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Nad tou Polomou pamätník, borina
pod tou Polomou malebná dedina.
Dedina ktorá sa volá Stráňavy
tam každý človek Ťa pekne pozdraví
chôdzou dolinou telo sa uzdraví.
Cesty dedinou sú do brehu ej veru
s celou rodinou Ťa na výlet zoberú.
Na jednom konci sa dívaš zvysoka
na druhom konci je riadne hlboká,
lesnou krajinou slnko k nej preniká.
Hody na námestí, tancuje dedina,
každý sa pomestí, oslava začína.
Ruky hore nad hlavou len lietajú,
až do rána všetci tancujú,
až kým dedinou pol šiestej odbijú.
Martin Kubica
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Tak ako predchádzajúce roky mi
dovoľte, aby som
sa Vám prihovoril v
tomto predhodovom
čase, či poinformoval, čo nás do konca roka 2018 ešte čaká. Odhliadnuc sa späť v jarnom období, čo sa
týka kultúrno-spoločenských akcií,
uskutočnili sa oslavy oslobodenia
od fašizmu na Polome Javorinách,
deň matiek, v júni MDD s viacerými akciami v okolí KD a taktiež
na niekoľko dní sme privítali deti z
Poľska. Následne naše deti navštívia Poľsko. V minulých týždňoch
sme sa zúčastnili návštevy Letníc v
Budišove a pred pár dňami sme boli
na návšteve v Poľsku. Obe návštevy nám budú opätované počas hodov v Stráňavách.
V jeseni nás čakajú okrem
hodov (15-16.9) aj beh od pamätníka k pamätníku, úcta starším,
jubilanti, Mikuláš. Jednou z najzásadnejších vecí spoločenských
aktivít bude v októbri 70. výročie
založenia futbalu v Stráňavách. Je
to termín zápasu namiesto odhlásenej Terchovej. Program bude včas
zverejnený. V novembri nás čakajú
komunálne voľby. Keďže sa jedná
o 4-ročný cyklus volených zástupcov, dovoľte mi preto zhodnotiť a
pripomenúť akcie, ktoré sa v tomto
období v r. 2015-2018 uskutočnili:
Kompletné nové odkanalizovanie
KD, získal sa konečne list vlastníctva od areálu ihriska OŠK (17400
m2), oprava KD – Zníženie energetickej náročnosti , fasáda, nové
vykurovanie vrátane kotlov, stropy,
nová strecha. Vykonala sa celková
rekonštrukcia WC, spŕch a iných
prác v penzióne po dlhých 40-tych
rokoch, ale hlavne na základe striktného príkazu hygienikov, v opačnom prípade by sme nemohli otvoriť naše kúpalisko. Tiež sme dostali
zgenerálkovanú hasičškú Tatru, o.i.
s novými agregátmi, hadicami ...
Ďalej oprava schodov, oplotenie a prerezanie líp na cintoríne, a
tiež sa tam vybudoval dlho žiadaný
a dôstojný pomník padlým vojakom v 2.sv. vojne, vyasfaltovanie
hlavnej cesty a zhotovenie parkoviska pri MŠ, oprava oplotenia a

2

vchodu do MŚ – zámková dlažba či
výmena kompletov dverí v interiéri
MŠ, drobné úpravy na detskom ihrisku – nové hojdačky s dopadovou
plochou, nové lavičky.
Posilnil sa kamerový systém v
obci (33 kamier), opravila sa časť
pomníka na Javorinách a vydala
sa kniha o Stráňavách , za ktorú sa
nemusíme hanbiť. V týchto dňoch
sa pracuje na rozširovaní kanalizácie na Leštinách, či pri pekárni
nad JRD pre budúcu výstavbu z
vlastných zdrojov. Tiež prebiehajú
stavebné konania okolo nájomnej
bytovky (17 b.j.) . Pred dvoma rokmi sme do vlastníctva obce konečne odkúpili pozemok (ohradený) v
areáli pri Múzeu.
Dalo by sa napísať ešte o
ďalších drobných akciách, ale tá,
ktorou sme propagovali prístavbu MŠ sa ešte nezačala. Keď som
prezentoval v decembri 2017 v
Stráňavských zvestiach hlasovanie
a vôľu väčšiny poslancov, ale aj
občanov a povedal by mi niekto,
že výstavba sa nezačne začiatkom
roka 2018 – neveril by som. Ale
žiaľ. V roku 2018 sa uskutočnili aj
dve elektronické VO, „zimné“ výberové konanie bolo vysúťažené v
cene 461 225,99 € a letné v sume
564 278,87 €. Čiže na tú istú stavbu o pár mesiacov je potrebných o
vyše 100 000,- €, čo by sme všetko hradili zo svojich financií. Prvé
bolo s pripomienkami a druhé je
na kontrole u nadriadeného orgánu
VÚC Žilina. V druhom výberovom
konaní súťažili iba 2 firmy a podľa zákona o VO je nutné predložiť
viac ako 2 ponuky.
Teda najpravdepodobnejšia
cesta zrejme bude ďalšie tretie kolo
s presunutím realizácie do konca
roka 2019. Všetky konkrétne náležitosti som vysvetlil na júlovom
zastupiteľstve, resp. treba si prečítať pre obnovu pamäte „Stráňavské
zvesti z decembra 2017“. Ešte raz
opakujem, že stavba je prepotrebná
a so slušnou dotáciou EÚ fondov, aj
keď sa to bude musieť náležite obhajovať. Problém MŠ už nie je iba
o triedach, ale hlavne malej jedálni,
ktorej kapacita je už v súčasnosti na
hrane spolu s presunom stravy, ale
ak prejde navrhovaná zákonná sku-

točnosť, že obedy budú
pre žiakov ZŠ zadarmo, tak s určitosťou pribudne aj do 100 detí. A to
bude problém problémov. Nechcel
by som byť na mieste pracovníčok
jedálne či MŠ, ale hlavne dozoru pedagógov. Tiež musím pripomenúť,
že stará časť MŠ už ťahá 80 rokov,
kde sú na strednej deke drevené trámy „ s obstarožným “šťukátorom s
trstinami“. Pri novej prístavbe by sa
okrem iného doplnila technológia
varenia, rekonštrukcia kotolne atď.
Tieto a iné veci by sa s novou prístavbou postupne doriešili. Je jasné,
že bez pôžičky to nepôjde. Čiže ešte
raz zrejme všetko ostáva na zvážení
budúceho zastupiteľstva, ktoré vzíde z volieb dňa 10.11.2018. Preto
aj týmto príhovorom pozývam občanov ,aby si prišli splniť svoju občiansku povinnosť a prišli voliť.
Uvidí sa po voľbách, v každom prípade by sa mala rozvíjať
problematika prístavby MŠ. Strávil
som na tom aj s kolektívom takmer
10 rokov len preto, aby naša predškolská mládež mala slušné a primerané podmienky a bola by škoda
nedotiahnuť to do konca.
A keďže sa blížia voľby, chcel by
som zásadne prezentovať absolútnu skutočnosť: „Obec Stráňavy je
po stránke finančnej a samosprávnej v dobrej kondícií a bez pôžičky,
s perspektívou ďalšieho napredovania“. Veď len za r. 2018 sme so svojich financií uhradili o.i. 5% doplatky za EÚ fondy – KD, projekty na
bytovku, či spomínané kanalizácie
vo výške nad 100 000,-€.
Do budúcnosti treba obci
okrem iného zabezpečiť uskladnenie zeminy zo stavieb, aby bola
možnosť riešiť, pomáhať stavbárom, ktorých utešene pribúda, či
zabezpečiť doplnenie územného
plánu a iných a iných náležitostí.
Ako som spomínal, pribudli okrem
iného aj kamery na ihrisku OŠK,
kde treba pripomenúť, že obec v
spolupráci s vedením OŠK spoločne zabezpečovala závlahový systém – polievanie, kde podľa zákona
všetky „papierovačky“ a iné náležitosti vrátane financií zabezpečovala
obec, čiže ďalší posun vpred vo vybavenosti areálu OŠK. Všetkým, čo
sa o to pričinili – ďakujeme. Ako je

to dobré, keď môžeme takéto akcie
a práce vykonávať už na obecnom
majetku.
Veľkým problémom začína
byť – ako aj v celej Európe tropické
teplo s následnými búrkami. Zmieňujem sa o tom preto, aby sme oba
potoky udržiavali v čistote v celom
toku . Obec sa snaží čistiť, vykášať
ich koryto, ale sú k tomu potrební aj
samotní občania svojou disciplinovanosťou a udržiavaním poriadku v
koryte. Aby sme mali jednoducho
potok a nie stoku. Nemôžeme sa
vyhovárať, že absolútnym správcom je Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. Musím pripomenúť, že
nedávne povodne na Kysuciach či
inde ukázali, že nie voda samotná
bola až taký problém, ale znečistené potoky od konárov, tráv a iných
smetí, ktoré pri veľkej vode upchali
mostíky, veľká voda sa vyliala a tým
nastalo dokonalé dielo skazy. Ranu
pod pás dávame okoliu, a hlavne
alergikom nekosením tráv. Toto pripomínam temer každoročne. Opakujem sa viackrát, nie je problém
riešiť nevykášanie pokutami, ale
neprehľadný počet vlastníkov, ich
identifikácia, nepreberanie pošty a
následne (ne)vymoženie pokút cez
exekútorov sú na pohľad riešiteľné
veci, po právnej stránke, ale s nevyriešiteľným konečným výsledkom,
kde by všetko musela uhradiť obec.
Taktiež treba sa zmieniť, že celú
jar nám tu šarapatili líšky, resp. sa
vykrmovali na sliepkach občanov.
V spolupráci s našimi poľovníkmi,
Radom a Pavlom, na ktorých som
sa vždy obracal, sme to aj riešili,

Pripravovaná bytovka
na mieste bývalej jedálne

čo dokazuje aj skutočnosť, že v našom chotári bolo v r. 2018 zastrelených 11 líšok, no žiaľ ich je ešte
dosť, lebo „skántrené“ sliepky stále
pribúdajú. Toto si musia riešiť už
občania svojou ostražitosťou samostatne. Poľovníkom za to ďakujeme.
Tiež veľkým problémom sú „smeti“ ako také, napokon stačí sledovať
televíziu.
Jarné a jesenné veľkoobjemové zbery takmer zakaždým s 30t
množstvom sú toho dôkazom, či
kontajnery za cintorínom. Pred zberom spolu s vami neveriac, kde sa
to vlastne berie, ale vždy je lepšia tá
skutočnosť, ako by to malo skončiť
v poli, alebo by sa to spaľovalo...
Treba do budúcnosti zrejme pridať
ešte jeden zber, čo už ide do vyšších
nákladov ako takých a tieto náklady
sa zvyšujú tiež aj na prevádzkovanie kanalizácie, či pri iných službách pre občanov.
Touto cestou by som sa
chcel poďakovať za dobré odvedenú štvorročnú prácu poslancom OZ,
za ktorú im patrí moja veľká vďaka.
Taktiež moja vďaka patrí všetkým
spoločenským organizáciám, pracovníkom obecného úradu a ZŠ s
MŠ.
Záverom mi dovoľte na začiatku sezóny popriať dobré výsledky futbalistom. Želajme si, aby sa
vydarili spoločenské akcie do konca
roka a želajme si, aby na hody bolo
pekné počasie. Taktiež osobitne Ďakujem všetkým spoluobčanom prajem veľa zdravia, dobra a pokoja,
hlavne v rodinách, či susedských
vzťahoch.

Štatistika od posledného vydania zvestí

NARODENIA
•
•
•
•
•
•
•
•

MORAVČÍKOVÁ Elizabeta
VACEKOVÁ Janka
KUNHART Eduard
TANUŠKA Maxim
PASTORKOVÁ Amália
ŠEBESTA Matej
BIČIANKOVÁ Rebeka
MORAVČÍKOVÁ Agáta

Stráňavy 146
Stráňavy 245
Stráňavy 379
Stráňavy 422
Stráňavy 118
Stráňavy 14
Stráňavy 404
Stráňavy 65

SOBÁŠE
•
•
•
•
•
•
•

ŠUŠKA Lukáš a Petra HROŠOVÁ
KRAVARIK Juraj a Veronika BAROŠINCOVÁ
KIŠS Tomáš a Lenka MORAVČÍKOVÁ
LÚČAN Tomáš a Erika OŽVOLDÍKOVÁ
TKÁČIK Martin a Denisa LENÁRTOVÁ
HERÉNYI Michal a Miroslava BAROŠINCOVÁ
VAVRÍK Tomáš a Monika ZÁHRADNÍKOVÁ

ÚMRTIA
•
•
•

LONČÍK Ján
PAPÁNOVÁ Anna
MORAVČÍK Eduard

19.6.2018
22.7.2018
5.8.2018

PRIHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PITEK Matúš
ŠUŠKOVÁ Petra
ĎURNEK Peter
KUNHARTOVÁ Michaela
LÖRINC Marián
MIČÍK Ján
ŠIMKO Patrik
ŠIMKOVÁ Danka
ŠIMKO Gabriel
ŠIMKOVÁ Nikola
MORAVČÍK Miroslav

Stráňavy 327
Stráňavy 252
Stráňavy   39
Stráňavy 379
Stráňavy 268
Stráňavy   57
Stráňavy 430
Stráňavy 430
Stráňavy 430
Stráňavy 430
Stráňavy 441
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ODHLÁSENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARTOŠ František
HORECKÝ Ľuboš
MAREK Peter
MARTOŠOVÁ Irena
BENIAČ František
CETERA Martin
MAREK Vladimír
ZEMIAKOVÁ Iveta
MYDLO Róbert, Ing.
MYDLO Kristián
HOMOLKA Oliver
ŠECHNÝ Milan
ČEČKOVÁ Kristína, Ing.
ŠTAFENOVÁ Kristína
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Je kosenie trávy
povinné?
Nachádza sa na susedovom
pozemku rastlinná pokrývka neidentifikovateľného obsahu ohrozujúca
Vašu duševnú pohodu, resp. nebodaj
Váš poctivo pestovaný anglický trávnik. Ak áno, v takom prípade Vás bude
určite zaujímať aké opatrenia môžete
podniknúť vo vzťahu k Vášmu susedovi a následne Váš sused k tomuto
súboru náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných
spoločenstiev zvaných vegetácia.
Touto vegetáciou myslíme
zaburinenú trávu nevídaných rozmerov prekračujúcich rámec toho čo je
ešte ako tak znesiteľné pre zachovanie
dobrých susedských vzťahov. Pred
tým ako sa začneme zaoberať právnymi omáčkami, ktoré každému lezú na
nervy, skúsme si načrtnúť možnosti
mimoprávne napríklad taký normálny
rozhovor medzi susedmi a jeho obsahové smerovanie.
Prvou možnosťou je pekne
poprosiť suseda, či by sa mu tak náhodou nechcelo pokosiť svoj vegetačný
skvost. Môžete poukázať na výhody
kosenia a použiť podporné argumenty
typu:
1) „Pri kosení sa pekne chytá bronz a môžete nasávať vitamín
D, ktorý je označovaný za vitamín
šťastia“ (pri tomto argumente by mal
sused pochopiť, že myslíte na jeho
šťastie a chcete, aby ušetril na výživových doplnkoch, takže myslíte aj na
jeho peňaženku);
2) „Kosenie zabezpečuje pohyb, ktorý je prospešný pre ľudské
zdravie a má blahodarne účinky na figúru“ (tu by mal sused pochopiť, že je
pre Vás dôležité jeho zdravie);
3) „Po pokosení budete mať
krásnu záhradku“ (tieto slová by mali
v susedovi evokovať dojem, že myslíte na to, aby jeho záhradku obdivovali
okoloidúci a šírili o ňom dobré slovo);
4) Ak nezaberie ani jeden z
týchto príkladmo uvedených argumentov, tak môžete skúsiť tento: „Ak
pokosíte nedostanete odo mňa na papuľu“ (túto možnosť radšej vynechajte aj keď sa to môže javiť ako efektívne mimosúdne riešenie susedského
sporu).
Ak sa prvá možnosť minula
účinku, pretože suseda tieto argumenty neoslovili, môžete sa sami ponúknuť susedovi, že mu jeho „trávnik“
pokosíte Vy a to buď veľkodušne alebo za nejakú protislužbu. V prípade,
že ste sa predsa odvážili využiť argument pod bodom 4), ktorý sa u suseda
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nestretol s pochopením, zrejme už kosíte bez nároku na protislužbu s kozmetickým doplnkom pod okom.
A teraz trochu právneho pokecu. Z vlastníctva nevyplývajú len
oprávnenia, ale taktiež povinnosti
– tento záver má svoj ústavnoprávny základ v čl. 20 Ústavy SR, podľa
ktorého vlastníctvo zaväzuje. Preto ak
vlastníte pozemok, ktorý je zarastený
trávou burinovitého charakteru, neminie Vás povinnosť tento pozemok z
času na čas pokosiť bez ohľadu na to,
či ho využívate alebo nie. Pozrime sa
teda na to, čo takému neposlušnému
susedovi pestujúcemu burinovitý porast hrozí z hľadiska zákona.
1. Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona č. 220/2004 Z.
z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2OO3 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 ods. 1 písm. b) citovaného
zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy ( orná pôda,
chmeľnice, vinice, ovocné sady,
záhrady a trvalé trávne porasty)
alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch. Podľa
§ 25 a § 26 tohto zákona sa vlastník porušením tejto povinnosti dopúšťa priestupku, príp. správneho
deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta
až do 330 Eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi pokuta od 166
eur do 33 200 eur za každý hektár
poľnohospodárskej pôdy, na kto-

Deti z letného tábora (strana7)

rom sa dopúšťa tohto správneho
deliktu. Rovnako hrozia sankcie
podľa zákona č. 193/2005 Z. z. o
rastlinolekárskej starostlivosti za
porušenie povinnosti v zmysle § 3
tohto zákona.
2. Civilná žaloba v zmysle § 127
Občianskeho zákonníka (inštitút
susedských vzťahov). Podľa tohto
ustanovenia Vlastník veci sa musí
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä
nesmie ohroziť susedovu stavbu
alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom
zriadenej bez toho, že by urobil
dostatočné opatrenie na upevnenie
stavby alebo pozemku, nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom,
popolčekom, dymom, plynmi,
parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením
a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci
pozemok a nešetrne, prípadne v
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu
alebo odstraňovať vetvy stromu
presahujúce na jeho pozemok.
Aby sa predišlo týmto nepriaznivým právnym následkom,
možno nečinným susedom len odporučiť, aby realizovali opatrenia proti
rozširovaniu burín, a to pravidelným
udržiavaním trávnatých plôch ich
kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni
ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a
zmiernia sa nežiadúce účinky na alergikov.

Prevencia
kriminality

V našej obci je registrovaných
5 kandidátov na starostu obce
16 kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva
Do uzávierky Zvestí, v
zmysle zákona 180/2014 Z.z. nie je
možné uverejniť konkrétne mená.

ŠPECIÁLNA OLYMPIÁDA V UNIFIKOVANOM
FUTBALE V AMERIKE
Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale triumfovali na medzinárodnom turnaji v Chicagu. 6 dievčat zo špeciálnej školy internátnej v Žiline reprezentovali Slovensko spolu s dievčatami gymnázia a vo všetkých turnajoch a 5 stretnutiach si nakoniec vybojovali zlaté medaily. Najvyššiu trofej
si prevzali z rúk prezidenta Special Olympics International - Tima Shrivera. Od
januára po urputných tréningoch, ktoré dievčatá absolvovali 2x týždenne, pred
turnajom aj častejšie, sa im dostala zaslúžená odmena. Zápasy, ktoré absolvovali
v Chicagu odohrali s nasledovnými výsledkami:
Slovensko – USA 6 : 2, Brazília – Slovensko 0 : 5, Slovensko – Keňa 4 : 0
SEMIFINÁLE: Kórejská republika – Slovensko 0 : 2
FINÁLE: Slovensko – Brazília
2:1
Tento krásny olympijský úspech uverejňujeme v novinách preto, lebo
úspešnou brankárkou tohto futbalového tímu bola naša obyvateľka Majka Kubíková z bytovky pod Polomom. Teší ma to o to viac, lebo je „ako“ moja dcéra.
Majka do ďalšej športovej futbalovej kariéry Ti určite všetci želáme veľa úspechov.
Marta Reitšpísová
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„Zlepšenie
prístupu
obetí
trestných činov k službám
a
vytvorenie
kontaktných
bodov pre obete“ je Národný
projekt, ktorý vznikol za účelom
upozorniť občanov na praktiky
a nástrahy všedného dňa, ktoré
im môžu znepríjemniť život
v oblasti ochrany a zabezpečenia
majetku či ujmy na zdraví.
Koordinátor
prevencie
krimi-nality by mal aj v Žilinskom
samosprávnom
kraji
prispieť
k zlepšeniu preventívnej činnosti,
ale predovšetkým k zníže-niu
rôznych
spoločensko-patologických javov a eliminácii príležitostí na páchanie trestných činov.
Cieľom
projektu
je
predovšetkým uľahčiť situáciu
obetiam trestných činov a pomôcť
im nájsť vhodné riešenie. Práve
preto zriadilo Ministerstvo vnútra
SR kanceláriu koordinátora aj
v Žiline, rovnako ako aj vo všetkých
krajských mestách na Slovensku.
Pomoc koordinátora a jeho
asistentov môže vyhľadať každý,
kto sa stal obeťou trestného činu,
ale aj každá potenciálna obeť.
Úlohou pracovníkov kancelárie
kontaktného bodu
je pomôcť
všetkým, ktorí to potrebujú, a to nie
len prostredníctvom poradenstva.
Priblížia im možné právne kroky
alebo odporučia psychologickú,
právnu či inú odbornú pomoc.
Pracovníci
pomôžu
obetiam
alebo potenciálnym obetiam nájsť
vhodný spôsob riešenia problému
a pomôžu im zvládnuť všetky
potrebné kroky pre zlepšenie ich
situácie.
Kancelária
kontaktného
bodu poskytuje:
- konzultácie a poradenstvo
- informačno-osvetové
aktivity v oblasti prevencie
- preventívne
besedy,
diskusie pre zraniteľné
cieľové skupiny

Komunálne voľby

Pomoc koordinátora nájdete už
koncom roka 2018 v kancelárii
kontaktného bodu v budove
Okresného úradu v Žilne, Janka
Kráľa 4. Neskôr by sa kancelária
mala presunúť do Klientskeho
centra na Vlčincoch.
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Modlitba
k Sedembolestnej
Panne Márii
Sedembolestná Panna Mária, ty sláva
nášho národa, ty radosť nášho ľudu,
s dôverou sa vinieme k tebe, k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, a s tebou
velebíme nášho nebeského Otca. On
nás vytrhol z moci tmy a preniesol do
kráľovstva svojho milovaného Syna,
ktorý nás vykúpil svojím krížom a
zmŕtvychvstaním. S tebou, Mária,
velebíme nášho Nebeského Otca. Preblahoslavená Panna, teba nám dal tvoj
milovaný Syn za Matku, keď si stála
pri jeho kríži a mala účasť na jeho vykupiteľskom utrpení. Ty poznáš všetky naše úzkosti a bôle, ty poznáš aj
lásku nášho ľudu k tebe. Ako si nás
chránila v minulých stáročiach vo
viere a v oddanosti Cirkvi, buď nám
mocnou ochranou a pomáhaj aj teraz.

Sedembolestná
Panna Mária –
patrónka Slovenska
Prečo titulujeme patrónku Slovenska práve výrazom Sedembolestná? Lebo tradícia ju
spája so siedmymi najvýznamnejšími bolesťami, o ktorých hovorí
Sväté písmo. Panna Mária mala
vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný
nečakanými, bolestnými udalosťami. No predsa tradícia hovorí o
konkrétnych siedmich bolestiach,
ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. V Jeruzaleme prežila
šesť zo svojich siedmych bolestí,
a jednu – útek do Egypta možno
nájsť v Betleheme, kde sa jej cesta úteku pred Herodesom začala.
PRVÚ BOLESŤ predpovedá veľkňaz Simeon na štyridsiaty deň po narodení Božieho Syna
v Jeruzalemskom chráme („tvoju dušu prenikne meč“). DRUHOU BOLESŤOU bol útek do
Egypta pred kráľom Herodesom,
ktorý chcel zabiť malého Ježiša.
TREŤOU BOLESŤOU je strata
dvanásťročného Ježiša, jeho hľa6

Chráň nás pred hriechom, pred bludnými náukami a konzumným spôsobom života a upevňuj našu vernosť
Kristovi. S tebou Mária, velebíme
tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Verní odkazu našich vierozvestcov
svätého Cyrila a Metoda, ktorí ťa osobitne uctievali, chceme si zachovať

dedičstvo našich otcov. Pomáhaj nám,
Matka Cirkvi, aby sme si zachovali
neporušenú vieru a oddanosť svätej

danie a nájdenie po troch dňoch
v chráme. ŠTVRTÁ BOLESŤ
Pannu Máriu prenikla pod Golgotou, keď išla medzi kvíliacimi
ženami na krížovej ceste. PIATA
BOLESŤ bol pohľad na Ježišovo
pribíjanie a zomieranie na kríži.
ŠIESTA BOLESŤ, Panna Mária
prijíma mŕtve telo Ježiša do svojho lona. SIEDMOU BOLESŤOU
bolo uloženie Ježiša do hrobu.
Vieme však, že v biblickom
jazyku číslo sedem znamená aj plnosť. Nešlo teda ani tak o počet,
ako skôr o veľkosť utrpenia, ktoré
Ježišova Matka vo svojom živote
bola ochotná znášať, aby naplnila
Božiu vôľu. A Božia vôľa bola vykúpiť svet smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho syna. Takto sa Panna
Mária čoraz väčšmi spájala s Bohom, ktorý je zmyslom každého
človeka. Pred ťažkosťami, ktoré
jej život prinášal, neutekala. Naopak, svojím konaním iba potvrdila
svoje fiat, ktoré povedala archanjelovi Gabrielovi vo chvíli, keď jej
zvestoval Boží zámer s ňou. Dobre vedela, že Božie myšlienky nie
sú ľudskými myšlienkami a jeho
myšlienky prevyšujú tie ľudské.
Nepochybovala, že on všetko riadi
a že aj ľudskú bolesť vie obrátiť na
dobro človeka. Mária zachovávala

Cirkvi a jej viditeľnej hlave pápežovi, námestníkovi tvojho Syna tu na
zemi. Mária, svätyňa a nevesta Ducha Svätého, pros za náš ľud, aby sa
svetlom a silou Božieho Ducha čím
skôr uskutočnila jednota kresťanov v
jednej Kristovej Cirkvi. S tebou, Mária, velebíme Ducha Svätého, tvorcu
jednoty. Matka Sedembolestná, chráň
našu mládež, nádej Cirkvi a národa,
pred hriechom a každým zlom a pomáhaj jej, aby rástla pod tvojou ochranou v múdrosti a milosti a aby jej bol
Kristus cestou, pravdou a životom.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj
za nás. Chráň našu vlasť od všetkého
zla a pomáhaj jej predstaviteľom, aby
spravovali Slovensko v zhode s Božou vôľou, v pravde, spravodlivosti
a láske. Sedembolestná Panna Mária,
oroduj za nás. Blahoslavená Panna
Mária, Matka bolestná, ty Matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša,
vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k
tebe. Amen

všetko, slová a udalosti, ktoré nepochopila, vo svojom srdci. Tam
našla silu byť verná Bohu a Božiemu plánu.
Hľa, tvoja matka!“
V evanjeliu na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie sú
zachytené posledné slová, ktoré
nám zomierajúci Kristus zanecháva ako svoj testament. Keď Ježiš
z výšky kríža videl svoju matku
a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa,
tvoj syn.“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka.“ A od
tej chvíle si ju učeník vzal k sebe
(porov. Jn 19, 25-27). Cez učeníka Jána nám dáva svoju Matku
ako najcennejší dar a zveruje nás
do jej materskej starostlivosti.
Panna Mária je daná nášmu
národu a každému z nás ako Matka, ktorá nám pomáha, aby sme
boli odvážni, verní a vytrvalí učeníci jej Syna aj uprostred ťažkých
chvíľ nášho života. Keď Mária stojí pri päte kríža na Kalvárii, zostáva v tejto bolestnej situácii verná,
pretože miluje. Neklesá pod ťarchou utrpenia, je silná, odvážna a
vo viere a láske prijíma obetu svojho Syna. Prekonáva hranice aj ľud-

Letný tábor

koniec aj internet, ktorý v dnešnej
dobe veľmi ovplyvňuje správanie
detí .Myslím že deti boli s týmito
témami spokojné , keďže rodina je neodmysliteľnou súčasťou
každého jedného z nás . Aktívne
sa zapájali či už samostatne alebo
v rámci skupinky , začo im veľmi
pekne ďakujeme . Ako som už
spomenula , deti boli rozdelené do
skupiniek. Rozdelenie bolo podľa
veku , aby boli schopné spolu
riešiť danú tému a rozprávať sa
o nej . V skupinkách tiež mali
rôzne aktivity , písali list mamine
či oteckovi , vyrábali srdiečka pre
maminu , obrázok pre súrodenca či
kamaráta ... Počas celého pobytu
sme sa snažili tému deťom čo najviac priblížiť a veríme že sa nám
to podarilo . Pre deti boli pripravené aj výlety . Navštívili sme
železničku v Oravskej Lesnej ,kde
sa deti mohli pokochať krásnou
prírodou a rozprávkovým lesom
. Videli sme aj skanzen vo Vychylovke a tu sme sa tiež previezli vláčikom. No a nakoniec sme
navštívili Oravský hrad .Výlety
boli určite veľkým obohatením
programu. A dopravu na tieto miesta nám zabezpečil obecný úrad v
Stráňavách začo sme vďační. Do
Stráňav sme sa vrátili v sobotu
11. augusta. Tábor sme si všetci
dostatočne užili. A verím , že bol
pre deti príjemným obohatením
počas letných prázdnin , a že o rok
pôjdeme znovu.

Tento rok náš p. farár Pavol Hrvol opäť zorganizoval letný
tábor pre deti nielen z našej farnosti .Znovu sme sa všetci zišli
v hojnom počte a máme veľkú
radosť , že rok čo rok sa náš tábor
rozrastá o nových členov . Oproti
minuloročným bol však tento tábor
v niečom predsa len iný . Zavítali
sme na nové miesto. Tábor sa konal
v Starej Bystrici . Deti a i my animátori sme sa tešili z príjemného
prostredia , zo skvelého ubytovania i z chutnej stravy . Okrem toho
sa pri našom ubytovaní nachádzal
aj kostolík , v ktorom sme mávali
každý deň sv. omšu a deti sa tiež
mohli vyšantiť na ihrisku. Na tábor sme sa vybrali dňa 6. augusta
poobede .Zo Stráňav vyrazilo takmer štyridsať detí a sedem animátorov (Barborka Bačinská ,Katka
Pitlová, Timea Hrušková , Lucka
Brodňanová , Aďka Tabačková
,Veronika Barošincová a Patrik
Badík )a samozrejme náš p .farár.
Po našom príchode sme sa rozdelili do chatiek a vybalili sa , ďalej
nás čakala svätá omša a po večeri
sme si v skupinkách vyrábali naše
vlastné vlajky . Hlavnou témou,
myšlienkou celého tábor bola téma
“RODINA” . Aj nasledujúce dni sa
niesli v duchu rodiny . Každý deň
sme sa zamerali na jednu oblasť
, rozoberali sme témy : Mama,
Otec , súrodenci , kamaráti a na- Veronika Barošincová

Pokračovanie vysvetlenia
liturgických úkonov:
Sedenie – vyjadruje sústredenie a vtedy, keď prechádzame popred
pri počúvaní. Je to postoj učeníka, svätostánok.
ktorý sedí pri nohách učiteľa.
Bozk oltára a knihy evanjelia –
Hlboký úklon – vyjadruje po- vyjadruje úctu Kristovi.
koru a úctu. Tento prejav patrí
oltáru, ktorý predstavuje Krista. Rozpäté ruky – kňaz sa modlí za
Ukláňame sa i pri vyznaní viery pri celé zhromaždenie. Zvislý postoj
slová o vtelení ( ... ktorý sa počal tela vyjadruje spojenie zeme s Bohom. Poloha rozpätých rúk vyz Ducha Svätého....)
jadruje spojenie so všetkými bratPokľaknutie – uctievame ním Pána mi a sestrami, za ktorých sa kňaz
Ježiša v Eucharistii. Pokľakávame modlí.
pri príchode a odchode z kostola
7
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skej, čisto prirodzenej materskej
lásky, ktorá má tendenciu vždy
chrániť svojho syna a jeho život.
Mária nás učí, ako máme
prijímať bolesť a premieňať ju na
lásku. Ona je našou Matkou, ktorá nás nevychováva k detinskosti,
a ani nás nepobáda k úteku pred utrpením, ale pomáha nám ho niesť.
Zároveň je pre nás príkladom, aby
sme boli ako ona odvážni v láske.
Často sa kríž, ktorý nesieme, zdá byť príliš ťažký. Niekedy
môže mať aj dramatické následky
ako prírodné pohromy či životné
tragédie. Či už je taký, alebo onaký, jednako vždy je pre človeka
výzvou dívať sa naň očami viery. Iba takto môžeme dať nášmu
utrpeniu hlbší význam a učiniť
ho cestou k večnému životu, cestou do domu nebeského otca,
kam on všetkých chce priviesť.
Dnes, možno viac ako
inokedy, potrebujeme sa oprieť
o Máriu, našu Matku, aby nám
pomáhala ustáť všetky tie zmätky,
napätia, rozdelenia v našich rodinách, v spoločenstvách, v Cirkvi
a v celej spoločnosti. Potrebujeme
Matku, aby sme uprostred tohto
sveta, ktorý je pod veľkým tlakom
a vplyvom morálneho relativizmu, dokázali byť prorockým hlasom ohlasujúcim Kristovu pravdu. Potrebujeme Matku, ktorej
môžeme každodenne odovzdávať
všetky osobné i spoločné zápasy,
naše neúspechy a zdanlivé prehry,
a spolu s ňou objavovať skrytý
zmysel každej bolesti, či utrpenia.
Tak, ako Mária, aj my
by sme mali denne stáť pod krížom a vytrvalo prosiť jej Syna,
aby uzdravil všetko, čo je roztrieštené v našich životoch. Potrebujeme ako Mária uveriť, že
Boh koná a je s nami aj v najťažších chvíľach, aj vtedy, keď my
už veľakrát nič neočakávame.
Stretnime sa teda všetci
spoločne dňa 15.9. v našom kostole v Stráňavách, ktorý je zasvätený Panne Márii Sedembolestnej
a vytvorme krásne spoločenstvo,
ktoré si uctí našu Patrónku, ktorá
je našou Orodovnicou, Pomocnicou, Ochrankyňou, ale v prvom
rade našou Matkou. Príďme načerpať síl a milostí od našej Matičky
a spoločne spievajme „Ó, Mária
bolestivá naša ochrana...“
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Múdry človek
má lásku k štúdiu
„Dobrá základná škola
– kvalitný začiatok budúcnosti.“
Vaše deti sú aj našimi, sú zrkadlom našej práce, našou pýchou. Na
tom, aby sme na nich mohli byť
spoločne pyšní, tvrdo a precízne
pracujeme.
Už na prvý pohľad moderne zariadená škola sa nachádza
v centre dediny Stráňavy, v pokojnom prostredí s čistým podhorským vzduchom a kvalitnými
pedagógmi. Každý rok navštevujú
školenia po celom Slovensku aj
v zahraničí. Napríklad v Tatrách,
v Anglicku, či na Malte. Škola
má vlastné multifunkčné ihrisko.
V prípade pekného počasia prebieha vyučovanie prírodovedných
predmetov vonku, v drevenom altánku, v školskej záhrade zasa učíme environmentálnu výchovu.
Máme desať tried žiakov,
a preto sa dokážeme kvalite venovať každému. Napredujeme s
dobou špeciálnymi učebňami fyziky, chémie, dvomi počítačovými
učebňami, jazykovým laboratóriom, dielňou či knižnicou. Našou
prioritou je moderné vzdelávanie
s počítačmi, dataprojektormi, notebookmi aj množstvom interak-

tívnych tabúľ.
Naši žiaci nemajú problém s prijatím na stredné školy
a niektorí sú už dnes absolventmi
letectva, medicíny, práva či zruční remeselníci. Žiaci na hodinách
vypĺňajú pracovné listy pre rozvoj
myslenia i zručnosti. Učia sa pracovať s kvalitnými zdrojmi pri vyhľadávaní informácií na internete.
Na zjednodušenie učiva používame množstvo hier, ktoré rozvíjajú
aj logiku.
Vyučovanie
dopĺňame
veľmi obľúbenými výletmi, exkurziami či výmennými pobytmi
s partnerskou školou v Poľsku.
Každoročne navštevujeme budovu
Národnej rady SR, Košice, robíme jazykovú exkurziu do Viedne
či plavecké a lyžiarske výcviky.
Nechýba korčuľovanie na ľade
i škola v prírode. Spoznávame
krásy Slovenka. Cestujeme po
všetkých veľkých mestách, robíme
túry po Tatrách, žiaci sa kultúrne
vzdelávajú na hradoch či zámkoch, ale aj na divadelných predstaveniach, dokonca aj v anglickom jazyku.
Vyučujeme presne podľa školského vzdelávacieho systému a keď je potrebné, učitelia
žiakom prehlbujú vedomosti aj
po vyučovaní v ich voľnom čase.
Naši žiaci sa pravidelne zúčastňu-

jú matematických, recitátorských,
kreatívnych, biblických, biologických ale aj divadelných súťaží.
Ani tie športové im nie sú cudzie.
Tento rok vybojovali žiaci druhého stupňa na futbalovom turnaji
1. miesto. Z behu do strečnianských schodov priniesli bronz. Pri
súťažnom behu od pamätníka
k pamätníku získali tri zlaté a po
šesť strieborných a bronzových
medailí. Na matematickej súťaži
získala naša žiačka 6. miesto z 280
zúčastnených. Na 3. a 6. mieste sa
umiestnili šikovné biologičky zo
7. a 8. ročníka. No a žiaci 6. ročníka predviedli svoju kreativitu vo
výtvarnej súťaži Naša obec, kde
získali 1. a 3. miesto.
Našim žiakom spestrujeme
vyučovanie rôznymi aktivitami či
projektmi. Haloweensky lampiónový sprievod, Mikuláš či Vianočná akadémia sú našou pravidelnou zábavou. Na začiatku roka
pasujeme prvákov do nového kolektívu a každý rok im pripravujeme aj Rozprávkovú noc s Andersenom. Zapájame aj radu rodičov,
vďaka ktorej majú naše deti každý
rok karneval. Počas Dňa Zeme
sme čistili našu obec a Únii žien
pomáhame pri Dňoch narcisov.
Vďaka našim absolventom, ktorí si do svojej základnej
školy radi prídu aj dnes zaspomínať na školské časy,
môžeme smelo skonštatovať, že našim
heslom by mohlo byť
aj: „Dobrá základná
škola – úspešný štart
do života“.
V materskej škole došlo k zmene vo
vední, kde sa novou
pani zástupkyňou stala Mgr. Helena Chovancová.
Mgr. Miroslava Brodňanová
riaditeľka školy
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Pre deti

Vyfarbi si

Nájdeš čo hľadám?

Ktorému stromu patria tieto listy?

Jesenné sudoku

Osemsmerovku z minulého čísla vyhráva : Remek Adam, Stráňavy 331
Najbližšiu súťaž chystáme do decembrového čísla.
10

FUTBAL - ročník 2018/2019
MUŽI (A) - IV. Liga SEVER :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stráňavy
Závažná Poruba
Bánová
Teplička nad Váhom
Makov
Staškov
Žabokreky
Belá - Dulice
Bobrov
Rosina
Rajec
Dolný Kubín
Diviaky
Terchová(odstúpené)

6
5
5
5
4
5
6
5
5
6
5
5
6
0

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

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

DORAST - IV.liga dorast U19 skupina A :
1
0
2
2
0
1
1
2
3
3
3
3
4
0

10:6
13:10
15:7
10:7
11:6
14:12
9:10
11:15
5:7
7:16
10:11
9:12
10:15
0:0

11
11
9
9
8
8
7
7
6
5
4
4
4
0

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

Makov
Varín
Lietavská Lúčka
Strečno
Kamenná Poruba
Štiavnik
Rajec
Stráňavy
Zborov n. Bystricou
Oščadnica
Teplička n. Váhom
Skalité
Vysoká n. Kysucou
Višňové

6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
4
6
6

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

MUŽI (B) - III.DOXXbet trieda dospelí “A” :

ŽIACI - I. MIRAGE trieda

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Trnové
Stráňavy B
Dolná Tižina
Babkov
Bytčica
Kunerad
Podhorie
Lietava
Zbyňov

5
5
5
5
5
6
6
6
5

3
3
3
3
3
3
1
1
1

1
1
1
0
0
0
2
1
0

Motokros
Moto Team Stráňavy sa opäť v roku
2018 zúčastnil viacero motokrosových podujatí. Veľký úspech sa podaril na medzinárodných pretekoch vo
Sverepci, kde Radoslav Peško skončil
na 2.mieste a Peter Vereš na 6.mieste v
triede MX1-Hobby. Rastislav Valach
na 5.mieste v triede MX2-Hobby.
Na pretekoch v Čataji a v
Slovenskom Pravne mali veľa smoly.
Michal Lehotský po hrozivo vyzerajúcom páde motokros nedokončil.
V Ješkovej Vsi sa ale opäť darilo
a Radoslav Peško sa umiestnil na
1.mieste triedu MX1-Hobby.
Team sa rozrástol o nové motokrosové nádaje Tibor Koňuch, Roman Mičík, Šimon Mičík a Lukáš Krajčík,
ktorí by nás tiež mali na budúci rok
reprezentovať.
Ďakujeme sponzorom: Obec Stráňavy, Led Becy, Piano servis, Agila

1
1
1
2
2
3
3
4
4

14:8
14:8
12:6
12:10
10:8
9:7
10:22
7:14
9:14

10
10
10
9
9
9
5
4
3

Lietavská Lúčka
Hvozdnica
Zbyňov
Stráňavy
Rašov
Štiavnik
Nededza
Horný Hričov

3
3
3
3
3
3
3
3
Rajecké Teplice - Konská 3
Varín
3
Veľké Rovné
3
Hliník
3
Dlhé Pole
3
Hôrky
3

Dôchodcovia
športovali
Tak ako aj po iné roky sa
členovia našej Jednoty dôchodcov
v Stráňavách zúčastnili na Okresných športových hrách v Žiline.
Dňa 14. 6. 2018 sa zišlo vyše 120
súťažiacich dôchodcov na ihrisku
na Martinskej škole – Vlčince. Za
našu organizáciu sa tejto obľúbenej
akcie zúčastnilo 11 členov. Ženy a
muži súťažili v rôznych disciplínach
– hod granátom do diaľky aj na cieľ,
beh, streľba zo vzduchovky, vrh guľou, stolný tenis, šach.
Naši súťažiaci sa vôbec
nedali zahanbiť. V silnej konkurencii si v rôznych disciplínach

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

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

0
0
1
2
1
2
1
1
3
4
5
3
6
6

19:8
26:2
28:8
20:10
12:7
21:11
14:10
11:7
13:15
8:17
9:19
5:17
9:33
2:33

16
15
13
12
11
10
10
9
7
6
3
3
0
0

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

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

22:5
14:3
24:8
16:3
16:6
13:7
8:6
11:11
7:3
6:13
4:13
2:16
1:23
3:30

9
7
6
6
6
6
6
6
4
3
3
0
0
0

vybojovali 4 zlaté, 4 strieborné
a 4 bronzové medaily. Medzi najúspešnejších patrili p. F. Zajac a M.
Fencík, ktorí si zaistili aj účasť na
krajských športových hrách.
Tieto sa konali dňa 29. 6.
2018 v Liptovskom Mikuláši. Aj
tu naši zástupcovia dosiahli pozoruhodné výsledky. Miško Fencík
získal zlatú medailu v hode granátom na cieľ. Ferko Zajac vybojoval
3 strieborné medaily – v streľbe zo
vzduchovky, v hode granátom do
diaľky a na cieľ.
Všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu našej organizácie a prajeme aj v budúcnosti ešte
veľa športových úspechov.
Štefánia Martinková

Stráňavské zvesti vydáva Obecný úrad v Stráňavách.          Nepredajné.        Farebná verzia je dostupná na web stránkach www.stranavy.sk        

