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Symbolických 75 sviečok padlým hrdinom
v bojoch za oslobodenie
vestibul kultúrneho domu
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Prihováram sa
Vám v tomto veľkonočnom čase –
absolútne netypickom, pre ľudstvo
veľmi bolestivom
a stresujúcom. V obci sa ako
vždy uskutočnili plesy, fašiang, a v marci nastala situácia aká podľa historikov na
Slovensku či v Európe nebola. COVID-19 (Co-19) sa
nekontrolovateľne rozšíril z
Číny, do Talianska, Španielska .. a zasiahol aj Slovensko.
Aj obec zareagovala na túto
pandémiu výzvou na šitie
rúšok, prišlo „až“ šesť dobrovoľníčok, + domácnosti,
ktoré ochotne poskytli látky
aj iný materiál na rúška. Všetkým patrí naša veľká vďaka.
Čo sa týka činnosti v obci, prístavba MŠ je na
90% hotová, chýbajú vonkajšie omietky a dokončuje sa
vstupná rampa. Čo nás bude
zrejme zdržovať, je preloženie elektrického stĺpa cca o
3 m, na ktorom pracujeme už
od júla 2019 a v súčasnosti je
apríl 2020. Bohužiaľ obdobná
je aj niekoľkoročná situácia s
prípojkami vody na Pažitiach
– neskutočne neprekonateľná
byrokracia spoločností, ale
čo už, žijeme na Slovensku.
Taktiež upozorňujeme na zrušenie osláv 75. výročia oslobodenia,ktoré sa malo konať
3.5.2020 na Javorinách – bohužiaľ. A presúvajú sa aj iné
akcie: Deň matiek, MDD,
Uvítanie detí do života ...
Čo sa týka Co-19, roznášali sa rúška, ďakujem za
pomoc kňazovi Mgr. Pavlovi
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Hrvolovi a tiež bola a je možnosť objednať si stravu na kúpalisku. To stále trvá. Pretože
situácia sa každým dňom vyvíja, treba sledovať televíziu,
či obecnú stránku o aktuálnych nariadeniach, ktoré operatívne riešil aj krízový štáb
obce. Preto ešte raz apelujem,
nariaďujem, aby sa na verejnosti nosili rúška, dodržiaval odstup od iných osôb a v
prípade príznakov na CO-19
kontaktovať lekára...
Môj osobný postreh na
súčasnú dobu je v tom, že je
to len spôsob sebaobrany našej zeme proti „modernému“
konzumnému spôsobu života. Toto vo svete spôsobilo
kolaps a príroda sa postavila
proti svojvôli ľudí, pretože
niektorí sme si mysleli, že
už si môžeme robiť čokoľvek. Tempo aké ľudstvo nastavilo v minulom období
bolo neudržateľné – požiare,
povodne boli len lokálne, no
Co-19 je globálny, celosvetový problém. Ľudstvu bez pokory, ale s veľkou aroganciou
dostalo príučku od prírody a v
bezmocnosti čakáme na ďalší
vývoj. Zatvorili sa školy, úrady, fabriky, nekonajú sa sv.
omše, zistili sme, že vieme
byť bez futbalu, kávičkovania
v meste, dovoleniek....
Touto cestou mi dovoľte poďakovať všetkým tým,
ktorí sú nápomocní pri riešení
problémov našich starkých.,
Poďakovanie patrí zdravotníkom, predavačkám, poštárom
... všetkým tým, čo musia

chodiť do práce a zabezpečujú chod spoločnosti – ešte raz
veľká vďaka.
Záverom mi dovoľte
popriať vinš národných dejateľov : „Slovensko aj keď si
národ malý, ži úspešne v dobrom zdraví“ to si vyprosujme
u našej patrónky – Sedembolestnej Panny Márii.

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

VEREŠOVÁ Viktória
KOMADA Oliver
KUBOVÁ Zina
KRAJČÍ Ondrej Juraj
MORAVČÍK Eliáš      
MRÁZIK Teodor
KUBICOVÁ Martina
Bartošová Diana

Stráňavy 311
Stráňavy 362
Stráňavy 159
Stráňavy 58  
Stráňavy 211
Stráňavy 505
Stráňavy 304
Stráňavy 6

SOBÁŠE
•

NEBOLI
ÚMRTIA

•
•
•
•
•

ONDÁKOVÁ Anna   
BEGÁŇ Milan
BAROŠINCOVÁ Eva
JAHÔDKOVÁ Andrea
TABAČEK Peter

6.3.2020
6.3.2020
13.3.2020
28.3.2020
3.4.2020

PRIHLÁSENÍ
•

NEBOLI

ODHLÁSENÍ
•
•

TABAČKOVÁ Michaela
MRÁZIK Teodor

Drahí farníci
Ani ten najstarší občan si
nepamätá takúto situáciu, kedy
boli zatvorené kostoly a veriaci
boli dlhšie obdobie bez prijímania sviatostí ( svätej spovede,
eucharistie a svätej omše).
A už vôbec sme si ani nemysleli, že Veľkonočné sviatky, najdôležitejšie sviatky veriacich,
budeme prežívať bez bohoslužieb. Hlavne cez Veľkonočné
Trojdnie, ustanovenie sviatosti
kňazstva a eucharistie, obradov
umučenia a smrti Pána Ježiša a napokon obrady víťazstva
Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Chcel by som Vás všetkých po-

Vážení seniori,
členovia ZO JDS

rúška v schránke na poštu.
Ďakujem za dobrú spoluprácu so starostom obce, pracovníkmi obecného úradu a členmi
obecného zastupiteľstva za operatívne riešenie našich požiadaviek.
VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Požehnané
veľkonočné
sviatky plné zdavia Vám všetkým
praje
Alojzia Daňová, predsedníčka ZO
JDS.

Ako mi koronavírus
pomohol chytiť
zlodejov
Nedávno v podvečer som
išla s rúškom na tvári vysypať smeti. Hoci ešte nebolo neskoro, vchodové dvere už boli zamknuté. Tak
som sa otočila, že si krabice, čo
som mala pod pazuchou, položím
na stolík pri schodoch do pivnice. Z
pivničného výklenku sa už nestihli
schovať dve vytŕčajúce hlavy mladých mužov. Zostali prekvapení,
najmä, keď som sa ich spýtala, že
čo tam, s plnými vakmi robia v našej pivnici. Mali naplnené ruksaky
a povedali, že čakajú na kamoša,
aby som im odomkla dvere.
Hneď som zhodnotila situáciu a povedala som im, že kamoš v
ich veku v dome nebýva, a že neotvorím. Neuvážene som skonštatovala, že tu nemajú čo robiť a to, čo

keď budete niečo potrebovať
som Vám k dispozícií. Ozvite
sa telefonicky, buď na mobil
0904 887 621 alebo na pevnú
linku, kde môžete nechať odkaz
041 5966266.
Mgr. Pavol Hrvol, farár

Okamih spásy
Okamih spásy: Vzkriesenie dotkne
sa nás a k premene pozve tých, čo
sme zo zeme, aby sme žili, konečne
živí, trvalo, večne – blažene.
Želám a vyprosujem Vám požehnané a milosti plné Veľkonočné sviatky.
Mgr. Pavol Hrvol, farár
majú vo vakoch, že o chvíľu ukážu
policajtom.
Hneď som svoje slová oľutovala, lebo chlapci sa pustili po
schodoch za mnou. Na druhé poschodie som to mala dosť ďaleko,
zostávalo len zobrať „rozum do
hrsti“ !
Keď už ma dobiehali,
zrazu som sa na schodoch otočila smerom ku nim, vystrela som
prudko ruku a zrevala: „Stoj, koronavírus!“
Ani neviem, ako ma moje
seniorské nohy doniesli do bytu.
Zlodeji boli takí prekvapení, že
zostali stáť kdesi na 1. poschodí
a kým sa spamätali, už som bola
preč! Ja som v pohode zavolala
policajtov – prišli behom piatich
minút a zlodejov si zobrali, jedného z nich nazvali „stará škola“, už
známeho vykrádača.
Ako som bežala po schodoch hore, ešte som stihla zazvoniť na všetky bytové zvonce. Keď
prišli policajti, už boli na chodbe
aj susedia – a ja som sa zrazu stala
„hrdinkou domu“. Policajt, ktorý
si zapisoval moje údaje, s uznaním
skonštatoval: „Pani, dobrá práca!“
A tak si myslím, že som asi jediný
človek na Slovensku, ak nie aj na
svete, ktorého koronavírus zachránil!
Ničím nerušené veľkonočné sviatky všetkým členom ZO
JDS praje vaša aktivistka zo Žiliny.
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Slovensko prežíva nielen
svetovú karanténu, ale aj katarziu,
z ktorej by malo vyjsť o poznanie
bohatšie.
Nie je dôležité mať peniaze a moc. Tou najväčšou hodnotou je žiť bez strachu o svoj život.
Väčšina seniorov nemá problém s
disciplínou, no s poľutovaním sa
vždy nájde niekto, kto robí lacného
hrdinu a môže spôsobiť veľa problémov nielen sebe, ale aj svojmu
okoliu.
Ako funguje naša organizácia počas krízy?
Kríza nás zastihla v období
výročných členských schôdzí, ktoré
boli spojené s komunikáciou ľudí.
Od 5. 3. 2020 boli zrušené všetky
akcie a zasadnutia. Boli sme vyzvaní plniť rôzne opatrenia: obmedzovať cestovanie verejnými prostriedkami, návštevy lekárov iba v
nevyhnutných prípadoch, predpisovanie liekov na eRecept, nosenie
rúšok na tvár, dodržiavať vyhradený čas v predajniach pre seniorov.
Touto cestou ďakujem všetkým
našim ochotným spoluobčanom,
ale hlavne krajčírkam, ktoré sa ujali
našej výzvy šitia rúšok. S ochotou
našili rúška na tvár pre všetkých
seniorov v obci. Ja sama som bola
milo prekvapená, keď som si našla

vzbudiť k odvahe a nádeji.
O to viac sa teda snažme v tieto dni kráčať s Pánom Ježišom.
Prežívať udalosti v Getsmanskej záhrade ( zradu, prijatie
Božej vôle), kráčať krížovou
cestou (Kto chce ísť za mnou,
nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.) A spolu s ním prežívať radostné Aleluja, ktoré nech
zaznieva o to viac v našich srdciach. Texty k prežívaniu týchto
dní si môžete nájsť na internetovej stránke farnosti.
Každého z Vás každý deň vkladám do svojich modlitieb a
myslím pri svätej omši.
Moja prosba sa uberá k našim starším farníkom,
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Milí občania.
COVID – 19, koronavírus, pandémia,... slová, ktoré najviac rezonujú v súčasnosti v každom z nás.
Odporúčania a nariadenia s tým spojené, ktoré musíme rešpektovať. Pre zamedzenie šírenia vírusu,
nemáme od polovice marca k dispozícii aktivačných pracovníkov, no napriek tomu práce na
zveľaďovaní a čistení obce pokračujú bez obmedzenia.

Jedným z objektov, ktorý už
neplnil svoju pôvodnú
funkciu, bola zastávka
„Rázcestie“. Jej zošrotovaním
sa určite skrášlil vstup do
obce.

Žiaľ nie všetkým záleží na prvom
pozitívnom dojme a svedčí
o tom aj zdevastovanie
priestoru „Bojisko“. Pravidelne
sme sa snažili toto miesto počas
roka udržiavať v čistote, aj keď
patrí do katastra obce Mojšová
Lúčka. Verím, že dotyčný si
svoju aktivitu uvedomí a dá
priestor do pôvodného stavu.

PRAVIDELNE SA OPAKUJE AJ SITUÁCIA S VÝVOZOM
ODPADU NA STARÚ .CESTU K LANOPÁSU. TENTO
PRIESTOR PRE ZMENU PATRÍ POD KATASTER OBCE
STREČNO.

Pristúpili sme k redukcii
veľkoobjemových kontajnerov
za cintorínom, nakoľko sa
pravidelne zneužívali na
vyhadzovanie rôzneho druhu
odpadu. Tento priestor je
monitorovaný kamerovým
systémom a nerešpektovanie
zásad bude obec pokutovať.

Vytvorili sme bezpečnejší priestor za cintorínom, osadením
solárneho verejného osvetlenia, nakoľko sa nám tento spôsob
osvetlenia už v obci osvedčil.

PRIPRAVUJEME MONITOROVANÝ
PRIESTOR PRE VEĽKOOBJEMOVÉ
KONTAJNERY A O ICH VYUŽITÍ VÁS
BUDEME ČOSKORO INFORMOVAŤ.

Sme radi, že aj tento rok 5. januára 2020 k nám zavítali divadelní
KULTÚRA V OBCI
ochotníci zo Strečna a predviedli
nám opäť svoje herecké umenie v
Aj tento rok sme chceli podráme ZLOMENÁ PÝCHA. Plná
tešiť najmä deti, muzikálovým predkinosála bola dôkazom, že naši obstavením SNEHULIENKA A TRPASLÍCI. Zárukou úspechu mala byť čania vedia oceniť divadelný vkus
rovnaká tvorivá skupina z Bratislavy, autorov a kvalitné herecké výkony
ktorá nám minulý rok predstavila svoj všetkých protagonistov.
detský program FROZEN.
Pre začínajúci výskyt epidémie koronavírusu, sa však tvorcovia
rozhodli predstavenie plánované na
8.marca 2020 zrušiť.
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Dovoľte, aby
som úprimne poďakoval mojím kolegom za pomoc pri
realizácii projektov,
za pomoc pri čistení
a zveľaďovaní našej
obce a pri podpore
návrhov. Momentálne všetci prežívame obdobie plné
obmedzení a nik
nevie presne určiť,
kedy sa všetko vráti
do bežného režimu.
Prechádzame obdobím, keď ochranné rúško sa pomaly
stáva módnym doplnkom. Tolerancia,
pomoc, ľudskosť. To
je cesta, ako všetko
zvládnuť.
Prajem Vám
všetkým príjemné
prežitie Veľkonočných sviatkov.
Branislav Štrba a
kolektív
Správy
obce.

Obec Stráňavy aj tento rok pripravila
tradičnú fašiangovú zabíjačku. K dispozícii boli špeciality na ochutnanie aj
na zakúpenie.
Pečená klobása, kapustnica, pečené jelítka, pečené prasiatko a ďalšia ponuka aj sladkých dobrôt, ako muffiny a
šišky..
Od skorého sobotného rána 22.februára 2020, sa členovia DHZ pripravovali na fašiangový pochod v maskách po
obci a večer organizovali tanečnú zábavu s pochovávaním basy. Na mieste
je poďakovanie speváčkam / tanečníčkam a hudobnej skupine, za spestrenie
fašiangového pochodu po obci.

Príznaky COVID-19: kašeľ,
horúčka, dýchavičnosť,
bolesť svalov, únava.

alebo

dezinfikovať

alkoholovým

dezinfekčným

používanie.

vlhké alebo špinavé. Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné

4. Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové ak je poškodené,

potrebné si vydezinfikovať alebo umyť ruky.

3. Nedotýkať sa rúška počas používania! Ak ste sa ho dotkli, je

zafixovanie rúška k nosu !

 Na vrchnej časti rúška sa nachádza drôtik, ktorý zabezpečí lepšie

aby medzi rúškom a tvárou neboli medzery.

2. Rúško nasadiť na tvár tak, aby zakrývalo ústa a nos. Dbať na to,

prostriedkom alebo vodou a mydlom.

1. Pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky dezinfekčným

AKO SPRÁVNE POUŽÍVAŤ TVÁROVÉ RÚŠKO?

prostriedkom.

a vodou

 pri používaní tvárového rúška je dôležité umývať si ruky mydlom

 ak ste v kontakte s podozrivou osobou na infekciu COVID-2019,

ochorením,

 ak ste zdravý, rúško slúži ako prevencia pred možným

 pri výskyte ochorenia,

KEDY NOSIŤ TVÁROVÉ RÚŠKO?

PREVENCIA COVID-2019
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Vhodnou
dezinfekciou na ruky
je alkoholový
dezinfekčný
prostriedok vo
forme gélu alebo
roztoku.

Zdroj: World Health Organization

Pre účinnejšiu prevenciu v boji
proti COVID-19 je vhodné používať
aj ochranné jednorazové rukavice,
ktoré sa využívajú najmä vtedy, ak
ideme na miesta, kde je vyšší počet
ľudí a chytáme rôzne predmety
(nákupný košík, madlá, kľučky...).

3. Ruky umyť mydlom a vodou alebo vydezinfikovať alkoholovým
dezinfekčným prostriedkom.

2. Použité rúško sa vyhodí do nádoby, ktorá je uzavretá.

! Tvárové rúško neodstraňujeme tak, že ho chytíme na prednej strane !

1. Tvárové rúško sa odstraňuje tak, že sa chytí v zadnej časti (odviažu
sa šnúrky, alebo sa uchopia gumičky, ktoré fixujú rúško za ušami).

ODSTRÁNENIE TVÁROVÉHO RÚŠKA
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V roku 2019 nás navždy opustili
Emília
Koňuchová

Jaroslav
Ružička

Marián
Púček

Elena
Danišová

Emília
Moravčíková

* 28.8.1953
† 10.1.2019

* 28.2.1935
† 12.1.2019

* 17.2.1963
† 1.2.2019

* 14.10.1940
† 16.2.2019

* 1.12.1967
† 11.3.2019

Ing. Ján
Štafen

Emília
Drozdíková

František
Bernát

Janka
Daňová

Vincent
Moravčík

* 12.8.1983
† 23.3.2019

* 9.2.1938
† 18.3.2019

* 18.10.1958
† 20.4.2019

* 5.2.1937
† 10.5.2019

* 22.9.1936
† 22.5.2019

Elena
Pirohová

Peter
Begáň

Ing. Martin
Gombársky

Anton
Rusnák

Harmečko
Rudolf

* 2.11.1927
† 19.5.2019

* 22.3.1955
† 21.8.2019

* 12.6.1973
† 21.8.2019

* 1.3.1951
† 28.9.2019

* 6.10.1940
† 11.12.2019

Sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabúdame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
A ťažko je nám vysloviť, čo v srdciach cítime.
Svoj večný sen už snívate a v našej obci veľmi chýbate...
Vandalizmus
Vandalizmus alebo vandalstvo je
svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného alebo súkromného
majetku a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu
alebo sebarealizácii. Pre takýto čin
väčšinou chýba nejaký jasný motív.
(Wikipedia)
Naša obec nie je žiadnou výnimkou a vždy sa nájdu prípady vandalizmu. Veľmi ma hnevajú takéto
prejavy správania a mnohokrát ich
musím brať s nadhľadom. Pravi- Amatérske grafity, či pokus o poddelne informujem o takýchto pre- pis? Vedomý skutok nevedomého
činoch, na FB profile Správy obce.
autora
6

Vodič amatér alebo škola šmyku?
V každom prípade zbabelosť, keď
vinník sa nevie z možno neúmyselného poškodenia priznať.

Výzva
MAĽUJEME DÚHU...
,,Výzva prebieha tak, že spoločne
v rodine maľujeme dúhu, ktorú ako
symbol nalepujeme do okien svojich domovov pre okoloidúcich. Je
to symbol, že sme doma a chceme
tak poraziť koronavírus.”
Je to krásna myšlienka, ktorá nesie
v sebe symboliku. Dúha je symbolom nádeje, pripomína nám, že po
každej búrke vyjde slnko. Symbol
slnka vyžaruje pozitívnu energiu.
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ČO je COVID-19
Nový kmeň vírusu, ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou.
Koronavírus spôsobujúci ochorenie
COVID-19 bol identifikovaný v Číne
na konci roka 2019. Predstavuje nový
kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie sa prenáša
kvapôčkovou infekciou, odhadovaný
inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní.
Podobne ako iné infekčné choroby,
napríklad chrípka alebo ochorenia
spôsobené pneumokokmi, je nový vírus nebezpečný najmä pre seniorov a
dlhodobo chorých ľudí (kardiakov,
diabetikov, onkologických pacientov a
podobne).
Pre zdravého človeka je prekonanie
infekcie COVID-19 zvyčajne niečo
podobné ako nepríjemná viróza. Takto
prebieha u 4 z 5 nakazených. U zhruba
14 až 15 % je priebeh ťažší a u 5 %
závažný. Asi 1 až 2 % končia smrťou.
Percento úmrtí môže byť podstatne
nižšie, vzhľadom na skutočnosť, že nevieme, koľko bolo/je bezpríznakových
prenášačov ochorenia. Z toho dôvodu
je horšie epidemiologicky kontrolovateľný.
Nový koronavírus spôsobuje akútne
respiračné ochorenie.
Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad
38 °C, kašeľ, bolesť svalov, bolesť

kĺbov, sťažené dýchanie. Spôsobuje
infekcie dýchacích ciest až zápal pľúc.
Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len
mierny. Ukazuje sa však, že vírus môžu
prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú vonkajšie prejavy ochorenia.
Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú
účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 40 sekúnd alebo použite dezinfekčný prostriedok na
ruky na báze alkoholu.
Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami, zakrývajte si nos a ústa
pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša. Ak nemáte vreckovku,
kašlite (kýchajte) do „lakťa“ (rukávu).
Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo
chrípky.
Dodržiavajte vzdialenosť nad dva met-

re medzi vami a kýmkoľvek, kto kašle
alebo kýcha.
Vyhýbajte sa, resp., zvážte účasť na
hromadných podujatiach, respektíve
na miestach s vysokou koncentráciou
ľudí.
Ak ste chorý, telefonicky kontaktujte
svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí
ďalší postup liečby.
Doma na lôžku sa z ochorenia liečte v
samostatnej izbe.
V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
Do odvolania platí na Slovensku povinnosť nosiť rúško všade na verejnosti.
V priestoroch, kde sa pohybuje veľa
ľudí (obchody, pošta, autobusy,...), používajte jednorazové rukavice.
Bežné rúška nechránia pred
vírusmi na 100 %. Je to preto, lebo
vírusové častice sú veľmi malé. Často
sa však prenášajú na kvapkách hlienu.
Rúška zabraňujú preniknutiu práve
veľkých kvapiek telesných tekutín cez
nos a ústa či už pri hovorení, kýchaní
alebo kašľaní. Nosenie rúška teda zníži
množstvo potenciálnej infekčnej dávky pri úzkom kontakte s chorým. Pokiaľ nie je k dispozícii rúško, pomôže
aj improvizácia – zakryť nos a ústa šatkou, šálom. V podstate čokoľvek, čo
tvorí bariéru medzi dýchacími cestami
chorého a okolím, zabráni aspoň sčasti
prieniku baktérií a vírusov.

Vyrob si recyklorúško!
Zadanie :
Využite už nepotrebný textil alebo
iný vhodný materiál a vyrobte si z
neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký
postup na jeho zhotovenie použijete je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička
a nebudete k tomu potrebovať ani
ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete.
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