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PROGRAM
Príhovor starostu obce
16. ročník súťaže o “Pohár starostu obce”
1. Pietny akt kladenia vencov
Štatistika od posledného vydania zvestí
2. hymny ČR a SR
Poznáte svoje povinnosti ako
majiteľa psa?
3. báseň
V roku 2018 nás navždy opustili
4. privítanie účastníkov osláv
Prežitie veľkonočného obdobia
5. pozdrav hostí
Liturgické farby
6. vystúpenie speváckeho zboru zo Stráňav
Veľkonočné trojdnie
7. ukončenie – hymnická pieseň
Veselé fašiangy
Výročná členská schôdza Únie žien Slovenska v Stráňavách
Správa obce
SPRIEVODNÉ AKCIE:
Kultúra v obci
Detský kútik
Hviezdicový turistický výstup
Krížovka
k pamätníku zo smerov:
Šport
Stráňavy, Strečno, Trnové, Višňové, Vrútky...

a OBLASTNÝ VÝBOR SZPB ŽILINA

vás pozývajú na

SPOMIENKOVÉ OSLAVY

74 .
VÝROČIA OSLOBODENIA,
VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
A UKONČENIA 2. SVETOVEJ VOJNY

5. mája 2019 o 12:00 hod.
NA VRCHU POLOM – JAVORINA
PRI PAMÄTNÍKU

Stretnutie účastníkov je o 11:00 h.

na Obecnom úrade Stráňavy (Májová 336)
Sviatky
jari sú tu zas,
oslávme tento krásny čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia a pohody praje
kolektív pracovníkov OcÚ Stráňavy

1. ČS. ARMÁDNEHO ZBORU

Svoju účasť potvrďte najneskôr do 30. apríla 2019
e-mailom na adresu stranavy@stranavy.sk.

Jozef Papán v. r.
starosta obce Stráňavy

Erika Jurinová v. r.
predsedníčka ŽSK

Juraj Drotár v. r.
predseda Oblastného
výboru SZPB
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
Prihováram sa Vám na
začiatku roku 2019 a
na prahu začínajúceho
sa volebného obdobia
2019-2022. Najskôr
chcem zhodnotiť kultúrnospoločenské akcie, plesy ZŠ a hlavne MŠ,
ktorý sa vlani nekonal. O to bol
tento rok vydarenejší. Je vidno, že
ľudia sa radi bavia, podporia dané
akcie pre naše ratolesti a to najhlavnejšie je neuzatvárať sa do seba, ale
si oddýchnuť a spoločensky sa stretávať.
Tradične sa konali fašiangy
na námestí s pochutinami zabíjačky
a hasiči uskutočnili tradičný sprievod po dedine so „speváčkami a
tanečníčkami“, následnou večernou
veselicou – pochovávaním basy. Za
akcie patrí všetkým úprimná vďaka
ktorí sa o toto pričinili.
Jednota dôchodcov Stráňavy si zorganizovala svoje fašiangy a
tiež oslavu MDŽ s posedením. Tak
ako každý rok sa konalo uvítanie
novonarodených detí ročník 2018.
Čo sa týka oblasti životného
prostredia opätovne vyzývam občanov, aby si upratali svoje okolie a
v ďalšom období celoročne kosili,
čistili svoje pozemky podotýkam
– v celej obci. Je to obohratá pesnička pre veľký počet vlastníkov z
pohľadu práva takmer neriešiteľná
vec. Tu vyzývam občanov, ktorí iba
kritizujú, čo keby zobrali iniciatívu
do svojich rúk, oslovili daných spolumajiteľov pozemkov a zorganizovali brigády na vyčistenie priestranstiev, podotýkam nie od stola, ale
priamo „na pľaci“ . Nechcem sa
preto viac rozpisovať, veď sú o tom
viaceré články v minulých Stráňavských zvestiach. Vyzývam preto ,
aby sme pomohli mladej generácii
či alergikom a zabezpečovali im čisté ovzdušie. Obdobne je to so psami, ktoré voľne pobehujú po obci.
To, že obec je zodpovedná za malú
žabku, kocúra, psa... čiže za takmer
5000 kompetencií. Zriadiť všetky
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náležitosti – koterce, ochrannú karanténu, zdravotnú starostlivosť...
je z hľadiska praktického pre obce
ťažko realizovateľné a za všetko zaplatiť po finančnej stránke ani nehovoriac. Doteraz sa to vždy zvládalo,
ale opätovne pripomínam hlavnú
zákonnú povinnosť a svedomie má
mať majiteľ zvieraťa.
Tieto a ďalšie náležitosti nie sú o
pokutách, ale o vyspelosti myslenia. Taktiež vyzývam občanov, aby
do konca mája 2019 zlikvidovali
vraky áut, či iných objektov, ktoré
„skrášľujú“ verejné priestranstvá.
Preto, že som vyzývaný z viacerých strán od iných občanov, musíme pristúpiť k ráznemu kroku, aby
sa nečudovali títo spoluobčania, ak
Obecné zastupiteľstvo v Stráňavách
rozhodne a následne im odťahová
služba odvezie vrak na zhromaždisko a zaplatia kompletné náklady,
či pokutu v plnom rozsahu.
Fotografie vrakov a iných náležitostí budú zverejnené na internetovej
stránke obce.
Osobne chcem poďakovať
tým spoločenským organizáciám ,
ktoré vykonali brigády a skrášlili
okolie v katastri obce.
Čo sa týka najbližšieho obdobia, sa okrem iného uskutočnia
oslavy Oslobodenia na vrchu Polom-Javorina dňa 5.5.2019, tiež
oslavy dňa matiek 15.5.2019 a medzinárodný deň detí 31.5.2019

V týchto dňoch sa uskutočňuje tretie výberové konanie na
prístavbu MŠ – z môjho pohľadu
nekonečný príbeh. Do súťaže sa prihlásili 3 stavebné firmy so slušnými
fin. ponukami čo sa týka objemu financií. Otváranie obálok, či samotné
výberové konanie prebieha výlučne
elektronicky. Po výberovom konaní
a ukončení všetkých náležitostí bude
zvolané OZ a privítame na ňom aj
širokú verejnosť, ktorú daná problematika zaujíma, kde sa určí ako
ďalej, ale stále opakujem a vyzývam
„poďme do toho“, veď je v tom min.
10 rokov práce. Schvaľovania – projekty, hygiena, gastro či vložené fi-

nančné prostriedky. To by
terajším nezrealizovaním
všetko padlo a muselo by sa začať
odznova, veď sa stále menia vyhlášky v horeuvedených oblastiach.
Stále zdôrazňujem , že je prepotrebná väčšia a dôstojná jedáleň. Netreba sa znechucovať niektorými inými
názormi, či tzv. odborníkmi na danú
problematiku. Je to pre ďalšie budúce generácie. Ak by sa nezabezpečil
dostatočný počet detí a museli by
smeto celé hradiť zo svojich financií, je to nutnosť. Veď veľa obcí to
bežne už realizuje a iné východisko
samosprávy ani nemajú.
Priebežne informujem o
plánovanej novej nájomnej bytovke
– musia sa riešiť pripomienky a námietky od občanov a v súčasnosti sa
tieto na stavebnom úrade uzatvárajú. Uvidíme s akým výsledkom. Len
orientačne uvediem o aké námietky
sa jedná: nedostatok parkovacích
miest, väčšia kriminalita, viac odpadu... Pýtam sa: v ktorom meste, obci
je dostatok parkovacích miest, málo
odpadkov, nulová kriminalita....
„Hlavne, že bývam ja“.
Popri stavebných prácach by
som chcel pripomenúť aj záležitosť
riešenia dodatku Územného plánu,
ktorý je potrebný pre ďalší rozvoj v
prospech stavebníkov a obce. Tento rok plánujeme na tomto dodatku
pracovať.
Opätovne sme začali vysielania v káblovej televízií záznamy z
obecných zastupiteľstiev ako v minulom období a veríme, že to bude
mať dobrú sledovanosť, nie ako v
minulosti.
V závere želám v jarnom
období veľa úspechov pre všetky
kategórie futbalistov, prajem všetkým spoločenským organizáciám,
aby sa im darilo v našej obci spolu
so zamestnancami OcÚ prispievať k
dobrému spoločenskému spolunažívaniu občanov Stráňav.
K tomu im prajem veľa
zdravia, šťastia pokoja a rodinnej
pohody.

16. ročník súťaže
o “Pohár starostu Obce Stráňavy”

NARODENIA
•
•
•
•
•

VACEK Tobias
Stráňavy 84
MARTINKOVÁ Agáta
Stráňavy 494
LIŠKA peter
Stráňavy 297
POLÁČKOVÁ Viktória    Stráňavy 516
MACHAVA Filip               Stráňavy 64

SOBÁŠE
•

GROCHAL Jakub
a PASQUAZZO Marlies              2.6.2018

ÚMRTIA
•
•
•
•
•
•
•
•

DAŇO Peter
KOŇUCHOVÁ Emília
RŮŽIČKA Jaroslav
PÚČEK Marián
DANIŠKOVÁ Elena
MORAVČÍKOVÁ Emília
ŠTAFEN Ján, Ing.
DROZDÍKOVÁ Emília

23.12.2018
10.1.2019
12.1.2019
1.2.2019
16.2.2019
11.3.2019
23.3.2019
18.3.2019

PRIHLÁSENÍ

•
•
•

KYSELOVÁ Tamara
ČERŇANOVÁ Marcela
HLAD Ondrej,

288
196
299
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Dňa 12.11.2019, týždeň po celoštátnej
výstave poštových
holubov, ktorá sa konala v Trenčíne sme
sa zišli na chate v
Stráňavách, aby sme
vyhodnotili už po
šestnásty krát súťaž o
Jožko Barošinec odovzdal krásne poháre
„Pohár starostu Obce
Stráňavy“. Tento rok bola súťaž chovateľ, ktorého holub priletí
veľmi napínavá. V úvode sezóny prvý z pretekov Brusel na konci
viedol tabuľku p. Ján Bučo. Pri- júla 2019. Tieto preteky organibližne v polovičke sezóny sa však zuje Slovenský Zväz chovateľov
na prvé miesto prebojoval “nestor” poštových holubov v spolupráci
tejto súťaže p. Dušan Púček a svoj s Polskim zwiazkem hodowców
náskok si pohodlne udržal až do golebi pocztowych. V roku 2018
konca sezóny.
bolo v Bruseli vypustených takmer
Poradie chovateľov po pretekovej 40 000 holubov, čo z týchto pretesezóne 2018:
kov robí určite najväčšie poduja1. Dušan Púček
tie v Európe. Len pre porovnanie,
2. Ján Bučo
jedny z najslávnejších pretekov
3. Ján Balát
starého kontinentu, ktoré sa letia
4. František Beháň
z Barcelony majú počet vypuste5. Jozef Danišek
ných holubov niekde na úrovni
6. Jozef Barošinec
+- 22 000 ks.
7. Ján Chasník
Tento rok nám ocenenie
Ďakujeme pánovi starosodovzdával náš najstarší zaslúžilý tovi a celému Obecnému zastupičlen, priateľ Jožko Barošinec. Na- teľstvu v Stráňavách za podporu
priek svojmu veku “nehádže flintu a držte nám palce aj v pretekovej
do žita” a v roku 2019 bude príle- sezóne 2019, ktorá nám už klope
ty svojich pretekárov konštatovať na dvere.
jedným z najmodernejších konšta- 			
Ján Bučo
tovacích elektronických systémov.
Keďže poznáme kvalitu a tvrdosť
Jožkovho chovu, máme sa všetci
na pozore.
Pre rok 2019 sme okrem
“starostovho pohára”
vyhlásili aj
vlastnú Stráňavskú súťaž,
Memoriál
Jozefa Buča
o “putovný
pohár starého
Horemansa”.
Získa ho ten Celá základná organizácia na slávnostnom odovzdávní

Štatistika
od posledného
vydania zvestí

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•

HREUSOVÁ Daniela
JEŽOVÁ Michaela
KRAJČI Jozef
KRAJČIOVÁ Monika
KRAJČIOVÁ Monika, ml.
ONDÁK Juraj
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Poznáte svoje povinnosti ako majiteľa psa?
Za ich porušenie hrozí pokuta až 165 eur

Upozorňujeme majiteľov
psov na povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 282/2002
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a zo
všeobecne záväzných nariadení
platných na území obce Stráňavy.
Podľa zákona môže psa
viesť iba osoba, ktorá je spôsobilá a schopná ovládať ho v každej
situácii. Držiteľ psa je povinný
predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá. Musí byť
tiež schopný zabrániť vzniku škôd
na majetku a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť.

Kde s vôdzkou a kde bez nej?

Vodiť psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na chov
môže len osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Na verejnom priestranstve platí,
že musí byť pes vedený na vôdzke.
Pričom verejným priestranstvom
sú všetky miesta, ulica, námestie,
park a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez
ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžia na verejné užívanie (§2c zák.
369/1990).
Na
všetkých
týchto
miestach platí zákaz voľného pohybu psov. Verejnými priestranstvami nie sú plochy, ktoré sú vo
vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Zákaz voľného po4

hybu psov neplatí na miestach,
ktoré určí obec svojím všeobecne
záväzným nariadením a označí ich
tabuľou „Voľný pohyb psov povolený“. Takéto miesta nie sú momentálne v našej obci zavedené.
Obec svojím všeobecne
záväzným nariadením stanoví tiež
lokality, kde je zákaz vstupu so
psom.
Tieto miesta musia vlastníci alebo prevádzkovatelia označiť
tabuľou „Zákaz vstupu so psom“
alebo piktogramom. Medzi lokality, kde je zakázaný vstup so psom,
zväčša patria detské ihriská alebo pieskoviská, areály školských
alebo predškolských zariadení či
športoviská.

Nezabudnite, že…

„Ďalšou povinnosťou, na ktorú
upozorňujeme, je povinnosť majiteľa alebo toho, kto psa vedie,
odstraňovať po svojom psovi exkrementy“ .
V prípade, že pes pohryzie
človeka alebo zviera, je držiteľ psa,
prípade ten, kto psa v danom čase
viedol, upovedomiť miestny úrad.
Osoba, ktorá
v čase pohryznutia viedla
psa, je povinná oznámiť
poškodenému
svoje meno a
adresu a tiež
musí poskytnúť rovnaké
údaje o držiteľovi psa.
Pes,
ktorý
pohrýzol človeka
alebo

zviera, bez toho, že by bol k tomu
vyprovokovaný, je automaticky
považovaný za nebezpečného psa.
Takýto pes musí byť na verejnosti
vedený s náhubkom.
Nebezpečný pes má známku inej farby ako ostatné psy. Skutočnosť, že ide o nebezpečného
psa musí miestny úrad zaznačiť.
Držiteľ psa je povinný ešte v ten
deň, kedy k pohryznutiu došlo, dať
svojho psa vyšetriť veterinárom a
ďalej sa riadiť jeho pokynmi. Napadnutá osoba musí bezodkladne
vyhľadať lekársku pomoc.
Pokuty za nedodržanie zákona môže udeliť obec a to až do
výšky 165 eur.

Pes nie je vec ....

Od 1.9.2018 vstúpila do
účinnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti
Majiteľ psa narodeného
pred 31. augustom 2018 ho musí
označiť mikročipom najneskôr
do 31. novembra 2019. Psa narodeného pred účinnosťou zákona,
ktorého chce vlastník predať alebo darovať, musí predtým označiť
čipom. Psa, ktorý sa narodil po 1.
septembri 2018, bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa
jeho veku.
Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín zaevidovať
do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ). Veterinárny
lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip,
inak mu hrozí pokuta až 20-tisíc
eur. Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny veterinárovi do 21 dní. Aj úmrtie psa sa musí nahlásiť do 21 dní.

Dôkaz o tom, že naša obec vie žiť aj kvalitnou kultúrou, je divadelné predstavenie
(komédia), s názvom LEKÁRSKE TAJOMSTVO. Vypredané predstavenie plné humoru
a nefalšovaného potlesku pripravil 13. januára 2019 Ochotnícky divadelný súbor zo Strečna.
Ďalším veľkým predstavením bol muzikál FROZEN ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, kde si prišli na
svoje najmä deti, v doprovode svojich rodičov. 24 februára 2019 podvečer tak opäť bolo
cítiť vianočnú atmosféru v každom, kto precítil nádherný spev účinkujúcich z Bratislavy.

Obec v mesiaci marec pripravila už tradične fašiangovú zabíjačku, kde ponúkala na
predaj špeciality ako kapustnicu, kašu, pečené mäso a novinkou bolo pečenie prasaťa.
Od skorého sobotného rána 2.marca 2019, sa členovia DHZ pripravovali na fašiangový
pochod v maskách po obci a večer organizovali tanečnú zábavu s pochovávaním basy.
Na mieste je poďakovanie speváčkam / tanečníčkam a hudobnej skupine, za spestrenie
fašiangového pochodu po obci.

ZPOZ pri Obecnom úrade v Stráňavách každoročne organizuje slávnostné uvítanie detí do
života. Inak to nebolo ani tento rok. Dňa 13. marca 2019 sme v tanečnej sále kultúrneho
domu privítali našich 19 najmenších občanov, ktorí sa narodili v roku 2018. Príjemná, priam
rodinná pohoda s príhovorom starostu, odovzdávaním darčekov, kultúrnym programom
detičiek materskej školy, symbolickou drevenou kolískou, prípitkom so želaním pevného
zdravia rodičom a ich malým drobčekom. Veľmi nás teší skoro 100 %-tná účasť rodičov a
detí na tejto slávnosti. Po oficiálnej časti si rodičia svoje dieťatko mohli na pamiatku v
kolíske odfotografovať.

Zmena dekana na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA
STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef
Jandačka, PhD. v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na návrh Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA zo dňa 19. 12. 2018 vymenoval za dekanku FBI UNIZA doc. Ing. Evu Sventekovú,
PhD. s účinnosťou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.
Obec Stráňavy úprimne gratuluje k úspechu našej
občianky a želá veľa pracovných i osobných úspechov.
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Prežitie veľkonočného
obdobia.
Odpoveď Vzkriesenia
Pre nový život
vzkries srdce, Pane,
vyprázdni aj môj hrob,
daj zmŕtvychvstanie.
Pre novú vieru,
nádej a lásku,
odpoveď vzkriesenia
daj na tú najväčšiu:
na zmysel života
človeka,
na otázku.
Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Želá a vyprosuje
Mgr. Pavol Hrvol, farár

Liturgické farby
Biela – symbolizuje nevinnosť a
radosť. Používa sa na sviatky Pána,
Panny Márie, svätých, ak neboli
mučeníci. ( používa sa vo vianočnom
a veľkonočnom období)
Červená – symbolizuje krv mučeníctva
a lásku. Používa sa na sviatky Ducha
Svätého a na sviatky mučeníkov.
Zelená – je farbou nádeje a používa sa
v období cez rok.
Fialová – symbolizuje pokánie.
Používa sa v adventnom a pôstnom
období.
Ružová – nás vyzýva k radosti.
Používa sa len na tretiu adventnú
nedeľu a štvrtú pôstnu nedeľu.
Zlatá – v liturgii môže nahradiť všetky
ostatné farby.
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Veľkonočné trojdnie
Veľkonočné triduum alebo trojdnie,
trojdenné umučenie a vzkriesenie Ježiša Krista je v rímskokatolíckom liturgickom roku súhrn troch dní, ktoré
predchádzajú Nedeľu Zmŕtvychvstania a ktoré zahrňujú oslavu umučenia
smrti a vzkriesenie Ježiša Krista.
Zelený štvrtok
Podstatou Zeleného štvrtku
je spomienka na ustanovenie sviatosti
Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na
pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými
kňazmi svojich diecéz. Táto svätá
omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri
týchto omšiach posväcujú aj tri druhy
oleja: krizmu, olej katechumenov a
olej chorých. Olej je znamením sily.
V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých
a pri vysvätení kňazov.
Vo štvrtok večer slávil Ježiš
Kristus poslednú večeru so svojimi
učeníkmi. V tento večer ustanovil dve
sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp.
premenil chlieb a víno na svoje telo
a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami „Toto
robte na moju pamiatku“.V Zelený
štvrtok sa večerná svätá omša slávi
na pamiatku ustanovenia Sviatosti
Oltárnej, známa obradom umývania
nôh dvanástim mužom. Týmto dňom,
ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus
modlil pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie.
Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony,
ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú
Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu
sobotu a namiesto nich sa používajú
rapkáče. Po skončení svätej omše si
pripomíname Pána
Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade
bdie v modlitbe.
Apoštoli od únavy
zaspali a Ježiš zostáva celkom sám,
opustený.
Túto
udalosť symbolizuje nielen otvorený
prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním,
ale aj obnažovanie
oltárov a odnášanie

všetkých predmetov z nich. Obnažené
oltáre symbolizujú opustenosť Krista
v Getsemanskej záhrade.
Veľký piatok
Deň utrpenia, ukrižovania a
smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži
svätá omša, oltáre sú bez chrámového
rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za
deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho
utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa
neslávi Eucharistická obeta. Namiesto
nej sa koná liturgia umučenia Pána,
ktorá pozostáva z bohoslužby slova,
slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania.
Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa
čítajú alebo spievajú pašie.
Biela sobota
Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv.
Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa
pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená
Pánovi. Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu
sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa
začínala aj židovská Pascha.
Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie
a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie,
slávi sa vigília už ako radostná slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia
zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali.
Veľkonočná vigília – noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky
veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala celú noc
a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. V súčasnosti sú pobožnosti skrátené. Liturgia veľkonočnej
vigílie sa začína zapaľovaním a požehnaním veľkonočného ohňa a svätením veľkonočnej sviece - paškálu.
Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie
prvky – bohoslužbu slova, 3 a 7 čítaní
zo Starého zákona, liturgiu krstu, ďalej obrad vzkriesenia a Eucharistickú
liturgiu (slávnostnú svätú omšu, kde
po 40-dňovej prestávke opäť zaznie
víťazný spev Aleluja!).

Výročná členská schôdza Únie žien
Slovenska v Stráňavách

Veselé fašiangy
O fašiangoch sa dozvedáme z písomností už z 13. storočia.
Naši dávni predkovia sa na bujaré
oslavy veľmi tešili. Vtedy bývali fašiangy oveľa hlučnejšie ako
dnes. Každý sa snažil užiť si tieto
krátke chvíle ako najlepšie vedel.
Veselil sa bohatý aj chudobný, pán
aj sluha, majster aj tovariš. Každý
jedol fašiangové šišky, veselo popíjal, spieval a tancoval pri hudbe.
Aj v našej dedinke sa snažíme udržiavať tradičné slovenské
zvyky, akými sú aj fašiangy. Tak
ako každý rok dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval pochod
masiek a my žienky sme sa vyparádili do pekných krojov, aby sme
čosi zatancovali, čosi zaspievali.
A tak sme sa s mládencami, ktorí
boli poobliekaní do masiek vydali na obchôdzku z domu do domu.
Obišli sme veru všetky rodiny v
dedine, za odmenu sme dostali
kúsky slaninky, vajíčka aj nejakú
fľastičku skvelej pálenky, gazdinky nás pohostili skvelými šiškami
aj koláčikmi.
Ďakujeme všetkým, naozaj
všetkým, čo otvorili, čo vyšli na
ulicu, všetkým, ktorí sa aspoň vykukli z balkóna. Nezabúdajme na
tradície, ukážme to my, starší tým
mladým, ako bolo kedysi. Bolo naozaj jednoducho a veselo a treba to
preniesť na mladú generáciu, aby
sa tradície udržali.
Renáta Nováková

Výročná členská schôdza sa v úvode odohrávala v pracovnom duchu,
hodnotili sme naše aktivity za rok
2018, predniesli sme správu o hospodárení organizácie a naplánovali
sme si aktivity na rok 2019.

berali sa budúce aktivity, najbližšie nás čakajú dve brigády – okolie
kultúrneho domu, škôlky, domu
požiarnikov, prevádzky Polomárik
(10. apríla 2019 o 15.00 hodine) a
druhá brigáda, ktorá bude pri múzeu (2. mája 2019 o 15.00 hodine).
Ďalej sme navrhli, že zorganizujeme zájazd v sobotu 11. mája 2019
– mestečko Pszczyna, kde navštívime zámok, nazývaný „poľské
Versailles“, zubriu oboru, májové
záhrady a najväčší pivovar v Poľsku. Teší nás záujem o zájazd, už
teraz máme 34 prihlásených.

Hosťom bola pani Kuniaková, ktorá ako vždy povedala pekných pár
slov o aktivitách organizácie, že
je rada, že naša organizácia takto
skvele funguje. Pani Kuniaková vždy upúta svojim nádherným
prejavom, v ktorom hovorí o žene,
aké sme potrebné pre spoločnosť,
akú obrovskú úlohu zohrávame
v rodine.
Potom nasledoval voľný program,
pri ktorom si dáme vždy niečo
Ďalším hosťom bol pán starosta, dobré.
ktorý poďakoval rovnako, že fungujeme, že sa stretávame ako „žen- Ďakujeme všetkým žienkam, ktoré
ský spolok“, že máme aktivity a prišli a aj tým, ktoré pomohli túto
teší sa na spoluprácu našej organi- akciu pripraviť.
zácie a obce pri skrášľovaní nášho
prostredia.
K 30.marcu 2019 nás je zaregistrovaných 94 členiek, z toho výročnej
členskej schôdze sa zúčastnilo 60
členiek a dvaja hostia. Diskusia
bola tak isto veľmi plodná, rozo-

Členky únie žien na fašiangoch

Spoločná Veľkonočná svätá spoveď Stráňavy
Nedeľa 14.4. 2019 od 14.00 hod. do 15.30 hod.
STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2019

Bohoslužby počas Veľkého týždňa

Stráňavy Moj. Lúčka
18.00
16.30
15.00
20.00

Zelený štvrtok 18.4.
Veľký piatok 19.4.
Biela sobota 20.4.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   21.4.
Veľkonočný pondelok 22.4.

   

7.30
10.30
7.30
10.30

9.00
9.00
7
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V mesiaci január sa začala renovácia priestorov kinosály. Bočné šály na javisku sa vyčistili,
obnovil sa náter na bočných stenách, náter podlahy a zdemontovalo sa už nefunkčné
osvetlenie javiskovej scény.
Veľkou výzvou bolo aspoň čiastočné obnovenie šatne a vytvoriť tak pre účinkujúcich
dôstojný priestor na prípravu pred vystúpením.
V súčasnosti je kinosála pripravená kedykoľvek spustiť videoprojekciu, no v riešení je ešte
zakúpenie priestorového ozvučenia. Náš zámer je opäť obnoviť premietanie filmov.

S využitím zimných mesiacov
a s blížiacimi sa prezidentskými
voľbami, sa obnovila podlaha
v zasadacej miestnosti. Ako
najvhodnejšia možnosť bola
zvolená plávajúca podlaha,
s vyšším stupňom odolnosti proti
oderu. Zmenou interiéru vznikol
dôstojný priestor na rokovania
a porady. Obnovila sa aj vstupná
chodba do zasadačky, z ktorej
vznikla minigaléria obrazov,
maľovaných našim občanom
Júliusom Majerčákom

UPOZORNENIE! Opakovane sa stáva, že deti zrejme bez dozoru rodičov sa hrajú
v priestoroch pamätníka pred KD a dokonca lezú priamo na samotný pamätník, kde pri
pošmyknutí hrozí úraz. Dôrazne žiadame rodičov, aby svojim deťom zakazovali podobné
aktivity. Pamätník je pietne miesto a tak sa treba k tomu aj správať.
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V roku 2018 nás navždy opustili
Ladislav
Folkman

Ľudevít
Prášek

Ilona
Smoláková

Margita
Bičianková

Margita
Ondáková

* 17.7.1953
† 8.1.2018

* 17.8.1931
† 19.1.2018

* 26.7.1938
† 12.1.2018

* 4.9.1927
† 14.1.2018

* 12.3.1929
† 21.1.2018

Infnerová
Helena

Mária
Sekerášová

Stanislav
Husárik

Ivan
Ďuriník

Anna
Prášková

* 17.10.1948
† 22.1.2018

* 4.2.1932
† 6.2.2018

* 21.1.1952
† 3.2.2018

* 28.12.1940
† 7.2.2018

* 28.5.1935
† 8.3.2018

Anna
Chmielová

Anna
Ondáková

Štefan
Kollár

Anna
Moravčíková

Ján
Lončík

* 30.12.1950
† 15.3.2018

* 17.5.1947
† 31.3.2018

* 25.7.1986
† 30.3.2018

* 3.7.1943
† 9.4.2018

* 24.6.1934
† 19.6.2019

Anna
Papánová

Peter
Kucharčík

Anna
Harmečková

Ladislav
Barošinec

Jozef
Jendrišák

* 22.4.1928
† 22.7.2018

* 17.4.1959
† 18.10.2018

* 21.11.1931
† 12.9.2018

* 4.11.1952
† 3.11.2018

* 6.3.1961
† 9.12.2018

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2019

Peter
Daňo

* 1.1.1952
† 23.12.2018

Sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabúdame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
A ťažko je nám vysloviť, čo v srdciach cítime.
Svoj večný sen už snívate a v našej obci veľmi chýbate...
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Pre deti

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča,
vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má – pochopí,
slabúčko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko nie však moc
tak veselú Veľkú noc!

Výherca z posledného čísla :
Peťka Duháčková, Stráňavy 309
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IV. liga SEVER - ročník 2017/2018
MUŽI (A) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

MUŽI (B) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

DORAST :
15
15
15
15
15
15
15
14
15
14
14
15
15
0
13
14
14
14
13
15
14
14
15

11
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
2
0
8
8
7
5
6
5
5
4
2

Zdroj : www.futbalnet.sk k 10.4.2019

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

3
5
5
4
6
7
5
5
6
6
6
6
10
0
3
4
5
4
5
6
6
9
8

45:18
30:21
24:16
30:32
23:26
25:28
18:21
25:23
36:37
26:25
19:24
23:37
23:39
0:0
39:22
33:26
32:31
34:21
34:22
18:21
27:26
17:39
18:44

34
24
24
23
21
20
20
19
19
18
18
17
9
0
26
26
23
20
20
19
18
13
11

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

FK Rajec
ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
TJ Fatran Varín
FK Strečno
OŠK Baník Stráňavy
OŠK Kamenná Poruba
ŠK Štiavnik
ŠK Javorník Makov
OFK Teplička nad Váhom
TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zborov nad Bystricou
TJ Slovan Skalité
TJ Višňové
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

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

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
OŠK Baník Stráňavy
TJ Hvozdnica
OŠK Nededza
TJ Zbyňov
Družstevník Rašov
ŠK Štiavnik
TJ Fatran Varín
TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská
TJ Horný Hričov
TJ Dlhé Pole
FK Hliník
TJ ŠTART Veľké Rovné
OFK Hôrky(odstúpené)

16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
16
16
15
15

12
11
11
11
9
7
6
7
5
5
4
4
3
1

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

2
1
4
4
2
5
4
6
11
11
10
11
12
13

62:22
88:22
62:17
48:19
41:12
54:26
47:32
38:36
30:46
26:66
26:52
16:60
28:106
21:71

38
37
34
34
32
25
23
23
15
15
14
13
9
4

13
13
14
13
12
14
13
13
13
13
13
13
13
0

13
11
8
8
8
8
7
6
5
4
2
1
1
0

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

0
2
5
4
4
6
5
6
7
9
10
12
12
0

114:5
82:13
62:34
55:37
68:28
61:36
52:33
44:36
22:60
25:77
16:68
13:96
18:109
0:0

39
33
25
25
24
24
22
19
16
12
7
3
3
0

Turnaj prípraviek v družobnej obci Budišov nad Budišovkou  9.3.2019
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