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Ak žiješ v súlade s prírodou,
nikdy nebudeš chudobný.
Ak žiješ podľa mienky ľudí,
nikdy nebudeš bohatý.
SENECA
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Dovoľte, aby som sa k
Vám opäť prihovoril,
vážení spoluobčania !
V minulom období
sa konali oslavy oslobodenia, MDD, družobné návštevy vo Fryčoviciach a
iné menšie akcie. Dňa 12.07.2019
v poobedňajších hodinách prišla
nečakaná a viac ako prekvapivá
správa, že na Polome Javorinách na
súsoší troch žien boli odrezané spínajúce ruky ženy – matky. Osobne
som si takúto situáciu neuvedomil
a nevedel som sa niekoľko dní s
týmto stavom zmieriť. Našťastie
24.07.2019 boli políciou SR ruky
zo súsošia nájdené, za čo polícií v
mene občanov Stráňav ďakujem.
V týchto dňoch riešime opätovné
navarenie rúk, o.i. treba zabezpečiť odborný dozor a samozrejme financie. Verím, že sa všetko podarí
a socha bude kompletná. Len mám
veľké obavy, aby to tým „chtivým“
do tretice nevyšlo – dúfajme, alebo budeme zvažovať presun sochy
pred KD. Príkladov máme dosť
a pozorujeme, ako sa v okolitých
štátoch s podobnými sochami po
2.sv. vojne zaobchádza, resp. je v
móde ich odstraňovanie. Koncom
augusta sme boli na návšteve v Polanke Wielke, žiaľ vo veľmi malom počte. Stráňavské hody budú
v dňoch 14-15.09.2019 podľa zverejneného programu.
Ďalšou a veľmi potrebnou
udalosťou v obci je začiatok prístavby MŠ. V tomto ohľade sme
mali 2 dilemy: či ideme do výstavby so všetkými náležitosťami
alebo budeme 3 roky nariekať do
konca volebného obdobia, ako sa
to nedá, že to veľa stojí, či budeme
mať na to potrebné počty detí, atď.
Vydali sme sa tou druhou cestou –
tou ťažšou a náročnejšou. O.i. základná vec bola, že na jar by nám
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bolo definitívne padlo stavebné povolenie, cca 50.000,-€ hore komínom. Musela by sa vypracovávať
aktuálna výkresová dokumentácia,
nové stavebné povolenie, zas by
ubehlo niekoľko rokov. Vzhľadom
na rozpracovanosť stavby a prepotrebné nové hygienicky nezávadné
prostredie pre naše deťúrence a odhodlanie kolegov poslancov rozhodlo, že ideme do toho. Čiže od
01.07.2019 sa začali veľké búracie
práce v starej časti MŠ a v auguste samotná prestavba WC, kuchyne a ďalších prepotrebných vecí v
tejto časti budovy a paralelne začala aj prístavba MŠ. Jej rozmery
sú 15x12 m v dolnej časti s jedálňou, výdajňou stravy a schodišťom. Nad jedálňou bude veľká
priestranná trieda. Okrem toho sa
objavili veľké poruchy na prestarlom vedení kanalizácie, staré, ešte
pozinkované vedenia vody, vyžité
el. káble, či staré rozvody plynu,
nakoľko tieto časti mali už niekoľko desaťročí a bolo otázkou času,
kedy by sa siete postupne rozpadli a celý trakt spodnej budovy by
musel byť odstavený. Preto bola
prevádzka MŠ a jedálne s kuchyňou presunutá na 09.09.2019.
Tento posun bol nevyhnutný a za
pochopenie ďakujem všetkým rodičom. Verím, že za 4-5 mesiacov
sa uskutoční kompletná kolaudácia prístavby.
Názory na rekonštrukciu a
prístavby MŠ sú absolútne kladné,
no nájdu sa aj kritici, či sa toto vyplatí pri nízkej pôrodnosti v našej
obci. Určite sa vyplatí a z pohľadu hygieny a súčasného štandardu
kladeného na MŠ je to absolútne
potrebné. Neviem si totižto stále predstaviť, žeby napríklad za
mesiac, rok či tri vyšli splašky do
priestoru WC, či prepálila by sa
totálne elektrická sieť v kuchyni.
V tom momente by nám túto pre-

vádzku hygiena odstavila
a som viac ako presvedčený, že aj všetko „zrátala“ a odstavila škôlku a jedáleň, ktorá slúži
aj pre potreby ZŠ. Prepadlo by už
aj stavebné povolenie, nastala by
veľká tortúra a nevýslovné problémy s deťmi. Rodičia by nám to určite neodpustili a vtedy by aj tí najväčší kritici vošli do úzadia s tým,
že oni nám predsa nebránili urobiť
túto rekonštrukciu. Preto, ako bolo
konštatované aj na poslednom –
02.09.2019 OZ neľutujeme ani
jeden krok urobený na ceste k vylepšeniu chodu MŠ. Na tomto zastupiteľstve väčšina poslancov o.i.
schválila aj zateplenie starej budovy MŠ a v týchto dňoch sa uskutočňuje riadne výberové konanie
na tieto práce. Nebudem sa viacej
rozširovať o stavbe, len podotýkam, či bude v MŠ 30 alebo 100
detí, úroveň prevádzky, hlavne po
stránke hygieny, musí byť v každom prípade zabezpečené. O tom
dúfam nikto nepochybuje.
Ako som spomínal okrem
rekonštrukcie WC, kuchyne ide
byť spustená aj zrekonštruovaná
kotolňa s novými kotlami ..., aby
veci mali ucelenú kompletnosť.
Celková suma prác na MŠ je viac
ako 600.000,-€ + výška vysúťaženej sumy na zateplenie starej budovy. Aby som podal ucelenú informáciu, že doterajšie práce ako boli
nové okná, či pred 11-timi rokmi
repasovaná kotolňa, prestavba
podkrovia, nová elektroinštalácia dolného a stredného podlažia,
zmeny triedy na jedáleň, oplotenie,
zámková dlažba pri vchode ...., to
bolo celkovo za viac ako 500.000,€. Čiže celková hodnota vložených
finančných prostriedkov za posledných 10 rokov je cca 1,2 mil.
€, pre starších občanov 36 mil. SK.
Je to málo, alebo moc pre dobro
našich detí? Nechávam každému

na zváženie. Zrekonštruovanú a
obnovenú MŠ nám nikto nezoberie. Je len samozrejmé, že bez fin.
pôžičky to nepôjde. Keď sme vlani
v septembri začali rekonštrukciu
KD, zhruba v sume 500.000,-€ nikdy som neveril, že sa do podobnej
akcie odhodláme aj tento rok. Pre
obec s 1.920 obyvateľmi je to nemalé sústo, za ktoré sa nemusíme
hanbiť. Preto by som chcel poďakovať ešte raz poslancom, ktorí sa
vzorovo postavili k týmto akciám
a taktiež aj pracovníkom obecného úradu, ktorí vyše 7 mesiacov
pri rekonštrukcii KD pracovali v
prachu, hluku. V podobnej situácií
sú teraz aj učiteľky či iný personál
MŠ, vďaka všetkým za pochopenie.
Ďalšou akciou, ktorá si
myslím, že by sa mohla podariť v
tomto roku, je zabezpečenie cesty
Plánčie nad potokom. V tomto čase
sa vypracováva projektová dokumentácia, pretože pri zúženom
koryte na týchto miestach – napr.
pri 50 ročnej vode musia byť tieto
práce veľmi odborne prevedené.
Čo sa týka spoločenských akcií teraz nás čakajú hody, po nich úcta
k starším, beh od pamätníka k pamätníku, či posedenie jubilantov a
rok sa ukončí radostným stretnutím so sv. Mikulášom a zapálením
vianočného stromčeka.

niekoľkými dňami bol požiar na
bývalej pekárni, kde okrem iného
je skládka autovrakov, veľa drevených paliet, proste neporiadok.
Tak isto je veľa autovrakov aj v samotnom areáli JRD. Vo všetkých
prípadoch je majiteľom pozemku
Urbariát, ktorý bude vyzvaný na
doriešenie tohto stavu, čo mu ako
vlastníkovi pozemkov vyplýva zo
zákona.
Vyskytli sa taktiež sťažnosti na túto časť územia, hlavne čo
sa týka zápachu šíriaceho sa z tejto
lokality. Vieme, že sú to veľké nepríjemnosti, ale v súčasnosti zberný dvor má riadne urobenú a povolenú prevádzku firmou zo Žiliny. V
prípade, že firma skončí činnosť,
zber biologického odpadu musí zo
zákona zabezpečiť obec. A keďže
nemá iné priestory, daná lokalita
je na tieto účely dlhodobo vyčlenená.
Taktiež apelujem na rodičov, ktorým nechýbajú školopovinné deti napr. od 24:00 hod. a
ešte väčšia tragédia, že aj v prítomnosti neplnoletých starších detí. Po
polnoci sa bohužiaľ potulujú opité,
zdrogované? , prehadzujú koše a
páchajú iné neresti hlavne v okolí
ZŠ, námestia ...
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SABOVÁ Magdaléna
Stráňavy 146
FLACHS Christiano
Stráňavy
HUSÁRIK Kristína
Stráňavy 408
HERÉNYI Michal             Stráňavy 299
KOMANCOVÁ Linda       Stráňavy 494
KOMANEC Martin           Stráňavy 494
MIČÍKOVÁ Tatiana          Stráňavy 141
LONČÍKOVÁ Liana         Stráňavy 416
LONČÍK Leonard            Stráňavy 416
SOBÁŠE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONDÁK Juraj a Mgr. KLEINOVÁ Slávka
SYROVÁTKA Martin a KUBIČKOVÁ
Anna
PASTOREK Michal a PLAVÁ Miroslava
SYROVÁTKA František a Mgr. ŤAPAYOVÁ Želmíra
HOLBOJ Jakub a KOSOVÁ Monika
Ing. LÚČAN JAkub a LEŠKOVÁ Juliana
Ing. ONDÁKOVÁ Janka a MASLOVSKÝ
Štefan
KOLLÁROVÁ Júlia a ŠKUBÁK Martin
HREUSOVÁ Barbora a Ing. BALÁT Igor
DAŇOVÁ Marcela a MARX Zdeněk
KOVÁČIKOVÁ Andrea a URBAN Robert
HOLLÝ Filip a KLIMKOVÁ Zuzana
ÚMRTIA

•
•
•
•
•

BERNÁT František
DAŇOVÁ Janka
MORAVČÍK Vincent
PIROHOVÁ Elena
BEGÁŇ Peter

20.4.2019
10.5.2019
22.5.2019
19.5.2019
21.8.2019

PRIHLÁSENÍ
•
•
•
•

HUSÁRIK Kristína
DOBROŇOVÁ Nikoleta
DOBROŇ Ľuboslav
TESAŘ Peter

408
261
261
219

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

KONEČNÁ Patrícia
Ing. MASLOVSKÁ Janka
HROŠOVÁ Eva
HROŠ Dávid
HROŠ Filip
HROŠ Oliver
ONDÁK Martina
ONDÁK Pavol
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Osobitne dôrazne apelujem
na budúcu zimnú údržbu našich
Za posledné obdobie sa na- ciest. Všetci musíte uznať, že táto
hromadilo viacero sporov medzi sa dá prevádzkovať, len keď je kosusedmi. Ako som viackrát už avi- munikácia prejazdná. Obec nemá
zoval, obec nemá moc riešiť spory žiadnu právnu silu tieto veci riešiť
nariadením. Má právo preskúmať, . Kde sa nedostane technika z tohto
odporučiť riešenie, ale keď sa su- dôvodu, údržba nebude prevedená.
sedia nedohodnú, už nech si to
riešia cez políciu a súdmi. Táto
Na záver prajem všetkým
cesta je veľmi zdĺhavá a drahá a je občanom Stráňav pekné prežitie
najlepšie, ako vždy, keď sa sporné hodov s prianím pekného počasia,
strany zmierlivo dohodnú.
veselej pohody do ďalších dní v
roku 2019.
Ďalej sme riešili oblasť
životného prostredia, hlavne pri
bývalom JRD. Vieme, že pred

Štatistika
od posledného
vydania zvestí
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Vážení spoluobčania. Od posledného vydania zvestí uplynulo niekoľko mesiacov a chcem Vám preto priblížiť
Vážení spoluobčania. Od posledného vydanie zvestí uplynulo niekoľko mesiacov a chcem
niektoré
z našich aktivít. Boli pred nami výzvy a som rád, že sa nám ich podarilo zrealizovať
vám preto priblížiť niektoré z našich aktivít. Boli pred nami výzvy a som rád, že sa nám ich
podarilo zrealizovať.

V mesiaci máj sme čelili problému s prístupnosťou vody na Múzeu. Ako najrozumnejšie riešenie podľa starostu
obce bolo mať svoj nezávislý zdroj vody. V areáli Múzea sa preto vytýčilo optimálne miesto, kde sa vybudoV mesiaci
sme čelili
problému
s prístupnosťou
vody
na Múzeu.VAko
najrozumnejšie
vala
šachta. Vmáj
súčasnosti
je voda
opäť prístupná
v sociálnych
zariadeniach.
pivničných
priestoroch je nová
riešenie podľa starostu obce bolo mať svoj nezávislý zdroj vody. V areáli Múzea sa preto
elektroinštalácia
–
rozvody
svetla
a
zásuvky
+
systém,
ktorý
zabezpečuje
vodu
„z
vrtu,
až
k
vodovodnému
kovytýčilo optimálne miesto, kde sa vybudovala šachta.V súčasnosti je voda opäť
prístupná
v sociálnych
zariadeniach.
V pivničných
priestoroch
je nová
elektroinštalácia
rozvody
hútiku“.
Upravila sa
aj vstupná malá
bránka tak, aby
sa zamedzilo
nedovolenému
vstupu. –Ďalej
chceme ešte
svetla a zásuvky + systém, ktorý zabezpečuje vodu „z vrtu, až k vodovodnému kohútiku“.
upraviť
podlahu (spevniť) pod altánkom a obnoviť fasádu Múzea.
Upravila sa aj vstupná malá bránka tak, aby sa zamedzilo nedovolenému vstupu. Ďalej
chceme ešte upraviť podlahu (spevniť) pod altánom a obnoviť fasádu Múzea.

Počasie nám nie vždy prialo a tak sme počas daždivého počasia začali s obnovou interiéru Domu
Počasie nám nie vždy prialo a tak sme
smútku. Maľovanie stien, doplnenie obrazov, výpočas daždivého počasia začali
mena
žiaroviek
za úspornú LED technológiu.
s obnovou interiéru
Domu
smútku.
Maľovanie stien, doplnenie
obrazov,
Som veľmi rád, že sa podarilo vymeniť starú nástenvýmena žiaroviek za úspornú LED
ku za nový LED monitor. Týmto spôsobom vieme vytechnológiu.
pre rodinu
zosnulého, dôstojnú video rozlúčku
Som veľmi rád, že tvoriť
sa podarilo
vymeniť
starú nástenku za nový
monitor.
Týmto
(podľaLED
priania
rodiny).
spôsobom vieme vytvoriť pre rodinu
zosnulého, dôstojnú video rozlúčku (podľa
priania rodiny).

POĎAKOVANIE. Poteší ma, každý dobrý nápad, ktorý je možné aj zrealizovať. V tomto prípade je
to finančná pomoc na zakúpenie ozvučenia a LED monitora do Domu smútku. Ďakujem Ing. Jaroslavovi Štrbovi. Rád uvítam každú podobnú iniciatívu od podnikateľov, ktorí majú záujem pomôcť
našej obci, pri realizácii nových nápadov na zlepšenie života.
POĎAKOVANIE. Poteší ma, každý dobrý nápad, ktorý je možné aj zrealizovať. V tomto
prípade je to finančná pomoc na zakúpenie ozvučenia a LED monitora do Domu smútku.
Ďakujem Ing. Jaroslavovi Štrbovi. Rád uvítam každú podobnú iniciatívu od podnikateľov,
ktorí majú záujem pomôcť našej obci, pri realizácii nových nápadov na zlepšenie života.

Na námestí okolo pamätníka boli inštalované nové umelohmotné smetné nádoby ako
aj na schodoch k predajni Jednota a schodoch z námestia, kde pribudli ďalšie smetné
koše. Verím, že odpadky z trávnikov už zmiznú a centrum obce bude stále čisté.

Obec vyhradila priestor a zakúpila tri nové
garáže. Týmto je vyriešený dlhodobý nedostatok skladovacích priestorov pre hmotný
majetok obce.

Aspoň 2 – 3 krát do roka chceme vytvoriť časový priestor pre údržbu pamätníka na Javorinách
a jeho okolia. Čistenie a kosenie. Tento rok to
bolo pred oslavami oslobodenia, oslavami SNP
a v týždni hneď po krádeží rúk z bronzovej sochy.
Osadená bola skriňa s elektrickými prípojkami
pre kolotoče. Táto úplne nová prípojka priamo
zo stĺpa tak vyrieši dlhoročný problém, s výpadkami elektrického prúdu práve počas hodových
vystúpení. Výrazne sa tým zvýši komfort pripájania na el. sieť a zisti sa aj reálna spotreba energie.
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AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ
DO ZELENÝCH KONTAJNEROV PATRIA :
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien
a dverí, sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM :
Porcelán, keramika, drôtené sklo, auto-sklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo
alebo technické druhy skla.
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
   z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety
DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA :
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené alebo roztrhané krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, skartovaný papier
NEPATRIA SEM :
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový lebo dechtový papier, použité
plienky a hygieniccké potreby, alobal, celofán ....
      10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu na televízor
Z papierového odpadu možno vyrobiť obaly na vajcia, kuchynské utierky, baliaci alebo toaletný papier, kartóny a podobne.
DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV PATRIA :
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z
nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly
z pracích a čistiacích prostriedkov a kozmetiky
NEPATRIA SEM :
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok
ako napr.z motorových olejov, farieb a pod.

Asi málokto by predpokladal, že začiatkom mája
Asi málokto by predpokladal, že začiatkom mája napadne sneh a ochladí sa takmer na
napadne
sneh pria príležitosti
ochladí sa
nulovú hodnotu. 5.mája 2019 sa organizoval pravidelný
výstup na Javoriny
oslobodenia. Oslavy i napriek nepriaznivému počasiu dopadli výborne - pietny akt
takmer
na
nulovú
hodnotu.
kladenia vencov, príhovory, dychová hudba a spevácky zbor zo Stráňav. V roku 2020
oslávime 75. výročie oslobodenia a verím, že nám počasie
dopraje
dôstojne
aj tento
5.mája
2019
saosláviť
organizoval
pravidelný výstup na Javoriny pri príležitosti oslobodenia. Oslavy i napriek
nepriaznivému
počasiu
dopadli
výborne
- pietny akt kladenia
veľký sviatok.
vencov, príhovory, dychová hudba a spevácka skupina Dolinka zo
Stráňav.
V roku
2020 organizovala
oslávimestavanie
75. výročie
oslobodenia
a verím,
Už tradične
obec Stráňavy
mája a spolu
s dychovou hudbou
speváckou
skupinou
Dolinka, sa
pripravil preosláviť
občanov vydarený
podvečer.
patrí
žeanám
počasie
dopraje
dôstojne
aj tento
veľkýVďaka
sviatok.
aj členom zo združenia záhradkárov, za pomoc pri stavaní mája.

Už tradične obec Stráňavy
organizovala stavanie mája
a spolu s dychovou hudbou
a speváckou skupinou Dolinka, sa pripravil pre občanov vydarený podvečer.
Nezabúdame ani na naše deti. Ku sviatku MDD obec pripravila veselé popoludnie.
Vďaka
patrí aj členom ZO
Skákacie hrady, šmýkačka, tanečné vystúpenia, zásah hasičov a nakoniec aj hasiaca
pena.záhradkárov,
Ďakujeme všetkým,
pomoc pri pri
realizácii
tohto podujatia,
zväzu
zaza pomoc
stavaní
mája. ktoré deťom urobilo
veľkú radosť.

Nezabúdame ani na naše deti. Ku sviatku MDD obec pripravila
veselé popoludnie. Skákacie hrady, šmýkačka, tanečné vystúpenia, zásah hasičov a nakoniec aj hasiaca pena. Ďakujeme všetkým, za pomoc pri realizácii tohto podujatia, ktoré deťom urobilo
veľkú radosť.

                 z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda
DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV PATRIA :
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, stlačené nápojové plechovky ....
NEPATRIA SEM :
Kovové obaly kombinované s iným materiálom,
napr. tuby z krémov a pást, mäkké vrecúška, napr
z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

DO ORANŽOVÝCH KONTAJNEROV PATRIA :
viacvrstvové kombinované materiály (papierové
krabice + Al fólia), čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a nápojov, podobné obaly
označené v spodnej časti skratkami: C/PAP. Nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté.
NEPATRIA SEM :
polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zbytkami potravín a nápojov, iný plastový odpad z domácností.

V jarnom vydaní zvestí sme sľúbili nové ozvučenie kinosály.
Máme inštalovaný zvuk DOLBY DIGITAL 7.1 . Priestorový
zvuk mali možnosť vyskúšať aj žiaci ZŠ pred koncom školského roka aj žiaci z družobnej obce Polanka Wielka. Inštaláciu,
samotné zapojenie a nastavenie sme zvládli svojpomocne. Každý rok by sme chceli zahrnúť do rozpočtu obce aj modernizáciu
scénického osvetlenia a výmenu sedadiel. Kinosála je aktuálne
pripravená na koncertné vystúpenie skupiny FIDEM a v sobotu
14.9.2019 aj na divadielko pre deti.

Spoločnosť T+T Žilina a obec Stráňavy informuje:
Komunálny odpad – smetnú nádobu je vlastník povinný viditeľne vyložiť na cestu,
či chodník pred svojou bránou alebo garážou,...!
Separovaný odpad – neukladať ku kontajnerom predmety, ktoré vôbec nepatria
do triedeného odpadu (kočíky, bicykle, stoličky,...)
Veľkokapacitný odpad – nevytvárať skládky skôr, ako bude vyhlásený zber obecným rozhlasom
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     zo 650 hliníkových plechoviek sa môže stať rám na bicykel

Obec Stráňavy si pripomenula 75. výročie SNP. V stredu
28.8.2019 pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku na námestí, v sobotu 31.8.2019 1.ročníkom výstupu „Po stopách hrdinov SNP“, na Polom a Javoriny a v nedeľu 1.9.2019 o 17,00 hod.
aj vybraným filmovým predstavením v obnovenej kinosále. Fanúšikovia stránky Správa obce na Facebooku, mohli počas celého týždňa hlasovať za jeden z troch vojnových filmov. Zámerom
je vytvoriť z týchto nových podujatí tradíciu a podobné sviatky si
dôstojne pripomínať a osloviť najmä mladšiu generáciu.
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SENIORSKÉ OKIENKO
CESTOVANIE
Poberatelia starobného dôchodku majú nárok na zľavy na
cestovnom v MHD, podmienkou je
vybavenie čipovej karty čo sa týka
občana do 65 rokov
Občan nad 65 rokov preukazuje nárok na zľavnený lístok len
občianskym preukazom
ZĽAVY V SAD Žilina
Osobitné cestovné 0,35 €
platia
občania po dovŕšení 70 rokov veku za každých, aj začatých 25
km celoročne
Občania vo veku 65-70 rokov za každých, aj začatých 25 km
v sobotu, nedeľu, vo sviatok a deň
pracovného pokoja – celodenne
V pracovných dňoch v čase
od 16,00 hod. do 24,00 hod.
Občania vo veku od 60 do
65 rokov majú nárok na zľavu pod
podmienkou vybavenia dopravnej
karty
Pri kupovaní zľavneného cestovného lístka sa treba vodičovi preukázať
občianskym preukazom
Osobitné cestovné 0,05 € platia ťažko zdravotne postihnutí, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP za každých, aj
začatých 25 km

ZĽAVY VO VLAKOVEJ DOPRAVE
Poberateľ dôchodku a občan nad 62 rokov veku má nárok na
bezplatnú prepravu vlakmi Železnice Slovenskej republiky /ŽSSK/
Cestujúci si registráciu a
preukaz vybaví na počkanie v pokladniciach ŽSSK
Poberateteľ dôchodku predloží preukaz totožnosti, fotografiu,
potvrdenie o výplate dôchodku zo
sociálnej poisťovne nie staršie ako
30 dní
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Všeobecný lekár – nárok jedenkrát za 2 roky
Stomatológ – jedenkrát ročne
Gynekológ – jedenkrát ročne
Urológ – jedenkrát za 3
roky – muži
Gastroenterológ – jedenkrát
za 10 rokov
Preventívne prehliadky sú hradené
zdravotnými poisťovňami. Sami sa
iniciatívne treba informovať o ich
absolvovaní u svojho všeobecného
lekára.

ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
X. ročník
Účasť našich seniorov na
okresných športových hrách je už
tradíciou. V tomto roku sa konali
13. júna na ihrisku ZŠ, Martinská v
Žiline.
Športových súťaží sa za
našu organizáciu zúčastnilo 10 členov. V silnej konkurencii – vyše
120 súťažiacich z celého okresu,
si naši členovia vybojovali až 13
medailí: 6 zlatých, 5 strieborných
a 2 bronzové. Súťažilo sa v dvoch
vekových kategóriách v rôznych
disciplínach.
Po 2 zlaté medaily získali
naši najúspešnejší zástupcovia –
Anna Hreusová za beh na 50 a 100
m a p. František Zajac za streľbu
zo vzduchovky a hod granátom do
diaľky. Títo dvaja súťažiaci postúpili na krajské športové hry, ktoré sa
konali 18. júla v Bytči. Naši členovia boli aj tam veľmi úspešní – p.
Hreusová si zo súťaže priniesla 2
strieborné medaily za beh na 50 a
100 m a p. Zajac získal 2 zlaté medaily za hod granátom na cieľ a do
diaľky.
Súťažiaci dôchodcovia sa
pri športových zápoleniach naozaj
nedali zahanbiť a svojimi výkonmi
potvrdili svoju zdatnosť.
Všetkým ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu a do budúcnosti želáme veľa zdravia a mnoho
ďalších športových úspechov.
Štefánia Martinková

POĎAKOVANIE
Kuchárky z materskej školy ďakujú
všetkým
mamičkám,  členkám únie žien, zamestnancom obce
na čele s pánom
starostom za pomoc pri upratovaní   a zariaďovaní kuchyne a
jedálne v materskej škole.
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ZO ÚNIE ŽIEN
V STRÁŇAVÁCH
Ako už viete informovali sme Vás,
že minulý rok 20. novembra 2018
navštívil našu obec pán Miloš Beľan, predseda ZO zväzu včelárov
v Kysuckom Novom Meste, ktorý
prijal naše pozvanie a uskutočnil
odbornú prednášku o blahodárnych
účinkoch medu na náš organizmus.
Včelári starnú, a aj preto pán Beľan založil v Obci Povina aj detský
včelársky krúžok. Miloš Beľan nás
pozval na ich „Medzinárodnú včelársku nedeľu“, ktorá sa konala 4.
augusta 2019 na svätého Ambróza,
ktorý je patrónom včelárov. Tejto
akcie sa zúčastnilo z našej organizácie 20 členiek.
Vypočuli sme si prednášku o liečivých rastlinách a ich využití, sledovali sme súťaž medu, kde sme
mali možnosť medíky aj ochutnať,
kňazi z okolia požehnali včelárov
a prichystali pre nás milé a hlavne
chutné občerstvenie / za symbolické vstupné sme dostali lístky na
kávu, čaj, bryndzové či kapustové
halušky/ a postarali sa o nás členky
Únie žien z Obce Povina. Ďakujeme pánovi Beľanovi za príjemne
strávený podvečer.
V skratke pár zaujímavých právd a
postrehov o mede:
Materská kašička – zázrak
prírody – v 80-tych rokoch sa vy-

kupovala od včelára za 35 až 50
slovenských korún a jeden včelár
mal len tak 2-3 kg
Med – je len prírodný, nedá
sa vôbec umelo vyrobiť
Rámik s medom – včielka
dáva včelárovi signál, kedy treba
med vytáčať, ak niektorý rámik
tento signál nemá, včelár ho na jar
včielkam vráti
Využitie medu – najstarší v
Egypte mumifikovali ním telá, natierali ním prvý náter na lodi, rezbári ním potierajú svoje sochy, samozrejme do pečenia i ako sladidlo.
Každé ráno vypiť šálku vody, do
nej pridať lyžičku medu a kvapku
citrónu, uvariť si domáci bylinkový čaj, nechať 5 minút, aby trochu
vychladol a až potom dať do čaju
lyžicu medu
Včelí jed – využíva sa na
liečbu, ale hlavne v Rusku, sú tam
veľkofarmy, majú až 10 000 včelstiev
Medovina – produkt z
medu, sú rôzne druhy varenia, musí
obsahovať len do 18 % alkoholu
Včielka – má úžasnú nevigáciu, úžasnú inteligenciu, riadi sa
podľa slnka, v úli majú v zime aj v
lete rovnakú teplotu – 35 stupňov a
nakladie denne 2500 vajíčok
Kvalita medu – kvalitný
med keď sa leje, musí „retiazkovať“ a keď prevrátime pohár hore
dnom, musí ísť bublina po pohári
dohora
Anna Hollá, Renáta Nováková

SVIATOSTI
Keby sme chceli povedať, čo sú
sviatosti, mohli by sme vysloviť vetu:
„Sviatosti sú určité viditeľné znaky, ktoré
my – ľudia – konáme navonok, pričom
však dostávame vnútornú Božiu pomoc,
lásku a posvätenie.“ Odborníci hovoria, že
sviatosti sú viditeľné znaky založené Ježišom Kristom, ktoré sprostredkujú neviditeľnú milosť.
Napríklad: Pri krste sa leje voda
na hlavu dieťaťa a vyslovuje sa príslušná
veta. To bol viditeľný znak. Ale krst nespočíval len v tomto. Vďaka vonkajšiemu viditeľnému znaku začala na dieťa pôsobiť
neviditeľná Božia milosť, pomoc, posila –
to je to vnútorné, čo spôsobuje Boh.
Sviatosti sú veľkým darom od
Pána. Vďaka nim dostávame rôzne dary.
Pri sviatostiach je dôležité spomenúť
Ducha Svätého. On je treťou božskou
osobou. Pomáha nám v našich životoch,
pripomína nám učenie Pána Ježiša a je
nositeľom lásky prítomnej vo sviatostiach.
Katolícka Cirkev má sedem sviatostí, ktoré si predstavíme na nasledujúcich stránkach. Sú to sviatosti, ktoré ustanovil Pán
Ježiš a vysluhovali ich jeho apoštoli. Ani
jednu z nich si nevymyslel nikto z ľudí.
Čo je teda zmyslom sviatostí?
1. Posväcovať každého človeka, aby každý
človek mohol byť od Pána Boha zahrnutý
darmi.
2. Vytvárať spoločenstvo a veľkú rodinu
veriacich – Cirkev. Svätý Augustín píše:
„Ľudia sa nemôžu zjednotiť v žiadnom
náboženstve, pravom či nepravom, ak ich
nespájajú nejaké rovnaké viditeľné znamenia alebo sviatosti.“ Preto aj pre nás je
dobré, keď vidíme, že aj iní ľudia zmýšľajú
a konajú ako my.

Pri každej sviatosti je použité slovo vysluhovateľ a prijímateľ. Vysluhovateľ je človek, prostredníctvom ktorého nám Pán
Boh udeľuje svoje dary. Tento človek nám
sviatosť vysluhuje. Prijímateľ je človek,
ktorý danú sviatosť prijíma.
Sedem sviatostí: krst, birmovanie, sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia, manželstvo, kňazstvo, pomazanie chorých.

Deti v tábore
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3. Chváliť Pána Boha. Každý z nás dostáva
od Pána mnohé dary. Preto sa patrí, aby
sme mu poďakovali a chválili ho za to, že
je k nám taký dobrý.
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Viliam Turčány
Slovákova prosba k Matke
Ten, ktorý z kríža hriechy sveta s níma,
Kráľovnú dal nám podľa svojho vzoru:
má v srdci meč a sedem bolestí má,
keď z hôr, čo vzdorne rodnú zem nám orú,
až toľko sĺz jej zvlažilo už svahy,
že s Váhom, s Hronom ronia sa až k moru.
Predsa ten Bôľ – preň neboli už váhy –
prijala zem i podľa Tvojho slova.
Tým sladkým „Áno“ zvonil kraj náš drahý.
Ó, naša Mať, Mať večitého Slova,
chráň nám i Kríž, i svoje deti pod ním,
im do mena dal On zvuk svojho Slova.
Chráň nás a kalich protivenstiev odním,
mať Ježišova, Matka naša svätá:
nech silu lásky vlieva bratom rodným
Ten, ktorý z kríža sníma hriechy sveta.
Pätnásteho septembra budeme sláviť sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Ako by som mohol neponúknuť báseň na jej oslavu?
Netreba veľa slov. Jednoducho cítime a vieme, že bez jej pomoci a ochrany by
sme tu ako národ ani neboli. Matka je naša cesta k Synovi a Otcovi. Matka je
naša nádej a istota. Matka je naša prítomnosť aj budúcnosť. Zastavme sa a poďme na chvíľu k nej. Ďakovať i prosiť. Veď máme za čo.
Pozývam na hodovú svätú omšu, ktorá bude 15.9. 2019 o 10.30 hod. v kostole
sedembolestnej Panny Márie v Stráňavách.
						
Mgr. Pavol Hrvol, farár

Sedem bolestí Panny Márie
Panna
Mária
Sedembolestná
nosila meč v srdci vyše tridsať rokov. Už pri
Zvestovaní mala takú dôveru v Pána Boha,
že jej áno bolo súhlasom nielen s Ježišovým
počatím, ale aj s celým Božím dielom spásy.
Čo sa môžeme od Sedembolestnej
Panny Márie naučiť? Ako prežívala svoje
bolesti, ako sa s nimi vyrovnávala a čo
nám môže cez ne povedať? Zjednoťme sa
spoločne s Máriou v našich prežitých, či práve
prežívaných bolestiach.

blízkych. Práve toto sú chvíle, kedy sa
môžeme zjednotiť so Sedembolestnou.
Ona
je
najlepšou
sprievodkyňou
v bolestiach, s očami upretými na jedinú
istotu – Ježiša Krista. Niekedy sa však
môže stať, že práve my sme tí, ktorí
ranili druhého človeka slovom a spôsobili
mu bolesť. Prosme Pannu Máriu, aby nás
naučila vážiť svoje slová, aby naše slová
boli na oslavu Boha a na radosť tým,
ktorí sú okolo nás.

Prvá bolesť: Simeonova predpoveď
o Ježišovi
Evanjelista Lukáš píše: „Simeon ich

Druhá bolesť: Útek do Egypta
pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť
malého Ježiša

požehnal a Márii, jeho matke, povedal:
„On je ustanovený na pád a na povstanie
pre mnohých v Izraeli a na znamenie,
ktorému budú odporovať, - a tvoju
vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“ (2, 3435).
Mária počula od Simeona Slovo
predpovede o utrpení jej Syna, ktoré
ju zranilo. Prežívala bolesť spôsobenú
slovom o milovanom človeku. Aj nám sa
už možno v živote stalo, že sme počuli
slovo, ktoré nás zranilo, napríklad formou
správy o nevyliečiteľnej chorobe našich
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Evanjelista Matúš píše: „Po odchode
[Mudrcov] sa Jozefovi vo sne zjavil
Pánov anjel
a povedal: „Vstaň,
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi
do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa,
aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci
dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“
(2, 13-14).
Túto bolesť môžeme označiť ako bolesť
spôsobenú neistým osudom milovaného
človeka. Je veľa vecí, ktoré nám či našim
blízkym
môžu
spôsobiť
neistotu.
V dnešnej dobe je to predovšetkým

nezamestnanosť, kriminalita, živelné
pohromy a pod. V takýchto situáciách
znášame podobný údel, ako znášala
Mária – neistotu. Obráťme sa v tejto
bolesti práve na Máriu, aby v nás neistota
nevyvolávala strach, ale naopak nádej.

Tretia
bolesť:
Strata
dvanásťročného Ježiša v chráme.
Evanjelista Lukáš píše: „...keď
sa dni slávností skončili a oni sa
vracali domov, zostal chlapec
Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia
nezbadali. Nazdávali sa, že je v
sprievode. Prešli deň cesty a hľadali
ho medzi príbuznými a známymi. No
nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema
a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho
našli v chráme“ (2, 42-46).
Bolesť, ktorú Mária prežívala, bola
spôsobená stratou milovaného Ježiša.
Keď sa nám stratia deti či iní blízky,
a to nielen fyzicky, ale napríklad aj
tým, že stratia vieru, uznávajú iné
hodnoty, majú svoj vlastný svet,
prežívame bolesti, ktoré prežívala
i Mária. Hľadáme ich rovnako
bolestne. Prosme Sedembolestnú
Pannu Máriu, aby nám pomohla nájsť
a priviesť našich blízkych späť na
pravú cestu poznania a viery.
Štvrtá bolesť: Stretnutie sa s
Ježišom na krížovej ceste
Evanjelista Lukáš píše: „Šiel za ním veľký

zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili
a nariekali“ (23, 27-31).
Medzi týmito ženami bola i Mária.
Prežívala bolesť spôsobenú ponižovaním
a zahanbovaním jej Syna. Aj nás určite
zabolí, keď si ľudia z nás alebo z našich
blízkych robia posmech, alebo nami či
blízkymi pohŕdajú. Ak budeme na tejto
ceste kráčať s Máriou, zbavíme sa nielen
prežívanej bolesti, ale i bezmocnosti,
trpkosti či hnevu voči tým, ktorí nám
ubližujú.

Piata bolesť: Pohľad na zomieranie
Pána Ježiša na kríži

Evanjelista Ján píše: „Pri Ježišovom kríži
stála jeho Matka, sestra jeho matky,
Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. ...
Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko
dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo:
«Žíznim.» Bola tam nádoba plná octu.
Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú
octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš
okúsil ocot, povedal: «Je dokonané.»
Naklonil hlavu a odovzdal ducha (19, 2530).
Mária zažívala bolesť z utrpenia Ježiša.
Aj my môžeme zažiť podobnú bolesť, keď
vidíme trpieť svojho blízkeho či už telesne,
duševne alebo duchovne. Stojíme tvárou
v tvár utrpeniu milovaného človeka

a nemôžeme urobiť nič. Tu však pomôže
najmä naša prítomnosť a modlitba.
Mária nás učí stáť blízko, byť vnímavým
jeden na druhého. Učí nás, aby sme
v bolestiach a kríži našich blízkych videli
úlohu našej prítomnosti a milovali ich do
posledného dychu.

Šiesta bolesť: Snímanie mŕtveho
Ježiša z kríža

Evanjelista Lukáš píše: „Tu istý muž
menom Jozef, člen rady, dobrý a
spravodlivý človek judejského mesta
Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich
rozhodnutím ani činmi a očakával Božie
kráľovstvo, zašiel k Pilátovi a poprosil o
Ježišovo telo. Keď ho sňal, zavinul ho do
plátna...“ (23, 50-53).
Táto bolesť je bolesťou zo smrti
milovaného človeka. Mária držala v lone
mŕtve telo svojho Syna a prežívala
najväčšiu stratu vo svojom živote.
Každý, kto zažil smrť blízkeho vie, ako
veľmi to bolí. Za ešte väčšiu bolesť
však môžeme považovať to, keď človek
zomrie v ťažkom hriechu. Dnešný svet
sa ženie za tým, aby telo vyzeralo dobre
a nemyslí na to, že telo je pominuteľné,
no duša večná. Preto prosme Máriu, aby
nám pomáhala starať sa o nesmrteľnosť
našej duše a duší našich blízkych.

Siedma bolesť: Uloženie Ježišovho
tela do hrobu

Andrea Zuziaková

Dňa 8. júla sa začal detský tábor, ktorý
organizoval pán farár našej obce. Odkedy
sa začal konať prvý takýto tábor, tak sme
si mohli tí, čo ho organizujú všimnúť, že
každým rokom detí pribúda, čo sme veľmi radi. Hneď na začiatku už pri vstupe
do autobusu bolo vidieť, že sa všetci zúčastnení tešia a s úsmevom dodávam, že
možno aj nezúčastnení dospelí.
Tábor sa konal v chate na Malinô
Brde neďaleko Ružomberka. K našej chate sme sa dopravili miestnou lanovkou,
kde deti ukázali, že výšky nie sú ich problémom, za čo sme ich niektorí obdivovali.
Už pri vchode nás vítal milý personál aj
s majiteľom chaty, ktorým už na úvod musím poďakovať za ich starostlivosť a ochotu. Začiatok tábora ako vždy je trochu
náročnejší, keďže presun, vybaľovanie
a ubytovanie po izbách je namáhavé. Deti
nám však prekvapivo túto námahu uľahčili a do hodiny sme boli všetci pripravení
na stretnutie v spoločenskej miestnosti,
takže treba týmto odkázať rodičom, že ich
deti môžeme pochváliť za prispôsobivosť
a samostatnosť.
Témou tohtoročného detského tábora
boli povolania a ich dôležitosť. Snažili
sme sa vysvetliť, že to čo robíme je dôležité pre nás aj okolie, hoci to nie je práve povolanie, ktoré hýbe osudom sveta.
Deti pri jednej aktivite prezentovali, čím
chcú byť „keď vyrastú“. Musím upozorniť, že prezidenti, astronauti a policajti
(až na jeden prípad) už vyšli z módy, avšak zverolekárky aj po rokoch obsadzujú
prvé miesta. Pár detí si pri otázke na svoje
vysnívané povolanie vybralo právnika, čo
je pre rodičov asi potešujúca správa a držím im palce. Povolania v našich denných
témach neboli však len o zamestnaniach,
boli aj o povolaniach, ktoré nie sú platené
avšak sú veľmi dôležité pre život každého
z nás. Dôležité povolania sú matka, otec,
ale aj sestra, či kamaráti, ktorí formovali
to, čo z nás je a formujú to čo z nás raz
bude, teda najdôležitejšie povolanie, byť
dobrým človekom. Popri zamestnaniach
a dôležitých povolaniach, ktoré vykonávame z lásky k iným, sme spomenuli aj
duchovné povolania, ktoré nie sú menej
dôležité než tie ostatné. Duchovné povolania nám prinášajú prostredníctvom
obradov a modlitieb prítomnosť otca
nás všetkých a to samotného Boha. Bolo
nádherné vidieť, keď pri večernej dobrovoľnej ďakovnej modlitbe, začal každý
ďakovať za svojich rodičov, celú rodinu
a priateľov ale aj sa ospravedlňovať za
to, že niekedy nepomáhajú tak moc rodičom, hádajú sa so súrodencami a ubližujú kamarátom. Ako sa dni striedali dalo si

Článok napísal Patrik Badík
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Apoštol a evanjelista Ján píše: „V tých
miestach, kde bol ukrižovaný, bola
záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom
ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša,
lebo bol židovský Prípravný deň a hrob
bol blízko. (19, 41-42).
Prorok Izaiáš k tomu dodáva: „Z úzkosti
a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho
pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny
živých, pre hriech svojho ľudu dostal
úder smrteľný. So zločincami mu dali
hrob, jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie ani podvod nemal v
ústach.“ (53, 8)
Mária prežívala bolesť z odlúčenia od
milovaného človeka. Aj v našom živote
prežívame bolestné odlúčenia. Niektoré
sú len dočasné, niektoré definitívne,
keď nás rozdelí smrť. Je však dôležité
uvedomiť si skutočnosť, že smrťou sa
život nekončí. Mária si túto skutočnosť
jasne uvedomovala a nestrácala nádej,
verila v Zmŕtvychvstanie svojho Syna.
Toto učí aj nás. Prekonať bolesť a veriť,
že smrť nie je koniec, že smrť je začiatok.
Začiatok večného života v nebeskom
kráľovstve.
Prosme
Sedembolestnú
Pannu Máriu, aby orodovala za nás i za
našich blízkych, aby sme sa raz mohli
s ňou a s Ježišom tešiť vo večnosti.

TÁBOR

všimnúť, že si deti začali pomáhať a cítili
sa, že sú v kolektíve kde je každý každému rovný a keď náhodou niekto nevynikal v nejakej aktivite, tak ten zručnejší mu
pomohol a naopak.
Čo sa týka výletov, tak sme samozrejme
využili krásne prírodné prostredie a v celku mierne počasie, aby sme vyšli do prírody. V jeden deň sme si spravili výlet do
Demänovskej jaskyne, kde bolo vidieť, že
tento výlet mal úspech. V ďalších dňoch
sme išli na pár prechádzok pri lese a medvedej ceste, ale našťastie žiadne medvede sme nevideli aj keď nás pani kuchárka
so smiechom strašila.
Posledný deň sme urobili neplánovanú
súťaž talentov, keďže sme si všimli, že deti
automaticky chceli predvádzať po večeri
v čom vynikajú. Ako animátor a porotca
v jednom, som očakával s pochopením, že
budem vidieť najmä krátke vtipné scénky,
ktoré deti radi hrali, no ale mýlil som sa.
Po prvom vystúpení mi spadla sánka, keď
deti ako som čakal predvádzali divadlo,
ale v takej vážnosti a profesionalite, hoci
na nácvik mali veľmi krátku dobu. Potom
prišli ďalšie a ďalšie vystúpenia, pri ktorých som viac a viac pociťoval s úsmevom
aký som netalentovaný a deti sú všestranne nadané. Výsledky súťaže boli veľmi
tesné, ale nakoniec vyhralo vystúpenie s
neuveriteľnou improvizáciou, ktoré zožalo potlesk aj od súperov.
V konečných dňoch tábora sa dal vysledovať mierny obrat v správaní všetkých, keď
to porovnáme s prvými dňami. V zásade
od odchodu sa deti tešili, že budú sami
s kamarátmi po celé dni. Po čase bolo
vidieť, že aj popri hrdinstve a potrebe
nezávislosti začali všetkým chýbať tí, ktorých brali doma ako samozrejmosť, začali
si uvedomovať, že svoju rodinu nemajú
len preto, že je to proste tak, ale preto,
že jednému na druhom záleží a majú sa
radi, hoci to neprejavujú vždy. Pri príchode do Stráňav sa dá vždy vysledovať aj
mierna zmena u rodičov, ktorí vedia, že
keď sa deti bavia v tábore, tak môžu mať
trochu času pre seba, ale napokon zistili
ako aj deti, že proste patrí rodina k sebe,
že niečo im v ich živote chýba a začali si
ešte viac chýbať navzájom, čo sa ukáže na
slzách a dojatých pohľadoch pri príchode.
Nakoniec treba spomenúť, že celý tábor
by sa nekonal bez pána farára Pavla Hrvola, ktorému týmto ďakujeme a poďakovanie patrí aj všetkým vedúcim a animátorom a v neposlednom rade aj deťom,
lebo priniesli veľa aj pre dospelých.
Treba poďakovať animátorom Katke Pytlovej, Barborke Bačinskej, Patrikovi Badíkovi, mladým budúcim animátorom
Natálke Mintálovej, Dominike Púčkovej,
Bronke Práškovej, Barborke Tabačkovej
a Lucke Samcovej.
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Pre deti
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KRÍŽOVKA
Prídu dvaja poslanci do reštaurácie a
ašník sa ich pýta, o si prajú
k jedlu.
- Viete, my by sme si dali nie o,
o v parlamente nemáme...
- Ako si prajete... Takže páni,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky)
vyhrešil,
pokarhal
(hovor.)

1. as
tajni ky

predložka
s 3. pádom

skratka
štátu
Arkansas

asto
seje

názov japonského
porcelánu

2. as
tajni ky

kvalitne

oslavná
lyrická
poézia
zahá alo

hurhaj
(expr.)
cvi né
skladby
kakaový
nápoj
žart, vtip
(hovor.)

mohol

krém na
topánky
zn. pre
long ton

druh
kuvika

rádioskr. rád
telefónu
telefó
pletený
materiál
m

požula,
požuvala
chlap,
muž
už
s
tý ilo sa
ried.)
(z
zried

postupca
(práv.)
jednoduché
plavidlá
rúbe

opláchla
atím
oddelím
melanchólia

vzorec
fosfidu
vanádu

lesná
šelma
zložka
silice
z fenikla
osuhe
he

skratka
pre arkus

beta
Alžbeta
(d
m.)
(dom.)
akíže

Liliana
(dom.)

nenáro ná
obilnina
pla
(bás.)

ženské
meno
v tento
de

zrakové
orgány
Amatérska
atlet.asoc.

divo

MPZ
Ekvádora
zn. pre
nanometer

neprevísa

menšia
rana

od a ,
odseknú

kde?

?

Pomôcky:
yaki, anetol, kasyda, cedent

Blahoželáme výhercovi

Výherca : Anna Verešová, Stráňavy 56
        srdečne blôahoželáme
Správne riešenie .... úrad, telekomunikácie, elektrárne
Nezabudnite luštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí, môže vyzdvihnúť na obecnom úrade
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Estera
(dom.)

FUTBAL - ročník 2019/2020
MUŽI (A) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

DORAST :
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

22:4
14:4
9:4
12:5
8:6
5:4
10:9
6:13
10:12
7:13
7:11
8:14
6:11
3:17

15
12
12
10
10
8
7
7
6
6
4
3
1
0

OFK Hôrky
FK Ďurčiná
TJ Hričovské Podhradie
OFK Teplička nad Váhom B
OŠK Baník Stráňavy B
TJ Tatran Bytčica
OFK Ovčiarsko
FK Hliník
TJ Dlhé Pole
Družstevník Rašov
TJ Fatran Krasňany
TJ Stráža
TJ Pšurnovice
TJ Hvozdnica

TJ Jednota Bánová
ŠK Javorník Makov
ŠK Radoľa
OFK Teplička nad Váhom
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy
OŠK Kamenná Poruba
TJ Fatran Varín
TJ Slovan Skalité
ŠK Štiavnik
TJ Divina(odstúpené)
OŠK Nededza
FK Rajec
TJ Višňové

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

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

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

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

34:5
10:3
6:2
6:5
8:10
7:5
8:1
5:5
6:24
7:9
0:0
6:10
1:5
1:21

9
9
6
6
6
5
4
4
3
2
0
0
0
0

ŽIACI

MUŽI (B) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5

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

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

Motokros
Moto Team Stráňavy sa v roku
2019 zúčastnil motokrosových podujatí.
V triede MX4 Peter Vereš sa umiestňuje
priebežne na 6. mieste celkovo. Výborne
mu vyšli preteky v Lovčici, kde potvrdil,
že mu blato sedí a skončil na 4.mieste.V
MX1-B nás výborne reprezentujú Radoslav Peško, Michal Lehotský a Ivan Franek. Radoslav Peško výborne odštartoval
podnik MX 3.miestom Slovenskom Pravne, no po škaredom páde v Rudine musel
predčasne ukončiť sezónu. Michal Lehotský je vo výbornej forme v Slovenskom
Pravne 2.miesto a Ješkovej Vsi 3.miesto,čo mu prinieslo 3.miesto v priebežnej
kvalifikácii. Ivanovi Franekovi sa tiež
darí výborne, no po viacerých smolných
pádoch mu patrí celkovo 10.miesto. Pekne zajazdil v Gbelcoch, v ktorých skončil

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

23:5
27:6
21:8
16:10
14:7
12:12
8:8
12:13
15:21
10:17
7:15
8:19
5:21
4:20

15
13
11
11
10
9
7
7
5
3
3
1
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FK Strečno
ŠK Dolný Hričov
TJ Dlhé Pole
OŠK Baník Stráňavy
TJ Fatran Varín
Družstevník Rašov
TJ Višňové
ŠK Štiavnik
TJ ŠTART Veľké Rovné
TJ Horný Hričov

4
4
3
4
3
4
2
4
4
4

4
4
3
2
2
2
2
2
1
1

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
2
0
2
3
3

32:3
29:14
19:1
33:6
22:6
40:9
20:1
16:25
13:19
5:22

12
12
9
7
7
6
6
6
3
3

11
12
13
14

TJ Zbyňov
TJ Hvozdnica
FK Hliník
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

4
4
4
4

1
1
0
0

0
0
0
0

3
3
4
4

1:19
9:44
4:15
3:62

3
3
0
0

na 6.mieste.Tibor Koňuch a Rastislav Valach v triede MX2-B krásne reprezentujú
MX Team Stráňavy. Priebežne im patri 7a
8 miesto. Tibor Koňuch pekne zajazdil v
Slovenskom Pravne, ked skončil v nabitej
konkurencii na 5.mieste.Rastislav Valach
zas zažiaril v Gbelcoch, kde sa umiestnil
na 6.mieste.Nové motokrosové nádaje ro-

bia veľké pokroky : Roman Mičík, Šimon
Mičík, Lukáš Krajčik a Rebeca Verešová
sa poctivými tréningami pripravujú na
nové motokrosové podujatie. Ďakujeme
sponzorom: Obec Stráňavy, Led Becy
,Servis piano, Širodem, FF Bau, Goralska
Trojka, R.I.V, Tibiale.
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