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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prvé zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Stráňavách sa
konalo 14. januára 2005 a za
účasti všetkých poslancov boli
riešené tieto otázky :
- úlohy obce na rok 2005
- rozpočet obce ne rok 2005
rozpočet obce bol schválený ako
vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej
zložke vo výške 11 092 000 .- Sk
- vzdanie sa mandátu poslanca p.
Kamila Hrušku
- voľba hlavného kontrolóra
Podľa novely zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení je hlavný
kontrolór pri výkone svojej funkcie
zamestnancom obce a v plnom
rozsahu sa na neho vzťahujú
všetky ustanovenia zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záume.
Z tohoto dôvodu bolo potrebné

vykonať voľbu nového hlavného
kontrolóra. Obecné
zastupiteľstvo na základe
písomnej prihlášky v tajných
voľbách jednomyselne do tejto
funkcie schválilo p. Kamila
Hrušku.
Druhé zasadnutie sa konalo 18.
februára 2005 a obecné
zastupiteľstvo riešilo tieto otázky
:
- kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia zo dňa 14. januára
2005
- stanovisko SAD Žilina k
požiadavke zriadenia
autobusovej zástavky pri bytovke
č. 332 - nesúhlas s jej zriadením z
dôvodu nedostatočnej
dochádzkovej vzdialenosti od

zástavky pri MŠ
- ostatné body uznesenia boli
splnené
- sľub poslanca - na uvolnené
poslanecké miesto nastúpil a
zložil poslanecký sľub Jaroslav
Ondák, ktorý v komunálnych
voľbách skončil s počtom hlasov
323 na 10. mieste
- záverečný účet obce a rozbor
hospodárenia za rok 2004
príjmy obce spolu : 16 174 957.- Sk
výdavky obce spolu:16 173 986,99 Sk

-

Na návrh kontrolóra obce bol
záverečný účet schválený
obecné zastupiteľstvo
prerokovávalo žiadosti občanov,
zriadenie škodovej komisie
príprava 650-tého výročia o prvej
písomnej zmienke o obci

Úlohy obce na rok 2005
a.) Investičná oblasť
1. rekonštrukcia potoka
2. verejné osvetlenie - výmena
časti svietidiel
3. Cintorín - položenie zámkovej
dlažby na druhý chodník
novej časti
4. Penzión
5. Odvodnenie ulice
6.Múzeum - zabudovanie
okeníc, rekonštrukciu riešiť s
obč. združením
Ďalšie drobné práce na
zveľaďovaní obce podľa potreby.
Riešiť stavebné pozemky pre IBV,
pre nájomné domy.

b.) Sociálna oblasť
1. zabezpečovanie
opatrovateľskej služby pre
zdravotne odkázaných
občanov
2. stravovanie dôchodcov - podľa
záujmu
3. podľa posúdenia OZ riešenie
p o m o c i o b č a n o m
nachádzajúcim sa
momentálne v hmotnej núdzi
nie vlastnou vinou.
4. Zabezpečenie ordinačných
hodín lekárov v obci (jedenkrát
týždenne)

c.) Kultúrna a športová oblasť
1. podpora športovej činnosti
občanov
2. doplňovanie knižnice o nové
tituly
3. spolupráca so ZPOZ pri
organizovaní akcií - uvítanie
detí do života, stretnutie so
staršími spoluobčanmi, sviatok
matiek, stretnutie s jubilantami
4. podporovať vysielanie
kábelovej televízie
5. Zabezpečovať oslavy
oslobodenia na vrchu Javorina
a cestný pretek "Od pamätníka
k pamätníku
6. O diani v obci informovať cestou
"Stráňavských zvestí"
7. Zabezpečiť "Stráňavské hody"

ŠTATISTIKA - ROK 2004
Narodené deti :
29.1.
8.3.
15.3.
27.3.
31.3.
18.4.
23.5.
2.6.
6.6.
13.6.
15.6.
1.7.
6.7.
9.7.
10.8.
14.10.

Michal Chmiel
Júlia Remeková
Gabriela Tabačková
Andrej Krupík
Alexander Hlavienka
Vanda Ondáková
Andrea Duchoňová
Martin Jánošík
Andrej Barčík
Filip Čuraj
Šimon Štrba
Adam Rusnák
Tomáš Hurtoš
Barbora Lašová
Diana Tlacháčová
Timotej Tabaček

Sobáše :
7.2.

Karol Taraba a
Eva Gajdošová
14.2. Peter Barčík a
Zuzana Pelcová
21.2. Radoslav Čuraj a
Barbora Lúčanová
21.2. Martin Jánošík a
Miroslava Gabrišová
5.6.
Jozef Slezák a
Janka Ondáková
28.8. T i b o r Ta k á c s a
Nadežda Hollá
28.8. Rudolf Škvarna a
Alena Šušorená
28.8. J u r a j R ý c h l i k a
Ľubica Tabačková
4.9.
Vladimír Kvočka a
Monika Púčková
25.9. Róbert Mikuláš a
Daniela Lúčanová
9.10. P e t e r H o z á k a
Lenka Gáboríková
16.10. D u š a n H u m l a
Jana Verešová
6.11. D u š a n D a ň o a
Katarína Bôžiková
27.11. Radoslav Sventek a
Lucia Kačerová

Úmrtia :
Anna Lúčanová
28.2.1922 - 14.1.2004
Jozef Kucharčík
19.5.1975 - 14.1.2004
Jozef Krejnus
31.3.1941 - 21.2.2004
Jozefina Hrušková
30.10.1930 - 27.2.2004
Marta Jaríčková
15.12.1937 - 18.4.2004
Agneša Berzáková
29.11.1914 - 2.5.2004
Ján Zemiak
21.6.1911 - 5.5.2004
Ján Piroha
8.4.1935 - 8.5.2004
Vincent Vereš
31.5.1942 - 19.7.2004
Jozefa Pešková
16.12.1912 - 30.7.2004
Mária Štrbová
11.4.1922 - 1.8.2004
Vincent Strýček
1.1.1923 - 11.8.2004
Anna Kelemenová
24.5.1936 - 6.9.2004
Johana Barošincová
21.8.1922 - 17.9.2004
Juraj Kučera
21.4.1909 - 14.10.2004
Justína Púčková
4.10.1928 - 15.10.2004
Ján Žiak
31.8.1946 - 19.10.2004
Jaroslav Syrovátka
22.9.1978 - 17.11.2004
Jozef Púček
25.7.1925 - 20.12.2004
Anton Hreus
19.1.1930 - 28.12.2004

Ján Chasník, Ľubica
Chasníková, Tomáš Chasník,
Martin Chasník, Ivan Chasník,
Radoslav Čuraj, Mayercak
Zuzana, Pavol Maretta, Zuzana
Tóthová, Michal Tóth, Patrik
Tóth, Juraj Ondák st., Juraj
Ondák ml., Tomáš Ondák, Soňa
Ondáková, Alena Škvarnová,
Dominika Šušorená, Katarína
Daňová, Dušan Tóth, Jana
Moravčíková, Maroš Moravčík

Odhlásení z
trvalého pobytu :
Igor Karchutňák, Mária
Verešová, Eva Tarabová,
Miroslav Andel, Katarína
Kučeríková, Maroš Kučerík, Ján
Húževka, Monika Kvočková,
Jaroslav Cigánik, Eva
Cigániková, Róbert Cigánik,
Adriana Cigániková, Jaroslav
Cigánik ml., Eva Cigániková ml.,
Martin Pinka, Marta Miklušová,
Milan Strapko, Martina Sárková,
Tatiana Chmielová, Marek
Bárta, Vladimír Mydlo, Jana
Humlová, Lenka Hozáková,
Alena Škvarnová, Dominika
Šušorená, Marián Mikluš

Z fašiangov 2005
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Prihlásení na
trvalý pobyt :

Európa, náš domov

EURÓPA
Budúcnosť je nám známa,
nové svety otvára.
Európa kričí, volá,
už som všade hurá, hurá
Spojili sa naše sily,
my sme tiež medzi nimi.
Sme na náš národ hrdí,
jeho krv nám v žilách prúdi.
Európa je veľmi zaujímavá,
dozvieme sa o tom v rôznych správach.
Ale krásne Slovensko
je nám nadovšetko.
Za ničím nezaostáva,
k Európe sa smelo pripája.
Otvára nám cestu vpred,
bez vojny a bied.
Keď bude na celom svete mier,
nebude na hroboch napísaných toľko mien.
Tešíme sa na svet bez prekážok a zbraní,
nie sme na celom svete sami
Sme spolu spojení,
v pevnom spojení.
A budeme spolu navždy,
to nech si zapamätá každý
Danka Kučerová
8.trieda
ZŠ Stráňavy

Jedného večera som sledoval futbalový zápas. Hralo
sa semifinále Majstrovstiev Európy.
Proti sebe nstúpili domáci Portugalci a Holanďania.
Bol to veľký zápas, avšak so šťastnejším koncom pre
Portugalsko.
Po poslednom hvizde rozhodcu som čakal veľkú radosť
Portugalska a smútok na straneHolandska. Ale všetko
bolo naopak.
Radosť prevládala na oboch stranách rovnaká. Hráči si
podávali ruky a objímali sa.
Tak isto to vyzeralo v hľadisku.
Zrazu som nevedel spoznať porazeného.
Hovorí sa, že futbal národy zbližuje.
„No, keby si tak rozumeli všetky národy v Európe,“
uvažoval som.
Táto pekná príhoda mi pripomenula môjho dobrého
kamaráta Naima. Viem, že to meno
znie trošku čudne, pretože Naim je pôvodom z Albánska,
čo prezrádza jeho hnedá pleť
a tmavé husté vlasy.
Spoznal som ho asi pred rokom v internetovej kaviarni v
Žiline. Naim kaviareň navštevuje
pravidelne.Vždy, keď sa tam stretneme, nájdeme
spoločnú reč. Hovoríme o škole, živote,
umení i kultúre. Vie veľmi dobre po slovensky.Nedávno mi
Naim rozprával zaujímavý a dosť
dojímavý príbeh. Rozprával o svojom šťastnom detstve,
ako vyrastal v pokojnom prístavnom
mestečku Valona. Každý deň mu omývala nohy voda pri
brehu čistého Jadranského mora.
Mal veľkú rodinu a aj šťastné detstvo.
Avšak po čase šťastie vystriedal strach.
V roku 1993 tu vypukla občianska vojna. Jej podnetom
bola vojna v Srbsku. Začali sa dni strachu a nepokojné
noci. Mal sotva štyri roky a už musel absolvovať ťažkú
životnú cestu. Spolu s rodičmi opustil svoje rodisko. Zrazu
sa stal z neho utečenec.
Pri počúvaní mi „naskakovala husia koža.“
Ďalej mi rozprával i svoje zážitky z utečeneckých táborov.
Panoval tam hlad, nebolo potravín, liekov, prikrývok.
Každučkú noc sníval o svojom predchádzajúcom živote.
Sen sa mu možno splnil. Jeho druhým domovom sa stalo
Slovensko. Tu sa Naim zotavuje z ťažkej životnej
skúsenosti.
Z jeho rozprávania som si vzal ponaučenie: „ Váž si, čo
máš “
Norbert Fecko
8.roč.
ZŠ Stráňavy
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Vyhodnotenie výsledkov školy
za 1. polrok šk. roka 2004/2005

JA a Európa
Píše sa rok 2005 a ja ako ôsmačka základnej školy sa pomaly rozhodujem,
kam pôjdem ďalej.
Mám veľmi veľa snov, ktoré by som chcela uskutočniť. No mojím takým
najväčším je byť módnou návrhárkou.Na tomto povolaní ma najviac fascinuje
cestovanie. Precestovať celú Európu, spoznať kultúry národov, typické
oblečenie, zvyky. Predstavovať svoje najväčšie módne kreácie a samozrejme
potlesk, úspech. Som hrdá na to, že som Slovenka, ale rada by som spoznala a
navštívila i iné krajiny.
Už ako malá som šila zo zdrapov handričiek oblečenie pre svoju bábiku.
Možno záujmy z detstva sú predzvesťou toho, čím by som mohla byť ako
dospelá. A takto to pôjde:
Je po skúškach. Čakám na výsledky. Splnil sa mi sen?
Po dvoch dňoch som sa dozvedela, že som prijatá. Šťastie by sa dalo krájať.
Hurá Sen sa stáva skutočnosťou.
Mám tridsať rokov. Pred siedmimi rokmi som doštudovala módne
návrharstvo. Mala som už menšie prehliadky, na ktoré boli pozvaní aj návrhári
zo Slovenska.
Dnes mám tridsiate prvé narodeniny a zároveň aj najväčšiu módnu
prehliadku, na ktorej som pracovala skoro celý rok. Boli na ňu pozvaní návrhári
z celej Európy.
Prehliadka sa im veľmi páčila a bola mi ponúknutá spolupráca do ďalších
rokov.
Chvíľu som váhala, či to prijať. Napokon som súhlasila. Plnil sa mi sen.
Cestujem po rôznych krajinách a predstavujem svoje návrhy. Navštívila som
Paríž, Londýn, Miláno, Moskvu. Práca ma veľmi baví, som spokojná. Kultúry
krajín ma inšpirujú do ďalšej práce.
Som tridsaťpäť- ročná pomerne známa návrhárka, ktorá žije pre svoju
prácu. Venuje sa jej naplno. ALE
Viac ako pätnásť rokov som nevidela svoju rodinu. Nebola som doma, na
Slovensku.
Sme v kontakte iba telefonicky, a to nie je nič moc.
Zrušila som prehliadku a vycestovala domov. Bol to pre všetkých riadny šok,
keď som sa zjavila vo dverách. Priniesla som im veľa darčekov, aby na mňa
nezabudli, až zasa budem preč. Po týždni som musela odísť. Moja práca je
zaujímavá, som spokojná.
Európa je prekrásna, ale vždy sa budem tešiť domov.

Barbora Žiaková
8.roč.
ZŠ Stráňavy

Z polročnej správy školy, ktorá bola
prednesená na vyhodnocovacej
porade dňa 7. februára 2005
vyberáme :
Činnosť školy bola zameraná na
- plnenie úloh vyplývajúcich z Ped.
organizačných pokynov MŠ SR
- plnenie úloh vyplývajúcich z
jednotlivých oblasti výchovy
- plnenie úloh z poslednej inšpekcie
- plnenie úloh plánu práce školy
Hlavné úlohy sú obsiahnuté v pláne
práce školy, ktorý bol pedagogickou
radou schválený 13. sept. 2004,
rozpracované v mesačných plánoch
a priebežne počas šk. roka
prehodnocované vedením školy na
pedagogických radách a
pedagogických poradách.
V škole pracuje met. združenie pre 1.4. ročník a ŠKD, ktoré vedie Mgr.
Silvia Ceterová, predmetovú komisiu
spoločenskovedných predmetov
vedie Mgr. Marcela Nimihájová a
predmetovú komisiu prírodovedných
predmetov vedie Mgr. Tibor Takács.
Tieto metodické orgány pracujú
podľa schválených plánov.
C e l k o v ý p r e h ľ a d o
výchovnovzdelávacích výsledkoch
za 1. polrok
Počet žiakov - 222, ktorí sa vyučujú v
10-tich triedach.
Klasifikovaných bolo 203, bez žiakov
1. ročníka
Prospelo 199 žiakov, čo je 98,02 %,
neprospeli 4 žiaci - 1,98 %. S
dostatočným prospechom 29 žiakov 14,29 %.
Výborné výsledky dosiahlo 97 žiakov,
čo je 48,7 %.
Pedagogická rada schválila na
svojom zasadnutí dňa 24.1.2005 38
výchovných opatrení, z toho: 21
pochvál triednym učiteľom
4 pochvaly riaditeľom školy
2 napomenutia triednym učiteľom
8 pokarhaní triednym učiteľom
3 pokarhania riaditeľom školy
Žiaci školy vymeškali spolu za 1.
polrok 5962 vyučovacích hodín s
priemerom na žiaka 26,85. Všetky
vymeškané hodiny sú
ospravedlnené.
Mgr. Eva Smolková
riaditeľka školy
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Záverečný účet obce a rozbor
hospodárenia za rok 2004
rozpočet

skutočnosť

%

Príjmy :
- transfery zo štátneho rozpočtu
781 650,874 906,- prevod podielu daní zo štátneho rozpočtu
4 390 000,3 835 964,- daň z pozemkov a stavieb
1 240 000,1 616 289,- daň za psa
18 000,19 470,- daň z predaja alk. nápojov
20 000,8 595,/ daň bola zákonom k 1.5.2004 zrušená/
- daň za zábavné hracie prístroje
80 000,160 000,- daň za užívanie verejného priestranstva
75 000,72 780,- daň za zber PDO
400 000,389 047,- daň za dobývací priestor
6 045,- príjmy z prenajatých budov
304 000,267 700,- príjmy z nájmu autobusu
130 000,155 263,- správne poplatky
20 000,22 790,- poplatky a platby za služby
1 117 000,1 169 815,- platby za odpredaný majetok obce
21 500,- cintorínske poplatky
5 000,9 800,- úroky z účtov
50 000,31 347,14
- príjmy za poškodený inventár
1 861,- príjmy z výťažkov z lotérii
28 292,- príjmy z evidencie obnovy pozemkov
20 750,- príjmy z náhrad z poistného plnenia

111,93
87,40
130,3
108,17
43,00
200,00
97,04
97,30

88,0
119,40
113,95

196,0

16 174 957,57 Sk

rozpočet skutočnosť
Výdaje :
- všeobecné verejné služby
3 715 000,3 774 951,36
- verejný poriadok a bezpečnosť
60 000,58 161,- ekonomická oblasť
245 000,242 904,- bývanie a občianska vybavenosť
349 000,347 955,- rekreácia, kultúra, náboženstvo
2 891 650,2 889 376,- vzdelanie
40 342,- sociálne zabezpečenie
320 000,330 621,- kapitálový rozpočet
385 000,- ochrana život. prostredia
1 110 000,1 067 26,- školstvo
7 009 582,výdaje spolu

Príjem spolu :

11 092 000 .- Sk

Výdajová časť :

7 009 582,príjmy spolu

Príjmová časť :
- podiel zo štátneho rozpočtu............... 6 933 000 .- Sk
- daň z pozemkov (FO + PO) ..............
570 000 .- Sk
- daň zo stavieb (FO + PO) ..............
920 000 .- Sk
- daň za psa..........................................
24 000 .- Sk
- daň za užívanie verejného priestranstva.. 75 000 .- Sk
- daň za zber PDO ..............................
510 000 .- Sk
- príjmy z prenajatých budov (chata, kult. dom)
.............................................................
300 000 .- Sk
- príjmy z prenájmu autobusu..............
130 000 .- Sk
- poplatky za výherné hracie prístroje
120 000 .- Sk
- správne poplatky .............................
20 000 .- Sk
- poplatky za Dom smútku ..................
4 000 .- Sk
- poplatky za miestny rozhlas..............
5 000 .- Sk
- poplatky za kablovú televíziu............
200 000 .- Sk
- poplatky za odvysielanie v kabl. televízii 5 000 .- Sk
- poplatky za kopírovanie ...................
1 000 .- Sk
- poplatky za kanalizáciu ....................
43 000 .- Sk
- poplatok za opatrovanie....................
20 000 .- Sk
- poplatky za cintorínske miesta..........
2 000 .- Sk
- poplatky za mat. školu .....................
120 000 .- Sk
- poplatok za stravné v škol. jedálni ...
50 000 .- Sk
- poplatok za školský klub ..................
10 000 .- Sk
- predaj zľavnených vstupeniek na term. kúpalisko
............................................................
150 000 .- Sk
- vstupné - term. kúpalisko .................
800 000 .- Sk
- príjem z výťažkov lotérii - DOXX.......
30 000 .- Sk
- úroky z term. vkladov .......................
40 000 .- Sk

104,73

8 300,55 363,42

-vratky
- školstvo

ROZPOČET OBCE NA ROK 2005

%

01 Všeobecné verejné služby
( mzdy, poistenie vozidiel, poštové a telekom. služby, vybavenie
kancelárii, všeobecný materiál, zb.zákonov, PHM- motorové vozidlá,
údržba vozidiel,parkové, dial. známky, údržba techniky, školenia,
kurzy, propagácia, všeobecné služby dodavat. spôsobom, spoločné
úradovne, odvody, cestná daň, poistenie budov, odmeny poslancom,
odmeny na základe dohôd, transfery na činnosť organizácii, kult.
spol. akcie ) ......................................... 3 764 000 .- Sk

03 Verejný poriadok a bezpečnosť- DHZ

( el. energia, PHM, všeobecný materiál a služby ) 50 000 .- Sk
04 Ekonomická oblasť - obecné komunikácie
............................................................. 250 000 .- Sk
05 Ochrana životného prostredia
( odvoz podomového odpadu, monitoring skládky odpadu, údržba
ČOV a prečerpávačky, monitoring ČOV, el. energia ČOV a prečerpávačky,vodné, odmena prac. na dohodu, údržba verejných
priestranstiev, rekonštrukcia potoka ) ....... 1 321 000 .- Sk

06 Bývanie, občianska vybavenosť
101,6
96,94
99,14
99,70
99,92
103,30
99,74

( IBV-proj. dokumentácia, verejné osvetlenie, údržba verejného
osvetlenia, odmena na dohodu ) ............
630 000 .- Sk

08 Rekreácia, kultúra

( transfer OŠK Baník, údržba term. kúpaliska, prevádzkové náklady,
poštové a telekom. služby, vodné, odmeny zamestnancov počas
LTS, údržba Chata-Penzión, údržba múzea, knižnica, kult. domel.energia, plyn, vodné, údržba, všeobecný materiál, mzdy pracovníkov,odmeny na dohody, kabl. televízia - údržba, nákup techniky,
poplatky aut. zväzom, telefón, cintorín - chodníky, údržba, výsadba,
dom smútku, odmeny na dohody ) ......... 2 907 000 .- Sk
09 Vzdelanie ( mzdy prac. mat. školy a škol. jedálne,
prevádzkové náklady ) ....................... 1 885 000 .- Sk

10 Sociálne zabezpečenie

( nemocenské dávky, stravovanie dôchodcov, dávka soc. pomoci
v hmotnej núdzi, opatrovateľská služba ) ...
285 000 .- Sk

Výdaj spolu :

11 092 000 .- Sk

16 173 986,99 Sk

5

Šachový turnaj

OŠK Baník Stráňavy

V dňoch 28. a 29. decembra 2004
už po piatykrát sa stretli milovníci
šachu, aby si navzájom zmerali sily
v tejto ušľachtilej hre.
Oproti predchádzajúcim rokom sa
zvýšil počet štartujúcich a čo je
potešiteľné, zvýšila sa aj kvalita hry.
Jednotlivé partie boli zaujímavé a
vo väčšine prípadov aj vzácne
vyrovnané.
Víťazom sa stal Ing. Peter Hora,
ktorý sa turnaja zúčastnil po
prvýkrát. Ani on sa však nevyhol
prehre, tentoraz s organizátorom
turnaja Štefanom Ďurnekom
Poradie :
1. Ing. Peter Hora
11,5 b
2. Ing. Juraj Ďurnek
11 b
3. Stanislav Lojdl
10,5 b
4. Rastislav Barošinec 10,5 b
5. Marek Bernát
9b
Ostatné poradie : 6. Anton Ďurnek ,
7. Štefan Ďurnek, 8. Jakub Janus,
9. Ján Ďurnek, 10. Ladislav Ondák,
11. Dušan Sventek , 12. Vladimír
Daniš, 13. Ing. Pavol Ďurnek, 14.
Juraj Pastorek

Výročná schôdza OŠK Baník
Stráňavy sa konala v nedeľu, 30.
januára 2005. Za účasti 22
priaznivcov stráňavského futbalu
správu o činnosti a hospodárení
predniesol predseda OŠK Ivan
Janči.
S účinkovaním mládežníckych
družstiev vyslovil spokojnosť.
Staršía mladší žiaci skončili v I.
triede zhodne na 3. mieste, dorast,
účastník 4. ligy sever zimuje na 2.
mieste. S účinkovaním družstva
dospelých už taká spokojnosť
nebola, aj keď umiestnenie tomu
nezodpovedá. Po jesennej časti v 4.
lige sever sú na 8. mieste so ziskom
18 bodov.
Podrobne vyhodnotil hospodárenie
obce.

Na záver turnaja starosta obce
odovzdal ceny súťažiacim, ktorí sa
umiestnili na prvých piatich
miestach.

Naša dychovka a masky na fašiangoch v Žiline

Stráňavské zvesti vydáva : Obecný úrad Stráňavy
nepredajné

Vyšlo dňa : 1.3.2005

Vyžrebovanie dorastu a
dospelých jarnej časti
futbalových súťaží
ročníka 2004/2005
27.3.
dorast
dospelí
2.4.
dorast
dospelí
10.4.
dorast
dospelí
17.4.
dorast
dospelí
23.4.
dorast
24.4.
dospelí
1.5.
dorast
dospelí
7.5.
dorast
8.5.
dospelí
15.5.
dorast
dospelí
22.5.
dorast
dospelí
29.5.
dorast
dospelí
5.6.
dorast
dospelí
12.6.
dorast
dospelí
19.6.
dorast
dospelí

12.30 Lisková - Stráňavy
15.00 Lisková - Stráňavy
13.00 Stráňavy - Belá
15.30 Stráňavy - Martin
13.00 Rosina - Stráňavy
15.30 Nižná - Stráňavy
13.30 Stráňavy - Zuberec
16.00 Stráňavy - Rudinská
13.30 Košťany - Stráňavy
16.00 Valča - Stráňavy
14.00 Stráňavy - Štiavnik
16.30 Stráňavy - Liet.Lúčka
14.00 Dol.Hričov - Stráňavy
16.30 Dol.Hričov - Stráňavy
14.00 Rajec - Stráňavy
16.30 Tvrdošín - Stráňavy
14.30 Stráňavy - Krásno
17.00 Stráňavy - Krásno
14.30 Rabča - Stráňavy
17.00 Námestovo - Stráňavy
14.30 Stráňavy - Lipt.Hrádok
17.00 Stráňavy -Tur.Štiavn.
14.30 Rudina - Stráňavy
17.00 Trebostovo - Stráňavy
14.30 Stráňavy - Strečno
17.00 Stráňavy - Bánová

Z fašiangov 2005

