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Noviny Obce Stráňavy
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Poznám miesto jediné,
môjmu srdcu premilé.
/: Pod Polomom v tej doline
dedinka si šťastne žije,
Stráňavy sa menuje :/

Ach ty dobrá Poloma,
chvála ti buď do neba.
/: Veď tí, ktorí nelenili,
korunky si zarobili,
aby mali na chleba :/

Dedinka jak vyšitá,
pod Polomou pribitá.
/: Domy krásne murované,
záhradky sú kvety samé,
až to srdcom preniká :/

Ale Polome to nestačí,
len sa trošku zamračí.
/: Z poza hory voda hučí,
od Havranu vietor fučí,
Bože to sú nečasy :/

Náš kraj nie je bohatý
veď tu nie sú dolniaky.
/: Ale zato na chotári,
kapuste sa dobre darí,
dobré sú aj zemiaky :/

Kraj ako maľovaný,
obklopený horami.
/: Veď na celom šírom svete,
krajšie miesto nenájdete,
jak sú naše Stráňavy :/

Zato naša Poloma,
tá bohatstiev v sebe má.
/: Kameň, vápno s brizolitom,
čistú vodu pod Hoblíkom,
buď jej zato poklona :/
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
O
Š

Dovoľte mi, aby som Vás zdvorilo
pozdravil v tieto sviatočné a významné
K
dni našej obce, taktiež následne poinformoval, čo sa udialo, resp. čo ešte v
tomto jesennom období prebehne.
V kultúrno-spoločenskej oblasti sa
uskutočnili oslavy oslobodenia na Polome - Javorinách, deň matiek, v júni aj MDD s viacerými atrakciami. Privítali sme poľské deti, ktoré
tri dni spoznávali okolie našej obce a historické
pamiatky. O pár dní odídu naše deti recipročne do
Poľska. V jeseni nás čakajú okrem hodov aj beh od
pamätníka k pamätníku, úcta starším, jubilanti a
Mikuláš. Všetko je uvedené v kalendári.
V lete sme dali demontovať spomaľovač pri
bývalej pekárni, pretože  autobusy SAD boli nútené
prechádzať krokom v tomto úseku, čo urýchľovalo  
opotrebenie autobusov  a ešte ich pritom osobné vozidlá cez tento prechod predbiehali.
Ďalším veľkým nebezpečím bolo aj možné poškodenie radlice, resp. celého vozidla pri zimnej
údržbe.
Ako kompenzáciu obec zakúpila svetelný
merač rýchlosti. Tak ako temer nič neriešil ohľadne rýchlosti spomaľovač, podobne je to aj so svetelným meračom - pre niektorých vodičov, ktorí aj
teraz permanentne prekračujú rýchlosť, jedná sa to
stále o tých istých vodičov - hazardérov, je to však v
ich hlavách , až kým sa nestane nešťastie.
Čo sa týka hustoty premávky v našej obci, uskutočnili sme informatívne sčítanie áut pri kúpalisku dňa
17.06.2016 v čase od 4:30 do 9.00 hod a za tú dobu
zo Stráňav smerovalo 406 malých vozidiel a do
Stráňav 120 + nákladné vozidlá, čo znamenalo, že
obojsmerne prešlo za tú dobu cca 550 áut. Čiže za
1 deň prejde snáď 1500 vozidiel? a možno aj viac,
nech si teda urobí každý úsudok. Opatrnosti nikdy
nie je dosť, vážme si svoje zdravie a tiež zdravie
tých druhých.
V lete došlo k zmene vo futbalovom výbore
OŠK. Starému výboru patrí veľká vďaka a novému
na čele s Ing. Jánom Jančím želáme všetko dobré,
aby sa do budúcnosti darilo stráňavskému futbalu.
Obec začala už so sľubovanou rekonštrukciou oplotenia MŠ. Vybudovalo sa nové murivo
oplotenia spolu s kovovými dielcami o dĺžke viac
ako 90m a postupne sa dlaždí vchod do MŠ. Taktiež
sa previedla výmena troch drevených dverí za troje
veľkoplošných plastových dverí, uskutočnili sa rôzne nátery a v minulosti sa ešte zakúpila umývačka
riadu s príslušenstvom, čo platila obec.  Dobudovali
sa viaceré poličky, skrine na postieľky a konečne sa
vymenili aj dva veľkoplošné koberce v triedach, čo
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sa zaplatilo z účtu rodičovského združenia
pri MŠ. Všetkým tým, ktorí sa podieľali naOŠrekonK
štrukcii, alebo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
zveľadenie, patrí veľká vďaka.
Ďalším problémom je separovaný zber v obci.
Obec má 22 zberných miest, a preto nie je fyzicky
možné usledovať, kde je čo plné   alebo opačne. Je
preto nutná spolupráca pri oznamovaní od občanov, či
sú alebo nie sú kontajnery plné. Rozum zostáva stáť,
že kontajnery, hlavne na PET fľaše, papiere sú sústavne preplnené z dôvodu, že sa nestláčajú. Preto sa
tieto kontajnery rýchlo zaplnia, za ktoré obec potom
platí, hlavne za prevážanie prázdneho vzduchu, ale
na starostu a úrad sa krivo pritom pozerá, a to všetko
je hlavne pre lajdáckosť ľudí. Na túto tému som sa
viackrát vyjadroval, upozorňoval, no zbytočne. Asi
bude najlepšie, ako v niektorých obciach, prejsť na
igelitové vrecia do dvorov a znášať nečistoty, zápach.
Potom si každá domácnosť bude  zodpovedná sama
za seba.
Takisto obec zabezpečuje aj uskladňovanie
tráv na bývalom JRD. Pretože 1 deň a ešte k tomu
dopoludnia,   nebol pre občanov moc vyhovujúci,
preto sa budú  zberať  pokosené trávy, resp. drobné
konáre vždy v utorok od 15.00-16.00 hod a v sobotu
od 14.00-15.00 hod. Bližšie informácie - na obecnom
úrade a je potrebné sa vždy ohlásiť vopred.
Obec tiež zabezpečuje uskladnenie drobného
stavebného odpadu   - napr. rekonštrukcie kúpeľní,
tento zber je tiež nutné dohodnúť so mnou, resp. informácie podá pracovník na  obecnom úrade. O potrebe vývozu drobného stavebného odpadu je nutné
nás informovať minimálne 48 hodín vopred. Občan
si zaplatí odvoz, kontajner, resp. celú réžiu s tým
spojenú a obci zasa poplatok za dočasne uskladnenie
sutiny a následný odvoz do oprávnenej zberne. Obec
nebude preberať zbúraniská väčšieho rozsahu, či iného odpadu, tieto si občan musí zabezpečiť osobne u
certifikovaného odberateľa - viď internet.
Obdobné problémy sú aj na cintoríne. Napríklad, v lete sa na novom cintoríne asi na piatich
hroboch uskutočnila výstavba nových náhrobkov, no
zemina sa naviezla k najbližšiemu železnému oploteniu medzi tuje - čo na tom, že sa týmto ničí a hrdzavie oplotenie. Kamenárske firmy si veselo jazdia po
cintoríne a chodníkoch, ničia náš majetok asi tak heslom „Po nás potopa“. Preto vyzývame tých občanov,
z ktorých hrobov sa to navozilo, aby odviezli hlinu
tam, kam patrí. Jednoducho po niekoľkoročných skúsenostiach sa asi bude musieť uzamknúť cintorín, a
tak bude zamedzený vjazd akýchkoľvek motorových
vozidiel na cintorín. Následne sa vymenuje  správca a
bude sa dávať vstup iba so súhlasom obce.
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poďakovať všetkým občanom a
spoločenským organizáciám , ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o rozvoj tejto obce. Zároveň pripomínam obdobie spred desiatich
rokov, keď v roku 2006 začala éra
hodových slávností so všetkým, čo
k tomu patrí a verím, že všetci tí,
čo to dožijú, budú môcť opätovne
konštatovať o 10 rokov to isté, čo
súčasní občania. Verím, že všetci
si hody budeme užívať, poupratujeme svoje okolie domov a pri
oslavách si v tichej spomienke a s
pokorou spomenieme na tých, ktorým nebolo dopriate sa ich dožiť,
ale veď oni predsa ostávajú v našich srdciach. Na oslavách čakáme
delegácie z Čiech aj Poľska. Čo
sa týka programu, je dostupný už
na internete a v týchto zvestiach.
O občerstvenie sa postarajú naše
spoločenské organizácie. V mene
svojom Vás všetkých pozývam,
vrátane   poslancov a pracovníkov
obecného úradu. Veríme, že bude
pekné počasie a všetci si to v zdraví užijeme.
Na záver mi dovoľte, vážení spoluobčania,   popriať  Stráňavám a Stráňavcom veľa zdravia,
šťastia, pokoja v rodinách, aby
naša obec stále len napredovala aj
ďalšie desaťročia.
Ing. Jozef  Papán,
   starosta obce
Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad vzniká pri
prácach na nehnuteľnostiach ako
sú domy, chaty, záhrady, rôzne
prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých
postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)).
Drobný stavebný odpad je odpad,
(pokračovanie na strane 5)

Štatistika od posledného
vydania zvestí
NARODENIA
•
Tomáš BENIAČ,26 2. 2016
Stráňavy
•
Nikola MURÁRIKOVÁ, 3. 3. 2016
Stráňavy 505
•
Lujza KUBOVÁ, 28. 6. 2016
Stráňavy 159
•
Terézia KRAJČÍOVÁ, 30. 6. 2016
Stráňavy 58
•
Andrea VEREŠOVÁ, 3.8.2016
Stráňavy 530
SOBÁŠE
•
Michal BOLIBRUCH  
a Jana PÚČKOVÁ   23. 4. 2016
•
Tomáš TURIANIK a MUDr. Soňa
KUBIČKOVÁ 23. 4. 2016
•
Lukáš DULA a Adela JANUSOVÁ
21.5.2016
•
Juraj MAJTAN a Jana HRÍŇOVÁ 2.7.2016
•
Marek MOJSKÝ a Laura JANICOVÁ
16.7.2016
•
Erik RECHTORÍK a Simona ĎURANOVÁ
6.8.2016
•
Jaroslav PIROHA a Lucia LONĆÍKOVÁ
25.9.2016
ÚMRTIA
•
Ivan KOLLÁR 5.5.2016
•
Štefan ĎURNEK 9.5.2016
•
Milan SYROVÁTKA 30.5.2016
•
Jozef GAŠPER 2.7.2016
•
Valéria KOLLÁROVÁ 14.8.2016
•
Klement BIZÍK 3.9.2016
PRIHLÁSENÍ
•
Mgr. Ján KURILKO 304
•
Mgr Eva KURILKOVÁ 304
•
Lucia KURILKOVÁ 304
•
Karin KUBICOVÁ 304
•
Ivana MORAVIČOVÁ 304
•
Ing. Dana POSPÍŠILOVÁ 534
•
Miroslav POSPÍŠIL 534
•
Martin POSPÍŠIL 534
•
Martin MACHAVA 64
•
Mgr. Gabriela ŠVIKRUHOVÁ 64
•
Martin MACHAVA ml. 64
•
František ŠTALMACH 524
•
Vladimíra SVITKOVÁ 524
•
Sára Františka ŠTALMACHOVÁ 524
•
Rebeka Rafaela SVITKOVÁ 524
•
Peter Rafael SVITOK 524
•
Maxime MELO 51
•
Inna MELOVÁ 51
•
Mgr. Ľudovít ŠEBESTA 122
•
Simona RECHTORÍK ĎURANOVÁ 505
ODHLÁSENÍ
•
Jana BOLIBRUCHOVÁ
•
Marcela KUBICOVÁ
•
Tomáš SANTA
•
Matej SANTA
•
Mgr. Dana JANUROVÁ
•
Adela DULOVÁ
•
Jakub BULKA
•
Peter HOLBOJ ml.
•
Jana MAJTANOVÁ
•
Dominika MORAVČÍKOVÁ
•
Marek ŠPALEK
•
Vendelín PÚČEK ml.
•
Viktória MOJSKÁ
•
Laura MOJSKÁ
•
Miroslava KOŠÚTOVÁ
•
Pavol KOŠÚT
•
Erika MACEJKOVÁ
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Ďalšou pripravovanou akciou obce
bolo postavenie tretej nájomnej
bytovky na Dolných pažitiach
(nad Polomárskou bytovkou). Keď
pri vysporiadavaní  urbarských pozemkov v minulosti u likvidátora v
Banskej Bystrici obec spoločne so
starým výborom ústretovo spolupracovala, z čoho vznikol prísľub
urbariátu na predanie pozemku
pod túto nájomnú bytovku. Obec
medzičasom pripravila a zokruhovala potrebné siete, hlavne kanál,
vodu za niekoľko desiatok tisíc
eur. Všetky náležitosti, čo takéto
bytovky potrebujú - ako sú parkoviská, absolútnu dopravnú prístupnosť.... a súčasná veľmi priaznivá
situácia na ŠFRB až 100% kladné
vybavovanie žiadostí. Pretože už
viem, ako a kde klopať na dvere, mali sme aj pripravené možné
opakované projekty dvojizbových
bytov v počte 14-tich - 18tich bytov podľa projekčných dispozícii
pozemku. Obec koncom minulého
roku preto požiadala nové vedenie Urbariátu Stráňavy o predaj už
tohto prisľúbeného pozemku. Na
náš údiv nám to bolo zamietnuté
bez akéhokoľvek vysvetlenia, a
veta „Za predaj pozemku je zodpovedný výbor Urbariátu zvolený na
valnom zhromaždení v marci 2015
a je zodpovedný za zveľaďovanie
majetku a financií Urbariátu.“ Toto
nepotrebuje komentár a ďalšie
riadky by bolo na škodu plytvať
papierom a tonerom. Keď porovnávam spoluprácu spred desiatich
rokov pri bytovkách nad školou s
Urbariátom Trnové, nedá sa to porovnať - boli veľmi ústretoví po
všetkých stránkach. Nechcem viac
rozoberať túto smutnú situáciu v
čase hodov, ale len odporučiť mladým ľuďom a tým, čo nemajú kde
bývať, resp. nemajú na hypotéky,
aby hľadali odpoveď na súpisnom
čísle 96 a nie na obecnom úrade,
pretože ten robil všetko preto, aby
sa bytovka stavala.
Keďže v tomto roku si pripomíname okrúhle 660. výročie
(1356-2016) od prvej písomnej
zmienky Stráňav, dovoľte mi ešte
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Letný tábor v Zliechove
,,Bolo super,pôjdem tam aj budúci rok...“
Po úspešnom minuloročnom tábore i tento rok p. farár P.
Hrvol zorganizoval pre deti v čase
od 18.7. do 22.7.2016 letný tábor
v dedinke Zliechov, ktorá ponúka svojim nádherným prírodným
okolím prostredie na aktívny oddych i rozjímanie. 34 detí od 6
do 15 rokov a  10 dobrovoľníkov
-animátorov (Lucka Brodňanová, Mirka Barošincová, Timea
Hrušková, Miladka Šechná, Barbora Bačinská, Katarína Pytlová, Patrik Badík, Lukáš Brodňan,
Samuel Štrba, Samuel Kohút) na
čele s p. farárom sa 18.7. vydalo
na ,,dobrodružnú“ cestu za oddychom i poznaním. Viezli sme si so
sebou Sv. Písmo, ktoré
bolo základným motívom
celotýždenných
aktivít
- konkrétne kniha Genezis- stvorenie sveta. Každý deň sa deti pomocou
starostlivo pripravených
aktivít oboznamovali a
zamýšľali nad jednotlivými dňami stvorenia sveta.
Pravidelné striedanie interaktívnych prezentácií,
tvorivých aktivít (kreslenie, strihanie, lepenie,
modelovanie, odlievanie
sádry, batikovanie), pantomímy,
dramatizácie,
pohybových aktivít a samozrejme
spevu deti dostatočne motivovalo k aktivite a radosti. Niektoré
aktivity bolo nutné realizovať v
skupinách, preto sme vytvorili 4
skupiny, ktoré si deti pomenovali. Delfíni, Nesmrteľní, Angels a
Božia 124-ka. Deň sme začínali a
ukončili modlitbou. Obzvlášť večerná modlitba bola inšpiratívna,
kde deti v skupinách ďakovali za
mnohé, čo bolo pre nich dôležité.
Navštevovali sme miestny kostol
počas večerných sv. omší a niečo
sa deti dozvedeli aj o jeho histó-

rii. Východ mesiaca sme v stredu
vítali opekačkou. Štvrtkové dopoludnie deti absolvovali turistickú
vychádzku, popoludní športovú
olympiádu. Ako v každom tábore
ani v tomto nesmela chýbať diskotéka...zažili sme s deťmi veľmi
veľa krásnych chvíľ. Boli aj momenty slzičiek, keď sa zacnelo po
domove, ale vždy sa našla náruč
a láskyplné pohladenie a podarilo
sa nám tie slzavé momenty zvládnuť. Niektoré deti boli od rodiny
prvýkrát a bola to pre nich skúška
samostatnosti, ktorú zvládli na jednotku. Nielen zábava, ale aj povinnosti boli súčasťou pobytu- hlavne
udržiavanie poriadku, ktoré bolo

denne kontrolované, bodované
a v závere aj vyhodnotené. Bolo
úžasné sledovať tú vekovo rôznorodú skupinu detí, ktoré spolu vychádzali priateľsky a tvorili priam
rodinnú atmosféru. Vytvorili sa
nové priateľstvá a upevnil vzťah
animátorov, detí a nášho p. farára.
Celý týždeň sa pomocou ,,dennej
pošty“ obdarovávali kresbičkami,
listami. Plní dojmov a zážitkov sa
v piatok popoludní vrátili do náručí svojich rodičov..a mnohé so
slovami: ,,Bolo super, pôjdem aj
budúci rok...“ O tom svedčia aj ich
krátke hodnotiace lístočky, v ktorých odpovedali na konci pobytu  
na otázku ,,Čo sa mi páčilo a nepáčilo v tábore“. Úprimné odpovede
sa nedajú všetky citovať, tak aspoň
niekoľko...  

Bola som tam, videla a zažila som to, tak môžem povedať: ,,Bolo tam
super a ak sa bude dať, pôjdem aj budúci rok“.             Katarína Pytlová
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Služba Bohu
      Byť miništrantom je náročná
služba, pretože vyžaduje od mladého človeka mnoho vecí. Ako by
sa mal správny miništrant správať
v kostole, ale aj mimo neho? Hlavné je, vždy a všade sa správať ako
kresťan.
Latinské slovo ministrare sa dá
preložiť ako „slúžiť“, čo znamená
druhému človeku robiť to, čo si
praje. Takže, kto miništruje, slúži.
Slúži pri oltári, ale i mimo neho,
kňazovi a všetkým blížnym.
Miništrant je chlapec alebo mladý
muž, ktorý požičiava svoje ústa,
ruky a seba, aby Pán mohol prísť
medzi nás. Miništrant, keď miništruje, sa dáva Pánu Ježišovi do
služby.
     V súčasnosti je v našom kostole
15 miništrantov, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas službe
Bohu. Ale radi privítame medzi
seba aj nových členov.
A aké sú naše pravidlá?
•
Miništrant si plní zodpovedne svoju službu pri oltári a chodí na miništrantské schôdzky.
•
Miništrant sa správa pozorne, ticho a zbožne v kostole, ale aj
pred omšou v sakristii a tiež mimo
kostola.
•
Miništrant slušne rozpráva
a je poslušný.

•
Miništrant chodí čistý a
upravený do kostola.
•
Miništrant
svoje
miništrantské oblečenie udržuje v
čistote, riadne ho ukladá do skrine
a neničí ho.
•
Miništrant chodí včas na
svätú omšu, najneskôr 10 minút
pred začiatkom.
•
Miništrant sa modlí, má
rád Pána Ježiša a snaží sa byť príkladom pre druhých.
•
Miništrant pravidelne chodí na svätú spoveď a na sväté prijímanie.
•
Miništrant pozná svoje povinnosti počas liturgie a snaží sa v
nich zdokonaľovať.
•
Miništrant
pomáha
druhým.
•
Miništrant je čestný, pravdovravný a dokáže si uznať svoju
chybu.
•
Miništrant plní svoje sľuby.
     No miništrovanie to nie sú len
pravidlá a služba Bohu, ale aj veselé stretnutia, na ktorých hrávame futbal, rôzne spoločenské hry
a aktivity. Mávame tiež opekačky,
chodíme na výlety a každý rok sa
tešíme do tábora v Zliechove.
     Tak ako, chlapci, prídete medzi
nás?
Ja miništrujem 10 rokov
a považujem si za veľkú česť byť
miništrantom pri oltári Pána Boha.
		
Lukáš Brodňan

ktorý produkujeme pri realizovaní
stavebných prác, ako sú: prístavba
a opravy rodinných domov (výmena okien dorábanie okien, výmena
dverí, dorábanie dverí, budovanie
schodísk, prístreškov atď. ), stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy,
výmena a oprava okien, výmena
a oprava dverí, oprava balkónov,
oprava stien a stropov atď.), stavba
a oprava garáží, altánkov, záhrad,
chodníkov atď..
     Medzi jednotlivé druhy produkovaného drobného stavebného
odpadu patrí:
Betón: ktorí vzniká pri údržbách
a demoláciách betónových stavieb
alebo betónových častí stavieb.
Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných
látok,
Tehly: tento odpad vzniká pri
údržbách a demoláciách rôznych
murovaných stavieb. Je spravidla z
pálenej hliny (ílu) , ale môže ísť aj
o surovú hlinu – tzv. „nabíjania“ ,
resp. o tehly zo surovej , nepálenej
hliny. Takisto sem možno zaradiť
škridlice z pálenej hliny a obdobné
výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez
obsahu nebezpečných látok,
Obkladačky dlaždice a keramika:
ide o odpad vznikajúci najmä pri
rekonštrukciách či demoláciách
kúpeľní , podláh , krbov , obložení stien a múrov a podobne. Sú to
materiály spravidla na báze porcelánu , iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí
do skupiny inertných odpadov a je
bez obsahu nebezpečných látok,
Zmes predchádzajúcich komodít.
Medzi drobný stavebný
odpad patria hlavne zmesi betónu,
tehál rôzneho druhu, obkladačiek,
dlaždíc, keramiky, zmesi omietok
a pod. Po opotrebení, likvidácii
vzniká z neho drobný stavebný odpad. Po úprave je ho možné znova
použiť na stavebné práce.
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Účastníci a animátori letného tábotra v Zliechove

(pokračovanie na strane 5)
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V bolestiach odetá
V bolestiach odetá, vznešená Panna, národ náš oddávna volal ťa Mama.
Syn tvoj sám z kríža nám povedal slová: „Aj vašou odteraz Matka je moja.“
Hľa, tvoj syn – synovia, národ náš milý, a dôverou ku tebe, Patrónka, hľadí.
S dôverou pozerá na teba – Mama, kto deťom pomôže ak nie – ty sama?
V bolestiach odetá, vznešená Panna, Syna máš v náručí: aj národ pritúľ náš, čo volá, prosí ťa,
Ochráň nás v tento čas, všetkých si poskrývaj v záhyby – pod svoj plášť.
Drahí bratia a sestry.
Rýchlo prešiel čas prázdnin a
dovoleniek a sme pred slávením našich
hodov. Budeme sláviť patrónku našej farnosti a celého nášho národa Sedembolestnú Pannu Máriu. Udalosť, keď Pán Ježiš
zveruje Jánovi svoju Matku a matke Jána,
poznáme všetci. Tieto slová siahajú až
podnes: „Hľa tvoja Matka, hľa tvoj syn.“
Od tej chvíle je Mária našou Matkou a my
všetci sme jej deti. Teda každý, kto chce
sa utiekať a prosiť ju o pomoc a ochranu.
Albino Luciani, neskorší pápež
Ján Pavol I. v jednom zo svojich príhovorov povedal: Sedem Máriiných bolestí nie
je výmyslom blahoslavenej Magdalény
z Canossy, ale sa nachádzajú vo Svätom
Písme.
Prvá bolesť: Svätý Lukáš uvádza, že keď Mária priniesla dieťa do Jeruzalema, aby ho obetovala, vzal ho Simeon
do náručia, velebil Boha a prorokoval, že
dušu Matky prenikne meč.
Druhá bolesť: je útek Svätej rodiny do Egypta.
Tretia bolesť: Ježiš sa stratil v
chráme. Keď ho Mária a Jozef našli nerozumeli jeho odpovedi. Plní starosti a
strachu ho tri dni hľadali.
Štvrtá bolesť: Je bolesť pod Ježišovým krížom.
Piata bolesť: Spája sa s Ježišovým utrpením a súhlasí s jeho obetou.
Šiesta bolesť: drží v náručí mŕt-

ve telo svojho syna.
Siedma bolesť: uloženie Ježišovho tela do hrobu.
Vidíme, že Mária vedela čo je
bolesť, utrpenie, ale aj radosť z pokorného prijatia Božej vôle. Chce nám pomáhať verne kráčať za jej synom Ježišom
Kristom, ktorý povedal: „Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba vezme svoj
kríž a nasleduje ma.“
Spojme naše bolesti so Sedembolestnou a
prosme ju, aby nám vyprosovala potrebné milosti, lebo kto vytrvá do konca bude
spasený.

Viera alebo folklór
Každý rok je v našej farnosti
slávnosť 1. svätého prijímania. Každý
tretí sviatosť birmovania. Pán Ježiš nám
ustanovil 7 sviatostí. Delíme ich do troch
skupín:
1. Iniciačné sviatosti, to sú tie
ktoré uvádzajú človeka do života  a to sú:
krst, Eucharistia, birmovka.
2. Uzdravujúce sviatosti, ktoré
majú pomáhať liečiť choré srdce, teda
vzťah k Pánu Bohu a k ľuďom a to sú:
sviatosť pokánia, teda svätá spoveď a pomazanie chorých.
3. Stavovské sviatosti: manželstvo a kňazstvo.

Panna Mária Sedembolestná, oroduj za nás.
Cez sviatosti má človek kráčať k Pánu Ježišovi a zjednocovať sa
s ním a takisto aj s našimi blízkymi.
Skrze sviatosti pociťujeme milujúcu
ruku Boha, jeho milosrdenstvo, ale aj
spoznávame jeho vôľu a ako ju máme
konať v našom živote.
K prijatiu každej sviatosti sú
dôležité dve skutočnosti:
1. naša úprimná viera,
2. úmysel chcem prijať túto konkrétnu
sviatosť.
K prijatiu každej sviatosti patrí aj dostatočná príprava srdca,
rozumu a slobodnej vôle. V šiestich
sviatostiach nám Pán Ježiš dáva svoju
milosť a v jednej nám dáva ten najväčší dar seba samého v Eucharistii.
Každý rok sa konajú vo všetkých
farnostiach slávnosti 1. svätého prijímania. Samozrejme je tomu tak aj u
nás v našej farnosti. Čo hovorí Kódex
cirkevného práva o prijatí Eucharistie:
Kán. 913§ „Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom,
vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby
primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a
nábožne mohli prijať Pánovo telo.“
Kán. 914§ „Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako
aj farára postarať sa, aby sa deti po
dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom:
úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti,
ktoré nedosiahli používanie rozumu
alebo ktoré nepovažuje za dostatočne
pripravené.“
V našej diecéze sa pripravujú na prijatie svätého prijímania deti
v treťom ročníku základnej školy.
Vedomostná príprava detí prebieha
na hodine náboženstva v škole, ktorú deti bez problémov zvládnu. Duchovná príprava zahŕňa účasť detí a
samozrejme aj rodičov na nedeľných
svätých omšiach a v prikázané sviatky, ktoré počas roka slávime. Modlitba detí a zasa rodičov, účasť detí na
detských svätých omšiach. K príprave detí pokladám aj prípravu rodičov,

6
O
Š

Y

K

AV

Ò

Á

R

ST

ktorá sa oná stretnutím raz do mesiaca. Tieto stretnutia som mával v škole
v triede, ale pozor bude zmena tento
školský rok budú stretnutia rodičov
bývať v spoločenskej miestnosti na
fare a to večer po svätej omši. Kedy
bude stretnutie vyhlásim v nedeľných
oznamoch. Milí rodičia tieto podmienky prípravy sú vám ponúknuté a
ponechané na vašom slobodnom rozhodnutí. Aj Pán Ježiš povedal: „Kto
chce ísť za mnou .....“ Nikoho nenútil.
Ak sa vy slobodne rozhodnete nedodržať ponúknutú prípravu, potom rešpektujte prosím aj slobodné rozhodnutie farára, ktorý je zodpovedný za
prípravu detí k svätému prijímaniu.
Jeden rabín navštívil učených
mužov. Prekvapil ich otázkou: „Kde
býva Boh?“ Smiali sa mu a vravia:
„Čo to tárate! Veď celý svet je plný
jeho nádhery a velebnosti!“ On však
odpovedal na svoju vlastnú otázku
takto: „ Boh býva všade, kam ho pozveme.“
Moji drahí, nech slávnosť
svätého prijímania je naším pozvaním
Boha do našich životov. Boh chce
vstúpiť do vašich životov a rodín cez
vaše deti. Nezatvorme pred ním svoje srdcia, ale otvorme ich jeho láske
a milosrdenstvu. Verím, že slávnosť
svätého prijímania nebude iba o folklóre a jednom dni, ale že budete z
Eucharistie žiť celý život.
Nech Matka Božia a naša
nám k tomu pomáha a vyprosuje milosti.
Mgr. Pavol Hrvol
správca farnosti

Pápež: Ukážte fanúšikom
morálne princípy
Pápež František sa 20. mája prihovoril vedeniu najvyššej futbalovej ligy v
Taliansku a členom talianskych klubov Juventus Turín a AC Miláno. Obe
mužstvá prijal pri príležitosti národného finálového zápasu, na ktorom sa
21.mája stretli na Olympijskom štadióne v Ríme.
Futbalistov, funkcionárov a
technikov talianskych klubov Juventus Turín a AC Miláno pápež František prijal v Klementínskej sále. V
príhovore ocenil profesionálne kvality a pekné tradície oboch mužstiev i
futbalu vo všeobecnosti.
Svätý Otec športovcom okrem iného
povedal, že ich úspech závisí od viacerých ľudských čností: od harmónie,
lojálnosti, schopnosti priateľstva, dialógu a solidarity. Poznamenal, že tieto
duchovné hodnoty sa pri športe stávajú aj športovými hodnotami.
Pápež František futbalistov vyzval,
aby medzi nimi nikdy nezlyhalo bratstvo, vzájomný rešpekt, pochopenie a
odpustenie a aby tak boli dobrým príkladom najmä pre svojich fanúšikov.
“Buďte majstrami v športe, no predovšetkým majstrami v živote! Vždy
vyzdvihujte to, čo je naozaj dobré a
krásne a buďte svedkami pravých
hodnôt, ktoré musia charakterizovať
pravý šport; a nebojte sa jasne a s rozvahou ukázať svetu vašich obdivovateľov morálne a náboženské princípy,
ktorými sa chcete inšpirovať vo svojom živote,” zdôraznil Svätý Otec.

Hasiči varujú
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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 presvedčuje 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 neponechávajte 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 nebezpečenstvo 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
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.

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2016

POZÝVAME VÁS :

STRÁŇAVSKÉ HODY 2016

15., 17. a 18. septembra na námestí v Stráňavách
PROGRAM :

15. septembra : 10.30 hod. - Hodová svätá omša v kostole Sedembolestnej Panny Márie
v Stráňavách s hodovým vínom a koláčmi, koncertovanie dychovej hudby Stráňavy

17. septembra (sobota)
- vystúpenie detí MŠ a ZŠ
- spevácka skupina „Dolinka“
- Jaroslav Gažo - člen skupiny Arzén
- Jaro Moravčík a jeho tanečná skupina
Miloslav Krajčík, Maja Velšicová a LUK dance
- Michal David revival
- skupina „ŠOK“
- Discorama - Jaroslav Hruška
- Ohňová show
- Ohňostroj

18. septembra (nedeľa)

- Jaroslav Hruška

V tomto období si obec pripomína Deň baníkov

Sprievodnou akciou počas hodov, ale aj neskôr, bude výstava
„Od histórie k súčasnosti“ o Obci Stráňavy a prác detí MŠ a ZŠ vo vestibule kultúrneho domu
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Stráňavci v divadle

MOTOKROS

Dlho sme hľadali, čo by sme
také typické stráňavské na hody robili. Guláš je všade, naši susedia varia
“ľekvár”, a tak sme sa minulý rok
rozhodli rozbehnúť súťaž o najlepší
posúch.
Aj tento rok nám únia žien
pomôže pri organizovaní súťaže o
najlepší posúch. Preto vyzývame
šikovné gazdinky, aby doniesli svoje
kuchárske umenie na hody a skúsili
vyhrať cenu : putovný valček.
Prinášame Vám aj recept na
posúchy :
1 kg
múka hladká špeciál
1/2 l mlieko
2 ks
droždie
3 ks
vajíčka
2 dcl oleja
2-4 lyžice
cukru
1/2 lyžice
soli
1 ks
prášok do pečiva

Dňa 20,06.2016 sme sa
rozhodli ísť na muzikál Tisícročná
včela do divadla Andrea Bagara v
Nitre, kde nás už čakal náš rodák
Jaro Moravčík - choreograf tohto
muzikálu. V divadle privítal osobne “STRÁŇAVY” riaditeľ divadla
p. Grešo.
Tento muzikál bol o Slovensku a Slovákoch.
O našich životoch, snoch,
snaženiach, trápeniach a túžbach,
o schopnosti vzdorovať osudu, slobodne a naplno žiť, ľúbiť ... Vydobyť si svojbytné miesto na svete.
Po skončení divadla sme sa
vyfotili s hlavnou herečkou “Tisícročnou včelou - Evou Pavlíkovou”  
a samozrejme aj našim rodákom
Jarom Moravčíkom, a keďže bol
práve čas obeda, dali sme si na
námestí obed, dobrú kávu a zmrzlinu. Nakoniec sme nastúpili do
autobusu, kde sa s nami rozlúčil aj
p. Moravčík. Poprial nám šťastnú
cestu. V autobuse bolo veselo, kde
nám vyhrával na heligónke Mirko
Pelc a zaspievali sme si veselé pesničky.

Opät sa darilo veľmi dobre
našim chalanom v medzinárodnom
motokrose MX-QAUD CHAMPIONSHIPS.
Vo Sverepci nás potešil
Alex Kučes v triede MX PROFI, v ktorej skončil celkovo na
2. mieste. Preteky Čataj v blatistom teréne sa začali veľmi dobre.
Po zranení sa vrátil do kolotoča motokrosu Peter Vereš v
triede MX 450 HOBBY a v prvej
jazde sa umiestnil na vynikajúcom
3. mieste.
V druhej jazde po zlom
štarte sa doťahoval na popredných jazdcov, ale stačilo to na
10. miesto, čo mu vynieslo celkovo krásne 6. miesto.
Alex Kučes v triede
MX450 PROFI v prvej jazde po
vynikajúcom štarte bol na 1. priečke. Skončii na výbornom 4. mieste. Druhú jazdu mal Alex veľkú
smolu - hneď po štarte do neho narazil jazdec. Nepríjemne sa zranil a
preteky nedokončil.
Radoslav Peško v triede
MX 450 OPEN sa v prvej jazde umiestnil na 9.mieste. Druhá
jazda mu vyšla lepšie, umiestnil sa
na 6. priečke. Celkovo skončil na
7. mieste v najviac obsadenej triede.
Richard Časnocha v triede
MX4 sa umiestnil v prvej jazde na
krásnom 8. mieste. Druhá jazda
bola opät smolná. Na skoku spadol, zranil sa a pretek nedokončil.
Rastislav Valach sa v prvej
aj druhej jazde v triede MX2
HOBBY umiestnil na 9. mieste po
viacerých ľahkých pádoch.Veľká
pochvala patrí aj trénerovi Jánovi
Kučesovi a mechanikovi Jánovi
Vandlikovi.

Kvások:
letné mlieko, droždie a cukor nechať
kysnúť 5-10 minút.
Cesto :
Do kvásku pridáme múku, vajcia, soľ,
olej, prášok do pečiva. Vypracujeme
cesto (cca 10 min). Ihneď môžeme
vykrajovať na doske kolieska alebo
krájať štvorčeky. Do stredu dáme
plnku
(zemiakovú,
kapustovú),
zabalíme ako buchtu a potom ju
roztlačíme na posúch. Ukladáme na
vymastený plech, potrieme olejom a
pečieme do rúžova. Upečené ihneď
potrieme olejom.

Stráňavci na predstavení muzikálu Tisícročná včela od Jaroslava Moravčíka
v DAB Nitra. Na fotke tiež herečky Evka Pavlíková a Alenka Pajtinková.
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POSÚCHY

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2016

Pre deti

Pomôžeš mačke najisť cestu ku klbku
aby sa mohla zahrať ?

Vylušti tajničku a ak ťa vylosujeme, dostaneš sladkú odmenu. Nezabudni napísať svoje menoa a číslo domu.

Meno : .....................................
Adresa : ..................................
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Krížovka

LEN V TLAČENEJ PODOBE

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 2/2016

Blahoželáme výhercovi

Výherca : Martinková Štefánia, Stráňavy 331
Správne riešenie : Neslúžila niekedy tvoja matka na mojom zámku?
Výsosť. Matka nie, ale môj otec !
Nezabudnite lúštiť, vyžrebovaný výherca získava 5,- €, ktoré si po najbližšom
vydaní Stráňavských zvestí môže vyzdvihnúť v pokladni na obecnom úrade.
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VI. liga SEVER - ročník 2016/2017
TABUĽKY

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

Oravské Veselé
Tvrdošín
Belá - Dulice
Staškov
Trstená
Stráňavy
Bánová
Závažná Poruba
K. N. Mesto
Rosina
Turč. Štiavnička
Dolný Kubín
Bytča
Diviaky

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5

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

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

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

10:2
16:3
16:6
14:8
14:8
9:3
12:9
8:10
9:10
7:16
3:6
6:12
5:22
5:19

DORAST :

13
10
10
10
9
9
9
6
5
4
3
3
2
1

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

Veľké Rovné
Stráňavy
Hliník
Bytčica
Horný Hričov
Hôrky
Predmier
Krasňany
Štiavnik
Dlhé Pole
Nededza
Rosina
Turie
Zbyňov

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4

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

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

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

Strečno
Nededza
Rajec
Višňové
Vysoká n. Kysucou
Zborov n. Bystricou
Skalité
Oščadnica
Podvysoká
Varín
K. N. Mesto B
Čierne
Stráňavy
Radoľa

DOSPELÍ :
21:1
18:5
12:2
23:11
18:10
13:7
12:7
14:7
17:7
5:15
8:20
1:12
1:23
4:40

12
12
12
9
7
7
7
6
3
3
1
0
0
0

Rozlosovanie žiaci
6. kolo 11.09.2016 10:00
Stráňavy - Nededza
2. kolo 15.09.2016 10:00
Stráňavy - Hôrky
7. kolo 18.09.2016 10:00
Bytčica - Stráňavy
8. kolo 25.09.2016 10:00
Stráňavy - Rosina
9. kolo 02.10.2016 10:00
Horný Hričov - Baník Stráňavy
10. kolo 09.10.2016 10:00
Stráňavy - Turie

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

11. kolo 16.10.2016 10:00
Krasňany - Stráňavy
12. kolo 23.10.2016 10:00
Stráňavy - Veľké Rovné
13. kolo 30.10.2016 10:00
Hliník - Stráňavy

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

13:3
25:4
16:2
16:5
9:6
8:5
8:6
7:7
5:17
4:9
1:8
4:13
3:16
5:23

12
10
10
10
10
7
7
5
3
1
1
1
1
0

Rozlosovania

6. kolo 11.09.2016 15:30
Diviaky - Stráňavy
7. kolo 17.09.2016 11:00
Stráňavy - Oravské Veselé
8. kolo 25.09.2016 15:00
Staškov - Stráňavy
9. kolo 01.10.2016 14:30
Stráňavy - Závažná Poruba
10. kolo  08.10.2016 14:30
K. N. Mesto - Stráňavy
11. kolo  15.10.2016 14:00
Stráňavy - Tvrdošín
12. kolo  23.10.2016 14:00
Trstená - Stráňavy
13. kolo  29.10.2016 14:00
Stráňavy - Dolný Kubín
5. kolo 05.11.2016 13:30
Stráňavy - Turč. Štiavnička

DORAST :

6. kolo 10.09.2016 14:00
Stráňavy - Varín
2. kolo 15.09.2016 15:30
Stráňavy - Rajec
7. kolo 18.09.2016 12:30
Strečno - Stráňavy
8. kolo 24.09.2016 14:00
Stráňavy - Radoľa
9. kolo 02.10.2016 12:00
Višňové - Stráňavy
10. kolo 08.10.2016 14:00
Stráňavy - Čierne
11. kolo 15.10.2016 11:30
Vysoká nad Kysucou - Stráňavy
12. kolo 22.10.2016 14:00
Stráňavy - K. N. Mesto
13. kolo 30.10.2016 10:00
Skalité - Stráňavy

MAJERČÁK
“večne druhý”
Náš rodák, pán Majerčák Július sa
zúčastnil majstrovstiev Slovenskej
republiky v jude vo váhovej kategórii do 100 kg. Opäť, tak ako na majstrovstvách v Českej republike sa
umiestnil na krásnom druhom mieste.
Blahoželáme a prajeme do
budúcna veľa úspechov.

Zdroj : www.futbalnet.sk k 06.09.2016
Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

