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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Opätovne sa k Vám
prihováram, vážení
O
Š
K
občania, na záver
roka 2021. V tejto
pandemickej dobe,
kedy začínajú dosahovať hodnoty Covid-19 stále väčšie nárasty a dopady pociťujú obyvatelia celého
sveta.
Vždy som zvykol hodnotiť
kultúrne akcie, ale až na hody, keď
sme ich urobili len tak tak, iné sa
neuskutočnili. Ukážkovo bolo na
hodoch vidieť, ako občania prahnú
po takýchto akciách od vystúpenia
dychovky, Šoku, Abby, Maroša
Bangu bola táto jednodňová akcia aj tak hlavne v réžii detí MŠ a
hlavne ZŠ.
Veľké (chcenie) predviesť
svoje nacvičené vystúpenia za
účasti obecenstva tak ako to má
stále byť a večerná diskotéka – toto
už všetko patrí minulosti s konštatovaním, že vlani nebolo vôbec
nič. O týždeň po hodoch sa zasa
nič nedalo urobiť, vďaka Covid
opatreniam. Musíme byť vďační,
že sa dala využiť táto príležitosť.
Čo sa týka budúcich akcií
v r. 2022, žiaľ, kvôli lockdownu ,
či 90-dňovému núdzovému stavu,
určite sa nebudú konať plesy a ani
fašiangy, ale uvidíme.
Ľudstvo zamestnáva oveľa
väčší problém – Covid-19. Nejdem rozoberať súčasnú aktuálnu
situáciu, každý občan ju veľmi sústredene sleduje v médiách. Deti sa
nemôžu plnohodnotne vzdelávať,
ľudia majú zákaz vychádzania... a
to spôsobuje, že sme logicky viacej nervózni a bojíme sa o seba, o
svojich a ich zdravie. Zaoberáme
sa otázkou – je to začiatok pandémie, či už koniec? Čas ukáže.
Pretože začína zimné obdobie, je treba pripomenúť, ako
vždy, hlavne zásady parkovania,
tak aby sa dal odstraňovať sneh,
posýpať .... a kúriť tým, čím sa neznepríjemňuje život okoliu.
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Keby občania mali úctu k právu,
k pokore či duchovnu a v neposlednom rade možnosť efektívnej
vymožiteľnosti pokút, nebol by
problém. Obec uskutočňuje zimnú
údržbu v rámci svojich možností s
tým, že vždy bola prvá priorita ísť
pod Polom, či k slobodárke. Ale
tiež musíme rešpektovať výkyvy
počasia, technické a finančné možnosti. Jedným dychom dodávam,
že časti obce, hlavne ako je Plánčie, Vŕšok, Peške cesta či Skotňa,
kde žijú tiež občania, kde sa tiež
táto údržba musí vykonávať.
Tak ako má obec svoje povinnosti, taktiež vodič podľa vyhlášky si musí zabezpečiť pre bezpečnosť prevádzky svojho vozidla
napr. reťaze, či pri cúvaní musí
zabezpečiť výjazd iná osoba. Chodec vo vlastnom záujme by mal
mať aspoň protišmykové návleky.
No poukazuje sa stále len a len na
obec.
Pri týchto veciach treba podotknúť absolútnu vec – môžeme
mať akékoľvek vyhlášky a zákony
ktoré svojvoľne nedodržujeme –
alkohol za volantom, nedodržiavanie karantény, či prekročenie rýchlosti v obci aj o 100 percet atď.,
môžeme len smutne skonštatovať,
že papier a facebooky nič nevyriešia s pripomienkou, že treba začať
od seba, nielen ukazovať na chyby
tých druhých.
S údržbou treba rátať s narastajúcimi požiadavkami na verejné osvetlenie. Treba si uvedomiť, že sú obce, kde už avizujú, že
nebudú mať za čo kúriť či svietiť.
Verím a dúfam, že nás tieto problémy v budúcich rokoch obídu a
chcem osvetlenie v budúcnosti
rozširovať o solárne svietidlá.
V druhej polovici roka
sa malo uskutočniť asfaltovanie
výtlkov, výkopov. Keďže v priebehu roka nám uvoľnili finančné
prostriedky, urobilo sa asfaltovanie pri ZŠ + prístupová cesta k
nej, pod horou. Prekopy a výtlky

sa asfaltovali až v týchto
dňoch, preto ďakujeme O
občanom za trpezlivosť. ŠK
Ešte by som chcel poprosiť občanov, aby na Silvestra boli
súcitní a rozumní, čo sa týka používania pyrotechniky. Zadymená
od chémie celá dedina, niektoré
psíky v šoku - prosím začnime sa
správať aj my ľudsky a tieto veci
obmedzovať.
Tiež by som sa chcel zmieniť o prevádzke káblovky. Účastníci v týchto týždňoch majú možnosť sledovať reprízy vysielané
z 90-tych rokov, čiže takmer 30
ročné záznamy, kde na archívnych
záberoch vidíme svojich starkých,
či naše deti navštevujúce ešte materskú či základnú školu.
Len málo obcí má takúto jedinečnú
možnosť sledovať históriu.. Preto
treba do budúcnosti tieto záznamy
zachovávať.
Dňa 29.11.2021 sa konalo
OZ, kde sa prijal rozpočet na rok
2022 spolu s VZN. Oproti minulému roku sa nezmenili žiadne
poplatky a schválil sa aj rozpočet
obce. Chcel by som touto cestou
hlavne poďakovať hasičom, ktorí
počas roka boli vždy nápomocní
potrebám občanov a tiež iným spoločenským organizáciám.
Vo futbale pribudlo družstvo menších detí, čo nás v tejto pandemickej dobe len teší, aby mladí nevysedávali len pri PC.
Osobitne by som opätovne poďakoval našim predavačkám, poštárkam, učiteľkám a personálu MŠ a
ZŠ osobitne v kuchyni, pracovníkom obecného úradu, či personálu
v nemocniciach za to, že slúžia a
sú v priamom styku s možnými nakazenými a tým riskujú svoje zdravie či zdravie svojich rodín.
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Na záver Vám prajem
hlavne veľa zdravia, dobra, božieho požehnania a pohody. Veselé
Vianoce a všetko dobré do nového
roku 2022
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Štatistika od
posledného vydania
zvestí
NARODENIA

•
•
•
•
•

Michal FRAŠKO,
Lívia KRKOŠKOVÁ
Ján HODAS		
Šimon JAMEČNÝ
Tadeáš HERÉNYI

Stráňavy 317
Stráňavy 562
Stráňavy 494
Stráňavy 494
Stráňavy 299

SOBÁŠE
Ivona RUSNÁKOVÁ a
Nkemasong Peter BANYONG

30.7.2016
(Londýn)

Dominika HREUSOVÁ a
Tomáš ĎURATNÝ

4.9.2021

Mária MORAVČÍKOVÁ a
Jozef VRABČEK

9.10.2021

Ladislav Barošinec a
Katarína ZVRŠKOVCOVÁ

17.9.2021

Dominika JANČIOVÁ a
Marek CHOVANCULIAK

18.9.2021

Jozef BARILLA a
Kristína MARCOVÁ

11.9.2021

ÚMRTIA

•
•
•

Michal LÚČAN,
22.11.2021
Ladislav ŠUBÍK
26.11.2021
Oľga OŽVOLDÍKOVÁ 30.11.2021
PRIHLÁSENÍ

Daniela KRÁĽOVÁ
Matej KRÁĽ
Ján KRÁĽ
Juraj KRÁĽ
Ján KRÁĽ
Kristína BARILLOVÁ
Katarína BAROŠINCOVÁ
Štefan ŠUBA
Ladislav HODÁS
Ivana HODÁSOVÁ
Adela HODÁSOVÁ
Alica HODÁSOVÁ
Soňa ROJČEKOVÁ

145
145
145
145
145
244
428
565
577
577
577
577
549

Príjmy :
100 - Daňové (vrátane štátnych)
200 - Nedaňové
300 - Granty a transféry
400 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov
500 - Pôžičky

870 907,- €
139 415,85 €
491 350,80 €
60 000,- €
0,- €

600 - Výdavky :
1 : PLÁNOVANIE , MANAŽMENT A KONTROLA
2 : PROPAGÁCIA A MARKETING
3 : INTERNÉ SLUŽBY OBCE
4 : SLUŽBY OBČANOM
5 : BEZPEČNOSŤ , PRÁVO, PORIADOK
6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
7 : VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY
8 : VZDELÁVANIE
9. ŠPORT
10. KULTÚRA
11. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
12. SOCIÁLNE SLUŽBY
13. ADMINISTRATÍVA

90 201,- €
2 315,- €
155 934,16 €
9 461,42 €
15 799,- €
86 796,- €
28 400,- €
796 102,80 €
28 000,-€
26 900,- €
9 697,- €
6 724,25 €
191 613,50 €

700 - Finančné operácie
CELKOM :
Príjmy :
Výdavky :
Prebytok :

89 900,- €

1 561 670,65 €
1 561 258,95 €
414,70 €

ODHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•

Mária ROZINOVÁ
Mária VRABČEKOVÁ
Eliáš MORAVČÍK
Laura NIMOHAJOVÁ
Ben BITUŠÍK
Terézia OŽVOLDÍKOVÁ

Žiadame všetky organizácie, ktoré si ešte nepodali žiadosť o dotáciu
na rok 2022, aby tak spravili do 31.12.2021 aj s vyúčtovaním predošlej dotácie a plánom práce na rok 2022.
3

O
O
Š
Š
K
K

YY
AAVV
ÒÒ
ÁÁ
RR
SSTT

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpočet obce na rok 2022
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Ukrytý  Boh Vianoc
Boh, stále ukrytý
na slame jaslí,
prednosť dal
tichosti – pokore,
tie ho vždy
bezpečne,
cez veky – stáročia,
pri speve anjelov,
v sprievode najmenších:
pastierov,
v Betlemskej maštali
objali – našli.

Adventný veniec
Je účasťou našich katolíckych tradícií. Avšak skutočný pôvod nie je presne známy. Existujú
zmienky o tom, že predkresťanské
germánske národy počas chladných a tmavých decembrových
dní pomocou venca so zapálenými
sviečkami vyjadrovali nádej túžobne očakávaných dlhších a teplejších jarných dní. V Škandinávii
počas zimy boli zapálené sviečky
umiestnené do kruhu a ľudia sa
modlili k bohu svetla, aby otočil
zem späť k slnku, predĺžil dni a
vrátil na zem teplo.
V stredoveku si kresťania prispôsobili túto tradíciu a používajú adventné vence ako súčasť duchov-

nej prípravy na Vianoce. Koniec
koncov, Kristus je „Svetlo, ktoré
prišlo na svet,“ rozptýliť temnoty
hriechu a vyžarovať pravdu a lásku
Boha.
Iné dôkazy naznačujú, že
adventný veniec bol vynájdený až
v 19. storočí. V čase adventu sa
deti v hamburgskej škole Rauhes
Haus, založenej protestantským
pastorom Johan Hinrich Wichernom každý deň pýtali či už sú Vianoce. V roku 1839, J. H. Wichern
postavil veľký drevený kruh a položil naň 19 malých červených a 4
veľké biele sviečky. Malú sviečku
zapálili postupne každý všedný
deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento
zvyk sa ujal na pôde protestantskej
cirkvi v Nemecku. Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej
podoby so štyrmi sviečkami, ako
ho poznáme dnes.
Okrúhly tvar venca, nemá
začiatok ani koniec, symbolizuje
večnosť Boha, nesmrteľnosť duše
a večný život nájdený v Kristovi.
Štyri sviečky, svetlo – Kristus,
svetlo sveta.
Samotné slovo „advent“
je latinského pôvodu a znamená v
preklade „príchod“. Je to teda obdobie prípravy na príchod Mesiáša
– na Narodenie Ježiša.
Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický
význam. Prvá nabáda na „bedlivosť“, druhá je v znamení „pokánia“ a tretia sa nesie v znamení
„radosti. Štvrtá nedeľa hovorí o
udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša. Adventné obdobie
končí 24.12. a polnocou začína obdobie Vianočné, teda 25.12.

POĎAKOVANIE
Bohužiaľ aj tento rok nám
situácia nedovolila stretnúť sa pri
kapustnici a poďakovať sa osobne
každému z vás, ktorí sa obetujete
pre kostol, a nielen pre kostol, ale
pre spoločné dobro všetkých.
Anjeli spievali: „Sláva Bohu na
výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Mať vôľu konať dobro a
snažiť sa budovať pokoj v srdciach
ľudí je v dnešnej dobe veľmi náročné. Preto za každé prejavené
dobro a srdečnosť, ktorú ste prejavili, nech Boh odmení svojim požehnaním.
Áno sú to možno drobnosti, ktoré urobíme, ale z malých
kúskov sa zloží krásny obraz života.
Všetkým vám veľké ďakujem.
Mgr. Pavol Hrvol, farár

Svätá spoveď pred vianočnými sviatkami
bude v nedeľu 19.12. 2021 od 14.00 – 16.00 hod.
Želám a vyprosujem, požehnané a milostiplné vianočné sviatky.
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Vianočné sviatky
Hovorí sa, že Vianoce sú
najkrajšie sviatky. Prečo? Veď sú
to dni, kedy všade vládne viac pokoja, radosti, porozumenia a nadovšetko lásky. A práve to sú hodnoty, ktoré robia život krajším.
Všetci po nich túžime a predsa
máme inú skúsenosť. Prečo? Necháme sa pohltiť strachom, nejednotou, arogantnosťou, ktoré sa
nám podsúvajú cez médiá, hlavných predstaviteľov. Zabudli sme
sa rozprávať a žiť tie hodnoty dobrého života.
Chcem vás povzbudiť a
poprosiť, skúsme aspoň v týchto
krásnych dňoch žiť tie krásne hodnoty. Sústreďme sa na hodnoty,
ktoré nás posilňujú a nie deprimujú a rozdeľujú.
Istý muž spomína:
Boli sme mladí manželia. Dlhší
čas sme boli pohnevaní. V skutočnosti sme sa mali radi, ale každý
sme mali svoju hrdosť. Človek si

myslí, že je hrdý a zatiaľ je len samoľúby. Žili sme v jednom byte
vedľa seba, ale akoby sme nežili
spolu. Koľko ľudí žije v jednom
byte, žijú vedľa seba, ale v skutočnosti akoby nežili spolu. Blížili sa
Vianoce, my sme sa netešili. Kvôli deťom sme vyzdobili vianočný
stromček. Nechceli sme im kaziť
radosť. A preto kvôli nim sme dokonca aj spolu s nimi stavali betlehem. Každý bral do rúk niektorú
sošku a kládol do jasličiek. Jezuliatko zobrala manželka. Dlho ho
držala v rukách. Zrazu sa pozrela
na mňa. Na ten pohľad nikdy nezabudnem.
Potom povedala: „Hľa, dnes sa narodí Ježiš. Čo, keby sme sa dnes
pre neho, pre jeho lásku narodili
aj my dvaja?“ V tom, ani neviem
ako, sklonil som sa k nej a pobozkal som ju. Deti si všimli náš
bozk, pribehli k nám a smiali sa.
Obe sme ich museli tiež pobozkať.
Potom manželka už nie ako niečo
zvykové, ale ako niečo úprimné
položila Jezuliatko do jasličiek.
To bola najšťastnejšia chvíľa, pri

ktorej sa rozhodlo o našom ďalšom
živote, o živote našich detí. Často
na ňu spomíname. Spomíname na
ňu každé Vianoce, keď staviame
betlehem. Dnes ho staviame už s
vnúčatami. Uvedomujeme si, ako
smutne by asi vyzerali naše životy
a najmä životy našich detí, vnúčeniec, keby sme vtedy nedovolili
narodiť sa Ježišovi v našich srdciach.
Pochopiteľne, nie je vždy ľahké
v živote žiť pravú lásku k Bohu a
k blížnemu, teda to, čo je najcennejšie v božích očiach a to, čo raz
bude rozhodujúcim kritériom na
konci nášho života.
Milovaní, Ježiš sa narodil pre každého z nás, teraz je dôležité, aby
sme ho prijali, otvorili mu svoje
životy, ale nie na chvíľu, nie ako
nám to vyhovuje, ale opravdivo,
úprimne, lebo len za takýmto rozhodnutím sa skrývajú opravdivé
požehnané Vianoce, len za takýmito prežitými Vianocami môžu byť
Vianoce v našich životoch stále, čo
vám všetkým prajem.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2021

Pozehnané vianocné sviatky Vám praje
ˇ

ˇ

vdp. Mgr. Pavol Hrvol
ˇ
ˇ
ˇ
farár Stránavy
- filiálka Mojsová
Lúcka

Č.ú.: SK25 0900 0000 00 50 30 30 8973
mobil : 0904 887 621
spoločne prispejme na stavbu nášho kostola
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Vážení členovia občianskeho združenia ZO JDS v Stráňavách
žijeme dobu, ktorú nikto z nás nečakal. Táto téma neraz zaznieva
nielen medzi seniormi. Je pravda,
že sa my, seniori, oveľa viac obraciame späť. Hodnotíme, porovnávame, kritizujeme aj vyslovujeme
obavy.
Jednoducho – je to tak. Aj
nečakaný atak COVID-u 19 len
viac podnietil tento stav. Do čoho a
ako môžeme zasahovať, čo môžeme našimi aktivitami a požiadavkami ovplyvňovať, ale ako funguje
a môže fungovať naša ZO, je iba v
nás. Naše občianske združenie si v
roku 2020 pripomenulo svoje 30.
výročie. Pravdaže nie podľa našich
pôvodných predstáv, tie boli oveľa
žiarivejšie. Našu činnosť sme podrobne zhodnotili, ale aj poďakovali
zakladajúcim členom, pripomenuli
mnohé pekné tradície či zorganizované akcie, listovalo sa v kronikách.
Aj tento rok sme mali naplánované rôzne zaujímavé akcie.

Tie, ktoré sme stihli, tých príprava
si vyžiadala značný časový priestor
a veľa organizačnej energie – veď
nakoniec ste to mali možnosť posúdiť sami. Pri tejto príležitosti
úprimne ďakujem za podporu pri
organizovaní našich aktivít – finančnú podporu od obce pri 30.
výročí založenia našej ZO či sponzorovanie občerstvenia majiteľkou
VAS, s. r. o., Mojšová Lúčka.
Starý rok sa nám pomaly končí,
ale nie je to koniec, ale začiatok
niečoho nového. Vezmite si z neho
všetky krásne zážitky a skúsenosti,
ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a ponechajte si túto nádhernú
atmosféru do nasledujúcich mesiacov. Plánovanú akciu v októbri
ku mesiacu úcty k starším sme boli
nútení zorganizovať v predstihu
v septembri. O to viac nás potešil
októbrový pozdrav, ktorý som si s
dojatím v srdci prečítala a o ktorý
sa chcem s vami podeliť – pozdrav
od detí z materskej školy.

Milé naše ratolesti,
nech vám Duch Vianoc prinesie mier,
nech vám radosť Vianoc prinesie nádej,
nech vám teplo Vianoc dopraje veľký kus lásky,
nech vaše očká zažiaria radosťou pri vianočných stromčekoch.
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Veríme, že naša spolupráca bude
mať svoje pokračovanie pri realizácii ďalších podujatí a zámerov
prospešných pre seniorov v obci.
Tešíme sa na dobrú spoluprácu s
vami aj v roku 2022.
My, seniori, čím sme starší, tým máme kratší vianočný zoznam želaní, lebo postupom času
pochopíme, že najkrajšie veci v
živote sa kúpiť nedajú. Veď nie je
dôležité, čo je pod stromčekom,
ale kto je okolo neho.
Nie je to zabalené a nemá
to cenovku ani menovku. To, čo je
dôležité, je v komunikácii, objatí,
v jednoduchom úsmeve, ohľaduplnosti, bozku.
Všetkým Vám prajem
hlavne dobré zdravie, porozumenie, pokoru, lásku, pokoj, úsmev,
tichou modlitbou nech zavítajú
najkrajšie Vianoce do vašich rodín.
S pomocou Božou prežívajme zas ďalší rok. Nech ruka
Božia pevne, iste, Vás v novom
roku vedie. Nech dary milosti Vás
po celý rok chránia, nech dá Vám
šťastia, zdravia, radosti a hojnosť
požehnania.

Únia žien Slovensko – ZO v Stráňavách
farár.
Na začiatku decembra sa šikovné
členky venovali zhotoveniu nových vianočných ozdôb, ktorými vyzdobili vianočný stromček
v kultúrnom dome. Naša obec je
tento rok tiež vyzdobená krásnym
živým adventným vencom v kruhu pod hasičskou zbrojnicou, na
výzdobe ktorého sa zúčastnilo aj
niekoľko našich členiek. Pri speve
vianočných kolied v prítomnosti
nášho pána farára, ktorý ho aj posvätil sme si pripomenuli krásny
nastávajúci vianočný čas. Čas radosti z narodenia Ježiška, čas lásky
a spolupatričnosti.
		

Anna Hollá

NECH ŠTASTIE A RADOSŤ
VLÁDNE U VÁS DOMA,
NECH OBCHÁDZA VÁS
NEŠŤASTIE, CHOROBA A
SMOLA.
NECH POHODA VLÁDNE
NAD VIANOČNÝM STOLOM
A NECH LÁSKA VŽDY PREVLÁDA NAD ZLÝM SLOVOM.
NECH SILVESTROVSKÝ
PRÍPITOK VÁM JE NA ÚŽITOK,
ŽELÁME VŠETKÝM ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK.
Únia žien Slovensko
Základná organizácia v Stráňavách
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Vážení občania, rok sa
chýli ku koncu a preto mi dovoľte, aby som Vás poinformovala o
aktivitách našej organizácie v roku
2021.
Bol to náročný rok v tom,
že mali sme bohatšie plány organizácie práce našich členiek, ale bohužiaľ, tieto sme museli podriadiť
dodržiavaniu opatrení COVID-19.
V zimnom období sa naše členky
pravidelne stretávali pri pešej turistike s trakingovými palicami.
Zvyčajne chodievali z obce okolo kríža ku hájenke, na Solisko a
tie odvážnejšie až na Javoriny. Pri
kríži v tichosti venovali modlitbe a
zapálili sviečku.
Keďže nastali prísne covidové opatrenia, mnohé naše plánované akcie stroskotali. V auguste
sa 15 našich členiek zúčastnilo
osláv výročia SNP – položili veniec k pomníku padlých v Kunerade a v Rajeckých Tepliciach.
Naše šikovné športovo založené
členky absolvovali súťaž v petangu v Rajeckých Tepliciach, kde
naše členky Olinka Hreusová a
Aďka Remeková obsadili krásne
2. miesto a tak reprezentovali našu
obec.
Nadišiel september a
naša obec mala šťastie v nešťastí.
Mohli sa zorganizovať v exteriéri
za dodržania COVID opatrení naše
Stráňavské hody. Konali sa síce len
jeden deň, ale boli sme aj za ten jeden deň veľmi vďační. Vďační za
to, že sa môžeme stretnúť, porozprávať a zabaviť sa, čo je v tomto
covidovom období veľmi vzácne.
Ďakujeme obecnému úradu za ich
zorganizovanie – občania i pozvané návštevy sme si to veľmi vážili.
V tomto mesiaci sa stretlo ešte
pred hodovými oslavami niekoľko
našich členiek a zhotovilo krásny
dožinkový veniec, ktorý posvätil v
kostole na hodovej svätej omši pán

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2021

“Narodel sa nám”
Vianoce. Sviatky, na ktoré
sa teší azda každý človek na zemi,
či už je dieťa alebo starý rodič.
Mnohým z nás sa v mysli vybavia
posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas
trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete, kedy
nás všetkých už takmer druhý rok
obmedzuje pandémia. V tomto
čase je potrebné sa pozastaviť.
V tomto krásnom čase sa
opäť vieme tešiť aj z maličkostí a
je nám dobre aj z toho, že väčšina
ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi,
susedia majú k sebe o niečo bližšie
ako inokedy. V úprimnom úsmeve,
vľúdnom slove či ľudskom dotyku
je veľké tajomstvo a bohatstvo.
Mudrci prišli Ježiška pri-

vítať a priniesli mu dary. My, tiež
chceme Ježiška privítať a ako dar
mu prinášame náš vianočný koncert „NARODEL SA NÁM“, ktorý sme pripravili spolu s ľudovou
hudbou PARTA zo Strečna. Na
koncerte odznejú tradičné koledy a vianočné piesne. Dúfame, že
všetko, čo budete vidieť či počuť,
ostane vo vašich srdciach a pri
spomienke na toto všetko, sa vám
rozžiaria oči s úsmevom na tvári.
To že Vianoce sú pre nás
všetkých, jedným z najkrajších
sviatkov v roku, nepochybuje
nikto z nás. Radosť a nálada sú
potrebné pre všedné i sviatočné
dni. Pozývame vás teda pozrieť
si náš spoločný vianočný koncert
25.12.2021 o 17.00hod. na OTK
Stráňavy a na FB stránke obce.
Prajeme Vám požehnané a
pokojne strávené vianočné sviatky
a nový rok 2022.

SPRÁVA OBCE

Každý z nás sa teší na príchod
najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá
im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu.
V tom dlhom rade dní celého
roka je to čas, kedy ľudia zvyčajne majú k sebe bližšie.
Otvárame svoje srdcia viac,
ako inokedy. Čo spôsobuje to,
že mäkneme, cítime? Aj keď
to mnohí nepripúšťame, naše
podvedomie to cíti - očisťuje
nás očakávanie príchodu týchto krásnych chvíľ. Doprajme
pokoj našej duši a srdcu, objavme sami seba a vtedy objavíme
v našom okolí aj iných ľudí a
možno preto sa ten náš kúsok
Vokálno-inštrumentálna sveta, v ktorom žijeme, stane
skupina FIDEM. lepším. Vianoce sa označujú,
ako najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku.
Keď sa o niekoľko dní
rozozvučia všetky zvony sveta a
oznámia príchod čarokrásnych
Vianoc, zabudnime na všetky
starosti a prežime tieto sviatky
v láske, šťastí a svornosti. Nech
tichá hudba veselosti nám počas
celých Vianoc znie, nech rok
nastávajúci nám pokoj, zdravie
a šťastie prinesie.
Prajeme Vám, nech
sú Vianoce vo vašich domácnostiach plné lásky, pokoja, dobrej vôle a štedrosti.
Kolektív správy obce
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Dobrovoľnícke
aktivity občanov.
Je mnoho nápadov, ako nám všetkým spríjemniť adventný alebo
vianočný čas v našej obci. Nie
každý z nápadov je ľahko realizovateľný, no jeden z nich dostal
tento rok aj reálnu podobu. Veľký adventný veniec, na ktorom sa
každú nedeľu rozsvecovala svieca. Vedel som, akú bude mať podobu, ako vyrobiť sviece, ako ho
nasvietiť, no nevedel som si presne
predstaviť vhodný priestor na jeho
umiestnenie.
V jeden bežný jesenný deň pri
hrabaní lístia, mi pohľad padol na
originálny priestor pod hasičským
domom. Oddychová zóna v tvare
kruhu ... Vedel som, že je to ideálne miesto práve pre adventný veniec. Základ (nosná konštrukcia)
bol teda hotový. Zostávalo len dozdobiť veľkým množstvom vetvičiek z ihličnanov, inštalovať sviece
a pripojenie na el. sieť.
Plán, zapojiť viac občanov do prípravy venca a slávnostné posvätenie spolu s krátkym vystúpením
skupiny FIDEM, nám zo dňa na

deň znemožnil vyhlásený lockdown. Napriek tomu sa nám podarilo pripraviť pre občanov prekvapenie a pevne verím, že veľký
adventný veniec bude už tradičným spestrením predvianočného
času v našej obci.
Veľmi by som si prial, aby podobných občianskych aktivít bolo v
našej obci viac, aby dostal priestor
každý, ktorému úprimne záleží na
rozvoji Stráňav.
Chcem sa poďakovať za
pomoc pri realizácii venca kolegyni Marte Minárikovej. Za priamu
finančnú podporu ďakujem: Renáte Novákovej, Renáte Práškovej,
Michalovi Štrbovi a Mgr. Pavlovi
Hrvolovi, ktorý nám veniec aj posvätil.
Na Vianoce nesmie chýbať
veľký vianočný strom na námestí,
ktorý nám tento rok venovala rodina Mariána Bulku a ďakujem DHZ
Stráňavy, za pomoc pri jeho prevoze a osadení.
Tradične spríjemňuje vianočný čas
stromček vo vnútorných priestoroch KD, ktorý nám opäť vyzdobili ženy z Únie žien.
Branislav Štrba

Z-Box v obci
V našej obci, spoločnosť PACKETA osadila svoj Z-BOX, na výdaj
a príjem zásielok. Nachádza sa za
KD a je napájaný solárnym panelom. Funguje preto autonómne bez
potreby napojenia na elektrinu.
Viac info o tejto službe na www.
packeta.sk
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V piatok 10.12.2021 presne na
poludnie, ste mohli po prvýkrát
počuť hlasové oznámenie a silný zvuk novej sirény na KD. Ministerstvo vnútra SR buduje sieť
varovných systémov po celom
Slovensku postavených na elektronických sirénach, ktoré sú riadené diaľkovo. Tieto sirény budú
spúšťané na diaľku aj pri ohrození
obyvateľstva pri iných živelných
pohromách. Výhodou elektronických sirén je, že piatkové skúšky
elektronických sirén prebiehajú
len 4x ročne hlasitou skúškou inak
vždy v tichom režime.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2021

Majitelia pozemkov pozor !
Treba orezať konáre pod vedením !
Medzi obyvateľmi pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o
ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov. Za strom,
stavbu či skládku na súkromnom
pozemku je zodpovedný jeho
vlastník.
Elektrikári
pripomínajú
majiteľom pozemkov, aby si v
tomto období (mimo vegetačného
obdobia) nezabudli orezať stromy
a kríky pod vedením. Konáre v
blízkosti vodičov môžu spôsobiť
výpadky elektriny a napáchať aj
nemalé škody.
Podľa neho je ideálne dohodnúť sa s energetikmi na vypnutí prúdu. Všetci, ktorí majú
na svojich pozemkoch vzdušné
elektrické vedenia, by mali dbať
na svoju povinnosť a vypíliť
alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre,
rastúce pod vedením, prípadne
v jeho ochrannom pásme. Týka sa
to najmä zastavaných území miest
a obcí. Zákon o energetike totiž k
tomu zaväzuje súkromníkov, právnické osoby i samosprávy.
SSD zdôrazňuje, že zákon
zakazuje pod elektrickým vedením
okrem pestovania porastov umiestňovať stavby, vytvárať skládky či

skladovať horľavé materiály.
Konáre prerastené cez vedenie môžu spôsobiť poruchu, výpadok elektriny i požiar. Ohrozujú
distribučnú sústavu, okolitý majetok a v neposlednom rade bezpečnosť ľudí.
Medzi obyvateľmi pretrváva mylné presvedčenie, že starostlivosť o ochranné pásma je výlučne v zodpovednosti energetikov.
Za strom, stavbu či skládku
na súkromnom pozemku je však
zodpovedný jeho vlastník.
SSD upozorňuje, že vlastníci majú
možnosť požiadať o dočasné vypnutie elektrického vedenia, v blízkosti ktorého si chcú orezať dreviny.
SSD záleží na tom, aby
všetko prebehlo bezpečne. Preto
je ideálne vopred sa informovať
o možnostiach prerušenia dodávky elektriny na nevyhnutný čas.
Z praktického i časového
hľadiska je vhodné, keď sa na rovnakom čase orezávania dohodne
viac majiteľov, napríklad z jednej
ulice. Predíde sa tým zbytočným
odstávkam.
Pohodlným riešením môže
byť napríklad objednávka profesionála s vysokozdvižnou plošinou.

Koniec káblovej
televízie
V obci Stráňavy spoločnosť NELSON Services s.r.o. ponúka doposiaľ 2 druhy vysielania - „staršie“
analógové (DVB-T) a kvalitnejšie, digitálne (IPTV). Vzhľadom
na to, že analógové vysielanie je
menej kvalitné a jeho „udržiavanie“ je nielen technicky náročné,
ale aj znemožňuje modernizáciu ostatných služieb, spoločnosť
NELSON Services s.r.o. pristúpi
k jeho zrušeniu v roku 2022. Ide
o produkt, ktorý prevzala firma od
predchádzajúceho prevádzkovateľa a kde rozvody majú viac ako
30 rokov. Náhradné diely sú ťažko

dostupné a rozširovanie drahé. Nehovoriac o tom, že nová legislatíva
ukladá tento prenos „kódovať“
Aby však táto zmena nebola až taká dramatická, zostane
v analógovom vysielaní ešte niekoľko mesiacov pár základných
programov. Firma už postupne v
roku 2022 už nebude riešiť jednotlivé poruchy.
Občania majú možnosť prejsť na
vysielanie IPTV, kde neprídu o žiaden kanál, ani ten obecný, prípadne môžu využiť služieb niektorého
z alternatívnych poskytovateľov.
Táto zmena sa netýka zákazníkov,
ktorí využívajú služby vo formáte
IPTV.
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Triedenie bioodpadov
z domácností a záhrad
Biologicky rozložiteľný komunálny
odpad (BRKO) je taký druh odpadu,
ktorý vzniká v záhradách, parkoch,
domácnostiach a stravovacích zariadeniach. Po jeho vytriedení je možné
ho zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa zdroje
opäť dostanú do kolobehu.
Druhy odpadov
Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí bioodpad z
kuchýň a záhrad a jedlé tuky a oleje.
Bioodpad z kuchyne
Medzi bioodpad z kuchyne patria
zvyšky z rastlín a jedál, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, použité papierové vreckovky, potraviny po záručnej dobe, starý
chlieb, novinový papier použitý pri
manipulácii s potravinami a iné.
Bioodpad zo záhrady
Bioodpad zo záhrady, tiež zelený odpad, pozostáva prevažne z trávy, konárikov, dreveného odpadu, kvetín,
drevnej štiepky, popola, zhnitého ovocia a zeleniny a iných.
Jedlé tuky a oleje
Jedlé tuky a oleje sa zbierajú na čerpacích staniciach. Olej musí byť čistý,
aby sa mohol ďalej zhodnocovať.
Triedenie
Podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch sú obce povinné občanom
umožniť triedenie bioodpadu. Teda
zabezpečiť, aby mali všetky domácnosti možnosť kompostovať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad alebo ho odovzdať do triedeného

zberu. Znamená to, že rodinné domy
musia mať vlastnú nádobu na kompostovanie alebo hnedý kontajner na
zber tohto odpadu.
Pri hnedých kontajneroch
ale vznikajú náklady na vývoz týchto
kontajnerov, čo v konečnom dôsledku
zaplatí občan. Znamenalo by to pre
to navýšenie poplatku za zber odpadov.
Ktoré obce nemusia triediť
kuchynský odpad?
Niektoré obce Slovenska si môžu
uplatniť výnimku zo zabezpečenia
triedeného zberu kuchynského odpadu, a to vtedy, ak spĺňajú niektorý z
týchto bodov:
•
•
•
•

zabezpečia energetické zhodnotenie bioodpadu
preukážu, že minimálne 50% domácností v obci kompostuje svoj
bioodpad (čestné prehlásenie)
preukážu, že zber je pre technické problémy nemožný (historické
centrá, odľahlé usadlosti)
preukážu, že je zber ekonomicky
neúnosný

Preto sme na obci požiadali
občanov o vyplnenie čestného prehlásenia, že kompostujú svoj odpad a
50% hranicu sme naplnili. Preto sme
v roku 2022 nemuseli pristúpiť k dvíhaniu poplatkov za odpad. Zároveň
sme zabezpečili kompostéry pre bytové domy.

Ako správne
kompostovať?
Hľadáte návod ako správne kompostovať, lebo s kompostovaním práve
začínate? Kompostujete ďalší rok a
bez želaných výsledkov? Chcete posunúť svoje kompostovanie na vyššiu
úroveň?
Pripravili sme pre vás ďalší návod na
kompostovanie, aby sa aj podľa vašich predstáv vytvárala v kompostéri
organická hmota v podobe kompostu
– čierneho zlata.
Aby ste mali z kompostovania čo najväčší úžitok, odporúčame
zamyslieť sa, čo od kompostovania
očakávate. Zodpovedajte si, prečo
vôbec chcete kompostovať. Ak
už kompostujete nejaký ten rôčik,
popremýšľajte nad vašimi dôvodmi.
Od nich by sa mal odvíjať váš prístup
k premene bioodpadov na prírodné
hnojivo – kompost. Môže to byť ešte
lepšie?
1. správna veľkosť materiálov
Krájať, sekať, strihať, drtiť, pučiť,
rezať, štiepkovať...
2. správne zloženie materiálov
ako na to?
Kombinovať a miešať hnedé (uhlíkaté) a zelené (dusíkaté) materiály.
3. správna vlhkosť
Načítať, spoznať, vidieť, stlačiť,
kontrolovať, upravovať a udržiavať.

Všeobecne pri kompostovaní platí,
že kompostované materiály treba
upravovať na menšie kúsky, správne
ich nakombinovať, dodať im dostatok vzduchu a zabezpečiť primeranú vlhkosť. Na to, ako správne
kompostovať,
nestačí
ovládať
základné pravidlá. Potrebujete získať
skúsenosti.
www.kompostuj.me
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4. dostatočný prístup vzduchu
Zabezpečiť
cirkuláciu
vzduchu
a správnu vlhkosť. Prekopávať,
prevzdušňovať a prehadzovať.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 3/2021

Príprava vianoc v MŠ

Keďže sa blížia vianočné
sviatky vďaka, ktorým si pripomíname narodenie Ježiška ,bola
nám vnuknutá myšlienka vytvoriť pre detičky Betlehem.
Altánok v škôlke sa stal
na chvíľu miestom, ktoré teší
nielen deti,ale aj nás rodičov .
Chceme sa veľmi poďakovať
p.učiteľke Katke Pytlovej , ktorá sa s nami zapojila do realizácie tohto krásneho projektu
a namaľovala všetky postavičky a taktiež veľká vďaka patrí
nášmu pánovi farárovi Pavlovi
Hrvolovi , ktorý za prítomnosti
detí a pani učiteliek Betlehem
posvätil.
Prajeme Vám pokojné, požehnané a hlavne v zdraví prežité
Vianoce.
Rod.Bizíková a
rod.Zemánková
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FUTBALOVÉ VÝSLEDKY - ročník 2021/2022

IV.liga skupina SEVER - muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠK Javorník Makov
OŠK BEŠEŇOVÁ
FK Slávia Staškov
MŠK Kysucké Nové Mesto
OŠK Baník Stráňavy
OFK Teplička nad Váhom
ŠK Olympia Bobrov
OŠK Rosina
ŠK Tvrdošín
FK Slovan Žabokreky
FK Tatran Turzovka
TJ Družstevník Belá - Dulice
ŠK Dynamo Diviaky
ŠK Závažná Poruba

13
12
12
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13

9
9
9
7
6
5
6
5
5
5
4
4
2
2

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

2
3
3
2
3
5
7
6
6
7
7
9
9
9

37:15
41:20
24:13
21:11
18:12
20:16
23:24
24:24
22:28
17:21
14:19
19:39
12:28
10:32

29
27
27
24
22
18
18
17
17
16
13
12
8
8

0
1
2
4
3
4
6
6
8
9
9
10
10
13

92:3
61:9
54:13
53:32
60:24
47:24
34:42
37:36
37:39
24:41
28:67
24:50
19:73
5:122

35
32
31
27
26
25
19
17
13
12
12
9
9
0

I. Mirage trieda žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OŠK Baník Stráňavy
TJ Zbyňov
FK Strečno
TJ Hvozdnica
OŠK Rosina
TJ Višňové
TJ ŠTART Veľké Rovné
Družstevník Rašov
OFK Kotešová
TJ Dlhé Pole
ŠK Dolný Hričov
TJ Fatran Varín
TJ Horný Hričov
FK Hliník

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
9
8
8
6
5
4
4
4
3
3
0

2
2
1
0
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0

U11 - Prípravka Súťaž   I. RESPECT trieda prípraviek
1
2
3
4

OŠK Rosina
TJ Višňové
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy

3
3
3
3

0
0
0
0

3
3
3
3

0
0
0
0

0:0
0:0
0:0
0:0

3
3
3
3

V.liga dorast U19 skupina A
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
TJ Višňové
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy
Družstevník Rašov
FK Rajec
ŠK Radoľa
ŠK Čierne
ŠK Javorník Makov
TJ Fatran Varín
OŠK Kamenná Poruba
ŠK Belá
TJ Slovan Skalité
OŠK Rosina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
13

10
9
8
8
7
7
6
6
5
4
3
2
1
1

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

0
1
2
3
4
4
3
5
7
7
9
10
10
12

I. Mirage trieda mladší žiaci skupina B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Futbalová akadémia UNITED
Nededza - Kotrčiná Lúčka Gbeľany B
OŠK Rosina B
OŠK Baník Stráňavy
ŠK Štiavnik
1. KŠK Žilina
FC JUVENTUS ŽILINA B
OFK Hôrky
FK Hliník
TJ Hviezda Zádubnie
TJ Družstevník Bitarová

48:12
36:22
30:15
43:12
52:34
39:24
37:29
32:28
28:29
35:40
14:39
13:29
19:54
12:71

32
29
27
26
23
23
22
20
16
14
10
7
3
3

9

8

1

0

76:19

25

9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
5
4
4
3
3
3
1

1
1
0
0
0
1
0
0
0

2
2
4
5
5
5
6
6
8

65:27
45:18
39:47
62:59
42:54
32:40
28:43
29:47
21:85

19
19
15
12
12
10
9
9
3

U09 - Prípravka Súťaž   I. RESPECT trieda prípraviek
1
2
3

TJ Višňové
OŠK Rosina
OŠK Baník Stráňavy

3
3
3

0
0
0

3
3
3

0
0
0

0:0
0:0
0:0

3
3
3

4

FK Strečno

3

0

3

0

0:0

3

Pripravované zápasy muži :

Pripravované zápasy dorast :
14K

26.03.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

OŠK Kamenná Poruba

15K

02.04.2022 17:00

TJ Slovan Skalité

OŠK Baník Stráňavy (A)

16K

09.04.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Radoľa

17K

16.04.2022 14:00

OŠK Rosina

OŠK Baník Stráňavy (A)

18K

23.04.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Čierne (A)

19K

30.04.2022 14:00

ŠK Belá (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

20K

07.05.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

21K

14.05.2022 14:30

FK Rajec (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

22K

21.05.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

TJ Višňové (A)

23K

28.05.2022 14:00

TJ Fatran Varín (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

24K

04.06.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

Družstevník Rašov (A)

25K

12.06.2022 15:00

FK Strečno (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

26K

18.06.2022 14:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Javorník Makov

Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          

14K

27.03.2022 15:00

TJ Družstevník Belá - Dulice (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

15K

02.04.2022 15:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Tatran Turzovka

16K

10.04.2022 15:30

OŠK Rosina

OŠK Baník Stráňavy (A)

17K

16.04.2022 16:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

FK Slovan Žabokreky

18K

24.04.2022 16:00

ŠK Dynamo Diviaky

OŠK Baník Stráňavy (A)

20K

08.05.2022 16:30

ŠK Olympia Bobrov

OŠK Baník Stráňavy (A)

21K

14.05.2022 17:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Závažná Poruba

22K

22.05.2022 10:30

OŠK BEŠEŇOVÁ

OŠK Baník Stráňavy (A)

23K

28.05.2022 17:00

OŠK Baník Stráňavy (A)

ŠK Tvrdošín

24K

04.06.2022 17:30

FK Slávia Staškov

OŠK Baník Stráňavy (A)

25K

12.06.2022 17:30

MŠK Kysucké Nové Mesto (A)

OŠK Baník Stráňavy (A)

26K

19.06.2022 17:30

OŠK Baník Stráňavy (A)

OFK Teplička nad Váhom (A)

Zdroj : www.futbalnet.sk k 8.12.2021
Nepredajné.         

                 https://www.stranavy.sk        

