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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som
sa k Vám opäť prihovoril v tejto nezvyčajnej dobe – pandémie,
keď je život od ničoho k ničomu, ale jeho hodnota čo sa
týka zdravia teraz enormne vzrástla.
V minulom roku sa ešte
uskutočnili plesy či fašiangy a vyše
roka sa už nič nedeje. Pri stretnutiach a rozhovoroch s občanmi si
uvedomujeme, akú dobu žijeme. V
posledných rokoch sme na vrchole
konzumu, už sme nevedeli pomaly
čo so sebou, začalo nám všetko vadiť, všetko sa kritizovalo. V súčasnosti žiaľ nemáme žiadnu víziu čo
sa budúcnosti týka a úzkostne čakáme, čo bude nasledovať. Nechcem
rozoberať „veľkú politiku“ , nikdy
som tak nerobil. Sústredím sa najmä nato, čo nás v týchto časoch trápi okrem pandémie a potrebovalo
by zlepšenie situácie v obci. Aj keď
je v súčasnosti zákaz vychádzania,
núdzový stav..... prechádzky po prírode tak ako aj v iných končinách
sú normálne, čo je aj logické z pohľadu zdravia a hlavne aj psychiky.
Mnohí sa na mňa obraciate s problémom, kedy na bežnom
poriadku je pohyb majiteľov psov
so svojimi miláčikmi v uliciach, na
poliach, lesoch, proste v každom
kúte obce. Je takmer pravidlom,
česť výnimkám, že po pár metroch
od domov psa pustia z vôdzky, ktorí
potom voľne pobehujú a vôbec ich
pri tom nezaujíma, že v súčasnosti hniezdia bažanty, vyvádzajú sa
mladé zajace či srnky...... Je samozrejmosťou, že pobehujúce psy vo
veľkej miere buď takéto zvieratá z
hniezda odplašia , alebo tým zariadia, že mláďa neprežije. Ľudí, ktorí
sú na prechádzkach, cudzí pes oňucháva a majiteľ psa človeka dokáže
len upokojovať, že jeho pes nič neurobí, ale život nás mnohokrát presvedčí o opaku. Nikto sa nemôže
100 %-ne zaručiť za konanie svoj-
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ho psa - pes je jednoznačne nevyspytateľná šelma.
Pripomínam tiež, že ak veľký pes
pohryzie malého „orecha“, liečba
nie je možno nákladná, ale keď sú
takou obeťou deti či dospelí, už hovoríme o regresívnych pokutách a
mnohokrát oveľa nákladnejšej liečbe, nehovoriac prípadne o trvalých
zdravotných následkoch. Chcem
pripomenúť, že v minulých dňoch
na Turci cca 50-60 km vzdušnou
čiarou, pes vyduril medvedicu a pre
človeka to malo fatálne devastujúce zdravotné následky. Taktiež dôrazne upozorňujeme, že každý pes
mimo dvor musí byť na vôdzke a s
košíkom (Zákon č. 282/2002 Z.z. ).
Ďalším problémom sú občania holdujúci alkoholu, ktorí sa
zhromažďujú a postávajú pri predajni COOP Jednota a v jej okolí
alebo sedia v zástavke SAD. Neraz
som ich na to upozorňoval, ohlásil
polícii, boli upozornení aj zamestnancami obecného úradu, ale zbytočne. Jednoducho podľa nich žijeme v demokracii a v nej sa zrejme
môže všetko. Neviem si vysvetliť,
ako je možné, že už niekoľko rokov
sa jedná stále o tie isté osoby. Pýtam
aj v mene Vás občanov, kde na ten
alkohol vôbec berú, kto ich chová, perie im a pod. Pritom porušujú zákon o požívaní alkoholických
nápojoch na verejnosti ..., obťažujú
svojou prítomnosťou v zastávke ostatných občanov, o špine a zápachu
nehovoriac. Hygienickú stránku
budeme v budúcnosti riešiť vyčistením, vystriekaním prúdom vody za
pomoci našich hasičov, dezinfekciou, ale až po uplynutí mrazivých
dní.
Čo sa týka žiakov II. stupňa ZŠ, či
stredných škôl je jednoznačné, že
nechodením detí do škôl a s minimálnym učením pri dištančnom vyučovaní nám hrozí ich vedomostná
katastrofa, o psychike ani nehovorím. Deti patria do škôl a nie po večeroch robiť neprístojnosti, pretože
nie sú ničím zamestnané.
Už niekoľkokrát sa v našej

obci uskutočnilo testovanie na Covid-19 v teO
Š poďalocvični ZŠ. Týmto chcem
K
kovať všetkým, ktorí zabezpečujú
toto testovanie. V tomto kontaminovanom prostredí musia sedieť
12-14 hodín, pričom riskujú svoje
zdravie počas voľných sobôt – bezpochyby patrí im úcta a veľká vďaka.
Čo sa týka týchto dobrovoľníkov pri testovaní, sú mnohokrát
osočovaní, či inak im je neprávom
ubližované. Preto dôrazne upozorňujem – zvažujme slová.
Chcem ale povedať jednu
zásadnú vec, s pokorou sa skláňam
pred pozitívnym pacientom na COVID, pretože sa nikdy nevie, aké
budú príznaky, či následky. Ani nehovoriac o pacientoch, ktorí majú
cukrovku, srdcové, onkologické
problémy. Všetky tieto osoby musia
mať našu úctu a súcit. To je jedna
stránka veci. Oveľa katastrofálnejšia situácia je, keď je občan pozitívny a o pár dní ho vidíme niekde
v obchodnom dome na nákupoch
alebo na prechádzke. UPOZORŇUJEM – buďme zodpovední,
navzájom sa ochraňujme a rešpektujme, lebo ako som už vyššie uviedol, niekto svoju COVID pozitivitu
hravo zvládne /zvýšenou teplotou,
stratou čuchu a chuti/, ale niekto
sa môže dostať pod umelú pľúcnu
ventiláciu, prípadne môže na bezohľadnosť okolia doplatiť aj životom. Potom je to už veľmi bolestivé
pre celú rodinu, či okolie. Preto si
zo srdca želám, aby nás tento zákerný a už zmutovaný vírus obchádzal.
Čo sa týka chodu obce,
sme jednou z mála, kde je na úrade denne otvorené, aj keď v skrátenom pracovnom režime. Čo sa týka
eurofondov, je podaná žiadosť na
kompostéry, výzva beží, dúfam, že
dopadne kladne pre našu obec.
V týchto dňoch začíname
riešiť aj výzvu o odpadovom hospodárstve – zriadenie zberného
dvora ... v areáli bývalého JRD. O
ďalších postupoch budeme priebežne informovať až po schválení na
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Ing. Jozef Papán,
starosta obce

Čo by ste mali vedieť o
sčítaní ?
Pre účely sčítania je potrebné, aby tak urobil každý obyvateľ
Slovenskej republiky, a teda každý
kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Okrem toho: SODB 2021
je prvým integrovaným sčítaním a
prvým plne elektronickým sčítaním
v SR.
Sčítací formulár na sčítanie
domov a bytov obsahuje 18 otázok.
Sleduje sa stav k 1.1.2021
Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať
Vaše rodné číslo. Ak ste obyvateľ
bez rodného čísla do sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním Vášho
dátumu narodenia a pohlavia.
V prípade 4-člennej rodiny
s dvoma maloletými deťmi je potrebné, aby sa každý člen rodiny samostatne sčítal. Nestačí teda, že sa
zapojí manžel a uvedie, že je ženatý. Aj druhý z manželského páru je
povinný sčítať sa, pričom sa identifikuje prostredníctvom svojho rodného čísla. Rovnako aj každé dieťa
sa sčítava samostatne použitím jeho
rodného čísla, čiže rodič alebo zákonný zástupca za neho vyplní celý
formulár.
V prípade nesčítania môže
byť obyvateľovi udelená pokuta
obcou od 25 do 250 eur. Preto ak
máte doma starých rodičov, ktorí
nemajú prístup k internetu, pomôžte im a urobte to za nich.
Samo sčítanie obyvateľov
bude len do 31.3.2021 a sčítací formulár nebude možné po tomto termíne vyplniť!
Obdobie asistovaného sčítania (prostredníctvom stacionárneho
a mobilného asistenta) bude určené
pre každú obec/mesto individuálne
na základe rozhodnutia hygienika a
ŠÚ SR na dobu 6 týždňov.
Počas asistovaného sčítania
sa budú môcť obyvatelia sčítať len
na určenom kontaktnom mieste,
alebo si požiadať o mobilného asistenta.
Vzor sčítacieho formulára si môžete pozrieť na stránke www.scitanie.
sk
Ku dňu 26.3.2021 je v obci Stráňavy sčítaných celkovo 1643 (84%)
obyvateľov.

Štatistika od posledného
vydania zvestí

NARODENIA
•
•
•
•
•
•

JÁGER Jakub
SUŠIENKOVÁ Alžbeta
JEŽOVÁ Alica
BITUŠÍK Ben
VAVRÍKOVÁ Nela
BÖHMOVÁ Eliška

Stráňavy 541
Stráňavy 221
Stráňavy 299
Stráňavy 416
Stráňavy 318
Stráňavy 275

SOBÁŠE
•
•
•

Ing. Patrícia RUSNÁKOVÁ
a Peter TANUŠKA
Roman LÚČAN
a Kristína DAUBNEROVÁ
František ŠTALMACH
a Vladimíra SVITKOVÁ

20.1.2021
19.3.2021
19.3.2021

ÚMRTIA
•
•
•
•
•
•

HODASOVÁ Mária
ONDÁK Marián
BERZÁKOVÁ Štefánia
CETEROVÁ Angela
VEREŠOVÁ Žofia
ĎURNEK Peter

23.1.2021
27.1.2021
30.1.2021
17.2.2021
18.2.2021
23.2.2021

PRIHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LONČÍK Martin
LONČÍKOVÁ Lenka, Ing.
LONČÍK Šimon
LONČÍKOVÁ Tamara
ADAMEC Bohumil, Ing. PhD.
ADAMCOVÁ Hana, MUDr.
TVORÍK Stanislav
VALACHOVÁ Sára
VALACH Samuel

159
159
159
159
392
392
343
163
163

ODHLÁSENÍ
•
•
•

TANUŠKOVÁ Patrícia, Ing.
TANUŠKA Maxim
RUSNÁK Michal
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obecnom zastupiteľstve.
Verím, že po zmene vedenia na Urbariáte máme predbežne
dohodnutú spoluprácu, hlavne pri
zabezpečení čistoty, či životného
prostredia v areáli bývalého JRD,
či využitím budúcich eurofondov.
K zvoleniu predsedníčky Urbariátu Vierky Ondákovej, či výboru a
dozornej rady touto cestou by som
chcel pogratulovať a zaželať veľa
pracovných úspechov.
V areáli ZŠ sa v ovocnom
sade urobilo prerezanie ovocných
stromov, uskutoční sa oplotenie
tohto areálu, aby deti mohli pracovať na políčkach ako v minulosti a
získavali lásku k pôde. Pevne veríme, že sa náš zámer podarí.
V rekonštrukcii MŠ sme
ukončili práce, až na prekládku el.
stĺpu. Venujeme sa vyhodnocovacím správam. Keď všetko ukončíme, budeme o tom v budúcnosti
informovať.
Tiež chcem upozorniť, že
vzhľadom na výnimočnú situáciu
sa predlžujú termíny konaní. Čo v
minulosti trvalo jeden rok, teraz to
možno budú tri. Plánovali sa práce
na opravách komunikácií, či iných
potrebných náležitostí, no z dôvodu
znižovania financií zo štátu sa bude
musieť počkať na neskoršie termíny, čo ma mrzí. Všetko je bohužiaľ
o financiách.
Taktiež ma mrzí nulový
stav kultúry, futbalu, bohoslužieb,
či činnosti spoločenských organizácií. Aby sme toto všetko zvládli,
prajem nám všetkým pevné nervy,
aby sa nám choroby vyhýbali a aby
sme prežívali nasledujúce obdobie
v zdraví, pokore a v dobrom spolunažívaní.
Chcel by som ešte oznámiť
občanom, že dňa 17. 3. 2021 sa
uskutočnilo obecné zastupiteľstvo
a na môj návrh sa prijalo uznesenie,
že občania od 15 rokov a starší v
najbližších dňoch obdržia po 5 respirátorov na osobu, pretože treba sa
predovšetkým chrániť. 		
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Pozor! Vypaľovanie
trávy je zakázané
Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v
jarnom období každoročne narastá
počet požiarov i výška spôsobenej
škody.
Vypaľovanie trávy je protizákonné! Vypaľovanie starých
trávnych porastov bolo v dávnejšej
minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním
všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov
ohňom vysoko prevyšujú
škody, ktoré takéto požiare
zapríčinia.
Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy,
jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a umožní sa
vyšší výpar i presýchanie,
napomáha sa rozširovaniu
odolnejších
agresívnych
druhov rastlín, spaľujú sa
vývojové štádiá mnohých
drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravnú základňu
vyšších živočíchov, a tiež zanikajú
prirodzené, mnohokrát posledné
útočiská (refúgiá) organizmov, čo
znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže
dôjsť k likvidácii celých populácií
menej mobilných druhov.
Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri
zakladaní ohňov v prírode, hraní
detí so zápalkami, odhadzovaním
nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri “riadenom
vypaľovaní” a tiež úmyselným
podpaľačstvom. Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo
zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z.
o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje
vypaľovať porasty bylín, kríkov a
stromov.

Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú
porasty, hrozí pokuta do výšky 331
€ a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€,
právnická osoba až do 16 596 € .
V prípade, že požiar spôsobí veľkú
škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen
protizákonné ale aj nebezpečné a
nie sú zriedkavé prípady, že ľudia
naň doplatia životom. V záujme
zlepšenia situácie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť
účinnosť osvetovo-výchovnej práce nielen na školách, v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
ale aj medzi najširšou verejnosťou.

V teréne zas v aktuálnom období
treba vo zvýšenej miere zamerať na
prevenciu pozornosť lesnej stráže,
poľnej stráže a stráže prírody. Dôležité je aby aj bežný občan neváhal
a nahlásil takéto porušenie zákona
na políciu.
Čo by ste mali urobiť, ak ste svedkom vypaľovania trávy a lesných
porastov?
V zmysle § 61 zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. môže byť fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo
zakladá oheň v priestoroch alebo
na miestach, kde by mohlo dôjsť k
jeho rozšíreniu uložená pokuta až
do výšky 331 €. V prípade ak spôsobia požiar dokonca hrozí aj trestné stíhanie.
Nie vždy sa však podarí
odhaliť osobu - pôvodcu požia-

ru. Môže za to aj ľahostajnosť nás
všetkých voči dianiu okolo nás a
malá občianska statočnosť. Nedovoľme tej hŕstke nenapraviteľných,
aby ničili všetko okolo seba. Ak sa
stanete svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, teda ak ste
svedkom porušenia zákona, mali
by ste nahlásiť túto skutočnosť na
políciu (t.č. 158) prípadne mestskú
políciu (t.č.159).
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?
•
bezodkladne ohlásiť vznik
požiaru na ohlasovňu požiarov - t.
č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
•
uviesť kde horí
(presnú adresu a tel. číslo),
čo horí, kto volá,
•
uviesť podrobnejšie
informácie o požiari, vyčkať
na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej
pokynmi,
•
ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda,
piesok, vlhké prikrývky, lopaty,
ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia,
•
vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
evakuovať najmä deti a chorých
ľudí,
•
poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc
jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje
vody, spojovacie zariadenia a iné
veci potrebné na zdolanie požiaru.
DHZ Stráňavy
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V roku 2020 nás navždy opustili
Milan
Begáň

Eva
Barošincová

Andrea
Jahôdková

* 8.10.1930
† 6.3.2020

* 23.12.1960
† 6.3.2020

* 3.10.1952
† 13.3.2020

* 16.9.1973
† 28.3.2020

Peter
Tabaček

Vladimír
Milo

Peter
Kučera

Zlatica
Lúčanová

* 10.4.1952
† 3.4.2020

* 3.5.1951
† 16.6.2020

* 17.1.1956
† 22.6.2020

* 7.3.1930
† 5.8.2020

Dušan
Jahôdka

Jaroslav
Hollý

Emília
Barošincová

Vladimír
Moravčík

* 10.04.1971
† 9.8.2020

* 16.11.1947
† 10.9.2020

* 21.7.1928
† 5.8.2020

* 15.3.1961
† 15.10.2020

Ján
Čičmanec

Irena
Kelemenová

Mária
Bielková

* 1.1.1946
† 22.10.2020

* 3.2.1931
† 28.11.2020

* 22.8.1955
† 8.12.2020
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Anna
Ondáková

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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Návrat do kostola
alebo k Bohu
Už dlhší čas trvajú obmedzenia, ktoré sa dotkli aj slávenia verejných bohoslužieb. Bol čas, kedy sa
mohlo prísť na svätú omšu, ale pri dodržiavaní pokynov, či už hygienických,
ale aj v počte prítomných veriacich na
svätej omši. Od prvého dňa tohto roku
sú verejné slávenia opäť zakázané, čo
je dovolené, je len prítomná nevyhnutná asistencia.
Sú zatvorené dvere kostola.
Ale mne sa zdá, že sa zatvorili, a čo je
ešte horšie, aj dvere našich sŕdc. Práve
teraz v tomto období môžeme viac prežívať a uvedomovať si, že stretnutie s
Bohom nie je vyhradené len v kostole
ale živého Boha môžem stretnúť v čítaní Svätého písma, v tichu modlitby
a v človeku vedľa mňa. Samozrejme,
že sviatostná prítomnosť
Pána Ježiša vo svätom
prijímaní a vo svätej spovedi je potrebná a dodáva
potrebné milosti a silu do
života, ale môžeme teraz
vydávať svedectvo o tom
ako to s mojim vzťahom
k Bohu vlastne je. Či som
moju vieru neschovával
len za chodenie do kostola a moja povinnosť voči
Bohu je splnená.
Zatvorili sme srdcia voči druhým aj voči
Bohu. Vnímame okolo
seba neľudskosť, aroganciu, nepochopenie. Žijeme vieru v našich rodinách, modlitba spoločná alebo
súkromná, nájdime si čas na prečítanie
Svätého písma. Môžem tu teraz napísať, ale veď to tí druhí, ale skúsme začať každý sám od seba.
Povzbuďme sa aj týmto svedectvom:
„Celé roky som odkladal spoveď. Hovoril som si: „Keď tam prídem
s tým všetkým, čo som napáchal, a keď
kňaz bude počuť o alkohole a iných
veciach, určite na mňa nakričí.“ No a
keď som vstúpil do spovednice a začal
som odriekať svoje hriechy, po prvom
z nich mi kňaz hovorí: „To je dobre, že
ste prišli.“ Po druhom hriechu znovu
vraví: „To je dobre, že ste prišli.“ Po
ďalšom hriechu mi znovu povedal:
„Dobre, že ste prišli.“ Nečakal som, že
to môže byť také oslobodzujúce.“
A táto spoveď zmenila tomuto
človeku život. Tento skutočný príbeh
rozpovedal istý kňaz na jednej z kázní

počas pandémie. Prečo to spomínam?
V mesiaci marci sa pápež František
modlí za to, aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby
sme v nej okúsili bezhraničné Božie
milosrdenstvo.
Je veľa svedectiev, ako Boh
koná v životoch práve cez sviatosť
zmierenia. Je dôležité ako vnímame
kňaza v spovednici a či sme vnútorne
otvorení pre to, čo nám cez neho chce
Boh povedať: „Kto príjme proroka ako
proroka, dostane odmenu proroka. Kto
príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A akým prístupom vkročíme do spovednice, takú odmenu dostaneme. Ak
sa budeme ku kňazovi správať iba ako
k človekovi, dostaneme odmenu ako
od človeka. Keď k nemu pristupujeme
ako k Božiemu služobníkovi, dostaneme odmenu Božieho služobníka. A
keď ho vnímame ako proroka, dostaneme odmenu proroka.“

Pane Ježišu, vnímam chvíľu
v spovednici ako okamih, keď ma
namiesto kňaza čakáš ty sám?

Mesiac svätého Jozefa,
rok svätého Jozefa.
Pápež, blahoslavený Pius IX. 8. decembra 1870 dekrétom Quemadmodum
Deus vyhlásil sv. Jozefa za patróna
Katolíckej Cirkvi. Po stopäťdesiatich
rokoch 8. decembra 2020 pápež František zverejnením apoštolského listu
Patris corde vyhlásil Mimoriadny Rok
sv. Jozefa.
Svätý otec v apoštolskom liste
uvádza, že jeho vznik je v úzkej súvislosti s aktuálnou pandémiou. Táto
skutočnosť, ktorá nás ovplyvnila v celospoločenskom rozsahu ukázala, ako
je potrebné všimnúť si ľudí, ktorí každý deň prínášajú nádej, vštepujú trpezlivosť a realizujú zodpovednosť. Títo
ľudia ďaleko od svetiel reflektorov a
javiskových potleskov, v tichu a bez
povšimnutí vykonávajú svoju prácu.
Máme na mysli nielen zdravotníkov,
rôznych asistentov,
či vedcov, ale aj
mnohých, bez ktorých by „veci spoločné“ nefungovali
tak, ako treba. K
nim bez strojenej
pokory
môžeme
pokojne zahrnúť aj
zasvätené osoby a
kňazov. My všetci
sme sa ocitli pred
novou výzvou byť
nablízku ľuďom napriek „lockdownu.“
V
občianskom i v liturgickom
kalendári
Cirkvi je 19. marca uvedené meno Jozef, svätý Jozef. Možno si poviete, čo
už len tento muž môže nám dnešným

Duchovné spojenie
pri obradoch Veľkého týždňa
Keďže sa nedá v tejto dobe prísť fyzicky do kostola, preto vás všetkých pozývam
k duchovnému spojeniu, aspoň takto prežiť veľké dni Ježišovej lásky, ktorou nás
vykúpil.
Časy kedy budú obrady v jednotlivých dňoch:
Zelený štvrtok - 18.00
Veľký piatok - 15.00
Biela sobota - 19.00
Veľkonočná nedeľa - 9.00
Veľkonočný pondelok - 9.00
Na každého z vás budem myslieť v modlitbách a tak budete prítomní pri každom
slávení obradov.
Mgr. Pavol Hrvol, farár
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povedať? Mnohí ho pokladajú len za
nejaký prívesok v evanjeliu. Ktosi mi
povedal, že vraj on nemal nijaké postavenie. Bol obyčajný sluha Márie a
Ježiša, akýsi Boží nádenník. Ale naozaj? Čo ma vždy na ňom pútalo, čo ma
fascinuje dodnes, že to bol muž veľkej
viery v Boha a Bohu, stal sa naozaj
obetavým manželom a pred zákonom
otcom, ktorý si veľmi dobre uvedomoval svoju úlohu ochrancu, strážcu,
živiteľa svojej rodiny. Bol mužom
činu. Mužom konajúcim z lásky a mužom obety. Mužom, ktorý pre záujem
dieťaťa ide aj do emigrácie, mužom,
ktorý obetavo hľadá strateného Ježiša,
a ktorý jeho nájdenie prežíva v tichu,
bez zbytočných slov, čo ho charakterizuje ako muža hrdého a principiálneho. Nie je to azda výzva pre mnohých, ba všetkých mužov? Nezdá sa
vám, že práve takýchto mužov, mužov
činu, mužov rozhodných a priamych
potrebuje aj naša spoločnosť? Nezdá
sa vám, že dnes potrebujeme takýchto mužov kvôli upevneniu spoločnosti
a jej základnej bunky – rodiny? Práve
tá dnes azda najviac pociťuje absenciu
takéhoto muža – otca a manžela. Mnohí sa vyhovárajú a priznajme si často v
dlhom slovnom monológu, že nemajú
čas na deti, manželku, sú vraj pod vplyvom zaistenia finančných prostriedkov,
ktoré majú predsa slúžiť rodine. Áno,
sčasti im môžeme dať za pravdu, ale
často počujeme od detí a manželiek,
že máme finančné zaistenie, máme istý
štandart, ale nemáme otca a manžela.
Naozaj sociológovia varujú pred stratou otca a manžela. Preto by si dnes
možno každý muž mal položiť otázku,
či je naozaj takým človekom ako je ten
evanjeliový Jozef a ak nie, tak prečo?
Verím, že láska k deťom a k manželke
nás bude motivovať k zamysleniu sa
nad sebou a snahe pripodobňovať sa
svätému Jozefovi.
Svätý Jozef, oroduj za nás a
ochraňuj naše rodiny.

Žijeme v dobe, v ktorej si mnohí kladú aj takéto otázky: „Je náboženstvo,
viera najväčšou hodnotou? Má Ježišov život, Jeho náuka čo povedať
modernému človeku?“ Sme v dobe,
ktorá nás obklopuje liberálnymi názormi, oberá človeka o vieru, nádej,
vzťahy o hodnoty, ktoré sme považovali za samozrejmé a ....
Pýtame sa aj my, ako to je?
Aj v našom živote sa objavia slabšie

li zo Svätého písma tam, kde im ho
on otvorí. Otvoril ho práve, kde bola
stať: „ Ja som vzkriesenie a život, kto
verí vo mňa bude žiť aj keď umrie....“
Dojatý spisovateľ sa usmial a povedal: „Vidíte, nemýlil som sa!“ A spokojne zomrel.
Prežívame ťažké obdobie, hľadáme
oporu, povzbudenie, nádej. Otvorme
aj my svoje srdce a Sväté písmo a On
je pri nás.
Živý, vzkriesený Ježiš Kristus.
Modlím sa za každého z vás, aby
svetlo Kristovho zmŕtvychvstania
prežiarilo každé srdce človeka.
Požehnané veľkonočné sviatky.
Mgr. Pavol Hrvol, farár
Prebieha teraz aj sčítanie obyvateľstva. K tomu len pripomínam
jednu vetu, ktorú nám hovorí sám
Ježiš Kristus:
„Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho
aj ja vyznám pred Nebeským Otcom. Kto mňa zaprie pred ľuďmi,
toho aj ja zapriem pred Nebeským
Otcom.“
NEZAPRIME JEŽIŠA
A SVOJU VIERU!

Pieseň – Láska na kríži.....
Na kríž Tvoj nesiem,Pane ,svoj kabát,ktorý prezliekol som toľkokrát.
Na kríž Tvoj nesiem,Pane svoju tvár,za
ktorou skrývam,kým vlastne som.
Hľa,bičoval som Ťa,ja sám Hľa ,pribíjal na
kríž,ja sám
Na kríž Tvoj nesiem,Pane,seba sám,svoje
srdce pred Tebou dnes odkrývam.
V každej slze mojej Ti všetko odovzdám,svoju pýchu vkladám do Tvojich
svätých rán.
Odpusť,že bičoval som Ťa,ja sám,že pribíjal som Ťa,ja sám.
R: Na kríži,je láska a z lásky k nám sa
vylieva na nás.
Pre kríž Tvoj,Láska,víťazím,pre mňa si zlo
obetou na kríži porazil
Pod kríž Tvoj,Pane,znovu prichádzam,s
pokorou a úctou sa klaniam.
Ja ďakujem Ti po stý krát,Ja ďakujem
Ti,že máš ma rád.
R:Na kríži je láska a z lásky k nám sa
vylieva na nás.....
/ K.Pytlová/
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Veľkonočné sviatky

chvíle a necháme sa ovplyvniť liberálnymi názormi.
Vďaka Pánu Bohu v našom
živote je veľa chvíľ, ktoré nám dávajú jasnú odpoveď: utrpenie, bolesť,
smrť blízkeho človeka....
Najväčšími
kresťanskými
sviatkami, ktoré nám dávajú pravdivú odpoveď sú sviatky Ježišovho
zmŕtvychvstania. Ježišov prázdny
hrob a zmŕtvychvstanie dávajú odpoveď na otázky, ktoré trápia ľudí od
nepamäti a nad ktorými svet krčí len
ramenami.
Svedectvo veľkého ruského
spisovateľa Dostojevského rozpráva, že najťažšie obdobie jeho života
bolo, keď bol nespravodlivo odsúdený do vyhnanstva. Cestou mu istá
žena darovala Sväté písmo. V ňom
našiel odpoveď na najťažšie otázky a
chvíle života a tiež i motto do ďalšieho života: „Nepoznám nič krajšie a
šľachetnejšie, ako je zmŕtvychvstalý
Kristus a Jeho náuka, lebo on ma robí
človekom nádeje v každej chvíli.“
Za všetko hovorí koniec jeho
života. Keď sa ocitol na smrteľnej
posteli, stáli pri ňom jeho manželka
a dve dcéry. Prosil ich, aby mu číta-
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SPRÁVA DOZORNÉHO VÝBORU COOP JEDNOTA
V STRÁŇAVÁCH ZA ROKY 2016 – 2021
Päť rokov prešlo ako voda a
nadišiel čas hodnotenia našej členskej základne DV COOP Jednoty v
Stráňavách. Naša základňa má celkom 99 členov. Nakoľko sa tento
rok výročná členská schôdza konať
nebude z dôvodu COVID pandémie, chcem Vás touto formou oboznámiť s našou činnosťou za posledné päťročné volebné obdobie.
Pravidelne sa zúčastňujem
na všetkých aktívoch predsedov a
taktiež aktívoch valného zhromaždenia. Dozorný výbor sa schádzal
podľa potreby a plánu práce, ktorý
bol schválený na členskej schôdzi.
Na výročnej členskej schôdzi v roku
2016 sa zúčastnilo 70 členov. Členstva vo výbore sa vtedy vzdala pani
Štefánia Martinková, ktorej by som
sa touto cestou chcela za dlhoročnú prácu poďakovať. Na schôdzi sa
zúčastnil aj predseda COOP Jednoty Ing. Vojtek, aj náš starosta obce
Ing. Jozef Papán. Konali sa na nej
aj nové voľby dozorného výboru,
predsedníčkou sa stala Anna Hollá
a členkami Alojzia Daňová a Janka
Kubičková. Keďže máme veľmi
dobrú spoluprácu s obecným úradom, máme možnosť oboznamovať svojich členov i ostatných občanov o zmenách a celkovom dianí
našej základne prostredníctvom či
už káblovej televízie alebo v miestnych novinách „Stráňavské zvesti“.
Na valnom zhromaždení dňa 28. 4.
2016 sa konali nové voľby členov
predstavenstva a kontrolnej komisie COOP Jednota Žilina, kedy sa
zmenil predseda, odstúpil Ing. Vojtek a novou predsedníčkou sa stala
Ing. Bogová. Pánovi Ing. Vojtekovi
som poďakovala za veľmi dobrú
spoluprácu počas uplynulých piatich rokov a novej predsedníčke zaželala veľa úspechov v práci. Valné
zhromaždenie sa konalo aj tento
rok, na ktorom bola opäť zvolená za
predsedníčku Ing. Bogová. Chcela by som sa jej tiež veľmi pekne

poďakovať za uplynulé päťročné
obdobie, kedy nám vždy vychádzala v ústrety pri obnove prevádzky
Polomárik pri úprave schodov, či
omietky atď. Verím, že spolupráca
s ňou bude počas ďalších 5 rokov
opäť výborná.
Tiež sa odsúhlasili ďalšie zmeny:
Zmeny stanov COOP Jednoty
Žilina
Vyplácanie zliav z nákupov
Oboznámenie členov o postupe pri úmrtí a pozostalosti člena
COOP Jednota
Zrušenie členstva
Postup pri strate nákupnej kartičky:
V prvom rade treba vedúcej predajne alebo pri pokladni predavačke
nahlásiť stratu kartičky. Potom túto
skutočnosť oznámiť predsedníčke
Anne Hollej. Pri úmrtí člena pozostalí sa obrátia opäť na predsedníčku a ona pozostalým vysvetlí
postup. Starší členovia môžu prehlásiť svoje členstvo na deti. Stačí
len vypísať tlačivo, ktoré vydá tiež
predsedníčka Anna Hollá. Po jeho
vypísaní a overení podpisu na obecnom úrade ho treba späť priniesť
predsedníčke.
V našej predajni COOP Jednota je
možné nakupovať na všetky platobné karty, stravné lístky, prípadne

uhrádzať poštové poukážky, či dobíjať svoje mobily...
Na prevádzke sa zmenila aj vedúca
predajne. Miroslava Milová, ktorá
je teraz vedúcou je veľmi zodpovedná aj so svojimi zástupkyňami
na jednotlivých smenách a predavačkami, o čom svedčia vždy bezproblémové inventúry. Nie je vždy
jednoduché vyhovieť požiadavkám
všetkých zákazníkov. Napriek tomu
sa snažia so všetkými uspokojivo vychádzať. Keďže sa výročná
schôdza konať nebude, touto cestou
chcem oznámiť všetkým členom,
že v našej predajni COOP Jednota
obdržia poukážku v hodnote 3,- €
na nákup potravín.
Čo sa týka kultúrnej činnosti, snažíme sa zapájať do všetkých akcií,
ktoré organizuje obecný úrad. Tiež
sa každoročne zúčastňujeme jarného upratovania okolo PJ 076 a 666,
Polomárika, či múzea. Snažili sme
sa pomôcť brigádnickými hodinami aj pri prerábaní MŠ, jej upratovaní a úprave okolia.
Do ďalšieho päťročného obdobia
si zaželajme hlavne pevné zdravie,
nech sa nám COVID vyhýba.
Anna Hollá, predsedníčka
DV COOP Jednota Stráňavy
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Ako funguje testovanie
občanov v obci

nás všetkých. Ľudia čo pracujú
v MOM pracujú aj vo svojich zamestnaniach, obetujú svoje osobné
voľno, lebo chcú pomôcť. Ľudia
z obce často poukazujú, že sa len
zarába ... ale my sme si testovanie
nevymysleli a tí čo tam pracujú, sú
tam pre to, lebo všetci potrebujeme
preukázať negativitu, bez certifikátu nás nepustia do práce, autobusu,
predajne a podobne....		
Ďakujem v mene celého
tímu pohostinstvu Polomárik a
COOP Jednota Stráňavy za nezištné občerstvenie, ktoré si veľmi vážime.
Želám všetkým, aby sme sa
už nemuseli testovať, aby sme sa
opäť mohli voľne stretávať, vrátiť sa do škôl, užívať si kultúrne
podujatia ...
Ing. Duchoň Marián
Veľa je zverejnené na facebooku
ale chcem citovať jeden mail ktorý
nás potešil :
Dobrý deň,
v sobotu som sa vo Vašej obci zúčastnila testovania a bola som veľmi milo prekvapená. Prvý krát, a to
som bola na testoch už niekoľkokrát, som mala z testovania príjemný pocit. Všetko išlo rýchlo, v príjemnom prostredí a všetci, ktorí sa
nám venovali, boli úžasní. Dúfam,
že ten kolotoč testovaní čoskoro
skončí, ale pokiaľ to bude povinné,
vždy budem chodiť k vám.
Ešte raz ďakujem Vám a všetkým,
ktorí sa na tom celom procese podieľajú a prajem hlavne veľa zdravia a trpezlivosti.
		
G. Kotúčová

Zbierka na vitamíny
Obecný úrad sa dištancuje od
finančnej zbierky a zbierky vitamínov pre dôchodcov, ktorá
prebieha v predajni COOP Jednota.
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Už sa stalo pravidlom, že v
sobotu sa v telocvični ZŠ testuje na
ochorenie Covid-19 a vydávajú sa
občanom certifikáty. Je kopec mylných informácií, ktoré sa šíria hlavne Facebookom.
Pri príprave na „návrat žiakov do škôl“ sa rozhodla pani riaditeľka zriadiť testovacie miesto
pre školu, rodičov žiakov školy a
zamestnancov (ďalej len MOM). K
schváleniu boli potrebné žiadosti a
povolenia, prihlásenie sa do zdravotníckeho systému a podobne.
Celý proces trval viac ako tri týždne.
Po požiadavke testovať občanov v januári sme dostali aj povolenie testovať ostatných občanov,
nakoľko už MOM máme zriadené
a môžeme ho využiť aj pre občanov obce. Testovanie pre nás začína
pondelkom, kedy čakáme na správy,
aké nové opatrenia budú celoštátne
platné. Samozrejme nemôžme informovať občanov na základe televíznych či tlačených novín, ale na
základe platných rozhodnutí, ktoré žiaľ prichádzajú s oneskorením
dvoch a viacerých dní.
V stredu zasadá miestna
pandemická komisia, ktorá vyhodnocuje predošlé testovanie, zhodnocuje a zavádza opatrenia v ZŠ a
MŠ podľa štátnych nariadení a pripravuje nové testovanie na sobotu.
Zabezpečujú sa ochranné pomôcky.
V piatok sa pripravujú certifikáty a podklady nutné pre administratívu na sobotu a v Žiline
sa vyzdvihne predpokladaný počet
testov z obvodného úradu.
V sobotu zvolaný tím nastupuje už od 7.00 hod. Všetci členovia najprv podstúpia testovanie, v
prípade pozitívneho člena je vždy
pripravený záložný člen. Nahlasuje sa pripravenosť odberného
tímu, zapája sa technika, ktorá pomáha tímu vybavovať občanov
priebežne. Od 8.00 hod prebieha

testovanie občanov do 11.45. Celé
priestory sa následne vydezinfikujú
a členovia idú na obednú prestávku.
Pokračuje sa od 13.00 hod až do
17.45 hod. Všimnite si, že žiadne
prestávky medzi týmito časmi nie
sú. Všetci členovia musia pracovať
po celú dobu nepretržite. Po ukončení testovania sa priestory opäť
vydezinfikujú, odošľu sa údaje na
Národné centrum zdravotníckych
informácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Obvodný
úrad. Nahlasuje sa ukončenie testovania, počet vykonaných testov a
v prípade pozitivity aj občanov do
systému RÚVZ. 		
Tu mi nedá spomenúť neochotu občanov poskytovať svoje
mobilné telefónne čísla. Neslúžia
pre obec ani školu, ale práve na to,
že RÚVZ kontaktuje pozitívnych
občanov a informuje o ďalších postupoch....
Popri testovaní sa snažíme
občanom spríjemniť čakanie. Rozdávali sme deťom pexeso, distribuovali sme podľa trvalého pobytu
respirátory FFP2 a pripravujeme aj
ďalšie prekvapenia tak, aby občania
čakanie na výsledok mali čo najpríjemnejšie.
Nasledujúci pondelok sa
vyhodnotí miestne testovanie a požiada štátne orgány o refundáciu
nákladov.
Takto vypadá testovanie v
našej obci z pohľadu ľudí čo zabezpečujú testovanie. Cieľom bolo
poukázať na to, že testovanie nie je
len práca v sobotu, kedy prídu občania, ale aby ste vedeli, že za jedným dňom testovania je 6 dní prípravných prác.
Na jednej strane nás tešia
pochvaly od občanov, tiež tých, čo
nebývajú v obci, ale aj takých, ktorí
si prácu MOM vážia. Mrzí nás, že v
obci sa stále vie „viac“, ako vieme
my čo pracujeme okolo testovania
a ktorí dostávame usmernenia od
nadriadených orgánov. Dopočul
som sa, že zavádzame s výsledkami. No verte, že nie. Nič by sme
tým nezískali. Ide o zodpovednosť
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Pre deti

Pozbieraj vajíčka do košíka jedným
ťahom, ale neprekríž cestu !

Šibi-ribi,
nechcem ryby,
neželám si od korbáča
husi kus či koláča,
ja chcem iba máličko - veľkonočné vajíčko

TROJUHOLNÍKY

Vyfarbi trojuholníky. Ak je v slove a-modrou, o-žltou,
e-zelenou, u-červenou

slová z predchádzajúceho cvičenia roztrieď podľa samohlások a prepíš ich podľa tohto delenia. Potom vyfarbi
podľa prvého zadania
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