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Vážení spoluobčania,

Ò

Á

dovoľte, aby som
sa Vám prihovoril v
tomto
osobnejšom
podaní príhovoru. Tak
ako v minulom roku, aj tento rok sa
neuskutočnili plesy MŠ a ZŠ pre
COVID 19. Čo sa podarilo uskutočniť boli fašiangy so sprievodom
masiek s pohľadnými a upravenými, roztancovanými dievčatami, no
bez pochovávania basy, ale zato so
zabíjačkovými pochutinami. Počasie vyšlo, verím, že ste si to, vážení
spoluobčania, aj v zdraví užili.
ÍK

N

A
B

Všetkým tým, ktorí sa o
toto pričinili ako hasičom, folklóristkám, tak poslancom či iným občanom, za všetko ďakujem.
Tiež by som chcel vyzdvihnúť aj
duchovný prínos misijného týždňa
v našej farnosti.
Čo sa týka občianskej a
zdravotnej problematiky, Covid-19
akoby zázrakom prestal byť témou
č. 1, aj keď máme stále veľké počty
pozitívnych.
Dňom 24.02. sa začal smutným vojnový konflikt na Ukrajine.
Nemá význam tieto veci rozoberať, iba venovať tichú spomienku
a modlitby za obete či životy ľudí.
Každý občan má o tom z médií viac
informácií. Od tohto problému sa
odvíja aj chovanie ľudí a stále si
osobujú, že máme právo na všetko, zákonné aj nezákonné. Pripomínam, že žijeme v 21. storočí a
okrem toho máme aj povinnosti.
Poukazujem na to, že „sviatočka“ choroba z prebytku určite skončila.
Dokazuje to aj napríklad cena benzínu, a je len otázkou času, kedy sa
prejaví jeho vysoká cena za liter a
nastane zdražovanie potravín, energií a pod. Čiže budúcnosť bude veľmi ťažká po všetkých stránkach aj
pre mestá a obce. Hlavnou úlohou
samosprávy bude zabezpečiť chod

obce a služby pre občanov a tiež
chod ZŠ s MŠ so všetkými náležitosťami. Preto vopred upozorňujeme, že viaceré plánované investičné akcie sa neuskutočnia, pretože
nebude začo.
Týmito príkladmi chcem už opakovane upriamiť pozornosť aj na fakt,
že sme budovali, kedy sa dalo a
hlavne získavali financie „z vonku“
Eurofondy, či iné dotácie. Na základe aj týchto skutočností sme mohli
odkupovať pozemky pod KD a jeho
okolí, pri Múzeu či nájomných bytovkách. Čo ma mimoriadne teší,
vysporiadali sme pozemok na ihrisku bez úhrady o výmere cca 17,5
tis. m2 v prospech obce.
Či už išlo o ZŠ, telocvičňu,
šatne OŠK, námestie, rekonštrukcia kultúrneho domu, chodníky.....,
ale najviac som hrdý na kompletnú
rekonštrukciu MŠ. Už aj preto, že
prvé výberové konanie bolo o cca
180.000 s DPH drahšie ako to z r.
2019 a nemuseli sme vracať financie, ktoré sme dostali z eurofondov
v celkovej čiastke cca 400tis.€ . Celková rekonštrukcia stála 700tis.€,
ale v tejto sume je zahrnuté aj zateplenie starej časti MŠ. Na základe tejto investície si obec zobrala
pôžičku vo výške 300tis. T.č. sme
v polovici jej splácania. Bola to naozaj trúfalosť ísť do toho, ale podarilo sa, a preto ďakujem poslancom
aj pracovníkom OcÚ. Nechcem
spomínať rôzne ataky z radov občanov, prečo sa MŠ ide rozširovať,
prečo sa obec ide zadlžovať, ale teraz rozmýšľajú určite inak a snáď
majú nato teraz iný pohľad, či už
na priestorové alebo materiálne vybavenie škôlky – čo je skutočne hrdosťou našich Stráňav.
V súčasnosti, keď sa projekty stavieb z minulosti finančne
prehodnocujú 1,5-2,5 násobne, nechcem ani pomyslieť nato, koľko
by sme museli vynaložiť finančných prostriedkov za danú výstav-

bu v tomto čase. Jednoducho by
O
Š
sme boli bez šance a MŠ by
K bola
možno hygienou zatvorená pre nevyhovujúce sociálne zariadenia,
kotolňu, kuchyňu, výdajňu atď. Neviem si predstaviť ani všetko dať do
súvisu, čo by tým vzniklo. Keď sme
s kolegom dávali sumy za obdobie
od r. 2005, ktoré sme financovali
mimo podielových daní, tak sme
narátali príjem “z vonku” okolo 4,5
mil. eur, t.j. 135 mil. SK. Ešte raz
ďakujem všetkým poslancom, ktorí
tieto veci schvaľovali a týmto podporovali tento stavebný progres našej obce.
Tiež mi nedá nespomenúť, že obec
aj s mojou osobou, či ďalšími výborníkmi vo futbale zabezpečovala
celkový chod futbalu od zač. 90tych rokov. Len pripomeniem, keď
aj niektoré okresné mestá nemali
napr. vodu, plyn v šatniach, v Stráňavách tieto veci stále fungovali. Pri
futbale pracujem viac ako 30 rokov
a za toto obdobie sme účinkovali vo
vyšších súťažiach v regióne a to je
predsa poslanie funkcionárov obce,
aby sa starali o mladú generáciu,
ktorá reprezentuje Stráňavy.
Keďže sa v užšom manažmente obce pohybujem od volieb 1998 ako zástupca starostu a
od r. 2006 ako starosta, prešiel som
a užil si rôzne výpady voči mojej
osobe. Spomeniem napríklad len
ten posledný atak z 13.03.2022 o
poruche vodovodu. Osobne som
sa o tomto probléme dopočul až v
pondelok dopoludnia. Pripomínam,
že vo väčšine prípadov vodárne,
elektrárne nenahlasujú náhle /víkendové/poruchy, tieto si riešia vo
svojej kompetencii až na výnimky,
keď sa jedná o poruchy v pracovných dňoch, alebo väčších plánovaných rekonštrukciách. Na víkendovú poruchu väčšinou upozornia
hlavne pri tečúcej vode občania,
či rýdzou náhodou. Oficiálne sa v
drvivej miere toto dozvedáme až v
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pondelok a iné pracovné dni a ak by
som o tomto prípade vedel, určite
by sme túto poruchu nevyhlasovali
po 19-tej hodine miestnym rozhlasom, ale sms-kou. Tiež podotýkam,
že ak som bol požiadaný o pomoc
a riešenie podobných záležitostí,
vždy som sa ich snažil riešiť. Nech
mi niekto pripomenie, že som jeho
daný konkrétny prípad neriešil.
Vždy som sa o to snažil a podal výsledok, či bol taký alebo onaký.
Každé konanie starostu, ktorý výhradne podpisuje všetky listiny, či
sa jedná o rozhodnutia, či iné povolenia, je postihnuteľné po trestnoprávnej stránke. Hovorím to na
základe toho, že pri stavebných čin-

nostiach veľkého rozsahu, ako má
naša obec, som si svoje vytrpel aj
so svojimi spolupracovníkmi čo sa
týka stavebných povolení či kolaudácií, a preto sme boli veľmi opatrní pri určitých rozhodovaniach.
Pri určitých činnostiach, či potvrdeniach sme vždy pracovali na základe súhlasu právnych poradcov.
V týchto dňoch sa s vedením ZŠ a
MŠ zaoberáme o možnom obsadení telocvične pre potrebu Ukrajiny.
Predpokladáme, že počas letných
mesiacov budeme musieť zabezpečovať ubytovanie so všetkými
potrebami, čo priebežne riešime na
krízovom štábe podľa aktuálnej situácie.

a textílie znečistené olejom alebo
Zber
inými škodlivinami. Plasty znečisnebezpečného odpadu tené ropnymi látkami, riedilá, rozObec Stráňavy v spoluprá- púšťadlá, výbojky, ortuťové teploci s firmou T+T, a.s., Žilina, orga- mery, zvyšky pesticídov a látok na
nizuje zber nebezpečného odpadu. boj proti škodcom, žiarivky.
Ide o odpady s obsahom škodlivín :
batérie - autobatérie, batérie - suché
články, farby a lieky po záručnej
dobe, fotografický papier, tonery z
tlačiarní, výbojky, vody znečistené
olejom, chemikáliami, ustaľovače,
motorový olej, prevodovkový olej,
olejový filter, olejové látky, odpadové chemikálie, obaly, nádoby

Štatistika od posledného
vydania zvestí

NARODENIA
•
•
•
•
•

Dôrazne žiadame občanov,
Zber sa uskutoční v mesiaaby
zbytočne
už vopred nevytvárali
ci MÁJ, v 20. týždni, od pondelka
skládky !
16.05.2022 do piatka 20.05.2022.
Ďakujeme za pochopenie.
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Stráňavy 196
Stráňavy 39
Stráňavy 297
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Veronika BARILOVÁ a Branislav POŽÁR
			
22.1.2022
Janka BENIAČOVÁ a Milan LAHUTA
			
2.2.2022
ÚMRTIA
KRAMARA Miroslav
DAŇOVÁ Elena
KRAJČÍK Jaroslav
PASTORKOVÁ Anna
DANIŠ Štefan

19.12.2021
22.12.2021
27.12.2021
7.1..2022
25.2.2022

PRIHLÁSENÍ
•
•
•

ROJČEKOVÁ Iveta
VARINČIAKOVÁ Nikola
HLADOVÁ Sofia

549
299
299

ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•

MILO Matej
SÁRKOVÁ Nikola
KURIŠ Marek
KAMPASOVÁ Eva
MACEJKO Michal
MORAVIČOVÁ Ivana
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Firma T+T, a.s., Žilina, organizuje v našej obci, jarný zber
veľkoobjemového odpadu v mesiaci Máj.
Odpad sa bude zhromažďovať priamo do pristavených veľko- točne prostredníctvom facebooku,
SMS správ a webstránky obce.
kapacitných kontajnerov.

DANČÍKOVÁ Nela
ČERŇAN Matúš
BAĎO Damián
BITUŠÍK Jakub
PIROHOVÁ Karolína

SOBÁŠE

•
•
•
•
•

Veľkoobjemový zber

Všetky ďalšie dôležité informácie Vám oznámime doda-

Záverom mi dovoľte poďakovať
všetkým čo robia pre obec, či prospech nás ostatných, keďže nikto z
nás až na pár výnimiek takúto dobu
nežil, aby nás všetko zlé a bolestivé obchádzalo so želaním pevného
zdravia, šťastia a božieho požehnania, až sa Vám, vážení spoluobčania darí v pokoji a mieri prežívať
tento neľahký reálny dnešok.
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Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Žiline
N a p r i e k
sústavnému
zdôrazňovaniu
škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej
trávy v jarnom
období každoročne narastá počet
požiarov i výška
spôsobenej škody.

Vypaľovanie trávy
je protizákonné!

Vypaľovanie starých trávnych porastov
bolo v dávnejšej minulosti málo početné,
čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých pozemkov. Predpokladaný
úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú
škody, ktoré takéto požiare zapríčinia.
Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje
erózna ohrozenosť a umožní sa vyšší výpar
i presýchanie, napomáha sa rozširovaniu
odolnejších agresívnych druhov rastlín,
spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje
potravnú základňu vyšších živočíchov, a
tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo
znižuje celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii
celých populácií menej mobilných druhov.
Ku vzniku požiarov dochádza
nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov
v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj
podcenením okolností pri “riadenom vypaľovaní” a tiež úmyselným podpaľačstvom.
Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní
a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie
zo zákona NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov.
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 €
a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, právnická osoba až do 16 596 € . V prípade, že požiar
spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj
trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú
zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia
životom. V záujme zlepšenia situácie je
potrebné v rámci protipožiarnej prevencie
zvýšiť účinnosť osvetovo-výchovnej práce
nielen na školách, v poľnohospodárstve a
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lesnom hospodárstve, ale aj medzi najširšou verejnosťou. V teréne zas v aktuálnom
období treba vo zvýšenej miere zamerať na
prevenciu pozornosť lesnej stráže, poľnej
stráže a stráže prírody. Dôležité je aby aj
bežný občan neváhal a nahlásil takéto porušenie zákona na políciu.
Čo by ste mali urobiť, ak ste
svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov?
V zmysle § 61 zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. môže byť fyzickej osobe,
ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu uložená pokuta až do výšky
331 €. V prípade ak spôsobia požiar dokonca hrozí aj trestné stíhanie.

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na
ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112,
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie, uviesť
kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo
horí, kto volá,
uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne
požiarov a riadiť sa jej pokynmi, ak je to
možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké
prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a
pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia
na zamedzenie jeho šírenia,
vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti
a chorých ľudí,
poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej
ochrany - napríklad dopravné prostriedky,
Čo robiť v prípade
zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné
už rozšíreného požiaru ?
veci potrebné na zdolanie požiaru.
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE
Námestie Požiarnikov 1,010 01 Žilina

•

•
Podľa rozdeľovníka

•
Váš list Nslo/zo dňa
I

Naše číslo
ORHZ-ZA 1-24-007/2022

•

Vybavuje/linka

pplk. Ing. Marian Škola

Žilina

21.03.2022

Vec
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21
písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
od 22.03.2022 od 06.00 hod. do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa§ 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a
z u j e najmä:
•

fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

•

vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
OKRESN
RIADITEl'.STVO
HASIČSKtHO A ZÁCHRANNtHO

Telefón
+42 l/4 l /7072310

Fax
+421/41/7072209

E-mail
marian.skola@minv.sk

Internet
www.minv.sk
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V roku 2021 nás navždy opustili
Marián
Ondák

Štefánia
Berzáková

Angela
Ceterová

Žofia
Verešová

* 16.03.1924
† 23.1.2021

* 24.10.1958
† 27.1.2021

* 2.10.1941
† 30.1.2021

* 26.4.1930
† 17.2.2021

* 14.12.1942
† 18.2.2021

Peter
Ďurnek

Tibor
Belovič

Jozef
Šupej

Danka
Dupkalová

Žofia
Krejnusová

* 26.4.1938
† 23.2.2021

* 24.11.1945
† 23.2.2021

* 14.3.1939
† 4.4.2021

* 23.04.1971
† 6.4.2021

* 20.06.1935
† 3.5.2021

Rudolf
Koňuch

Vincencia
Hrušková

Irena
Gašperová

Michal
Lúčan

Oľga
Ožvoldíková

* 24.4.1959
† 16.6.2021

* 4.5.1944
† 1.7.2021

* 24.11.1931
† 23.7.2021

* 26.9.1953
† 22.11.2021

* 13.7.1936
† 30.11.2021

Ladislav
Šubík

Miroslav
Kramara

Elena
Daňová

Jaroslav
Krajčík

* 24.9.1960
† 26.11.2021

* 10.4.1948
† 19.12.2021

* 24.9.1940
† 22.12.2021

* 17.8.1962
† 27.12.2021
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Mária
Hodásová

Sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabúdame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
A ťažko je nám vysloviť, čo v srdciach cítime.
Svoj večný sen už snívate a v našej obci veľmi chýbate...
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Vzkriesenie viery
Na mojich útekoch do
Emauz zastav ma, Pane,
vysvetli Písma, polám sa v
chlebe,
zostaň, keď tma zakrýva svetlo,
nech vo mne nastane.
Vzkriesenie viery,
rozhorenie ťarbavého srdca,
SPOZNANIE TEBA,
osobné zmŕtvychvstanie.

Ľudové misie
vo farnosti Stráňavy
Misionári verbisti (Misionári
Spoločnosti Božieho Slova, SVD) sú
medzinárodným spoločenstvom katolíckych misionárov, založeným v roku
1875 nemeckým kňazom sv. Arnoldom Janssenom. Ich poslaním je svedčiť o Božej láske, aby sa každý člen
farského spoločenstva posilnil vo viere
a evanjeliu, napravil narušené vzťahy
s blížnymi a hlavne, zamiloval si Ježiša a jeho Cirkev. Nezanedbateľné je i
úsilie o ponúknutie kresťanskej viery
tým, ktorí ju zanechali alebo sa k nej
nedostali.
Prostredníctvom
ľudových
misií, ktoré sa nazývajú aj „farské“, k
nám prichádza Boh; je to požehnaný
čas pre farnosť, v ktorom sa milujúci
Boh chce zastaviť v dome každého
jedného a ponúka mu svoju milosť. Zároveň nám ukazuje našu cestu ku skutočnému cieľu života. Je to čas návratu
k hodnotám Evanjelia – k tomu, čím
sme sa stali pri našom krste a obohatili
pri prijímaní Eucharistie, sviatosti birmovania, či manželstva. Ľudové misie

sú časom obrátenia.
Pôstny týždeň od 6. do
13.3.2022 bol v našej farnosti Stráňavy
a filiálke Mojšová Lúčka týždňom pokornej modlitby a kontaktu s Bohom.
Na pozvanie nášho pána farára vdp. P.
Hrvoľa prišli vykonať duchovnú obnovu farnosti misionári páter Thomas
Tulung, SVD, pôvodom z Indonézie,
páter Johny Ambattu, SVD, pôvodom
z Indie a páter Pavol Baláž, SVD, zo
Slovenska.
Misionári nám priblížili a sprítomnili Boha a jeho pôsobenie rôznym
spôsobom, či už prostredníctvom slávenia svätých omší, sviatosti zmierenia, náuk ale aj stretnutí s deťmi a mládežou a návštevami chorých.
Sme vďační, že k nám misionári zavítali a pri stretnutiach na
omšiach, či mimo nich nám priblížili,
v čom spočíva ich misijné úsilie a ako
žijú ľudia vo vzdialených krajinách.
V priebehu ôsmich dní pátri
misionári slúžili omše, vysluhovali
sviatosti zmierenia, konali pobožnosti
a katechézy zamerané na rôzne témy,
ktoré vždy uviedli krátkou videoprezentáciou. Prednášali o poslaní muža a
ženy v rodinách a v Cirkvi. V ďalších
katechézach sa zamerali na tému hrie-

chu a odpustenia, ktoré sme zakončili
kajúcou pobožnosťou. Pri téme o krste
sme si obnovili krstné sľuby a po kázni o Eucharistii pátri požehnali chlieb,
ktorý potom rozdali veriacim. V piatkovej pobožnosti spojenej s pomazaním chorých sme rozjímali o hľadaní
slávy v kríži Pána Ježiša Krista, ktorú
sme zakončili dojímavou krížovou
cestou v prítmí sviečok a poklonou
pred krížom. Po stretnutí s rodičmi a
deťmi sa katechéza opäť vrátila k téme
rodiny – jej zmyslu a poslaní, po ktorej
si manželia mohli obnoviť manželské
sľuby.
Počas záverečnej slávnosti v
nedeľu misionári požehnali misijné
krížiky, ktoré nám zostali na pamiatku,
ako aj veľký misijný kríž. Ten zostáva v našom spoločenstve ako svedok
toho, čo sa tu v čase misií dialo a hovorilo.
Veľké a úprimné Pán Boh zaplať pátrom misijnej spoločnosti, ale i
nášmu pánu farárovi vdp. Pavlovi Hrvoľovi.
Pán Boh zaplať aj Vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili alebo akokoľvek pomohli pri tomto misijnom
diele.

Výstavba kostola v Mojšovej Lúčke

Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami: 10.4. 2022 – Kvetná nedeľa 14.00 – 16.00 hod.
Obrady počas veľkonočných sviatkov
•
•
•

Zelený štvrtok – 18.30 hod.
Veľký piatok – 17.00 hod.
Biela sobota – 20.00 hod.

Poklona pri Božom hrobe
•
•

Veľký piatok od skončenia obradov
20.00 spoločná modlitba.
Biela sobota od 9.00 hod – 19.00 hod.

Veľkonočná nedeľa 7.30, 10.30 hod.
Veľkonočný pondelok 7.30, 10.30 hod.
Prajem a vyprosujem požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky, nech radostné zmŕtvychvstanie nášho
Pána Ježiša Krista prežiari každé srdce.
Mgr. Pavol Hrvol, farár
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Tešíme sa z kostola v
Mojšovej Lúčke
Na veľkú radosť veriacich
z Mojšovej Lúčky, sa myšlienka či
sen naplnili a výstavba kostola sa
začala. Dovoľte aby sme sa podelili
aj s farníkmi v Stráňavách ako prežívame výstavbu nášho kostola.
Po posvätení základne kameňa v októbri 2020 sa začala samotná výstavba. Následne sa osadila základná doska a mohlo začať
murovanie obvodových tehlových
múrov. V súčasnej dobe stavba pokračuje zhotovovaním debnenia
vencov a postavenia lešenia okolo
celej stavby. Veríme, že usilovnosťou robotníkov pracujúcich na
stavbe, sa budeme čo najskôr tešiť z diela na chválu a slávu nášho
Pána.
Ďakujeme za každý dar,
ktorý pomôže na dokončenie kostola.
Prosíme všetkých o modlitby.

Bol stanovený
termín ukončenia
kábelovej televízie

28.4.2022

V našej obci sa bude zbierka konať v priestoroch ZŠ, COOP Jednoty a v Kultúrnom dome.

77. VÝROČIE OSLOBODENIA
A UKONČENIA
2. SVETOVEJ VOJNY
SA PRE AKTUÁLNU
SITÁCIU KONAŤ NEBUDÚ.
Občania ktorí majú záujem úctiť
si padlých vojakov, môžu tak
uskutočniť individuálne.

Vážení členovia
ZO JDS
uplynulo ďalšie štvorročné volebné
obdobie, ktoré bolo poznačené pandémiou COVID-19.
Mandát predsedníčky mi
skončil dňom 31. 3. 2022. Zároveň
mi skončilo členstvo v Rade OO
JDS Žilina, členstvo v KO JDS a
tiež štatutára predsedu.
To, ako pracoval výbor,
viete zhodnotiť najlepšie sami.
Mne sa patrí poďakovať v prvom
rade členom výboru za spoluprácu
počas dvoch volebných období vo
funkcii predsedníčky, starostovi
obce, obecnému zastupiteľstvu,
zamestnancom OcÚ, kronikárke
ZO JDS a členom speváckej sku-

piny Dolinka.
Zvlášť ďakujem sponzorom: VAS Mojšová Lúčka, SEVAK Žilina, TESCO Bratislava a
všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili a zaslúžili o
kladný chod našej ZO.
Novej predsedníčke, pani
Ing. Viere Špalkovej, a celému
novému výboru prajem veľa
tvorivých nápadov, aktívnych
členov a hlavne úctu k vykonanej
práci v prospech starších občanov a
občanov ZŤP a ZŤP-S.
Alojzia Daňová
ZO JDS Stráňavy, o. z.
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Tak ako sme písali v poslednom vydaní zvestí, kábelová
televízia končí k 1.9.2022. Ide o
zastaraný systém prenosu televízie,
kde len od januára do vydania týchto zvestí boli 4 vážnejšie poruchy.
Občania majú možnosť zmeniť príjem TV na modernejší prostredníctvom optického kábla, v ktorom,
okrem televízie je možné prenášať
aj internetový signál. Obecný kanál
vysiela aj prostredníctvom optického kábla, takže občania, ktorí sa
rozhodnú pre televíziu od spoločnosti NELSON na optickom kábli
o nič neprichádzajú.
Naopak prínosom je bohatšia TV ponuka : 113 slovenských
a českých programov (aj regionálne televízie), 12 filmových, 7
detských, 13 zábavných, 19 rodinných, 10 dokumentárnych, 10 športových a informačný kanál obce.
Pokiaľ máte záujem prejisť
na túto televíziu volajte spoločnosť
NELSON na tel. č. 0910 92 96 92
alebo 0910 92 97 92.

Deň narcisov je jedinečná
verejno-prospešná
zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná
už po 26. krát. Finančné
prostriedky využívame
na konkrétnu praktickú
pomoc onkologickým
pacientom a ich blízkym
na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy,
ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch súvisiacich s
ochorením už viac ako 30 rokov. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti.
„Narcis, ktorý je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje
pre ľudí trpiacich rakovinou, chceme a potrebujeme odovzdať ľuďom.
Vieme, že je mnoho takých, ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projektov
realizovaných Ligou proti rakovine a radi na ne prispejú. Posledný ročník
poznačil výrazný, až 75%-ný pokles výnosu zbierky, čo v nevyspytateľnom
a neistom čase pandémie bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, žiaľ,
rakovina nemá pauzu, preto pauzu nemôže mať ani naša pomoc a my veríme, že ani pomoc ľudí vo forme finančného príspevku pauzu mať nebude.

28.4.2022
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FAŠIANGY
Obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu sa nazýva Fašiangy.
Fašiangy patrili a doteraz patria k najveselšiemu obdobiu v roku. Sú
symbolom radosti, hojnosti a veselosti.
V tomto období bývali časté ľudové
veselice, zabíjačky i svadby. Počas
fašiangov sa konzumovali hlavne
zabíjačkové špeciality, šišky, fánky
a iné sýte jedlá. Typickým zvykom z
fašiangového obdobia bol sprievod
v maskách po dedine. Masky často
znázorňovali rôzne zvieratá. Sprievod
býval bujarý, sprevádzaný spevom a
tancom. Zároveň sa od ľudí vyberali
rôzne príspevky, boli to najmä klobásy,
slanina, údené mäso, vajcia i peniaze.
Počas sprievodu sa spievala pieseň:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude. Ja
nemám, ja nemám len sa tak trasiem,
dajte mi slaniny, nech sa vypasiem.
Tuto nám nedali, tuto nám dajú, zabili
komára, slaninu majú.
Vyvrcholením
Fašiangov
bolo pochovávanie basy v utorok pred
polnocou Popolcovej stredy. Názov
Popolcová streda pochádza zo zvyku
páliť palmy, na našom území bahniatka. Popol, ktorý bol takto získaný
sa používal pri bohoslužbe v tento
deň, ľudom sa dával popolom na čelo
znak kríža. Znak z popola mal ľudom
pripomenúť, že prach sú a na prach sa
obrátia. Po Popolcovej strede nasledovalo obdobie pôstu, ktoré trvalo 40 dní.
Jar je však obdobie znovuzrodenia a prebúdzania sa po dlhej
studenej a smutnej zime. Na jar sa prebúdza príroda, pučia stromy, začínajú
kvitnúť kvety, rodia sa mláďatá. Je
to čas radosti, dalo by sa povedať, že
jar symbolizuje kolobeh života, od
narodenia až po smrť. Prvý jarný deň
je deň rovnodennosti, to znamená, že
je rovnako dlhý deň i noc.
Na našom území sa príchod
jari, teda najkrajšieho ročného obdobia
spája s mnohými zvykmi, tradíciami či
obyčajami.
Vynášanie Moreny
Jedným z prvých jarných ľudových
zvykov je vynášanie Moreny. Morena
sa vynášala dva týždne pred Veľkou
nocou na Smrtnú nedeľu. V tento deň
vstávali ľudia ešte pred východom Slnka, umyli sa v potoku v tečúcej vode.
Morena – slamená figurína oblečená
do ženského oblečenia symbolizovala
smrť a zimu. Táto tradícia má svoj
pôvod ešte v predkresťanskom období. Morenu nosili slobodné, mladé
dievčatá po dedine od domu k domu.
Morene sa nesmel nikto vysmievať,
keďže sa verilo, že ak tak niekto urobí,
potom ochorie. Pri nosení tejto bábky
sa spievala pieseň: Morena, Morena, za

koho si umrela? Ukončenie tohto rituálu bolo nasledovné: najprv Morenu vyzliekli zo šiat, potom ju zapálili a hodili
do potoka. Ľudia verili, že týmto spôsobom od seba odoženú zlo, choroby,
smrť a privolajú jar.
Kvetná nedeľa
Týždeň pred Veľkou nocou, nazývaný
aj „Veľký týždeň“ začínal Kvetnou
nedeľou. V kostole sa posväcovali
bahniatka, ktoré predstavovali ratolesti. Ratolesťami vítali Ježiša Krista pri
vstupe do Jeruzalema. Posvätené bahniatka si ľudia dávali za rámy svätých obrazov a verili, že ochránia ich dom pre
búrkami a nešťastím. Dievčence nosili
letečko – nové leto, bola to halúzka zo
zelenej vŕby, ozdobená maľovanými,
vyfúknutými vajíčkami, a farebnými
stuhami. Deti chodili z domu do domu
s vinšovačkou: Gazdíčko, gazdiná
ideme k Vám, zelené letečko neseme
Vám. Za to im gazdiné dali čerstvé
vajíčka, aby mali čo farbiť na Veľkú
noc. Dievčence tiež spievali pesničku
o letečku:
Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela,
a ja sem ich dala svätému Juru.
Svätý Jur ich vzal, pole otvíral,
aby tráva róstla, tráva zelená, až po kolená.
Budzte tu babičky veselé,
už Vám to letečko neseme.
Pekné, zelené, rozmarínové.
Sedzí pani v koči a pán sa jej prosí,
daj paničko, daj vajíčko,
lebo jedno, lebo dve, šak ci len máličko ubudne.
Daj grajcarek, lebo dva, šak ci to Panbenko
požehná.
Zelený štvrtok
Tento deň sa zaväzovali zvony. Zvoniť
nesmeli až do zmŕtvychvstania Ježiša
Krista. Ľudia na Zelený štvrtok zvykli
sadiť najmä hrach, fazuľu, mak, aby
sa dobre „zviazali“, rástli. Zvony vo
veľkonočnom trojdní nahradil rapkáč.
V domácnostiach sa varila zelená strava, najviac špenát, ale aj štaveľ, púpava či žihľava.
Veľký piatok
Ráno pred východom slnka sa ľudia
chodili umyť do potoka, aby boli
zdraví. Držali veľký pôst, povolené
bolo denne iba
jedno jedlo a to
vo väčšine prípadov iba chlieb a
voda. Zároveň sa
nesmelo hýbať so
zemou, teda sa nesmeli vykonávať
žiadne
zemné
práce, lebo by sa
privolala neúroda. Aby mali čo
robiť, robili sa iné
práce, napríklad
s drevom. Časté
bolo štepenie stro-

mov. V kostole sa čítali a spievali
pašie, ľudia si takto pripomínali smrť
Ježiša Krista na kríži.
Biela sobota
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali najmä vareniu a pečeniu typických jedál,
upratovaniu a bieleniu. Všetko jedlo sa
pripravovalo na Bielu sobotu, pretože
vo Veľkonočnú nedeľu sa nesmelo
variť, dokonca ani krájať nožom.
Chlapi a chlapci chodili na „prútky„ –
prútie z vŕby a plietli z neho korbáče.
Dievčatá farbili vajíčka, pri kostole sa
pálil judáš (posvätenie ohňa). Novým
posvätením ohňom sa zapaľovalo
večné svetlo a paškál – veľkonočná
svieca. Biela sobota symbolizovala vzkriesenie – svetlo. Kresťanské obrady
sa konali až po západe slnka, počas
týchto obradov sa znovu rozozvučali
zvony.
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa je najväčším
sviatkom kresťanov, pripomínajú
si zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V
kostole sa požehnávalo jedlo, ktoré
si priniesli ľudia z domu napríklad
veľkonočný baránok, chlieb, calta
(koláč z kysnutého cesta), klobásky,
šunka, ale aj víno. Nesmeli chýbať
vajíčka, ako symbol plodnosti a nového
života. Všetci sa museli dobre najesť,
aby boli celý rok sýti. Na veľkonočnú
nedeľu sa už mohlo jesť mäso.
Veľkonočný pondelok
Tento deň patril chlapcom a mužom,
ktorí šibali dievčatá, mamy, babky i
susedky korbáčmi upletenými z prútia. Niektorí chlapci oblievali dievčatá
čerstvou, studenou vodou, čo znamenalo očistenie od všetkého zlého a
zároveň im oblievanie malo zaručiť
dobré zdravie aj krásu. Dostali za to
nafarbené vajíčka, koláče, víno, nejaké drobné peniaze, ale aj stuhu na
korbáč. Pri šibaní sa hovorila riekanka:
Šibi ryby, mastné ryby, daj vajíčko
od korbáča, ešte k tomu kus koláča,
ešte k tomu kačku, do mojeho vačku.
Riekanka mala veľmi veľa obmien.
Táto ľudová tradícia sa vždy končila
pred obedom, poobede sa už nešibalo
ani nepolievalo. Večer bývala ľudová
veselica.
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ZNOVUOTVORENIE
BOWLINGU
STREČNO

info@bowlingstrecno.sk
+421 918 827 271
www.bowlingstrecno.sk

NOVÉ PRIESTORY
BOWLINGOVÉ DRÁHY
REZERVAČNÝ SYSTÉM
PROFESIONÁLNE ŠÍPKY
ŠPORTOVÉ PRENOSY
FIREMNÉ A SPOLOČENSKÉ AKCIE
RODINNÉ POSEDENIA, JUBILEÁ
ALKO, NEALKO, POCHUTINY

STRÁŇAVSKÉ ZVESTI 1/2022

KONTAKT

SME TU PRE VÁS
OD 26.2.2022
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Pre deti
K radu ďalších vinšovníkov,
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chcem.
Keď nie inšie, aspoň ešte tieto vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom nech tiež sladko je,
nech si prídu na svoje.

Klopi, klopi na oblok, je tu jarný výsadok.
Polievame dievky, nech sú ako drienky.
A keď vás tým potešíme, vajíčka si podelíme.
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FUTBALOVÉ VÝSLEDKY - ročník 2021/2022

IV.liga skupina SEVER - muži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MŠK Kysucké Nové Mesto
ŠK Javorník Makov
OŠK BEŠEŇOVÁ
FK Slávia Staškov
OŠK Baník Stráňavy
OFK Teplička nad Váhom
ŠK Olympia Bobrov
ŠK Tvrdošín
FK Slovan Žabokreky
OŠK Rosina
FK Tatran Turzovka
TJ Družstevník Belá - Dulice
ŠK Dynamo Diviaky
ŠK Závažná Poruba

15
14
14
15
15
15
14
14
14
14
15
15
15
15

V.liga dorast U19 skupina A

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

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

2
2
4
5
3
6
7
6
7
7
9
10
10
11

28:11
37:15
44:29
26:19
23:15
23:19
25:25
26:30
21:21
25:27
26:27
20:43
15:30
10:38

33
30
30
28
26
21
21
20
19
17
16
13
11
8

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

OŠK Baník Stráňavy
TJ Zbyňov
FK Strečno
TJ Hvozdnica
OŠK Rosina
TJ Višňové
TJ ŠTART Veľké Rovné
Družstevník Rašov
OFK Kotešová
TJ Dlhé Pole
ŠK Dolný Hričov
TJ Fatran Varín
TJ Horný Hričov
FK Hliník

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

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka
TJ Višňové
OŠK Baník Stráňavy
Družstevník Rašov
FK Rajec
FK Strečno
ŠK Radoľa
ŠK Javorník Makov
ŠK Čierne
TJ Fatran Varín
OŠK Kamenná Poruba
ŠK Belá
TJ Slovan Skalité
OŠK Rosina

14
15
14
15
15
14
15
15
14
15
15
15
13
15

10
10
9
9
9
8
7
7
6
5
3
2
1
1

3
3
2
2
2
4
5
1
2
3
1
2
0
0

1
2
3
4
4
2
3
7
6
7
11
11
12
14

49:14
38:24
47:14
61:34
43:26
31:16
40:30
36:30
34:31
38:42
16:45
13:34
19:59
13:79

33
33
29
29
29
28
26
22
20
18
10
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I. Mirage trieda mladší žiaci skupina B
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Motokros
Motokrosová sezóna sa pomaly rozbieha. Naši mladí jazdci
po zimnej príprave začínajú skúšať
svoje nové mašiny. Team sa rozrástol o nových jazdcov - bratov Pitlovcov Miška a Filipka. Rebečka
Verešová vymenila svoju Quad50
za Quad100 Racing. Filipko Pitel a Jarko Krajčík zostali verní
Quad100. Lukáš Krajčík a Michal
Pitel vymenili kubatúru za 65cm.
Roman a Šimon Mičíkovci ostali
verní strojom 125cm. Peter Vereš
a Radoslav Peško pôjdu kategóriu
MX450cm a Rastislav Valach a Ti-
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Futbalová akadémia UNITED
Nededza - Kotrčiná Lúčka Gbeľany B
OŠK Rosina B
OŠK Baník Stráňavy
ŠK Štiavnik
1. KŠK Žilina
FC JUVENTUS ŽILINA B
OFK Hôrky
FK Hliník
TJ Hviezda Zádubnie
TJ Družstevník Bitarová

Nepredajné.
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76:19
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65:27
45:18
39:47
62:59
42:54
32:40
28:43
29:47
21:85
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Zdroj : www.futbalnet.sk k 4.4.2022

bor Koňuch kategóriu MX250cm.
Motokros má v obci veľkú popularitu a hlavne enduro-country
cross, kde sa vytvorila skupinka
cca 25 jazdcov tejto disciplíny.
Tiež reprezentujú a jazdia pod taktovkou Mx Team
Stráňavy. Postupne si vylepšujeme
náš motokrosový
areál
Stráňavy.
Chceli by sme sa
zúčastniť aj pretekov MX HOBBY
v ročníku 2022
a tak reprezentovať našu obec.

Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.
Dostupné aj na web stránkach www.stranavy.sk

92:3
61:9
54:13
53:32
60:24
47:24
34:42
37:36
37:39
24:41
28:67
24:50
19:73
5:122

Veľké poďakovanie patrí sponzorom: Obec Stráňavy, LED BECY,
SERVIS PIANO, TIBIALE, ONDÁK AUTODETAILING, NÁPOJE JANUS , R.I.V, MB-NÁBYTOK, AGILA

