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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby
som sa Vám prihovoril na prahu hodoK
vých osláv 2017. Od Veľkej noci dodnes
sa uskutočnilo viacero osláv - Uvítanie
detí, Javoriny, Deň matiek, MDD, SNP.
Pristavím sa len pri oslavách MDD, ktoré boli tento rok rozsiahle aj zásluhou
„PENY“ pričinením hasičov, či celkovej atmosfére
pod vedením Katky Pytlovej, za čo obom subjektom či
organizátorom ďakujem. Akcií bolo veľa a myslím si,
že obec to zvládla. Na cintoríne sa robila rozsiahla rekonštrukcia oplotenia – vyspravila sa fasáda oplotenia a
následne sa prikryla plechom. Bolo to najschodnejšie a
najlacnejšie riešenie.
V týchto dňoch sa vymieňa dlažba na schodoch domu smútku, ktoré boli v dezolátnom stave už
niekoľko rokov. Taktiež sa po viac ako 70. rokoch v
obci obnovil hrob padlým 2.sv. vojny, ktorí položili to
najdrahšie – život v našom chotári. Nahradil nedôstojné
tri kríže zo železných trubiek. Vieme, že v obciach, a
v Stráňavách zvlášť, kde prešla krutá fronta, padli a sú
pochovaní prevažne mladí ľudia, ktorí si tento vynovený hrob zaslúžia. Niekoľkokrát prišli cudzí občania aj
príbuzní zapáliť týmto obetiam sviečku a osobne som
sa im toto „trojhrobie“ hanbil ukázať. Dňa 15.09.2017
– piatok pred slávnostnou hodovou sv. omšou o 10.00
bude vysvätený. Hrob sa nachádza na mieste, kde spolu
aj pod časťou domu smútku boli v 2.sv. vojne osadené
delá, ktoré ostreľovali Žilinu – Vlčince, nemecké veliteľstvo. Čiže je umiestnený na takom mieste,ktoré je
hodné úcty a piety.
V lete sme sa konečne dostali aj k listu vlastníctva ( LV) na hlavné ihrisko. Jedná sa o cca 17400
m2 (viď portál katastra). Pracoval som na tom aj s právnikmi takmer 10 rokov, hlavne, že sa to podarilo. Tí čo
robili a robia futbal u nás určite budú touto správou nadšení. Keby sme mali tento LV skôr, určite by areál OŠK
vyzeral ináč, no bez LV sa nedalo nič robiť, ani žiadať
financie.
Po rozsiahlej rekonštrukcii Základnej školy
Stráňavy je toto ihrisko mojím druhým bodom, na ktorý
som nesmierne hrdý. Ďakujem tým občanom, ktorí svojimi overenými podpismi svedčili u notára pre notárske
úkony, aby sa to dotiahlo dokonca. Ešte raz veľká vďaka
aj za mladú generáciu, nielen futbalistov.
Uskutočnilo sa tiež asfaltovanie hlavnej cesty
v profile, ktorý pred 10 rokmi nebol urobený. Týmto chcem v mene svojom aj obce verejne poďakovať
Žilinskému samosprávnemu kraju, jeho predsedovi
p. Blanárovi a podpredsedovi p. Štrbovi za pomoc pri
tejto akcii a želám im úspech v novembrových voľbách.
Kto pracuje v tomto odvetví vie, o akú sumu sa jedná.
Pri asfaltovaní došlo aj k frézovaniu cesty, či povinné nadvíhanie kanalizačných šachiet. Asfaltovaním
vzniklo taktiež niekoľkomiestne parkovisko pri MŠ, kde
budú mať na základe Obecného zastupiteľstva Stráňavy miesto rodičia s deťmi pri príjazde, alebo odchode z
MŠ, zamestnanci MŠ, a v prípade voľných plôch aj iná
verejnosť.
Keď som už pri parkovaní, musím pred zimnou
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údržbou upozorniť na parkovanie na cestách, kde sú
O
ľudia netolerantní, porušujú dopravnú vyhlášku. ŠKeď
K
sa pozrieme na situáciu na športovej ulici, Plánči, kolónii, či iných uliciach, začína byť pritesno, čo hrozí,
že cez zimu sa v budúcnosti bude musieť uvažovať o
jednosmerkách. A zarážajúce je aj parkovanie na hlavnej ceste po celej jej dĺžke. Vo veľa prípadoch stačí
zacúvať do dvora – ale pohodlnosť je nadovšetko. Následkom tohto sa nebude dať riadne prevádzať zimná
údržba, čím bude trpieť väčšina obyvateľov.
Taktiež pri tejto príležitosti treba riešiť vraky
starých a nepojazdných áut, ktoré dlhodobo „krášlia“
naše okolie. Určite bude OZ od nového roka vo VZN
pamätať na tieto veci - pri poplatkoch. Týmto vyzývam na odstránenie autovrakov z verejných priestranstiev do 30.11.2017. Pri parkovaní všeobecne sú prípady, keď si „dobrí susedia“ zaparkujú svoje autá síce
ku svojmu plotu od svojho pozemku ale tak, aby oproti
sused nemohol vojsť do vlastného dvora. Bol som prizvaný k viacerým prípadom, ale podotýkam – je to v
kompetencii polície. Verejne sa pýtam, ako to riešiť?
Podotýkam, že aj v tomto nie je nad osvedčenú ohľaduplnosť susedov. Prosím a žiadam v týchto prípadoch
– buďme ľudia. Veď ako cez takúto ulicu môže prejsť
hasičské či záchranné vozidlo? Toto platí aj pri susedských sporoch, ktoré v našej obci pribudli, a nikdy nie
je smerodatná výpoveď jednej zo sporných strán, vždy
treba vypočuť obe strany. Preto prosím neohovárajme
a nevynášajme vopred súdy. Aj v tomto prípade platí buďme ľudia.
Čo sa týka rekonštrukcie KD osobne som bol
presvedčený aj s kolegami, zamestnancami, že rekonštrukcia bude uskutočnená v období marec - august a
na hody bude KD vynovený. V týchto dňoch sa podpisujú zmluvy na vykonanie realizácie rekonštrukčných
prác podľa projektovej dokumentácie. Obdobne je to
aj pri rekonštrukcii a prístavbe MŠ. V septembri sa má
uskutočniť počiatočné výberové konanie stavebných
firiem a budeme netrpezlivo od vlády očakávať, či vôbec výzva výjde, veď vidíme aké sú súčasné problémy
na ministerstve školstva.
V minulosti som avizoval výstavbu nájomnej
bytovky zo ŠFRB. Jedná sa o prístavbu či nadstavbu
hasičského domu a bývalej školskej jedálne. Začala sa
projektová časť, osobne som navštívil odborných pracovníkov Obvodného úradu Žilina, aby sme sa oboznámili so stále novšími podmienkami tejto výstavby.
Jedná sa o byty v bývalej jedálni, cca 17 bytov a v hasičskom dome 4-5 bytov. Riešia sa statické posudky,
či iné odborné práce. Keďže každá takáto stavba potrebuje aj odborné vyjadrovačky napr. SSE, SSP, IBP,...
jedná sa o viac ako 20 inštitúcií. Každá má na posúdenie viac ako 30 dní. Stavebné povolenie komplet treba
odovzdať so žiadosťou do konca februára 2018, čo nie
je časovo a technicky možné stihnúť. Preto sa pripraví
kompletný dokument stavebného povolenia tak, aby
nové OZ po voľbách 2018 len vypísalo žiadosť na výstavbu v r. 2019. Ak by všetko klaplo, kolaudácie by
mohli prebehnúť v r. 2020-2021, čiže sa jedná o 4-5
ročný cyklus, keď nerátame napr. rôzne kolaudačné
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STRÁŇAVSKÉ HODY
Hody, tie nám vždy prinesú
celú nošu radostí,
starostovi, úradníkom však pribudnú
starosti.
Na nič sa nesmie zabudnúť,
program treba zostaviť
aj hostí si popozývať,
i zábavu pripraviť.
Na starostu každý tlačí,
už nevie kde hlavu má,
ešte dobre, že pri sebe
Martu a Maroša má.
Na priateľov z Poľska
celý rok sa tešíme,
Moraváci tiež prídu,
ešte k tomu ďalší hostia
na hody sa tu zídu.
V tomto roku nám to vyšlo
celý víkend oslavy,
dúfam, že ich prežijeme
všetci v dobrom zdraví.
Veď z nás mnohí
po celý rok na hody sa chystajú
tešia sa, že zas po čase
s rodinou sa stretajú.
Vo štvrtok dedinou šíri sa
pre deti najlepšia zvesť,
kolotoče postavili,
treba sa hneď na nich zviesť.
A tak kolo kultúraku
pohyb nevídaný,
hemží sa to detičkami,
s nimi aj staré mamy.
Euríčka sa len tak sypú,
nech si deti užijú,
hody, radosť, kolotoče
zas až o rok prídu.
Gazdinky sa v tomto čase
tiež majú čo obracať,
rezne, šalát aj zákusky
treba doma nechystať.
V piatok bude svätá omša,
mnohí z nás na ňu prídu,
domáci aj pozvaní sa v tom našom
kostolíku zídu.
A po omši pred kostolom

pohostenie čaká zas,
hodové vínko a koláče
ochutnáva každý z nás.
V sobotu je hlavný program,
súbory v ňom snažia sa,
a so svojím vystúpením
na pódiu zjavia sa.
Dychovka to odštartuje,
dedinou sa ozýva,
Jožko Ondák diriguje,
na zábavu pozýva.
Potom prídu naše ženy
Dolinka sa volajú,
Palko im tón udáva,
pekné piesne spievajú.
Pribrali si aj dvoch mužov,
v speve nezaostávajú
a ich mocné hlasy
námestím sa rozliehajú.
Katka, Vladko, Janko
na hody tešia sa po celý rok,
nové piesne prezentujú,
poznáte ich, je to ŠOK!
A keď hlavný program príde,
dedina na námestí celá,
nálada dobrá sa vôkol šíri
a každý sa usmieva.
Stánky sú už pripravené,
škola, škôlka, hasiči,
množstvo ľudí na námestí
ich v obsluhe precvičí.
Aj „Peklo“ vo švíkoch praská,
všade sa smiech šíri,
pripíjame navzájom si,
zábavou všetko hýri.
Večer je tu diskotéka,
mládež, stárež ožíva,
hudba sa do ranných hodín
v skvelom mixe ozýva.
A v nedeľu za obedom
príde chasa premladá,
škola, škôlka s učiteľmi
nám svoj program predkladá.
Podvečer krásny nedeľný
sa tu črtá pred nami,
po programe diskotéka
hody budú za nami.
Iste budú vydarené,
tak ako po každý rok,
veď sa nimi posúvame
dopredu o ďalší krok.
Štefánia Martinková
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opravy .... Ale ideme do toho, lebo
byty pre mladých treba. Verím, že to
všetko dobre dopadne, ako pri súčasných 44 bytoch, kde sme nadobudli
skúsenosti.
V auguste sa konali oslavy SNP so zapálením vatry, aby sme
vzdali hold za životy padlým osloboditeľom pri SNP. Všetkým tým, čo sa
ich zúčastnili patrí naša vďaka.
Obec čaká ďalšia investícia,
ktorá je podaná na EU fondy, a to je
vodovodné potrubie pod horou so slobodárkou vrátane časti lokality Pažite.
Viedli sa jednania s firmou DOLVAP
o možnom riešení či spolupráci. Stavebné povolenie máme, ale súhlas k
spolupráci od najpotrebnejšieho subjektu – SEVAK-u Žilina sme dostali
predbežne až po roku 2020. Vodovodné potrubie v tejto časti je dlhodobo v zlom technickom stave. Pri EU
fondoch by musela obec prevziať výtlačnú stanicu, vodojem, čiže celkovú
súčasnú trať vody, čo je problém problémov. V prípade nejakého nezdaru by
sa obec dostala týmto momentom do
neriešiteľnej situácie. Podľa všetkého
by to bolo pre obec z finančného hľadiska pri nezdare a pri rozpočte viac
ako 1 mil. € len na vodu, takmer likvidačné. Keďže tento problém treba
začať riešiť, sme s týmto projektom v
začiatkoch, obec musí byť pri riešení
veľmi veľmi opatrná, ale nápomocná.
O ďalších krokoch v tejto záležitosti a
aj o iných Vás budeme informovať.
Ďalej chcem oznámiť občanom, že dňa 30.09.2017 náš Dobrovoľný hasičský zbor v Stráňavách
bude sláviť už 90 rokov od svojho založenia. O programe a priebehu slávnosti bude verejnosť informovaná.
Ďalšie pripravované akcie
poriadané OcÚ a ZPOZ Stráňavy sú:
Úcta k starším
– 18.10.2017
Posedenie jubilantov – 16.11.2017
Mikuláš a vianočné trhy – 01.12.2017
Ako vždy, chcem poinformovať o začiatkoch futbalových súťaží. Prajem všetkým mužstvám veľa
úspechov, no najpodstatnejšie je, že
pribudlo „B“ mužstvo dospelých. Čas
ukáže ako sa im bude dariť.
Záverom mi dovoľte popriať
Vám v mene svojom hodnotné prežitie hodových slávností (program je na
inom mieste) s prianím, aby sme mali
dobré počasie a užili si hodovú atmosféru. Ešte raz Vám prajem, vážení
spoluobčania, veľa zdravia a pohody
do ďalších dní roka 2017.
Ing. Jozef Papán
starosta obce
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Škola volá ....
Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci !
Dva
mesiace
letných
prázdnin ubehli ako voda a je tu
september so svojou slávnostnou
atmosférou. Dúfam, milí žiaci, vážení pedagógovia, že ste si počas
prázdnin a dovoleniek dobre oddýchli, užili si krásy leta a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu do
nového školského roka.
V tomto školskom roku ZŠ
bude navštevovať 158 žiakov zo
Stráňav a Mojšovej Lúčky a vyučovať bude 16 pedagogických a
výchovných pracovníkov:
1.Triede Mgr. Zuzana Majerníková
2.Triede Mgr. Renáta Bernátová
3.Triede Mgr. Erika Ceterová
4.Triede Mgr. Marcela Ondáková
5.Triede Ing. Viera Kollárová
6.Triede Mgr. Eva Laurová
7.Triede Mgr. Ingrid Porubčanksá
8.Triede Mgr. Zuzana Machynová
9.Triede Mgr. Janka Slezáková
Ďalej v našej škole budú
vyučovať p. Mgr. Tatiana Peťková, p. Mgr. Zuzana Gašparíková,
p. Mgr. Zuzana Samcová, p. Mgr.
Edita Šubová, p. Ing. Michaela
Duchoňová a p. farár Mgr. Pavol
Hrvol.
Srdečne chcem privítať
Vás, milí prváci. Určite je pre vás
tento deň naplnený pocitom zvedavosti a túžby po poznaní. Dnes sa
pre vás otvára veľká kniha života
naplnená učením. Je v nej množstvo písmen a číslic, ktoré sa spoločne s pani učiteľkou postupne
naučíte. Knihy, ktoré dostanete,
budú vašimi najlepšími priateľmi.
Každý deň bude pre vás veľkým
zážitkom. Prajem vám v základnej
škole veľa úspechov.
Veľmi dôležitý rok čaká aj
vás, milí deviataci. V tomto šk.roku urobíte dôležité rozhodnutie,

ktoré ovplyvní váš ďalší život. Budete si vyberať strednú školu, na
ktorej budete pokračovať v štúdiu,
a pripravovať sa na život a povolanie. Rozhodnite sa preto zodpovedne podľa svojich schopností a
možností.
Aj ostatným žiakom prajem úspešný začiatok plnenia si
školských povinností. Očakávam
od vás aktívnu účasť a zapájanie
sa do rôznych súťaží a olympiád, v
ktorých môžete preukázať svoj talent a nadanie. Dúfam, že výsledkami v týchto aktivitách nadviažete na úspechy z minulých rokov a
budete vzorne reprezentovať svoju
školu.
Vážení rodičia! Vám pribudli ďalšie povinnosti. Viacerí
ste viedli svoje dieťa po prvýkrát
do školy. Určite si kladiete otázky,
ako to vaše dieťa zvládne. Odpoveď na ne vám dajú vaše deti a čas.
Nezabúdajte, že vaše dieťa potrebuje aj naďalej lásku, starostlivosť
a trpezlivosť z vašej strany, ako aj
pokojné rodinné zázemie. Usilujte
sa na svoje dieťa pôsobiť tak, aby
si plnilo školské povinnosti a ku
škole a pedagógom sa správalo s
úctou. Ubezpečujem vás, vážení
rodičia, že vaše deti sú v dobrých
rukách skúsených pedagógov.
Milé kolegyne, vo výchovno vzedlávacom procese máte nezastupiteľné miesto. Na prahu nového školského roka vám prajem
veľa radostí z výchovy a vzdelávania vašich žiakov, pevné zdravie a
podporu zo strany rodičov.
Školský rok 2017/2018 týmto považujem za otvorený a prajem nám
aby bol úspešný.
					
Mgr. Brodňanová Miroslava

Štatistika od posledného
vydania zvestí
NARODENIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michaela TABAČKOVÁ, 04. 04. 2017
Stráňavy 324
Andrej HOMOLA, 10. 04. 2017
Stráňavy 403
Emma ŠKUBÁKOVÁ, 18. 04. 2017
Stráňavy 401
Zoja ŠKUBÁKOVÁ, 18. 04. 2017
Stráňavy 401
Sabína TURANCOVÁ, 21. 04. 2017
Stráňavy 236
Amália KASPEROVÁ, 05. 06. 2017
Stráňavy 427
Dávid BARTOŠ, 15. 06. 2017
Stráňavy 6
Adela ZUZIAKOVÁ, 15. 06. 2017
Stráňavy 101
Filip KOVÁČIK, 29. 06. 2017
Stráňavy 426
Aneta PIROHOVÁ, 12. 06. 2017
Stráňavy 439
Pavol BUKOVÝ, 23. 08. 2017
Stráňavy 424

SOBÁŠE
•
•
•
•
•
•
•
•

Marián KOVÁČIK a Mgr. Zdenka
MACÚŠOVÁ   30. 04. 2017
Ing. Tibor TAKÁCS a Jana KOSTKOVÁ
27. 04. 2017
Ing. Zuzana HREUSOVÁ a Juraj HALUŠKA
02. 06. 2017
Marek BIZÍK a Lenka PAVLÍKOVÁ
24. 06. 2017
Ing. Ľubica KUBANYOVÁ a Juraj DANČÍK
05. 08. 2017
Peter LONČÍK a Petra PACÍKOVÁ
12. 08. 2017
Martin DAŇO a Mgr. Michaela HREUSOVÁ
26. 08. 2017
Ing. Martin HOMOLA a Júlia VEREŠOVÁ
25. 08. 2017

ÚMRTIA
•
•
•
•
•
•

Zuzana TÓTHOVÁ 21. 05. 2017
Mária STANCOVÁ 07. 06. 2017
Stanislav TANCOŠ 20. 06. 2017
Gabriela KAMPASOVÁ 13. 07. 2017
Vincencia CHMELOVÁ 21.07 2017
Juraj MORAVČÍK 31. 08. 2017

PRIHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Jozef ŠORMAN 179
Miriam ŠORMANOVÁ 179
Jakub HERKEĽ 179
Ing. Jiří NOVÁK 496
Ing. Ľuboš ZUZIAK 101
Mgr. Zdenka KOVÁČIKOVÁ 426
Lenka BIZÍKOVÁ 387
Mária ČERŇANOVÁ 196
Miroslav KRAMARA 68

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ján ŠTAFEN
Ján LÚČAN
Miloslav BIZÍK
Kamila BIZÍKOVÁ
Ján HRBEK
Michaela TRPÍŠOVÁ HALAMOVÁ
Soňa ONDÁKOVÁ
Martin EVIAK
Katarína EVIAKOVÁ
Daniel EVIAK
Katarína EVIAKOVÁ
Vanesa EVIAKOVÁ
Jana PÚČKOVÁ
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Ó, Mária,
Matka naša....
Ó, Mária, Matka naša,
ó Ty Sedembolestná,
my sme tebe za bolesti
vždy povďační zo srdca.
Máme nad Tebou sústrať,
vidiac tú Tvoju bolesť,
ktorú si s Kristom trpela
tiež i za slovenskú vlasť.

Nech Panna Mária, ktorá sa
k nám prihovára vo Fatime alebo ako
ju my uctievame ako Sedembolestú,
je jednou Matkou, ktorá nás chce povzbudzovať, napomínať a ochraňovať. Snažme sa ju počúvať ako našu
dobrú Matku.
Mgr. Pavol Hrvol
správca farnosti

Panna Mária Sedembolestná,
oroduj za nás.

Letný tábor
Zliechov 2017
Ako každý rok, aj toto leto sa
deti zo Stráňav mohli zúčastniť letného tábora pod vedením p. farára
Pavla Hrvola a 9 animátorov (Lucia
Brodňanová, Patrik Badík, Mirka Barošincová, Timea Hrušková, Samuel
Kohút, Samuel Štrba, Katarína Pytlová, Barbora Bačinská, Adriána Tabačková). Tábor sa konal v Zliechove, v
škole v prírode.
Témou celého týždňa bola
jednota. Každý deň sme mali pripravené rôzne aktivity na témy: Jednota
v rodine, Jednota a priatelia, Jednota vo svete a Jednota v cirkvi. Snažili sme sa v deťoch vzbudiť pocit
súdržnosti a priateľstva.Každé ráno
sme začínali spoločnou modlitbou a
poďakovaním. Nasledovali raňajky a
potom téma dňa s ktorou sa deti popasovali v 4 skupinách: Samkova 10,
Výnimoční, Dúhoví smajlíci a 11 KK.
Po obede sme mali chvíľku na odpočinok. Popoludní sa deti hrali na ihrisku športové a spoločenské hry. Každý
večer sme všetci išli na svätú omšu,
kde sme spolu spievali a hrali.

Spoločné chvíle sme si vychutnali aj pri opekačke, diskotéke a
filmových večeroch. Deti si vyskúšali
aké je to vyrobiť si erb v skupine, svoj
vlastný rodinný erb a aj to, aké náročné je viesť svätú omšu.
Pri súťažiach boli deti veľmi súdržné, navzájom sa povzbudzovali a
podporovali, každá skupina túžila zvíťaziť.
Snažili sme sa udržiavať si poriadok a preto sme bodovali čistotu na
izbách. Viacerým bolo smutno za domovom a rodičmi, ale spolu sme to zvládli. Sem tam sa objavili aj boľavé očká, ušká, kolienka alebo hlavičky.
Na konci sme odmeňovali všetky deti diplomami, napr. za najviac
zjedených rožtekov alebo
za najkrajšie účesy. Ja sama
som sa tábora zúčastnila
prvýkrát, veľmi sa mi páčilo
a už sa teším na budúci rok.
Verím, že deti si to užili rovnako ako ja a môžeme sa na
nich tešiť aj nabudúce...
Adriána Tabačková
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Na nebi sa ukázalo znamenie... žena odetá slnkom, potvrdzuje
vizionár z Patmosu v knihe Zjavenia
a zaznamenáva tiež, že sa chystala porodiť syna. Potom v evanjeliu sme počuli Ježiša povedať učeníkovi: „Hľa,
tvoja matka“ Máme Matku. Prekrásnu
Pani, hovorili si medzi sebou fatímski
vizionári cestou domov v ten požehnaný deň 13. Mája pred sto rokmi.
A večer sa Hyacinta nezdržala a vyjavila tajomstvo matke: „Dnes som
videla Pannu Máriu.“ Videli nebeskú
Matku. Po stope, ktorú sledovali ich
oči, sa naťahovali oči mnohých, no
nevideli ju. Panna Mária sem neprišla
preto, aby sme ju videli. Na to budeme mať celú večnosť, pochopiteľne,
ak pôjdeme do neba. Ona nám svojou
predpoveďou a upozornením na nebezpečenstvo pekla, do ktorého vedie
často predkladaný i vnucovaný život
bez Boha a znesväcujúci Boha v jeho
stvoreniach, prišla pripomenúť Svetlo Boha, ktorý prebýva v nás a chráni
nás, ako sme počuli v prvom čítaní,
„dieťa bolo uchvátené k Bohu“. A
podľa Luciiných slov traja privilegovaní sa ocitajú vo vnútri Božieho svetla, čo vyžarovalo z Panny Márie. Ona
ich zahaľovala plášťom svetla, ktorý
jej dal Boh. Podľa myslenia a cítenia
mnohých pútnikov, ak nie všetkých,
Fatima je predovšetkým týmto plášťom svetla, ktorý nás zakrýva tu i na
ktoromkoľvek mieste zeme, keď sa
utiekame pod ochranu Panny Márie
a prosíme ju, ako nás to učí modlitba Zdravas Kráľovná: „ukáž nám
Ježiša“.

Drahí, máme Matku. Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z
nádeje, ktorá sa opiera o Ježiša.
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Náhoda
či vyprosené milosti!
Drahí farníci.
Pripomíname si 5. výročie zriadenia našej farnosti. Dekrét zriadenia
podpísal Mons. Tomáš Galis, biskup
Žilinskej diecézy s platnosťou od
1. júla 2012 ako farnosť Sedembolestnej Panny Márie – Stráňavy.
Zaspomínajme si spolu.
Možno nám to lepšie objasní túžba
našich predkov po Božom chráme
v našej obci. Túžba bola taká veľká,
že začali vyberať peniaze na stavbu
kostola. Prišla nová doba – budovanie
socialistickej spoločnosti – ktorá Boha
nepotrebovala. A tak aj peniaze vyzberané na stavbu kostola zmenili majiteľov. Dnes už len sám Pán Boh vie, kde
sa podeli. A tak tí, čo chceli žiť verne
svoje krstné a birmovné sľuby, museli
i naďalej šliapať letom i zimou do farského kostola v Strečne, či už na sv.
omšu, alebo prijať iné sviatosti. Túžba
ale ostala a bola premenená na vrúcne
modlitby a prosby, ktoré Boh vyslyšal, pretože Pán povedal: “PROSTE
A DOSTANETE“! Dá sa tak povedať,
že tu sú prvopočiatky našej farnosti.
Z našej farnosti pochádzalo 5 rehoľných sestričiek, ktoré sa dennodenne
modlievali na tento úmysel – za stavbu kostola – a za vzbudenie kňazských
povolaní z našej farnosti. Obetovali na
tento úmysel všetky trápenia a ťažkosti ich rehoľného života, ktoré im pripravil socialistický režim.
Trošku si ich predstavme:
Sestra Angela Bernadeta
Macková – Narodila sa 18.10.1924 v
Stráňavách rodičom Pavlovi a Anne.
Pochádzala z viac početnej rodiny.
Do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky vstúpila v Ladcoch 1.5.1950. Pracovala vo viacerých domovoch. V
Nitre na detskom oddelení, no po zákaze činnosti reholí pracovala vo viacerých továrňach napr. Tepliciach nad
Metují, Smečno, Heřmanuv Městec,
Bíla Voda. Mala mierumilovnú povahu, veselosť a čistý humor. Všetci ju
mali radi, volali ju kuriatko, lebo jej
bolo všade plno. Chodila po oddeleniach a kde videla, že treba niektorej

pomôcť, hneď bola pri nej lebo tým
ktoré boli staré a choré a nevládali,
krátili stravu. Bola skromná, nenápadná a všetko čo jej život uštedril,
brala dychom živej viery, aj keď jej
život nebol ružovou záhradou. Všetko obetovala za svojich príbuzných a
rodákov. Nikto ju nevidel plakať ani
sa sťažovať. V kútiku sa modlievala,
aby to videl a počul najmä Boh, ktorému s radosťou slúžila. Ako dôchodkyňa bola v Horných Lefantovciach a
v Nitrianskom Pravne. Svojím utrpením a neustálym pracovaním na sebe,
nadobudla spôsoby anjela aj v starobe, začo jej patrí veľká vďaka, že nám
ukázala svojim životom ako i napriek
ťažkostiam kráčať s úsmevom na tvári
ďalej, nechať sa viesť Kristom, potom
má všetko svoj zmysel a cieľ, pre ktorý žijeme. Ďakujeme za váš príklad
života a prosíme, robte nám božieho
anjela naďalej a pomôžte nám stretnúť
sa pri stole nášho Pána vo večnej blaženosti.
Druhou sestrou, ktorú vám
chceme predstaviť je sestra Terézia
Floriána Ondáková.
Narodila sa 24.5.1928 v Stráňavách
rodičom Jánovi a Pavlíne. Pochádzala
zo 7 detí. Do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
vstúpila 22.6.1949 v Ladcoch. Ako
kandidátka a postulantka pracovala
v nemocnici v Trenčianskych Tepliciach. Prvé sľuby zložila 24.6.1954.
Od roku 1950- 1956 pracovala v nemocnici v B. Bystrici. V Podolínci v
charitnom domove od roku 1956 –
1961 až kým nebola internovaná do
Českej republiky, kde pracovala v továrni v obci Plavý. Neskôr pracuje v
domove dôchodcov v Doksy a v obci
Sloup tiež v Čechách. Od roku 1974
– 1989 pracuje v charitnom dome
pre rehoľníkov a kňazov v Pezinku.
V Brehove pracuje tiež v charitnom
domove do roku 1993 a neskôr pracuje na farnosti Plaveč. Od roku 1995
pracuje v Bošanoch pre choré rehol.
sestry. Od roku 1999 pracuje cv Nitre v provinciálnom dome sestier ako
kuchárka. Zomrela v Nitre 27.8.2012.
Ďalšia rehol. sestrička je Paulina Imelda Kyselová.
O tejto sestričke vieme veľmi málo.

Pochádzala z veľmi chudobnej rodiny,
matka jej zomrela keď bola ešte dieťa. Po rozpustení reholí od barbarskej
noci sa jej životná púť uberala veľmi
dramaticky. Odmietla vystúpiť z rehole a tak bola nútená ťažko pracovať v
továrňach a na štátnych majetkoch s
tými, ktorí sa vzopreli socialistickému
režimu. Umorená ťažkou chorobou
poručila svoju dušu Pánovi (dátum jej
smrti nevieme)
Predposlednou rehol. sestrou,
ktorú vám chceme predstaviť, je Valentína Vrabcová.
Hoci sa narodila 21.12.1930 v Trnovom, rodičom Jánovi a Jozefíne, vyrastala v Stráňavách. Pochádzala z
8 detí, mala 6 bratov a 1 sestru. Ako
žiačka meštianskej školy v Žiline, ktorú viedli školské sestry sv. Františka
už od augusta 1944 nastúpila do kandidatúry a v auguste 1946 bola už prijatá do noviciátu k školským sestrám
a dostala meno Teodorika. Ukončila tu
vzdelanie učiteliek mat. škôl. V roku
1948 absolvovala v Žiline režisérsky
kurz. Keď kongregácia, v ktorej bola
otvorila novú misiu v Čile, hneď sa
prihlásila ako misijná pracovníčka, a
21.12.1948 nastúpila so svojimi spolusestrami na niekoľko týždňovú plavbu do Čile, kde dorazili 19.1.1949.
Ako 18-ročná zložila doživotne sľuby
v druhom ročníku juniorátu priamo v
misii v meste Talca 24.2.1952. Služba
nebola ľahká. Sestry sa v noci museli
učiť španielčinu, a aj látku, ktorú nasledujúci deň prednášali deťom v základných školách, ktoré učili. V Čile
pobudla 9 rokov (1964 učila v Porte
Zuelo, vo Viňadelmar a po roku sa
vracia do mesta Talca). Po 16 - rokoch
misijnej služby sa vracia do Európy.
Stáva sa členkou talianskej provincie,
a zmení si rehol. meno na Valentína.
Pôsobí v Ríme, v Nemecku pracuje 4
roky v nemocnici. Od 1.1.1969 pracuje ako laborantka na klinike, pretože
si štúdiom na zdravotnej škole dopĺňa vzdelanie, a získava certifikát ako
laborantka – 10 rokov pracuje v Meráne, a je radkyňou v generálnej rade.
V roku 2000 odchádza do dôchodku.
Rozhodla sa, že po 63 rokoch života
v zahraničí, sa vráti na Slovensko. V
Okoličnom sa stáva členkou slovenskej provincie. Posledné roky života
prežila v službe modlitby a obety. Keď
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ju choroba upútala na lôžko, znášala
to s odovzdanosťou do božej vôle.
Zomrela 2.10.2015 na sviatok anjelov
strážnych. Pochovaná je v kongregačnej hrobke v Ružomberku.

A TERAZ O KŇAZOCH Z NAŠEJ FARNOSTI:
Keďže do farnosti Stráňavy patrí aj
Mojšová Lúčka, privlastníme si kňaza
vdp. Jána Daniša. Narodil sa v Mojšovej Lúčke rodičom Štefanovi a Magde
rod. Škvarnovej 25.5.1936. Pochádzal
zo 4 detí. Za kňaza bol vysvätený v
Bratislave 26.6.1960. Pôsobil v rôznych farnostiach, najdlhšie na Kysuciach v obci Zákopčie od 1.9.1969
do 1.7.1993. V tejto farnosti ho dvakrát prepadli, a spôsobili mu vážne
zranenia. Tak pre oslabený zdravotný
stav, bol preložený a poverený ako
správca farnosti vo Fačkove. Zomrel
26.10.1994 a je pochovaný na cintoríne v Mojšovej Lúčke, kde v nádeji
na večný život očakáva svoje vzkriesenie.
Druhým kňazom z našej farnosti je
vdp. Pavol Maretta.
Narodil sa 12.1.1968 rodičom Ivanovi a Márii rod. Kačníkovej. Pochádza
z 3 detí. Kňazskú vysviacku prijal
19.6.1993 z rúk diecézneho biskupa
J.E.Kardinála Korca. Primičnú sv.
omšu slávil 27.6.1993 na priestran-

stve pred kultúrnym domom v Stráňavách. Ako kaplán pôsobil v rôznych farnostiach, napríklad Krásno
nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto,
Močenok, atď... Neskôr bol poverený
spravovať farnosť Stará Bystrica, kde
zrekonštruoval kostol aj farskú budovu a dokončil stavbu nového kostola v
Radôstke. Teraz spravuje farnosť Podskalie v okrese Pov. Bystrica .
Tretím kňazom z našej farnosti je
salezián don. Jozef Špalek SDB.
Narodil sa 1.5.1972 rodičom Ondrejovi a Matilde rod. Ďurčovej. Pochádza
zo 4 detí. Kňazskú vysviacku prijal
v Ban. Bystrici 16.6.2001. Primičnú
sv. omšu slávil v rodnej obci Stráňavy, v kostole Sedembolestnej Panny
Márie 24.6.2001 o 10 hod. Pôsobil v
Bratislave, v Novej Dubnici a teraz je
Direktorom v Ban. Bystrici – Sásová.
Vyprosujme našim kňazom hojnosť
Božích milostí a darov Ducha Svätého.
Milí farníci, ostatné udalosti
poznáte! Dnes máme vlastný kostol,
vlastnú farskú budovu a kňaza ktorý
nám bol zvláštnym vedením Ducha
Svätého pridelený. On dvíha vieru v
PRAVÉHO A JEDINÉHO BOHA v
našej obci, dalo by sa povedať PRIAMO Z POPOLA! Tak mu teda zaželajme, aby sa mu táto práca darila, aby
priniesla hojné ovocie a s pomocou
Božou vybudoval v našich srdciach
skutočné živé Božie chrámy. Buďme
mu pri tom teda nápomocní, a modlime sa za neho a aj za to, aby aj dnes
mladí ľudia z našej farnosti pocítili
túžbu po kňazskom a rehoľnom povolaní!
„VŠETKO NA BOŽIU ČESŤ A SLÁVU!“
Mgr. Alžbeta Pešková
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Zatiaľ poslednou rehol. sestrou
je Ladislava Balcová.
Narodila sa 24.4.1923 v Stráňavách,
rodičom Vincentovi a Štefánii do
kresťanskej rodiny. Okrem základnej
školy si urobila sanitársky kurz, kurz
varenia a ručných prác. Bola veľmi
pozorná, a dobre vnímala boží hlas,
ktorý ju pozýval do zasväteného života. Odpovedala Bohu svojím ÁNO,
a 13.3.1950 vstúpila do seminára v
Ladcoch, kde bola veľmi krátko, len
4 mesiace. Sestrička vynikala svojou jednoduchosťou, pokorou, vždy
s úsmevom na tvári, ako pravá Dcéra
kresťanskej lásky. Po seminári bola
poslaná do nemocnice v Nitre. Po 5
rokoch bola preložená do nemocnice
v Levoči, kde svedomito opatrovala
chorých. Pri likvidácií reholí, sestrička Ladislava bola nasilu poslaná do Čiech – do Rábov u Pardubíc,
k mentálne postihnutým chlapcom. I
tu pracuje s veľkou láskou a trpezlivosťou, za čo ju chlapci mali veľmi
radi. V roku 1977 bola na prianie
našich predstavených preložená do
Mendryky, kde sa všetko prerábalo,
lebo kláštor bol veľmi zničený. Tu jej
chodili vypomáhať aj chlapci z Rábov, ktorým predtým slúžila. Neskôr,
keď jej ubúdali sily, bola preložená
do nemocničky, kde vyšívala najmä
kalichové prádlo. Všetko čo robila,
robila precízne a vzorne. Každú voľnú chvíľu využívala na spojenie s Pánom. Často sme ju videli v kaplnke
pred Najsvätejšou Sviatosťou adorovať. Tiež veľmi rada chodievala do
parku, kde sa modlila k Panne Márii

Lurdskej. Často chodievala do kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, aby
pozdravila Patrónku Slovenska. Rada
rozdávala radosť druhým, bola pre
nás žiarivým príkladom. Tak ako celý
život slúžila, tak aj tichučko ju Pán
povolal do večnej slávy 16.6.2011. Je
pochovaná vo Svitavách. Čo je najzaujímavejšie, že kostol je postavený
na mieste, kde aj Balcová rodina mala
pozemok, ktorý darovali na tento účel.
Ešte zaujímavejšie je, že prvý farský
urad v Stráňavách mal sídlo v dome
rodiny Balcovej a to konkretne v tej
časti od potoka, ktorá patrila sestričke
Ladislave a jej bratovi Gašparovi.
„ JE TO NÁHODA, ALEBO ZVLÁŠŤ
VYPROSENÁ MILOSŤ?!“
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Detský kútik

Škola volá

Ktorý tieň patrí opičke ?

Nájdete cestu ku kačičke ?

Pospájajte čísla od 1 do 44

Omaľovánka

Do školy nemôže prísť nikto neskoro. Chlapček preto nesmie zablúdiť a musí sa vybrať tou správnou cestičkou.
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Krížovka
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Blahoželáme výhercovi

Výherca : Duháčková Mária, Stráňavy 309
		
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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OŠK BANÍK Stráňavy - ročník 2017/2018
rozlosovanie jeseň 2017
IV. liga SEVER
A. MUŽI :
7K
OŠK Baník Stráňavy (A)
8K
MŠK Kysucké Nové Mesto
9K
OŠK Baník Stráňavy (A)
10K
ŠK Tvrdošín (A)
11K
OŠK Baník Stráňavy (A)
12K
MFK Dolný Kubín (A)
13K
OŠK Baník Stráňavy (A)
14K
OŠK Baník Stráňavy (A)

B. MUŽI :
16.09.2017 15:00
ŠK Javorník Makov
23.09.2017 15:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
30.09.2017 14:30
ŠK Závažná Poruba
08.10.2017 14:30
OŠK Baník Stráňavy (A)
14.10.2017 14:30
FK Terchová
22.10.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
28.10.2017 14:00
MFK Ružomberok (B)
04.11.2017 13:30
TJ Jednota Bánová (A)

IV. liga dorast
DORAST :

2K
VOĽNO
7K
Podhorie
8K
OŠK Baník Stráňavy (B)
9K
Lietava
10K
OŠK Baník Stráňavy (B)
11K
VOĽNO
12K
OŠK Baník Stráňavy (B)
13K
Babkov

15.09.2017 15:30
17.09.2017 15:00
OŠK Baník Stráňavy (B)
24.09.2017 15:00
Kunerad
1.10.2017 14:30
OŠK Baník Stráňavy (B)
8.10.2017 14:30
Ďurčiná
15.10.2017 14:30
22.10.2017 14:00
Dolná Tižina
29.10.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)

I. MIRAGE trieda žiaci
ŽIACI

16.09.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
23.09.2017 14:00
TJ Fatran Varín (A)
30.09.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
07.10.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
14.10.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
21.10.2017 14:00
MŠK Kysucké Nové Mesto (B)
28.10.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)

2K
Predmier
7K
Stráňavy
8K
Hvozdnica
9K
Stráňavy
10K
Hliník
11K
Stráňavy
12K
Štiavnik
13K
Stráňavy

15.09.2017 10:00
Stráňavy
17.09.2017 10:00
H. Hričov
24.09.2017 10:00
Stráňavy
1.10.2017 10:00
Krasňany
8.10.2017 10:00
Stráňavy
15.10.2017 10:00
Nededza
22.10.2017 10:00
Stráňavy
29.10.2017 10:00
Veľké Rovné
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7K
FK Strečno
8K
OŠK Baník Stráňavy (A)
9K
TJ Višňové
10K
OŠK Baník Stráňavy (A)
11K
ŠK Radoľa
12K
OŠK Baník Stráňavy (A)
13K
TJ Slovan Skalité

III. DOXXbet trieda dospelí
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OŠK Baník Stráňavy - ročník 2017/2018
TABUĽKY

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

Stráňavy
Ružomberok B
Belá - Dulice
Bytča
Terchová
Bánová
Makov
Rosina
Diviaky
K. N. Mesto
Žabokreky
Staškov
Tvrdošín
Z. Poruba
D. Kubín
Trstená

7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
6
7

6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
2
1
1

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

1
0
2
2
2
2
1
4
3
4
4
3
3
5
5
6

24:10
29:5
22:9
10:11
21:10
15:4
16:8
14:19
9:15
9:19
9:20
8:13
7:12
7:16
9:16
7:29

18
17
15
15
13
13
12
9
7
7
7
6
6
6
3
3

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

0
1
0
2
1
3
3
3
3
4
2
4
5
6

26:3
26:4
38:10
17:15
18:8
8:8
11:13
5:9
11:17
7:9
10:13
8:24
4:25
0:31

18
15
14
12
11
9
9
7
7
6
6
4
3
0

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

K. N. Mesto B
Rajec
Vysoká n. Kysucou
Strečno
Stará Bystrica
Varín
Skalité
Kamenná Poruba
Zborov n. Bystricou
Oščadnica
Stráňavy
Višňové
Radoľa
Podvysoká

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

III. DOXXbet trieda dospelí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stráňavy B
Ďurčiná
Dolná Tižina
Trnové
Zádubnie
Kunerad
Lietava
Podhorie
Babkov

5
4
5
5
4
4
4
4
3

4
3
2
2
2
2
1
1
0

0
1
1
1
0
0
1
0
0

1
0
2
2
2
2
2
3
3

21:11
14:3
12:10
10:16
15:11
9:12
2:14
6:9
7:10

12
10
7
7
6
6
4
3
0

I. mirage trieda žiaci
1
Predmier
2
Hliník
3
Stráňavy
4
Štiavnik
5
Hvozdnica
6
Veľké Rovné
7
Nededza
8
Dlhé Pole
9
Bytčica
10 Horný Hričov
11 Hôrky
12 R. Teplice - Konská
13 Zbyňov
14 Krasňany
Zdroj : www.futbalnet.sk
k 11.09.2017

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0

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

0
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5

25:7
15:4
36:3
37:4
34:10
28:12
22:9
16:20
12:28
6:16
5:47
8:22
6:30
1:39

15
15
13
12
12
9
9
6
6
3
3
1
0
0

MOTOKROS
MX Team Stráňavy sa zúčastnil seriálu ADAM-STAV CUP 2017, v ktorom sa veľmi dobre darí chalanom. V
prvom preteku v Trenčíne dokonca získali prvé tri miesta. Najlepšie sa darí Radoslavovi Peškovi, ktorý vyhral suverejne
v Trenčíne aj Slov. Pravne, v Ješkovej Vsi 3.miesto a Sverepci 5. miesto. Už v predstihu si vybojoval 1. miesto celkovo
v seriáli ADAM-STAV CUP 2017 v triede MX1. Peter Vereš v Trenčine skončil na 3. mieste. V Slov. Pravne a Ješkovej
Vsi 11. miesto a 9. miesto.Vo Sverepci po nepríjemnom kontakte s jazdcom na skoku skončil na 12. mieste. Celkovo sa
priebežne nachádza na výbornom 6.mieste. Michal Lehotský sa zúčasnil v dvoch pretekoch, kde obsadil v Trenčine a
Ješkovej Vsi vynikajúce 2. a 4. miesto. Celkovo je na 4.mieste. Rastislav Valach sa pre dlhodobé zranenie nereprezentuje
team. Naši jazdci sa zúčastnia ešte 1.10.2017 na jedných pretekoch.
Chceme podakovať sponzorom trénerom a mechanikom za výbornú spoluprácu
Sponzori : hlavný sponzor OBEC STRÁŇAVY
LED BECY s.r.o
BERGAS s.r.o MOTOLINE s.r.o

ZRUB STOLY

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

