činnosti klubu za rok
2016. Vyzdvihol niektoré zaujímavé turistické akcie, akými boli
dvojdňový výstup na Veľkú Javorinu k príležitosti 53. výročia
stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska, trojdňové podujatie do
Zakopaného, kde väčšina členov
vystúpila na národný vrch Poľska
Giewont, Kasprow vrch, či dolinu Košcieliska a obdivovala panorámu Tatier z vrchu Gubalovka. Spomenul niektoré zaujímavé
túry, akou bola túra na vrchol Šíp
a Tlstú a Ostrú.
Nezabudnuteľnou
bola
návšteva Roháčov, kde pri silnom
vetre sa uskutočnil výstup na Sivý
vrch a druhý deň hrebeňovka do
Baníkovského sedla.
V novembri klub usporiadal zábavu, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených.
Michal Fencík spomenul
aj akcie, ktoré majú už svoju tradíciu, ako je výstup na Javorinu
pri splne mesiaca, výstup na Ja-

vorinu pri príležitosti ukončenia
2. svetovej vojny, Memoriál Jozefa Ďurneka, či v jeseni výstup na
Minčol a v zime výstup na Hoblík
a Štefanský výstup na Chatu pod
Suchým. Dobrú účasť zaznamenala aj novembrová návšteva termálneho kúpaliska v Bešeňovej. Tieto
podujatia sa už tradične stretávajú
s veľkou účasťou členov aj nečlenov klubu.
Danka Oščiatková predniesla správu o hospodárení klubu.
Na schôdzi sa uskutočnili voľby nového predstavenstva.
Pre roky 2017-2018 budú v ňom
pracovať Janko Vavrík, Danka Oščiatková, František Zajac, Michal
Fencík a Marta Fencíková.
Janko Vavrík oboznámil prítomných s novými podujatiami na rok
2017 a priblížil im niektoré plánované túry.
Michal Fencik potom odmenil členov, ktorí sa v roku 2016
zúčastnili najviac podujatí a tiež
členov, ktorí mali v minulom roku
svoje životné jubileum.
V závere poďakoval všetkým členom, ktorí pomáhali, aby podujatia
prebehli úspešne a tiež poďakoval
starostovi obce Ing. Papánovi za
ústretovosť a dobrú spoluprácu pri
organizovaní akcií.
Schôdza bola ukončená
schválením uznesenia a prítomní
pri malom občerstvení mohli ešte
diskutovať o plánoch, ktoré nás čakajú v roku 2017.
Fencík Michal

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2017

V súvislosti so zdolávaním
požiarov je občan povinný najmä :
uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
bezodkladne ohlásiť vznik
požiaru,
poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru
Vážení občania, dodržiavaním
týchto ustanovení predpisov o
ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám podarí ochrániť naše lesy, ktoré sú spoločným
bohatstvom nás všetkých.

Z výročnej schôdze  Klubu turistov
a ochrancov prírody v Stráňavách
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Pre deti

Nájdi 10 rozdielov

Novodobá  červená
čiapočka
(vlastná tvorba)

bunda, čiapka, čižma, čižmičky, fujavica, guľovačka, chlad, chmára, chumelí sa,
inovať, kabát, korčule, kŕmidlo, lyže, lyžovačka, ľad, meluzína, mraky, mráz, naháňačka, overal, perina, rukavice, sane, sánkovačka, sánky, semiačka, sneh, snehobiely, snehová guľa, snehové delo, snehuliak, snežienka, sniežik, strom, sychravo, šál, vetrisko, vetrovka, víchrica, vietor, vločka, vtáčiky, závej, zima, zimisko,
zimník, zimomriavky
Výherca z minulých zvestí : Julka Remeková, Stráňavy 331
Správna odpoveď : Jedlo
Vylušti tajničku a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú odmenu. Nezabudni napísať svoje
meno a číslo domu.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ NÁM __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __:

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

Jedného dňa červenej
čiapočke milujúca mamička
odopla putá. A takto jej hovorí:
,,Tam z tej druhej strany lesa mi
poslala SMS stará mama, že je
chorá. Prines jej tieto jogurty
1 rok po záruke a tento silný alkohol, aby ju už dorazil.“ ,,Ale
mamička, veď mne sa vôbec
nechce, však som úplne ustatá.“
Tak červená čiapočka sa nastriekala antistresovým sprejom a
dupotaním po lese si spieva: ,,Ja
sa vlka nebojím, nebojím,“...
V tom spoza stromu vyskočí
vlčko: ,,Fuj, ty kokos, ale som
sa ťa zľakla.“ Červená čiapočka povedala všetko vlkovi. Vlk
rýchlo išiel ku starkej, zhltol ju a
ľahol si do koša z bielizne. Červená čiapočka zatiaľ vychlastala
alkohol a mierne otrávená vošla
do domu: ,,Ahoj bobor“ a vlk
zhltol červenú čiapočku. A odvtedy červená čiapočka nežije
dodnes.
         
Jakub Loncko, 3.roč
Terezka Sládeková, 5.roč
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Blahoželáme výhercovi

Výherca : Remeková Andrea, Stráňavy 331
		
srdečne blahoželáme
Správne riešenie :

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
8
8
8
7
6
7
6
5
5
5
4
4
2

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

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

32:15
44:29
26:19
37:19
37:27
34:26
22:20
30:29
23:24
23:42
23:33
21:30
21:39
23:44

DORAST :

32
28
27
26
23
23
23
21
18
18
17
16
14
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

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

Rozlosovanie žiaci
16. kolo 09.04.2017 10:00 21. kolo 14.05.2017 10:00
Rosina - Stráňavy
Stráňavy - Dlhé Pole
17. kolo 16.04.2017 10:00 22. kolo 21.05.2017 10:00
Stráňavy - Horný Hričov
Predmier - Stráňavy
18. kolo 23.04.2017 10:00 23. kolo 28.05.2017 10:00
Turie - Stráňavy
Stráňavy - Štiavnik
19. kolo 30.04.2017 10:00 24. kolo 04.06.2017 10:00
Stráňavy - Krasňany
Nededza - Stráňavy
14. kolo 04.05.2017 17:00 25. kolo 11.06.2017 10:00
Veľké Rovné - Stráňavy
Stráňavy - Zbyňov
20. kolo 07.05.2017 10:00 26. kolo 17.06.2017 10:00
Stráňavy - Hliník
Bytčica - Stráňavy
15. kolo 1.05.2017 17:00 Zdroj : www.futbalnet.sk
k 30.03.2017
Hôrky - Stráňavy

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

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

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

15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15

13
11
9
7
8
7
6
5
5
5
4
4
4
3

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

0
3
4
4
6
6
7
8
8
9
8
9
9
10

77:9
53:23
37:22
38:26
31:24
33:26
28:34
25:35
19:31
22:46
19:39
31:49
22:42
20:49

41
34
28
25
25
23
20
17
17
16
15
14
13
11

Novinky v klube
Príchody hráčov:
Bukovčan Ján - záložník (MŠK Fomat Martin),
Šteiniger Jaroslav - brankár (ŠK Javorník Makov),
Ševčík Juraj – záložník ( TJ Jednota Bánová), Tandara
Andrej - záložník (TJ Tatran Bytčica)
Odchody hráčov:
Kollár Jozef - brankár (Attack Vrútky), Lončík Ján - obranca ( TJ Iskra Borčice)
DOSPELÍ :

Rozlosovania

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

DORAST :

16.kolo   08.04.2017 14:00
Stráňavy - Zborov n. Bystricou
17.kolo   16.04.2017 13:30
Oščadnica - Stráňavy
18.kolo   22.04.2017 14:00
Stráňavy- Nededza
19.kolo   30.04.2017 13:30
Varín - Stráňavy
20.kolo   06.05.2017 14:00
Stráňavy - Strečno
21.kolo   13.05.2017 14:30
Radoľa - Stráňavy
22.kolo   20.05.2017 14:00
Stráňavy - Višňové
23.kolo   27.05.2017 17:00
Čierne - Stráňavy
24.kolo   03.06.2017 14:00
Stráňavy - Vysoká nad Kysucou
25.kolo   11.06.2017 14:30
K. N. Mesto - Stráňavy
26.kolo   17.06.2017 14:00
Stráňavy - Skalité

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

