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73.
VÝROČIE OSLOBODENIA,
VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
A UKONČENIA
2. SVETOVEJ VOJNY
Stráňavy, Stráňavy pekná to dedina
Hoblík má na dohľad, pod Polomou začína.
Stráňavy, Stráňavy žijú si životom
ľudia sú normálni, psy brešú za plotom.
Stráňavy, Stráňavy hory aj doliny
škoda, že nemajú skratku do Žiliny.
Stráňavy, Stráňavy hrdá to je obec
kto by ju nepoznal, na Minčole má koniec
Martin Kubica
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Dovoľte mi, aby
O
Š
som sa Vám priK
hovoril v jarnom
období, v ktorom
rezonovalo ukončenie prác na kultúrnom dome v mesiaci január. KD bol rekonštruovaný
za účelom šetrenia energií, kde sa
urobila nová krytina, zateplenie
stropov, výmena osvetlení, kotla,
radiátorov až po konečnú vonkajšiu fasádu. V týchto dňoch sa
uskutočňovali kontroly, po ktorých
sa projekt ukončil aj finančne. Vo
februári, ako vždy, sme fašiangovali so všetkými náležitosťami s
pochodom masiek, pochovávaním
basy a s občerstvením, so zabíjačkovými pochutinami na námestí.
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V týchto dňoch riešime a
pripravujeme výberové konanie
na ďalší europrojekt prístavba
MŠ s rekonštrukciou kuchyne a
výdajne jedál. Ako sme avizovali,
v súčasnosti sa jedlá prevážajú z
kuchyne až do výdajne. Kuchyňa,
čo sa týka technológie varenia, je
na úrovni 60-70 rokov z minulého storočia. V poslednom období
sme napríklad desiatky hodín spolu konzultovali s odborníkom o
novom rozmiestnení technológií,
ale aj s pracovníčkami kuchyne.
Je treba do budúcna rešpektovať
technicko-stavebný stav pôvodnej,
temer 80-ročnej budovy o.i. s drevenými trámami .... a to už vôbec
nepotrebuje komentár. Keby táto
akcia dopadla aj keď nie podľa našich predstáv, verejne sa pýtam, či
Obec Stráňavy dostala „z vonku“
málo financií? Pri minulých akciách „Z“ - kultúrny dom, futbalový areál, telocvičňa, kanalizácia,
a ďalšie ....V súčasnosti - časť na
nájomné bytovky, rekonštrukcia
základnej školy, podkrovie materskej školy, telocvične, polyfunkčné ihrisko, námestie, chodníky na
cintoríne a iné. Každá jedna akcia
v minulosti, či v súčasnosti bola

hlavne po finančnej stránke na
hrane, či za hranou, ale všetko tu
zostalo a občania sú náležite na to
hrdí. A všetkým žijúcim i nežijúcim realizátorom patrí poďakovanie. Alebo si myslíme, že príde
nejaký finančný mecenáš a zaplatí
všetky náklady materskej školy?
Ako som podrobne opísal v minulých zvestiach, celý možný finančný vývoj, pevne verím, že ako aj
pri minulých projektoch základnej
školy, námestia, či iných europrojektoch sa zadarí obhájiť aj teraz. V
jednom však nie som stále rozhodnutý, či vôbec podpíšem konečnú
zmluvu, tak, ako som predniesol
na poslednom OZ. Celá realizácia možnej výstavby je zmluvne
zaviazaná do konca roka 2018.
Následnými monitoringami a kontrolami do r. 2019-2020. Ako vždy,
čas je najlepším riešiteľom. Tiež
podotýkam, že pri danej realizácii
je potreba previezť zateplenie – fasádu starej časti MŠ. Verím, že sa
to realizačne aj finančne zvládne.
Ďalšou akciou je výstavba
nájomnej bytovky nad ZŠ pomocou ŠFRB. Projekty sú hotové,
jedná sa o 17 dvojizbových bytov
o priemernej výmere cca 50 m2 /
byt.

Tieto tri akcie by
boli významnými stavO
bárskymi dielami, ktoré byŠKdotvárali mozaiku stavebného budovania Stráňav za posledné 3 roky, za
ktoré sa nemusíme hanbiť. Skôr
naopak.
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Ďalším problémom občianskej vybavenosti je riešenie
pitnej vody pod Polomom. Varianty sú viaceré. Ale pre obec určite
nie je riešením vybudovanie iba
vodovodu bez realizácie kanalizácie a hlavne podľa projektu. Veď
keby sa robila iba voda a potom
by sa následne riešila opätovne
ryha aj na kanál a zakaždým by sa
rozbila trasa. Kto by okrem iného
platil vysprávky, asfaltovanie..... a
o spokojnosti občanov by nebola
ani reč. Najlepším riešením by to
bolo cez envirofondy. To znamená, že uskutočniť celú akciu tak,
aby ju mohol prevziať SEVAK Žilina. Tiež sú v riešení dielčie časti
výstavby kanalizácie pri novostavbách. Čo sa týka vyúčtovania vody
pod Polomom, bol som hrubo napadnutý od DOLVAP-u, s.r.o., že
obec sľúbila vyfinancovanie rozdielu strát na vode, ale všetci predsa na spoločnom stretnutí počuli,
že obec pomôže jednoznačne pri
údržbe a nie pri vyúčtovaní. V prípade, že sa to nevyjasní, budem sa
voči DOLVAP-u brániť prípadne
aj právne. V budúcnosti budeme
rokovať o možnej realizácii vodovodu v týchto dňoch na stavebnej
komisii aj s DOLVAP-om a určite
sa nájde nejaké riešenie – pokiaľ
možno urýchlene. Tiež pripomínam, že na ihrisku OŠK s jeho vedením a v spolupráci s obecným
úradom bude z dotácií zrealizované zavlažovanie a kamerový systém.

Prebiehajú prípravné zadania k územnému rozhodnutiu, čo
vôbec nie je jednoduchá náležitosť, z pohľadu stavebného, administratívneho a hlavne odborného.
Taktiež chceme, aby aj stavebné
povolenie sa vybavilo tento rok,
aby sa povolenia výstavby vyriešili začiatkom roka 2019 a začala sa
aj výstavba. Jednoducho štandardne tak, ako pri predchádzajúcich
dvoch bytovkách pred niekoľkými rokmi. Verím, že spolu s ďalšími pracovníkmi na OcÚ, ktorým
odbornosť a pracovné skúsenosti
nechýbajú, ako pri všetkých iných
V oblasti kultúry a spoloakciách sa to celé v priaznivom čenkých udalostí obec čaká dňa
časovom harmonograme aj zreali- 30.04.2018 stavanie mája s majázuje.
lesom, 06.05.2018 oslavy na Javorinách, dňa 09.05.2018 deň matiek
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a 01.06.2018 sa bude konať MDD
s kultúrnym programom, v auguste
tradičné oslavy SNP.
Dňa 06.04.2018 sme neočakávane dostali repasovanú a
vynovenú hasičškú Tatru 148 pre
DHZ Stráňavy a taktiež som dostal prísľub od kompetentných, že
obec dostane aj hasičský vozík a
nové hasičské IVECO. Všetko zadarmo. Verím, že sa to celé zrealizuje a nebude sa musieť používať
pri zásahoch, ale iba na cvičenie a
zdokonaľovanie si zručností detí,
mládeže a dospelých z DHZ Stráňavy.
Taktiež sa začali brigády jednotlivých zložiek a organizácií pri
skrášľovaní obce, za čo všetkým
občanom úprimne ďakujem, prosím a žiadam, aby sme iniciatívne
vyčistili svoje okolie po zimnej
údržbe. Osobitne ďakujem rodinám, ktoré vyčistili vchod do obce
pred Veľkou nocou, hlavne okolo
bojiska.
Futbalistom a motorkárom prajem
dobré výsledky, bez zranení, aby
dobre reprezentovali našu obec.
Záverom mi dovoľte poďakovať
všetkým občanom, organizáciám a
pracovníkom OcÚ, ktorí sa pričinili o dobré meno obce v r. 2017
a do ďalších dní r. 2018 všetkým
prajem veľa zdravia, úspechov a
vzájomného porozumenia.
		
		
Ing. Jozef Papán
		
starosta obce

Obec zakazuje občanom,
hlavne deťom loziť po fontáne a pamätníku na námestí.
Ide o objekty, na
ktorách môže
ľahko dojisť
k úrazu a obec
nenesie žiadnú
zodpovednosť.

NARODENIA
•
•
•
•
•
•
•

Karolína ZEMÁNKOVÁ, 22. 10. 2017
Stráňavy 388
Jakub SUŠIENKA, 17. 12. 2017
Stráňavy 221
Eliška BACKOVÁ, 23. 12. 2017
Stráňavy 354
Nikola RECHTORÍKOVÁ, 12. 01. 2018
Stráňavy 299
Ela TURIANIKOVÁ, 16. 02. 2018
Stráňavy 74
Júlia HARMEČKOVÁ, 20. 03. 2018
Stráňavy 531
Markus BALÁT, 21. 03. 2018
Stráňavy 389
SOBÁŠE

•
•
•

Erika NOVÁKOVÁ a David Maximilian
LANDEWEHR
15.12.2017
Andrej MORAVČÍK
a Angelika GONDOVÁ 13.1.2018
Ing. Peter NOVÁK
a Kristína VALICOVÁ
14.4.2018
ÚMRTIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladislav FOLKMAN
Ilona SMOLÁKOVÁ
Margita BIČIANKOVÁ
Ľudevít PRÁŠEK
Margita ONDÁKOVÁ
Helena INFNEROVÁ
Stanislav HUSÁRIK
Mária SEKERÁŠOVÁ
Ivan ĎURINÍK
Anna PRÁŠKOVÁ
Anna CHMIELOVÁ
Štefan KOLLÁR
Anna ONDÁKOVÁ
Anna MORAVČÍKOVÁ

8.1.2018
12.1.2018
14.1.2018
19.1.2018
21.1.2018
22.1.2018
3.2.2018
6.2.2018
7.2.2018
8.3.2018
15.3.2018
30.3.2018
31.3.2018
9.4.2018

PRIHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magdaléna KUCHARČÍKOVÁ
Ľubica KVASNICOVÁ
Patrik KVASNICA
Nina KVASNICOVÁ
Šimon KVASNICA
Aneta NEOMÁNI
Stanislav JUCHA
Lukáš ŠUŠKA
Ing. Ján ŠTAFEN
Ing. Kristína ČEČKOVÁ
Kristína ŠTAFENOVÁ
Jozef FANČOVIČ
Veronika ŠRAMOVÁ
Peter PRATÁK
Kristína DUBOŠOVÁ

517
491
491
491
491
223
37
252
294
294
294
60
118
327
327

Veselé fašiangy
v našej malebnej
dedinke.
Fašiangy sú doba od Troch
kráľov do Popolcovej stredy.
Najveselšie sú však posledné dni
fašiangu spojené s radovánkami,
hodovaním, popíjaním, spievaním
a tancovaním. V našich slovenských dedinách v minulosti k
fašiangom neodmysliteľne patrili
zabíjačky, maškary, sprievod po
dedine s muzikou a určite k tomu
všetkému patrila aj hojnosť dobrého jedla, hlavne šišiek, slaninky,
vajíčok a dobrej pálenky.
Tradícia fašiangového sprievodu
u nás v Stráňavách je už veľmi
dlhá. Tak nás napadlo, skúsime sa
pridať aj my? Ako členky ZO Únie
žien sme oslovili chlapcov hasičov
s nápadom že by sme skúsili
tancovať v sprievode s nimi. A podarilo sa, dohodli sme sa 6 žienok,
vyparádili sme sa do tradičných
ľudových krojov a veru prešli sme
s nimi celú dedinu. Zvládli sme
to spoločne, tancovali, spievali,
muzika hrala ... Poviem vám, tak
sme sa vytancovali a vyspievali, že
na druhý deň aj trošku svalovica
bola, aj hlasivky neposlúchali ...
Ale verím, že to stálo za to,
ďakujeme hlavne hasičskému zboru, že nás k sebe vzali a ďakujeme
aj všetkým vám, pohostinným
„Stráňavcom“, riadne sme vás
všetkých aj s maškarami vytancovali, aby ste boli zdraví, šťastní a
veselí po celý rok.
		
Renáta Nováková

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ján VALLO
Zuzana DZURANDZIOVÁ
Jaroslav VRAŇAN
Lucia HREUSOVÁ
Sára HREUSOVÁ
Amália HREUSOVÁ
Šimon HREUS
Ing. Karol DAŇO
Mgr. Tatiana BAROŠINCOVÁ
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ZÁKAZ !

Štatistika od posledného
vydania zvestí
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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 nesmiernym
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 a 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
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,
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 jednorazová 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.
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V roku 2017 nás navždy opustili
Margita
Mičíková

Jozef
Kampas

Ľudovít
Michalčík

Mária
Rendárová

Štefan
Bernát

* 2.9.1943
† 11.1.2017

* 1.9.1933
* 20.3.1950
† 2.2.2017

* 8.8.1929
† 5.2.2017

* 24.3.1926
† 15.2.2017

* 15.11.1967
† 15.2.2017

Viktor
Hreus

Ivan
Rozin

Zuzana
Tóthová

Mária
Stancová

Stanislav
Tancoš

* 10.1.1927
† 9.3.2017

* 18.5.1962
† 11.3.2017

* 15.7.1969
† 21.5.2017

* 3.8.1928
† 7.6.2017

* 9.6.1983
† 20.6.2017

Gabriela
Kampasová

Vincencia
Chmelová

Juraj
Moravčík

Anna
Kucharčíková

Anna
Koňuchová

* 17.3.1924
† 13.7.2017

* 9.5.1937
† 21.7.2017

* 24.4.1939
† 31.8.2017

* 12.4.1929
† 27.9.2017

* 14.4.1922
† 5.10.2017

Emília
Hreusová

Jozef
Cabadaj

František
Syrovátka

* 1.9.1931
† 13.10.2017

* 26.11.1931
† 28.11.2017

* 12.8.1954
† 10.12.2017

A ťažko je nám vysloviť, čo v srdciach cítime.Svoj večný sen už snívate a v našej obci veľmi chýbate...
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Sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabúdame, sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
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Prežitie veľkonočného
obdobia.
Veľká noc je najstarším,
najvýznamnejším a najdôležitejším
sviatkom liturgického roka. Premieňa beznádej na nádej, z utrpenia robí
prostriedok posvätenia, z kríža znamenie víťazstva, zo smrti začiatok nového života. Kresťania si pripomínajú
umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Veľká noc pripadá na nedeľu
po prvom jarnom splne mesiaca, ktorý
vychádza na marec alebo apríl.
Veľkonočné obdobie sa začína na Bielu sobotu pred Veľkonočnou
nedeľou. Nasleduje osemdňová oktáva Kristovho Zmŕtvychvstania, ktorá
pozostáva z týždňa bezprostredne po
Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva. Od Veľkej noci
sa odvíja päťdesiat dní veľkonočného
obdobia, v ktorom slávime na štyridsiaty deň - Ježišovo Nanebovstúpenie a veľkonočné obdobie sa zavŕši
slávnosťou Zoslania Ducha Svätého
– Turíce (v tomto roku 20. mája). Toto
obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako
jeden sviatočný deň, predovšetkým v
týchto dňoch sa spieva Aleluja. Tým
sa naplno zjaví tajomstvo Božieho života, ktorý nám liturgia pripomenie
slávnosťou Najsvätejšej Trojice.
Odkaz Veľkej noci by sme
mali prežívať v našom každodennom
živote. Ohlasovať, že sme Kristovi, že
mu patríme, že žijeme to, čo sme prijali, čo veríme. Celé veľkonočné obdobie je zamerané na oslavu vzkrieseného Krista a osobné prežívanie radosti
z diela vykúpenia, uskutočneného na
dreve kríža a spečateného slávou Pánovho vzkriesenia.
Všetka snaha a všetko naše
úsilie, všetko to dobro, čo konáme
v spojení s Kristom, nie je zbytočné.
Smeruje k tomu, že sme Božie deti, že
sme dedičia Božieho kráľovstva a že
aj nám chce dať Ježiš účasť na tomto
novom živote.
M.Lúčanová

Veľký neznámy
Mnohí hovoria: Ježišovi, synovi rozumiem. K Otcovi sa modlím.
Ale Duch Svätý mi ostáva cudzí. Na
spoznanie Ducha Svätého existuje
úplne jednoduchý kľúč:
1. Zamysli sa najskôr nad
týmto: Duch Svätý je Duch Boží, sila,
ktorá poháňala Ježiša. Láska, ktorá
bola medzi Ježišom a Otcom. Moc,
ktorou Ježiš uzdravoval.
2. Duch Svätý je zosobnením
Božej Lásky. To znamená, že
Láske môžeme tykať. Láska
vidí a počuje. Samotná Láska
nám odpovedá.
3. Ježiš nám daroval
svoju Lásku, svojho Ducha
Svätého. Nadaroval nám len
nejaké originálne myšlienky, na
ktoré má autorské právo Ježiš.
Dal nám svojho Ducha – živú
bytosť, ktorá koná, ktorej sa môžeme
prihovárať, ktorá počuje a odpovedá,
ktorá nás sprevádza a vedie, ku ktorej
sa možno modliť.
4. Tak musíme rozumieť tvrdeniu, že Duch Svätý ( Duch Ježiša)
žije v Cirkvi a vedie ju. Žije v každom
pokrstenom človeku, ktorý sa otvoril
realite Boha.

Duch Svätý
a tvoje srdce
Na každom jarmoku si môžeme kúpiť
balón v tvare srdca. Srdce je na celom svete symbolom „Lásky“. Srdce
– Láska! Ach .... Srdce – Láska? Aké
by to len bolo úžasné, keby v každom
ľudskom srdci prebýval jediný cit –
Láska. Bola by to revolúcia, keby sa
každý jeden človek úprimne radoval
s ostatnými a z hĺbky srdca im prial
dobro! Existuje však porekadlo. „Na
jazyku med, v srdci jed.“ A toho jedu
tam môže byť veru dosť. Hovorí o tom
aj sám Ježiš.
V našom srdci sa totiž stále
niečo deje: Niekedy sa v nás nahromadí nepokoj alebo nevysvetliteľná
melanchólia. Inokedy v nás vzkypí
hnev či zúrivosť. Často sa nás zmocní
túžba po niečom, čo nám nepatrí. Ne-

raz nás zachváti závisť voči tým, ktorí
sú krajší, lepší, múdrejší, úspešnejší
alebo váženejší ako my.
Iní ľudia opisujú pocity vo svojom
vnútri slovami: „Hľadám hlbokú radosť, ale neviem ju nájsť“, „je vo mne
niečo nenásytné, niečo ako obrovská
jama, ktorá sa nedá ničím naplniť“,
„Neviem v sebe nájsť pokoj!“.
Uznaj, že máš v sebe veľkú vnútornú
prázdnotu. Je tam na to, aby v tebe
mohol začať prebývať Boh. Boh chce,
aby sme boli šťastní. Chce naše bytie
naplniť až do poslednej nitky – nie
nejakou neznámou „ energiou“, ale

sebou samým. Boh nikdy nedáva menej ako seba samého. Chce nám dať
radosť, ktorá sa nekončí. Preto stvoril
naše srdce také bezhraničné a také neobývateľné – kým v ňom nezačne prebývať jeho Svätý Duch.
Ak človek otvorí srdce Božiemu Duchu Svätému, hneď nájde pokoj a radosť – lebo k nemu príde Láska sama
a urobí si v ňom príbytok.
Svätý Aufustí to pekne napísal: „Stvoril si nás pre seba, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v
tebe.“
Modlitba k Duchu Svätému:
Príď, Duchu Svätý! Príď aj do
môjho srdca! Naplň ma svojou radosťou, svojím pokojom, svojou
božskou mocou. Príď a prebývaj
vo mne! Cíť sa ako doma. Vyžeň z
útrob môjho srdca všetky zlé myšlienky, všetok nepokoj, všetok smútok a strach. Duchu Svätý, buď mi
najlepším priateľom a radcom. Veď
ma, aby som sa nikdy neodklonil
od Božích chodníkov. Vnukni mi
do srdca pokoj. Uteš ma v smútku.
Posilni ma v boji s pokušeniami. Zohrej ma, keď moja Láska chladne.
Daj, aby som bol svetlom a stal sa
znakom Božej Lásky pre ostatných.
Príď Duchu Svätý.  
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Prečo chodím do kostola
Čoraz častejšie som si začal
uvedomovať, že byť vo vnútri kostola
je pre nás darom. Je to odmena úprimného a pravdivého pochopenia viery
a jej vyššieho zmyslu. Ak budem mať
pocit, že tam naozaj patrím, ak budem
cítiť, že toto je to miesto, kde som úplne najbližšie k Bohu, vrátim sa tam.
Som duchovne zvedavý, preto v škole
naďalej chodím na hodiny náboženstva a verím, že ak budem pripravený,
myslím tým úprimne pripravený, potom sa k dverám kostola opäť vrátim
s vierou, že sú a budú pre mňa stále
otvorené, a ja budem môcť bez akéhokoľvek váhania odpovedať na otázku:
„Prečo je dôležité chodiť do kostola?“

Anton Srholec
slovenský politický väzeň, spisovateľ
a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
„Neopovážim sa agitovať pre “chodenie do kostola”. Už dávno to prestalo
byť ukazovateľom viery.“
S týmto názorom súhlasím, nechcem do kostola chodiť len preto, že
sa to “má”, nechcem tam chodiť tak
ako niektorí ľudia s nádejou, že Boh
sleduje ich dochádzku. Pôjdem tam z
vlastného presvedčenia pre najdôležitejší dôvod, ktorým je samotný Ježiš,
pretože iba Ježiš ma skutočne pozná a
jediný ma môže súdiť.
Poznám ťa skrz-naskrz a viem o tebe
všetko. Mám spočítané vlasy tvojej
hlavy, všetko v tvojom živote je pre
mňa dôležité. Som s tebou celé roky a
vždy som ťa miloval. Aj vtedy, keď si
blúdil. Viem o každom tvojom probléme. Viem, čo potrebuješ a čo ťa trápi.
Áno, poznám aj všetky tvoje hriechy.
Ale opäť ti hovorím, že ťa milujem.
Nie preto čo si urobil, alebo neurobil. Milujem ťa pre teba samého, pre
krásu a dôstojnosť, ktorú ti môj Otec
dal, keď ťa stvoril na svoj vlastný obraz. To je tá dôstojnosť, na ktorú tak
často zabúdaš a krása, ktorá hriechom
stratila svoj jas. Ale ja ťa milujem takého, aký si, a vylial som svoju krv,
aby som ťa získal späť. Keby si sa len
s vierou obrátil na mňa, moja milosť
by sa dotkla všetkého, čo je potrebné
zmeniť v tvojom živote a dal by som
ti silu, aby si sa oslobodil od hriechu a
jeho ničivej moci.
		
Samuel Lončík
     Skôr by som povedal, že v poslednej dobe do kostola nechodím.
Tým nechcem povedať, že neverím
v Ježiša, ale... viem, sú to trápne
výhovorky.
    Aj keď v mojom tínedžerskom
veku si na Ježiša denne spomeniem, prosím ho o pomoc aj o radu.
Napríklad v škole, aby ma učiteľka
nevyvolala.

Možno je nedeľná účasť na
omši výrazom mojej vďačnosti Bohu
za všetko, čím žehná môj život, či prejavom odovzdanosti môjho života do
Božích rúk, výrazom môjho osobného
vzťahu k Bohu, každodennej modlitby,
duchovného života.
Prečo sme na sv. omši často nesústredení? Je dobré prísť aspoň desať
minút pred začiatkom a uvedomiť
si, že prichádzam pred Božiu tvár.
Uvedomiť si, za čo chcem poďakovať,
za čo prosiť a otvoriť svoje vnútro pre
prijatie Božích milostí.
Prečo chodím v nedeľu do kostola
na sv. omšu? Možno preto, že je to
pre mňa vrcholný okamih prežívania,
akýsi vrcholný bod pyramídy života
mojej viery.
Moja nedeľná, ale aj akákoľvek účasť
na sv. omši je vďačnosť Bohu za to, že
mi žehná môj život, pomáha v ťažkých
situáciách, ale dáva mi aj silu a motiváciu žiť.
Snažím sa chodiť do kostola a byť prítomný v kostole na sv. omši, ale nie
vždy mi to vyjde, pretože mám viac
iných aktivít, ktoré nie sú dôležitejšie,
ale ja som lenivý a radšej sa zabávam
alebo spím, ako by som sa mal ísť
pomodliť do kostola.
Keď som pohádaný s rodičmi, idem do
kostola a tam rozmýšľam, ako sa im
ospravedlniť, ako ich potešiť. Vtedy
dostávam novú motiváciu žiť krásny
život s rodinou, kamarátmi a Pánom
Bohom.
          Adam Sladek
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Prečo je dôležité chodiť do kostola?
Zdroj: internet
*
lebo tam je prítomný Boh a
Ježiš Kristus
*
lebo práve tam môžeme prijímať Jeho Telo, samotného Boha
– Ježiša Krista a tým sa posväcovať,
premieňať, chrániť proti Zlému, liečiť
svoje telo i dušu
*
lebo tam počúvame živé Božie Slovo, ktoré napĺňa naše vnútro,
našu nesmrteľnú dušu „pokrmom života“, lebo toto Slovo nás premieňa,
usmerňuje, oslobodzuje, spôsobuje
nám radosť a pokoj, je nám na prospech a nie na škodu
*
lebo tam slávime Svätú omšu
(bohoslužbu), či iné obrady, ako napr.
adoráciu, sobáše, prvé sväté prijímania, sviatosť birmovania, sviatosť
posvätenia kňazov, pohreby, sú vystavené Oltárne sviatosti a konané ďalšie
obrady a modlitby smerujúce ku samotnému Bohu
*
lebo v kostole sa stretávajú
viacerí veriaci a ako povedal aj sám
Ježiš, kde je viacej ľudí, ktorí sa modlia ku Nebeskému otcovi, tam je oveľa väčšia sila takejto modlitby
*
lebo v kostole môžeme prijať
nenahraditeľnú sviatosť Zmierenia sa
so samotným Bohom – Svätá spoveď,
pri ktorej pri splnení podmienok nám
kňaz dáva rozhrešenie (odpustenie)
našich ťažkých hriechov
*
lebo v kostole sa všetci stretávame v rámci spoločenstva Svätej
katolíckej cirkvi, ktorú založil nie

človek, ale Boh – Ježiš Kristus a ktorá týmto sa stala, vždy bola, je a vždy
bude Svätá (preto dobrý kresťan nikdy nemôže útočiť proti Svätej cirkvi).

    Potom v športe, ten mi je veľmi
blízky, v každom zápase prosím Ježiša o výhru tá poteší celé
mužstvo. Stojím v bráne a modlím
sa, aby každá strela na bránu
skončila v mojich rukách. Darí
sa, Ježiš je blízko. Niekedy mám
strach, aj to sa už prejavilo, ale o
tom radšej nechcem písať.
     Doma, keď niečo vyparadím,
modlím sa, prosím Ježiša, aby
rodičia nerobili cirkus. Potom sa
snažím, robím všetko aj to čo mi
nekážu a modlím sa, aby ma neboleli ruky.
    Viem, sú to všetko len výhovorky,
ktorými klamem sám seba, Je to
moja veľká lenivosť, hriech, ktorý
sa budem snažiť prekonať a opäť
nájsť cestu do božieho chrámu.
       Timotej Klocaň
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Liturgické gestá
V našom každodennom
živote sme sprevádzaní rôznymi
znakmi. Každú reč sprevádzajú pohyby rúk, istý výraz tváre a
getsá. Zo slov a znakov môžeme
dokonalejšie vycítiť radosť, priateľstvo, úprimnosť, slovom vnútro človeka. Pri bohoslužbách sa
modlíme duchom aj telom. Vyjadrujeme našimi slovami aj gestami
Bohu chválu, vďaku, prosbu a odprosenie.
Státie – vyjadruje slávnostné
chvíle v Kristovej prítomnosti.
Napríkld pri čítaní evanjelia. Tento postoj vyjadruje aj radosť zo
zmŕtvychvstania nášho Pána a zároveň je to postoj plný úcty a odhodlanosti plniť Božiu vôľu. Pre
prvých kresťanov znamenalo veľa.
Za čias Pána Ježiša nebolo bežné
pri rozhovore s hocikým stáť. Pred
cisárom sa v Rímskej ríši museli všetci pokloniť, ale kresťania
ako slobodné Božie deti mohli
pri modlitbe pred Bohom stáť. V
prvých storočia Cirkvi neboli v
krsťanských chrámoch ani lavice,
pretože kresťania počas bohoslužieb stáli a týmto postojom nadšebe oslavovali svojho Pána.
Kľačanie – vyjadrujeme ním pokoru a ochotu robiť pokánie. Počas
premenenia a pred svätým prijímaním pri svätej omši vyjadrujeme
ním poklonu i úctu Ježišovi ako
Božiemu synovi. V prvých storočiach Cirkvi nebolo dovolené kľačať pri bohoslužbách v nedeľu a vo
veľkonočnom období.

Hodnotiaca členská schôdza
ZO - Únie žien Slovenska
za rok 2017.
Správa o činnosti našej organizácie.
Vážení prítomní!
Naša práca je zameraná na
plán práce, ktorý predkladáme vždy
na výročnej členskej schôdzi.
ÚNIA ŽIEN Slovenska je
dobrovoľná organizácia, ktorá nezávisle spája rôzne profesie žien, spravodlivo rieši právne problémy ako aj
problémy deti a rodiny a nechýba ani
kultúra.
K dnešnému dňu máme 94
členiek. Veľmi ma teší, že každý rok
sa nám prihlasujú nové členky. To
značí, že majú záujem pripájať sa do
rôznych akcií, ktoré poriadame. Naša
činnosť je spojená aj s okresnou a
krajskou organizáciou Únie žien Slovenska.
Čo sme si naplánovali, to sme
aj splnili, až na to, že opravy kultúrneho domu nám neumožnili posedenie
pri punči a pre malý záujem zájazdy,
ktoré boli plánované sa nekonali.
Tento rok sme začali takou
milou akciou, odstrojením vianočného stromčeka s milým posedením.
Poriadané akcie v roku 2017:
3.3.- výročná členská schôdza.
7.3.- MDŽ-Žilina , dom odborov.
7.4.- Narcis - vybrali sme 666,00 €.
Som rada, že každý rok sa k nám pripája ZŠ a MŠ.
15.5.- Deň matiek - Mestské divadlo.
Leto dovolenka - Chorvátsko.
23.8.-Brigáda múzeum a kríž na rázcestí.

26.8.- Športové hry Teplička. Naša
členka Evka Bulková s manželom a
dcérou vyhrali 1. miesto v petingu.
10.9.-Už druhý rok sme pripravili
adorácie v kostole Sedemboiestnej
panny Márie. Únia - škola - dôchodci.
14.9.-Pletenie dožinkového venca na
slávnostnú hodovu svätú omšu.
15.9.-Pečenie posúchov zemiakových
a kapustných, ktoré ponúkame na
hody poľským a českým priateľom, s
ktorými má naša obec družbu.
9.10.-História Žiliny s archivárom a
historikom p. Štanským s okresnou
organizáciou.
16.10.-Katakomby-sirotár Žilina tiež
s okresnou organizáciou.
21.10.-“Súťa„ Putovná varecha primátora mesta Žilina p. Ing. Chomu
Zemiakové variácie - piekli 4 členky.
6.11.-Seminár - Význam prevencie
psychostomatických zmien v organizme ženy v strednom veku pod záštitou riaditeľky Domu odborov v Žiline
spojené s krajskou organizáciou.
2.12.-Strojenie stromčeka pred OcÚ.
Okrem týchto akcií sa zúčastňujeme pri všetkých podujatiach, ktoré poriada OcU a Jednota dôchodcov.
Napríklad : Návšteva kúpeľov, výlet
vlakom do Prešova, turistické prechádzky po okolí.
Ako ste si vypočuli, vôbec sa nenudíme.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa Vám za účasť na dnešnej
výročnej schôdzi. Zároveň Vás vyzývam, aby ste sa zúčastňovali v čo najväčšom počte pri každej akcii, ktorú
poriadame v našej obci alebo v okresnej organizácií.
			
Anna Holá

Sedenie – vyjadruje sústredenie
pri počúvaní. Je to postoj učeníka,
ktorý sleduje slová učiteľa.
O ďalších gestách si povieme v ďalšom čísle .
Mgr. Pavol Hrvol správca farnosti

Z upratovania obce
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Činnosť Klubu turistov a ochrancov prírody Stráňavy v roku 2017

neka na Havranku, sa organizátori
rozhodli a premenovali toto podujatie na memoriál 3 bratov. Prvá
túra v prázdninovom období bola
do Terchovej, po „Zbojníckom
chodníku“, viedla z parkoviska
Tiesňavy po modrej značke na rázcestie Malé Nocľahy a odtiaľ po
žltej až do doliny Obšívanka. Vďaka zaujímavým skalnatým útvarom je dolina Obšívanka považovaná za najkrajšiu v Malej Fatre.
Druhá letná túra viedla na Malý
Rozsutec. Začiatkom septembra
sme absolvovali trojdňový pobyt v
Slovenskom Raji. Zúčastnilo sa ho
40 turistov. Počasie sme mali ako
na objednávku a tak tento kraj bol
pre nás skutočným rajom. Výstup
na Minčol sa niesol v daždivom a
chladnom počasí, na horách nasnežilo. O to krajšie počasie bolo pri
túre na Kozol. Štefanský výstup na
Suchý a Chatu Pod Suchým bol
v skvelej nálade a vianočnej atmosfére. Záver roka tradične patrí silvestrovskému výstupu na Hoblík.
Na záver by som chcel pozvať na
naše podujatia všetkých tých, ktorí majú záujem spoznávať a objavovať krásu prírody a zažiť niečo
nové.
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Občianske združenie Klub
turistov a ochrancov prírody Stráňavy je dobrovoľným združením
občanov za účelom uspokojovania
a rozširovania ich záujmov a potrieb, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v
iných oblastiach spoločenského a
kultúrneho života. Svoju činnosť
začalo v roku 2003.
V roku 2017 malo naše
združenie 53 členov, všetky podujatia boli organizované v zmysle
plánu schváleného Valným zhromaždením. Rok sme zahájili túrou
do Višňovskej doliny na Holý diel.
Sedlo Javorina
Vo februári sa naši členovia zúčastnili náročného zimného prechodu Kunerad - Martinské hole - Stráňavy.
Zimný prechod Javorina - Marková - Kojšová má už svoju tradíciu,
patrí medzi obľúbené aj pre dobrú kapustnicu, ktorou toto podujatie končí. V apríli na jarnej túre Budatín - Dubeň - Straník nám počasie prialo
a tak pekný chodník po hrebeni na vrchol a zostup do Tepličky sme si
všetci užili. V máji na brigáde 23 členov vyčistilo prístupovú cestu a
okolie pamätníka. Na druhý deň nasledoval hviezdicový výstup na Javorinu pri príležitosti osláv ukončenia 2 sv. vojny. Pre všetkých turistov
bol navarený guľáš. Opakovaná akcia Lysá hora a Smrk nám tento rok
konečne vyšla. Na vrchole Lysej hory nás čakala hustá hmla, ktorá sa
chvíľkami pretrhávala a umožňovala nám krátke výhľady. Na zostupe
sa už počasie umúdrilo. Druhý deň bol krásny a slnečný. Niektorí sme
vystúpili na vrchol Smrk, jeho územie nie je dotknuté hospodárskou činnosťou človeka, les tam pripomína prales a vo vrcholovej časti ruskú tajgu. Táto trasa bola príjemným prekvapením. Ostatní navštívili turistickú
oblasť Pustevny. Sú najobľúbenejším turistickým strediskom v Beskydách. Táto oblasť ponúka bohatý výber typických jedál tohto kraja a
samozrejme piva Radegast. Ďalej nasledoval v júni 13. ročník výstupu
na Javorinu pri splne mesiaca, ktorý zaznamenáva veľkú obľubu a účasť
členov a nečlenov. Pri jasnej oblohe sme mohli obdivovať krásnu nočnú
panorámu okolia. Trojdňové podujatie do Vysokých Tatier nám trochu
znepríjemnilo počasie. Víkend bol daždivý. Výstup na Kriváň bol namáhavý, dážď a sneženie nás prekvapilo už v polovici výstupu. Na
vrchol vystúpilo 9 členov. Zostup pri tomto počasí bol dosť nebezpečný.
Ostatní sa pre dážď a zimu postupne vracali naspäť. Niektorí si urobili
túru po tatranskej magistrále na Štrbské Pleso. Druhý a tretí deň sme sa
prispôsobovali tiež daždivému počasiu. Na 22. memoriáli Jozefa Ďur-

„S turistickým duchom za čerstvým vzduchom“
				
					
Ján Vavrík, predseda klubu
Sitnianský hrad
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Skús pomenovať všetky kvietky
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Pre deti

MENO:
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Výhru získava : Duháčková Alexandra, Stráňavy 309.
Srdečne blahoželáme.
Správne riešenie : ŠARKANIÁDA
Vylušti osemsmerovku a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú
odmenu. Nezabudni napísať svoje meno a číslo domu.

Meno : .....................................
Adresa : ..................................
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IV. liga SEVER - ročník 2017/2018
MUŽI (A) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ružomberok B
Bánová
Terchová
Rosina
Stráňavy
Makov
Diviaky
Staškov
Belá - Dulice
Dolný Kubín
Tvrdošín
Závažná Poruba
Bytča
Žabokreky
K. N. Mesto
Trstená

DORAST :
20
20
19
21
21
20
21
19
20
20
21
20
20
20
21
19

17
13
11
11
10
9
8
8
8
7
6
7
7
6
5
3

2
3
4
3
5
4
6
4
2
4
4
1
1
1
3
3

1
4
4
7
6
7
7
7
10
9
11
12
12
13
13
13

107:13
44:11
46:24
40:37
44:39
46:33
29:34
42:43
45:42
40:41
25:41
29:54
21:50
24:52
29:52
19:64

53
42
37
36
35
31
30
28
26
25
22
22
22
19
18
12

15
16
14
15
15
15
14
15
15

12
11
8
8
6
5
3
3
0

1
3
3
1
3
1
3
2
5

2
2
3
6
6
9
8
10
10

67:20
51:19
37:26
52:30
32:37
25:57
21:46
18:48
26:46

37
36
27
25
21
16
12
11
5

MUŽI (B) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stráňavy B
Ďurčiná
Trnové
Zádubnie
Dolná Tižina
Kunerad
Lietava
Podhorie
Babkov

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

Kysucké Nové Mesto B
FK Rajec
Stará Bystrica
Strečno
Vysoká nad Kysucou
Skalité
Stráňavy
Zborov nad Bystricou
Kamenná Poruba
Varín
Oščadnica
Višňové
Podvysoká
Radoľa

17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18

15
14
13
13
12
8
6
7
7
6
5
3
3
2

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

2
4
2
5
4
8
7
9
10
11
12
12
13
15

77:14
74:19
60:20
42:31
77:27
41:42
30:34
37:57
25:33
20:37
18:37
18:61
17:62
15:77

45
42
42
39
38
26
23
23
22
19
16
11
11
7

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
13
11
11
11
10
7
6
4
5
3
4
3
0

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

1
0
4
4
5
6
7
8
8
10
10
12
12
16

109:13
74:21
109:38
77:19
77:24
90:32
61:62
38:36
30:47
26:68
30:60
25:116
20:95
7:142

45
42
34
34
33
30
23
20
16
16
12
12
10
0

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

Štiavnik
Predmier
Hvozdnica
Stráňavy
Nededza
Veľké Rovné
Dlhé Pole
Horný Hričov
R.Teplice - Konská
Hliník
Zbyňov
Hôrky
Bytčica
Krasňany

Straňavský
pripravkári
sa
zučastnili 2.ročníka halového
turnaja o pohár starosty mesta
Budišov nad Budišovkou. Turnaj
sa uskutočnil 3.3.2018 za účasti
deviatich društiev a to zo siedmich učasníkov z česka, jdeného
z poľska a jedného zo slovenska.
Kategorie pripravkárov boli
ročníky 2009 a mladší. Hralo sa
systémom s každým s každým
po 10 minút. Stráňavsky pripravkári obsadili na turnaji pekné 5. miesto, a už sa tešia na
ďaľši ročník.
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

