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Zasadnutia obecného zastupite¾stva
Zo stanov Jednoty SD
Práce našich žiakov
Cestné preteky ”Od pamätníka k pamätníku”
Futbalová jeseò

ZASADNUTIA
OBECNÉHO
ZASTUPITE¼STVA

Na Vianoce krásny stromèek,
pod ním nech je ve¾ký darèek.
Jedla, pitia nech je dost,
všetkým doma pre radost.

12. september 2003

Ten stromèek nech jasne svieti,
naozaj pre všetky deti.
Nech vianoèný stromèek žiari
všetkým mladým i tým starým.

Poèet prítomných poslancov : 9
Na zasadnutí bolo prerokovávané:
- èinnost OŠK Baník Stráòavy
- príprava cestných pretekov “Od pamätníka
k pamätníku”
- internú smernicu na vedenie úètovníctva,
nakladanie s finanènými prostriedkami
obce, tvorbu a èerpanie fondov obce,
podmienky inventarizácií
- nájom Penziónu na termálnom kúpalisku
- úhrada nákladov spojená s využívaním
telocviène
- žiadost o sociálnu výpomoc
- úprava pracovnej doby na Pošte Stráòavy
- zateplenie obecného bytu
- vybudovanie bezbariérového vchodu

Veselé Vianoce a štastný nový rok
prichádzame priat,
aby èlovek èloveka vždy mal rád,
aby jeden druhému
viac štastia prial,
aby ten nový rok za to stál.
Pracovníci OcÚ ïakujú všetkým obèanom
za spoluprácu v roku 2003 a prajú
veselé Vianoce a štastný nový rok

10. október 2003
Poèet prítomných poslancov : 8
Hlavnými bodmi programu zasadnutia boli :
- vyhodnotenie LTS na termálnom
kúpalisku, požiadavky na zlepšenie vzh¾adu
areálu a prevádzkových podmienok
zapracovanie požiadaviek do rozpoètu obce
na budúci rok.
hospodárenie za rok 2003 :
príjem 1 261 374,- Sk
výdaje 577 592,70 Sk
- schválenie nájmu Penziónu na termálnom
kúpalisku
- prevod akcií Severoslovenskej
vodárenskej spoloènosti a.s. Žilina na obec

14. november 2003
Poèet prítomných poslancov : 6
Zasadnutia sa zúèastnil poslanec NR SR za
stranu SMER Juraj Blanár. V príhovore
informoval o pripravovanom vstupe našej

republiky do Európskej únie, o možnostiach èerpania štrukturálnych fondov v prospech
rozvoja miest a obcí
Obecné zastupite¾stvo schválilo:
- hospodárenie obce k 31. 9. 2003
rozpoèet
skutoènost
príjem
14 385 890,- Sk
11 442 360,11 Sk
79,5 %
výdaj
14 385 890,- Sk
10 898 577,48 Sk
75,7 %
z toho škola
príjem
6 085 200,- Sk
5 264 354,13.- Sk
86,51 %
výdaj
6 085 200,- Sk
5 240 155,68.- Sk
86,11 %
- prípravu rozpoètu obce na rok 2004, výšku daní a poplatkov
- zloženie inventarizaèných komisií pre : majetok obce, majetok DPZ, inventár IPCHO
- predaj pozemku
- úpravu cintorína, výrub stromov zo západnej èasti
Obecné zastupite¾stvo ïalej prerokovávalo:
- využitie Vodného diela Žilina na rekreaèno-športové úèely
- energetické zhodnocovanie živoèíšneho tuku vo VAS, s.r.o. Žilina-Mojš.Lúèka
- znehodnocovanie po¾nohospodárskych plôch nelegálnymi skládkami

Zo STANOV JEDNOTY SD Žilina
Dozorný výbor podáva nasledujúce
informácie pre èlenov SD Žilina :
O zásadných zmenách s èinnostou
družstva po zhromaždení delegátov
25.4.2003 - zhromaždenie delegátov
môže urèit aj iný spôsob urèenia
podielu èlena na zisku, ktorý sa má
rozdelit medzi èlenov. Ak zanikne
družstvo zrušením s likvidáciou,
vysporiada družstvo majetkové
nároky a nároky zo záväzkových
vztahov takto :
zvyšok likvidaèného zostatku sa
rozdelí medzi èlenov, ktorých
èlenstvo ku dòu vstupu do likvidácie
trvalo aspoò jeden rok, pod¾a rozsahu,
v akom sa podie¾ajú na základnom
imaní družstva.
Vyplácanie zliav z nákupu
Do 30.9.2003 bola vyplácaná z¾ava z
nákupu na PJ-076 samoobsluha za 2.
polrok 2002 vo výške 1 % z nákupu,

ZBOR PRE OBÈIANSKE ZÁLEŽITOSTI
H¾adajme ¾udia, to nás zblíži,
To, èo nás spája, nie to èo kríži.
Kto tebe dobre, ty jemu tiež.
S ním zdie¾aj žiale a s ním sa teš.
H¾adajme ¾udia! Málo je jeden!
Nestaèia dvaja!
H¾adajme všetci, to èo nás spája!
H¾adajme sa! Nezatvárajme oèi!
Nemôžeme sa predsa nenájst!
Preh¾ad práce ZPOZ za posledný
štvrtrok 2003
Dòa 26. októbra 2003 usporiadala táto
organizácia v spolupráci s obecným
úradom, pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším slávnostné posedenie pre
našich starších spoluobèanov. Tejto
akcie sa zúèastnilo 55 starkých,
ktorých sme si uctili milým slovom,
kultúrnym programom ,ktorý
pripravili pani uèite¾ky základnej a
materskej školy spolu so svojimi
žiakmi a nechýbal ani ¾úbozvuèný
spev našich speváèiek pod vedením
vedúceho Pavla Harmeèku. Akciu
sme zavàšili obèerstvením.
Poïakovaním boli dojatia v
nejedných oèiach našich pozvaných.
A to je tá najkrajšia odmena pre
organizátorov.
Ïalšou akciou, ktorú Zbor pre
obèianske záležitosti pri obecnom
úrade poriadal bola akcia, ktorá si v
obci vyslúžila prívlastok najväèšia.
Bolo to posedenie našich jubilujúcich
spoluobèanov – 50. a 25. výroèie
spoloèného manželského života a
obèanov, ktorí v roku 2003 dovàšili
polstoroèie svojho veku. V tomto roku
sme si pripomínali 3 zlaté a 8
strieborných svadieb a 30 našich
spoluobèanov slávilo svoju
pätdesiatku. Akcia to bola vydarená,
len škoda, že tretina našich jubilantov
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maximálne 300.- Sk, èo po zdanení 15 % èinilo 255.- Sk. V nasledujúcom roku sa
bude z¾ava z nákupu vyplácat už za celý kalendárny rok 2003. Z¾ava z nákupu sa
poskytne vo výške 1 % z celkového nákupu, maximálne do výšky 1000.- Sk.
Èlenovia si môžu zaevidovat nákup vo všetkých predajniach Jednoty SD-Žilina na
nákupnú kartu. Z¾ava z nákupu sa poskytne len pri platbe v hotovosti, teda pri
platbe bezhotovostným stykom-bankovou kartou sa z¾ava z nákupu neposkytuje.
Zo stanov
Zánik èlenstva - èlenstvo v družstve zaniká :
dohodu, vystúpením, vylúèením, smrtou èlena
Dohoda - ak sa èlen a družstvo dohodnú na ukonèení èlenstva, zaniká jeho èlenstvo
k dohodnutému dòu. Dohodu o ukonèení èllenstva za družstvo uzatvára
predstavenstvo
- dohoda o ukonèení èlenstva musí mat písomnú formu, musí obsahovat termín
ukonèenia èlenstva a na žiadost èlena sa v nej musia sa v nej musia uviest aj
dôvody, pre ktoré dochádza k zániku èlenstva
Vystúpenie - èlen môže z družstva vystúpit na základe písomnej odhlášky, ktorá
nemusí obsahovat dôvody vystúpenia. Èlenstvo zanikne uplynutím trojmesaènej
lehoty, ktorá zaèína plynút dòom, keï bola predstavenstvu doruèená písomná
odhláška.
- odhlášku môže èlen vziat písomne spät len do uplynutia výpovednej lehoty.
Spätvzanie je úèinné len na základe súhlôasu predstavenstva družstva.
- nárok na vyrovnací podiel uhradí èlenovi, ktorý z dužstva vystúpil právny
nástupca najneskôr do jedného mesiaca odo dòa, keï na neho prešlo imanie
družstva
Anna Hollá
ignorovala naše pozvanie. Prítomní
jubilanti si celkový priebeh akcie
pochva¾ovali, ktorý bol sprevádzaný
úctivým
slovom predsedníèky
ZPOZ, príhovorom starostu obce a
kultúrnym programom našich
speváèiek. Po slávnostnom prípitku
bola vo¾ná zábava a do tanca hrala
skupina Syrinks.
V týchto dòoch sa pomaly odkrajuje z
kalendára roku 2003 a prežívame jeho
posledné dni, ktoré sú charakteristické
vianoèným pokojom, popretkávané
láskou a novými predsavzatiami. Vo
svojom vnútri hodnotíme, zvažujeme,
èo sa nám podarilo vykonat, splnit, èo
by sa dalo urobit pre svoj osobný
život, ale aj pre život v našej obci.
Dovo¾te mi, aby som sa touto cestou
za Zbor pre obèianske záležitosti
poïakovala všetkým, ktorí sa svojou
spoluprácou prièinili o dotvorenie
našich akcií. Poïakovanie patrí
predovšetkým nášmu pánovi
starostovi, ktorý ZPOZ berie ako
neoddelite¾nú súèast kultúrneho
života v našej obci a za pozornost,
ktorú mu venuje aj popri širokom
spektre svojich povinností, za jeho
spoluprácu a jeho zaradenie do
výdavkov našej obce, pretože bez
financií by sa nemohla uskutoènit
žiadna akcia.
Poïakovanie patrí našej speváckej
skupine, ktorá pracuje pod vedením
Pavla Harneèku a ktorá trpezlivo
pristupuje ku každému kultúrnemu
podujatiu. Ale èo je krajšie ako nájst si
trochu èasu v tomto uponáh¾anom
svete aj pre toho druhého a venovat
mu trebárs pieseò. A o to je to krajšie,
keï sa spevom podarí rozohriat srdcia
poslucháèov a na malú chví¾u
zabudnút na rôzne životné stresy a
úskalia, ktoré osud do života prináša.
A myslím, že im sa to v plnom rozsahu
darí. Ïalšie poïakovanie patrí pani

uèite¾kám základnej a materskej
školy, ktoré popri svojej nároènej a
hlavne zodpovednej práci venujú èas
aj príprave kultúrneho programu na
naše akcie. Vážim si, že ko¾kokrát v
zložitých situáciách nikdy nepoznajú
slovko NIE a ich zverenci sa
zúèastòujú spravidla každého
kultúrneho podujatia. Ïakujem teda
Vám všetkým až po tých najmenších,
ktorí v krojovaných sukienkach èi
nohaviciach tiež neoddelite¾ne patria
do každého môjho scenára. Keï sa
zozbiera sto drobných mincí, vznikne
100 korunová bankovka a taká je aj
naša spoloèná práca, vždy poskladaná
z umu a práce, a hlavne chuti pracovat
jednoducho pre èloveka. A to sú práve
tie drobné mince, ktoré si vždy
zozbieram a za ktoré Vám všetkým
úprimne ïakujem.
Zároveò
vyslovujem želanie dobrej spolupráce
v zdraví aj v nastávajúcom
kalendárnom roku.
Marta Zemánková

Ocenenie
Z príležitosti 50. výroèia vzniku zboru
pre obèianske záležitosti boli ocenení
pracovníci tejto organizácie pracujúci
v prospech spoluobèanov.
Za dlhoroènú prácu v zbore pre
obèianske záležitosti ocenila Ústredná
rada Združenia zborov pre obèianske
záležitosti Èlovek-èloveku v SR pri
príležitosti 50. výroèia ich vzniku
Martu Zemánkovú pamätnou
plaketou.
Pamätnú plaketu prevzala v rámci
krajskej konferencie 10. októbra
2003.
Za jej doterajšiu prácu jej ïakujeme a
želáme ve¾a úspechov.

Dane a poplatky na rok 2004

Aj my chránime životné prostredie

Obecné zastupite¾stvo na zasadnutí
dòa 14. novembra 2003 pri príprave
rozpoètu na rok 2004
sa zaoberalo v príjmovej èasti výškou
daní a poplatkov na rok 2004.
Konštatovalo, že výška niektorých
doterajších platieb nezodpovedá
skutoèným nákladom, a preto ich bolo
potrebné zvýšit. Dotýka sa to hlavne
kábelovej televízie a kanalizácie.
Ïalšie úpravy budú predmetom
decembrového zasadnutia obecného
zastupite¾stva a to v oblasti s
novoprijatými zákonmia to v oblasti
daní a odpadov, a dat ich do súladu s
novoprijatými zákonmi.
- kablová televízia ................ 500.- Sk
- kanalizácia ......................... 100.- Sk
- poplatok za psa ................... 120.- Sk
- hrobové miesta ...... 100.- Sk/10
rokov
-dom smútku ......................... 150.- Sk

Žiaci základnej školy sa, ako už
tradiène, zapojili do zberu druhotných
surovín. V októbri zbierali papier a
zberným surovinám odovzdali 4940
kg, priemer na žiaka 23 kg.
Sladkými odmenami boli odmenené
najusilovnejšie triedy - 6.B, 4., 7., 5.,
6.A, 2. a cenami jednotlivci:

Poplatky za prenájom miestností
kultúrneho domu zostávajú na úrovni
predchádzajúcich rokov.

Èo s pomníkom ?
V roku 1932 dala naša obec postavit na
Lazoch pomník, ktorý bol venovaný
padlým v 1.svetovej vojne.
Pod¾a
obecnej kroniky jeho
slávnostné odhalenie bolo 28. októbra
a jeho priebeh zaznamenáva obecná
kronika takto :
" Po bohoslužbách v Streène
nasledoval pochod k pomníku, kde už
èakala stráòavská mládež, menovite
hasièstvo. Slávnostnú reè mal vdp.
Alexander Lauda, farár zo Streèna,
ktorý aj pomník vysvätil. Program bol
vyplnený príležitostnými básòami k
28. októbru školskými detmi najmä zo
Stráòav, ktoré aj zaspievali "Kto za
pravdu horí", cirkevné piesne
zaspievali ženy zo Streèna. Slávnost
bola ukonèená štátnou hymnou. “
Aký je stav pomníka teraz ?
Pomník bol vybudovaný pri po¾nej
ceste spájajúcej Stráòavy so Streènom
a v tom èase i neskôr bola využívaná.
Vybudovaním lanopásu je však cesta
prerušená a prístup k nemu sa ve¾mi
stažil. Ve¾a, hlavne mladých ¾udí o
jeho existencii ani nevie. Pomník teraz
chátra a jeho obnovenie vyžaduje
znaènú sumu.
Je potrebné pouvažovat o jeho
obnove, prípadne aj o možnosti
premiestnenia.

Marek Peško
Roman Lúèan
Katka Štafenová
Lukáš Harciník
Roman Púèek

- 8. tr.
-6.A tr.
- 6.B tr.
- 2. tr.
- 4. tr.

230 kg
165 kg
143 kg
131 kg
85 kg

Nepáèilo sa nám, že mnohí ¾udia i
obyvatelia Stráòav, pália plastové
f¾aše a tým zneèistujú celú obec.
Rozhodli sme sa preto, že
zorganizujeme ich zber. Za dva týždne
mnohé triedy i jednotlivci nazbierali
ohromné množstvá.
Napr. 3. tr.
4. tr.
2. tr.
6.B tr.
7. tr.

1660 kusov
1505 kusov
851 kusov
615 kusov
344 kusov

Zo žiakov Jakub Škarna zo 4. tr.
priniesol 710 kusov, Tomáš Martinka
a Filip Trpiš z 3. tr. po 310 kusov,
Matej Rapaò 2. tr. 276 kusov, Erik
Holúbek 4. tr. 231 kusov, Andrej
Lopèiansky a Tomáš Pytel z 3. tr. po
230 kusov.
Nemožno zabudnút ani na pani
uèite¾ky, ktoré niekedy viac zaujímalo
na ktorom mieste skonèí ich trieda ako
samotných žiakov.
Nezanedbate¾ná je i finanèná èiastka,
ktorú sme získali. Môžeme sa
pochválit, že z predchádzajúcich
zberov máme nové plátna na
nástenkách, uèebné pomôcky na
hodiny telesnej výchovy a iné. Zo
zberov vyhodnocujeme všetky sútaže,
kupujeme ceny, preplácame cestovné,
...
Zber plastových fliaš pokraèuje. I keï
sme za odovzdané f¾aše získali iba
525.- Sk, myslíme si, že èistota
prostredia okolo nás je dôležitejšia
ako táto suma.
Prosíme preto všetkých, aby ani poèas
Vianoc nevyhadzovali a nepálili f¾aše,
ale aby dali ich žiakom školy.
Mgr. Eva Smolková, riad. školy

Organizácia telesne
postihnutých hodnotila
V stredu 10.12.2003 hodnotila na
svojej èlenskej schôdzi svoju èinnost
Organizácia telesne postihnutých. Zo
správy , ktorú predniesla predsedkyòa
p.Janka Barošincová vyberáme :
Organizácia má k dnešnému
dòu 33 èlenov . Sú to väèšinou obèania
s telesným postihnutím a preto i
èinnost je prispôsobená k ich
zdravotnému stavu.
Èo za hodnotené obdobie od 22. 5. do
10.12.2003 urobili?
Výbor v zložení 5 èlenov
Barošincová, Harmeèková, Danišová,
Duchoòová a Lonèíková Elena
zasadal celkom
10 krát. Na
výborových schôdzach
riešili
problémy organizácie, úèasti na
podujatiach a došlú poštu z okresnej
organizácie.
Èinnost organizácie bola
zameraná hlavne na brigády pri
úprave okolia cintorína, kvetinovej
výsadby na cintoríne a úèasti na
podujatiach poriadaných obcou.
Brigády - v r. 2002 a aj v roku 2003
vysadili kvety v okolí cintorína a
pravidelne sa po celý rok starali o
kvetinovú výsadbu polievaním a
okopávaním.
Kultúrna èinnost - èlenovia
organizácie sa zúèastnili
spoloèenského aktívu telesne
postihnutých v rámci okresu . Aktívy
sú spájané s odbornými prednáškami a
kultúrnym programom.
Èlenky organizácie sa
zúèastnili aj rehabilitaèných pobytov
v Štúrove a Turèianskych Tepliciach,
ktoré zabezpeèuje Okresný výbor
Telesne postihnutých Žilina.
Pre èlenov organizácie a
rodinných príslušníkov zorganizovali
v r.2002 aj 2003 zájazd na termálne
kúpalisko do Podhájskej, kde je ve¾mi
dobrá voda. Škoda, že zájazdov sa
nezúèastòuje viac èlenov, ale je to
èiatoène zapríèinené zdravotným
stavom èlenov.
Taktiež organizácia každoroène
organizuje nákupné zájazdy do Po¾ska
a to 2 x roène na jar a v jeseni.
Na èlenskej schôdzi bola do funkcie
predsedníèky potvrdená doterajšia
predsedníèka p. Barošincová Janka .
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Jeseò
Roztomilé slnieèko prestalo plytvat svojimi
hrejivými lúèmi a trochu zlenivelo. Nevstáva tak
zavèasu, ako v lete, chodí spat skôr. Okolitá príroda
nabrala nevinný zlatistý nádych a v tichosti túži po
tvrdom spánku pod mäkkou perinou.
Mohutné jablone ponúkajú sladkú úrodu v podobe
èervených jabåèok, ktoré sa už zïaleka usmievajú na
labužníkov s maškrtnými jazýèkami. Jedno jabåèko si
napichol na kabátik aj malièký ježko a hneï sa so
sladkým nákladom vybral domov. Rovnako ako on, aj
ostatní obyvatelia zlatistého lesa usilovne dopåòajú
zimné zásoby, na ktorých si cez zimu rady pochutnávajú. Ako tak sa preva¾oval z labky na labku, všimol si deti, ktoré utekali
dolu kopcom s ve¾kými aktovkami na pleciach.
"Tak, tak, škola sa už zaèala. Jeseò-to je škola !" zamyslel sa malý jež. Vtom ho prekvapil kamarát vietor .
„Ej, ale si zosilnel ! A èože tak náhliš ?“ vyzvedalo zvedavé zvieratko.
„A èože ty to nevieš ? Jeseò to je vietor ! Vtedy sa môžem schuti ponaháòa t s priate¾mi lístoèkami. Jeseò to sú holé stromy, to
je lúka farebného lístia !“ zakrièal vietor a už fúkal za zlatými dukátikmi, ako lístky èasto nazývali. Stváral s nimi nádherné
parády.
„Tak, tak!“ prikývol jej.
„Dobrý deò, ujo ježko !“ pozdravili milo tuènuèké hríbky.
„Dobrý, dobrý ! A èože tak veselo ?“
„Èakáme na tetku Marku. S¾úbila nám, že nás vezme na výlet do miesteèka, ktoré sa vraj volá Omáèka. Tak ju teda èakáme.“
„Ojojoj, tak štastnú cestu …“ pomyslel si pichliaèik a tichúèko cupkal domov. Koneène bol pri domèeku. Pred jeho dvierkami
ho už èakala pracovitá ježu¾a.
Slnko, ktorému dnes robia spoloènost veselé šarkany, ohrieva ježkov domèek, aby v òom v noci nepomrzli.
Èoskoro sa nad unavenou krajinkou zaèalo stmievat. Slnieèko si išlo odpoèinút a na zamatovo tmavej oblohe sa
objavil starý dedo Mesiac. Pomaly zaèínajú vykúkat aj tetky hviezdièky. Vietor ešte pohladil vysoké stromy, dopoèítal
zlaté dukáty, ktoré ¾ahuèko ležali na mäkkej zemi a zaspieval všetkým zvieratkam pieseò na dobrú noc.
Michaela Barillová, IX. trieda

FLORBAL
Mnohí z vás nepoznajú tento šport, ktorý získava èoraz väèšiu popularitu medzi
mládežou.
V škole bol vo štvrtok - 11.12.2003 témou èíslo jeden.
Preèo?
Žiaci základnej školy sa v stredu zúèastnili na majstrovstvách okresu.
Na súpiske bolo okrem nich 6 hviezdnych tímov (Gymnázium Varšavská, ZŠ
Karpatská, ZŠ Martinská, Juventa a dva športové kluby z Košíc)
Vo vylosovanej skupine 1. zápas hrali proti Gymnáziu Varšavská. Aj na svoje
ve¾ké prekvapenie ho vyhrali 4:1. Ïalším súperom bol tím z Košíc 2. Aj nad
Košièanmi, ktorí ani nevedeli, že nejaké Stráòavy existujú, vyhrali 2:1 a tým i
svoju skupinu.
Vo finále pod¾ahli hráèom ŠK Košice 1 v pomere 1:2.
I tento súper by bol pre našich hráèov zdolate¾ný, keby mali kvalitnejšiu
výstroj. Na turnaj, ktorý bol ich prvým, sa išli pozriet a nieèo nauèit. Druhé
miesto neèakal nikto. Je to výborné!
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Program kina

POLOM

december
18.12. Kameòák

január
7.1.
14.1.
51.1.
28.1.

Prci, prci prcièky 3
Pravá blondínka
Štvanec
Matrix 3

od januára 2004
sa filmy pemietajú
vždy v stredu o 18:00 hod.

Cestné preteky "Od pamätníka k pamätníku”
Tradiène v druhú októbrovu sobotu
organizuje Obec Stráòavy v spolupráci
s ObÚ SZTK Žilina a ZŠ Stráòavy
cestné preteky "Od pamätníka k
pamätníku. Tento rok to bol už ich 32.
roèník.
Za pekného poèasia dopoludnia
sútažili na svojich tratiach v okolí kult.
domu žiaci, popoludní dorast a
dospelí. Prinášame preh¾ad

pretekárov umiestnených na prvých
troch miestach
Organizátori pretekov oslovili
viaceré firmy a súkromných
podnikate¾ov o pomoc pri ich
finanènom zabezpeèení. S
uspokojením možno konštatovat, že
sa im neobrátili chrbtom a aj ich
zásluhou bolo možné na dobrej
úrovni preteky zorganizovat.

Žiacké kategórie

Dorast a dospelí

chlapci 1. - 2. roèník:/12 pretekárov/
1. Tomáš Janèi
2. Matej Rapáò
3. Lukáš Harciník

dievèatá 5. - 6. roèník:/12 pretekárov/
1. Katarína Štafenová
2. Marta Mareková
3. Lenka Moravèíková

dievèatá 1. - 2. roèník:/10 pretekárov/
1. Natália Tomaòová
2. Miroslava Barošincová
3. Eva Cigániková

chlapci 7. - 8. roèník:/15 pretekárov/
1. Maroš Moravèík
2. Tomáš Chasník
3. Daniel Zemánek

chlapci 3. - 4. roèník:/9 pretekárov/
1. Peter Tichý
2. Jakub Holboj
3. Šimon Šavel

dievèatá 7. - 8. roèník:/7 pretekárov/
1. Lucia Andelová
2. Daniela Lašútová
3. Monika Zahradníková

dievèatá 3. - 4. roèník:/6 pretekárov/
1. Mária Hrbeková
2. Dominika Janèiová
3. Petra Bukovinská

chlapci 9. roèník :
1. Tomáš Vavrík

chlapci 5. - 6. roèník :/14 pretekárov/
1. Matej Slivka
2. Peter Tichý
3. Lukáš Martinka
Martin Gajdoš

dievèatá 9. roèník :
1. Simona Mináriková
2. Miroslava Janicová

FUTSAL
3. liga - úèastník Kolónia Stráòavy

Na preteky finanène, alebo
materiálne prispeli : Jednota SD
Žilina, Hyza M.Lúèka, Dolvap s.r.o
Varín, VIX Žilina, Domino plus
Stráòavy, Urbariát Stráòavy, Stavis
Žilina, Gastrochlad Žilina, PekáreòRusnák Stráòavy, Predajòa potravín
Bizík, Predajòa potravín
Moravèíková, Predajòa mäsa
Ïurneková, za èo im organizátori
ïakujú.

kategória - dorast
/4 pretekári/
1. Jozef Žídek
2. Martin Janèuš
3. Peter Starovský

:
Pov. Bystrica
Slávia Žilina
MŠK K.N.Mesto

kategória - ženy :
/3 pretekárky/
1. Dominika Kyzelová MK Rajec
2. Zuzana Ïuranová AŠKP Žilina
3. Anna Cígrová
kategória - muži do 40 rokov :
/8 pretekárov/
1. Róbert Rolko
AŠKP Žilina
2. ¼uboš Cesnek
AŠKP Žilina
3. Zdeno Koleda
MK Rajec
kategória - muži nad 40 rokov :
/12 pretekárov/
1. Miloš Vojtek
CyS Žilina
2. Ladislav Dobeš
AŠKP Žilina
3. Jaroslav Stupòan
MK Rajec
kategória - muži nad 50 rokov :
/8 pretekárov/
1. Stanislav Sviták
AK Žilina
2. ¼ubomír Líška
AK Žilina
3. Miroslav Stroka
RD Žilina

Lux Solinky - Stráòavy 4:7 (2:1)
Rad.Ondák 2, Kampas 2,
Rast. Ondák, Husárik, P.Ondák
FK Tento - Stráòavy 17:5 (6:1)
Rast. Ondák 4, L.Ondák
Stráòavy - ŠK Makroteam "B" 5:2 (2:0)
Kampas 2, Rad.Ondák,
Rast.Ondák, P.Ondák
Stráòavy - Rajec

6:6
Kampas 3, Rast. Ondák

Juventus Brass - Stráòavy
9:4
Rast. Ondák 3, Kampas
Juventus Máj - Stráòavy
4:6 (4:2)
L.Ondák 3, A.Barošinec, Bajer,

Vítazi tohtoroèného preteku “Od pamätníka k pamätníku”
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Futbalová jeseò
V poslednú októbrovú sobotu a nede¾u ukonèili naše futbalové družstvá
jesennú èast sútažného roèníka 2003/2004. Rozbor a hodnotenie bude
istotne témou zasadnutí výboru OŠK Baník a výroènej èlenskej schôdze.
Zvlášt u družstva dospelých, ktoré v stretnutiach nepresvedèilo svojich
priaznivcov a zimuje na nelichotivej 12-tej prieèke. Nepresvedèili sme
zvlášt v domácich stretnutiach, keï zo siedmych stretnutí len 3-krát
zvítazili, 3-krát hrali nerozhodne.V stretnutí s poslednou Valèou prehrali.
Na ihriskách súperov 3-krát remízovali a 3-krát prehrali.
Pri hodnotení treba brat do úvahy, že oproti jarnej èasti došlo v zložení
družstva k znaèným zmenám a nie všetci noví hráèi zapadli do družstva
tak, ako sme si to predstavovali.

Dospelí :
Strelci gólov : Janèi 10
Kello a Cetera po 2
Králik, Samec, Barošinec, Bielek a Belko po 1
Stráòavy - Trebostovo
1:0 (0:0)
Kello
Stráòavy - Rudinská
1:1 (0:0)
Janèi
Tvrdošín - -Stráòavy
3:2 (0:1)
Králik, Cetera
Stráòavy - Valèa
2:4 (0:2)
Janèi, Samec
Bešeòová - Stráòavy
2:2 (0:1)
Janèi, Kello
Stráòavy - Lipt. Hrádok
2:0 (2:0)
Janèi,Barošinec
Bánová - Stráòavy
1:1 (0:0)
Janèi

Dorast :
Strelci gólov : Turanec 9, Martinec 7, Cetera 4,
Lúèan a Meliš po 2
Benko a Turianik po 1
Stráòavy - Bytèa
3:0 (2:0) Turanec 3
Stráòavy - Štiavnik
3:2 (1:0) Cetera,Turanec, Martinec
Dol. Hrièov - Stráòavy
4:0 (0:0)
Stráòavy - Rabèa
3:1 (2:0) Martinec 2, Benko
Turè. Teplice - Stráòavy
1:4 (0:3) Turanec 3, Lúèan
Stráòavy - Lipt. Hrádok
2:0 (2:0) Martinec, Lúèan
Predmier - Stráòavy
0:1 (0:0) Vacek

Starší žiaci :
Stráòavy - Rosina

5:0 (2:0)

Bánová - Stráòavy
Stráòavy - Varín
Bytèica - Stráòavy
Belá "B" - Stráòavy
Stráòavy - Raj. Teplice
Predmier - Stráòavy
Stráòavy - Štiavnik
Turie - Stráòavy

2:0 (1:0)
2:1 (2:0) M.Janèi, J.Ondák
1:0 (1:0)
1:4 (1:1) M.Janèi 3, Belko
3:0 - kont., hostia nepricestovali
5:0 (1:0)
0:1 (0:0)
0:5 (0:2) M.Janèi 2, Belko 2,
Tomaò
2:2 (1:1) M.Janèi 2

Stráòavy - Rajec

M. Janèi 2, Michalèík,
Belko, Remek

Mladší žiaci :
Stráòavy - Rosina

15:1 (7:0)

Bánová - Stráòavy
Bytèica - Stráòavy
Belá "B" - Stráòavy

0:0
4:0 (2:0)
2:5 (1:2)

Stráòavy - Raj. Teplice

6:1 (0:1)

Predmier - Stráòavy
Stráòavy - Štiavnik
Turie - Stráòavy

2:2 (0:2)
3:1 (1:0)
1:6 (0:3)

Stráòavy - Rajec

2:4 (1:3)

Martinka 5, Gajdoš 4,
R.Lonèík 4, L.Janèi,
Moravèík
Martinka 2, L.Janèi,
Ondák, Gajdoš
M.Janèi 4, Gajdoš,
J.Ondák
L.Janèi 2
Martinka 2, Gajdoš
Remek 2, L.Janèi,
Martinka Gajdoš,
R.Lonèík
Martinka, Peško

Stráòavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráòavy
nepredajné
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Poèas jesennej èasti sa v dôsledku neuspokojivých výsledkov vzdal
funkcie trénera Ing. Ivan Janèi a v posledných stretnutiach družstvo
viedol predseda OŠK Baník Ivan Janèi. Popri práci pri žiackych
družstvách boli kladené naò zvýšené nároky.
Káder dužstva dospelých : A. Barošinec, ¼. Belko, I. Berzák, M. Bielek,
J. Bukovèan, R. Cetera, R. Èuraj, J. Janèi, R. Jurkoviè, A. Kello, Králik,
Lonc, Lubeck, Mahút, M. Samec, Schmied, M. Syrovátka, I. Tatranský

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

Dolný Kubín
Nižná
Rudinská
Tvrdošín
Námestovo
Krásno
Bánová
Lisková
Lipt. Hrádok
Diviaky
Bešeòová
Stráòavy
Trebostovo
Valèa

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

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

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

Lisková
Stráòavy
Streèno
Dol.Hrièov
Štiavnik
Bytèa
Lipt.Hrádok
Rudina
Rabèa
Rosina
Zuberec
Rajec
Predmier
Turè. Teplice

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rajec
Štiavnik
Predmier
Bánová
Liet. Lúèka
Stráòavy
Varín
Žilina "C"
Kam. Poruba
Bytèica
Rosina
Hôrky
Turie
Raj. Teplice
Belá "B"
Krasòany

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bytèica
MŠK Žilina "C"
Kam. Poruba
Raj. Teplice
Bánová
Stráòavy
Rajec
Rosina
Liet. Lúèka
Štiavnik
Predmier
Turie
Hôrky
Varín
Belá "B"
Krasòany

Vyšlo dòa: 12.12.2003

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

4
3
4
4
6
4
5
6
6
6
7
3
6
9

34:16
28:12
25:14
25:20
24:23
18:20
12:18
25:24
17:23
23:33
20:29
19:21
15:22
21:31

26
24
23
21
19
19
18
17
17
17
16
15
15
10

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

0 3
0 4
2 3
1 4
2 4
3 4
3 4
3 4
1 6
3 5
1 8
0 10
2 10
1 11

40:23
32:18
27:20
26:14
27:20
21:16
24:21
15:13
20:21
22:27
18:26
10:23
20:40
17:37

30
27
26
25
23
21
21
21
19
18
13
9
5
4

14
13
10
10
10
9
8
8
7
6
5
2
3
3
1
0

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

76:8
73:9
67:17
49:24
49:22
46:18
58:36
58:37
48:42
54:35
37:42
20:36
10:88
11:65
19:68
6:153

43
40
32
32
31
28
25
25
22
19
16
11
10
9
3
0

13
13
13
11
9
8
8
7
7
6
4
4
4
2
1
0

1
3
2
3
1
4
3
2
2
2
1
6
3
1

0
1
3
3
3
5
6
6
7
8
9
11
11
12
14
15
1
1
0
1
3
3
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1

1
1
2
3
3
4
5
7
7
8
10
10
11
12
14
14

83:9
59:11
82:21
41:9
47:8
53:29
50:30
36:34
24:30
34:24
27:47
17:52
24:62
8:74
9:79
7:88

40
40
39
34
30
27
26
22
22
19
13
13
12
7
3
1

