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ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA * 20. marca 2007*

SPRÁVA DV - Jednoty
STRÁŇAVY ZA ROK 2006
Vážené členky, členovia, dovo¾te , aby som
Vás oboznámila o činnosti DV za rok 2006.
21.4.2006 boli zhromaždením delegátov COOP
Jednoty Žilina schválené zmeny STANOV.
Schôdza členskej základne sa koná pod¾a
potreby, najmenej však 1 krát za volebné
obdobie t.j. 5 rokov.
Keïže máme ve¾mi dobrú spoluprácu s
OcU, máme možnosŅ Vás prostredníctvom
káblovej televízie a miestnych novín
„Stráňavské zvesti“ informovaŅ o našej činnosti.
DV sa pravidelne schádzal na výborových
schôdzach, zúčastňovali sme sa na všetkých
aktívoch predsedov DV a zhromaždení
delegátov COOP Jednota SD Žilina. V minulom
roku sa nám podarilo v spolupráci s OcÚ
zmodernizovaŅ PJ 076 a 666, to je samoobsluha
a pohostinstvo. Opravila sa vonkajšia omietka
s novou fasádou, zabudovala do predajne
vzduchotechnika, čo boli dosŅ ve¾ké náklady,
za čo ïakujeme aj predsedovi Jednoty Ing.
Vojtekovi. V našej predajni samoobsluha je
možnosŅ nakupovaŅ na všetky platobné karty,
kredit na mobilný telefón cez terminál,
nakupovaŅ aj na stravné lístky.
Chceme Vás upozorniŅ na výmenu
nákupných kariet, nako¾ko karty, ktoré sa menili
koncom minulého roka, nie sú dobré, musia
sa meniŅ znova. Každý člen dostane v priebehu
týchto dní novú kartu. Dobre si prečítajte
sprievodný list, aby ste vedeli, ako postupovaŅ
pri strate nákupnej karty, alebo sa informujte
na predajni, prípadne u členiek DV p.Hollej,
Daňovej Alojzie alebo Martinkovej Štefánie.
Upozorňujeme všetkých členov, aby si
skontrolovali členské knižky, či sa im zhodujú
osobné údaje s občianskym preukazom (dĺžne
a pod.).
Dozorný výbor poskytne pomoc pri riešení
členských otázok súvisiacich s prevodom
členstva, zrušením členstva, postup pri úmrtí
člena a pod.
Nako¾ko v tomto roku sa v zmysle zmeny
STANOV COOP Jednoty Žilina výročná členská
schôdza konaŅ nebude, žiadame Vás, aby ste
uvedeným informáciám venovali dostatočnú
pozornosŅ.

za DV Stráňavy predsedníčka Hollá Anna

Zasadnutie obecného zastupite¾stva v
Stráňavách konaného dňa 20.marca
2007 otvoril a viedol starosta obce Ing.
Papán Jozef. Konštatoval, že zasadnutie
je uznášania schopné, nako¾ko sú
prítomní všetci poslanci OZ.
OZ schválilo uznesením č.9/2007
návrhovú komisiu, ktorá bude pracovaŅ v
zložení: Mgr. Bernátová Renata, Bačinský
Ignác a Piroha Zdenko.Ďalším bodom
rokovania bolo riešenie dopravnej situácie
v obci. Uznesením č.11/2007 bolo
rozhodnuté, že starosta obce zabezpečí
nové označenie križovatiek v obci a
označenia o obmedzení rýchlosti
a) návrh na označenie hlavnej cesty
smerom od ihriska TJ k Moravčíkovcom,
od Syrovatku smerom do¾ava na vŕšok
b) obmedzenie rýchlosti pri všetkých
autobusových zástavkach prostred níctvom spoma¾ovacích prahov- riešiŅ po
získaní informácií na Slovenskej správe
ciest,
c) návrh na riešenie dopravnej situácie
v obci snímacími kamerami-mer.
rýchlosti.
Pre zlepšenie kvality vysielania

obecnej televízie OZ doporučuje, aby
informácie a námety do kábelovej televízie
podávali samotní občania . Tiež sa
doporučuje vytvoriŅ ekologické okienko
— zverejňovanie skládok odpadu v obci
úprava
prostredia,
verejného
priestranstva, vyhlasovanie súŅaží o
najkrajšiu záhradku, dom a okolie.
Uznesením č.14/2007 zastupite¾stvo
poverilo starostu obce, aby oslovil župana
Juraja Blanára pri prevzatí záštity nad
oslavami oslobodenia pri pamätníku na
vrchu Javorina. SúčasŅou rokovania bolo
aj oboznámenie so situáciou na kúpalisku
a nájomné zmluvy.
Dôležitým bodom rokovania bola
zmena v rozpočte obce, ktorá nastala z
dôvodu výstavby 22-bytovky v obci, s
ktorej výstavbou, by sa malo začaŅ
v najbližších dňoch.
Starosta obce oboznámil členov
zastupite¾stva s ponukou zriadenia
detského folklórneho súboru v obci v
spolupráci s obč.zdr. Žilina. Tiež s
výmenou urbárskeho majetku medzi
obcami Stráňavy — Trnové, nako¾ko OZ
neuvažuje s rozšírením intravilánu obce.

••• NAJMLADŠÍ OBYVATELIA OBCE
Zbor pre občianské záležitosti, ktorý pracuje v Stráňavach pod vedením jeho
predsedníčky Marty Zemánkovej zorganizoval podujatie, na ktorom privítali
najmladších obyvate¾ov obce narodených v uplynulom roku.
Starosta obce Jozef Papán sa Zo štatistiky zistíme, že najviac detí
prihovoril 12 novonarodeným deŅom sa v obci narodilo v roku 2000,
a ich rodičom a zaprial im ve¾a zdravia keï sa ich narodilo až 25, no presne
a spokojnosti a zároveň im odovzdal taký istý počet ¾udí aj v obci zomrelo.
drobné darčeky. Nechýbalo tiež Aj napriek týmto stavom sa môže
vystúpenie žiakov materskej školy. konštatovaŅ, že v obci sa za ostatných
Ako nám povedal pán starosta, s deväŅ rokov narodilo 172 detí a
počtom narodených detí v obci zomrelo 159 ¾udí. Starosta obce
nemôže byŅ spokojný. „Tento počet vyslovil presvedčenie, že počet
narodených je najnižší za posledných novonarodených detí sa bude
deväŅ rokov, čo nie je dobre pre ïa¾ší zvyšovaŅ a môže k tomu dopomôcŅ
vývoj v obci. Keï k tomu povieme, že aj pripravovaná výstavba bytovky, kde
za rovnaké obdobie u nás zomrelo by mohli nájsŅ ubytovanie aj mladé
14 ¾udí, tak stav obyvate¾ov je rodiny.
-pdmínusový,“ dodal starosta Papán.
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Priate¾stvo je liek
Natália Tomaňová, 4. roč.
n

n

n

n
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Volám sa Natália a mám ve¾a
kamarátov.
Najviac som si ale ob¾úbila
Kristínku. Spoznali sme sa na
prázdninách u mojej babičky.
Kristínka bola chorá. Vlastne sa
nedá povedaŅ chorá, ale mala
zlomenú nohu. ChodiŅ mohla len
s barlami.
Vždy keï sme sa vonku všetci
spolu hrali, Kristínka prišla za
nami. Sadla si len tak na múrik
a pozerala ako sa zabávame.
Mala smutné oči. Bolo mi jej
ve¾mi ¾úto. Každý deň som si
sadla k nej aby nebola taká
osamelá. Rozprávali sme sa
o všeličom. Chodili sme sa hrávaŅ
aj k nej domov.
Kristínka sa mi zdôverila, že
som jej najlepšia kamarátka. Jej
mamička mi povedala, že jej
ve¾mi pomáham, keï sa s ňou
kamarátim.
Doteraz vraj bola stále smutná
a uzavretá, ale keï spoznala
mňa, rozžiaril sa jej celý svet.
Je to nádherný pocit keï viete,
že niekomu pomáhate.
Naozaj, keï nemáš kamarátov
pri sebe, je Ti smutno a ostatní si
myslia, že si chorý. Nie nadarmo
sa hovorí, že priate¾stvo je liek.

Ňufík

MOJI PRIATELIA
Mário Škvarna, 3. roč.

V sobotu, keï cesta bola mokrá,
Pozeral som vonku z okna.
V tom momente, čo nevidím,
letí MaŅo na bicykli.
Za ním ide Kristína,
čo sa stále podkýňa.
A chalani s futbalkou,
kričia na mňa pred bránkou.
Netreba mi toho ve¾a,
bežím vonku ako strela.
Ponúknu mi čokoládu,
Aby som dal dobrú radu —
kde si futbal zahráme,
keï ihrisko nemáme.
Zahráme si na lúke,
iné nie je v ponuke.
Postretla nás ve¾ká smola,
lúka detí plná bola.
O lúku sa podelili,
rýchlo sme sa spriatelili.
Oni sa k nám pridali,
futbal sme si zahrali.

ZO-Únia Žien
Stráňavy
Dňa 9.3.2007 sa zástupkyne
výboru ÚNIE ŽIEN STRÁŇAVY
zúčastnili
na
KRAJSKOM
STRETNUTÍ ŽIEN pod záštitou
predsedu samosprávneho kraja
Ing. Juraja Blanára z príležitosti
MDŽ v kongresovej sále Žilinského
VÚC, za účasti MUDr. Ireny
Belohorskej predsedníčky ÚNIE
ŽIEN SLOVENSKA, európskej
poslankyne a predsedníčky
okresnej a krajskej únie žien p.
Kuniakovej, ktorá toto stretnutie
zorganizovala.
Cie¾ podujatia :
„PARTNERSTVO
S VEREJNOSŤOU

(ČinnosŅ-UŽS-sociálna, zdravotná
a verejnoprospešná )
K danej téme sa vyjadrili :
MUDr. Belohorská — informácia o
zastúpení žien v európskom
parlamente
• problémy žien, hlavne zdravotné
• nedostatočné lekárske vyšetrenie
• preventívne prehliadky
Mgr. Marta Pauková — vedúca
soc. Odboru VÚC ŽA
• poradne pre pomoc týraných žien
• soc. Služby pre ženy
(domáce násilie)
• informácie o opatrovate¾ských
službách
podpísaný : výbor Únie Žien

- Erik Gajdoš, 2. roč.

Priate¾stvo?
Priate¾stvo je dôležitá vec pre život.
Porozprávam vám príbeh.
Poznám jedno dievčatko, ktoré
nemalo žiadnych priate¾ov. Volá sa Janka
a má choré nožičky.
Ani v škole nenašla nikoho, kto by sa s ňou
hrával.
Janka aj jej rodičia boli z toho nešŅastní.
Otecko s mamičkou sa teda rozhodli, že Janke
na narodeniny kúpia živého psíka Ňufíka.
Janka bola šŅastná a hrdá na svojho jediného
kamaráta.
Jedného dňa sa rozhodla, že zoberie psíka so sebou
do školy a ukáže ho spolužiakom. A vtedy sa to stalo.

Spolužiačka Mirka, keï uvidela Ňufíka, nevedela
od neho oči odtrhnúŅ. A tak išla za Jankou a spýtala
sa jej, či s ňou môže poobede ísŅ na prechádzku.
Samozrejme aj s Ňufíkom. Janka nevedela povedaŅ
NIE. Vedela, že má novú kamarátku.
Postupne sa k nim pridali ïalšie deti. Aj tie sa
chceli pohraŅ s Ňufíkom.
Čas bežal a deti spoznávali Janku a zistili, že je
to milé, veselé, priate¾ské a dobrosrdečné dievčatko,
ktoré im ochotne dovolilo pohraŅ sa so psíkom.
Janka mala zrazu to¾ko priate¾ov až jej nestačili
obe ruky na to, aby ich spočítala.
Konečne bola ve¾mi šŅastná, že už nie je sama.
A za to vïačí rodičom a psíkovi Ňufíkovi.
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Práca získala 1. miesto v okresnom kole súŅaže „Európa v škole“ a postup do celoslovenského kola.
Práce zaslané do súŅaže „Dúha“ Stará ¼ubovňa, na tému Priate¾stvo

PRAVÝ KAMARÁT
Lukáš Brodňan 3. roč.
Na hodine čítania ma pani
učite¾ka skúšala básničku Ranená
breza.
Ja som sa však básničku zabudol
naučiŅ.
Pamätal som si len začiatok: „
Mesiačik ve¾ký, zlatistý ...“ a ticho.
Ďalej som mlčal ako ryba.
„... bozkával brezu na listy.“ Šepkali
mi spolužiaci z lavíc.
No ja som nič nepočul a pani
učite¾ka upozorňovala:
„Nešepkajte!
Tým mu nepomôžete!“
Ale chalani z triedy nevydržali
nešepkaŅ, keï videli ako bezradne
stojím pred tabu¾ou.

Stále som vypliešŅal oči na svojho
kamaráta Maroša. Ten však mlčal
ako skala.
A tak to skončilo zápisom do
žiackej knižky: Žiak sa nenaučil
básničku.
Cez prestávku som vyčítal Marošovi:
„ Všetci mi našepkávali, len ty nie!
Už nie si môj kamarát!“
a nerozprával som sa s ním až do
konca vyučovania.
Popoludní ma však Maroš navštívil.
„Luky, prišiel som kvôli tej básničke,“
vraví.
„Mne sa to nechce učiŅ. Mňa to
nebaví!“ povedal som.
„A čo, keby sme sa ju učili spolu,
v tej prázdnej izbe, v ktorej máš
stolný futbal?“

A tak sme šli. To vám bolo veselé
učenie. Recitovali sme, vyskakovali
a pritom sme hrali futbal.
Izba bola ve¾ká a prázdna a tak sa
k nám pridala aj ozvena.
Naučil som sa báseň jedna radosŅ.
Na druhý deň som sa prihlásil
a básničku Ranená breza od Márie
Rázusovej —
Martákovej som odrapotal na
jeden dych.
„Musím Ņa pochváliŅ, Lukáško,“
povedala pani učite¾ka a pohladila
ma po vlasoch.
Keï som sa vrátil do lavice,
s Marošom sme na seba žmurkli
a ja som pochopil,
Že pravý kamarát nie je ten, kto
našepkáva.

Nečakaná pomoc - Lucia Brodňanová, 5. roč.
(Rozprávanie)

M

ám ve¾mi rada svojich starých rodičov, sú
múdri, skúsení, obetaví a je s nimi zábava.
Minulé leto sa dedko s babkou rozhodli, že za
dobré vysvedčenie ma zoberú na výlet do
Slovenského raja. Posledný júlový týždeň, keï leto
vrcholilo a počasie bolo najspo¾ahlivejšie, sme
nabalili batožinu, sadli do auta a šli. Ubytovali sme
sa v penzióne, síce u neznámych ale ve¾mi
pohostinných ¾udí. Každé ráno po raňajkách sme
sa vybrali na výlet. Obklopovala nás prekrásna
príroda, stretávali sme mnoho ¾udí, ktorí hovorili
rôznymi jazykmi. Počuli sme češtinu, angličtinu,
po¾štinu, nemčinu a iné, z ktorých niektoré sme
nikdy predtým nepočuli. Všimla som si, že mnohí
turisti boli k sebe milí, oh¾aduplní a nebolo pre nich
problémom nájsŅ spoločný jazyk, keï niekto
potreboval radu či pomoc.
Až na jednu pani.
Bola to susedka z penziónu, v ktorom sme boli
ubytovaní. Pod¾a nej sú cudzinci nenapravite¾ní
zlodeji a lenivci, predovšetkým tí tmavšej pleti.
Darmo jej dedko hovoril: „Milá pani, nemôžete
všetkých hádzaŅ do jedného vreca i medzi nami
sú všelijakí ¾udia, dobrí aj zlí.“ Ona ho však
nepočúvala a stále si opakovala svoje.
Predposledný deň nášho pobytu sme si vyšli
na poslednú vychádzku. Bol teplý, slnečný deň
a dedo sa rozhodol, že mi naposledy ukáže krásnu
neporušenú prírodu.
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Zrazu sme počuli: „ Pomóóóóc, pomóóóóc !!!!“
Rozbehli sme sa tým smerom. Koho sme našli?
Našu susedku z penziónu. Sedela, plakala
a ukazovala na vyvrtnutý členok. Rozdelili sme sa,
dedo šiel po pomoc a ja s babkou sme zostali pri
tete ako psychická podpora. Zatia¾, čo sme ju
utešovali, približovali sa k nám traja mocní
spolubývajúci, ktorí sa vracali z túry. Pod¾a reči to boli
asi Taliani. Pristavili sa a ponúkli pomoc. Teta rázne
odmietla a keï odchádzali pošepla babke: „Ešte by
ma okradli, ja takýmto neverím.“
Babka jej chcela štip¾avo odpovedaŅ, ale zbadala
deda, ktorý sa vracal k nám aj so s¾ubovanou
pomocou. Keï prišli bližšie, zistili sme, že sú to tí istí
Taliani, ktorí nám už pomoc ponúkali. No, toto.
Teta už otvárala ústa, no babka jej stihla ešte
predtým rýchle povedaŅ: „ Ak aj teraz odmietnete
pomoc, všetci vás tu necháme a čakajte si sama na
tých, ktorí vám budú najviac vyhovovaŅ.“ Babkin
prísny výraz tváre tetu umlčal.
Na druhý deň ráno sme našu pani susedku stretli
v družnom rozhovore so svojimi záchrancami.
Zbadala nás a zakričala: „ Sú takí milí a zlatí, že ma
odvezú až domov, však viete, tá moja noha.....
Dovidenia a ïakujem aj vám!“
Babka s dedkom na seba pozreli, šibalsky žmurkli
a ja som vedela, na čo myslia.

Utajená
kamenná krása
pri Stráňavach
n

n

n

n

n

n

n

n

Zakliatí
obri
a zvieratá
Príroda ukrýva množstvo
záhad. Môžeme ich vidieŅ a nájsŅ
aj v okolí Žiliny. Stačí sa len
pomotaŅ po lesoch v Malej Fatre
a sem tam aj poblúdiŅ v okolí
Stráňav oproti vrchu a dnes už
lomu Polom môžeme v časti lesa
Havran, ktorý sa nachádza pod
vrcholom kopca Kojšová
môžeme nájsŅ zaujímavé
obrovské skalné útvary.
DostaŅ sa dá k nim buï po ceste
a chodníku od lomu Kosová, ktorý
sa nachádza na konci lanového
dopravníka, ktorým sa dopravuje
vápenec z lomu. Z tohto miesta
je treba ísŅ po ceste a potom
prudko stúpaŅ po žltej značke do
kopca a ani nie za hodinku sme
pri skalách. Ďalší výstup je možný
od autocampingu Strečno, kde sa
ide popod vrch Špicák alebo žltou
značkou cez jeho nieko¾ko
vrcholov a vyhliadkových miest na
hrad Strečno, Váh a Krivánsku časŅ
Malej Fatry. Menej náročne je
možné ísŅ popod tento kopec po
lúkach a miernym stúpaním sa
dostaneme na križovatku do
sedla k stožiaru vysokého napätia.
Odtia¾ pokračujeme po značke
doprava a po tejto značke za
dvadsaŅ minút sa dostaneme ku
kameňom. Celá opísaná trasa sa
dá zokruhovaŅ a tak si urobiŅ
príjemný poldenný alebo
celodenný výlet spojený s
náročnejším výstupom k
pamätníku na Javorine.

Čo nás teda čaká na Havraní?
Najskôr je to päŅdesiat metrové
stúpanie, či skôr lezenie
štvornožky, no už z dia¾ky vidíme
ako sa na nás díva starecká
kamenná tvár. Tá má velikánsky
nos, hlboké oko a ústa. Jeho oko
sa pozerá priamo na ïalší
zaujímavý kamenný útvar, ktorý
stojí len pár metrov od nej. Z
jednej strany to vyzerá ako
kamenný hríb, ktorý má od zeme
až po vrchol okolo sedem
metrov a z iného poh¾adu tiež
tam môžeme nájsŅ ¾udskú tvár,
či skôr tvár kamenného obra,
ktorý sa prepadol pod zem a z
nej mu ostala trčaŅ len hlava.
Ak kráčame od týchto obrov
smerom na vrch Kojšová, tak
môžeme nájsŅ opäŅ zakliatu hlavu
predhistorického jaštera, no a
ešte vyššie aj jednohrbú Ņavu s
pekným profilom hrbu a hlavy.
Zaujímavé sú aj ïalšie okolité
kamene, v ktorých sa dá pri troche
fantázie nájsŅ rôzne bájne postavy
či predpotopné živočíchy. Za
spoznávanie
kamenných
tajomstiev im môžeme urobiŅ
oheň na jednom z dvoch
upravených ohnísk a poopekaŅ
im slaninku, či špekáčku.

Keï sa rozhodnete na tento
výlet za tajomstvami kamenej
krásy, nesmiete si zabudnúŅ zo
sebou zobraŅ aj niečo na pitie,
lebo tu v širokom-ïalekom
okolí žiadna voda nie je. No a
na záver ešte jedna rada, treba
myslieŅ aj na oblečenie, lebo tu
na vrchole dosŅ prefukuje a
spoteným deŅom bude ve¾mi
rýchlo zima.
Úvahy o tom, ako vznikli tieto
skalné útvary môžu byŅ rôzne.
Väčšinou vznikajú tak, že v
miestach, kde tečie voda táto
za tisícročia vymyje rôzne tvary,
no tu na vrchole k tvárneniu
vápencových kopcov a útvarov
mohla dopomôcŅ len dažïová
voda, mráz a vietor. Alebo sa to
ozaj premenili v minulosti obri
a zvieratá na kameň? Najlepšie
sa o tom dá presvedčiŅ na
vlastné oči. Prichádzajúca jar je
na takúto turistiku priam ako
stvorená.
Pavol Ďurčo, foto autor

Dňa 13.4.2007 bude
prebiehaŅ v našej obci
finančná zbierka

„Žltý narcis“,

ktorú organizuje ZO
VŽS Stráňavy v
spolupráci s ligou proti
rakovine.
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FUTBAL
IV. liga - skupina SEVER - muži
1. ŠK Javorník Makov 13 8
2. Pokrok Stará Bystrica 13 8
3. ŠK Agro Baník Dúbrava13 7
4. Tatran Oščadnica
13 6
5. ŠK Tvrdošín
13 6
6. TJ Družstevník Belá 13 6
7. Družstevník Valča
13 5
8. FK Trebostovo
13 5
9. Družst. Lipt. Štiavnica 13 5
10.OŠK Baník Stráňavy 13 3
11.Oravan Orav. Jasenica 13 3
12.REaMOS Kys. Lieskovec133
13.Družst.Turč. Štiavnička 13 2
14.FK Nižná
13 1

4 1
3 2
2 4
3 4
3 4
2 5
4 4
3 5
2 6
6 4
4 6
3 7
5 6
210

41:24
26:19
30:19
21:18
20:22
24:15
21:21
23:24
21:20
18:23
16:18
17:26
15:23
9:30

28
27
23
21
21
20
19
18
17
15
13
12
11
5

JAR

IV. liga dorast skupina SEVER
1. Tatran Krásno n./Kys. 1310
2. ŠK Belá
13 9
3. OŠK Baník Stráňavy 13 8
4. FK Strečno
13 8
5. Štiavnik
13 7
6. 1. OFC Lipt. Sliače
13 7
7. FK Predmier
13 4
8. FK Istrobanka Rajec 13 4
9. Roháče Zuberec
13 4
10.Máj Černová
13 4
11.OŠK Lisková
13 5
12.ŠK Závažná Poruba 13 5
13.Tesla Lipt. Hrádok
13 2
14.Turčan KošŅany n./Tur. 13 2

JAR

0 3
1 3
3 2
1 4
2 4
1 5
4 5
3 6
3 6
3 6
0 8
0 8
2 9
110

41:19
47:23
37:25
40:20
25:17
32:30
31:31
24:29
33:39
26:32
25:33
23:32
21:52
20:43

30
28
27
25
23
22
16
15
15
15
15
15
8
7

14. kolo 26. marca 2006 o 15.00
Stráňavy - Stará Bystrica

14. kolo 25. marca 2007 o 12.30
Zuberec - Stráňavy

15. kolo 1. apríla 2007 o 15.30
Stráňavy - Kys. Lieskovec

15. kolo 1. apríla 2007 o 13.00
Stráňavy - Z. Poruba

16. kolo 8. apríla 2007 o 15.30
Trebostovo - Stráňavy

16. kolo 8. apríla 2007 o 13.00
Strečno - Stráňavy

17. kolo 15. apríla 2007 o 15.30
Stráňavy - Belá-Dulice

17. kolo 15. apríla 2007 o 13.00
Stráňavy - L. Hrádok

18. kolo 22. apríla 2007 o 16.00
Nižná - Stráňavy

18. kolo 22. apríla 2007 o 13.30
Predmier - Stráňavy

19. kolo 29. apríla 2007 o 16.00
Stráňavy - T. Štiavnička

19. kolo 29. apríla 2007 o 13.30
Stráňavy - Štiavnik

20. kolo 6. mája 2007 o 16.30
Lip. Štiavnica - Stráňavy

20. kolo 6. mája 2007 o 14.00
Lisková - Stráňavy

21. kolo 13. mája 2007 o 16.30
Stráňavy - Makov

21. kolo 13. mája 2007 o 14.00
Stráňavy - KošŅany n. T.

22. kolo 20. mája 2007 o 17.00
Valča - Stráňavy

22. kolo 20. mája 2007 o 14.30
Belá - Stráňavy

23. kolo 27. mája 2007 o 17.00
Stráňavy - Dúbrava

23. kolo 27. mája 2007 o 14.30
Stráňavy - Rajec

24. kolo 3. júna 2007 o 17.00
Tvrdošín - Stráňavy

24. kolo 3. júna 2007 o 14.30
Černová - Stráňavy

25. kolo 10. júna 2007 o 17.00
Stráňavy - Or. Jasenica

25. kolo 10. júna 2007 o 14.30
Stráňavy - Krásno n. Kys.

26. kolo 17. júna 2007 o 17.00
Oščadnica - Stráňavy

26. kolo 17. júna 2007 o 14.30
L. Sliače - Stráňavy

Zakladáme súbor
Jednou z možností ako daŅ deŅom určitú záujimavú
činnosŅ, je založiŅ v obci Stráňavy folklórny súbor. Jeho
zameranie, by bolo hlavne na žiakov základných škôl a
tento súbor by pracoval pri miestnom kultúrnom
stredisku a úzko by spolupracoval so základnou školou.
ViesŅ ho bude bývalý člen folklórneho súboru za
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CHCEME
ÍSŤ VYŠŠIE
Začína jar, na ktorú sa tešia
aj všetci priaznivci futbalu. Som
rád, že sa ho dočkajú aj
obyvatelia obce Stráňavy.
Vieme, že náš klub je jediným
zástupcom žilinského regiónu
v IV. Lige skupiny Sever, čo nás
určitým spôsobom zaväzuje. O
vyrovnanosti tejto ligy hovorí aj
skutočnosŅ, že aj keï sme
zimovali na desiatej priečke s
15 bodmi, od štvrtého miesa v
tabu¾ke však máme stratu len
šesŅ bodov. Práve o tieto body
sme prišli v domácich
zápasoch, čo nás ve¾mi mrzí a
počas jarnej časti ligy, by sme
sa chýb na domácom ihrisku
chceli
vyhýbaŅ.
Našou
ambíciou je skončiŅ do štvrtého
miesta a pre dosiahnutie
tohoto cie¾a sme posilnili
mužstvo nieko¾ko posíl.
Prípravné zápasy ukázali, že by
sa nám mohlo dariŅ a dané
predsavzatia aj splniŅ.
Spoločne veríme, že občania
obce si nájdu cestu na náš
futbalový štadión a povzbudia
nás svojou prítomnosŅou. V
závere príhovoru, by som chcel
poïakovaŅ za významnú
pomoc pre našu činnosŅ
miestnemu obecnému úradu
a urbariátu, lebo bez nich, by
sme nemohli hraŅ tú ligu, ktorú
hráme. Verím, že pri tejto
pomoci budú s nami
spolupracovaŅ aj miestní
podnikatelia.
Ignác Bačinský,
predseda OŠK Baník

pomoci dobrovo¾níkov. Záujemci o prácu vo folklórnom
súbore sa môžu prihlásiŅ na obecnom úrade u
vedúceho kultúrneho strediska, kde dostanú bližšie
informácie a prihlášku. Súbor začne so základným
výcvikom pracovaŅ ihneï po naplnení potrebného
počtu. Jeho členovia sa budú schádzaŅ raz týždenne
na dve hodiny v sále kultúrneho domu.
-r-

