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Obec Stráňavy Vás pozýva
na spomienkové oslavy
71. výročia oslobodenia,
víťazstva nad fašizmom
a ukončenia II. svetovej vojny
8. mája 2016 o 12.00 hod.
na vrchu Polom - Javorina
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Tak ako po minulé roky sa k Vám prihováram
v nezvyčajnom termíne, pretože
K
tohtoročná veľká noc bola veľmi skoro a
preto nebolo možné dať na začiatku marca všetky ekonomické náležitosti vyhodnotiť, resp. od Vianoc uplynuli prakticky
len 2 mesiace. Za uplynulé obdobia roku
2016 prebehli klasické plesy základnej a
materskej školy, po nich hneď fašiangy so sprievodom
a zabíjačkovým občerstvením pred KD ako v minulosti. V týchto dňoch v sobotu prebehlo stavanie mája
a Lyžiarik spestril kultúrny život svojou májovou veselicou. Taktiež prebehli výročné schôdze všetkých
organizácii, čo svedčí aj o tom, že obec spoločensky
žije.
Čo sa týka rozvoja obce, bol vypracovaný
projekt na kultúrny dom pre eurofondy s názvom :
Stavebné úpravy objektu Obecného úradu v Stráňavách - zníženie energetickej náročnosti. Odovzdali
sme ho v polovici marca a budeme čakať, či niečo
z toho bude. Ide o zateplenie budovy, novú strechu,
výmenu osvetľovacích telies, kúrenia, kotlov a iné v
cene do 500 000,-€. Aj keď sú z eurofondami úžasne
problémy, hlavne po ich realizácií, išli sme do toho.
V nedeľu 8.5.2016 budú oslavy oslobodenia
a víťazstva nad fašizmom, spolu s turistickým výstupom na Polom-Javoriny, ako vždy s príslušným občerstvením, len aby vyšlo počasie. Nasledovať bude deň
matiek dňa 11.5.2016 a 3.6.2016 bude pred kultúrnym
domom oslava MDD v spolupráci so ZŠ a MŠ spolu
s atrakciami pre deti a občerstvením. Dúfam, že vyjde
počasie. V auguste si znova tradične pripomenieme
SNP spolu s vatrou pred KD. Program upresníme pred
oslavami.
Všetci vieme a týmto i pripomínam, že slávime už 660. výročie prvej zmienky o Stráňavách
(1356-2016). Tieto oslavy budú v termíne 15.9. –
slávnostná svätá omša a 17. a 18.9. oslavy pred kultúrnym domom. Pri tejto príležitosti pripomínam spolupatričnosť osláv Dňa baníkov. Oslovili sme viacero
subjektov zo Stráňav, preto veríme , že to bude oslava
na úrovni. Program sa upresní v ďalších zvestiach.
Apelujem týmto na občanov, aby si udržiavali svoje
okolia obydlí v poriadku a prípadnými nápadmi spestrili túto oslavu desaťročia.
V týchto dňoch prebiehajú intenzívne rokovania s AQUA o ukončení nájmu, z dôvodu, že neboli vystavané objekty podľa stavebného povolenia.
Zmluva je zverejnená na stránke obce. O tejto záležitosti sa popísalo veľa a verejné jednania v roku 2014
ani nespomínam. Len pripomínam, kde sú tí, ktorí
chceli návrhy aktualizovať za každú cenu, no zdravý
rozum zvíťazil.
V minulých dňoch, keď bola zverejnená výzva
na prenájom kúpaliska, nikto nemal z nich záujem.
Momentálne sa rieši návrh zmluvy o definitívnom
ukončení nájmu s AQUAEden spolu s návrhmi na
riešenie prevádzky s novou budovou (bufety, sprchy
, WC). Teraz chceme preklenúť trojročné obdobie do
roku 2018. Od roku 2019 ukáže čas a finančné podmienky, nové zastupiteľstvo si preberie zodpovednosť
za riešenie a jeho ďalšie využívanie. V prípade, že
nedôjde k výpovedi dohodou a bude sa postupovať
podľa platnej zmluvy, môže sa stať, že tento rok nebuY
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de prevádzka kúpaliska spustená. Robíme ale
O
všetky kroky pre to, aby sa takýto scénar nenaplnil.
Š
K
Opätovne pripomínam, že kúpalisko nikto NEPREDAL a stále ostáva výhradne vo vlastníctve obce
. Ku kúpalisku patrí aj časť pozemkov urbariátu a súkromných osôb, ktoré musí nový nájomca poriešiť.
A čo do budúcnosti ?! – postavená budova, i
keď sa niekoľko krát opakujem, vyriešila zásadný technicko-hygienický problém: bufety, WC a sprchy. Keby
sa v tom období nezačala stavať, je treba podotknúť, že
hygiena by už od roku 2012 nebola povolila činnosť.
Čiže nič sa nepokazilo. Okrem toho obec získala územný plán za viac ako 30 000,-€ zadarmo, projekty nás nestáli ani euro, čiže na celej veci nás nič nemusí mrzieť. S
novým územným plánom sme nadväzovali na územný
plán z 90.-tých rokov, ktorý však nemal právoplatnosť.
Celú jeho komplexnosť a právoplatnosť sme vybavovali viac ako dva roky s tým, že sme ho v máji 2015 schválili a v súčasnosti sa javí potreba nového dodatku. Čiže
Stráňavy ako jedna z mála obcí pod 2000 obyvateľov
má územný plán za tzv. vatikánsku menu. Na jednom z
verejných zhromaždení 2012 som sa Ing. Majerskému
aj verejne poďakoval.
Celé moje desaťročné úsilie s poslancami a spolutvorcom Ing. Štrbom bolo robené v dobrej viere o posun
areálu kúpaliska na úroveň súčasnej doby, no pre peniaze sa to žiaľ neuskutočnilo. Preto verím a pevne dúfam,
že bude zabezpečená prevádzka kúpaliska na nasledujúce tri roky v súčasnom stave a treba pripomenúť, že tu
sa nejedná o investíciu v státisícoh, ale v miliónoch euro
a každé vložené euro treba náležite zhodnotiť.
Obdobne je to aj s penziónom. Jedni chytrí hovoria, že sa nechal zdevastovať. Z časti majú pravdu,
ale iba dovtedy, pokiaľ sa nehovorí o potrebných investíciách a hlavne, kde ich zobrať. Ľahko sa hovorí,
ale odkiaľ zobrať financie v niekoľkých státisícoch euro
a potom zabezpečiť jeho rentabilnosť, návratnosť financií a hlavne udržateľnosť. Z praktického hľadiska je to
problém, ktorý nevie v súčasnosti nikto vyriešiť a keby
sa zobrala napr. aj pôžička, potom by sa tí ešte chytrejší pýtali, keby nemal penzión svoje tržby a návratnosť
financií, prečo sme nezmyselne investovali – veď to poznáme. Nie je absolútne problém sa zbaviť jednej alebo
druhej nehnuteľnosti, ale tieto dva objekty jednoducho
patria k sebe a kým som starostom v tejto obci, zodpovedám aj za túto oblasť, po sebe chcem po majetkoprávnej stránke zanechať čistý stôl. Čiže každému sa chcem
v budúcnosti pozrieť do očí s čistým svedomím, s tým,
že nehnuteľnosti budú patriť obci Stráňavy.
Touto časťou zvestí som chcel poukázať na
problémy kúpaliska.
Taktiež ma mrzí úroveň posledných stráňavských zvestí. Inicioval som viaceré skupiny na ich
zlepšenie, no bezvýsledne. Pokiaľ články nebudú mať
širokospektrálny záber zo života obce a budú závisieť
od pracovníkov úradu, potom škoda lesov. Veď oni nemôžu donekonečna zabezpečovať články a všetko čo s
tým súvisí.
Záverom mi ešte dovoľte popriať v ďalšom období roku
2016 veľa zdravia šťastia a pracovných úspechov.
Y
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Ing. Jozef Papán,
starosta obce
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Štatistika od posledného
vydania zvestí

NARODENIA
•

Timea KALAMÁROVÁ, 9. 1. 2016
Stráňavy 260
Peter ILOVSKÝ, 2. 2. 2016
Stráňavy 529
Marek MAGOČ, 8. 2. 2016
Stráňavy 300
Vanessa CHOVANCOVÁ, 28. 3. 2016
Stráňavy 15
Rebecca ČAKLOŠOVÁ, 13.4.2016
Stráňavy 494
Alica ONDÁKOVÁ, 14.4.2016
Stráňavy 204

•
•
•
•
•

SOBÁŠE
•

Marek JAMEČNÝ
a Lenka MORAVČÍKOVÁ   2. 4. 2016

ÚMRTIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hermína MORAVČÍKOVÁ 27. 12. 2015
Žofia JANTOVÁ
1. 1. 2016
Emília PRÁŠKOVÁ
30. 1. 2016
František HOLBOJ
16. 2. 2016
Adam PEŠKO
23. 2. 2016
Emília ŠPALKOVÁ
28. 2. 2016
Petronela BAZGIEROVÁ 2. 3. 2016
Vincent ONDÁK
12. 3. 2016
Milan KUCHARČÍK
22. 4. 2016  
PRIHLÁSENÍ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin TKÁČIK, Stráňavy 410
Miroslav POSPÍŠIL, Stráňavy 534
Mgr. Peter GŰRTLER, Stráňavy 494
Mgr. Gabriela KOVÁČIKOVÁ, Stráňavy 494
Roman KRIVOŠÍK, Stráňavy 166
Lucia KRIVOŠÍKOVÁ, Stráňavy 166
Liliana KRIVOŠÍKOVÁ, Stráňavy 166
Lenka PAVLÍKOVÁ, Stráňavy 387
Natália BIZÍKOVÁ, Stráňavy 387

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anton BIČIANEK
Jaroslav MURÁRIK
Anna MURÁRIKOVÁ
Pavol BIZÍK
Ing. Daniel SAMEC
Ing. Lucia ŠVACHOVÁ
Radovan ŠVACH
Liliana ŠVACHOVÁ
Lukáš ROZIN
Ing. Dana ISTENÍKOVÁ
Erika KONŠTIAKOVÁ
Jozef KONŠTIAK
Libor KONŠTIAK

Správa o činnosti
DV COOP Jednota Stráňavy

hostia!

Vážené členky, členovia,

Dovoľte mi, aby som Vás
oboznámila o činnosti DV za uplynulé 5 ročné obdobie. Dozorný výbor pracoval v tomto zložení:
Predseda - Hollá Anna
Tajomník - Martinková Štefánia
Pokladník - Daňová Alojzia
Delegáti na Valné zhromaždenie p. Hollá, p. Daňová
Dnešná výročná schôdza
bola zvolaná podľa platných Stanov COOP Jednota Žilina, článok
26 bod 3 schôdza členskej základne sa koná podľa potreby, alebo lx
za 5 ročné obdobie. Naša základňa v roku 2011 mala 110 členov, v
tomto období máme 104 členov. 6
členov ukončilo členstvo úmrtím,
alebo odhlásením sa z členskej základne.
DV sa schádzal podľa
potreby a plánu práce, ktorý bol
schválený na Členskej schôdzi.
Zúčastnila som sa na všetkých
zasadnutiach, ktoré sa konali v
COOP- Jednota SD Žilina. Keďže
máme dobrú spoluprácu s OcÚ,
máme možnosť Vás oboznamovať
o zmenách a dianí našej základne
prostredníctvom káblovej televízie
a v miestnych novinách „STRÁŇAVSKÉ ZVESTI“, kde som Vás

každý rok informovala o činnosti v
DV a to
zmeny Stanov
vyplácanie zliav z nákupu
ako postupovať pri úmrtí
člena v pozostalej rodine
postup pri strate členskej
knižky alebo nákupnej kartičky
založenie si novej
zrušenie členstva.
V roku 2010 bola prevedená rekonštrukcia predajne.
V roku 2013 sa vedenie družstva
rozhodlo, že našu predajňu zmení na „supermarket“. Tým sa celá
predajňa zmodernizovala, máme
viac tovaru, čo sa vyrovná aj veľkým predajniam v meste,za čo ďakujeme predsedovi COOP Jednoty
Žilina p.ing. Vojtekovi, ale aj p.
bývalému vedúcemu Drdovi, ktorý zobral predajňu do svojich rúk
zodpovedne, čo svedčilo aj o inventúrach
a zásobovaní. Na predajni pracoval
2 roky. Teraz máme novú vedúcu
predajne p. Milovú, 2 zástupkyne
vedúcej p. Barillovú a p. Tabačkovú. Konečne sa nám podarilo doplniť aj predavačky, čo bolo dosť
ťažké. Veď nie je ľahké a jednoduché (pracovať s ľuďmi), aby vyhoveli všetkým zákazníkom. Napriek
tomu sa s nimi snažia vychádzať
dobre a uspokojivo. Pani vedúca
berie prácu zodpovedne, čo svedčí aj o inventúre na predajni. Ale
pokračovanie na strane 4
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ODHLÁSENÍ

Základná organizácia Únie žien v Stráňavách touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli do zbierky na Deň narcisov
a zároveň oznamuje, že v našej obci sa vyzbieralo celkom 665,- € a
táto suma sa odovzdala priamo na onkologické oddelenie v Žiline.
Zároveň chceme oznámiť občanom, že minuloročná zbierka sa
tiež priamo odovzdala na toto oddelenie, teda suma, ktorá sa vyzbierala minulý rok nebola spreneverená ako iné prostriedky na Slovensku
ktoré boli vyzbierané na tento účel.
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pokračovanie zo strany 4

musím pripomenúť, že máme aj
takých zákazníkov, ktorí nakupujú „zadarmo“ aj napriek tomu, že
máme kamery.
V našej predajni môžu zákazníci nakupovať na platobné
karty, na stravné lístky, nabíjať
mobilné telefóny, platiť poštové
poukážky.
Dúfame, že s predajňou budeme
všetci spokojní a všetko bude pokračovať ako doteraz.
Kultúra :
Zájazd Kicce Rakúsko, 2x
Bratislavský hrad, IKEA Bratislava, Zájazdy Poľsko - Jablonka,
70. výročie oslobodenia - kladenie
vencov pri pamätníku Stráňavy a
Zvonici Strečno, Hody, Beh od pamätníka k pamätníku. Každoročne v našej obci nám toto športové
podujatie sponzoruje aj COOP
Jednota p. Ing. Vojtek.
- Zúčastňujeme sa na každej akcii,
ktorú poriada OcÚ.
Brigády:
V spolupráci s OcÚ upratovanie
okolo prevádzky 076 - Supermarket a 666 pohostinstvo, ktoré je v
ekonomickom prenajme.
Udržiavanie schodov v zimnom
období, V lete kosenie trávy, hrabanie, čistenie rigolov.
Za spoluprácu sa chcem
poďakovať p. starostovi Ing. Papánovi .
Dovoľte mi, aby som sa
poďakovala členom DV, ktorí za
5 ročné obdobie vo funkcii vydržali a vytvárali také podmienky, aby
naša činnosť nestagnovala. Novému výboru prajem veľa úspechov
v práci.

Broskyňové rezy

Cesto:
2 hrnčeky polohrubej múky
1 hrnček mlieka
1/2 hrnčeka oleja
3 vajcia
4 lyžice kakaa
1 prášok do pečiva
Plnka:
2 tvarohy
3 vajcia
1 kyslá smotana
1 hrnček cukru
vanilka, rum podľa chuti
1 broskyňový kompót
Postup:
Vajcia vyšľaháme s cukrom do
peny.Pridáme olej, mlieko, kakao a múku s práškom do pečiva.
Na vymastený a vysypaný plech
vylejeme polovicu cesta, nanesieme zmixovanú plnku /ponorným
mixérom/, poukladáme pokrájané broskyne a polejeme druhou
polovicou cesta. Upečieme. Hotový koláč posypeme práškovým
cukrom, alebo polevou z bielej
čokolády.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne
koná 22. apríla. Tento sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami
Zeme, ktoré sa konali pri oslavách
jarnej rovnodennosti, 21. marca, a
oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci
ľudí na dopady ničenia životného
prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu
o možných riešeniach. V poslednej
dobe bola niekoľkokrát vyslovená
myšlienka, že by sviatok bolo
lepšie posunúť na letný slnovrat,
pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí. Nezdá sa však
pravdepodobné, že by sa našla
vôľa meniť už zabehnutý dátum.
História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, keď
predovšetkým John McConnell
začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto
snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.
Prvý Deň Zeme bol oslávený v
San Franciscu. Táto oslava bola
pravdepodobne myslená nielen
ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov
proti vojne vo Vietname. Kampaň
s týmto sviatkom spojená, si
kládla za cieľ preniesť otázku
ekológie do politických kruhov.
Cieľom bolo zvýšiť energetickú
účinnosť, recyklovať odpadky a
hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas
práve medzi študentami. Pre prvú
oslavu dňa 22. apríla 1970 bol, zrejme nevedome, vybraný deň 100.
narodenín Vladimíra Iľjiča Lenina.
OSN začala tento sviatok sláviť o
rok neskôr (1971). V roku 1990 sa
k Amerike pripojil aj zvyšok sveta
a 22. apríl sa stal Medzinárodným
dňom Zeme.

Čistenie okolia potoka pri príležitosti svetového dňa zeme 22. apríla.
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V roku 2015 nás navždy opustili
Andel
Miroslav

Jozef
Bizík

Anna
Lipovčanová

Ľudovít
Lúčan

Emília
Bulková

* 6.10.1935
† 6.1.2015

* 18.4.1963
† 8.1.2015

* 11.9.1937
† 9.1.2015

* 27.1.1941
† 27.2.2014

* 1.9.1929
† 20.2.2015

* 14.5.1936
† 6.2.2015

Mária
Čičmancová

Margita
Žiaková

Mária
Paurová

Vladimír
Králik

Ľudmila
Rúžičková

Sonja
Harmečková

* 11.2.1911
† 6.3.2015

* 24.4.1956
† 3.4.2015

* 11.9.1948
† 13.4.2015

* 21.8.1958
† 9.4.2015

* 25.11.1933
† 11.5.2015

* 17.11.1947
† 11.5.2015

Ján
Kucharčík

Štefánia
Zjavková

Róbert
Kučera

Anna
Špalková

Janka
Strýčková

Jarmila
Bulková

* 14.5.1924
† 25.5.2015

* 26.12.1921
† 8.6.2015

* 18.12.1977
† 19.6.2015

* 3.10.1929
† 10.6.2015

* 17.5.1928
† 7.7.2015

* 16.2.1963
† 4.7.2015

Jozef
Macejko

Jozef
Púček

Dominik
Peško

Irma
Mičíková

Terézia
Bernátová

Ľudovít
Krajčík

* 29.5.1961
† 28.7.2015

* 23.3.1952
† 26.7.2015

* 28.7.1928
† 9.8.2015

* 1.1.1944
† 3.10.2015

* 12.8.1930
* 9.7.1936
† 11.10.2015

* 12.8.1930
* 24.3.1932
† 16.10.2015

Marián
Bernát

Matilda
Koňuchová

Jozefa
Michalčíková

Hermína
Moravčíková

* 12.8.1930
* 5.7.1958
† 7.11.2015

*
* 11.2.1932
† 10.12.2015

* 27.3.1931
† 14.12.2015

* 12.8.1930
* 14.1.1942
† 27.12.2015

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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Emil
Ondák
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Žime svoju Veľkú Noc v
každodennom živote.
Pred nedávnom sme slávili najväčšie sviatky kresťanov, Veľkú
Noc. Prežívali sme krásne liturgické slávenia, umocnené krásnou výzdobou kostola, nádhernými spevmi, za čo patrí veľká
vďaka našim spevákom. Vďaka
aj miništrantom, že tak ochotne
prispeli k tomu, aby okolo oltára symbolizovali Kristových
učeníkov.
No najväčšia vďaka patrí nášmu
duchovnému otcovi, za
jeho nádherné vysluhovanie obradov, za krásne slová v homíliách,
ktorými sa snažil prihovoriť každému z nás, zaklopať na
každé srdce svojho farníka, aby
sa otvorilo a prijalo a uverilo vo
vzkrieseného Spasiteľa.
A veľká vďaka všetkým, ktorí
ste prišli do kostola a umocnili
tak spoločenstvo – rodinu
našej farnosti.
Ale Veľká noc sa neskončila. Teraz by sme ju
mali prežívať v našom každodennom živote. Svojou každodennou činnosťou ohlasovať,
že sme Kristovi, že mu patríme,
že žijeme to, čo sme prijali, čo
veríme. Tak, ako to robili apoštoli a prví kresťania. Teda žiť
vzkrieseného Krista, pripodobňovať sa mu.
Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania – tu sa ukázala láska Najsvätejšej Trojice.
Vo veľkonočnom chválospeve
na konci znejú slová: „Preto ťa,
Otče, prosíme, nech táto svieca
zasvätená oslave tvojho mena,
žiari nehasnúcim svetlom a
zaháňa nočné temnoty. Prijmi

ju so záľubou a jej žiara nech
sa spojí so svetlom nebeských
hviezd....tvoj Syn Ježiš Kristus,
ktorý slávne vstal z mŕtvych
osvecuje ľudstvo veľkonočným
svetlom a s tebou žije a kraľuje
na veky vekov.“
My, každý osobne, prosme za
seba samých: „Pane, prosím
Ťa, nedovoľ, aby mi tvoje svetlo prestalo svietiť na ceste
môjho pozemského života. Udeľ mi milosť,
aby som vždy
kráčal vo
Tvojom svetle.“

poznajú mňa.“
Teraz Pána Ježiša v dnešnom
svete nahrádzajú biskupi a kňazi na čele so sv. Otcom. Bez
kňazov by sme nemali Eucharistiu, nemal by nám kto udeľovať rozhrešenie pri sv. spovedi,
nemal by nás kto žehnať aťď.
Prosíme ťa, Otče, daj aby sme
vo svojich kňazoch vždy videli tvojho Syna, Ježiša Krista a
boli sme im nápomocní v ich
náročnej a zodpovednej službe.
Spytujme si svoje svedomie aj v
tejto oblasti. Modlím sa za svojho kňaza, viem sa mu zveriť so
svojimi duchovnými problémami? Nestriehnem na každú jeho
chybu, aby som ju mohol ešte
zväčšovať? Atď.
Radšej prosme: „Pane Ježišu,
daj nám svätých kňazov, apoštolov tvojej lásky a milosrdenstva, ktorí by nežili sebe, ale
tebe a tvojmu ľudu; nech sú
nám anjelmi spásy a starostlivými otcami a priateľmi. Lebo
ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“

Mgr. Alžbeta Pešková

Druhá Veľkonočná nedeľa –
nedeľa Božieho milosrdenstva.
A nakoniec vám ponúkam:
Vyhlásil ju pápež Ján Pavol
II. počas Veľkého jubilea roka
Odpoveď Vzkriesenia
2000. Teraz slávime rok Božieho milosrdenstva. Aby sme ho
Pre nový život
prežívali čo najintenzívnejšie,
vzkries srdce, Pane,
potrebujeme sa sýtiť chlebom
vyprázdni aj môj hrob,
života – Eucharistiou. Veď cez
daj zmŕtvychvstanie.
Eucharistiu sa premieňame na
toho, ktorého v nej prijímame.
Pre novú vieru,
Buďme teda milosrdní a konajnádej a lásku,
me skutky lásky.
odpoveď vzkriesenia
Štvrtá Veľkonočná nedeľa. Vo
daj na tú najväčšiu:
Svätom Písme čítame ako Pán
na zmysel života
Ježiš hovorí: „Ja som dobrý
človeka
pastier, poznám svoje ovce a oni
na otázku.
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Máj - mesiac lásky

Odkiaľ sa táto veta vzala?
Prečo je láska v máji najviac ospievaná?
To preto, že najčistejšie
srdce nežnej devy Márie, už od
malička vrúcnou láskou k Bohu
bije. A Božské srdce - tá hlbočina
lásky - sa spojí so srdcom tejto nežnej krásky. A cez ňu pošle na svet
Syna, aby tá láska bola skutočne aj
viditeľná. On svoje srdce na kríži,
si z lásky nechá prebodnúť, aby to,
čo sa z neho vyroní, zasiahlo na
svete mnoho sŕdc.
A láska prúdi ďalej, cez
mnohých ľudí - od srdca k srdcu.
Mládenec šepká nežné slová lásky tej, čo sa mu tak veľmi
páči. A ona odpovedá láskou tiež:
„Vieš, že ťa veľmi milujem? Že ty
si môjmu srdcu najdrahší?“
8. mája majú sviatok naše
mamy. Tie, čo nás s láskou vychovali. Tie, čo v strachu prežívali

naše choroby a žiale; čo nás vždy
odovzdávali a odovzdávajú do Božej vôle. Tie, čo prežívajú aj dnes
s nami všetky naše trápenia a bôle;
tie, čo sa tešia, keď sa nám darí.
Také sú proste naše drahé mamy.
Ale predovšetkým celý
svet ten mesiac krásnej, nežnej
lásky nazval mesiacom Nebeskej
Matky. To ona 13. mája sa v kraji
Iria dietkám ukázala. Ona ich učí
spásny ruženec, modlitbu, ktorá
môže zachrániť svet. Celý svet
túto Máriinu lásku Matky opätuje a v mesiaci máji ju nádhernou
modlitbou Loretánskych litánií
ospevuje (schválil pápež Sixtus V
v roku 1587).
52 - tak krásnych ľudských
oslovení, si vyslúžila tá krásna nebeská Pani. A okrem toho koľké
národy ju svojou Matkou nazývajú
a podľa svojich národných zvykov
ju aj ináč nazývajú.
Otvor si teda aj ty modlitebník a modli sa vrúcne k tej
Matke všetkých nežných milovaní. A ak chceš ozaj vďaky jej
vzdať, navštív tento mesiac často
aj chrám. A spolu s bratmi a sestrami, vzdaj hold tej nežnej Pani, tej,
ktorej celý svet smie šepkať nežné
„mami“. (Pozývame ťa na Litánie
do kostola.)
Mgr. Alžbeta Pešková

Vieš si predstaviť lásku
Matky, bez lásky jej Božského
Syna? To nejde, to by bola veľká
chyba.
Veď až cez jej „Fiat - staň
sa“ - začalo byť to maličké srdce Mesiáša. Boh sa chce ukázať
svojmu ľudu. Chce žiť tu s nimi
na zemi. Hoc vyhnal ich po hriechu z Raja, Jeho veľká láska k
nim mu však v srdci zostala. A tú
lásku Duchom svojím s Máriinou
láskou spojí. Tak prichádza na svet
Boh. Maličký, nepoznaný, čo ženu
ľudského rodu volá mama, a ktorú
pri smrti na kríži nám všetkým za
Matku dáva.
Tak teda po mesiaci Panny
Márie, nastávajúci mesiac - mesiacom Božského srdca je. Veď tieto
dve srdcia spolu vedno bili, kým
na tomto svete žili. A keďže ťažko
je žiť bez Matkinej lásky, po vystúpení k Otcovi, berie ju k sebe
do neba a celá Najsvätejšia Trojica
ju korunuje za Kráľovnú Vesmíru. Tak dostala najvyššiu poctu tá
Matka ľudí - Matka Boha a jej sa
zem korí celá.
A veľká láska Boha na
zemi pokračuje, v prisľúbeniach,
ktoré nám Božské Srdce Ježišovo
zjavuje. Nie je ich málo. Okrem
sviatostí nám prisľubuje 12 osobitných milostí. Chceš ich poznať
a obsiahnuť? Nuž nájdi si trošku
času a ticha a ponor sa do svojej
modlitebnej knižky. Nalistuj si Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Po tejto modlitbe ti ich Pán
predkladá. Je len na tebe, či obsiahnuť ich chceš. Či svoje srdce
Bohu otvoríš, aby mohol to svoje
srdce s tvojím spojiť.
Veď ja som tvoj väzeň lásky, čakám ťa na oltári, kríž som
niesol len pre teba a krv potu na
tvári.
pokračovanie na strane 8
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Ďakujem Ti Pane
S vďačnosťou v srdci prichádzam Pane,
Ďakovať za to, že také dobré mamy máme.
Dal si im srdcia plné lásky,
denne ju rozdávajú
a ani odmenu za ňu nečakajú.
Dal si im pracovité, láskavé ruky,
čo tak nežne hladia
a v každodennej práci sa nikdy nezastavia.
Dal si im ústa plné láskavých slov,
aby zahojili každučký náš bôľ.
Prosím Ťa, Pane, požehnaj naše drahé mamy
a daj, nech sú ešte dlho tu medzi nami.
A ak ich už raz pozveš do večnosti,
priveď ich k sebe do večnej radosti.

Jún - mesiac Božského
srdca Ježišovho

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2016

pokračovanie zo strany 7

Prisľúbenia Božského Srdca
Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:
1.
Všetky milosti, potrebné
ich stavu;
2.
pokoj v rodinách;
3.
potechu vo všetkých protivenstvách;
4.
ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;
5.
požehnanie na všetky
podujatia;
6.
žriedlo a nekonečné more
milosrdenstva v Božskom Srdci
pre hriešnikov;
7.
horlivosť vlažným dušiam;
8.
horlivým dušiam pokrok v
dokonalosti;
9.
požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského
Srdca;
10.
kňazom milosť pri práci na
spáse duší;
11.
tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že
budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom;
12.
Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým,
čo si vykonajú pobožnosť deväť
po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez
prijatia svätých sviatostí a moje
Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.
Mgr. Alžbeta Pešková

Hodnotiaca členská schôdza nZO
ÚNIE ŽIEN Slovenska v Stráňavách.
Správa o činností za rok 2015.
Vážení prítomní !
Naša práca je zameraná na plán
práce, ktorý schvaľujeme každý
rok. Sme organizácia, ktorá má
rôzny záujmový program, kde sa
zúčastňujeme s okresnou, ale aj
krajskou organizáciou na veľmi
aktuálnych prednáškach v tomto
čase tak potrebných.
Sú to napríklad:
Medziľudské vzťahy Sociálna
problematika rodín Komunikácia s
okolím Rodina - deti
Záchranný integračný systém
Zdravá výživa
Kultúrne podujatia:
otvorme srdcia matkám
- zájazd Flóra Olomouc, zájazd
Poľsko - Jablonka
- akcia Narcis ~ vyzbieralo sa
510,- €
Oslavy 70. Výročia oslobodenia
Dovolenka Chorvátsko
Hody - pečenie osúchov
zemiakových, kapustných, kde sa
do súťaže zapojili aj naše členky
Návšteva Národného divadla v Bratislave spolu s Jednotou dôchodcov na muzikál Dobrodružstvo pri obžinkoch
70. Výročie Únie žien na
Slovensku- odmenili sme 20 členiek, ktoré zostali verné našej or-

ganizácií Pamätným listom.
Pri príležitosti 70. výročia sme odovzdali predsedníčke
okresnej a krajskej organizácie
našu novu knihu STRÁŇAVY s
venovaním od p. starostu Ing. Papána.
Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia k 70. výročiu
vzniku Únie žien Slovenska som
sa zúčastnila zasadnutia na VUCke.
Posedenie pri punči, zdobenie vianočného stromčeka. Pri
tejto príležitosti sme sa učili piecť
posúchy, robiť vianočné ozdoby.
Urobili sme brigádu v našom kostole po výmene okien. Priniesla som do kostola okolo 250
reflexných pásikov pre bezpečnosť
našich občanov.
Odstrojenie stromčeka posedenie pri čaji,
na internetovej stránke
Obce Stráňavy máme vytvorené
okienko ”Únie žien”, kde máme
zverejnené naše aktivity, fotografie
z Flóry Olomouc a fotografie z vianočného stretnutia. Budeme tam
zverejňovať ďalšie naše aktivity.
Okrem týchto aktivít sa
naše členky zapájajú a zúčastňujú
sa aj na akciách, ktoré poriadajú
iné zložky v našej obci.
Ako ste počuli, mali sme v minulom roku toho dosť.
Na záver mi dovoľte poďakovať
sa za účasť na dnešnej výročnej
schôdzi a chcem Vás vyzvať, aby
ste sa aj v tomto roku v čo najväčšom počte zúčastňovali na plánovaných akciách a brigádach.
Na internetovej stránke
Obce Stráňavy máme vytvorené
»okienko únie žien«, kde máme
zverejnené naše aktivity, fotografie
z Flóry Olomouc a fotografie vianočného stretnutia.
			

Anna Hollá

Členky únie žien Stráňavy
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Oslavy na vrchu
Polom - Javorina
Výročie ťažkých oslobodzovacích bojov v Malej Fatre a
zvlášť na Polome, víťazstvo nad
fašizmom a skončenie 2. svetovej
vojny si občania Stráňav tradične
každý rok pripomínajú v dňoch
oslobodenia obce a ukončenia Malofatranskej operácie v bojoch o
Polom. V tomto roku si budeme
toto víťazstvo pripomínať 8. mája
2016. Prečo vlastne sú tieto oslavy ?

Boj o Polom

rane. Chlapci padali nielen od
nepriateľských guliek, ale aj od
skalných úlomkov, trhaných detonáciami. Mnohých zabil tlak
explózie, hodiac ich o skaly alebo do hlbokých priepastí. Stalo sa, že mína zasiahla naplno
obsluhu ťažkého guľometu. Obsluhu na mieste roztrhalo a rozbilo aj podstavec na guľomete.
Chlapci sa ku guľometu priplazili a vybrali ho z rozbitého podstavca.
Živý vystriedal mŕtveho druha,
priviazal guľomet o kmeň stromu a pálil ďalej do nepriateľa.“
Nemecké jednotky zrazené z
Polomu sa ešte po dva nasledujúce dni snažili stratené postavenia dobyť späť, naši vojaci však
napriek veľkým stratám neustúpili už ani o krok. Štvrtá brigáda
pokračovala v prenasledovaní
nepriateľa smerom na Stráňavy
a dosiahla okraj lesov severne
od Polomu. Dňa 26. apríla 1945
boli Stráňavy oslobodené. V ten
istý deň došlo k rozhodujúcemu
rozvráteniu nepriateľskej obrany na Malej Fatre, ktorá predstavovala prvé pásmo odporu, a
podarilo sa získať dôležitú komunikáciu v Strečnianskej tiesňave. Oslobodzovacie jednotky
si otvorili prístupové cesty na
Žilinu a ďalej na Moravu. Šestnásť dní bojov na Malej Fatre si
vyžiadalo životy viac ako 1500
vojakov nášho armádneho zboru. Len v bitke o skalnú pevnosť
Polom stratila 4. brigáda 493
vojakov. Tieto obete pripomína monumentálny pamätník
umiestnený pôvodne na Polome
a teraz na vrchu Javorina. A verše vytesané do mramoru:
Nie, nemôže pravda vykrvácať
vrava bojov neprestáva znieť,
vy ste živí, lebo žije práca
a národy šťastné, víťazné.
úryvok z knihy “Stráňavy”
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Dňa 18. apríla 1945 sa
začal rozhodujúci nápor našich
jednotiek na obranu nepriateľa v
priestore Polomu. Viedli ho vojaci
4. práporu 3. brigády, ktorí po tvrdých bojoch dosiahli v odpoludňajších hodinách východnú zalesnenú časť sedla pod Polomom. V
ranných hodinách 19. apríla museli však naše jednotky z vydobytých
postavení ustúpiť. Zaujali dočasné
obranné postavenie pod Polomom.
Nepriaznivé podmienky sprevádzali 20. apríla popoludní nástup
7. úderného práporu 4. brigády
do seče s cieľom zlikvidovať nepriateľskú obranu na Polome. Až v
neskorých večerných hodinách po
prekonaní nespočetných prekážok
a zúrivého odporu nepriateľa podarilo sa vojakom 7. práporu dostať na 50 metrov od vrcholu hory.
Jej vrchol však zostal v rukách nepriateľa. V ten istý deň sa jednotky
3. brigády pokúsili dobyť Grúň, no
po počiatočných úspechoch museli večer ustúpiť do svojho východiskového postavenia. Jozef Uličný, v tom čase veliteľ prieskumnej
čaty, krutosť bojov hodnotil vo
svojich spomienkach týmito slovami:
„Pokiaľ sme sa dostali zopár metrov dopredu, vždy sme sa museli
vrátiť. Bola tam taká presila, že

našimi zbraňami sme zatiaľ neboli
schopní Nemcov zlikvidovať. Aj v
noci sme sa pokúšali dobyť vrchol
Polomu. Vrch bol rozkopaný a boli
tam rôzne zákopy a úkryty pre
Nemcov. My sme sa museli zamaskovať, aby nás nespozorovali. Oni
nemali na výber: buď svoje postavenie udržať, alebo ujsť. Nemeckí
vojaci boli jeden vedľa druhého,
držali sa tam a začali na nás gúľať kamene. Keď sme sa chceli dostať do blízkosti nepriateľa,
museli sme hľadať také priestory,
kde boli veľké kamene, aby sme sa
mohli chrániť. Vpred sme sa plazili
na rukách aj na kolenách, pretože
vrch bol odkrytý, nezalesnený. Tam
sa nedalo vystavovať, lebo kto sa
vystavil nemeckým snajperom, bol
odstrelený.“
Dňa 21. apríla v popoludňajších hodinách sa vojakom 7.
práporu 4. brigády podarilo načas
získať vrchol Polomu, ale vzápätí boli po protiútoku nepriateľa
opäť zrazení do Polomského sedla. Dvadsiaty druhý apríl bol rozhodujúcim dňom, ktorý priniesol
definitívne víťazstvo na Polome.
Proti vrcholu Polomu vybehli vojaci 7. a 9. práporu, kde náčelníkom štábu bol škpt. Ján Dušan Hudec. Zúrivý útok sa rútil ako lavína
a zaplavil celý skalný masív Polomu. Za každý získaný meter sa
draho platilo krvou. Vojaci museli
miestami liezť štvornožky a viac
sa plaziť ako ísť vzpriamene. Vrchol hory prechádzal z rúk do rúk.
Jednotky sa konečne na skalnatom
vrchole zachytili, aby už neustúpili. Nemci sa zúfalo bránili, straty
na oboch stranách boli veľké. Z
dvoch útočiacich práporov zboru
zostali vlastne len trosky, ktoré sa
na skalnatom temene držali a bránili. V týchto bojoch sa odohrali
nezabudnuteľné prípady hrdinstva
a odhodlania.
Veliteľ 4. brigády plk. Markus
spomínal: „Dva prápory útočili
proti dokonale vybudovanej ob-
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Mgr. Jaroslav Moravčík

(1961,Stráňavy pri Žiline)

akusticko-tanečnej show.
. Choreografie Jaroslava Moravčíka nesú charakteristické znaky
jeho tvorby: osobitý pohybový
slovník, humor, neobyčajný zmysel pre rytmus, dynamiku a tanečný výraz. Rád využíva rekvizity i
netradičné choreografické postupy.
Dokonalé ovládanie folklórneho
materiálu, ale i kánonu klasického a moderného tanca s dôrazom
na rytmus vytvorili také diela ako
sú: Čertoviny, Zo srdca , Haravara, Čarovné husle, Genesis, Zlatá
muzika (SĽUK), Maškarný bál,
Hra o svätej Dorote, Don Giovanni, Rusalka, Dcéra pluku, Veselá
vdova, Červená čiapočka, Boris
Godunov, Svätopluk, Netopier,
Zem úsmevov, Zmierenie, Šperky
Madony (SND Bratislava) ,Kubo,
Limonádový Joe , František z Assisi, Báthoryčka, Madame de Pompadour(NS Bratislava), Židovská
noc, Rakúska noc, Nemecká noc,
Talianská noc, Pod cudzou vlajkou ( Divadlo Aréna Bratislava),
Luskáčik (Bratislavské bábkové
divadlo), Od začiatku( Slovenský komorný balet), High Life (
Divadlo Wustenrot Bratislava),
Báthoryčka, Adam Šangala, Peter
Pán, Búrlivé výšiny, Divotvorný
hrniec, Tisícročná včela(Divadlo
A. Bagara Nitra), Gypsy Roots,
Viedenská krv, Čarostrelec, Žobravý študent, Modrá ruža, Polepetko,
Hrnčiarsky bál(Štátna opera Banská Bystrica), Bláznivý deň(VUS
Bratislava), Lýsistrata, Návšteva
starej dámy, Prekliaty básnik (Divadlo J. G. T Zvolen), V rytme, Z
rozprávky do rozprávky, Polepetko(Štátne divadlo Košice), Čierna
mačka, Cimbal, tanec, husličky,
Carmen a Don José, Miesto pre
Rómov, Stratení ľudia, Kamene
osudu,(Divadlo Romathan Košice), Živá krása, Na dvore(PUĽS
Prešov),Čardášová princezná, Cigánský barón, Maugli, Pobozkaj
ma Katarína, Pa-di-pa-ré, Báthoryčka, Diagnóza I21, František
z Assisi. Mária Antoinetta, Quo Hobby- rybárčenie
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Popredný slovenský choreograf
a režisér, absolvent tanečného
konzervatória a VŠMU v Bratislave, odbor choreografia. Svoju profesionálnu dráhu začínal v
SĽUK-u ako tanečník, neskôr tu
zastával post choreografa, šéfa
tanca i predsedu umeleckej rady.
Pre Sľuk vytvoril 8 celovečerných
programov. Sedem rokov pôsobil
vo funkcii šéfa baletného súboru
v rakúskom Morbischi. Bol tiež
zakladateľom a umeleckým šéfom
US Sluka a stál aj pri zrode Slovenského komorného baletu. Je
držiteľom viacerých prestížnych
ocenení za svoju choreografickú i
režisérsku tvorbu. Spolupracuje s
tými najvýznamnejšími osobnosťami, s mnohými profesionálnymi
tanečnými a divadelnými súbormi,
nielen doma ,ale i v zahraničí a
jeho choreografie sa stali pilierom
aj veľkých zábavných programov
slovenskej i českej televízie a tiež
filmu. Asi ako jediný slovenský
choreograf pracoval tiež so sólistami Boľšovo teátra v Moskve i so
svetovými hviezdami operných i
baletných domov. Posledné roky
sa tiež presadzuje aj ako režisér i
autor hudobno -dramatických žánrov. Momentálne pracuje ako umelec v slobodnom povolaní a vedie
tanečnú skupinu Atašé, zameriavajúcu sa na produkciu modernej

vadis(DJZ Prešov), Zvedavá rozprávka, Radúz a Mahuliena (KD
Martin), Maco Maťo (divadlo Trnava), Cyril a Metod, Hviezdy folklóru (Bratislava), Balada pre banditu (MD Žilina)
České scény:
Šakalí léta, Kabaret, Zvonokosy,
Šugar, Balada pro banditu, Quo
vadis (DJM Ostrava), Čardášová
princezná (Divadlo Opava), Jedna
noc na Karlštejne, Faust, Tři v tom,
Veselé paničky z Winsdoru, Hrátky s čertem, Nejkrásnejší válka,
Maryša, Rómeo a Júlia, Cesta kolem světa, Nebe na zemi, Popelka,
Diagnóza, Žebrácka opera, Báthoryčka, Benátska vdovička, Don
Juan, František z Assisi (Tešínské
divadlo), Cigáni idú do neba (VČD
Pardubice), Maľované na skle
(Divadlo loutek Ostrava), Manon
Lescaut (Státni Opera Praha), Cikánske Kořeny/i (SD Ústi nad Labem), Operetné soirée (Olomouc),
Atašé, Hviezdy folklóru (Bratislava),Peter a Lucia (Praha- Moskva
Bolšoj Theater, Brusel)
Choreografie pre film: Fontána pre
Zuzanu 2, Let bocianov, Muzika,
Cinka Panna, Jánošík, Kubko a
Maťko, Johankine tajomstvo
Réžie: Zo srdca , Haravara, Čarovné husle (SĽUK), V rytme, Z
rozprávky do rozprávky (Štátne
divadlo Košice), Cigánský barón,
Pa-di-pa-ré, Diagnóza I21, (DJZ
Prešov), Diagnóza, Báthoryčka,
František z Assisi (Tešínské divadlo), Cikánske Kořeny/i (SD
Ústi nad Labem), Od začiatku(
Slovenský komorný balet), Gypsy
Roots, Modrá ruža, Hrnčiarsky bál
(Štátna opera Banská Bystrica),
Atašé, Hviezdy folklóru (Bratislava), Peter a Lucia (Praha- Moskva
Bolšoj Theater, Brusel),
Jaroslav Moravčík je ženatý a s
manželkou Vlastou majú dve deti.
Matúš (24)študuje na Masarykovej
univerzite v Brne Matematiku- informatiku a Kristína (22) je členkou baletu Moravskosliezského
Národního Divadla v Ostrave.
Trvale žije v Bratislave.
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Jarné upratovanie a ochrana lesov pred požiarmi
Dobrovoľná
požiarna
ochrana Slovenskej republiky je
dôležitým nositeľom aktívneho
boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. S príchodom
jarných dní sa každoročne v prírode
vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Toto obdobie je typické ako „ jarné
upratovanie “ Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky
minuloročnej suchej trávy, lístia a
ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä
ich rozšírenie. Každoročne, hlavne v jarnom období je zaznamenaných veľa požiarov na lesných
pasienkoch a na stráňach, kde dochádza k vypaľovaniu suchej trávy
a porastov. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchých porastov. V suchých jarných
mesiacoch bývajú ohrozené požiarom aj naše lesy, ktoré nie sú len
naším bohatstvom a ozdobou našej
krajiny, ale i neoceniteľným zdravotným a klimatickým činiteľom.
Veľa lesných požiarov vzniká z
nedisciplinovanosti, resp. neopatrnosti turistov a iných návštevníkov lesa. Najväčším nebezpečenstvom pre vznik lesných požiarov
je zakladanie ohňov priamo v lesoch alebo v ich tesnej blízkosti,
odhadzovanie horiacich zápaliek
a cigariet do suchej trávy alebo
lesného porastu, Lesný požiar je
nebezpečný hlavne preto, že býva
spozorovaný neskoro ä je už vo
väčšom rozsahu. Môžeme teda povedať, že hlavnými príčinami väčšiny požiarov je porušovanie zásad
protipožiarnej bezpečnosti, neznalosti platných právnych predpisov
a opatrení na úseku ochrany pred
požiarmi. Preto je nevyhnutné, aby
sme venovali trvalú pozornosť i
požiarnej prevencii a v spolupráci
s obecnými úradmi pomáhali predchádzať požiarom. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržiavaniu
zásad protipožiarnej bezpečnosti
je dôležitým nástrojom požiarnej
prevencie. Úspech dosiahneme i
tak, že obecné a mestské úrady ako

čo je zakázané, si nahovárajú, že
potom nová tráva lepšie rastie a že
zem je súčasne pohnojená. Neverte tomu. Nielenže je ohrozené okolie rozšírením plameňov, ale často
je ohrozené ľudské zdravie a život.
Ochrana lesov sa nemôže chápať
ako jednorázová akcia, na ktorú obraciame pozornosť našich členov
iba teraz - v jarných mesiacoch.
Naopak, chceme dosiahnuť, aby
sme v súčasnom období vytvorili
dobré podmienky pre zabezpečovanie tejto úlohy najmä v letných
mesiacoch. Zo strany všetkých občanov treba rešpektovať absolútny
zákaz vypaľovania suchých porastov a kladenia ohňa mimo vyznačených miest. Všetci fajčiari by si
tiež mali uvedomiť nebezpečenstvo svojho konania, ak odhodia
horiacu zápalku alebo neuhasený
ohorok cigarety do suchej trávy,
či iného porastu. No a rodičia by
nemali zabúdať na zodpovednosť
za konanie svojich detí, ak sa hrajú v prírode bez dozoru dospelých,
prípadne so zápalkou v rukách. A
čo hovorí o vypaľovaní zákon o
ochrane pred požiarmi? Ten hovorí
jednoznačne. Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov
a stromov alebo zakladá oheň v
priestoroch alebo na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť
pokutu až do výšky 332 EUR. Ešte
prísnejší postih je pre právnické
alebo podnikajúce osoby, ktorým
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a
stromov alebo zakladanie ohňa v
priestoroch alebo na miestach, kde
by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
uložiť pokutu až do výšky 16.596
EUR. Takže skôr ako škrtneme
zápalkou pred vypaľovaním trávy
zvážme, či to stojí za to.

aj členovia dobrovoľných hasičských zborov príjmu včas účinné
preventívne a represívne opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu
pripravenosti zásahových hasičských jednotiek. Zároveň je prvoradou úlohou všetkých orgánov a
dobrovoľných hasičských zborov
orientovať úsilie členov na to, aby
zásady protipožiarnej bezpečnosti
prenikli do vedomia každého občana a prejavili sa v jeho konaní.
Nám hasičom ide v jarnom období o to, ako znížiť požiarovosť na
najnižšiu mieru. Dobré výsledky
môžeme dosiahnuť len starostlivou organizačnou prípravou všetkých opatrení, smerujúcich na
zamedzenie vzniku požiarov. Systém efektívnej požiarnej prevencie
musí byť zabezpečený na včasnom
spozorovaní a odovzdaní informácie o možnom požiarnom nebezpečenstve, respektíve o vzniknutom
požiari. Členovia dobrovoľných
hasičských zborov musia včas vykonať potrebné opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti hasičských
zborov. Preto je potrebné v prvom
rade odstrániť nedostatky na motorových striekačkách, dopravných
prostriedkoch, na výstroji
a výzbroji hasičských zborov, vyčistiť vodné zdroje a vybudovať k
ním dostatočné prístupy pre hasičské čerpadlá. Toto všetko je treba
vykonávať najmä v jarnom období. Je vhodné, ak mestské a obecné
úrady i dobrovoľné hasičské zbory
prerokujú rozsah celej akcie aj s
lesnými správami a urbariátmi.
Požiarom v prírode a ich škodám
môžu zabrániť aj mladí hasiči, ktorí sú v styku s ostatnými kamarátmi, od ktorých sa môžu dozvedieť
o ich prípravách na pobyt v prírode. V takýchto skupinách je najspoľahlivejšia priama prítomnosť
mladých hasičov. Tam mladí hasiči 		
najlepšie môžu uplatniť svoje znalosti a skúsenosti z prevencie. Ide
o to, zabrániť kladeniu ohňa tam,
kde je to zakázané. Ani starší návštevníci prírody sa vždy nesprávajú
tak, ako by sa mali. Pri vypaľovaní
starej trávy alebo suchého porastu,

DHZ Stráňavy
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Plnenie rozpočtu za rok 2015
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený Obecným zastupiteľstvom
na zasadnutí dňa 12.12.2014 v celkovej výške 1 039 526,- € . Výdavkový rozpočet bol schválený v celkovej výške 1 025 187,- € , v tom bežné výdavky 954
387,- € , finančné operácie 70 800,- €. Rozpočet bol schválený ako prebytkový
, výška prebytku bola 14 338,- € . V priebehu roka bol rozpočet upravovaný.
Príjmová časť  (€ ) :
Schválený rozpočet : 1 039 526,Upravený rozpočet : 1 324 447,17
Skutočné plnenie :
1 322 051,47
Štruktúra príjmov:
- výnos dane z príjmov zo ŠR ...........
........................................ 473 688,61
- ostatné daňové príjmy... 131 734,82
- nedaňové príjmy ......... 154 754,54
- granty a transféry ........ 361 683,77
- z predchádzajúcich rokov
a úvery ...
190 189,73
Výdavky (€):
Výdavky boli čerpané v 13 programoch rozpočtu
01 Plánovanie , manažment a kontrola ................................. 61 564,21
02 Propagácia a marketing.. 31 744,07
03 Interné služby obce ( p rávne ,

orgány obce, hospodárska správa a prevádzka
budov, vzdelávanie zamestnancov, autodoprava, archív, informačný systém) .... ..............

.......................................... 79 474,27
04 Služby občanom ( cintorínske , evidencia obyvateľov, register) ...... 9 815,51
05 Bezpečnosť, právo , poriadok

( protipožiarna ochrana, verejný poriadok,
verejné osvetlenie ) ................ 19 925,97

06 Odpadové hospodárstvo

( odvoz a uloženie odpadu, ČOV, kanalizácia )

......................................... 51 656,34
Peľová alergia („senná nádcha“)

( zvýšene náklady na projekt rozšírenia MŠ )

09 Šport ( detské ihrisko, multifunkčné

ihrisko, OŠK, grantový systém - mototeam,
cyklistika ) ......................... 34 926,91
10 Kultúra ( všetky kultúrne a spoločenské
akcie poriadané obcou, dva projekty z EÚ
199 538,22
fondov ) ..........
11 Prostredie pre život ( verejné
priestranstvá “ Námestie” , verejná zeleň ,
občianska vybavenosť ) .......... 15 018,75
12 Sociálne služby ( dovoz stravy
dôchodcom, opatrovateľská služba, pomoc
hendikepovaným občanom) ....... 3 611,52
13 Administratíva ( činnosť OÚ , splácanie úveru ŠFRB ) ............. 217 451,25

+
výdavky na originálne kompetencie
( MŠ, školská jedáleň, školský klub detí) ......
..................................... 181 112,79
prenesené kompetencie ( ZŠ ) ...........
...................................... 313 009,84
Príjmy celkom .......... 1 322 051,47
Výdavky celkom ...... 1 318 605,83
Rozdiel
+
3 445,64
Stav vlastných finančných prostriedkov
obce na bežnom účte v Prima Banke a.s.
bol k 31.12.2015 ................. 44 696,83
pacienti reagujú na viac druhov peľu (tzv.
polyvalentné alergie).
Peľová sezóna
Peľovú sezónu môžeme v našich podmienkach rozdeliť na tri obdobia. Koncentráciu peľu v ovzduší výrazne ovplyvňuje počasie. Horúce, suché a veterné
počasie napomáha šíreniu peľu. Naopak
dážď zráža peľ k zemi a znižuje riziko
ťažkostí. Neplatí to ale za každých okolností – po niektorých búrkach sa môže
množstvo trávových alergénov zvýšiť
(búrka spôsobí rozpad peľových zŕn a
uvoľnenie menších alergénnych častíc do
ovzdušia). V priemere stačí 10 – 20 peľových zŕn v 1 m3, aby sa spustili príznaky.
Príznaky – alergia na peľové zrná môže
spôsobiť:
Zápal spojiviek
Peľové zrná sa môžu ľahko dostať do očí,
kde reagujú so žírnymi bunkami (MASTOCYTY) v očnej spojovke. Zápal spo-

13
O
Š

Y

K

Ò

Á

R

ST

AV

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2016

Kýchanie, vodnatá nádcha,
upchaný nos, svrbenie a slzenie očí. To
všetko sú príznaky peľovej alergie, tzv.
polinózy. Sezónna peľová alergia je najrozšírenejšie alergické ochorenie, ktorého
výrazne pribúda. V súčasnej dobe postihuje až pätinu populácie. Môže vzniknúť
kedykoľvek v priebehu života, najčastejšie sa vyskytuje medzi 15. a 25. rokom,
v posledných rokoch je zaznamenaný nástup ťažkostí v stále nižšom veku.
„Senná nádcha“ je zažitý, aj keď
tak trochu zavádzajúci názov pre sezónnu alergickú nádchu. Toto ochorenie je
spôsobené ani nie na seno, ale na peľové
zrnká.
Najčastejšia je u nás alergia na
peľ tráv (asi 50 % prípadov polinózy),
približne po 25 % pripadá na pacientov
alergických na peľ drevín a bylín. Mnohí

07 Verejné komunikácie a chodníkydy..................................... 78 168,12
08 Vzdelávanie .............. 7 499,36

jovky sa prejavuje svrbením, sčervenaním a slzením očí.
Nádcha
Najdôležitejšou funkciou nosa je filtrovať
vzduch, aby boli ochránené pľúca. Svrbenie a kýchanie vzniká účinkom histamínu
uvoľneného v tkanivách nosa pri alergickej reakcii na peľ. Podráždenie nosnej
sliznice môže okamžite viesť ku kýchaniu, typicky spustenie niekoľkých kýchnutí za sebou.
Ekzém
začervenané, svrbivé ložiská kože na lícach, pokožke hlavy, podkolenných a lakťových jamkách
Priedušková astma
hvízdavé dýchanie, pocit dušnosti, kašeľ
či nočné a ponámahové dychové ťažkosti
Všetky tieto príznaky môžu byť sprevádzané spánkovými ťažkosťami a pocitom
únavy.
Ako sa brániť – Odporúčané opatrenia
obmedziť vychádzky z domu za slnečných a veterných dní (najvhodnejšou
časťou dňa pre pohyb mimo domov je
skoré ráno, naopak maximum peľov býva
v ovzduší okolo obeda), pre vychádzky
využiť dážď či doby tesne po daždi, kedy
je v ovzduší minimálne množstvo peľu,
vyhýbať sa okraju lesa fungujúcemu ako
filter, v ktorom sa koncentruje peľ (naopak vo vnútri v lese býva peľu veľmi
málo), tráviť čas pri vodných plochách
(radšej s piesočnými alebo kamenistými
okrajmi, ale nie s trávnatými brehmi), využívať v domácnosti i na pracovisku čističky vzduchu, v miestnosti čo najmenej
vetrať alebo okná zabezpečiť špeciálnou
protipeľovou sieťou, pri jazde autom nevetrať oknom, ale si zaobstarať vzduchový filter, zamedziť účasti alergických detí
na školských brigádach na poli či zberu
liečivých rastlín, osprchovať sa, umývať
si vlasy pred spaním, aby ste odstránili
pele, prezliekať sa mimo obytnú plochu,
napr. v predsieni, oblečenie meniť častejšie, použitý odev izolovať, nesušiť bielizeň vonku, dočasne obmedziť dráždeniu
očí a dýchacích ciest očnou kozmetikou,
čistiacimi prostriedkami, vyhýbať sa pachom, výparom, fajčeniu, prašnému prostrediu, sledovať kedy a kde sa objavujú
ťažkosti (dôležité pre stanovenie a upresnenie diagnózy i pre vedenie liečby),
pravidelne sledovať informácie o priebehu peľovej sezóny a podľa možností vycestovať v kritickom období do klimaticky výhodnejšieho prostredia (odporúča sa
pobyt na horách či pri mori).
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Pre deti

Ktorou cestou sa dostane panda k
majstrovi ?

Nájdi päť rozdielov :
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Blahoželáme výhercom

Výherca : tentokrát nebol
Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
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V. liga SEVER - ročník 2014/2015
TABUĽKY

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

Stráža
Stráňavy
Belá - Dulice
Oravské Veselé
Staškov

19
19
19
18
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19

Kysucké Nové Mesto

Tvrdošín
Rosina
Diviaky
Závažná Poruba
Trstená
Ružomberok-Černová

Bytčica
Vrútky

15
14
12
11
10
9
8
5
4
4
5
4
3
3

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

0
2
3
3
8
5
6
11
10
10
12
12
12
13

55:15
46:20
55:22
40:15
49:30
26:14
38:23
24:44
21:29
17:31
26:50
22:44
12:58
13:49

DORAST :

49
45
40
37
31
31
29
18
17
17
17
15
13
12

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

Predmier
Rosina
Štiavnik
Veľké Rovné
Hôrky
Hliník
Bytčica
Lietavská Lúčka
Horný Hričov
Krasňany
Zbyňov
Stráňavy
Strečno
Považský Chlmec

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

Teplička nad Váhom 19

Staškov
Štiavnik
Oravské Veselé
Zákamenné
Oravská Jasenica
Rosina
Istebné
Predmier
Turzovka

19
19
19
19
19
19
19
19
19
Krásno nad Kysucou 19
Vrútky
19
Čierne
19
Stráňavy
19

DOSPELÍ :
12
12
12
9
8
9
7
8
8
6
5
5
4
1

3
2
1
7
4
0
4
1
0
0
2
1
0
1

2
3
4
1
5
8
6
8
9
11
10
11
13
15

54:25
84:23
61:33
34:11
45:40
47:43
54:37
39:41
52:44
52:59
38:49
32:53
15:65
8:92

39
38
37
34
28
27
25
25
24
18
17
16
12
4

16
14
14
12
12
10
9
6
6
5
6
5
4
2

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

2
3
3
5
5
8
9
11
11
10
13
12
13
16

121:14
87:24
61:26
69:31
59:29
34:29
34:43
37:64
21:51
29:52
34:68
30:67
14:70
10:72

49
44
44
38
38
31
28
20
20
19
18
17
14
7

Rozlosovania

DORAST :

20. kolo 08.05.2016 16:30
Ružomberok-Černová - Stráňavy

21. kolo 15.05.2016 16:30
Stráňavy - Diviaky
22. kolo 22.05.2016 17:00
Oravské Veselé - Stráňavy
23. kolo 29.05.2016 17:00
Stráňavy - Trstená
24. kolo 05.06.2016 17:00
Závažná Poruba - Stráňavy
25. kolo 12.06.2016 17:00
Stráňavy - Tvrdošín
26. kolo 19.06.2016 17:30
Kysucké Nové Mesto - Stráňavy

20. kolo - 07.05.2016 14:00
Rosina - Stráňavy
21. kolo - 14.05.2016 14:00
Stráňavy - Krásno nad Kysucou
22. kolo - 21.05.2016 17:00
Čierne - Stráňavy
23. kolo - 28.05.2016 14:00
Stráňavy - Oravské Veselé
24. kolo - 05.06.2016 13:00
Teplička nad Váhom - Stráňavy

25. kolo - 11.06.2016 14:00
Stráňavy - Turzovka
26. kolo - 18.06.2016 15:00
Zákamenné - Stráňavy

Rozlosovanie žiaci

Š

K

ÍK
N
BA

-

VY
A
ÁŇ
R
ST

14. kolo - 06.05.2016 17:00
Stráňavy - Hôrky
20. kolo - 08.05.2016 10:00
Rosina - Stráňavy
15. kolo - 13.05.2016 17:00
Štiavnik (A) - Stráňavy
21. kolo - 15.05.2016 10:00
Stráňavy - Horný Hričov
22. kolo - 22.05.2016 10:00
Bytčica - Stráňavy

23. kolo - 29.05.2016 10:00
Stráňavy - Lietavská Lúčka
24. kolo - 05.06.2016 10:00
Zbyňov - Stráňavy
25. kolo - 12.06.2016 10:00
Stráňavy - Hliník
26. kolo - 18.06.2016 10:00
Strečno - Stráňavy

Zdroj : www.ssfz.sk a www.futbalnet.sk k 27.4.2016
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

