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Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška
tešíme sa na Ježiška.
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Opätovne sa k Vám
prihováram a dovolím si zhodnotiť záver roka 2019. Ako
vždy prebehli hody,
ako aj po iné roky
s návštevami družobných obcí
Polanka Wielka a Budišov nad
Budišovkou. Z oboch obcí bol
veľký záujem, boli by prišli
aj po 2 autobusy ich občanov.
Naši občania sú schopní naplniť autobus do Budišova len
tak-tak a do Poľska vycestovalo asi 20 občanov s deťmi, hoci
boli pozývaní aj miestnym rozhlasom. Pýtam sa, máme sa naďalej snažiť organizovať takéto
návštevy ?
Ďalej sa uskutočnili preteky od pamätníka k pamätníku. Tu podotýkam, že opäť
žiadny záujem zo starších detí
zo Stráňav. Tiež na oslavách
SNP na námestí bol minimálny počet občanov. Zamýšľam
sa, či vôbec ísť do budúcich
fašiangov (22.02.2020) po tohtoročných skúsenostiach, keď
na uplynulých oslavách v roku
2019 sa zúčastnilo oveľa menej
ľudí, ako keď sme pred rokmi
začínali. Ako to vlastne v budúcnosti bude, či má vôbec význam pokračovať?
Pripomínam, že v obci
boli aj vydarenejšie akcie –
úcta starším, jubilanti, Mikuláš.
Všetkým organizátorom , ktorí
venovali svoj voľný čas na organizovanie týchto podujatí,
patrí veľká vďaka.
Dňa 22.11.2019 sa konalo OZ, kde sa schvaľovalo VZN
aj rozpočet na r. 2020. Chcem
poukázať hlavne na položky,
ktoré sme boli nútení navýšiť:
1.
Komunálny
odpad z 20,-€ na 22,-€ – nechcem sa opakovať o separovanom zbere, či veľkoobjemo2

vom odpade. Všetci vieme o
objeme odpadu, a vieme ako
sa netriedi do zberných nádob.
Podľa vyjadrenia pracovníkov
T+T financie za služby ostali
nezmenené, ale začal enormne
narastať poplatok za uskladnenie a má sa poplatok niekoľkonásobne zvyšovať každý rok.
Obec na toto nemá žiadny vplyv.
O tom v budúcich zvestiach.
Doteraz som vždy len konštatoval, ale začal tvrdý a neúprosný
režim riešiť ďalšie komodity
– separovanie bude absolútna
nevyhnutnosť a vôbec nemôžeme súhlasiť s názorom niektorých občanov „načo separovať,
však si smeti platím“ – veľký
omyl !!! Danú problematiku na
SR by vyriešili spaľovne, ale
ako sa poznáme, začnú petície
a všetci chcú aby sa to realizovalo min. 100 km od svojho
obydlia. Výsledok je potom žalostný, ako nedávne zábery v
TV z vodnej nádrže Ružín, či v
Košiciach – Luník IX alebo vyvezená sedačka pri našom Múzeu po veľkoobjemovom zbere.
V Stráňavách máme zabezpečený zber KO či separácie, preto treba začať každý od seba.

zervný fond. Zastarala
technológia ČOV z 80tych rokov min. storočia dosluhuje, ale čo je najväčší problém
sú balastné vody, čo je problém problémov. Sú to vody,
ktoré pochádzajú zo striech,
prepadov studní, jazierok, rybníkov.... To sa v priebehu roka
2020 musí jednoducho odstrániť. Čiže výsledky čistenia na
základe týchto segmentov je na
hrane.
Dažďové vody zo striech sa
musia odvádzať do trativodov
na vlastnom pozemku – zo zákona. Kto produkuje, musí aj
likvidovať.
Taktiež tieto dažďové vody,
ktoré majú občania zvedené
na cesty je protizákonné a rizikové. Pri poľadovici sa môže
stať úraz, či dopravná nehoda,
kedy bude za úrazy plne zodpovedný pôvodca poľadovice.
Chcem touto cestou za seba aj
za poslancov prehlásiť, že zvyšovanie je nevyhnutné a nikto z
nás nemá z toho radosť, pretože
tak ako moja osoba, tak aj niektorí poslanci sú v zastupiteľstve
niekoľko volebných období a
predsa nepôjdeme nezmyselne
proti svojim voličom, susedom
2.
Druhou komo- či spoluobčanom.
ditou je zvyšovanie poplatku
za kanalizáciu z 23,-€ na 26,-€
3.
Vzhľadom k fiKu kanalizácii chcem len podo- nančnej situácii obec nedvíhala
tknúť, že v tejto obci sa cca 10 dane z nehnuteľností tak, ako v
rokov kanalizačný poplatok ne- mnohých obciach a mestách.
platil vôbec. Neskôr 50,-Sk na
Chcem upozorniť na
dom, až za posledné roky iba vykurovaciu sezónu. Niekoľalikvotná časť. Orientačne nám kokrát sme riešili problém
to vyšlo, že za 30 rokov mal kúrenia pevnými palivami ak
každý občan zo zákona zaplatiť takéto palivá možno takto nacca 1100,-€. Keď sme to zhru- zvať, pretože vieme, že sa vyba zrátali, občan zaplatil len kuruje spráchniveným a plescca 22 % z tejto sumy. Nepo- ňami napadnutým drevom,
znám obdobnú situáciu v žiad- naolejovanými pilinami v PET
nej obci, kde občan plne využí- fľašiach, lakovaným drevom z
val vodu a kanál a splácal to v nábytkov, či inými znehodnomin. hodnotách, či vôbec. Tiež tenými preglejkami.... Doteraz
podotýkam, nevytvárali sme re- to je beztrestne vzhľadom na

zimná údržba. Pokiaľ to nebude možné, nebudeme riskovať
poškodenie odstavených áut,
či plotov. Ja len upozorňujem
na skutočnosť o dopravnej vyhláške, že pokiaľ to vodičovi
podmienky na jazdu nedovoľujú, nemá jazdiť napr. bez reťazí,
či iných zabezpečení, hlavne vo
vypätých snehových podmienkach. Jednoducho obec nie je
schopná v týchto hraničných
situáciách v plnej miere zabezpečovať bezpečnú prevádzku
komunikácií. Obec pri údržbe
komunikácií vynakladá veľa
úsilia, či financií, a preto prosím o spoluprácu pretože musíme akceptovať silu prírody.
		
Upozorňujeme
na skutočnosť, pokiaľ sneží a
je počasie za ktorého nemôže
prísť autobus na zástavku pod
Polom, aby ste na spoj autobusu zišli na spoj Pažite ako po
desiatky rokov.
Podotýkam, že používať pyrotechniku podľa VZN
č. 6/2013 Obce Stráňavy je
povolené len počas vianočných sviatkov, 31.12. 2019 a
1.1.2020. Buďme k sebe ohľaduplní a hlavne k naším štvornohým priateľom, pretože
zvieratá citlivejšie reagujú na
výbuchy.
Prebieha druhé kolo
súťaže na rekonštrukciu odrezaných ruk súsošia Matiek na
Javorinách. Prvé výberové konanie nemalo záujemcov.
Ešte by som chcel poďakovať pracovníkom obecného
úradu, základnej školy s materkou školou, všetkým spoločenským organizáciám za prácu,
ktorú vykonali v prospech našej
obce.
V samom závere chcem
popriať šťastlivé a pokojné vianočné sviatky a do nového roku
veľa úspechov a zdravia občanom Stráňav.
		
Ing.Jozef Papán
		
starosta obce
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od posledného
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JAVORKOVÁ Veronika
MAJERČÍK Michal
KOŠA Ivan
KOŠA Matej
KOŠOVÁ Miroslava
STACHOVÁ Monika
ČARNÝ Tomáš
ČARNÁ Zuzana
DUJČÍK Miloš
FRAŠKO Michal
ŠPIRTOVIČ Alena
ŠPIRTOVIČ Alen
ŠPIRTOVIČ Adrián
HORECKÝ Miroslav
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dieravú legislatívu o životnom
prostredí. Tak ako má právo
niekto kúriť a otravovať život
zadymovaním svojich spoluobčanov, títo majú právo aj na
základe občianskeho zákonníka na čisté a dýchateľné prostredie. V našej obci po 18.00
hod., keď sa zotmie chodiť po
ulici, či vetrať pred spánkom,
je zdraviu škodlivé. Treba tým,
čo sú takto ukracovaní o čisté
životné prostredie povedať, že
môžu riešiť situáciu so svojimi
susedmi buď dohovorom, príp.
na OcÚ.
Pri platbách za nájomné byty, aj keď v malej miere,
sa vyskytujú aj neplatiči. Táto
záležitosť sa bude rázne riešiť
už od januára budúceho roku,
kedy odovzdáme jednotlivé prípady právnikovi.
Spôsob
vymáhania:
skrátené súdne konanie, exekútor a následné deložovanie.
Spolu budú spočítané právne a
exekútorské poplatky ... Zdôrazňujeme, že nájomné a iné
poplatky musia byť vyplatené
do konca roka 2019.
Výstavba materskej školy napreduje. V prístavbe je už
funkčné vykurovanie, omietky
sú na obidvoch poschodiach aj
s realizovanými obkladmi, na
podlahách je pripravený poter,
na ktorý sa po Novom roku
bude pokladať dlažba.
V budúcnosti sa budeme
zaoberať asfaltovaním ciest,
rozširovaním
inžinierskych
sietí, atď., Toto sa bude riešiť,
pokiaľ to bude v daných častiach obce technicky a hlavne
finančne možné. Myslím aj na
zimnú údržbu jednotlivých častí, kde sú veľké sklony komunikácií, ktoré sú doslova vysokohorským prostredím a podľa
toho musí aj povrch týchto
komunikácii zodpovedať daným podmienkam. Na základe
toho, prosím a vyzývam, parkujte tak, aby sa mohla robiť

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•

REPKOVSKÁ Stanislava
HREUS Tobiáš
HREUS Matiáš
MATUŠÍKOVÁ Alžbeta Mgr.
ČERŇANSKÁ Ivana
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VIANOČNÉ
MEDOVNÍKY

Čas prípravy: 20 minút
Čas pečenia: 7-10 minút
Počet kusov: 90 (podľa veľkosti)
na medovníkové cesto:
500 g hladká špaldová múka (hladká múka)
150 g pomletý trstinový cukor
(práškový cukor)
3 polievkové lyžice medu
100 g maslo
2 ks väčšie vajce (3 ks menšie)
1 čajová lyžička sódy bikarbóny
1 čajová lyžička perníkového korenia
4

1 čajová lyžička kakaa
1 čajová lyžička mletej škorice
na ozdobu medovníkov:
oriešky, polené lúpané mandle
na potretie medovníkov, aby boli
lesklé:
1 ks rozšľahané vajce
postup receptu
Najprv si rozpustíme maslo a med.
Necháme trochu vychladnúť. Do
väčšej misky pridáme múku, cukor,
vajcia, sódu bikarbónu, perníkové korenie, škoricu, kakao a med s
maslom.
Zo všetkých surovín si vypracujeme medovníkové cesto, ktoré zabalíme do fólie a necháme v
chladničke odpočinúť na pár hodín.
Najlepšie do druhého dňa, aby vyzrelo a prešli chute.
Keď cesto vyberieme z
chladu, necháme ho postáť, aby
zmäklo. Bude sa s ním lepšie pracovať. Cesto vyvaľkáme na hrúbku
5 mm (dosku posypeme múkou) a
vykrajujeme rôzne tvary.
Plech vystelieme papierom na pe-

čenie. Na neho ukladáme obľúbené
tvary, nie však veľmi blízko, pretože medovníky pri pečení narastú.
Môžeme do nich zatlačiť oriešok
alebo mandľu.
Medovníky pečieme pri
teplote 170 oC 7-10 minút, končeky
budú zlatisté. Nepečieme dlho, aby
neboli tvrdé. Hneď po upečení ich
potrieme rozšľahaným vajíčkom,
budú sa krásne lesknúť.
Prečo nepotierame medovníky pred
pečením? Nebudú sa tak nádherne
lesknúť, ako keď to urobíme po
upečení. Naše medovníky sú veľmi
chutné. Upečte si ich radšej z dvojitej dávky.
Tip na záver: Ak si medovníky upečieme vopred, skladujeme
ich v uzavretej dóze, aby nevyschli
a nestvrdli. Keď ešte nemáme čas
na vianočné pečenie, úplne nám
postačí jeden deň, aby si cesto odpočinulo. Pečenie nám zaberie zopár minút. Medovníky sú naozaj
mäkkučké.

ZIMA V ZÁHRADE

Kým nesneží, môžete tiež ihličnany
preventívne zviazať, aby sa s príchodom snehovej nádielky nepolámali. Predídete tým možno veľkým škodám. Ak zem nie je úplne
premrznutá (keď napríklad svieti
slnko) je tiež potreba zalievať vždyzelené stromy a kríky, ktoré stále k
svojmu životu potrebujú veľa vody,
aby ich mráz úplne nevysušil. To
najmä platí, ak máte na záhrade napríklad rododendrony alebo azalky
a ďalšie listnáče. Ihličnany sú voči
mrazu odolnejšie. Akonáhle napadne sneh, nahrňte ho na záhony, bude
slúžiť ako tepelná izolácia a závlaha.
Ako na sneh
K zimným záhradným činnostiam
patrí neobľúbené upratovanie snehu. Aj keď posledné zimy je menej
snehu ako predtým, nemali by sme
na to spoliehať. Pokiaľ už sneh napadne, je najlepšie pustiť sa do jeho

odpratávania, kým je čerstvý. Je totiž oveľa ľahšie a mäkšie ako sneh
starý niekoľko dní. Ak sa púšťate
do boja s nánosmi snehu starými
niekoľko dní, nezačínajte s touto
činnosťou skoro ráno, ak to nie je
nevyhnutné. Vtedy je pokrývka
na chodníku najviac namrznutá a
zbytočne sa s jej odstraňovaním
nadriete. Výhodnejšie je počkať
si, až vysvitne slnko a sneh vďaka
nemu ľahko povolí. S zamrznutou
vrstvou na chodníku vám zase pomôže škrabka, ktorou udupaný či
namrznutý sneh ľahko odstránite a
chodník jednoducho dočistíte bežnými nástrojmi. Miesto posypových solí, ktoré sú zbytočne agresívne, využite k posypu chodníkov
napríklad štrk, piesok alebo popol.
Ich nevýhodou bohužiaľ je, že pri
každej ďalšej vrstve snehu budete
musieť vyraziť do boja znova.
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Zima je už definitívne tu. Príroda
síce odpočíva a s ňou by sme si
mali dopriať oddychu aj my, ale ani
teraz nemôžeme nechať záhradu
len tak ladom napospas mrazom.
Krásna a zdravá záhrada vyžaduje
starostlivosť po celý rok. Na čo by
sme sa teda mali zamerať v priebehu zimy?
Oblečte sa na zimu teplo a
kvalitne od hlavy až po päty.
Keď sa nelení, aj v januári sa zelení.
Aj v priebehu zimy môžeme ďalej žať plody svojej celoročnej práce. V tento nehostinný čas
sa totiž stále darí takzvané mrazuvzdornej zelenine, ktorá znesie aj
teplotu pod nulou. Ide napríklad o
kel kučeravý, ružičkový kel, zimný pór, petržlen, špenát alebo zimný šalát. V kvetináčoch si môžeme
vysadiť žeruchu (bohatý zdroj vitamínu C, ktorý v zime obzvlášť
potrebujeme) alebo pažítku. Zima
je ideálny čas pre rezkovanie obľúbených pelargónií alias muškátov,
ktorým trvá až pol roka ako vykvitnú. V zime môžeme zberať dokonca aj ovocie, a to mišpule. Plody
tohto stromu sú najlepšie až potom
čo prejdú prvým mrazom. Ovocie,
ktoré máte uskladnené, pravidelne
prezerajte (najlepšie raz týždenne).
Miestnosť vetrajte a zhnité plody
vyhadzujte. V januári je ten najvyšší čas odobrať vrúble ovocných
stromov, hlavne čerešní a višní. Asi
30 cm dlhé letorasty z vonkajšej
strany koruny položte vedľa stromu
a prikryte lístím a snehom. Hneď
ako sa na jar začne otepľovať, zapichnete ich do zeme.
Pozor na snehovú perinu
Väčšie množstvo snehu škodí
okrasným stromom na záhrade.
Akonáhle teda začne padať viac
snehu, radšej ho zo stromov straste.
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Vianočné tradície a
zvyky v iných krajinách
Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú rovnako.
Každá krajina si zachováva vlastné tradície
a zvyky. Nie všade rozdáva darčeky Ježiško,
nie všade sa na Štedrý večer pripravuje kapustnica a kapor. Prianie „Veselé Vianoce!“
je v každej z nich inak. Chcete poznať ako?
           Belgicko
Deti veriacich rodičov čakajú na Vianoce
Svätého Mikuláša. V súčasnosti sa ale v
mnohých rodinách objavuje v prvý sviatok vianočný i Santa Klaus. Popoludní sa
tradične Belgičania chodia korčuľovať na
zamrznuté kanály. V čase Vianoc sa organizuje Vianočný pivný festival v Essene, na
ktorom sa podávajú zimné druhy piva.
Na Štedrý deň ráno pečú špeciálny chlieb
cougnou alebo cougnoulle, ktorý má tvar
jahniatka.
„Vrolijk Kerstfeest!“ (po flámsky)
„Joyeux Noel!“ (po francúzsky)
             Bulharsko
Vianočné sviatky sa slávia až do Troch kráľov. Vianočné darčeky rozdáva Dedo Koleda v noci zo Štedrého dňa na prvý sviatok
vianočný. Darčeky sa ale rozdávajú aj na
Troch kráľov. V žiadnej bulharskej rodine
nechýba vianočný stromček. Tradičné vianočné menu na Štedrý večer sa skladá z
piatich až siedmich bezmäsitých jedál. Ich
základom je šošovica, fazuľa, ryža a kapusta. Zo sladkého kysnutého cesta sa pečú
kruhovité koláče podobné našim štrúdľam.
Je v nich tvaroh, syr a vajcia a volajú ich
banica. „Čestita koleda!“
              Cyprus
Vianočné sviatky sa na Cypre slávia od 24.
decembra do Troch kráľov. V týchto dvanástich dňoch v roku prichádzajú akýsi zlí
duchovia známi ako „kalikantzari“. Darčeky deťom na Cypre rozdáva až na Nový
rok ráno Ai - Vasilis. Podľa legendy požehná koláč (Vasilopitu) s mincou uprostred a
vypije pohár vína, ktorý gazdiná položila
pod stromček. Keď ráno deti nájdu darčeky,
každý z nich zje kus Vasilopitu - Ai - Vasilisovej torty. Kto vo svojom kúsku torty nájde
mincu, bude mať po celý nový rok šťastie.
Na štedrovečernom stole nesmie chýbať
bravčové pečené mäso. Považujú ho za sväté a sviatočné jedlo.
„Kala Chrostouyenna!“ (po grécky)
„Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!“ (po
turecky)
             Dánsko
Vianočné obdobie nazývajú Dáni „Oslavou
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sviečok“. Zapaľujú ich všade: na adventnom venci, kde štyri sviece symbolizujú
štyri obdobia ľudského života (detstvo,
mladosť, dospelosť a starobu), na vianočných stromčekoch, na oknách, pri dverách i v kostoloch. V počte zapálených
sviec sú Dáni na prvom mieste na obyvateľa na svete. Vianočné darčeky deťom
nosí záhadný „vianočný posol“. Zaklope na
dvere a každému dá špeciálny darček: kyticu slamienok, otep sena, obrovskú škatuľu
alebo balík zabalený aspoň v dvadsiatich
vrstvách vianočného papiera. Prekvapenie
je skryté a každý sa zapotí, kým si ho nájde.
Čím väčšie je prekvapenie, tým šťastnejšia
budúcnosť obdarovaného čaká. Na štedrovečernom stole Dánov dominuje husacina, kačacina, bravčové pečené s červenou
kapustou, teplá šunka, okorenená treska s
reďkovkou a horúca ryža poliatá studeným
mliekom, pivný a pšeničný chlieb a ako
dezert sladký ryžový nákyp so zapečenou
mandľou. Kto ju nájde, dostane špeciálny
darček - tzv. „Julemand“. „Glaedelig Jul!“
              Estónsko
Pre Estóncov sú Vianoce zmesou tradičných, moderných, sekulárnych ale i náboženských tradícií. Sú oslavou narodenia
Ježiška, ale oslavou zimného slnovratu,
ktorý začína adventom. K zaujímavým tradíciám patrí napríklad vytváranie vianočnej
koruny, ktorá pripomína kostolné lustre.
Každý rok na Štedrý deň estónsky prezident vyhlási tzv. Vianočný mier a vyzve
obyvateľov, aby hodovali. Vianočný mier
sa vyhlasuje v Estónsku už 350 rokov ešte
na základe nariadenia niekdajšej spoločnej
švédskej kráľovnej Kristíny.
Na vianočnom stole Estóncov nesmie chýbať pečená hus alebo morka s jablkami.
Ako dezert sa podávajú vianočné koláčiky
posypané kakaom a škoricou - Pipparkogid.
„Roomsaid Joulu Puhi!“
              Fínsko
Fíni majú tú česť byť hostiteľskou krajinou
fínskeho Santa Klausa - ktorého doma volajú veľký Ukko. Pochádza z Laponska, kde
žije na úpätí hory Korvatunturi so svojou
ženou a množstvom škriatkov, ktorý mu
pomáhajú s balením darčekov pre deti. Vo
Fínsku sú Vianoce veľkou slávnosťou vianočného stromčeka. Nechýba v žiadnom
obydlí, v obchodoch, ani na námestiach.
Stromčeky zvyčajne siahajú až po strop.
Okolo nich sa ale sústreďuje vlastne celé
vianočné dianie. Deti sa s dospelými pod
ním často hrajú, tancujú a spoločne sa radujú z darčekov. Fínsky vianočný stromček
je celý biely, aby čo najviac pripomínal svojich druhov v okolitej zasneženej prírode.
Fíni sú presvedčení, že ich krajina je stálou
domovinou Santa Klausa - veľkého Ukka a
že práve od nich, z Rovaniemi vyráža pred

Vianocami roznášať darčeky deťom do
celého sveta. Vianočnému stolu dominujú
pečené husi a moriaky. „Hauskaa Joulua!“
              Francúzsko
Vo Francúzsku je dobrým vianočným duchom Pére Noel (Otec Vianoc). Chodí vždy
v bielom, darčeky dáva deťom do topánok
a čižiem, alebo ich necháva za kachľami či
pri kozube. Vianočná nádielka darčekov sa
koná ako u nás na Štedrý deň večer. Vianoce sú predovšetkým rodinným sviatkom.
Na Štedrý deň navštevujú Francúzi svojich
rodičov, príbuzných a známych, pijú víno a
calvados (jablčnú pálenku) a rozdávajú si
navzájom darčeky. Vianočná večera nezaprie v sebe zvyky povestnej francúzskej kuchyne. Nečudo, že máva i dvanásť chodov.
Večera v tento deň je výnimočne slávnostná
a gurmánska.. Predjedlami sú ustrice a biele
klobásy, v mestách slimáky a rybia polievka. Na štedrovečernom stole sa tradične objavuje pečený moriak s gaštanovou plnkou a
lanýžovou pastou a kurčatá so zeleninovým
šalátom, paradajkami a olivami, ale tiež pečená hus na divoko. Francúzi milujú mušle
upravené na rôzny spôsob, kaviár, údený
losos, obaľované žabie stehienka. Nesmie
chýbať ani niekoľko druhov syrov. Zo sladkých dezertov sa servíruje sufle z čokolády
a datlí, koláč so smotanou, čokoládové salámy a roláda v podobe vianočného polena
ozdobená zelenými lístkami a červenými
plodmi cezmíny. Príjemným spestrením sú
konfety a bonbóny v pestrofarebných papieroch, ktoré obsahujú lístočky s prianím
všetkého najlepšieho alebo krátkou predpoveďou budúcnosti. Keď sa hostina pretiahne, rozdávajú sa darčeky až na druhý deň
ráno.
„Joyeux Noel!“
              Grécko
Keďže sú Gréci pomerne nábožensky založeným národom, z toho sa odvíjajú aj
tradície vianočných sviatkov. Začínajú sa
už 40 dní pred Vianocami, kedy sa podáva
boží chlieb - Christopsomo. Dôležitým patrónom Grékov je Svätý Mikuláš, ktorý odnepamäti ochraňoval námorníkov na rozbúrenom mori. Na Štedrý večer obchádza v
mestách deti a nosí im darčeky. Na vidieku
chodia deti z domu do domu a spievajú vianočné koledy - kalandá. Za to dostávajú od
navštívených sladkosti. Ešte pred niekoľkými desaťročiami Gréci nepoznali pojem
vianočný stromček. Namiesto neho námorníci na kotviacich lodiach rozsvecovali dekorácie na lodiach, aby vzdali úctu jednému
z hlavných zdrojov svojej obživy. V súčasnosti sú aj v gréckych domácnostiach a na
námestiach ozdobou vianočné stromčeky.
Darčeky deťom rozdáva Svätý Vassilios až
1. januára. Tradičná vianočná polievka obsahuje mäso z moriaka alebo sliepky a ryžu.

Vtedy sa pri rodinných oslavách spoločne
krájajú i špeciálne novoročné koláče. Ten,
kto vo svojom dieliku objaví zlatú alebo
striebornú mincu, bude mať v nasledujúcom roku šťastie.
„Kala Christouyenna!“
              Holandsko
Vianoce sa slávia 25. decembra, na Boží
hod. Deti dostávajú pod stromček darčeky,
ktoré im tam necháva dobrácky dedo Sinter
Klaas. Deti veria, že do Holandska pripláva vždy zo Španielska pár dní pred 5. decembrom. Táto udalosť a zároveň slávnosť
sa vždy odohráva v prístavných dokoch a
vždy ju zachytávajú pre deti i dospelých z
celého Holandska televízne kamery. Štvrtého decembra obchádza potom so svojím
pomocníkom - Čiernym Petrom strechy
domov a do pripravených topánok cez komín vkladá deťom drobné darčeky zabalené
síce v pestrofarebných papieroch, ale čierne
od sadzí priamo pod ozdobený stromček.
Na Vianoce sú domy vyzdobené imelom a
smrekovými vetvičkami a všade vonia purpura. Obľúbeným vianočným jedlom tejto
krajiny je pečený králik s brusnicami. Na
brusnicový kompót alebo sladkú mrkvičku
so senom uloženým na dreváčikoch lákajú
holandské deti mladšieho brata „španielskeho Mikuláša“ - malého koníčka. I on veľmi
rád rozdáva dobrým a poslušným deťom
cukríky.
„Vrolijk Kerstfeest!“

              Lotyšsko
Najvýznamnejšou lotyšskou je prezliekanie
do masiek. Najčastejšie znázorňujú kone,
medvede, vlky, vysoké ženy, malých mužov a smrtky, ktoré majú požehnať ľuďom
a odohnať zlých duchov. Darčeky pod vianočný stromček nosí na Štedrý večer Ježiško.
Na lotyššský vianočný stôl neodmysliteľne

              Luxembursko
Už koncom novembra môžete stretnúť v
uliciach luxemburských miest a dedín Mikuláša, ktorému tu hovoria Kleeschen. Ale
i jeho opak - Housekera (čiže Čierneho Petra). Na Mikuláša obdarúvajú deti drobnými
darčekmi. Veľké darčeky potom dostávajú
luxemburské deti a dospelý na Vianoce a
prináša ich Ježiško. V predvianočnom čase
sa ulice osvetľujú a zdobia svietiacimi vianočnými stromčekmi.
V predvianočných uliciach rozvoniava varené víno s klinčekmi, špeciálna polievka s
údeninou a tradičné palacinky (crépes). Keďže v Luxembursku sú Vianoce rodinným
a religióznym sviatkom, k stolu sa schádza
celá rodina. A pochutnáva si na typicky
zimnom jedle, ktorým je čierny pudding so
zemiakovou kašou a jablčnou omáčkou.
„Déi Bescht Wensch!“
             Malta
Kým na Vianoce zvyčajne strednú a severnú Európu pokrýva sneh, na Malte je
príjemne teplo. Preto sem radi prídu vianocovať i turisti Druhým dôvodom, ktorý
ich sem okrem tepla priťahuje sú tradičné
oslavy Vianoc Malťanmi v tejto silne katolíckej krajine. V uliciach preto nechýbajú
betlehemy, koledy. Úplne jedinečný zážitok
prináša omša s vianočnými koledami, ktorá
sa koná vo sviečkami osvetlenej katedrále
St John´s Co-Cathedral vo Valette.
Maltskú kuchyňu ovplyvnila koloniálna
nadvláda Britov. Preto aj na ich vianočnom
stole dominuje pečený moriak a pudding.
„Il-Milied It-Taijeb!“
             Nemecko
Rovnako ako v susednom Rakúsku, aj Nemecko je preslávené nádhernými adventnými vencami. Už v prvý adventný deň sa
objavujú na nemeckých príbytkoch. Deti
dostávajú v ten deň adventné kalendáre s
obrázkami zimných krajiniek a postavičiek
i čokoládové bonbóny. Každý deň z tohto
adventného čuda si majú možnosť vybrať
jednu sladkosť a zjesť ju.Prvým poslom
Vianoc je rovnako ako u nás Mikuláš. V nablýskaných detských topánkach zanecháva
už v predvečer 6. decembra darčeky, ktoré
si deti nachádzajú v nich až ráno. Ak deti
nemajú vyčistené topánky, neraz v nich
nájdu uhlie, zemiaky alebo mrkvu.Na pravé vianočné darčeky si však rovnako ako
u nás musia počkať až do Štedrého večera.
V Nemecku majú viacero darcov.. Nerozdáva ich iba Ježiško, ale i vianočný duch
menom Weinachtsmann. Má ryšavé fúzy

a bradu, nosí plášť s kapucňou a cestuje
na osedlanom divokom vetri. Obľúbeným
vianočným jedlom je pečená hus a tradične sa podávajú aj sladké ovocné kompóty.
Z hydiny je obľúbená i kačka a morka. Na
chladnom severe si však radšej pochutnajú
na pečenej klobáse a zemiakovom šaláte
alebo párkoch. Len v Bavorsku a Bádensko-Wurtenbersku nesmie na štedrovečernom stole chýbať ryba - kapor, ale i pečená
šťuka. Na predvianočných trhoch Nemecka
rozvoniavajú najčastejšie varené víno a pečené gaštany.
„Froehliche Weihnachten!“
             Portugalsko
Portugalci majú svoj sviatok zvaný consoda, ktorý sa slávi na Štedrý deň ráno. Na
stôl prestierajú taniere pre duše zosnulých
a servírujú im jedlo. Veria, že tento skutok
imv ďalšom roku prinesie šťastie. Tradičnám vianočným jedlom je treska, ktorá je
zároveň portugalským národným jedlom.
Kupujú ju sušenú a pred spracovaním ju
máčajú niekoľko dní vo vode. Typickým
vianočným dezertom je kráľov koláč „Bolo-Rei“. Chuťovo v ňom dominuje cukrová
poleva a kúsky kandizovaného ovocia. Na
Madeire tento koláč nahrádza Bolo de Mel
a podobá sa na medovník s mandľami.
Feliz Natal!“
            Rakúsko
Rakúšania milujú Vianoce a už niekoľko
týždňov pred nimi pripravujú ručne vyrábané ozdoby na stromček - slamienky, orechy,
sušené ovocie. Pečie sa niekoľko druhov
vianočného pečiva. Každý z členov rodiny
sa snaží aspoň jeden darček zhotoviť vlastnými rukami. Na sviatok svätej Barbory sa
režú čerešňové konáriky a dávajú sa za okná
do váz s vodou. Komu barborka vykvitne na
Štedrý deň, ten bude podľa ľudovej povery
žiť budúci rok v šťastí a hojnosti. Všetci Rakúšania očakávajú i príchod sv. Mikuláša.
Hlavnú nádielku darčekov však oznamuje
zvonček v podvečer, na Štedrý deň. Všetky
balíčky otvára hlava rodiny. Otec tiež určuje, ktorý kto dostane.
V Rakúsku sa na Vianoce najviac jedia
ryby, bravčové rezne, ale i zajac a sladká
kukuričná kaša s hrozienkami a jablkami
poliata čerešňovým likérom.
„Froehliche Weihnachten!“
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              Írsko
Množstvo sviečok v rozmanitých zelených
dekoráciách umiestňujú v Írsku v čase vienočných sviatkov do okien domácností.
Podľa starých povier svietia svetlá sviečok
po celú Štedrú noc na cestu Svätej rodine a
zároveň poskytujú kúsok tepla i chudobným
okolidúcim. V období britskej nadvlády nad
Írskom sa do okien vystavovali spravidla
tri sviečky. Jedna svietila za Svätého Otca,
druhá pre Syna a tretie svetlo symbolizovalo Ducha Svätého. Zapálené sviečky mali
dobrým ľuďom i okolidúcim pripomenúť,
že v dome žije katolícka rodina a všetci
priatelia sú vítaní pri spoločnej oslave Vianoc. Po štedrovečernej večeri prináša gazdiná na stôl chlieb a mlieko pre Jozefa, Máriu
a malého Ježiška a vchodové dvere zostávajú pootvorené na dôkaz pohostinnosti.
„Nollaig Shona Dhuit!“

patrí varená bravčová hlava s jačmeňom.
Ďalšími pochúťkami sú hrach, fazuľa a jačmenné klobásy.
„Prieci´gus Ziemsve“tkus un Laimi´gu Jauno Gadu!“
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Vážení spoluobčania ! Od posledného vydania zvestí ubehli takmer štyri mesiace. Bolo to jesenné obdobie,
kde sme mali možnosť využiť niekoľko plánovaných zberov. V októbri sme začali so zbieraním
elektroodpadu, ktorý sa pre veľký záujem občanov musel rozdeliť na dva dni. Staré práčky, chladničky, no
i malé spotrebiče zaplnili priestor zberného autá na maximum. V ten istý októbrový týždeň sa organizoval
zber veľkoobjemového odpadu a pri ňom sme aplikovali niekoľko podstatných organizačných zmien. Zber
sa konal v pracovný deň a dve zberné miesta sa zrušili a nahradili novými. Dôvodov na založenie nových
miest je niekoľko. Lepšia manipulácia s odpadom, prístup a na prvom mieste aj rýchlejší čas nakládky.
Koncom novembra obec v spolupráci s firmou T+T zorganizovala zber nebezpečného odpadu, kde sa
občania mali možnosť zbaviť starých farieb, chemikálií, olejov a pod.

Som presvedčený, že možností, ako sa legálne a hlavne bezplatne zbaviť domového odpadu je v našej
obci mnoho. No i napriek tomu sa nájdu jednotlivci, ktorí absolútne nerešpektujú pravidlá, vedome ničia
životné prostredie a vytvárajú nelegálne skládky. Takáto skládka pravidelne vzniká na starej ceste
k lanopásu (kataster obce Strečno) a nedávno sa niekto zbavil pohovky aj pod lesom oproti Múzeu.
Ďalším problémom, na ktorý chcem poukázať, je triedený odpad. Vývoz tohto druhu odpadu je priamo
v kompetencii firmy T+T a.s. Odvoz je v rámci ich možností a preto chcem apelovať na občanov, aby
triedili s rozumom. Max.stláčať plastové PET fľaše a plechovky a rozkladať kartóny a krabice.
V opačnom prípade sa kontajner rýchlo zaplní aj zbytočným vzduchoprázdnom.

V rámci bezpečnosti premávky sme osadili nové dopravné
tabule s označením hlavnej a vedľajšej cesty (križovatka na
Pažitiach) ako aj nové zrkadlá na lepší výhľad z vedľajšej
cesty na hlavnú (cesta zo Skotne a z cintorína).

Keď hovoríme o ekológii, šetrení životného prostredia a nákladov na
prevádzku, je na mieste využívanie možností alternatívnych zdrojov. Ako
prvý z takýchto nápadov bolo osadenie solárnej lampy verejného
osvetlenia. Je to skúšobná prevádzka a aj napriek zimným mesiacom
a menšiemu slnečnému svitu, vydrží táto lampa svietiť takmer 10 hodín
denne. Náklady na prevádzku sú nulové a pokiaľ tento typ osvetlenia
naplní naše očakávania, budeme môcť osvetliť aj tie priestory, kde je
problém s prívodom el. energie.

Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok niečoho nového. Vezmite si z
neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a preneste si túto
nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov.
Požehnané Vianoce a všetko dobré v roku 2020 Vám zo srdca želá,
Branislav Štrba a kolektív Správy obce.
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16. októbra 2019 sme si uctili
našich
skôr
narodených
občanov. Zúčastneným sa
prihovorila naša zástupkyňa
starostu
Mgr.
Renáta
Bernátová, náš pán farár Mgr.
Pavol Hrvol. Atmosféra bola
výborná, ktorú navodili svojim
nacvičeným
kultúrnym
programom deti ZŠ a MŠ a
spevácka skupina Dolinka.
Akcie sa zúčastnilo celkom 78
našich spoluobčanov.
Naša spevácka skupina
Dolinka, sa už niekoľko rokov
zúčastňuje predvianočného
stretnutia v aule Mestského
úradu, kde spolu s inými
vystupujúcimi prezentujú svoju
spevácku tvorivosť. Sú
dôstojnou reprezentáciou
našej obce, v konkurencii
iných hudobno-speváckych
–––––
telies. Kombinácia akordeón
a ľudová pieseň, má svoje
tradičné miesto.

15. november 2019 patril v
našej obci jubilantom. Mali
sme pozvaných našich
päťdesiatnikov a jubilujúce
manželské páry. Sme
potešení, že tejto akcie sa
zúčastnilo celkom 70 %
pozvaných jubilantov, čo
svedčí o tom, že sme to
neorganizovali zbytočne. Po
oficiálnej časti, na ktorej sa
prihovoril pán starosta Ing.
Jozef Papán, nasledovalo
odovzdanie darčekov,
prípitok a zábava, na ktorej
do tanca hrala naša
skupina ŠOK.

O tom, že naša obec nemá
––
núdzu o spevácke talenty svedčí
aj
vokálno-inštrumentálna
skupina Fidem, ktorá pripravila
svoj hudobný program v rámci
hodových dní. Odvtedy s týmto,
takmer
70
minútovým
programom
stihli
potešiť
priaznivcov v Strečne aj v obci
Hvozdnica. Koncert chvál sa
skladá z videoklipov, ktoré sú
dotvárané vokálnou zložkou.

Všetky kultúrne akcie sa
organizujú pre našich občanov,
a preto by sme prosili, aby sa na
nich zúčastňovalo vždy viac a
viac občanov.
Reitšpísová

Jedným z našich prioritných zámerov, je zvyšovať kultúrnosť v našej obci. Pojem ako vkus, komfort,
služby, nám nemôžu byť cudzie. Podarilo sa vyčistiť veľkú chodbu pred kinosálou, kde vznikla útulná
zóna s rozmanitým využitím. Vianočná výzdoba za pomoci Únie žien, dotvorila sviatočnú atmosféru.
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Piatok večer 6.12.2019 sa všetky deti tešili na príchod Mikuláša. Najskôr pozdravil deti na svätej omši
a potom spoločne rozsvietili vianočný stromček na námesti. Skupina Fidem v spolupráci s OcÚ
pripravila mikulášsky program. Deti dostali sladký balíček, odfotili sa s Mikulášom, anjelom aj
s čertom a na záver sa potešili vianočnou rozprávkou v kinosále.
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Aktívny mesiac našej ZO
Únie žien Slovenska v Stráňavách

Hodový veniec
Mesiac september je mesiacom hodových slávností aj v našej obci. Aj keď pre našu dedinku
nie sú typické dožinky, ale predsa,
obdobie hodov je práve v tomto období. Žatva je v plnom prúde, tak
aj my žienky únie už piaty rok vijeme dožinkový veniec. V minulosti
po skončení žatvy urobili dievky
veniec z klasov obilia a zaniesli ho
gazdovi a pritom spievali: „Gazda
náš, gazda náš, dajže nám oldomáš,
dajže nám ho z lásky, zbierali sme
klásky, dajže nám ho smele, ej, žali
sme vesele“. Ozdobou venca boli
kvety a farebné stuhy. Gazda všetkých pozval na dožinkovú hostinu a
nasledoval tanec, veselica. Náš dožinkový veniec bol ozdobou v našom kostolíku. Hody sú samozrejme aj oslavou dobrého jedla a čo je
typické pre ľudí z dediny, no predsa
niečo z kysnutého cesta. Tak si naše

gazdinky obliekli na seba zásterky, a pustili sa do práce. Zrazu boli
misy plné múky a kvásku. Medzitým sa urobili plnky zemiaková a
kapustová. Na panviciach voňala
masť, masielko, cibuľka, cesnak a
slaninka a šup šup už sa plnili posúchy, upiekli sme ich 250 kusov.
A akosi sa nám práce málilo. Tak v
sobotu ráno o 7.30 hodine sme sa
ešte pustili do výzdoby hodového
pódia. Priniesli sme veľa materiálu,
staré ľanové plachty, staré zemiakové vrecia, drevené debničky a
pustili sa do aranžovania, ukladali
sme, pribúdali jesenné tekvičky,
ktoré hrali rôznymi farbami. Dekorácie doplnili vresy, papričky a
bylinky. A keďže naša dedinka má
v erbe húsky, tie na pódiu nesmeli
chýbať. Ako členka únie žien a aj
členka „Ľudovej hudby Parta zo
Strečna“ som chcela zviditeľniť aj

prácu nášho súboru. Tak sme čo-to
ukázali aj na stráňavskom pódiu.
Myslím si, že naše dediny sú jednak veľmi blízko pri sebe a aj vo
veľmi úzkom, až rodinnom vzťahu, veď aj členky ľudovej hudby sú
buď bývalé „stráňavky“, teda majú
manželov zo Strečna alebo naopak
sú „strečanky“ a majú manželov zo
Stráňav. Ďakujeme za pozvanie a
tešíme sa možno zas o rok, alebo aj
pri iných príležitostiach.
Aktívnu prácu sme zavŕšili oddychom. Prvú októbrovú sobotu
sme si urobili zájazd na „Floru
Olomouc“, ktorá bola spojená aj
s podujatím „Dni vína mesta Olomouc“. Tohtoročná flora sa niesla
v znamení Havlovej divadelnej hry
„Zahradní slavnost“. Ukázala jeseň, jej farebnosť a plodiny, ktoré
sú oslavou práce, hojnosti a zberu
úrody, toho, čo sme na jar zasadili,
zasiali. V pavilóne A, ktorý je vždy
vrcholom výstavy, sme vchádzali
cez oponu na javisko, kde sa nám
otvoril priestor s prehliadkou ovocia, zeleniny a kvetín. Naozaj to
bola pastva pre oči. Nenechali sme
si ujsť ani ochutnávku vína na Dolnom námestí, kde českí, moravskí
aj slovenskí vinári lákali k svojim

Hodové pódium
stánkom. Tak prečo nie? Kúpili sme
si „skleničku“, vinár nám nalial to,
čo sme chceli ochutnať a vychutnávali sme si vínečko pri moravskej
cimbálovej muzike. Nevadilo ani
to, že sa nám počasie veľmi nevydarilo, ale.... s dobrými priateľmi je
vždy veselo.
					
		Renáta Nováková
Flóra Olomouc
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Zimné vykurovacie
obdobie

Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich
nesprávnej obsluhy, o čom nás
každoročne presviedča štatistika
požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom,
chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšou príčinou sú
nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným

ohňom a horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom
období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.
Hasiči Vám ponúkajú
niekoľko dobre mienených rád,
najmä :
pred začatím vykurovania
skontrolujte stav komína a nechajte si vyčistiť komínové teleso
neprekurujte vykurovacie
telesá, neskladujte a nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
inštaláciu
vykurovacích
telies zverte vždy odborníkom pri
plnom rešpektovaní pokynov výrobcu
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod.
boli umiestnené na nehorľavej
podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
popol vysýpajte zásadne
do nehorľavých a uzavierateľných
nádob
drevené udiarne vytvárajú
požiarne nebezpečenstvo. Venujte
údeniu potrebnú pozornosť, aby
Vašu prácu nezničil požiar.
nezabúdajte, že aj vianočný
stromček, pôsobiaci radosť najmä
deťom, už mnohokrát narušil čaro
Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečen-

Milí farníci, na to, aby mohla naša
farnosť fungovať, je potrebná služba mnohých ľudí. Farnosť si totiž
nemôže dovoliť zamestnancov a
preto je potrebné dobrovoľníctvo.

Mnohí konkrétnym spôsobom vykonávajú nejakú službu pre farské
spoločenstvo. Jednou zo služieb je
aj starostlivosť o čistotu v kostole.
Táto služba je zvládnuteľná, ak sa

Vážení spoluobčania !
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému
vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú pripravení Vám
poradiť v otázkach, ktoré Vám
robia problémy. Využite túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina
prežili zimné obdobie spokojne a
bez obáv z požiarov.
		

DHZ Stráňavy

Dňa 22.2.2020
sa konajú
FAŠIANGY.
DHZ pripravuje pochod masiek
po obci, nebude chýbať tradičná zabíjačka od obce či večerná
zábava.
zapoja viacerí. Radi privítame viacerých obetavých občanov, stačí sa
informovať o tejto činnosti.
Upratovanie a výzdobu kostola
majú na starosti pani Ondáková
Mária a Ondáková Oľga. Upratuje sa každú sobotu od 7:00, avšak
tento čas je možné po dohode so
zodpovednými upraviť podľa požiadaviek.
Upratovanie v našej farnosti je rozdelené podľa čísla domov v jednotlivých mesiacoch v roku nasledovne:
Popisné
Mesiac
číslo domu
január, júl
1 – 75
február, august
76 – 150
marec, september 151 – 225
apríl, október
226 – 300
máj, november
301 – 375
jún, december
376 a vyššie
11
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Upratovanie kostola

stvo zvyšuje hra detí pri stromčeku
ponechaných bez dozoru.
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru
také spotrebiče, ktorých technické
parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, ako napr. tepelné
spotrebiče bez automatickej regulácie
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a
používanie horľavých kvapalín,
kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály
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Pokora Všemoci
Pokora Všemoci na slame jaslí ukrytá, zjavená,
na dosah človaka znamenie synovstva,
dedičstvo núkané,
aby sme v maličkom Bohu a závislom
Božskú i ľudskú tvár svoju si našli,
pokoru Všemoci:
nad ňou len žasli.
Milí bratia a sestry, želám a vyprosujem, nám všetkým požehnané
Vianočné sviatky, ktoré sú veľkým symbolom lásky a pokory. Otvorme svoje srdcia pre Božiu Lásku a naučme sa veľkej pokore, ktorá
otvára brány ľudskosti a dobrým vzťahom.
Mgr. Pavol Hrvol, farár

Pastoračná návšteva
biskupa
Dňa 22. októbra 2019 navštívil našu
farnosť náš diecézny biskup mons. Tomáš Galis. Svojou návštevou vyjadril
záujem o život farnosti a ľudí v nej.
Stretol sa s vedením základnej školy aj
so žiakmi tretieho a deviateho ročníka.
Pozýval a povzbudzoval k hlbšiemu
životu viery. Navštívil Obecný úrad,
kde sa stretol s vedením obce, ktoré
sa nieslo vo veľmi priateľskom duchu,
ktoré viedlo k vzájomnému povzbudeniu a chápaniu rôznych problémov,
s ktorými sa stretávajú. Bol povzbudiť starých a chorých, ktorým priniesol Eucharistiu a povzbudil ich, aby
tie svoje kríže obetovali za farnosť.
Navštívil rodiny kňazov, rodákov z našej obce. Stretol sa s farníkmi vo filiálke Mojšovej Lúčke, kde ich povzbudil
v pokračovaniu potrebných prác k výstavbe kostola. Zúčastnil sa zasadnutia
farskej rady, kde sa pýtal na funkciu
a spoluprácu farskej rady a farárom,
povzbudil členov k aktívnemu životu
tak v duchovnej oblasti, ale aj v materiálnej oblasti vo farnosti. Návšteva
vyvrcholila svätou omšou vo farskom
kostole Sedembolestnej Panny Márie v Stráňavách, po nej pokračovalo
stretnutie s farníkmi zo Stráňav.
Verím, že návšteva diecézneho biskupa bola povzbudením nám všetkým k
hlbšiemu a uvedomelejšiemu životu
viery a prhĺbeniu vzájomných vzťahov. Uisťoval nás, že nás vkladá do
svojich modlitieb, preto myslíme aj
my na neho a jeho činnosť vo svojich
modlitbách.
Mgr. Pavol Hrvol
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Roráty 2019
Rorátne omše patrili v minulosti v
predvianočnom čase medzi bežné.
Mali však svoje čaro, pretože sa začínali v skorých ranných hodinách,
pred svitaním.
„Roráty“ svoj názov získali zo začiatočných slov verša proroka Izaiáša: Rorate coeli, čo znamená Roste
nebesia. Rorátne omše sa slúžia za

tmy. V kostole horia iba sviece na
oltári, svetlo osvecujúce sochu Panny Márie a horia plamienky sviečok v rukách veriacich. Slávenie
omší pred svitaním a pri sviečkach,
symbolizuje stav ľudí po prvotnom
hriechu – stav tmy a očakávanie
príchodu Svetla sveta, Ježiša Krista. Rorátne omše nás počas adventu
povzbudzujú k prežívaniu očakávania Spasiteľa, ako aj k oslave Panny Márie, ktorá ho prijala ako prvá.
Rorátne sv. omše sa slávia počas
všetkých dní adventu, mimo nedele
a prikázaného sviatku 8. decembra.
Otvorme Bohu svoje srdcia, precíťme hlbokosť liturgie svojou účasťou na rorátnych svätých omšiach
v našej farnosti v čase od 16.12. do
21.12.2019 o 6,30 hod. ráno. Začnime svoj deň s Pánom a našim
spoločenstvom aj týmto spôsobom.
Účasť na omšiach bude pre nás nevšednou duchovnou obnovou a prípravou na Vianoce.
Prajem požehnaný prípravný adventný čas na narodenie nášho
Pána!

Spoločná predvianočná svätá spoveď 4. adventnú nedeľu
22.12. 2019 od 14.00 do 16.00 hod. v kostole v Stráňavách.

Bohoslužba počas Vianočných sviatkov
24.12 2019
25.12.2019

26.12.2019
27.12.2019
28.12. 2019
29.12.2019
31.12. 2019
01.01.2020
02.01.2020
03.01.2020
05.01. 2020
06.01.2020

Stráňavy
24.00
7.30 , 10.30
o 15.00 – Jasličková
( nie je sv. omša)
7.30 , 10.30
8.00
8.00
7.30, 10.30
18.00
7.30 , 10.30
18.00
7.30, 10.30
7.30 , 10.30

Posledná možnosť sv. spovede v Stráňavách:
v pondelok  23.12. od 17.00 hod.

Moj. Lúčka
22.00
9.00

9.00

9.00
16.00
9.00
18.00
9.00
9.00

Naša pútnická cesta za Ankou Kolesárovou
umiestnené Ankine pozostatky.
Okolo perly je venček ako symbol
čistoty a v hornej časti venčeka sú
tri margarétky. V dnešnom svete
je Anka veľmi potrebná. Obetovala vlastný život, aby našla nebeské

POSVÄTENIE DOMOV 2019/2020
Dátum
26. 12. 2019
/štvrtok/
27. 12. 2019
/piatok/
28. 12. 2019
/sobota/
29. 12. 2019
/nedeľa/
30. 12. 2019
/pondelok/
1.1.2020
/streda/
2.1.2020
/štvrtok/
3.1.2020
/piatok/
4.1.2020
/sobota/

Trasa

Čas

od kúpaliska po dom p. Pavla Berešíka
vrátane

od
13:30

Poľovníka ulica + ulica pod kostolom +
hlavná cesta
od p. Pavla Berešíka po vŕšok po
p. Antona Kampasa vrátane

od
10:00

Nová kolónia + bytovky v kolónii
celá Športová ulica + ulica nad školou +
bytovka pri ZŠ a
2 nové bytovky nad školou
bočné ulice za potokom /p. Piovarči,..../+
Plánčie + bytovky
č. 401 a 438
hlavná cesta od p. Antona Kampasa po
MŠ /po odbočku na Skotňu/ +
Peške cesta
ulice okolo kultúrneho domu od
p. Antona Ondáka po bývalé družstvo +
ulice za potokom
Skotňa + hlavná cesta od MŠ smerom
na Pažite po p. Dušana Hreusa vrátane +
bytovka č. 332
Pažite smerom pod Polom od p. Dušana
Hreusa + kolónia pod Polomom

od
10:00
od
13:30
od
10:00
od
13:30
od
10:00
od
10:00
od
10:00
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V to sobotné ráno 21. septembra, ešte za tmy, sa začala naša
púť na východ Slovenska. Po jazde autobusom popod nádherné
Tatry nás privítalo ranné slnko na
starodávnom námestí v Prešove,
ktorého okrasou a dominantou je
Konkatedrála sv. Mikuláša, jeden z
našich najstarších a najvýznamnejších kostolov. Pre pútnikov je pozvaním prosiť o potrebné milosti a
pri svätej omši, ktorú odslúžil náš
pán farár, sme predložili naše prosby. Po svätej liturgii sme si vypočuli prezentáciu o histórii katedrály, v
ktorej v roku 2015 slávili Jubilejný
rok - 500. ročné výročie jej dokončenia do dnešnej podoby.
Na dolnom konci námestia
sme potom navštívili gréckokatolícku metropolitnú katedrálu - Chrám
svätého Jána Krstiteľa. Prijal nás
pán kaplán, pôsobivou prednáškou
nám predstavil chrám a v ňom nachádzajúce sa relikvie blažených
hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ktorí majú zhotovené sarkofágy umiestnené pod
oltármi v bočných kaplnkách.
V katedrále sa od roku 2003
nachádza aj verná kópia Turínskeho
plátna a relikvia svätého Kríža. V
júli 1995 katedrálu navštívil Svätý
Otec Ján Pavol II.
Poobede sme po viac ako
320 km ceste dlhej ceste dorazili do
obce neďaleko hraníc Vysoká nad
Uhom. Septembrovým slnkom zaliata malebná dedinka, ktorá v sebe
skrýva najcennejšiu perlu. Stačí len
vkročiť do kostola Sedembolestnej
Panny Márie a zaplaví vás pokoj,
láska a čistota blahoslavenej Anky
Kolesárovej. Jej relikvie sú uložené
pred oltárom v relikviári. Srdce zo
striebra symbolizuje obetu a lásku,
v strede srdca je sklenená perla ako
najvzácnejší poklad, ktorým je nebeské kráľovstvo.
Za perlou vnútri srdca sú

kráľovstvo a stala sa jeho súčasťou.
Osobitne sme ešte navštívili cintorín, kde je jej hrob a dom, kde je
zriadené pastoračné centrum.
So západom slnka sme cestovali
domov, naplnení pokojom, radosťou, láskou a vďačnosťou za požehnaný deň.
za pútnikov Jana Slezáčková
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Pre deti
SPOČÍTAJ

Dve blondínky sa túlajú po lese vyše 4 hodiny,
zrazu jedna povie: “Ja už som unavená, kašlime
na to, zoberme neozdobený…”

Deti sa hádajú po vyučovaní na školskom
dvore:
- Môžeš sa hanbiť! Tvoja mama je učiteľka a ty
sa nedokážeš naučiť vybrané slová!
- No a? Tvoja mama je zubárka, a tvoj najmenší
brat nemá v ústach ani jeden zub!
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FUTBAL - ročník 2019/2020
MUŽI (A) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

DORAST :
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
8
7
7
6
6
6
6
4
3
3
3
3

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

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

34:12
34:12
22:13
24:13
27:19
24:16
18:13
21:15
23:27
13:33
14:30
18:24
16:38
12:35

29
28
26
24
22
21
21
20
18
14
11
10
9
9

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

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
0

10
8
8
8
7
6
5
5
5
3
2
1
0
0

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

1
2
2
3
1
6
5
6
6
7
10
8
11
0

49:11
58:22
31:17
39:12
40:18
57:22
42:30
32:30
34:37
14:22
12:39
14:83
9:88
0:0

31
26
26
25
25
18
17
16
16
11
6
6
1
0

1
2

FK Strečno
13
OŠK Baník Stráňavy 13

12
11

0
1

1
1

77:12
76:11

36
34

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

TJ Fatran Varín
TJ Dlhé Pole
ŠK Dolný Hričov
Družstevník Rašov
TJ Višňové
TJ Zbyňov
TJ ŠTART Veľké Rovné
ŠK Štiavnik
TJ Hvozdnica
TJ Horný Hričov
ŠK Cementáreň L. Lúčka
FK Hliník

10
10
8
7
7
6
5
4
3
2
1
0

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

1
2
5
5
6
6
8
8
10
11
10
12

88:16
99:26
75:57
68:33
52:21
20:33
42:60
39:65
29:109
12:76
20:141
16:53

32
31
24
22
21
19
15
13
9
6
5
1

ŽIACI

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

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

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

11
9
8
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
2

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

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

46:19
37:26
48:21
36:27
20:25
33:32
26:24
26:29
22:31
23:28
24:35
26:32
22:40
18:38

33
29
26
22
19
18
17
17
16
15
15
14
10
7

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

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení,
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce.
                   kolektív pracovníkov obecného úradu
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.

Nepredajné.

Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk

