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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Blíži sa záver roka
2018 a preto mi dovoľte opätovne sa
Vám prihovoriť v našich zvestiach. Čo sa
týka spoločenských
akcií v auguste sme
mali oslavy 74. výročia SNP na námestí za veľkej účasti občanov, hlavne našej mládeže, na ktorú najviac
pôsobí vatra pred KD. Na tohtoročných dvojdňových hodoch sa začala
slávnosť pred kostolom Sedembolestnej Panny Márie s pohostením,
tradičnými koláčmi a vínom a potom
nasledoval dvojdňový program pred
KD. Popri peknom počasí vystupovali
účinkujúci z viacerých oblastí, ale čo
bolo najviac dojímavé a v súčasnosti
beží aj v káblovke, s akým zápalom
a pred akým veľkým publikom vystupovali deti MŠ a ZŠ. Tento trend sme
nastavili už niekoľko rokov späť a
treba v ňom pokračovať, priestoru na
pódiu je dosť, detičky sú jednoducho
žiadané, majú veľkú sledovanosť a od
vedenia obce majú vždy veľkú podporu. Taktiež poďakovanie patrí speváckym skupinám a dychovke a všetkým
tým, čo sa pričinili o hladký priebeh
hodov. V sobotu tu boli hostia z Budišova a Gmina (Obec Polanka Wielka).
Hlavne poľské mažoretky majú svoju
úroveň a tradíciu.
V týchto dňoch podávame
podklady na 3. kolo výberového konania MŠ, buď-alebo. V tom „alebo“
je aj iné riešenie ako eurofondy. Škoda preškoda pre nejednotnosť názorov, celá vec mohla byť za nami. Určite toto všetko nemuselo prebehnúť
hladko, ale škôlka mohla stáť, čas ale
určite všetko vyrieši, no mám obavy...
Taktiež sa uskutočnili rôzne
akcie – úcta k starším, jubilanti a i.
Škoda, že sa nezúčastňujú pozvaní občania, resp. seniori na akciách. Pripomínam výnimočné oslavy 100 rokov
od vzniku Česko-Slovenskej republiky a od ukončenia 1. svetovej vojny. Oslavy sa konali dňa 20.11.2018
na Hazovom. Pomník sme predtým
upravili, deti zo ZŠ predniesli báseň,
zaspievali pieseň „Dedinôčka“. Týmto ďakujem vedeniu školy, p. učiteľke
a hlavne deťom za pomoc pri organizovaní akcie.
Dňa 7.12 sa uskutočnila tra-
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dičná akcia „Mikuláš“ spolu so zasvietením vianočného stromčeka na
námestí. Obec pripravila zmenu pri
odovzdávaní darčekov od Mikuláša s
premietaním rozprávky, čo deti ocenili svojou sledovanosťou.
Čo sa týka úrovne stráňavských zvestí s oboznamovaním správ
pre občanov, je treba ich konečne začať vylepšovať, o čom hovorím už
niekoľko rokov. Preto vyzývam aj
iných spoluobčanov a organizácie na
ich zveľaďovaní, tiež budeme vďační
každému dobrému nápadu. Teda nie
kritizovať, ale urobiť aj niečo pre ich
úroveň, v opačnom prípade je škoda
nákladov na papier a toner.
Taktiež pripomínam aj novotu čo sa týka zberu nebezpečných
látok, ako sú farby, oleje..... ktorý sa
uskutočnil pred pár dňami a začal vyzbieraným plným kontajnerom týchto
látok, čo je chvályhodné a bude sa
opakovať každý rok.
Ako každé 4 roky aj v tomto
dňa 10.11.2018 sa konali komunálne voľby. Výsledky sú známe. Čo sa
týka mojej osoby, všetkým ďakujem
za dôveru a tiež za takmer nezmenené
zastupiteľstvo. Všetkým poslancom
gratulujem. Svoje znovuzvolenie som
prijal s pokorou. Nechcem zachádzať
do podrobností, ani sa nebudem brániť
útokom, ktoré sa vzniesli voči mojej
osobe. Vzhľadom na dlhodobú „okukanosť“ , keď od r. 1990 ako poslanec
(okrem r. 1994-1998, kedy som bol v
tej dobe z časti predseda TJ Baník.)
Od r. 1998 ako zástupca starostu a od
r. 2005 až doteraz ako starosta. Čiže
som vo funkcii 5-te volebné obdobie
ako starosta a preto toto moje vysvetlenie. Nechal som veci voľne plynúť,
veď mojou výzvou nebolo bojovať
o znovuzvolenie, ale dať najavo, že
obec je v dobrej kondícii po všetkých
stránkach, čo som predtým aj avizoval. Výsledky sú jednoznačné. Škoda,
že kandidáti nehovorili napr., čo pre
svoju obec urobili za posledných 5 rokov, ale iba kritika, či vízia najmenej
na 20 rokov dopredu, veľké sľuby, no
bez akéhokoľvek finančného krytia a
v prípade zvolenia pri nesplnení sľubov bez akýchkoľvek následkov, či
profesionálnej zodpovednosti – žiaľ.
To sme mohli čítať na podobných
letáčikoch od Michaloviec až po Ska-

licu. Mrzí ma, že v jednej
skupine kandidátov boli Stráňavy
zdegradované na „Hornú Dolnú“ zo
Zakarpatia. Tak vyspelá obec ako sú
Stráňavy si to jednoducho nezaslúžia.
Všetky pripomienky, či z letákov, či
IT sietí, som vysvetlil na OZ a preto
nemienim s tým spoluobčanov obťažovať aj v tomto článku. Nepovažoval
som za potrebné znížiť sa k týmto odpovediam, argumentom, pritom dôkazov by som mal dosť, či robiť divadlo,
ale ľudia rozhodli. Ale nedá mi ako
čerešničku pripomenúť, čo aj rezonovala v letákoch, čo sa týka knižnice,
že v Obci Stráňavy nefunguje ..., ale
opak je pravdou. Obecná knižnica je
v prevádzke nepretržite niekoľko desaťročí, no pre dlhodobý nezáujem
dospelých bola pred asi 10 rokmi presťahovaná do ZŠ. V súčasnosti je v
regionálnej učebni, deti ju využívajú
na povinné čítanie a je doplňovaná
každoročne novými knihami. Len za
posledné obdobie bolo zakúpených
knižných titulov za cca 800,-€. Žiaľ,
aj keď je možnosť využívať ju pre
širokú verejnosť, záujem o čítanie
je v našej obci takmer nulový. K celým predvolebným „tanečkom“ teda
nemám čo dodať, len ako som povedal aj na OZ. Nie je podstatné, čo si
myslia sebavedomí kandidáti o sebe a
voličoch, ale čo si myslia voliči o kandidátoch a podľa toho sú aj volebné
výsledky.
Vzhľadom na to, že sme v
zimnom období, kedy je nutné prevádzanie zimnej údržby ciest v obci, dôrazne žiadame občanov o parkovanie
tak, aby sa táto údržba dala realizovať. V opačnom prípade nebude môcť
byť zabezpečená na neprístupných
uliciach pre neprejazdnosť mechanizmov.
Záverom mi dovoľte poďakovať pracovníkom OcÚ, všetkým spoločenským organizáciám za prevedenú prácu v r. 2018 a futbalistom OŠK
popriať dobré výsledky.
Dovoľte mi preto zaželať v
budúcom roku 2019 naším občanom
pokoj, dobro, zdravie a božie požehnanie, aby sa toto premietlo do rodín
a medziľudských vzťahov tak, aby sa
v našej „Dedinôčke“ pod Polomou
šťastne žilo.

Rozpočet obce na rok 2019
Príjmy :
Daňové

(vrátane štátnych)

Nedaňové
Granty a transfery
Prípadná výstavba MŠ - úver, Vlastné ZŠ s MŠ nevyčerpané

Štatistika od posledného vydania zvestí

130 046,00 €
773 264,49 €
255 000,00 €

Rekapitulácia :
Príjmy
Výdaje
Prebytok/schodok

•
•
•
•
•

GÁPLOVSKÝ Šimon
ŠUŠKA Lucas
JAMEČNÝ Matúš
PRATÁKOVÁ Alexandra
KASPER Kristián

Stráňavy 505
Stráňavy 252
Stráňavy 494
Stráňavy 327
Stráňavy 427

SOBÁŠE

Výdaje :
01: PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA
02: PROPAGÁCIA A MARKETING
03: INTERNÉ SLUŽBY OBCE
04: SLUŽBY OBČANOM
05: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK
06: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
07: VEREJNE KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY
08: VZDELÁVANIE
09: ŠPORT
10: KULTÚRA
11: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
12: SOCIÁLNE SLUŽBY
13: ADMINISTRATÍVA
FINANČNÉ OPERÁCIE

NARODENIA

835 948,00 €

72 789,50 €
3 199,00 €
731 251,00 €
14 097,00 €
22 396,00 €
66 042,50 €
28 500,00 €
774 871,00 €
37 723,25 €
52 468,25 €
10 197,00 €
4 374,75 €
127 585,00 €
45 100,00 €

1 994 258,49 €
1 988 894,25 €
5 364,24 €

Zvýšené financie v interných službách obce sú spôsobené predpokladom
výstavby rozšírenia Materskej školy.

•

FAITH Filip a TRIZULJAKOVÁ Silvia

ÚMRTIA
•
•
•
•

HARMEČKOVÁ Anna
KUCHARČÍK Peter
BAROŠINEC Ladislav
JENDRIŠÁK Jozef

12.9.2018
18.10.2018
3.11.2018
9.12.2018

PRIHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KULLOVÁ Gréta
FAITH Silvia
PAULĎUROVÁ Jana
PAULĎURO Peter
VEREŠOVÁ Nina
VEREŠOVÁ Miriam
VEREŠ Adam
PROKOPOVÁ Jana
GAŽO Peter
KASANICKÁ Petra, Mgr
KASANICKÝ Mathias
KASANICKÁ Nelly
KOŠTEKOVÁ Dominika
PELCOVÁ Lea
PELCOVÁ Leontýna
PELC Jakub
MALEC Adam

Stráňavy 299
Stráňavy 215
Stráňavy 105
Stráňavy 105
Stráňavy   76
Stráňavy   76
Stráňavy   76
Stráňavy 501
Stráňavy 548
Stráňavy 195
Stráňavy 195
Stráňavy 195
Stráňavy 299
Stráňavy 505
Stráňavy 505
Stráňavy 505
Stráňavy 550
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ODHLÁSENÍ
•
•

PROKOPOVÁ Paulína
KRAVÁRIKOVÁ Veronika
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Vážení spoluobčania, chcel by som vám v rámci stráňavských zvestí
pravidelne poskytovať informácie o aktivitách a činnosti správy obce. Od
apríla 2018, som nastúpil do funkcie správca obce a okrem „bežných“ prác
sa podarilo zrealizovať aj ďalšie projekty, ktoré boli pre mňa výzvou.

– Obecné garáže
-

zlikvidovaná skládka pneumatík, obnova náterov.

+ cieľom bolo vytvoriť dôstojné parkovanie pre obecné
autá

– Obecný potok
-

vyčistené koryto potoka, od usadenej buriny

+ cieľom je prevencia pri prípadných povodniach
a lepší estetický dojem

– Hrob na Javorinách
-

vykosený a vyčistený priestor hrobu

+ cieľom je pravidelná údržba pietnych miest na
Javorinách
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–

Obnova náterov na zábradliach

zjednotenie farby a bezpečnostné prvky

-

+ cieľom bolo vytvoriť modernejší vzhľad výberom
farebného odtieňa a zlepšiť viditeľnosť aj v tme

–
-

Vývesné tabule

obnova drevenej výplne a náter konštrukcie

+ cieľom bolo obnoviť poškodené tabule pri
zastávkach a doplniť vývesnú tabuľu k zastávke MŠ

–
-

výtlky

oprava výtlkov použitím asfaltovej zmesi

+ cieľom bolo opraviť alebo aspoň minimalizovať
poškodenia na komunikáciach v našej obci

–
-

Kríž „Hazove“

vyčistený priestor okolo kríža a nový náter

+ cieľom bolo uctenie si pamiatky padlým synom
z 1.sv vojny (1918-2018) 100 rokov od ukončenia
vojny

-

Vianoce v Stráňavách

Mikuláš pre deti s prekvapením

+ cieľom bolo vytvoriť novú koncepciu stretnutia
Mikuláša s deťmi, spojené s prekvapením

Mojím cieľom je naďalej zveľaďovať a zviditeľňovať našu obec, ale pri týchto prácach nie je dôležitý
len nápad, ale aj pracovité ruky. Touto cestou by som chcel poďakovať aj našim aktivačným pracovníkom, ktorí sa významnou mierou týchto prác zúčastňovali a pomáhali mi.
                                                                                                                                        Branislav Štrba
5

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2018

–

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2018

December
mesiac prekvapení

Vianočný stromček v kultúrnom
dome dostal nové miesto a novú
výzdobu od členiek únie žien

Aj exteriér KD dostal nové vianočné osvetlenie
- úsporné LED projektory

Aj exte
dostal
osvetl

Deťom sme pripravili nový
program počas mikulášskeho
večera.

Rozsvietil sa vianočný stromček,ktorý nám
daroval Lukáš Cetera, Mikuláš rozdal deťom
darčeky a potom si nielen deti mohli vychutnať
premietanie rozprávky na veľkom plátne.

Výkop hrobovej jamy zosnulým
Obecný úrad v Stráňavách oznamuje, že sa v miestnom rozhlase
viackrát dávalo na vedomie občanom o prijatí dvoch mužov, z
radov dôchodcov, na dohodu o pracovnej činnosti na kopanie
hrobov zosnulým spoluobčanom. Keďže sa nikto neprihlásil, rodina zosnulého nech sa s požiadavkou výkopu hrobu obráti na
nášho zmluvného partnera, firmu LAuK, Hlboká cesta 44, Žilina. Je to po pravej strane, od vchodu do nemocnice zo zadnej
strany. Služba je NONSTOP, telefón 0905 431 389
6

Otváracie hodiny
pošty Stráňavy
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

14.00-15.00
14.00-15.00
16.00-17.00
14.00-15.00
14.00-15.00

Filiálka
Mojšová Lúčka

Možno si hovoríte, že zima
je obdobie, kedy na záhradu nebudete
musieť ani siahnuť. Opak je ale pravdou, existuje minimálne 14 vecí, ktoré pre svoju záhradu môžete urobiť aj
počas tuhej zimy.
1. Kontrola hľuznatých a cibuľových rastlín
V záhrade je neustále potrebné kontrolovať, či rastliny nie sú napadnuté
hubovou chorobou alebo plesňami. V
prípade, že objavíte napadnuté kusy
rastlín, je potrebné ich bezodkladne
zlikvidovať.
2. Kontrola predčasného klíčenia
Rovnako ako kontrolujeme kvalitu a
zdravie rastlín, je potrebné zamerať
svoju pozornosť aj na to, či niektoré
z vysadených rastlín predčasne neklíčia. Ak v záhrade objavíte pučiaci
zelený výhonok cibuľovín, ide o následok vyššej teploty. Hľuzy a cibule
preto radšej presťahujte na suchšie
miesto.
3. Zimný rez ovocných stromov
Tento rez môžete vykonávať od februára do marca alebo v čase, keď nepanujú príliš veľké mrazy. Ak klesne
teplota pod -10 °C, je lepšie s rezom
počkať, prípadne ho prerušiť.
4. Posypávanie záhonov popolom
Možno jedna z menej obvyklých aktivít, napriek tomu však nesmierne dôležitá. Drevený popol obsahuje väčšie
množstvo draslíka a vápnika, čo sú
dve nevyhnutné živiny, ktoré rastliny
potrebujú k zdravému rastu.
5. Chemický rozbor pôdy
Vďaka chemickému rozboru pôdy
zistíte, či zemine chýbajú nejaké živiny alebo či tu prebývajú určité toxické
látky. Súčasťou analýzy je aj odporúčanie, ako ďalej pokračovať. Rozbor
vykonajú v poľnohospodárskom laboratóriu a stojí asi 20 eur.
6. Rýľovanie záhrady
Vo chvíľach, kedy nie je pôda zamrznutá na kus ľadu, môžete vziať rýľ a
zrýľovať záhony, ktoré ste nestihli porýľovať na jeseň. Môžete tiež zrýľovať ďalšiu doteraz nevysadenú plochu
a zväčšiť tak súčasnú záhradku.
7. Chráňte rastliny pred mrazom
Zvlášť v dňoch, kedy vonku panujú holomrazy, je nesmierne dôležité
chrániť slabé rastlinky pred ich poškodením. Toto odporúčanie platí
najmä pre mladé rastlinky cesnaku,
jahody a bylinky. Ochranu vykonáte
dostatočnou vrstvou slameného mulču alebo čečiny.
8. Výrub stromov
V zime, počas vegetačného pokoja,
môžete zo svojej záhrady odstrániť

staré a choré stromčeky. Ak máte na
záhrade orechy a jablone, pne, ktoré
po odstránení stromu zostanú, neodstraňujte. Naočkujte ich sadbou hlivy
ustricovej.
9. Vysádzanie paprík a paradajok
Možno sa vám zdá, že na výsadbu
je ešte príliš skoro. Pokiaľ ale nie je
zima tuhá, už vo februári môžete začať s výsadbou paradajok a paprík.
Počítajte s tým, že tieto dve plodiny
majú veľmi dlhú vegetačnú dobu a
bez včasného predpestovania by vám
nedozreli.
10. Vysádzanie letničiek
Ak sa na vašej záhrade nachádza
skleník, už vo februári môžete začať
s výsevom prvých kvitnúcich rastlín.
Vyberte si predovšetkým tie, ktoré potrebujú na pestovanie dlhšiu dobu. Ide
napríklad o petúnie alebo begónie.
11. Úpravy zatrávnených plôch
Tieto úpravy je potrebné vykonávať v
čase dlhotrvajúceho sucha. Vejárovými hrabľami môžete odstrániť mach.
Ak sa na pôde nachádza sneh, je to
ideálna doba pre vápnenie pôdy dolomitickým vápencom. Ide o nesmierne
šetrný spôsob, vďaka ktorému sa vápenec postupne vsiakne do pôdy.
12. Hrabanie lístia
Ak ste lístie nestihli pohrabať na jeseň, máte v zime ideálnu príležitosť.
To samozrejme za predpokladu, že
záhradu nepokryla snehová pokrývka.
Pohrabáním lístia obmedzíte šírenie
niektorých chorôb, hlavne chrastovitosti jablone (Venturia inaequalis) a
chrastovitosti hrušiek.
13. Predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom
V čase vegetačného pokoja vykonajte
predjarný postrek proti prezimujúcim
škodcom. Týmto krokom zničíte celú
plejádu nielen dospelých jedincov, ale
aj ich vajíčok. S postrekom nešetrite,
pretože škodcovia prezimujú väčšinou za staršou kôrou a je potrebné,
aby postrek zatekal aj tam.
14. Vysádzanie nových stromov
Vysádzať nové stromy môžete nielen
na jeseň, ale aj v zime počas vegetačného pokoja. Než ale k samotnej
výsadbe pristúpite, mali by ste poznať miestne pôdne a klimatické podmienky na záhrade. Počítajte s tým,
že najnáročnejšie sú marhule a broskyne, potom jablone, hrušky a slivky.
Najmenej náročné sú čerešne, drobné
ovocie, červená a čierna jarabina.
V zime sa na záhrade rozhodne nudiť nemusíte
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Dovoľte nám, aby sme aj my
prispeli v tento krásny vianočný čas
svojimi slovami do vašich novín. Určite už väčšina z vás počula o našej
snahe mať kostol v našej malej obci.
Kde a kedy sa zrodila táto myšlienka?
Patrili sme ako aj vy do farnosti Strečno. Do roku 1998 sa u nás slúžili len
pohrebné bohoslužby v dome smútku.
Potom prišiel návrh na slávenie nedeľných bohoslužieb a prikázaných
sviatkov čomu sme boli veľmi radi.
A začali sa u nás aj prvopiatkové pobožnosti a spovedania k prvému piatku v mesiaci. A tu sa zrodila ta
myšlienka o stavbe kostola. Milodary z bohoslužieb putovali do farnosti
Strečno. Začali sme teda so zbierkami
na kostol v roku 1998 a pokračujeme
v nich až dodnes. Po príchode pána
farára Pavla Hrvola, keď sa Straňavy
stali farnosťou, sme sa stali vašou filiálkou. Tiež sme sa akou takou troškou
snažili prispievať milodarmi do vašej
farnosti. Či už to bolo na stavbe fary,
opravu kostola. Iniciatívou pána farára sa podarilo vybaviť pozemok, plány, povolenia. Za to patrí veľké Pán
Boh zaplať. Na jar by sa malo začať
s prvými prácami. Budeme vám veľmi vďační, ak zas vy pomôžete nám
svojimi milodarmi a zbierkami, aby
sa náš sen stal skutočnosťou. Vopred
vám patrí tiež veľké Pán Boh zaplať.
Radi by sme boli aby sa kostol stal
srdcom našej malej obce. Budeme v
modlitbách vyprosovať zdravie, silu,
veľa milostí od Pána Boha pre vás a
hlavne pre pána farára.
Príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu rodiny vám prajú
vaši spolufarníci z filiálky Mojšová
Lúčka.

14 tipov, čo urobiť pre záhradu v zime
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Vianočné prianie
Pokoja vdýchnuť si,
radosti z jaslí,
aby sme v živote,
doma i v rodine:
opäť ich našli.
Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky
prajem a vyprosujem nám všetkým
Mgr. Pavol Hrvol, správca farnosti

Vďaka za veľký zážitok
Tak sme si to naplánovali a uskutočnili. Ráno, 22. septembra 2018,
sme sa s dvomi autobusmi z farnosti Strečno, Stráňavy a jej filiálky Mojšová Lúčka vybrali na púť
do Mariany, najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Sprevádzal nás náš pán farár Mgr. Pavol
Hrvol, ktorý nám pripravil pekný
program.
V rímskokatolíckom Kostole Narodenia Panny Márie postavenom
v r. 1377 sme mali svätú omšu.
História tejto baziliky je zahalená legendami. V tomto údolí žil
pustovník a z hruškového dreva
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si vyrezal sošku Panny Márie sediacu na tróne. Počas nepokojov
v Uhorsku musel zo svojho miesta
odísť a sošku schoval do stromu.
Legenda ďalej uvádza, že v údolí
žil aj zbojník, ktorému sa narodili
ťažko postihnuté deti. Vo sne sa
mu zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde je soška ukrytá.
Potom mal kopať v zemi a vykopať prameň. Ak vo vode vykúpe
deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo
a zbojník po tejto udalosti zasvätil svoj život Božej službe. V roku
1377 sa tu zastavil uhorský kráľ
Ľudovít I. Veľký z rodu Anjou. On

položil základný kameň kostola. V
roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár
a správu pútnického miesta zveril
rádu Pavla Prvého Pustovníka. V
roku 2011 pápež Benedikt XVI.
povýšil kostol na baziliku minor,
ktorú teraz spravuje Kongregácia
bratov Tešiteľov z Getsemanu.
Po sv. omši sme šli do bukového
lesa na Krížovú cestu, ktorá bola
postavená v roku 1936 so sochami
v životnej veľkosti.
Všade nás prevádzala atmosféra
pokoja, doslova nad-pozemskosti.
Každodenné starosti a problémy
zrazu zmizli a naše sily sa akoby
obnovili. Návšteva tohto miesta
bola pre nás doslova veľkolepá aj
vtedy, keď sme si so sprievodom
dychovej hudby zaspievali krásne
mariánske piesne.
Ďalšou zastávkou našej púte bol
kostol vo Vajnoroch, v ktorom sme
si uctili relikvie blahoslaveného
Tita Zemana, odkiaľ sme si doniesli ďalší veľký zážitok.
Na záver nášho výletu sme sa zastavili na vinobraní v Pezinku .
Celý deň bol pre nás skvelý, krásny a - požehnaný.
Ďakujeme, pán farár.
Vaši veriaci

Bohoslužba počas
Vianočných sviatkov
24.12 2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12. 2018
30.12.2018
31.12. 2018
1.1.2019
2.1.2019
3.1. 2019
4.1. 2019
5.1. 2019
6.1.2019

Stráňavy
Moj. Lúčka
24.00
22.00
7.30
10.30
9.00
15.00 – Jasličková pobožnosť
( nie je sv. omša)
7.30
9.00
10.30
8.00
8.00
7.30
9.00
10.30
18.00
16.00
7.30
9.00
10.30
18.00
18.00
18.00
8.00
7.30
9.00
10.30

Posledná možnosť sv. spovede
v Stráňavách: v nedeľu 23.12. od 17.00 hod.

Prečo chodiť do kostola

Dátum
Trasa
26. 12. 2018
od kúpaliska po dom p. Pavla
/streda/
Berešíka vrátane
27. 12. 2018
Poľovníka ulica + ulica pod
/štvrtok/
kostolom + hlavná cesta
od p. Pavla Berešíka po vŕšok po
p. Antona Kampasa vrátane
28. 12. 2018
bočné ulice za potokom /p.
/piatok/
Piovarči,..../+ Plánčie + bytovky
č. 401 a 438
29. 12. 2018 Nová kolónia + bytovky v kolónii
/sobota/
30. 12. 2018 celá Športová ulica + ulica nad
/nedeľa/
školou + bytovka pri ZŠ a 2 nové
bytovky nad školou
1. 1. 2019
hlavná cesta od p. Antona
/utorok/
Kampasa po MŠ /po odbočku na
Skotňu/ + Peške cesta
2. 1. 2019
ulice okolo kultúrneho domu
/streda/
od p. Antona Ondáka po bývalé
družstvo + ulice za potokom
3. 1. 2019
Skotňa + hlavná cesta od MŠ
/štvrtok/
smerom na Pažite po p. Dušana
Hreusa vrátane + bytovka č. 332
4. 1. 2019
Pažite smerom pod Polom od p.
/piatok/
Dušana Hreusa + kolónia pod
Polomom

Čas
od 13:30
od 10:00

od 10:00
od 10:00
od 13:30
od 13:30
od 10:00
od 10:00
od 10:00

Pokračovanie vysvetlenia
liturgických úkonov:
Zopnuté ruky – vyjadrujú odovzdanosť Bohu.
Podanie rúk – vyjadruje pokoj a bratskú lásku.
Znamenie kríža – malý kríž – značíme sa ním na
čele, perách a prsiach pred čítaním evanjelia, veľký
kríž, prežehnanie – znamená vieru v Najsvätejšiu
Trojicu.
Chvíľa ticha – je to čas na sústredenie sa alebo na
spytovanie svedomia a na osobnú modlitbu.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2018

Jeden návštevník kostola sa sťažoval že nedáva zmysel chodiť do kostola. Hovorí: ,,Chodil som do kostola
cez 30 rokov, počul vyše 3000 kázní, ale nedokážem
si rozpamätať ani na jednu z nich. Preto si myslím,
že chodenie do kostola je strata času pre ľudí, ale aj
pre kňazov.“ Tento výrok spôsobil veľmi veľkú výmenu názorov v novinách. Až pokiaľ nenapísal tento
presvedčivý dôkaz: ,, Som už skoro 30 rokov ženatý,
manželka mi navarila vyše 32 000 jedál, ale nedokážem si rozpamätať ani na jedno z nich. Ale jedno viem
isto. Všetky ma vyživovali a dodávali mi silu potrebnú k mojej práci. Ak by
mi manželka nevarila
bol by som už fyzicky
mŕtvy!“ Pamätaj: Ak si
na dne z niečoho, potom
Boh je vždy ochotný
pomôcť ti v hocičom!
Viera vidí neviditeľné,
verí v neuveriteľné a
prijíma nemožné! Vďaka Ti, Bože, za fyzickú i
duchovnú výživu!

POSVÄTENIE DOMOV
2018/2019

Mgr. Pavol Hrvol
správca farnosti
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Pre deti
Nájdi cestu cez bludisko
Pekne ju vymaľuj a nechaj sa prekvapiť čo ti vznikne
(skús obrázok otočiť)

Pošli riešenie matematickej úlohy a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú odmenu. Nezabudni napísať svoje meno a číslo
domu.

slimák            komár            lienka
Meno : .....................................
Adresa : ..................................

Vianočné ticho, vianočný čas,
všetko sa to nahrnie, je to ako kaz.
Peniaze, stromčeky, darčeky, svetlá,
na sneh treba lopatu, nepomôže metla.
Slová z osemsmerovky:
Betlehem, jasličky, Vianoce, Tichá noc, Gašpar, myrha, Baltazár, sneh, vločka, Melichar, chatrč, kocúr, Níl,
kosť, dom, myš, zlato, osol, auto, omša, polnoc, tato,
rok, stromček, Oto, víla, kadidlo, maštaľ, robot, smola,
tank, kapor.
Vylúšti osemsmerovku a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú
odmenu. Nezabudni napísať svoje meno a číslo domu.

Meno : .....................................
Adresa : ..................................
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Začne padať sneh, začnú tuhé zimy,
vločky sa zas pobláznili, ale aj my s nimi.
Zbesilo hŕŕŕ do obchodu, čo ešte vlastne treba?
Rybu máme, darčeky samé, aha, ešte chleba.
Najlepšie je, keď cítim okolo tú radosť,
aj keď je to len jeden deň, ale každý už má dosť.
Najlepšia na tom je aj tak večera,
veci sa odpúšťajú, dokonca i nevera.
Samozrejme potom sú na rade darčeky.
Pamätám ráno, kvôli tomu tie náreky.
Ale teraz nebudem čakať dovtedy,
zapnem rádio a pustím koledy.

FUTBAL - ročník 2018/2019
MUŽI (A) - IV. Liga SEVER :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Jednota Bánová
12
OŠK Baník Stráňavy 12
OFK Teplička nad Váhom 12
TJ Družstevník Belá - Dulice 12
FK Slávia Staškov
12
ŠK Javorník Makov 12
ŠK Závažná Poruba 12
FK Rajec
12
ŠK Olympia Bobrov 12
FK Slovan Žabokreky 12
OŠK Rosina
12
MFK Dolný Kubín
12
ŠK Dynamo Diviaky 12
FK Terchová(odstúpené) 0

8
7
6
5
4
4
4
4
4
3
4
4
2
0

DORAST - IV.liga dorast U19 skupina A :
1
3
1
4
4
4
4
3
3
5
2
2
2
0

3
2
5
3
4
4
4
5
5
4
6
6
8
0

38:15
26:14
18:13
25:25
31:31
18:21
22:29
23:22
17:20
14:17
20:24
17:25
18:31
0:0

25
24
19
19
16
16
16
15
15
14
14
14
8
0

MUŽI (B) - III.DOXXbet trieda dospelí “A” :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OŠK Baník Stráňavy B 11
TJ Babkov
12
FK FATRAN - Dolná Tižina 12
TJ Tatran Bytčica
11
FK Trnové
11
TJ Partizán Kunerad 12
TJ Zbyňov
11
TJ ŠK Podhorie
12
ŠK Lietava
12

7
7
5
6
5
5
4
2
2

1
1
4
1
2
2
2
4
1

Majerčák
konečne prvý
Július Majerčák, ktorý sa
hrdo hlási k stráňavskému pôvodu
sa na Medzinárodných majstrovstvách Severnej Moravy umiestnil
na prvom, zlatom mieste v Jude v
kategórií do 100 kg.

3
4
3
4
4
5
5
6
9

36:21
31:26
33:19
27:22
29:20
15:16
23:22
15:38
13:38

22
22
19
19
17
17
14
10
7

1
2
3
4
5
6
7
8

FK Rajec
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy
TJ Fatran Varín
ŠK Štiavnik
ŠK Javorník Makov
OŠK Kamenná Poruba

13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
7
8
6
6
5

2
3
1
5
1
4
2
4

1
1
3
1
4
3
5
4

53:16
67:19
41:17
30:10
48:17
44:27
34:30
47:21

32
30
28
26
25
22
20
19

9
10
11
12
13
14

TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zborov nad Bystricou
OFK Teplička nad Váhom
TJ Slovan Skalité
TJ Višňové

13
13
13
13
13
13

5
4
4
3
2
1

0
2
0
0
0
0

8
7
9
10
11
12

22:49
24:35
25:36
11:51
17:89
19:65

15
14
12
9
6
3

110:5
82:9
68:28
58:19
52:25
46:37
50:31
42:34
18:59
20:73
15:64
14:104
0:0
7:94

36
33
24
24
22
22
21
18
13
9
7
3
0
0

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

ŽIACI - I. MIRAGE trieda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 12

OŠK Baník Stráňavy
TJ Zbyňov
Družstevník Rašov
TJ Hvozdnica
OŠK Nededza
ŠK Štiavnik
TJ Fatran Varín

12
12
12
12
12
12
12
TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 12
TJ Horný Hričov
12
TJ Dlhé Pole
12
TJ ŠTART Veľké Rovné
12
OFK Hôrky(odstúpené)
0
FK Hliník
12

12
11
8
8
7
7
7
6
4
3
2
1
0
0

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

0
1
4
4
4
4
5
6
7
9
9
11
0
12

Na majs t r o v stvách pretekalo 62
veteránov
z Poľska,
Slovenska,
Čiech
a
Maďarska.
Z osláv 70. výročia futbalu
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

