
Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur  XXVII. ročník 1/2020

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo 8.za-

sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce p. 
Lingeš, ekonómka obce Bc. Oľga Škrip-
ková, zapisovateľka Ing. Ivana Tavačová. 
Hostia: podľa prezenčnej listiny. Neprí-
tomní: Mgr. Monika Obertová.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. Uznesením č.95/A volí ove-
rovateľov zápisnice: Ing. Andrea Ďuriš-
ková, Ing. Dana Sokolovská. Hlasovanie: 
za-8, proti-0, zdržal sa-0,  neprítomní- 1. 
Uznesením č.95/B volí členov návrhovej 
komisie v zložení: p. Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 8-0-0-1. 
Uznesením č.96 OZ schvaľuje program 
8.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

2. Kontrola uznesení
Stretnutie zložiek (zakúpenie ozvučo-

vacej techniky) – naplánované na január 
2020

Odchod autobusu – ranný autobus 
5.55 s odchodom od dolnej zastávky. 
Pripomienka nebola akceptovaná z dô-
vodu doručenia po termíne zmien, ktoré 
sú realizované od 15.12.2019 a z dôvodu 
nárastu najazdených km. 

Parkovanie v obci – sú vyrobené letá-
ky upozorňujúce na nesprávne parkova-
nie, ktoré budú distribuovať poslanci v 

rámci svojich obvodov. Zvyšné zadané 
úlohy sú v štádiu riešenia.

Uznesením č. 97 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 8-0-
0-1. 

3. Zmena rozpočtu
10. zmena rozpočtu bola vykonaná z 

dôvodu plánovanej kúpy pozemkov Ra-
dinové  do vlastníctva obce so schvále-
nou kúpnou cenu vo výške 81 032,40 €. 
Uznesením č. 98 OZ schválilo 10.zmenu 
rozpočtu. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

4. Schválenie programového rozpoč-
tu na r.2020

Starosta obce oboznámil prítomných s 
návrhom programového rozpočtu. Roz-
počet obce Strečno pre rok 2020 je na-
vrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti 
aj výdavkovej časti je vo výške: 2 194 883 
EUR. Hlavný kontrolór obce odporučil 
programový rozpočet na r. 2020 s výhľa-
dom na r. 2021 a 2022 schváliť. Uznese-
ním č.99 OZ schvaľuje programový roz-
počet na rok 2020 s výhľadom na roky 
2021, 2022. Hlasovanie: 8-0-0-1.

5. VZN č.5/2019 o miestnom poplat-
ku za rozvoj

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 25.11.2019 k pripomienkova-
niu do 10.12.2019. Uznesením č.100 OZ 

Milí naši diváci, v mene ochotníckeho 
divadla Vám úprimne ďakujem za pria-
ze, ktorú nám preukazujete každý rok 
účasťou na našich divadelných predsta-
veniach. Tento rok je radosť o to väčšia, 
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Zlomená pýcha

lebo po  jedenástich komédiách som pre 
Vás vybrala drámu a obavy, ktoré som 
mala, ako prijmete toto predstavenie, 
boli zbytočné. 

 Na základe rozhodnutia predsedu 
NRSR boli vyhlásené voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky a deň konania 
volieb bol určený na sobotu 29. februára 
2020.  

Volebné miestnosti sa pre voličov otvo-
ria o 7,00 a možnosť hlasovať bude do 
22,00 hod.

V obci Strečno boli zriadené dva voleb-
né okrsky. 

Volebná miestnosť pre volebný okrsok 
č. 1 ostáva nezmenená - sála Kultúrne-
ho domu Strečno. Pod tento okrsok spa-
dajú ulice: 1. mája, 28. októbra, Hradná, 
Lesná, SNP, Kováčska, M. Ilovského, 
Cintorínska, Kamenná, Partizánska, Fr. 
partizánov, 26. apríla, Lipová, Za záhra-
dami a Zlatné.

POZOR, volebná miestnosť pre voleb-
ný okrsok č. 2 sa mení - budova Zák-
ladnej školy Strečno, Ulica mládeže 289 
- prízemie - miestnosť novej jedálne ZŠ. 
Pod okrsok č. 2 spadajú ulice:Čsl. brigá-
dy, Mládeže, Nábrežná, Sokolská, Škol-
ská, Športová a Záhradná.

Zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, môže volič požiadať sám (telefo-
nicky počas pracovných hodín obecného 
úradu 041/56 97 350) alebo prostredníc-
tvom inej osoby v deň konania volieb o 
hlasovanie mimo volebnej miestnosti 
(do tzv. prenosnej hlasovacej schrán-
ky). V takom prípade okrsková volebná 
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich 
členov s prenosnou hlasovacou schrán-
kou, hlasovacími lístkami, obálkou a so 
zoznamom tých voličov, ktorí požiadali 
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Voľby

Prečítajte si:
Obecné zastupiteľstvo .........................1.
Parkovanie v obci ................................3.
Rok božieho slova ................................4.
Hajovček ...............................................8.
Šach s majstrom sveta .........................9.
Zo života ZŠ ...................................... 10.
Obete holokaustu zo Strečna ..12. - 14.
Turistika na Pustevnách .................. 15.
Mladí hasiči ....................................... 17.
Ostredok opravený ........................... 17.
Zimný turnaj ..................................... 18.
Futbal ................................................. 20.

Aj tento rok budete môcť 
16.4.2020 podporiť 

Deň narcisov
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schvaľuje VZN č.5/2019 o miestnom po-
platku za rozvoj. Hlasovanie: 8-0-0-1.

6. VZN č.6/2019 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 25.11.2019 k pripomienkova-
niu do 10.12.2019. Vzhľadom k tomu, 
že   neboli vznesené žiadne pripomien-
ky a návrhy, starosta obce dal za uvede-
ný návrh hlasovať. Uznesením č.101 OZ 
schvaľuje VZN č.6/2019 o nakladaní s 
komunálnym odpadom. Hlasovanie: 
8-0-0-1.

7. VZN č.7/2019 o miestnom poplat-
ku za komunálny odpad

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 25.11.2019 k pripomienko-
vaniu do 10.12.2019. Uznesením č.102 
OZ schvaľuje VZN č.7/2019 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad. Hlasova-
nie:8-0-0-1.

8. Rokovací poriadok
K prerokovaniu návrhu nového Ro-

kovacieho poriadku došlo na stretnutí 
poslancov OZ. Návrhy poslancov boli 
zapracované do nového rokovacieho 
poriadku. Uznesením č.103 OZ schvaľu-
je Rokovací poriadok OZ. Hlasovanie: 
8-0-0-1.

9. Štatút obce
K prerokovaniu návrhu nového Šta-

tútu obce došlo na stretnutí poslancov 
OZ. Návrhy poslancov boli zapracované 
do nového štatútu. Uznesením č.104 OZ 
schvaľuje Štatút obce Strečno. Hlasova-
nie: 8-0-0-1.

10. Plán kontrolnej činností hlavného 
kontrolóra na I.polrok 2020

Uvedený plán bol poslancom rozdaný 
na predchádzajúcom zastupiteľstve dňa 
26.11.2019  a vyvesený na úradnej tabuli 
obce dňa 25.11.2019 k pripomienkova-
niu do 10.12.2019. Uznesením č.105 OZ 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra na I.polrok 2020. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

11. Rôzne
Komunitný plán obce na roky 2020-

2022 Komunitný plán obce sa vypra-
cúva v súlade s národnými prioritami 
rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na 
miestne špecifiká a potreby. Poslanci ho 
môžu pripomienkovať do konca januára 
2020. Uznesením č.106 berie na vedomie 
informáciu o príprave komunitného plá-
nu obce na roky 2020-2022. Hlasovanie: 
8-0-0-1.

Príprava nového VZN o poskytovaní 
sociálnej pomoci obyvateľom v prípade 
ťažkej životnej situácie formou jednora-
zovej dávky

Obec má vypracované VZN o posky-
tovaní jednorazovej pomoci v hmotnej 
núdzi, kde sú stanovené prísnejšie pod-
mienky posudzovania žiadostí bez mož-
nosti posudzovania sociálnej núdze. Sta-
rosta informoval o návrhu nového VZN 
o poskytovaní sociálnej pomoci obyva-
teľom v ťažkej životnej situácie. 

Uznesením č.107 OZ berie na vedomie 
informáciu opríprave návrhu VZN o po-
skytovaní sociálnej pomoci obyvateľom 
obce v prípade ťažkej životnej situácie. 
Hlasovanie: 8-0-0-1.

Silvestrovský punč
Starosta informoval poslancov o plá-

novanom Silvestrovskom punči, ktorý 
bude podávaný za dobrovoľný príspe-
vok.  Poslanci sa dohodli, že dobrovoľ-
ný príspevok pôjde na pomoc ľuďom po 
tragédii v Prešove. Uznesením č.108 OZ 
berie na vedomie informáciu, že dob-
rovoľný príspevok zo Silvestrovského 
punču bude určený na pomoc ľuďom po 
tragédii v Prešove. Hlasovanie: 8-0-0-1.

12. Diskusia
p. Marek Hanuljak
- upozornil na výpadky verejného 

osvetlenia v prípade silnejšieho vetra
- informoval sa ohľadne situácie v FK 

Strečno 
p. Peter Oberta
- informoval sa o pokračovaní chodní-

ka SNP a zabezpečení potrebného ma-
teriálu pri zatrubnení potoka, prípadne 
prekládky plynu

Starosta zadal úlohu konateľovi OPS 
vypracovať harmonogram prác OPS na 
r. 2020, kde sa zahrnú okrem prác na III. 
etape výstavby chodníka SNP aj úlohy 
zadané pri kontrole uznesení.

Uznesením č.109 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky poslancov.

Zapísala Ing. Ivana Tavačová
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo 9. zasad-
nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce p. 
Lingeš, zapisovateľka Ing. Ivana Tavačo-
vá. Hostia: podľa prezenčnej listiny. Ne-
prítomní: Ing. Andrea Ďurišková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. Uznesením č.110/A volí ove-
rovateľov zápisnice: Mgr. Dušan Ďurčo, 
p. Samuel Zajac. Hlasovanie: 7-0-0-2. 
Uznesením č.110/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Beáta Badibango-
vá, Mgr. Monika Obertová. Hlasovanie: 
7-0-0-2. Uznesením č.111 OZ schvaľuje 
program 9.zasadnutia OZ. Hlasovanie:  
7-0-0-2. 

2.Kontrola uznesení

Stretnutie zložiek (zakúpenie ozvučo-
vacej techniky)– Dychovka, ĽH Parta, 
Ochotnícke divadlo sa dohodli  na vzá-
jomnom vypožičaní zvukovej techniky 
– úloha splnená

Rozpery na elektrické vedenie – čias-
točne splnené, potrebné ešte dokúpiť cca 
50 ks

Vypracovať harmonogram prác OPS 
na r. 2020 – riaditeľ OPS predložil po-
slancom pred rokovaním OZ

Uznesením č. 112 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 7-0-
0-2. 

3. Schválenie dodatku č.2 k VZN 
č.1/2018 o určenie výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy

Návrh  dodatku č.2  k VZN č.1/2018 
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a 
webovej stránke obce dňa 13.1.2020.

Uznesením č. 113 OZ schvaľuje doda-
tok č.2 k VZN č.1/2018 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v školských zariadeniach so sídlom na 
území obce Strečno na príslušný kalen-
dárny rok.  Hlasovanie: 7-0-0-2. 

4. Schválenie VZN č.1/2020 o vyme-
dzení miest na umiestňovanie plagátov 
počas všetkých druhov volieb

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 9.1.2020. 

Uznesením č.114 OZ schvaľuje VZN 
č.1/2020 o vymedzení miest na umiest-
ňovanie volebných plagátov počas všet-
kých druhov volieb. Hlasovanie: 7-0-0-2.

5. Schválenie zadania pre vypracova-
nie územného plánu obce Strečno

Ing. Arch. Vladimír Barčiak informo-
val poslancov o zadaní pre vypracova-
nie územného plánu obce. Obsahom 
zadania sú ciele, ktoré sa spracovaním 
územného plánu majú dosiahnuť zásady, 
ktoré je potrebné v riešení rešpektovať 
a komplexné podrobné požiadavky na 
riešenie územia obce. Uviedol, že do 
konca februára 2020 je možné podať na 
MDaV SR Žiadosť o dotáciu na ÚP obce. 
Uznesením č.115 OZ berie na vedomie, 
konštatuje, poveruje starostu a schvaľuje 
vypracovanie zadania k územnému plá-
nu. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č.116 OZ schvaľujezávä-
zok, že obdobie procesu obstarávania a 
schvaľovania územnoplánovacej doku-
mentácie obce Strečno potrvá najviac 3 
roky od podpisu zmluvy o poskytnutí 
dotácie. Hlasovanie: 8-0-0-1.

6. Rôzne
Komunitný plán obce na roky 2020-

2022
Komunitný plán obce bol predložený 

na predchádzajúcom OZ. Nakoľko ne-
boli žiadne pripomienky, poslanci OZ 
berú na vedomie uvedený návrh s tým, 
že sa zverejní na úradnú tabuľu a web 
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:obce. Uznesením č.117 berie na vedomie 
informáciu o návrhu komunitného plá-
nu obce na roky 2020-2022. Hlasovanie: 
8-0-0-1.

Príprava nového VZN o poskytovaní 
sociálnej pomoci obyvateľom v prípade 
ťažkej životnej situácie formou jednora-
zovej dávky VZN je v štádiu prípravy. 
Poslanci OZ berú na vedomie informá-
ciu o návrhu VZN s tým, že návrh sa 
zverejní na úradnú tabuľu a web obce. 
Uznesením č.118 OZ berie na vedomie 
informáciu onávrhu nového VZN o po-
skytovaní sociálnej pomoci obyvateľom 
obce v prípade ťažkej životnej situácie. 
Hlasovanie: 8-0-0-1.

Silvestrovský punč
Počas silvestrovského punču sa v rám-

ci dobrovoľného príspevku vyzbierala 
suma 600 €. Uznesením č.119 OZ berie 
na vedomie informáciu o dobrovoľnej 
zbierke a poukázaní čiastky 600 € na 
transparentný účet na pomoc obetiam 
po výbuchu bytovky v Prešove. Hlasova-
nie: 8-0-0-1.

Dom smútku
Obec Strečno podáva projekt Stavebné 

úpravy Domu smútku, Strečno v rámci 
výzvy MAS Terchovská dolina.

Uznesením č.120 OZ berie na vedomie 
informáciu o príprave projektu staveb-
ných úprav Domu smútku. Hlasovanie: 
8-0-0-1.

Pamätník francúzskym partizánom
Obec Strečno požiadala o príspevok 

pre Pamätník francúzskym partizánom 
v rámci výzvy predsedu vlády s predpo-
kladaným rozpočtom 36 540 €. Uznese-
ním č.121 OZ berie na vedomie infor-
máciu o podanej žiadosti o príspevok 
na zveľadenie Pamätníka francúzskym 
partizánom  Hlasovanie: 8-0-0-1.

7. Diskusia
Pripomienky poslancov
Ing. Dana Sokolovská
Ranná družina – požiadavka na jej 

skoršie otvorenie 
Bezpečnosť školy – zabezpečiť vchod 

proti únikom detí zo školy. Starosta in-
formoval, že škola plánuje kamerový 
systém. 

Spraviť prechod pre chodcov – pri Jed-
note (je plánovaný), pri zastávke Melo – 
preverí sa 

Doprava – ranné martinské autobusy či 
môžu zastaviť aj pri zástavke Melo - pre-
verí sa

Cintorín – ozvučenie pre kňaza pri 

hrobe, zabezpečiť prenosné ozvučenie
Dom smútku – zabezpečiť chýbajúce 

záclony do Domu smútku
Časté výpadky elektriny –Záhradná ul.,  
p. Samuel Zajac - apeloval na komu-

nikáciu pri zabezpečení pohrebov – vy-
dania kľúčov, ozvučenia, nástenky pri 
zosnulom

p. Peter Oberta - informoval sa na Ra-
dinové – výstavba bytoviek

Ing.Július Ilovský -navrhuje ponúknuť 
TIK na prenájom z dôvodu neziskovosti 
pre OPS. 

Uznesením č.122 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky poslancov.

Pripomienky občanov
p. Peter Repáň -parkovanie na ces-

tách –  napriek článkom a lístkom za 
stieračmi áut – nenastala žiadna zmena. 
Starosta objasnil možnosti a práva obce. 
Uviedol, že bude pripravený článok do 
novín s informáciou, že na nesprávne za-
parkované autá bude privolaná polícia, v 
ktorej kompetencii je udeliť pokutu. 

- tiež upozornil na neustále pobehujú-
ce túlavé psy v dedine 

Uznesením č.123 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky občanov.

Zapísala Ing. Ivana Tavačová

Problémom, ktorý je nielen v našej 
obci, je nezákonné alebo nezodpo-
vedné parkovanie motorových vozi-
diel. 

Téma, ktorej sa často venujeme v 
Strečnianskom hlásniku je preto té-
mou, ktorej venuje pozornosť i člá-
nok v mesačníku Právo pre ROPO a 
OBCE 1/t2020. Z právnej analýzy tej-
to otázky vyberáme tie pasáže, ktoré 
popisujú kompetencie obce a vecnú 
príslušnosť riešení nezákonného či 
nezodpovedného parkovania.

Problém nezákonného parkovania 
sa mnohé obecné samosprávy, kto-
rých obyvatelia z „pohodlnosti“ ne-
chávajú svoje motorové vozidlá na 
miestnych komunikáciách, pokúšajú 
,,sanovať“ cestou prijatia všeobec-
ne záväzného nariadenia (ďalej len 
,,VZN“) o parkovaní.

Nezákonné parkovanie v súčasnom 
legislatívnom prostredí však nie je 
možné riešiť na úrovni VZN.

Kontrolu dodržiavania zákonných 
pravidiel zastavenia a státia motoro-
vých vozidiel môže vykonávať:

- poverený zamestnanec obce,
- orgán obecnej polície 
- orgán Policajného zboru SR.
V prípade, že obec nemá zriadenú 

obecnú políciu, kontrolu môžu vyko-
návať aj poverení zamestnanci obce, 

avšak títo zamestnanci, na rozdiel od 
príslušníkov obecnej poIície, nie sú 
oprávnení objasňovať a prerokovávať 
priestupky na úseku bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky. 

Činnosť povereného zamestnanca je 
obmedzená len na privolanie štátnej 
polície v prípade zistenia porušenia 
predpisov.

V prípade tzv. nezákonného parko-
vania, resp. nerešpektovania pravidiel 
v súvislosti s parkovaním vozidiel,  
ide o porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov o bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky a ide o 
priestupky podľa § 22 ods. 1 písm. l) 
zákona o priestupkoch.

Zákonná úprava zveruje právomoc 
objasňovať a prerokovať priestupky 
na úseku bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky orgánom Policaj-
ného zboru SR. Právomoc objasňovať 
a prerokovať priestupky je zverená 
obecnej polícii, ak ide o priestupky, 
ktoré možno prerokovať v blokovom 
konaní.

V prípade zistenia porušenia pred-
pisov na úseku bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky (napr. po-
rušením príkazu vyplývajúceho z 
dopravnej značky) sú oprávnení iba 
privolať na riešenie príslušný orgán 
Policajného zboru SR.

Parkovanie v obci

Tragédia, ktorá sa odohrala v minulom 
roku v Prešove (výbuch plynu v panelo-
vom dome) otriasla celým Slovenskom 
a vyvolala veľkú vlnu solidarity a spolu-
patričnosti. Preto sa poslanci OZ v Streč-
ne na návrh starostu obce na svojom 
VIII. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
uzniesli, že počas osláv posledného dňa 
v roku zorganizujú dobrovoľnú zbierku 
ako pomoc ľuďom postihnutých nešťas-
tím. Ľudia obce dokázali, že solidarita a 
spolupatričnosť nie sú len prázdne slová. 
Vyzbieralo sa 600 €, čo je v prepočte na 
obyvateľa obce 0,23 €. 

Peniaze boli poukázané na osobitný 
účet mesta Prešov, ktorý bol vyčlenený 
na pomoc ľuďom, ktorí boli tragédiou 
zasiahnutí. Všetkým, ktorí prispeli, vy-
slovujeme veľké ĎAKUJEME.
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Solidarita a spolupatričnosť 
nie sú pre nás prázdne slová
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„V dnešnom svete má mnoho ľudí hlad a 
smäd po živote, uzdravení a pokoji, ktorý 
môže priniesť iba Kristus. Vieme, že z hoj-
nosti svojej lásky sa Kristus prihovára k 
ľuďom ako k priateľom a žije medzi nami, 
aby mohol pozývať a privádzať všetkých k 
sebe samému. V tejto perspektíve sa Cirkev 
od svojich počiatkov usiluje ohlasovať 
Krista a zvestovať ho. Táto misia je samot-
ným srdcom Cirkvi. Nemôžeme však po-
prieť, že mnohým ľuďom stále chýba tento 
„ľahký prístup“ k Pánovi vo Svätom písme 
a v ohlasovaní, o ktorý sa tak usiloval Kon-
cil.“ Týmito slovami v liste z 25. januára 
2019 filipínsky kardinál Luis Antonio 
GokimTagle, prezident Katolíckej biblic-
kej federácie, ohlásil všetkým jej členom 
zámer zamerať rok 2020 ako „Rok Božie-
ho Slova“ počnúc od Prvej adventnej ne-
dele (1. decembra 2019) až po sviatok sv. 
Hieronyma (30. septembra 2020). Konfe-
rencia biskupov Slovenska tento návrh 
prijala. Pastiersky list Konferencie bisku-
pov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 
2019 veriacim oznamuje: „A tak sa v 
tomto období spájajú tri podnety, ktoré 
nás pobádajú venovať zvýšenú pozornosť 
Božiemu slovu. Prvým je tisíc šesťsté vý-
ročie smrti svätého Hieronyma, ktorý za-
svätil celý svoj život prekladaniu Svätého 
písma do vtedajšej reči ľudu, do latinčiny. 
Svojím prekladom chcel sprístupniť Bo-
žie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho 
preklad nazýva Vulgata, čiže „všeobecne 
rozšírený“. Druhým podnetom venovať 
zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päť-
desiate výročie Katolíckej biblickej fede-
rácie. Biblická federácia vznikla z inicia-
tívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V 
súčasnosti má viac ako 300 riadnych čle-
nov (a takmer 100 pridružených členov) 
zo 127 krajín celého sveta. Riadnym čle-
nom vo federácii je aj Slovensko, a to cez 
Katolícke biblické dielo. Poslaním federá-
cie je šírenie Svätého písma. Tretím a zá-
roveň najsilnejším podnetom venovať 
zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 
apoštolský list Svätého Otca Františka 
„Aperuitillis“ – „Otvoril  im myseľ, aby 
porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto 
liste pápež vysvetľuje veľký životný výz-
nam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby 
sme sa oň viac zaujímali.“  Slovami pápe-
ža Františka: „Vzťah medzi Zmŕtvych-
vstalým, spoločenstvom veriacich a Svä-
tým písmom je pre našu identitu 
mimoriadne dôležitý. Bez Pána, ktorý nás 
uvádza do pochopenia Svätého písma, je 
nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí 
to aj opačne: bez Svätého písma sú pre 
nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s 
poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. Sv. 
Hieronym mohol oprávnene napísať: 

„Neznalosť Písma je neznalosťou Krista“. 
Konferencia biskupov Slovenska nás v 
pastierskom liste pozýva na časté stretnu-
tie so živým Kristovým slovom v Cirkvi v 
rámci každej svätej omše, kde nám za-
znieva živé Božie slovo. Prosí nás, aby 
sme sa ochotne a so živou vierou zúčast-
ňovali na liturgii a so záujmom počúvali 
Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov 
Svätého písma, ako aj z hlásania vysväte-
ných služobníkov Cirkvi a pripomína, že 
Rok Božieho slova je vítanou príležitos-
ťou prehlbovať náš záujem o Sväté písmo. 
Je dôležité zdôrazniť slovami pápeža 
Františka, že:„v liturgickom konaní, sa 
ukazuje  vlastný sviatostný charakter Bo-
žieho slova.Preto je dobré, aby v živote 
nášho ľudu nikdy nechýbal tento rozho-
dujúci vzťah so živým Slovom, ktorým sa 
Boh neustále obracia na svoju nevestu 
(Cirkev), aby mohla rásť v láske a vo sve-
dectve viery.“ Boh nás volá ku veľmi kon-
krétnemu poznaniu Božieho slova –Bib-
lie. Skutočnosť, že Boh nám dal Bibliu, je 
dôkazom a znázornením jeho lásky k 
nám. Výraz „zjavenie“, jednoducho pove-
dané, znamená, že Boh dáva človeku po-
znať to, aký je, a ako s ním môžeme mať 
správny vzťah. Boh sa ľuďom zjavuje tak, 
že k nim hovorí.Boh naplno odhaľuje svoj 
zámer v Ježišovi Kristovi. Biblia, čiže Svä-
té Písmo, obsahuje Bohom zjavené prav-
dya je Bohom inšpirovanou normou ži-
vota a viery. Ústrednou témou samotnej 
Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k ce-
lému ľudstvu a svetu. Sväté písmo je Bo-
žie slovo, ktoré nám dáva život.Ježiš po-
vedal: „Človek bude žiť nielen z chleba, 
ale z každého slova, ktoré vychádza z Bo-
žích úst“ (Mt 4,4). Pápež František zdô-
razňuje: „Úloha Ducha Svätého vo Svä-
tom písme je zásadná. Bez jeho pôsobenia 
stále hrozí, že ostaneme uzavretí iba v 
napísanom texte, ktorý umožňuje funda-
mentalistickú interpretáciu, ktorej sa tre-
ba vyvarovať, aby sme nezradili inšpiro-
vaný, dynamický a duchovný charakter, 
ktorý je posvätnému textu vlastný. Ako 
pripomína apoštol Pavol „lebo litera zabí-
ja, kým Duch oživuje“ (2 Kor 3, 6). Teda 
Duch Svätý premieňa Sväté písmo na Slo-
vo živého Boha, prežívané a odovzdávané 
vo viere jeho svätého ľudu.“ Biblia je naj-
predávanejšou a najčítanejšou knihou na 
svete. Denne ju otvárajú milióny ľudí. 
Ľudia sú aj dnes, v 21. storočí, presvedče-
ní, že je možné v Biblii nájsť inšpiráciu 
pre svoj život. A nielen to! Biblia je takis-
to akousi správou od Boha. Alebo lepšie 
povedané, knižnicou správ, pretože  obsa-
huje desiatky kníh, ktoré sa všetky zho-
dujú na jednej  pravde, na tom, že Boh 
skutočne existuje a chce s nami mať blíz-

ky vzťah. Sväté písmo je veľké rozpráva-
nie básnickými, právnymi, poučnými, 
prorockými, historickými a oslavnými 
textami o tom, aký je Boh a jeho vzťah k 
nám. Témou Svätého písma nie je Boh 
sám. Témou je Boh a jeho vzťah k nám. 
Dokonca aj seba poznáme na základe Bo-
žieho vzťahu k nám. V Písme máme mo-
zaiku rôznych pohľadov na Pána Boha, a 
až keď berieme do úvahy všetky tieto po-
hľady a obrazy Boha, chápeme ho správ-
nejšie a plnšie. Nemožno sa sústrediť iba 
na jednu vlastnosť, ale ako beží biblické 
rozprávanie o ňom, krok za krokom sa 
nám Božie vlastnosti ozrejmujú. Už na 
začiatku Biblie čítame, že Boh sa každý 
podvečer prišiel zhovárať s Adamom. 
Boh mnoho ráz a rozličným spôsobom 
hovoril k ľuďom skrze prorokov. Cez pro-
rocké slová Biblie zjavuje Boh sám seba. 
Boh sa nám jednoznačne zjavuje ako 
stvoriteľ, zvrchovaný vládca a milujúci 
Otec. Prehovoril k nám vo svojom Synovi 
Ježišovi Kristovi, ktorého ustanovil za de-
diča všetkého a skrze ktorého stvoril aj 
svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho 
podstaty a udržuje všetko svojím moc-
ným slovom. Boh už nebude k človeku 
hovoriť niečo nové, lebo už prehovoril 
skrze evanjelium Ježiša Krista. Evanje-
lium je Božou mocou  na spasenie každé-
mu, kto ho počúva a s vierou prijíma. 
Boh nehovorí k človeku nové veci, lebo 
čo pokladal za potrebné povedať, to už 
človeku zjavil a prorocky nechalzapísať 
do kníh Biblie. Boh tomu, kto sa rozhod-
ne toto slovo počúvať, oživuje svoje slovo. 
Lebo iba živé Božie slovo mení srdcia 
ľudí. „Kto je z Boha, počúva Božie slová. 
Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“  (Jn 
8,47) „My sme z Boha. Kto pozná Boha, 
počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás ne-
počúva. Podľa toho poznávame Ducha 
pravdy a ducha bludu.“ (1Jn 4,6) Dogma-
tická konštitúcia Druhého vatikánskeho 
konciluDeiVerbum (O Božom zjavení) 
hovorí: „Bohu sa v jeho dobrote a múd-
rosti páčilo zjaviť samého seba a dať po-
znať tajomstvo svojej vôle, že ľudia majú 
skrze Krista Slovo, ktoré sa stalo telom, v 
Duchu Svätom prístup k Otcovi a stávajú 
sa účastnými na Božej prirodzenosti. 
Týmto zjavením sa neviditeľný Boh vo 
svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom 
ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich 
pozval a prijal do spoločenstva so sebou. 
Dielo Zjavenia  sa uskutočňuje činmi a 
slovami, ktoré sú navzájom vnútorne spä-
té, takže Božie pôsobenie v dejinách spá-
sy odhaľuje a potvrdzuje učenie a skutoč-
nosti vyjadrené slovami a slová ohlasujú 
skutky a objasňujú v nich skryté tajom-
stvo. Avšak najhlbšia pravda o Bohu, ako 
aj o ľudskej  spáse nám týmto zjavením 
žiari v Kristovi, ktorý je prostredníkom a 

Rok 2020 – „Rok Božieho slova“
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zároveň plnosťou celého Zjavenia.“ Ježiš 
Kristus hovorí o počúvaní Božieho slova 
takto: „A každý, kto počúva tieto moje 
slová a uskutočňuje ich, podobá sa múd-
remu mužovi, ktorý si postavil dom na 
skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom, 
ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na 
skale. A každý, kto tieto moje slová počú-
va, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlú-
pemu mužovi, ktorý si postavil dom na 
piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, 
strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a 
dom sa zrútil: zostalo z neho len veľké ru-
movisko.Keď Ježiš skončil tieto reči, zá-
stupy žasli nad jeho učením,  lebo ich učil 
ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákon-
níci.“ (Mt 7,24-29) Počúvanie a uskutoč-
ňovanie Božieho slova kresťanovi dáva 
možnosť osobne sa stretávať s Bohom, 
lebo už na počiatku bolo Slovo a to Slovo 
bolo Boh. Dáva mu poznať Krista. Dáva 
mu život, lebo človek žije z každého slova, 
čo vychádza z Božích úst. Dáva mu múd-
rosť a správnu orientáciu. Dáva mu isto-
tu, lebo ľudské slovo sa pominie, ale Bo-
žie slovo nie, kým sa nesplní. Posväcuje 
ho pravdou. Formuje z neho Božieho člo-
veka a dáva mu, ako hovorí pápež Ján Pa-
vol II: „možnosť objaviť, porozumieť a 
zamilovať si vlastné povolanie“. Uľahčuje 
mu obrátenie, pretože poukazuje na jeho 
hriech a slabosť. Zbavuje ho zla a privá-
dza k dobru. Vzbudzuje v jeho srdci Bo-
žie myšlienky. Benedikt XVI., emeritný 
pápež, pokladá za prvotnú úlohu Cirkvi 
„predovšetkým čerpať stravu z Božieho 
slova, aby sa tak naše evanjelizačné úsilie 
mohlo stať účinným, aby sa stalo vhod-
ným ohlasovaním pre dnešné časy. Je po-
trebné, aby táto cirkevná udalosť našla 
svoje miesto v každej komunite. Je po-
trebné transformovať Božie slovo do 
skutkov lásky, pretože iba tak sa stane 
ohlasovanie Evanjelia vierohodným, na-
priek ľudským krehkostiam, ktoré pozna-
čujú človeka. To predpokladá predovšet-
kým vnútorné poznanie Krista a vnímavé 
počúvanie jeho slova.“ Svätý otec Franti-
šek nás takto povzbudzuje a nabáda: „Bo-
žie slovo má moc prinavrátiť život vyhas-
nutým srdciam. Božie slovo je živé a 
účinné. Veď už od počiatku Boh povedal  
a stalo sa tak (Gn 1,6-7). A v plnosti čias 
nám Ježiš daroval slová, ktoré sú „Duch a 
život“. Slovom prinavrátil život vyhasnu-
tým srdciam, ako u Zacheja a mýtnika 
Matúša, keď mu povedal: „Poď za mnou!“ 
On vstal a išiel za ním“ (Mt 9,9).  Prajem 
vám, aby ste vždy prijali Bibliu v jej vzác-
nej jedinečnosti. Ako slovo, ktoré pre-
siaknuté Duchom Svätým, darcom živo-
ta, nám komunikuje Ježiša, ktorý je život,  
a tak robí naše životy plodnými. Žiadna 
iná kniha nemá takúto moc.“ AM

Sme svedkami, že v našom živote stále 
niečo končí a zároveň niečo nové za-

čína. Končí sa fašiangové obdobie a začína  
pôstne obdobie. Možno  niektorí zatúžite 
počas tohto  obdobia po hlbšom živote 
viery. A snáď  si aj položíte  otázku: Čo 
k tomu môže pomôcť? Odpovedí je iste 
viac. Ale jedna z nich je i táto: Napomôcť 
k hlbšiemu životu viery môže modlitba.

Známy americký teológ Thomas Merton 
napísal: „Keď sa nemodlím, som necitlivý, 
zlý a ľahostajný. Keď sa modlím, Pán Boh 
mi dáva úžasný pokoj. Nikdy sa nemôžem 
prestať modliť. Bolí ma, keď sa prestanem 
modliť.“ 

Ako je to s nami? Máme rovnakú skúse-
nosť? Zaiste, mnohí by ste povedali, áno, 
je to tak. Ja osobne tiež mám takú istú 
skúsenosť. 

Ak chceme byť skutočnými kresťanmi, 
nemôžeme žiť bez modlitby. Avšak je tu 
jeden problém a ten sa volá ospravedlňu-
júca námietka - nemám čas na modlitbu, 
nemám sa kedy modliť. Na margo tejto 
námietky treba jasne povedať: Ak nemá-
me čas na modlitbu, potom tvrdíme, že 
Boh už nie je pre nás dôležitý. Lebo na 
dôležité veci si čas vždy nájdeme. Niekedy 
povieme: Nemám sa ani kedy najesť. Ale 
povedzte, preto nejeme? Vieme, že nemô-
žeme žiť bez jedla. A nie menej platí: V 
živote viery sa nedá žiť bez modlitby. 

Na jednej nástenke bol veľký nápis: 
Chceme sa mať lepšie. Všetci môžeme s 
touto výzvou súhlasiť, veď všetci máme 
túto túžbu. Nezabúdame však, že lepšie 
sa môžeme mať len vtedy, ak sami bude-
me lepší? Dnes sa často hovorí, že máme 
skôr meniť svet, ako sa modliť. Nie je to 
pravda. Svet sa nestane lepším, ak sa lep-
šími nestanú ľudia. A nejestvuje účinnej-
šia sila, ktorá by nás robila lepšími, ako 
je modlitba. V nej sa totiž otvárame Bo-
žiemu pôsobeniu a nechávame si meniť 
srdce. 

Matka Tereza položila raz otázku: „Aké 
najväčšie nebezpečenstvo hrozí nášmu 
svetu?“ Jej odpoveď nebola, že teroriz-
mus, choroby, ale jej odpoveďou bolo: „Je 
to nedostatok modlitby.“ Modlitba nás učí 
múdrosti života a dáva silu, čo v nijakej 
inej škole nenájdeme. 

Sv. Ján Pavol II. kedysi napísal: „Potre-
bujeme sa vrátiť k modlitbe a modlitbe za 
rodiny. Každý, najmä manželia potrebujú 
modlitbu, ticho a adoráciu pred sviatost-
ným Kristom, aby hlbšie vrastali do Ježi-
šovej lásky.“ 

Matka Tereza často hovorievala: „Rodi-
na, ktorá sa modlí, sa nerozpadá.“ 

Myslím, že veľké požehnanie do našej 
farnosti prinieslo putovanie kaplniek zá-
zračnej Panny Márie. Tie kaplnky a najmä 

modlitba pri nich prinášajú naozaj zá-
zraky. Výpovede viacerých sú nádherné. 
Niekedy je to len šťastný povzdych, máme 
práve kaplnku. Ale za tým povzdychom je 
niečo úžasné, to, čo sa volá pokoj, radosť. 
A kto dnes vlastní tieto hodnoty, vlastní 
najviac. 

A ešte snáď pri tejto téme je potrebné 
dať odpoveď na dve námietky. Jedna je 
pre tých, ktorí si chcú ospravedlňovať sve-
domie. Poznáte to, ako niektorí povedia: 
Tí, čo sa modlia sú takí a takí. Odpoveď je 
jednoduchá. Treba pozerať na tých, ktorí 
sa nielen modlia, ale aj úprimne žijú. A 
verte, je ich veľa. 

Druhá odpoveď je pre tých, ktorí sa 
úprimne modlia a zdá sa, akoby sa nedo-
stali svojou modlitbou do srdca k tým, za 
ktorých prosia. Nech pre vás všetkých je 
povzbudením tento príbeh. Všetci starší 
veriaci si pamätajú, keď bol na Svätope-
terskom námestí postrelený Svätý otec 
Ján Pavol II. (13. mája 1981). Okamžite ho 
previezli do nemocnice, kde bol niekoľko 
hodín operovaný. Vtedy sa udiala dojíma-
vá udalosť. Do nemocnice rýchlo prišiel 
sám taliansky prezident Sandro Pertini. 
Týmto gestom dal najavo, ako chce byť 
v ťažkej chvíli pri Sv. otcovi. Keď neskôr 
tento prezident v nemocnici zomieral, 
stále opakoval jedinú vetu: „Zavolajte mi 
môjho kamaráta.“ Lekári spočiatku neve-
deli, na koho myslí. Až potom pochopili, 
že je to Sv. otec. Keď sa Sv. otec dozvedel 
o jeho túžbe, hneď prišiel. Stala sa však 
nečakaná vec, prezidentova žena, ktorá 
nebola veriaca ako jej manžel, si nepriala, 
aby bol Sv. otec pri ňom v izbe. Svätý otec 
nemal s tým problém, zobral stoličku, dal 
si ju pred izbu, kde ležal prezident, vy-
tiahol ruženec a spokojne sa modlil. Keď 
prezident zomrel, lekári sa ospravedlňo-
vali Svätému otcovi, že museli rešpektovať 
vôľu jeho manželky. Svätý otec s úžasným 
vnútorným pokojom im povedal, aby sa 
netrápili, veď on sa predsa modlitbou do-
stal až k nemu. 

A o tomto je náš život viery. Aké je 
úžasné byť jeden pri druhom aj skrze 
modlitbu. Nuž, modlime sa navzájom za 
seba. Nebojte sa povedať, najmä v ťažkých 
chvíľach svojho blízkeho, pomodlím sa za 
teba. Som veľmi povzbudený, keď dosta-
nem mail od niektorého z vás, najmä od 
muža: „Pán farár, pomodlite sa, prosím, 
za mňa, za moju rodinu, mám taký a taký 
problém.“ Keby sme si ako veriaci posie-
lali takéto maily a nie také, čo nás nijako 
nepovzbudia, bolo by v našich životoch 
oveľa viac pokoja, povzbudenia, vernosti. 
To sú hodnoty, ktoré tak potrebujeme a 
ktoré zdobia najviac náš život viery.

Mons. Mgr. Michal Keblušek, farár

Pôstne obdobie
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V našej obci sme odohrali 5 vypreda-
ných predstavení s priaznivými ohlasmi. 
Herci pochopili, že dráma je o emóciách 
a každý jeden sa snažil dať svojej postave 
dušu. Výkony hercov boli vyrovnané a 
nebolo rozdielu medzi mladými hercami 
a stálicami súboru. Dej mal svoju výpo-
vednú hodnotu, hodný na zamyslenie, 
čo je dôležité v živote. Predstavenie bolo 
obohatené ľudovou hudbou Parta, ktorá 
veľmi zodpovedne nacvičila všetky sva-
dobné piesne z obce Poniky a speváčky 
nielen pekne spievali, ale aj dobre hrali.

Spojili sme dve rôzne kultúrne telesá 
a výsledok bol od Vás, milí diváci, veľ-
mi kladne hodnotený. Veľmi dôležité 
pre kvalitu predstavenia je osvetlenie a 
zvukové efekty, ktoré na vysokej úrovni 
zabezpečil náš technik Ľubko. Scénu  vy-
tvoril a postavil Peťko so svojím tímom, 
ktorý sleduje text počas predstavení, ale 
je nápomocný aj pri réžii.

Zvládnuť vysokú kultúrnu úroveň na-
šich predstavení ako je predaj lístkov, 
organizácia predstavenia, zabezpečenie 
občerstvenia, je  vďaka ochote a chuti 
veľkého počtu ochotníkov, ktorí potlesk 
od Vás nedostanú, ale pre nás sú veľmi 
dôležití a sú súčasťou našich úspechov. 
Už tradične posledné predstavenie v na-
šom KD máme spojené s fašiangovým 
posedením, so špecialitami, ktoré pri-
pravil môj manžel spolu so synmi a vnu-
kom Palkom a k ním sa perfektne hodili  

Ľubkove zemiakové osúšky, ktorými nás 
zásoboval počas všetkých predstavení. 
Naše posledné predstavenie u nás si boli 
pozrieť aj hostia z Vyššieho územného 
celku ŽSK a možno budeme reprezen-
tovať našu kultúru  aj v Srbsku. Veľkým 
prekvapením bolo, že si naše predstave-
nie prišiel  pozrieť aj náš správca farnos-
ti, p. dekan Michal Keblúšek. Prijal naše 
pozvanie a posedel si medzi nami, no 
jeho poďakovanie na konci svätej omše  
mi vtislo slzy do očí. Prekvapil nás, ale 
aj potešil. Máme za sebou hosťovanie v 
obci Stráňavy, Mojš, Varín  a čaká nás 
ešte hosťovanie v obci Nededza, kde hrá-
me dve predstavenia pre 5 obcí. Inšpirá-
ciou pre toto predstavenie bolo 75.vý-
ročie SNP a keďže tento rok budeme 
oslavovať 75. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny,bude našou snahou odo-
hrať predstavenie „Zlomená pýcha“ v 
amfiteátri pod hradom Strečno. Chcem 
sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k úspechu divadelného predsta-
venia. Za každým hercom, technikom, 
organizátorom je ľudský príbeh, osobný, 
rodinný, ktorý počas celého divadelného 
obdobia prežívame spoločne. Sme jedna 
veľká ochotnícka rodina. Veľkú podporu 
máme aj v našej obci, ktorá nám vytvára 
podmienky a finančnou dotáciou zvyšu-
je úroveň našich divadelných predstave-
ní. Ďakujeme. Našou snahou je dôstojne 
reprezentovať našu krásnu obec.

Marta Pristachová 

Zlomená pýcha

Čoraz hlučnejšie oslavy prícho-
du nového roku – odpaľovanie 

ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky, 
petárd ,  pôsobí stresujúco na domáce 
zvieratá a ešte viac na lesnú zver. Zvie-
ratá majú viacnásobne citlivejší sluch 
ako človek a sú viac citlivejšie na vní-
manie svetla a svetelných efektov. 

Takmer v každej domácnosti je psík, 
mačka alebo iné zvieratko. Ich majite-
lia dobre vedia, aké problémy im spô-
sobujú výbuchy petárd a inej „zábav-
nej pyrotechniky“. Lesná zver reaguje 
omnoho citlivejšie na tieto výbuchy. 
Doslovne utekajú v strese schovať sa 
do húštin a na miesta, kde tak nedolie-
ha rachot a hluk. Sú z toho tak vystre-
sované, že aj niekoľko dní sa nevracajú 
na pôvodné miesto. Aj vtáctvo reaguje 
na tieto javy tým, že chaoticky odlieta 
na iné miesta. V prvý deň roku nebo-
la na vodnom diele ani jedna desatina 
vtáctva ako obvykle.

»  Pokračovanie z 1. strany

Na Vianoce 25.12.2019 vo veku 63 
rokov dotĺklo srdce skvelého človeka, 
priateľa a futbalového zanietenca Ka-
mila Tichého, ktorého sme všetci po-
znali pod menom Don Kamillo. Fut-
balu sa venoval počas celého svojho 
života. Najprv ako hráč a neskôr funk-
cionár v susednej Nezbudskej Lúčke. 
Keď roky pribudli, začal sa venovať 
komentovaniu známych turnajov Ka-
rola Najšľa i majstrovských futbalových 
zápasov dospelých, ku ktorým pridával 
mládežnícke stretnutia. V tejto činnos-
ti pokračoval i po príchode do nášho 
futbalu. Najprv to boli turnaje Medve-
ďov, žiakov, prípravkárov a v neposled-
nom rade všetky majstrovské futbalové 
stretnutia. K tomu ovládal i svetelnú 
tabuľu, či pomáhal hospodárovi pri 
prácach na našom ihrisku. Mal dobrý 
športový prejav, okorenený vhodným 
humorom, ktorý bol doplnený dobrý-
mi pesničkami. Jeho prejav bol známy 
nielen u nás, ale i za hranicami okresu 
či kraja. Na jar v r. 2019 bol za túto ce-
loživotnú prácu  ocenený prezidentom 
SFZ p. Jánom Kováčikom, od ktorého 
si prevzal plaketu za rozvoj futbalu v 
našom regióne.  Ďakujeme Ti za Tvoju 
prácu, ktorou si sa neodmysliteľne zapí-
sal do histórie strečnianskeho futbalu.

Odpočívaj v pokoji, Don Kamillo.

Poďakovanie
Ten, kto bol milovaný,

nebude nikdy zabudnutý.

Dňa 25. 12. 2019 nás vo veku 63 ro-
kov opustil náš drahý manžel, otec, 
krstný otec Kamil Tichý.
Úprimne ďakujeme celej rodine, 
priateľom, susedom a známym za 
prejavy sústrasti, kvetinové dary a 
účasť na jeho poslednej rozlúčke.
Zároveň ďakujeme dekanovi, Mons. 
Michalovi Kebluškovi za dôstojnú 
rozlúčku a srdečný prístup.

Smútiaca rodina

Don Kamillo

Pre ľudí zábava, pre zvieratá  
strach a stres

Naša obec sa nachádza v podhor-
skej oblasti Lúčanskej Malej Fatry, na 
okraji Národného parku Malá Fatra, a 
preto by sme sa mali správať k prírode 
ohľaduplnejšie. 

Mnohí starší ľudia hovoria, že ani 
cez vojnu nebolo v našej obci toľko 
hluku ako počas silvestrovskej noci. 
Mali by sme viac rešpektovať životné 
prostredie jednak lesnej zveri, ako i 
nás samotných. Je veľmi nezodpoved-
né, ak ideme takýmto spôsobom vítať 
nový rok v prírode v našom prípade 
na Ostredku. Samotní občania hor-
nej časti Krakova boli znepokojení 
priam neznesiteľným hlukom. Bolo by 
správne, aby sa obecný úrad zaoberal 
touto problematikou a vymedzil čas 
a priestor na novoročný ohňostroj. V 
mnohých mestách už tak konajú. Sme 
súčasťou prírody, chráňme ju a rešpek-
tujme  jej zákony.

Pavol Štadáni
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Roger Naël, posled-
ný žijúci francúzsky 
dobrovoľník, bojujúci 
na Slovensku počas II. 
svetovej vojny sa dožil 
26. 12. 2019 95 rokov.

Roger Naël je nosite-
ľom vojenského Radu 
bieleho dvojkríža, kto-
rý mu roku 2017 udelil 
ešte prezident Andrej 
Kiska. Slávnostne mu 
bol odovzdaný na rad-
nici v Malestroit v sep-
tembri toho istého roku 
zároveň s najvyšším 
ocenením obce Strečno – Čestný občan.

Jubilant je zároveň od roku 2015 rytie-
rom Čestnej légie. 

Devätnásťročný Roger patril k naj-
mladším príslušníkom francúzskej jed-
notky. V okamihu vypuknutia povstania 

kého komisára odvolali). RogerNäel v 
tomto rozhovore komentoval aj schizmu 
vo veteránskom hnutí (Francúzi v SNP 
si po roku 1945 založili dve združenia), 
ktorá mala výsostne personálne dôvody 
(animozita dvoch vedúcich osobností). 
Pri príležitosti minuloročného životné-
ho jubilea navštívila Rogera Näela dňa 
24.1. 2020 v jeho dome v bretónskom 
Malestroit delegácia zastupiteľského 
úradu spolu s p. Bibianou Hromado-
vou, konzulkou ZÚ. Okrem osobného 
blahoželania mu diplomati Slovenskej 
republiky priniesli tiež gratulačný list 
pani prezidentky Zuzany  Čaputovej a 
ako vecný dar luxusnú edíciu karpatské-
ho brandy.

ŽELANIE NA ZÁVER: KIEŽ BY VÁM, 
MONSIEUR NAËL, MOHLI PRÍSŤ 
SLOVENSKÍ DIPLOMATI ZABLAHO-
ŽELAŤ AJ K STOVKE!

Spracované  z listu Ministerstva zahra-
ničných vecí a Európskych záležitostí SR a 
informácie Slovenského veľvyslanectva  vo 
Francúzsku, zverejnenej na Facebooku, 
ktoráje za posledných 12 mesiacov jed-
ným z troch najúspešnejších príspevkov

30.1.2020  oslávili 50 rokov spoločné-
ho života Ivan Beháň a Eva, rod.Labu-
dová. Rovnaké jubileum si pripomenuli  
31.1.2020 i Dušan Škripek a Oľga, rod.
Ondrášová. 

Zlatá svadba bola príležitosťou nielen 
rodinnej spomienky v kruhu najbliž-
ších, ale neostali bez povšimnutia ani 
zástupcami obce, ktorí im tiež prišli 
gratulovať k významnému výročiu. Ku 
všetkým, ktorí oslávencom priali zdra-
vie a ešte veľa prežitých rokov v kruhu 
najbližších, sa pripája i redakcia obec-
ných novín.

Zlaté svadby

Čestný občan Strečna oslávil 95 ročné jubileum
NIEKTORÉ VECI SA, EHM... VYSVETĽUJÚ ŤAŽŠIE: FRANCÚZ AKO 19-ROČNÝ 

PRED 75 ROKMI BRÁNIL SO ZBRAŇOU V RUKE NAŠU KRAJINU PRED NACIS-
TAMI, JEHO VRSTOVNÍK-NAŠINEC DNES V MIERI ZVAŽUJE, ŽE SLOVENSKO 
VYDÁ ICH POHROBKOM

na Slovensku bol už navyše 
Rogerov rodný Paríž viac 
ako týždeň oslobodený 
od nemeckých nacistov; o 
to väčšiu úctu si zaslúžia 
všetci, ktorí na sklonku 
vojny bojovali i  položili 
život v cudzej a pre nich 
skôr exotickej krajine.

Roger Naël v septembri 
2017 v rozhovore spomí-
nal na prejdenú bojovú 
cestu a peripetie návratu 
zo Slovenska až po mo-
bilizáciu vo Francúzsku; 
a okrem iného poskytol 

zaujímavé detaily o tlaku velenia so-
vietskych partizánov na prepodriadenie 
dvoch FR jednotiek, resp. k pokusom 
o ich komunizáciu(ich veliteľ – kpt. de 
Lannurien napokon dosiahol, aby k jed-
notkám pôvodne pričleneného politic-

Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: 2616
Počet narodených: 30

Zoznam narodených detí:
Nina Samcová  Daniela Melová

Klára Kubičková  Diana Mahútová
David Hodermarský  Nina Melová

Jaroslav Strážovec  Katarína Máliková
ElizaBolibruchová  Matej Melo

Judita Surmová  Valentín Kubička
Lenka Lichnerová  Melánia Bitušíková

Ján Ševčík  Alžbeta Hanuljaková
Adriana Židuliaková  Natália Magálová
Sebastián Peter Oberta  Tobias Kadaši

Liliana Lia Tavačová  Alex Behul
Darina Králiková  Melánia Kučerová

Ella Setnická  Teresa Vidiečanová

Štatistika obce za rok 2019
Greta Muráňová  Zara Brosová

Viktor Dolník  Denisa Káčeriková
Zomrelo 20 občanov

Terézia Obešlová  Jozefína Obertová
Terézia Sokolovská  Irena Pratáková
Helena Dugovičová  Bibiána Melová

Janka Obertová  Dominik Tavač
Rozália Klocáňová  Emília Kopásková

Margita Ďurišková  Bernardína Ilovská
Emília Vantuchová  Jozef Tojčík

Anna Ilovská  Stanislava Špalková
Milan Oberta  Jozef Zrelica
Kamil Tichý  Jozef Ďurika

Sobáše:
Jozef Mintách  Bc. Veronika Špiláková

Martin Syrovatka  Anna Kubičková

Ivan Franek  Mária Samcová
Patrik Kováč  Ing. Marcela Hreusová

Michal Škvarka  Nikola Obertová
Marek Beháň  Radka Kubová
Jakub Slávik  Zuzana Samcová

Ing. Matej Glemba  Viera Dugovičová
Ing. Tomáš Mydlo  Martina Zajacová

Martin Honko  Nikola Dornajová
Radoslav Holeša  Ivana Tichá

Najstarší občania s trvalým pobytom; 
starší ako 90 rokov

Etela Jakubcová
Irena Kajsíková

Pavol Chovančík
Mária Štadániová
Terézia Čuláková
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Realizácia projektu,  ktorý  z verejných 
zdrojov podporil  Fond na podporu 

umenia,  je v plnom prúde. Napĺňame všet-
ky jeho výstupy. Pracujú na ňom členovia 
OZ Hajov, členovia folklórnych skupín, ale 
aj  oslovení lektori  a hostia projektu. Aj 
cestou obecného Hlásnika vás chceme in-
formovať o tomto projekte, podujatiach a 
ich  náplni, aby ste spoznali a ocenili ročnú 
prácu detí, mládeže a rodičov.

V mesiaci január sa konalo podujatie: 
Posiedky „Duša je vždy mladá“ s hosťa-
mi z Nezbudskej Lúčky dňa 27.1.2020  
Hosťami týchto posiedok boli občania Ne-
zbudskej Lúčky. Rodáci, ale aj tí, čo dnes 
žijú v Strečne-priženení, privydatí. Pozva-
nie prijali: p. Albert Samec, p. Helenka Ta-
rabová, p. Ondrej Samec, p.Václav Kubička 
a bratia Václav a Ľudovít Samec. Opäť a 
radi prišli aj Strečňania: p. Otília Kadašio-
vá a p. Ondrej Ilovský, ktorý rád spomína 
na detstvo spojené so susednou obcou Ne-
zbudská Lúčka. A  počúvať bolo čo. Spo-
mienky aj ťažké, na obdobie vojny, keď sa 
v obci Nezbudská Lúčka ukrývali partizáni 
a Nemci vypaľovali dedinu. Ľudia v snahe 
zachrániť aspoň úrodu zemiakov hasili už 
iba horúce pivnice. Po ťaživej téme sme 
sa dostali k povojnovej dobe, k dievoctvu 
a mládenectvu našich hostí. K ich vtipu, 
zábavám a krásnym zážitkom tam za Vá-
hom. Pospomínali veru aj školu. Bolo prí-
jemné počúvať, ako sa im pri spomienke 
na pána učiteľa Saláta vynorili piesne a 
spoločne si ich mocne a s chuťou zaspieva-
li. Pospomínali aj spoločné muziky Streč-
ňanov a Nezbuďanov.  Podujatie obohatilo 
aj ich samotných.Verím, že sa opäť stretnú 
a zaspievajú si. Možno aj v Kúdeľnej izbe. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich 
krásnu prítomnosť a dôležitý prínos. Budú 
hosťami na programe. Oceňujeme aj akti-
vitu mládeže, ktorá sa podujala podujatie 
moderovať. 

„Tvoj kroj- tvoja duša“  tvorivé dielne 
na vyšívanie v Kúdeľnej izbe v Strečne 
27.1.2020

Dievčatá pokračujú vo vyšívaní liemcov 
na rukávoch košieľok  pod dohľadom re-
meselníčky-tkáčky a vyšívačky p. Otílie 
Kadašiovej . V marci nás čaká košieľky 
zošívať a ručne riasiť  pod vedením ďalšej 

lektorky -odborníčky na kroje Zuzany Pie-
šovej z Čičmian.

„Duša je vždy mladá -v tanci“
Dňa 7 - 9.2.2020 sa členovia folklórnych 

skupín Hajovček a Hajov zúčastnili pra-
covného tanečno-hudobno-speváckeho 
sústredenia v Kľačne, zameraného na prí-
pravu a skompletizovanie programu „Tra-
dície v srdci 2020“. Pracovného  sústrede-
nia sa zúčastnili aj vedúci zložiek - tanečná, 
hudobná, spevácka príprava. Zastúpená 
bola dramaturgia, choreografia a koordi-
nátor podujatí, dohľad, technická prípra-
va a dokumentácia. Sústredenie pomohlo 
dokončiť a zhutniť pripravovaný program. 
Pracovným sústredením bude podporená 
súdržnosť členov aj silný progres v naštu-
dovaní programu.

Tvoj kroj - Tvoja duša 8.2.2020  Tvorivé 
dielne na šitie krojových súčastí -skosky

Po vyšívaní prišli na rad časti krojov, kto-
ré treba šiť ručne alebo na šijacom stroji. 
Deti aj mládež pod vedení lektorky  p. 
Kataríny Repáňovej spoznávali, ako sa 
šije na mašine a veru ich to bavilo. Stroj je 
stroj. Do podujatia sa napokon zapojilo 27 
účastníkov počas dňa. Vzniklo 16 skosiek, 
mladšie deti pomáhali žehliť a získavali 
prvé skúsenosti so šitím. Skosky budú vyu-
žité nielen v pripravovanom programe, ale 
budú súčasťou krojového vybavenia detí a 
mládeže. A budú ich nosiť  radi, veď sa na 
nich podieľali. Ešte nás čaká došiť zásterky.

Šijací stroj aj diktafón boli zakúpené z 
projektu FPU.

Všetky fotografie z výstupov projektu 
aj popisy nájdete na Web stránke https://
www.hajov.sk/projekty/projekt-dusa-je-
-vzdy-mlada/ ktorú „z verejných zdrojov 
podporil  FPU. Fotografie: Pavol Ďurčo, 
Miroslav Sklenka.

„Tradície v srdci 2020“program fol-
klórnych  skupín Hajovček a Hajov a ich 
hostí

Srdečne Vás pozývame na program 
„Tradície v srdci 2020“, tentoraz pod ná-
zvom „Duša je vždy mladá“. Bude sa ko-
nať 4.4.2020 v sále KD v Strečne. „FPU je 
hlavným partnerom projektu. Podporí ho 
aj obec Strečno aj OZ Hajov.

Program bude spojením všetkých  vý-
stupov projektu. Posiedky, tvorivé dielne, 

sústredenie folklórnych skupín Hajovček 
a Hajov, zakúpenie zimných krojových sú-
častí  a samotný program. 

A o čom bude? Bude veselý a budeme po-
rovnávať život mládeže v minulosti a dnes. 
Ich hodnoty, záujmy. Dozviete sa, ako pri-
šli nové módne prvky do obcí, ale aj to, ako 
sa zmenil aj spôsob trávenia voľného času 
mládeže. A tých nápadov a spôsobov bolo 
veru neúrekom. Vďaka tomuto výskumu 
vzniká naozaj hutný ale aj veľmi veselý 
program, ktorý sadne našim folklórnym 
skupinám šitý na mieru a vás zaujme. Do 
účasti v programe sme oslovili aj ďalšie fol-
klórne kolektívy z obce a okolia. Aby bol 
program pestrý a zaujímavý. 

Spomienko-terapia pamätníkov v Po-
siedkach  priniesla osloveným pocit „byť 
potrebným“ a omladenie v spomienkach. 
Obidva procesy zabezpečili živý generač-
ný prenos a materiálový prínos pre obo-
hatenie programov folklórnych skupín. 
Zachytiť čaro mladosti na dedine v medzi-
vojnovom a povojnovom období. Objaviť 
miesta stretávaní mládeže, formy zába-
vy, zasväcujúce akty do stavu dievoctva a 
mládenectva, obľúbené piesne, tance, vte-
dajšiu rebéliu, ale aj povojnovú frustráciu 
mládeže a jej obavy. Tak veríme, že bude 
naozaj na čo pozerať. Po krásnej, ale ťaživej 
„Amerike“ sa na tomto programe výborne 
zabavíte. Veď v spomienkach na mladosť 
„duša vždy omladne“. 

Informovať Vás budeme plagátmi, sociál-
nymi sieťami a ctených hostí pozvánkami.

Tešíme sa na Vás a Váš záujem. V prípa-
de záujmu uvedieme program aj v piatok 
3.4.2020 večerom. Záujem o  vstupenky:  
Ľ. Kučerová 0903893008.

Ešte stále platí, že ak nájdete staré dobové 
fotografie z obce, môžete sa stať hosťom v 
programe. Radi odmeníme aktívnych ob-
čanov, čo pomôžu odkryť kus našej minu-
losti. Fotografie zasielajte na adresu hajov-
strecno@gmail.com, alebo ma kontaktujte.

Ďakujeme za podporu OU Strečno počas 
našich aktivít v KD, ktoré sa diali v minu-
lom roku a budú sa diať v tomto roku. Zá-
zemie na takéto výstupy je veľmi dôležité. 
Od finančnej podpory, krojovne-klubov-
ne, ale aj priestorov na cvičenie, či priesto-
rov kuchyne. 

Veríme, že Vy,  návštevníci, ktorí po-
znáte našu prácu v obci, opäť spoznáte 
časť života ľudí v minulosti. A to, ich 
naozaj veselé voľnočasové aktivity, plné 
humoru, žartov, hier, zábaviek a piesní. 
Tešíme sa na Vás.                       Ľ.Kučerová. 

OZ Hajov - projekt FPU „Duša je vždy mladá“ Projekt FPU č.19-432-05056
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Emil Albrecht v čase, keď bol notá-
rom s pôsobnosťou aj pre Strečno, 

bol vášnivým šachistom. Predchádzal 
tomu záujem o kartové hry (mariáš, pre-
ferans, oko), avšak tento hazard vymenil 
za šach, ktorý ale tiež hral väčšinou o pe-
niaze, no s menším rizikom.

Žilina, kde žil na Dolnom vale, bola v 
tom čase malomestom so všetkými atri-
bútmi. Bola tam spoločenská hierarchia, 
čomu zodpovedal i život. Multikulturál-
nosť sa rešpektovala.  Šachisti a kartári 
- katolíci, evanjelici, židia sa stretávali a 
hrali v kaviarňach a hoteloch. No i po 
domoch.

Otec, vtedy bez záväzkov,  takmer den-
ne chodil večer  so šachom pod pazuchou 
najčastejšie do Grandu alebo Metropolu 
(budova dnešnej VZP pri stanici), kde sa 
stretol s protihráčom. Pravidlá boli dané 
stáročiami tejto kráľovskej hry. Peniaze 
sa pred partiou vložili pod šachovnicu. 
Víťaz bral svoj i súperov vklad.

Mimoriadnou udalosťou mesta sa stala 
šachová simultánka majstra sveta Ale-
xandra AlexandrovičaAljechina(1892 
– 1946), ktorá sa tu konala 2. decem-
bra 1933. Simultánka bola v rámci jeho 
niekoľkých ciest po Československu na 
trase   Plzeň – Praha – Brno – Žilina – 
Prešov – Bratislava – Ostrava – Pardubi-
ce – Ústí nad Labem – České Budějovice, 
kde zohral v priebehu 32 dní 29 simul-
tánok, až na drobné výnimky na päťde-
siatich šachovniciach. Aj v Žiline bolo 
podmienkou fenomenálneho veľmajstra 
najviac 50 hráčov a honorár 1000 korún.

Aljechin vzbudil v meste veľkú pozor-
nosť a hráčska miestnosť v hoteli Rémi 
(dnešný Polom) bola na prasknutie. 
Záujem bol obrovský, no do sály bolo 
možné vpustiť okrem 50 hráčov, medzi 
ktorými bol i otec,  len asi 200 divákov.

Aljechinov výsledok však nezodpo-
vedal jeho kvalitám. Vyhral 28 partií, 
11 remizoval a ďalších 11 prehral. Z 29 
simultánok zohraných počas tohto tur-
né v Československu to bol jeho druhý 
najhorší výsledok (horšie dopadol iba v 
Prahe s výsledkom +27=10-13).

Boli žilinskí hráči takí silní alebo mal 
svetový šampión v Žiline slabšiu chvíľ-
ku? Isté je, že simultánka s 50 hráčmi 
je značne vyčerpávajúca. A navyše, ako 
sa v Žiline dodnes traduje, Aljechinovu 
kondíciu oslabilo nadmerné použitie al-
koholu.. Táto jeho slabosť neskôr prispe-
la dokonca k tomu, že titul najlepšieho 
šachistu sveta v roku 1935 stratil. Späť ho 
získal o dva roky neskôr – po tom, ako sa 
alkoholu zriekol.

Do Žiliny sa vrátil ešte raz – v roku 
1938, a jeho výsledok na 35 šachovni-

ciach bol oveľa lepší – 30 výhier, dve re-
mízy a tri prehry. Otec sa tejto simultán-
ky už nezúčastnil. Boli to doteraz  jediné 
prípady, keď sa mali možnosť na svojej 
pôde žilinskí šachisti stretnúť s maj-
strom sveta.

Simultánka s Aljechinom, aj keď svoju 
partiu prehral, bol asi otcov najsilnejší 
šachový zážitok. Ako zaujímavosť spo-
mínal, že ako chodil Aljechin popred 
stolami so šachovnicami, aby urobil ťah 
a išiel k ďalšej, zrazu jednu, keď k nej 
pristúpil,  zmietol. Dôvod bol ten, že 
bol presvedčený, že protihráč podvádzal  
posunutím figúrky, ktoré nezapadalo do 
logického systému či pravidiel.

Po presťahovaní do Strečna volávali 
otca zahrať si do starej krčmy – terajší 
penzión Irenka. Chceli si s notárom, sta-
rým Albrechtom, ktorý aj šachy prinie-
sol, zahrať a prípadne ho i poraziť. Tu sa 
už ale o peniaze nehralo. V tom čase som 
bol malý, tak som tam nechodil a ani mi 
o tom s kým a ako hral, moc nehovoril. 

Neskôr s radosťou mňa a mojich ka-
marátov –susedov a vrstovníkov učil 
šachy hrať, čo bolo pre nás následne 
napínavým súťaživým prázdninovým či 
voľnočasovým programom. Takto sme 
aj spolu sledovali  snahu narušiť ruskú 
či sovietsku hegemóniu Američanom 
Fischerom, ktorému sa to, ako vyzýva-
teľovi dovtedajšieho majstra sveta Spas-
ského, aj v islandskom Reykjavíku poda-
rilo. Zápas sa hral tiež počas prázdnin v 
roku 1972 a v tlači a televízii mu bola ve-
novaná veľká pozornosť. Aj my sme si so 
záujmom prehrávali partie a postavenia, 
ktoré noviny zakaždým i s komentármi 
prinášali.

Pamätám si tiež jeho poslednú partiu. 
Bola jeseň, mal už takmer 85 rokov a 
poobede, keď som prišiel ako fanúšik z 
futbalu domov, mama povedala, že otca 
volali do krčmy hrať šachy. To už bolo 
v terajšom supermarkete. Hral pri sto-
le, kde sa vchádzalo do kuchyne. Už sa 
stmievalo a okolo zvedavci a kibici - čo 
neznášal, ešte svetlo zahmlievali. Radili 
kamarátovi. Otec v tom čase už slabšie 
počul i  videl. Hra bola pred koncom, 
rozohraná na výhru. No hral nepocho-
piteľne. Ja som rešpektoval hráčsku etiku 
a neradil som mu. Zanedlho zložil kráľa. 
Zobral šachy a hneď odchádzal. Keď som 
išli spolu domov, hovorímmu, čo si mu 
nezobral s tým bežcom vežu? On sa na 
mňa prekvapený pozrel a vraví: To bol 
bežec? To nebol sedliak? Figúrky boli 
tvarovo totožné, líšili sa iba výškou. Už 
to kvôli slabému zraku nerozoznal... Prá-
ve nekrytá, nechránená veža bola  kvali-
tou, ktorú nezískal a o pár ťahov sa mu 

stala matovou hrozbou. Ak by som ho na 
to upozornil počas hry, tak by jeho po-
sledná krčmová partia bola isto víťazná.

Spracované na základe osobných spo-
mienok autora, materiálov z archívu 
Matice slovenskej v Žiline a knihy Druhá 
slovenská kniha šachová autora Mariána 
Holubčíka, ktorému touto cestou ďaku-
jem za cenné doplňujúce informácie.

Pavol Albrecht

Simultánka s majstrom sveta

Emil Albrecht pri šachovej partii v hoteli Met-
ropol okolo roku 1940

V rámci programu Výročnej členskej 
schôdze miestnej organizácie Slovenské-
ho červeného kríža, konanej 8. februára,  
boli tiež ocenení viacnásobní darcovia. 

Držiteľmi bronzovej Jánskeho plakety 
sa stali: Beáta Badibangová, Marianna 
Šipčiaková, Juraj Buchta, Monika Mi-
chálková

Striebornú plaketu získali:
Samuel Beháň, Vladimír Bukovinský, 

Ing. Libor Záhradník

MARIO BAR a 
ZMRZLINA MARIO 

Ďakujú všetkým zákazníkom za 
prejavenú dôveru v nás a naše služby, 
vaša vernosť je nám celoročným da-
rom. Prajeme Vám úspešný celý rok 
2020, pevné zdravie a každý deň dô-
vod na úsmev. Veríme, že nám zacho-
váte vašu priazeň v tomto roku. 

Zároveň Vám oznamujeme, že 
máme ponuku:

Môžete si u nás objednať sudové 
pivo a k tomu zapožičanie vyčapné-
ho zariadenia ZDARMA. 

ĎAKUJEME MARIO BAR

Ocenenie darcov 
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

JANUÁR
Žiaci 2. a 4. ročníka sa pod vedením 

pani učiteliek Hudecovej a Martinčeko-
vej zapojili do druhého ročníka súťaže, 
ktorú vyhlásila SSE - stredoslovenská 
energetika pod názvom „Ako každý 
deň šetríme energiou?“. Spolu s pani 
učiteľkami a „Šťukesom - zvedavým vy-
pínačom“ sa deti naučili, ako sa dá jed-
noducho šetriť energiou pri každoden-
ných aktivitách. Žiaci pracovali tímovo 
a vytvorili rôzne zaujímavé koláže, kto-
ré zasielame do SSE. Naši usilovní žiaci 
môžu pre základnú školu vyhrať jednu z 
ôsmich cien v celkovej hodnote 10 000 € 
na čokoľvek.

SSE vyberie 15 najoriginálnejších ko-
láží do užšieho výberu a zverejní ich na 
facebookovej stránke SSE, kde bude ve-
rejnosť v priebehu marca 2020 hlasovať 
za 8 najlepších koláží.

Týmto by sme chceli poprosiť verejnosť 
- rodičov i priateľov našej školy, aby sa 
zapojili do hlasovania a pomohli svojím 
hlasom získať našej škole ocenenie vo 
forme finančnej výhry.

Výsledky súťaže „Všetkovedko“:
Všetkovedko školy: 
 Alexandra Pialová (3.A) 
Všetkovedko:
  Jakub Horváth (2.tr.)
 MatiasKlocáň (2. tr.)
 Alexandra Pialová (3.A)
Všetkovedko učeň:
 Lara Zaparaniková (2. tr.)
 Adam Praták (2. tr.)
 Matej Oberta (2. tr.)
 Viktória Buchtová (3.B)
 Kristína Melová (3.B)
 Emma Tarabová (3.B)

 Nikola Beháňová (4.tr.)
 Jakub Králik (4.tr.)
 Jakub Kubička (4. tr.)
29. január – po triednych kolách  sa 

uskutočnilo školské kolo recitačnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín. Víťazi, vy-
beraní z 27 najlepších recitátorov na 1. 
stupni, postupujú do okresného kola. V 
marci nás budú  v Žiline reprezentovať: 
Jakubko Kubička a Alexandra Pialová. 

poézia: 
1. miesto Jakub Kubička, 4.
2. miesto Anton Peško, 3.A
3. miesto Simona Mazúrová, 3.A
próza:
1. miesto Alexandra Pialová, 3.A
2. miesto Samuel Kadaši, 3.B
3.  miesto Timon Tavač, 3.B

FEBRUÁR
5. február – školské kolo recitačnej sú-

ťaže Hviezdoslavov Kubín prebehlo aj 
na 2. stupni. Prezentovalo sa 16 žiakov 
v 2. kategóriách (5.-6. ročník, 7.-9. roč-
ník). Na okresnom kole v Žiline bude 
našu školu reprezentovať Viktória Bene-
digová. 

Poézia 1. kat.:
1. miesto - neudelené
2. miesto - Sárka Pratáková, Ninka Ka-

dašiová, (5. roč.)
3. miesto - Sabinka Klimová (5. roč.); 

Viktória Hrušková (6. roč.)
Poézia 2. kat.:
1. miesto - neudelené
2. miesto - Jakub Beháň (8. roč.)
3. miesto - Timea Ovečková (8. roč.)
Próza 1. kat.
1. miesto - Viktória Benedigová (6. 

roč.)

2. miesto - Alenka Dubovská, (5. roč.)
3. miesto - Nelka Pratáková, (6. roč.)

10. február – konalo sa okresné kolo 
súťaže Biologická olympiáda v kategó-
rii C. Našu školu reprezentovali Emmka 
Troščáková (9.trieda) a Katka Fuňaková 
(8.trieda). Obe dievčatá sa vo svojom 
voľnom čase venovali príprave na túto 
súťaž a zaradili sa medzi úspešných rie-
šiteľov. Blahoželáme a ďakujeme za re-
prezentáciu.

Po vianočných prázdninách sme opäť zasadli do školských lavíc. Pred nami bolo 
náročné obdobie – uzatváranie známok v 1. polroku. Niektorí zabrali a vylepšili 
si svoje známky na vysvedčení, niektorým sa to nepodarilo. Už „zarezávame“ v 2. 
polroku a pred nami sú očakávané jarné prázdniny. 

Chvíľka s Andersenom
Aj v 5. ročníku pravidelne pracujeme 

na podpore čitateľskej gramotnosti. Ten-
to raz sme si vybrali tvorbu svetoznáme-
ho rozprávkara H. Ch. Andersena. Pia-
taci autora už poznali z akcie v miestnej 
knižnici „Noc s Andersenom“. Priblížili 
sme si jeho život i dielo. Žiaci mali za 
úlohu prečítať jednu z jeho rozprávok a 
prerozprávať jej obsah. Zamerali sa na 
posolstvo týchto rozprávok, v ktorých 
práve ony našli pravdu, nespravodlivosť, 
ľudský egoizmus, pýchu a pod.

14. február - žiaci 8. a 9. ročníka sa zú-
častnili v rámci kariérneho poradenstva 
na prehliadke závodu KIA MOTORS 
SLOVAKIA v Tepličke nad Váhom. 
Našim žiakom bol predstavený systém 
duálneho vzdelávania, prezentácia vzde-:
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lávacieho strediska, prezentácia partner-
ských škôl v systéme duálneho vzdeláva-
nia a prehliadka závodu KIA MOTORS. 
Žiaci získali množstvo užitočných infor-
mácií a zážitkov.

14. februára, na sviatok všetkých za-
ľúbených, sa konal 11. školský ples. 
Účelom plesu bolo získať finančné pros-
triedky na zakúpenie šatňových skriniek 
pre žiakov. O výťažku plesu budeme 
informovať v ďalšom vydaní Hlásnika. 
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporili účasťou na plese, finančným 
darom či cenou do tomboly. 

:

Dňa 18.01.2020 sa v kultúrnom dome 
v Strečne konal už 6. ročník plesu ma-
terskej školy. Ples sa niesol v duchu roz-
právky o dvanástich mesiačikoch. 

Touto cestou by som sa chcela zo srdca 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na 
príprave, organizácii a realizácii plesu, 
najmä za ich ochotu pomôcť bez nároku 
na honorár.

Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa na 
plese zúčastnili a takto podporili mater-
skú školu. Výťažok z plesu bude použi-
tý na dokončenie vonkajších priestorov 
materskej školy.

Ples sa opäť vydaril, zabáva trvala až do 
bieleho rána, a preto sa už teraz tešíme 
na ďalší ročník.

Riaditeľka MŠ

Milí rodičia a priatelia Základnej ško-
ly SNP Strečno, aj tento rok sa obracia-
me na Vás s prosbou o poukázanie 2% 
Vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v 
prípade, že ju nikomu nepoukážete, ide 
do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom 
môžete podporiť našu školu a napomôcť 
zlepšeniu hmotných podmienok pre vy-
učovanie Vašich detí.  

2% zo zaplatenej dane získavame pro-
stredníctvom Nadácie Spoločne pre 
región, čo nám šetrí veľké množstvo 
administratívnej práce. Nadácia Spoloč-
ne pre región poukázané financie nám 
vždy v plnej výške posiela na náš spon-
zorský účet. Nadácia pri odovzdávaní 
„poukazov“ žrebuje spomedzi zúčastne-
ných organizácií. Vyžrebovaný subjekt 
sponzorsky podporí ďalšími financiami. 
Bližšie informácie o postupe darovania 
2% z dane nájdete na našej internetovej 
stránke. 

Prehľad získaných prostriedkov z 2% z 
dane za uplynulé tri roky a ich využitie:

V roku 2017 sme  poukázané financie z 
2% použili na:

- nákup nových lavíc (október 2016),
- oprava 1. tried: oprava stien, vyma-

ľovanie, plávajúca podlaha (júl – august 
2017),

- učebné pomôcky a potreby (október 
2017),

- hračky do ŠKD (december 2017).

2% zo zaplatenej dane
V roku 2018 sme poukázané financie z 

2% použili na:
- nákup nových lavíc a stoličiek (august 

2018),
- nákup a modernizáciu IKT určených 

na vyučovací proces, napr.: interaktívne 
tabule, tablety, digitálny vizualizér, no-
tebook, mikroskop Bresser s kamerou, 
multifunkčné kopírovacie zariadenie, 
(august – október  2018),

- vybavenie odborných učební (FYZ, 
BIO-CHE): permanentné preparáty na 
biológiu, záťažové regály na pomôcky, 
nástenný držiak na veľkoplošnú obra-
zovku, atď. 

- oprava 2 tried – plávajúca podlaha 
(júl - august 2018).

V roku 2019 sme poukázané financie z 
2% použili na:

- nákup a modernizáciu IKT pomôcok 
určených na vyučovací proces, napr. in-
teraktívne tabule, dataprojektory,

- nákup nevyhnutných didaktických 
pomôcok,

- oprava tried, revitalizácia triedneho 
nábytku.

Z vašich 2% z dane chceme aj naďalej 
rozvíjať a podporovať výchovnovzdelá-
vací proces žiakov školy. Vopred Vám 
ďakujeme za Vašu podporu našej školy 
a Vašich detí.

Mgr. Matúš Čička, 
riaditeľ ZŠ SNP Strečno

Poďakovanie

Obecná knižnica v súčasnosti už 
dokončila obnovu  celého svojho  in-
teriérového vybavenia. Knižné regály 
v miestnosti pre dospelých aj v miest-
nosti pre detských čitateľov sú nové, 
lebo predchádzajúce už boli zastarané 
a aj poškodené.

Vymenili sa všetky stoly aj taburetky. 
Z verejných zdrojov obnovu podporil   
Fond na podporu umenia.

Ešte sa zakúpia nové koberce a dokú-
pia zvyšné taburety. Myslím si,  že našu 
knižnicu nám môžu  závidieť  i  sused-
né obce. Môžeme byť pyšní,  a to i pre 
širokú ponuku kníh. I v tomto roku, 
ako som už písala v predchádzajúcich 
vydaniach Hlásnika, nákup nových 
kníh okrem zriaďovateľa podporil z 
verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia. Ospravedlňujeme sa čitate-
ľom, že neboli počas výmeny zariade-
nia  obslúžení vždy komfortne.

Tešíme sa na nových návštevníkov 
knižnice. Príďte sa s nami potešiť z vy-
noveného interiéru a pevne verím, ži si 
vyberiete z našej bohatej ponuky kníh 
a časopisov a budete sa dobre cítiť.

vaša knihovníčka
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Hovorí sa, že história nám má slúžiť 
na to, aby sme sa z nej poučili. Aby 

sme nezabudli na chyby či omyly našich 
predkov, ktoré vyústili do tých najväčších 
a najstrašnejších ľudských tragédií. Do-
kážeme to však naozaj? 

Medzi najmenej známe udalosti v de-
jinách obce Strečno patrí tragický osud 
tunajších židovských rodín v období 
druhej svetovej vojny 1939-1945. Viac 
ako 20 ľudí židovského pôvodu, ktorí sa 
v Strečne narodili alebo žili, bolo počas 
vojny násilne odvlečených a zavražde-
ných v nacistických koncentračných a 
vyhladzovacích táboroch ako Osvienčim 
alebo Sobibor. Nezostala tu po nich sko-
ro žiadna spomienka a ich príbehy dnes 
takmer úplne upadli do zabudnutia.

Osud židovských rodín zo Strečna po-
čas vojny je priamo spojený s jednou 
najstrašnejších epizód ľudských dejín, 
známej pod názvom holokaust. Išlo o 
systematické vyvražďovanie židovského 
obyvateľstva v Európe organizované na-
cistickým Nemeckom a jeho spojenec-
kými štátmi počas druhej svetovej vojny. 
Zahynulo pri ňom približne 6 miliónov 
ľudí židovského pôvodu, ako aj milióny 
ďalších, ako napríklad Rómov, homose-
xuálov či vojnových zajatcov. Ľudia boli 
vraždení rôznymi spôsobmi – splynova-
nie v plynových komorách, zastrelenie, 
upálenie, umučenie, pochovanie za živa, 
či absolútne fyzické vyčerpanie v dôsled-
ku ťažkej nútenej práce, vyhladovania, 
epidemických chorôb, nulovej lekárskej 
starostlivosti, katastrofálnych hygienic-
kých podmienok a psychického utrpe-
nia. Niektorí si siahli na život sami, len 
aby unikli zatknutiu alebo ukončili svoje 
nepredstaviteľné trápenie, ktoré zažívali 
v táboroch. Slovenský štát bol v rokoch 
1939-1945 spojencom nacistického Ne-
mecka a obeťami holokaustu na Sloven-
sku sa stalo viac ako 70 000 obyvateľov 
židovského pôvodu. 

Židovské obyvateľstvo Strečna a holo-
kaust

Na začiatku 20. storočia žilo v Strečne 
niekoľko židovských rodín. Medzi naj-
známejšie patrili  Glὔcksthalovci, Haa-
sovci a Grossovci. Išlo o majetné rodiny, 
ktoré v obci podnikali a vlastnili pozem-
ky. Nie všetci Židia však boli  bohatí a žili 
tu aj takí, ktorí nemali skoro žiadny maje-
tok. Okrem spomínaných troch rodín žili 
v Strečne ešte ďalšie židovské rodiny ako 
Politzerovci, Ernyiovci alebo Hedovci. 
O ich živobytí však nevieme nič bližšie. 
Tieto rodiny síce z náboženského aj kul-
túrneho hľadiska tvorili menšinu, no zo 
záznamov obecnej kroniky sa dozvedá-
me, že boli prirodzenou a rešpektovanou 

Obete holokaustu zo Strečna – nezabúdajme na minulosť
súčasťou života v obci a spolu s ostatnými 
obyvateľmi tvorili živé dedinské spolo-
čenstvo. 

V septembri 1941 sa však všetko zme-
nilo. V tomto roku, uprostred vojnového 
besnenia, vydal Slovenský štát protiži-
dovské zákony známe ako Židovský kó-
dex. Židia boli na jeho základe postupne 
úplne vyčlenení zo spoločnosti. Museli 
nosiť verejne viditeľné označenie, stratili 
slovenské štátne občianstvo, nesmeli na-
vštevovať kiná či divadlá alebo sa prechá-
dzať vo verejných parkoch. Postupne boli 
zbavení majetku, občianskej a ľudskej 
dôstojnosti a boli vyhnaní zo svojich do-
movov. Židia z okolia Žiliny boli sústre-
dení do tzv. zberného tábora v priestore 
žilinských kasární. Odtiaľ boli postupne 
v neľudských podmienkach v dobytčích 
vagónoch deportovaní do nacistických 
táborov v Poľsku a Nemecku, kde bola dr-
vivá väčšina z nich brutálne zavraždená. 
Prvé nákladné vlaky plné ľudí do koncen-
tračných táborov odišli zo Žiliny na jar 
1942 a trvali do jesene toho istého roku. 
Niektorí, ktorí boli nejakým spôsobom 
pre štát dôležití, ako ekonómovia či le-
kári, prípadne žili v zmiešaných manžel-
stvách, mohli dostať výnimku a zachrániť 
si holý život. Po vypuknutí Slovenského 
národného povstania a príchode nacistic-
kej armády na Slovensko v roku 1944 boli 
transporty do koncentračných táboroch 
obnovené, a to pre všetkých Židov bez 
výnimky. 

Tieto strašné udalosti sa dotkli všetkých 
židovských rodín zo Strečna. Ako naozaj 
prebiehali v našej obci, sa už nedozvieme. 
Všetky záznamy od roku 1941 boli prav-
depodobne z obecnej kroniky niekým zá-
merné odstránené, aby sa po vojne nikto 
nedozvedel pravdu. Ďalšie zápisy sú až z 
roku 1945, no židovské obyvateľstvo zo 
Strečna sa tu už vôbec nespomína. 

Z iných zdrojov sa nám však podarilo 
aspoň čiastočne zrekonštruovať zoznam 
niektorých obetí holokaustu zo Strečna 
aj s ich tragickými osudmi. Uvádzame ho 
zoradený podľa jednotlivých rodín. Tento 
zoznam však ešte stále nie je kompletný, 
nakoľko databáza obetí holokaustu sa stá-
le spracováva a dopĺňa. 

Rodina Grossovcov
Alexander Gross, prezývaný Šandor, 

sa narodil v roku 1890 v Strečne. Jeho 
rodičmi boli Emanuel Gross a Katarína 
Gross, rodená Kux. Mal dvoch bratov, 
Viliama a Bartolomeja, a sestru Amáliu. 
Jeho rodina prevádzkovala v Strečne kr-
čmu, ktorá bola založená už v roku 1880 
na dnešnej Ulici SNP. Neskôr bol pri 
krčme zriadený obchod so zmiešaným 
tovarom, avšak obchod aj výčap po prvej 

svetovej vojne rodina zatvorila a prerobi-
la na mäsiarstvo. Alexander bol ženatý, 
jeho manželka sa volala Františka Gross, 
prezývaná Franka, narodila sa 25. de-
cembra 1889 v Liptovskom Sv. Mikuláši. 
Spoločne žili pred druhou svetovou voj-
nou v Strečne, kde prevádzkovali rodinné 
mäsiarstvo. Mali spolu tri deti, Arthura, 
Júliu a Júliusa. V roku 1942 bol Alexan-
der deportovaný v prvej vlne transportov 
zo Slovenska, ktoré sa uskutočnili medzi 
marcom a októbrom 1942. V rozmedzí 
rokov 1942-1945 (vo veku 52-55 rokov) 
bol zavraždený v niektorom z nacistic-
kých koncentračných táborov. Františka 
bola deportovaná dňa 14. júna 1942 zo 
Žiliny (číslo väzenkyne 633) do vyhla-
dzovacieho tábora v Sobibore v Poľsku, 
kde bola medzi rokmi 1942-1945 (vo 
veku 53-56 rokov) zavraždená. 

Arthur Gross sa narodil v neznámom 
roku v Strečne. Jeho rodičmi boli Ale-
xander a Františka Grossovci. Pred dru-
hou svetovou vojnou žil spolu s rodičmi 
a súrodencami v Strečne, kde istý čas 
pomáhal spolu s bratom s prevádzkou 
rodinného mäsiarstva. Potom ako sa ože-
nil, žil v Turčianskom Sv. Martine spolu s 
manželkou, ktorá bola pôvodom z Rud-
na. Mali spolu jedného syna, ktorý z ne-
známych príčin (buď v dôsledku choroby 
alebo bol obeťou holokaustu) zomrel ako 
niekoľkomesačné bábätko. V roku 1942 
bol deportovaný a v neznámom roku za-
vraždený v niektorom z koncentračných 
táborov. 

Júlia Gross, prezývaná Juliška, sa na-
rodila v roku 1925 v Strečne. Jej rodičmi 
boli Alexander a Františka Grossovci. 
Pred druhou svetovou vojnou žila spolu 
s rodičmi a bratmi v Strečne, počas vojny 
žila istý čas spolu s mladším bratom Jú-
liusom v Žiline, pravdepodobne v tamoj-
šom zbernom tábore. V roku 1942 bola 
odtiaľ deportovaná a v tom istom roku 
zavraždená v koncentračnom tábore v 
Osvienčime. Mala 17 rokov.

Július Gross sa narodil v roku 1926 v 
Strečne. Jeho rodičmi boli Alexander a 
Františka Grossovci. Pred vypuknutím 
vojny žil spolu s rodičmi a súrodencami v 

Brána koncentračného tábora Osvienčim II – 
Birkenau, známa aj ako brána smrti
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Strečne, kde pomáhal spoločne s bratom 
s prevádzkou rodinného mäsiarstva. Po-
čas vojny žil istý čas so sestrou v Žiline, 
pravdepodobne v tamojšom zbernom 
tábore. V roku 1942 bol deportovaný a v 
tom istom roku zavraždený v niektorom z 
koncentračných táborov, pravdepodobne 
v Osvienčime. Mal 16 rokov. 

Bartolomej Gross, prezývaný Berci/
Berco/Berko, sa narodil 6. februára 1888 
v Strečne. Jeho rodičmi boli Emanuel a 
Katarína Grossovci. Mal troch súroden-
cov, vyššie uvedeného Alexandra, Vilia-
ma a Amáliu. Počas prvej svetovej vojny 
slúžil v armáde a zúčastnil sa ťažkých 
bojov na rieke Piava v Taliansku, kde 
prekonal maláriu. Bartolomej bol ženatý, 
jeho manželka sa volala Frederika Gross, 
rodená Hecht, prezývali ju Frieda/Frida 
a narodila sa v roku 1885 v Turčianskom 
Sv. Martine. Bartolomej sa zo Strečna od-
sťahoval za Frederikou do Martina, kde 
spolu žili na Kollárovej ulici v časti Ja-
hodníky. Mali spolu tri deti, dcéry Elenu 
(narodená 15. decembra 1914) a Ruženu, 
prezývanú Ruženka (narodená 1918), a 
syna Richarda (narodený 1920). Barto-
lomej prevádzkoval v Martine obchod s 
potravinami, resp. s rozličným tovarom. 
Podľa svedectiev mal v dôsledku bojov 
z prvej svetovej vojny zdravotné problé-
my, bol však spoločenský a prajný človek. 
Počas vojny bol pravdepodobne násilne 
vysťahovaný do zberného tábora v Žiline. 
Prvá z rodiny bola deportovaná jeho dcé-
ra Ruženka, ktorá sa ocitla v marci 1942 
v jednom z prvých transportov zo Žili-

ny do Osvienčimu, kde bola zavraždená 
medzi rokmi 1942-1945 (vo veku 24-27 
rokov). Bartolomej bol deportovaný dňa 
29. apríla 1942 zo Žiliny (číslo väzňa 740) 
do Osvienčimu, kde bol 25. júna 1942 vo 
veku 54 rokov zavraždený. Jeho manželka 
Frederika bola pravdepodobne v rovna-
kom transporte ako on deportovaná tiež 
do Osvienčimu, kde bola v roku 1942 za-
vraždená vo veku 57 rokov. 

Informácie o ich deportáciách a úmr-
tiach (ako aj o ostatných členoch rodiny 
Grossovcov zo Strečna) boli získané na 
základe svedectva od ich dcéry Eleny Ke-
mény Javor, rodenej Gross. Elena, ktorá 
bola vyštudovaná lekárka, mala byť de-
portovaná tiež v roku 1942 z Bratislavy, 
kde žila s manželom Mikulášom Kemé-
nym a ich tromi deťmi. Jej manžel však 
pracoval ako ministerský komisár, vďaka 
čomu mal status vysokého štátneho úrad-
níka, na ktorého rodinu sa vzťahovala vý-
nimka. V roku 1944 sa však tieto výnim-
ky zrušili a Elene opäť hrozila deportácia 
alebo smrť. Vďaka súhre rôznych okol-
ností a tomu, že sa ukrývala až do konca 
vojny v horách v okolí Banskej Bystrice sa 
napokon zachránila, jej manžel bol však 
zastrelený. Ich tri deti Elena zachránila 
tak, že ich ukryla na niekoľko mesiacov 
do kláštora v Kláštore pod Znievom. Jej 
brat Richard sa zachránil vďaka kontak-
tom získaných zo svojej práce, a sú teda 
jediní, ktorí z rodiny Bartolomeja Grossa 
vojnu prežili. Elena sa neskôr druhýkrát 
vydala za Juraja Javora a v roku 1968 s 
manželom emigrovala do Spojených 
štátov amerických, kde žili v meste San 
Mateo v Kalifornii a kde aj 4. júla 2006 
vo veku 91 rokov zomrela. Jej svedectvo 
bolo zaznamenané 29. januára 1997 v San 
Franciscu pre Múzeum pamiatky holo-
kaustu Spojených štátov amerických.

Viliam Gross sa narodil v neznámom 
roku v Strečne. Jeho rodičmi boli Emanu-
el a Katarína Grossovci. Mal dvoch vyššie 
uvedených bratov Alexandra a Bartolo-
meja a sestru Amáliu. Nie sú o ňom do-
stupné bližšie záznamy, iba to, že počas 
vojny žil vo Vrútkach, nevieme však, či 
vojnu prežil alebo nie. 

Amália Weichherz, rodená Gross, pre-
zývaná Mali/Malči/Maltzi, sa narodila v 
neznámom roku v Strečne. Jej rodičmi 
boli Emanuel a Katarína Grossovci. Bola 
vydatá, jej manžel Armin Weichherz po-
chádzal z Čadce, kde sa narodil v roku 
1891. Manželia pred vypuknutím vojny 
žili v Čadci. Mali spolu syna Tibora, kto-
rý sa narodil niekedy v rozmedzí rokov 
1924-1926. Jej manžel bol dňa 24. apríla 
1942 deportovaný zo Žiliny (číslo väzňa 
247) do koncentračného tábora Osvien-
čim, kde bol v rozmedzí rokov 1942-1945 
(vo veku 51-54) zavraždený. Amália bola 

rovnako ako jej manžel deportovaná v 
roku 1942 do niektorého z koncentrač-
ných táborov, pravdepodobne do Osvien-
čimu, kde bola medzi rokmi 1942-1945 
zavraždená. Ich syn Tibor bol rovnako 
obeťou holokaustu, pravdepodobne bol 
deportovaný a zavraždený spolu s rodič-
mi v Osvienčime. 

Július Gross (menovec vyššie uvedené-
ho Júliusa Grossa) sa narodil v roku 1913, 
počas vojny žil v Strečne. Dňa 27. mar-
ca 1942 bol deportovaný zo Žiliny (číslo 
väzňa 146) do koncentračného tábora 
Majdanek v meste Lublin v Poľsku, kde 
bol medzi rokmi 1942-1945 (vo veku 29-
32 rokov) zavraždený. 

Jol Gross sa narodil 3. júla 1918 v Streč-
ne. Pracoval ako krajčír. Po vypuknutí 
vojny žil v Martine. Dňa 3. apríla 1942 
bol deportovaný z Popradu (číslo väzňa 
320) do koncentračného tábora Osvien-
čim, kde bol medzi rokmi 1942-1945 (vo 
veku 24-27 rokov) zavraždený.

Alexander Gross (menovec vyššie uve-
deného Alexandra Grossa) sa narodil 14. 
decembra 1880 v obci Nededza. Počas 
vojny žil v Strečne. Dňa 14. júna bol de-
portovaný zo Žiliny (číslo väzňa 632)   do 
koncentračného tábora Sobibor, kde bol 
medzi rokmi 1942-1945 (vo veku 62-65 
rokov) zavraždený.

Rodina Politzerovcov
Gizella Politzer, uvádzaná aj ako Gise-

la, rodená Erniej, sa narodila v roku 1884, 
počas vojny žila v Strečne. Bola vydatá, jej 
manžel sa volal Emanuel Politzer (nena-
šli sa o ňom bližšie záznamy) a pravde-
podobne mali spolu dve deti, Blanku a 
Eugena. Dňa 24. apríla 1942 bola zo Ži-
liny deportovaná (číslo väzenkyne 598) s 
oboma deťmi do koncentračného tábora 
Osvienčim, kde bola medzi rokmi 1942-Bartolomej a Frederika Grossovci, obaja za-

vraždení v Osvienčime

Bartolomej Gross, zavraždený v Osvienčime
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1945 (vo veku 58-61 rokov) zavraždená.
Blanka Politzer sa narodila v roku 1920 

pravdepodobne v Strečne. Jej rodičmi 
boli Emanuel a Gizella Politzerovci. Dňa 
24. apríla 1942 bola deportovaná zo Ži-
liny (číslo väzenkyne 599) spolu s ma-
mou a bratom do koncentračného tábora 
Osvienčim, kde bola medzi rokmi 1942-
1945 (vo veku 22-25 rokov) zavraždená. 

Eugen Politzer sa narodil 8. mája 1926 
v Strečne. Dňa 24. apríla 1942 bol zo Žili-
ny deportovaný (číslo väzňa 600) spolu s 
mamou a sestrou do koncentračného tá-
bora Osvienčim, kde bol 6. augusta 1942 
zavraždený. Mal 16 rokov. 

Bartolomej Politzer sa narodil v roku 
1918, počas vojny žil v Strečne. Dňa 27. 
marca 1942 bol deportovaný zo Žiliny 
(číslo väzňa 240) do koncentračného 
tábora Majdanek, kde bol medzi rokmi 
1942-1945 (vo veku 24-27 rokov) zavraž-
dený. 

Zlatica Politzer, uvádzaná aj ako Polli-
tzer, sa narodila 13. januára 1922 v Streč-
ne. S najväčšou pravdepodobnosťou mala 
sestru, ktorá sa volala Elena Politzer. Pra-
covala ako krajčírka. Po vypuknutí vojny 
žila v Žiline. Dňa 3. apríla 1942 bola z 
Popradu deportovaná (číslo väzenkyne 
546) spolu so sestrou do koncentračného 
tábora Osvienčim, kde bola medzi rokmi 
1942-1945 (vo veku 21-23 rokov) zavraž-
dená.

Elena Politzer, uvádzaná aj ako Polli-
tzer, sa narodila 4. mája 1924 v Strečne. 
S najväčšou pravdepodobnosťou bola 
Zlatica Politzer jej sestra. Pracovala ako 
chyžná. Po vypuknutí vojny žila v Žiline. 
Dňa 3. apríla 1942 bola z Popradu depor-
tovaná (číslo väzňa 547) spoločne so ses-
trou do koncentračného tábora Osvien-
čim, kde bola medzi rokmi 1942-1945 
(vo veku 18-21 rokov) zavraždená.

Armin Ernyei sa narodil 18. augusta 
1887 v Strečne. Jeho rodičmi boli Michal 
Ernyei a Caecille Ernyei, rodená Kohn. 
Bol ženatý, jeho manželka sa volala Erna 
Ernyei, narodila sa 11. augusta 1898 a po-
chádzala z obce Chlmec. Po vypuknutí 

druhej svetovej vojny žil Armin spolu s 
Ernou v Žiline. Dňa 29. apríla 1942 bol 
s manželkou deportovaný (čísla väzňov 
408 – Armin  a 409 – Erna) zo Žiliny do 
koncentračného tábora Osvienčim, kde 
bol 9. júna 1942 vo veku 54 rokov zavraž-
dený. Jeho manželka rovnako zahynula 
medzi rokmi 1942-1945 (vo veku 44-47 
rokov) v Osvienčime. 

Pinkhas Heda, uvádzaný aj ako Pin-
kus, sa narodil 29. marca 1876 v Strečne. 
Jeho rodičmi boli Hermann Heda a Hana 
Heda, rodená Kohn. Bol ženatý, jeho 
manželka sa volala Hermina Heda, rode-
ná Hertz, pochádzala z Dolného Kubína 
a pracovala ako gazdiná. Pred vypuknu-
tím vojny a počas nej spolu žili v Dolnom 
Kubíne. Pinkhas bol zavraždený 30. júna 
1942 vo veku 66 rokov v koncentračnom 
tábore Osvienčim, jeho manželka Hermi-
na bola takisto v rovnakom roku zavraž-
dená v Osvienčime. 

Ignác Yitzkhak Petényi sa narodil v 
roku 1901 v Strečne. Jeho otec sa vo-
lal Mordechaj Petényi, uvádzaný aj ako 
Mordekhai. Bol ženatý, jeho manželka sa 
volala Ilona Khana Petényi, rodená Yaku-
bovitz, pochádzala z obce Ždaňa, kde sa 
narodila v roku 1903. Pred vypuknutím 
vojny, ako aj v jej priebehu Ignác žil spo-
lu s manželkou v Košiciach. Obaja boli 
zavraždení v rozmedzí rokov 1942-1945 
(Ignác vo veku 41-44 rokov a Ilona vo 
veku 39-42 rokov) v koncentračnom tá-
bore v Osvienčime. 

Rodina Armina Haasa
Rodina Haasovcov vlastnila v Strečne 

už od konca 19. storočia výnosný lieho-
var v priestore dnešného majera. Boli 
známi aj ako veľkostatkári a vlastnili v 
okolí dediny veľa roľníckej pôdy. Armin-
Haas so svojou rodinou žil v Strečne do 
roku 1944, kedy pred nacistickou armá-
dou utiekli kompou cez Váh a chceli sa 
dostať do Žiliny. Niekde pri Tepličke nad 
Váhom ich však chytili a boli odvlečení 
do koncentračného tábora, pravdepo-
dobne do Buchenwaldu v Nemecku. Nik-
to z nich neprežil. 

Rodina Glὔcksthalovcov – jediní za-

chránení 
Glὔcksthalovci boli jedinou židovskou 

rodinou zo Strečna, ktorá prežila ho-
lokaust. Už v 19. storočí mali starú krč-
mu v dome nazývanom mýtnica (oproti 
dnešnej kompe). Neskôr sa začali venovať 
výlučne drevárstvu a v rokoch 1924-1936 
mali neďaleko obce aj tehelňu. Ako prví 
v Strečne už v roku 1935 prevádzkova-
li turistickú ubytovňu. V Strečne žili do 
roku 1944, kedy pred nacistickou armá-
dou utiekli cez Váh do neďalekých Kras-
ňan. Tu ich s nasadením vlastného života 
zachránili známi ukrývaním v okolitých 
lesoch, kde sa dočkali konca vojny. Do 
Strečna sa už nikdy viac nevrátili. 

Odkaz pre súčasnosť
Tento rok je tomu presne 75 rokov, kedy 

dňa 27. januára 1945 sovietska armáda 
oslobodila nacistický vyhladzovací tábor 
v Osvienčime. Tento deň Organizácia 
spojených národov vyhlásila za Deň pa-
miatky obetí holokaustu. Medzi milión-
mi jeho obetí boli aj obyvatelia Strečna a 
nemali by sme na nich zabudnúť. Hoci sa 
modlili k tomu istému Bohu ako ich spo-
luobčania, zahynuli len preto, lebo boli 
židovského pôvodu a vierovyznania. 

V súčasnosti žijeme v dobe, kedy v slo-
venskej spoločnosti a politike opäť rastie 
popularita ľudí, ktorí hľadajú inšpiráciu 
vo fašizme. Šírenie nenávisti a strachu 
používajú ako nástroj na získanie moci. 
Na sociálnych sieťach sa snažia najmä 
mladých ľudí presvedčiť, že dejiny boli 
zmanipulované a sfalšované.  Holokaust 
a jeho obete, ktoré zomreli v beštiálnych 
podmienkach a za brutálnych okolnos-
tí, považujú za výmysel. Vysmievajú sa 
tak všetkým obetiam holokaustu, ako aj 
všetkým tým, ktorí v druhej svetovej voj-
ne bojovali proti zverstvám nacizmu a 
zomierali za slobodný život, aký žijeme 
dnes. Nezabúdajme si preto pripomínať 
minulosť, hoci akokoľvek strašnú. A naj-
mä nedovoľme, aby sa táto história opäť 
zopakovala. 

Silvester Trnovec ml. a Adriana Čiefová
Zdroje: 
Kronika obce Strečno do roku 1945. 
Ďurčo st., Pavol. Strečno. 2010. 
Databáza Svetového centra pamiatky 

holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme /
World Holocaust Remembrance Center/, 
Izrael. https://www.yadvashem.org/.

Zbierka Múzea pamiatky holokaustu 
Spojených štátov amerických /United 
States Holocaust Memorial Museum 
Collection/, USA. https://collections.
ushmm.org/.

Autori článku tiež ďakujú za pomoc a 
zdieľanie informácií historikovi a spi-
sovateľovi Pavlovi Franklovi zo Žiliny a 
Petrovi Madigarovi zo združeniu MAS 
Terchovská dolina. RodostromGrossovcov zo Strečna (obete holokaustu sú označené čiernou bodkou)

» Dokončenie z predošlej strany
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Klub slovenských turistov – Uhlík 
Strečno je organizáciapočtom pat-

riaca medzi najsilnejšie v rámci okresu. 
Viac ako 100 členov dostalo pozvánku i 
na poslednú minuloročnú akciu – náv-
števu chaty pod Suchým a následne na 
výročnú členskú schôdzu, ktorú ako aj 
pred rokom a k spokojnosti všetkých 
naplánovali do kultúrneho domu v Ne-
zbudskej Lúčke.

Obidve akcie teda prebehli v jeden deň 
– konkrétne 28. decembra 2019.

Najskôr pálili kalórie po štedrých Via-
nociach výstupom a po ich čiastočnom 
doplnení na chate i na spiatočnej ceste 
do nezbudského kulturáku. 

Tam ich čakalo nielen príjemné pri-
vítanie a atmosféra, ale po oficiálnom 
programe mohli všetci konštatovať, že 
kalórií v deň plných zážitkov neubudlo.

Uvítanie bolo v réžii hostiteľov – sta-
rostky Adriany Vraňanovej – Kubičko-
vej a jej poslancov, z ktorých viacerí sú i 
členmi Uhlíka. 

Oficiálny program zabezpečil zas pred-
seda klubu – Dušan Ďurčo. Informoval 
o celoročnej práci, ktorá pozostávala 
nielen z domácich a zahraničných akcií, 
ale tiež o stave a prácach na chate Do-

mašín a tiež o ukončení projektu pre 
inštaláciu bezpečnostných prvkov na 
rozhľadni Strečno. Je to množstvo úsi-
lia a záujmu - predstaviť nielen svojim 
členom krásu našej krajiny či iných za-
ujímavostí u blízkych či vzdialenejších 
susedov – vlani to bolo až Rumunsko. 
KST Uhlík vytvára vlastne pre každého 
množstvo príležitostí byť aktívny, spo-
znávať či rozvíjať občiansku vzájomnosť.

Pre rok 2020 to bude tiež množstvo 
atraktívnych, zaujímavých, športovo 
či kultúrne hodnotných akcií. S plá-
nom boli predsedom oboznámení všet-
ci účastníci schôdze a každý, kto by sa 
chcel pridať, ich môže sledovať na webo-
vej stránke klubu. Po oficiálnom progra-
me a vyhodnotení rôznych interných ka-
tegórií iniciatív členov nasledoval voľný 
program, kde sa v debate preberali nápa-
dy, zážitky, návrhy a samozrejmé bolo i 
bohaté občerstvenie. 

Ako jednému z členov mi príde iba sa-
mozrejmé poďakovať za vlaňajšiu i vše-
obecne doterajšiu prácu klubu, ktorá za 
náplň, prípravui realizáciu vďačí predo-
všetkým rodinám Dušana Ďurču, Petra 
Obertu a Róberta Dvorského.

Pavol Albrecht

Turistické akcie vo februári zvyknú 
byť pomiešané a ani tento rok tomu 

nebolo inak. V nedeľu, 16. februára, sme 
sa vybrali na výlet do českých Beskýd, 
kde sme sa rozdelili na dve skupiny- peší 
turisti v počte 27 a bežkári v počte 17. 
Počasie nebolo najpríjemnejšie, keďže 
fúkal silný vietor, ale ani to nás neodra-
dilo od spoznávania nových kútov hôr.

Turisti, ktorí išli na pešiu prechádzku 
začali svoju 11 km trasu v meste Rožnov 
pod Radhoštem. Po turistickom chodní-
ku sa dostali až na vrchol Radhošť, kde 
mohli obdivovať kaplnku svätého Cyrila 
a Metoda a ich spoločné súsošie. Po krát-
kej zastávke v Penzióne pod Radhoštem, 
sa postupne presúvali na konečnú stani-
cu svojho výletu až na Pustevny. 

Menšia skupinka bežkárov začala svoju 
trasu až na Pustevnách, odkiaľ pokračo-
vala smerom na Radhošť. Už pri spomí-
nanej kaplnke si spravili spoločnú fotku 
a popri silnom vetre sa pobrali naspäť na 
Pustevny, kde zmenili smer trasy k be-
žeckému štadiónu.

Niektorí členovia výletu sa išli pozrieť 
na neďalekú vyhliadku, ďalší sa kochali 
špecifickou architektúrou chát Libušín a 
Máměnka, vytvorených podľa návrhov 
slovenského architekta Dušana Jurkovi-
ča, ktoré sú najznámejšími a najvyhľa-

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Z aktivít UHLÍKA

Chata pod Suchým a výročná členská schôdza Výlet na Pustevny

dávanejšími stavbami tejto destinácie 
českej časti Beskýd. 

Ako nám ubiehal čas, postupne sme 
sa vracali späť k autobusu a vyrazili na 
cestu domov. Cesta nebola dlhá, no ten-
to výlet nás unavil. Aj napriek silnému 
vetru to bol nádherný zážitok. 

- kd - pa -
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Ďokončenie článku živočíchoch v okolí 
Strečna z minulého čísla.

Podobnou potravnou špecializáciou a 
identickými nárokmi na prostredie sa 
vyznačuje i menší hnojník obyčajný, ná-
padný najmä živo červeným sfarbením 
kroviek. Niekedy sa vyskytuje i v maštaľ-
nom hnoji.

okrúhle otvory.
Biotopy lúk, ovocných sadov a pasien-

kov predstavujú prostredie pestrých 
spoločenstiev denných i nočných dru-
hov motýľov. V miestnej faune sú zastú-
pené rozmanité typy, líšiace sa svojimi 
topickými, trofickými ako aj mikrokli-
matickými nárokmi.

Čeľaď piadivkovitých je zastúpená 
piadivkou vresovou, ktorá preferuje 
trávnaté stráne, zarastené medze, lúčne 
spoločenstvá alebo pasienky. Živnými 
rastlinami tohto druhu býva palina, ih-
lica, štiav alebo polodrevnaté výhonky 
prútnatca.

Početnejšou je v tunajších biocenózach 
čeľaď morovitých. Ekotonové stanoviš-
tia lesných okrajov a podhorských lúk a 
strání obľubujú niektoré druhy patriace 
do rodu stužkavec. Stužkavce máva-
jú spravidla dve generácie v roku a ich 
húsenice sa najčastejšie vyvíjajú na ďate-
line. Najväčším z nich je stužkavec trá-
vový rozšírený na bezlesých biotopoch 
lúk, medzí alebo polí v blízkosti Strečna. 
Húsenice sa potom, čo zavŕšia obdobie 
svojho larválneho vývoja, kuklia v pôde. 
Za súmraku aktívne mory ovocné sa vy-
skytujú na krovinatých stráňach, zaras-
tených jarkoch a výmoľoch, často aj na 
rúbaniskách s porastmi vŕby rakyty. Mo-
týle sa živia lízaním štiav, ktoré produku-
jú bahniatka vŕb. Prezimujú najčastejšie 
v štádiu kukly. Mikroklimaticky teplej-
šie lokality vyhľadávajú viaceré druhy 
sivkavcov s lesostepným charakterom. 
Živnými rastlinami spomenutého rodu 
môr bývajú zväčša ihlice, očianky, príp. 
pakost.

Priadkovec černicový je druhom vý-
slnných strání, lúk, rúbanísk a lesných 
okrajov. Samček tohto druhu je o po-
znanie menší ako samička. Zaujímavé 
je najmä jeho správanie v dobe rozmno-
žovania. Vtedy samček lieta prudko a 
kľukato pomerne nízko nad zemou a 
snaží sa nájsť samičku, ktorá sedí v by-
linnom podraste. Motýľ prečkáva zimné 
obdobie v štádiu húsenice, ktorá je poly-
fágna a žije počas vegetačného obdobia 
na rôznych bylinách. U húseníc sa vy-
vinulo špecifické obranné správanie, pri 
ktorom sa po rušivom podnete zvonka 
bleskurýchle zvinú do pevného klbka a 
zježené dlhé ochlpenie na povrchu tela 
pôsobí odpudzujúco na väčšinu priro-
dzených predátorov. Opísané správanie 
plní biologickú funkciu zastrašovacieho 
správania.

Čeľaď môrkovitých reprezentuje môrka 
brezová, ktorá sa objavuje na vhodných 
lokalitách už skoro z jari, hneď po roz-
topení snehu. Jej biotopom sú brezové a 

zmiešané lesy v podhorí Lúčanskej Fatry. 
Je nočným druhom motýľa a počas dňa 
odpočíva na konároch alebo kmeňoch 
briez. V korunách briez sa vyvíja od 
mája do júla aj jej húsenica. Oknáčkovité 
sú zastúpené v tunajších biocenózach iba 
jedným druhom.

Vo všeobecnosti najznámejšou čeľaďou 
denných motýľov je čeľaď mlynárikovi-
té. Na biotopoch lesných lúk, trávnatých 
strání a vlhkejších lúk lemujúcich poto-
ky žije mlynárik hrachorový, ktorý patrí 
medzi najmenšie druhy u nás žijúcich 
mlynárikov. Jeho húsenice sa vyvíjajú 
na rastlinách hrachora, ranostaja alebo 
viky. Zeleninové záhrady so záhonmi 
kapusty vyhľadávajú samičky mlyná-
rika kapustového, ktoré znášajú kôpky 
žltých súdkovitých vajíčok na rub listov. 
V niektorých rokoch dochádza u tohto 
druhu k populačnej explózii, kedy mož-
no u neho pozorovať migrácie na väčšie 
vzdialenosti. Mlynárik repkový máva 
až tri generácie v roku a vyskytuje sa 
najmä na lúkach a v záhradách, menej 
často na poliach alebo lesných okrajoch. 
Vyznačuje sa pohlavným dimorfizmom 
(dvojtvárnosťou), ktorý sa prejavuje roz-
dielnym sfarbením jednotlivých pohla-
ví. Húsenice využívajú ako živné rastliny 
repku olejnú, cesnačku, žeruchu alebo 
žerušnicu. Niekedy sa môžu vyvíjať na 
kapustovitých rastlinách.

Typickými motýľmi otvorených bioto-
pov sú druhy z čeľade očkáňovité, kde 
patria drobné až stredne veľké denné 
motýle, ktorých spoločným znakom sú 
charakteristické farebné očká na vrchnej 
i spodnej strane krídel. Teplejšie mik-
rolokality na násypoch ciest a úhoroch 
uprednostňuje očkáň múrový, ktorý 
prečkáva noc v dutinách skál alebo aj v 
štrbinách domov v obci. Jeho húsenice 
sa vyvíjajú spravidla na kostrave, mrvici, 
príp. mätonohu. Na suchých a slnečných 
stráňach sa vyskytuje očkáň timotejkový. 
Ďalej sa tu vyskytuje najmenší z našich 
očkáňov - očkáň pohánkový.

Kvetnaté lúky nad Strečnom a v okolí 
vŕšku Zvonice vynikajú v letnom období 
bohatstvom babôčkovitých motýľov. Ba-
bôčka bodliaková okrem spomenutého 
biotopu využíva i polia alebo strniská. 
Ako kozmopolitný druh je rozšírená po 
celom svete. Larválny vývoj húseníc pre-
bieha na bodliakoch, žihľave, lopúchoch 
alebo podbeli. Babôčka zubatokrídla 
dáva prednosť stanovištiam záhrad a 
môžeme ju zastihnúť i na lesných okra-
joch. Jej húsenice žijú na kríkoch ríbezlí, 
egrešov, príp. na lieskach.

Čeľaď ohniváčkovité zastupuje napr. 
modráčik obyčajný, ktorý sa často vy-

FAUNA STREČNA Autor: Ladislav Hlôška

Chrobáky z čeľade blyskáčikovitých 
majú v entomofaune Strečna viacerých 
zástupcov. Druhy patriace do spome-
nutej čeľade sú po trofickej stránke pre-
važne fytofágne a hlavnou zložkou ich 
potravy je zvyčajne peľ. Niektoré taxóny, 
ako napr. blyskáčik štvorškvrnný, sa ži-
via plesňami alebo hubami. Spomenutý 
druh blyskáčika objavíme najčastejšie 
pod kôrou starších stromov, v tlejúcej ly-
kovej časti dreva, alebo aj na poranenej 
kôre ovocných stromov, kde líže kvasia-
cu miazgu. Jemu príbuzný blyskáčik rep-
kový sa na jar zdržiava na kvetoch pod-
beľu, trnky a rôznych ovocných drevín a 
živí sa ich peľom a nektárom. V období 
kulminácie početnosti preletuje na po-
lia s repkou olejnou, do ktorej kvetných 
púčikov kladie samička vajíčka. Vývoj 
lariev pokračuje vnútri púčikov a svoje v 
dobe vývoja zvýšené energetické nároky 
pokrývajú konzumáciou peľu. Zriedka-
vejšie obžierajú i okvetné lupienky, ne-
porušujú však pritom čnelku, takže sa 
šešuľa repky vyvinie normálne.

Prostredie zeleninových záhrad pred-
stavuje biotop ľaliovnika cibuľového, 
ktorého radíme do čeľade liskavkovité. 
Imága ako aj larvy konzumujú pletivá 
cibule, cesnaku, chrenu a konvaliniek. 
Príbuzný ľaliovník obyčajný dáva pred-
nosť v záhradách pestovaným ľaliovitým 
kvetom, ktoré sú jeho živnými rastlina-
mi. V hrabanke alebo povrchnej vrstve 
pôdy prežívajú nepriaznivé klimatic-
ké podmienky zimy skočky. Ich názov 
charakterizuje ich typickú schopnosť 
prudkého skoku, ak sa náhle ocitnú v 
nebezpečenstve. Po úspešnom prezimo-
vaní kladú oplodnené samičky vajíčka 
do pôdy v blízkosti bôbovitých rastlín. 
Skočka kapustová však kladie vajíčka na 
spodnú stranu kapustových listov. Tieto 
veľkosťou nepatrné chrobáky vyhrýzajú 
na listoch kapustovej zeleniny drobné 
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skytuje na lúkach a stráňach v okolí. 
Jeho húsenice sú myrmekofilné, t.z., že 
vyhľadávajú prítomnosť mravcov na lo-
kalite. Ďalej sa tu vyskytuje: modráčik 
čiernoobrúbený, modráčik ďatelinový, 
modráčik hnedoškvrnný a modráčik 
čiernoškvrnný. Na spomínanej lokalite 
sa vyskytujú i viaceré druhy očkáňov, z 
nich napr. očkáň prstovkový alebo oč-
káň timotejkový. Biotopy hradného bra-
la a bezlesých stanovíšť obývajú mod-
ráčiky, z ktorých je hojný modráčik 
najmenší. Z babôčkovitých motýľov sa 
na tejto lokalite vyskytuje perlovec veľký 
spoločne s hnedáčikom skorocelovým. 
Ďalej už spomenutú čeľaď denných mo-
týľov reprezentuje žltáčik ranostajový, 
žltáčik čučoriedkový, babôčka osiková 
a babôčka admirálska. Z vidlochvostov 
tu bol zaznamenaný výskyt vidlochvos-
ta feniklového, ktorého húsenice na-
chádzajú priaznivé podmienky pre svoj 
vývoj v zárastoch mrkvovitých rastlín. 
Spomínané biotopy preferuje i vretienka 
päťbodá.

Hoci tento výpočet druhov motýľov 
nie je ani zďaleka úplný, poskytuje aspoň 
približnú predstavu o skutočnom dru-
hovom bohatstve a rozšírení tejto skupi-
ny hmyzu v biocenózach Strečna.

Medzi hmyzom tunajších živočíšnych 
spoločenstiev tvoria jednu z dominant-
ných skupín dvojkrídlovce. Sú viazané 
na najrozmanitejšie typy stanovíšť, poč-
núc antropocenózou a končiac lesnými 
biocenózami. Z trofického hľadiska sa 
jedná v prevažnej väčšine o všežravé for-
my, pričom v ich potrave prevládajú v 
dospelosti šťavy rastlinného alebo živo-
číšneho pôvodu. Niektoré druhy parazi-
tujú na rastlinách alebo živočíchoch, iné 
zasa plnia v ekosystémoch funkciu ope-
ľovačov, inokedy sa významnou mierou 
podieľajú na rozklade organických látok 
a urýchľujú tak ich mineralizáciu. Rod 
krúživiek reprezentuje napr. druh krú-
živka žltkastá, ktorá sa zdržiava na kve-
toch a krovinách v okolí. Jej larvy sú mä-
sožravé, živia sa predovšetkým larvami 
osičiek a vošiek. V rozmnožovacej fáze 
jej životného cyklu sa vyvinul zaujímavý 
spôsob spočívajúci v prinášaní tzv. sva-
dobného daru samčekom, ktorým býva 
najčastejšie ulovený hmyz.

Vianočné sviatky si 
mohli naši občania 

spestriť zaujímavou akciou 
pod názvom Štefanský vý-
stup, ktorý organizoval náš 
lyžiarsky oddiel Ostredok. 
Potreba po rokoch oži-
viť tradíciu nášho oddielu 
bola na mieste. Lyžovanie 
na Ostredku patrilo každú 
zimu k tradičným aktivi-
tám miestnych, ale i cez-
poľných nadšencov lyžo-
vania. Štvrtok 26.12.2019 
síce počasie neprialo a dážď nasvedčoval 
tomu, že účasť nebude veľká. Na naše 

Dňa 08.02.2020 sa naša telocvičňa v Strečne zaplnila približne 170-timi hasičmi 
všetkých vekových kategórií. V tento deň sa u nás uskutočnila halová súťaž mladých 
hasičov v rámci okresu Žilina – zimné kolo hry Plameň, ktorej sa zúčastnilo 21 tí-
mov. Súťažili sme v štyroch disciplínach: sacie vedenie, spájanie hadíc, štafeta dvojíc 
a uzlová štafeta, v dvoch kategóriách chlapci a dievčatá vo veku 8-16 rokov. Postavili 
sme dve družstvá mladých hasičov, ktoré sa síce neumiestnili, ale vidíme pokroky 
oproti minulému zimnému kolu. Deti majú potenciál a perspektívu v prípade, ak 
budú krúžok navštevovať aj ďalšie roky. V našom družstve súťažili deti vo veku 8-9 a 
jedno dievča vo veku 12 rokov, čiže mali sme ťažkých súperov, ktorých vek bol prie-
mer okolo 13 -14 rokov. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, 
aby sme strávili príjemné dopoludnie, pánovi starostovi Bc. Dušanovi Štadánimu, že 
si našiel čas a prišiel nás podporiť, pánovi Horváthovi za ozvučenie, rodičom detí a 
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii akcie. Na pamiatku sme obdarovali všet-
kých zúčastnených pamätným perníčkom, ako sladkú spomienku na krásne strávený 
deň. Práca s deťmi je zaujímavá, ťažká a práve preto nás baví. Dúfame, že deti zotrvajú 
medzi nami čo najdlhšie.                 Kolektív DHZ Strečno

Súťaž mladých hasičov v Strečne

Štefanský výstup

prekvapenie ľudia dokážu mať kontakt 
s prírodou aj v nepriaznivom počasí, 

a tak prišli a v hojnom 
počte podporili túto ak-
ciu. Chceme, aby sa z 
nej  stala tradícia. Zú-
častnení mohli ochutnať 
punč a tradičné sloven-
ské špeciality. Ďakujeme 
všetkým, ktorí podporili 
túto akciu a spoločne si s 
nami zaspomínali na sta-
ré dobré časy na Ostred-
ku.

Marek Sapieta 
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Svoju zbierku futbalových osobnos-
tí som v máji minulého roka v Strečne 
pri príležitosti sobáša Michala Škvarku 
a Nikoly Obertovej rozšíril o stretnutie 
so súčasným kapitánom Interu Miláno 
Milanom Škriniarom a jedným z najlep-
ších brankárov Premier League, ktorý 
pôsobí v Newcastle United   Martinom  
Dúbravkom, ktorí robia dobré meno slo-
venskému futbalu v zahraničí.  Obaja sú 
odchovancami MŠK Žilina a priateľmi a 
spoluhráčmi ženícha.           Štefan Tavač

V zimnom čase 
sa partia ľudí z 

radov starších pánov 
klubu Internaciona-
li Medvedi Strečno 

podujala zorganizovať turnaj v malom 
futbale. Miestom konania turnaja  bolo 
multifunkčné ihrisko - umelá tráva  v 
areáli ZŠ Strečno. Zimný turnaj mal 
hlavne benefičný charakter a túto myš-
lienku by organizátori chceli zachovať aj 
do budúcna. Výťažok  z turnaja vo výške 
600 eur bol venovaný futbalovej príprav-
ke FK Strečno na rozvoj najmenších ta-
lentov. Turnaj sa konal v nedeľu 5.1.2020, 
prihlásilo sa 6 mužstiev, zložených pre-
važne z občanov Strečna a okolia.

Hralo sa systémom  každý s každým, 4 
hráči+1 brankár, striedanie hokejovým 
systémom. Hrací čas 1x20min (bez pre-
stávky).

Počasie bolo naozaj zimné, noc pred 
turnajom napadla riadna snehová ná-
dielka.

Organizátorov to však neodradilo. Spo-
lu s hráčmi jednotlivých mužstiev sme v 
ranných hodinách pred turnajom ručne 

Zimný benefičný turnaj v malom futbale 
odhádzali kopy snehu z hracej plochy a 
okolia. 

Celý turnaj sa niesol v dobrej a pria-
teľskej atmosfére. Bolo vidieť kvalitné 
futbalové výkony a nasadenie, ako aj 
úsmevné a žartovné športové momenty, 
keď hlava by chcela, ale telo už nestíha 
alebo „ešte nevie“ potrebné futbalové 
zručnosti. Ideou ďalších ročníkov je aj  
to, aby sa prihlásilo viac neaktívnych 
futbalistov z radov občanov Strečna, aby 
sme si takto zmerali vzájomne sily, ale 
hlavne sa dobre zabavili pri športe.

V duchu hesla: Športu zdar a futbalu 
zvlášť!

Pred začiatkom turnaja sme si všetci 
zúčastnení uctili minútou ticha spo-
mienku na nášho kamaráta, futbalového 
činovníka a najlepšieho hlásateľa v na-
šom okrese  Kamila Tichého. Kamilko, 
budeš nám s tvojím nenahraditeľným 
hlasom veľmi chýbať na Radinovom. 
Navždy zostaneš v našich futbalových 
srdciach! Do budúcna sa organizátori 
rozhodli nazvať tento turnaj ,,Winter 
Cup Strečno, memoriál Dona Kamila“.

Nakoniec aj touto cestou chceme poďa-

kovať organizátorom  turnaja,  mužstvám 
a hráčom, fanúšikom za ich podporu 
a povzbudzovanie. Zároveň ďakujeme 
sponzorom turnaja za podporu.

Pevne veríme, že sa naštartuje ďalší pra-
videlný obecný turnaj v malom futbale v 
Strečne a začneme tak novú tradíciu tur-
naja  amatérskeho malého futbalu.

Vyhodnotení a ocenení jednotlivci:
Najlepší strelec: Rastislav Beháň, 12 g., 

GALIS TEAM,
Najlepší brankár: Ján Cigánik ml., GA-

LIS TEAM,
„Najmladší“ hráč: Miloš Ilovský, 50 ro-

kov , FC YOUMPE
Výsledná tabuľka :

1. GALIS TEAM 39 : 7 15b.
2. TUTTI FRUTTI 13 : 12 9b.
3. LADIK TEAM 18 : 18 8b.
4. VE-3 13 : 18 8b.
5. FC YOUMPE 10 : 18 4b.
6. FC GHOST 7 : 22 0b.

Členovia klubu 
Internacionali Medvedi Strečno

V piatok 17.1.2020  sa hoteli Slovakia 
zišla futbalová rodina ObFZ Žilina, kde 
predstavitelia zväzu vyhlásili najlepšiu 
jedenástku uplynulého ročníka 2018-19, 
ako i vybraných trénerov a najlepších 
strelcov jednotlivých súťaží. 

Aj v tomto roku sme mali na tomto 
podujatí  našich zástupcov. V kategórii 
I. tr. mladších žiakov to bol Matúš Bel-
ko, ktorý v minulom ročníku nastrieľal 
neuveriteľných 73 gólov. O tom, že nám 
vyrastá strelecký talent, svedčí i fakt, že v 
jesennej časti tohto ročníka nastrieľal u 
mladších žiakov už 25 gólov a u starších 

Jedenástka roka
tiež 25 gólov. Cenu mu odovzdal člen Vv 
SFZ p. Juraj Jánošík.

V kategórii tréner roka vyhral anketu 
Jaroslav Trhančík, ktorý pôsobil v uply-
nulom ročníku ako tréner ŠK Gbeľany. S 
mužstvom postúpil do V. ligy sk. A, teda 
do našej súťaže. 

Je to pre tento klub historický moment, 
lebo v tejto súťaží hrajú  prvýkrát. Ako sa 
vyjadril, chcel by v budúcnosti pomáhať 
pri našom mládežníckom  futbale. Cenu 
mu odovzdal technický riaditeľ SFZ p. 
Štefan Tarkovič.

Štefan Tavač

Futbalové osobnosti
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Rozpis MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2019/20:

M: 14.k. NE 29.03.20 o 15.00 FK Strečno-TJ Tatran Oščadnica
D: 14.k. NE29.03.20 o 12.30 FK Strečno – ŠK Radoľa 
M: 15.k. NE 05.04.20 o 15.30 TJ Višňové – FK Strečno
D: 15.k. SO 04.04.20 o 15.30 ŠK Štiavnik – FK Strečno
M: 16.k. NE 12.04.20 o 15.30 FK Strečno– MFK Bytča /Veľká noc/
D: 16.k. NE 12.04.20 o 13.00 FK Strečno – voľno /Divina sa odhlásila/
SŽ: 16.k. NE 12.04.20 o 10.00 FK Strečno – TJ Zbyňov
MŽ: 16.k. SO 11.04.20 o 10.00 FK Strečno – TJ Zbyňov
M: 17.k. NE 19.04.20 o 16.00 ŠK Čierne - FK Strečno
D: 17.k. NE 19.04.20 o 13.30 TJ Višňové – FK Strečno
SŽ: 17.k. NE 19.04.20 o 10.00 OŠK Stráňavy – FK Strečno
MŽ: 17.k. SO 18.04.20 o 10.00 OFK Hôrky – FK Strečno
M: 18.k. NE 26.04.20 o 16.00 FK Strečno - ŠK Gbeľany
D: 18.k. SO 25.04.20 o 16.00 FK Strečno – Teplička N/V. /Beh oslobodenia/
SŽ: 18.k. NE 26.04.20 o 10.00 FK Strečno – ŠK Liet. Lúčka
MŽ: 18.k. SO 25.04.20 o 10.00 FK Strečno – 1.KŠK Žilina
MŽ: 14.k. ŠTV 30.04.20 o 16.30 FK Strečno – TJ Bánová 
SŽ: 14.k. PIA 01.05.20 o 10.00 FK Strečno – TJ Horný Hričov
M: 19.k. NE 03.05.20 o 17.00 FK Predmier – FK Strečno
D: 19.k. SO 02.05.20 o 17.00 ŠK Makov - FK Strečno
SŽ: 19.k. NE 03.05.20 o 10.00 TJ Rašov - FK Strečno /Sv. prijímanie/
MŽ: 19.k. SO 02.05.20 o 09.30 OŠK Rosina „A“ – FK Strečno
D: 26.k. STR 06.05.20 o 16.00 OŠK Kamenná Poruba – FK Strečno

MŽ: 15.k. ŠTV 07.05.20 o 17.00 TJ Podhorie – FK Strečno
 SŽ: 15.k. PIA 08.05.20 o 10.00 TJ Višňové – FK Strečno
M: 20.k. NE 10.05.20 o 17.00 FK Strečno – ŠK Belá
D: 20.k. NE 10.05.20 o 14.30 FK Strečno – TJ Slovan Skalité 
SŽ: 20.k. NE 10.05.20 o 10.00 FK Strečno – TJ Hvozdnica
MŽ: 20.k. SO 09.05.20 o 10.00 FK Strečno – OŠK Rosina „B“
M: 21.k. SO 16.05.20 o 15.00 FK Strečno – TJ Slovan Skalité /Hody/
D: 21.k. SO 16.05.20 o 14.00 OŠK Nededza - FK Strečno
SŽ: 21.k. SO 16.05.20 o 10.00 FK Strečno – ŠK Dolný Hričov
MŽ: 21.k. SO 16.05.20 FK Strečno – Voľný deň
M: 22.k. NE 24.05.20 o 17.00 TJ Fatran Varín – FK Strečno
D: 22.k. SO 23.05.20 o 17.00 FK Strečno – TJ Bánová
SŽ: 22.k. SO 23.05.20 o 10.00 TJ Varín – FK Strečno /Birmovka/
MŽ: 22.k. SO 23.05.20 o 10.00 FK Rajec – FK Strečno
M: 23.k. NE 31.05.20 o 17.00 FK Strečno – OFK Kotešová 
D: 23.k. SO 30.05.20 o 14.30 FK Rajec – FK Strečno
SŽ: 23.k. NE 31.05.20 o 10.00 FK Strečno – TJ Dlhé Pole
MŽ: 23.k. SO 30.05.20 o 10.00 FK Strečno – FA UNITED NKLG
M: 24.k. NE 07.06.20 o 17.30 TJ Stará Bystrica – FK Strečno
D: 24.k. SO 06.06.20 o 17.00 FK Strečno – TJ Varín
SŽ: 24.k. NE 07.06.20 o 10.00 TJ Veľké Rovné – FK Strečno
MŽ: 24.k. SO 06.06.20 o 10.00 FC Juventus Žilina – FK Strečno
M: 25.k. NE 14.06.20 o 17.30 FK Strečno – TJ Vysoká n/Kysucou
D: 25.k. NE 14.06.20 o 15.00 FK Strečno – OŠK Baník Stráňavy
SŽ: 25.k. NE 14.06.20 o 10.00 FK Strečno – FK Hliník 
MŽ: 25.k. SO 13.06.20 o 10.00 FK Strečno – FK Hliník
M: 26.k. NE 21.06.20 o 17.30 FK Tatran Turzovka – FK Strečno
SŽ: 26.k. SO 20.06.20. o 10.00 ŠK Štiavnik - FK Strečno
MŽ: 26.k. SO 20.06.20 o 12.30 TJ Bytčica - FK Strečno

  Vysvetlivky: M- Muži, D-Dorast, SŽ- Starší žiaci, MŽ – Mladší žiaci

V poslednom adventnom víkende 
Internacionali Medvedi Strečno 

prijali pozvánku na prvý ročník Via-
nočného turnaja v malom futbale v 
obci Rakovej. 

Turnaj sa konal v novej telocvični Zá-
kladnej školy Milana Mravca v spomí-
nanej dedine. Cieľom podujatia bolo 
pomôcť  novorodeneckému oddeleniu 
v Kysuckej nemocnici v Čadci.  

Tejto futbalovej akcie sa zúčastnilo  7 
kysuckých klubov a náš klub ako jediný 
zástupca žilinského okresu. Dovedna 8 
mužstiev sa rozdelilo do dvoch štvor-
člených skupín, v ktorých sa hralo sys-
témom každý s každým po 20 minút. 

Naše družstvo sa prezentovalo v zo-
stave Róbert Kán, Andrej Barošinec, 
Peter Oberta, Branislav Bičan, Róbert 
Benedig, Marek Mazák, Peter Soko-
lovský, Peter Dugovič st., Štefan Ober-
ta. Nová hracia taraflexová palubovka 
športovej haly našim medveďom nad-
mieru vyhovovala. V základnej časti 
sme si poradili so všetkými tromi sú-
permi. Ako víťaz skupiny sme sa cez 
nasledujúci semifinálový víťazný duel 
dostali do záverečného finále proti 
zvučnému ligovému Staškovu. Finále 
bolo vyrovnané, bez gólov, lebo sily už  
ubúdali.

Muselo sa rozhodnúť až v penalto-
vom rozostrele. V ňom nás podržal 
najužitočnejší hráč turnaja, náš bran-
kár Peter Sokolovský a tešili sme sa tak 
z celkového víťazstva.

Výsledky a tabuľky:
Základná časť: Strečno - Skalité 4:2, 

Povina - Raková 3:1, Podvysoká - Čad-
ca 3:0, Staškov - Turzovka 2:1, Podvy-
soká - Skalité 7:3, Turzovka - Raková 
2:1, Strečno - Čadca 2:0, Staškov - Po-
vina 3:0, Čadca - Skalité 5:1, Staškov 
- Raková 5:3, Strečno - Podvysoká 2:0, 
Turzovka - Povina 3:2.

Skupina A:
1.Strečno  8:2 9 bodov, 2. Podvyso-

ká  10:5  6 bodov, 3.Čadca  5:6 3 body, 
4.Skalité 6:16 0 bodov.   

Skupina B:
1.Staškov  10:4 9 bodov, 2. Turzovka 

6:5 6 bodov, 3. Povina 5:7 3 body, 4. Ra-
ková 5:10 0 bodov.

Semifinále: Strečno - Turzovka 4:1, 
Staškov - Podvysoká 5:2

O 3. miesto: Turzovka - Podvysoká 
3:0

Finále: Strečno - Staškov 0:0, 3:1 na 
penalty

Internacionali Medvedi Strečnot

Premiérové prvenstvo 
v halovom turnaji
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 21. februára 2020 v náklade 
300 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

V úvode môjho príhovoru  by som 
chcel ubezpečiť všetkých priazniv-

cov  futbalu v našej obci, že futbal žije 
a pokračuje vo svojej činnosti, a jeho 
hlavným zámerom je teda  venovať sa 
prípravkárom, žiakom, dorastencom i 
našim mužom. Chcel by som vo svojej 
práci nadviazať na všetko dobré, čo sa za 
posledné roky urobilo. Zároveň by som 
chcel týmto aj poďakovať bývalému ve-
deniu za ich dlhoročnú činorodú prácu, 
no hlavne za to, že máme futbalový are-
ál, na ktorý môžeme byť právom hrdí. 
Chcem zlepšiť diplomaciu, teda vzťah k 
riadiacim orgánom, t.j. ObFZ i SsFZ , ale 
i k delegovaným osobám.  Prvé stretnu-
tie nového výboru bolo 5.1.2020, kde 
sme si rozdelili nové úlohy. Hlavné  bolo 
zohnať  trénerov a stabilizovať družstvo 
dorastu i mužov. Trénerom dorastu sa 
stal Peter Tavač, ktorý predtým trénoval 
mužov Dolnej Tižiny a mužov povedie 
skúsený tréner Bohuš Murárik zo Strá-
ňav, ktorý sa tu venoval dorastu i B-muž-
stvu, no ako bývalý brankár ZVL Žilina 
i výchove brankárov. Týmto chcem aj 
poďakovať bývalým trénerom Robovi 
Benedigovi a Mirovi Turčanovi  za ich 
prácu pri našich mužstvách. Pri žiakoch 
zostáva zloženie ako bolo, t.j. prípravky 
povedie Peter Beháň, mladších žiakov 
Vojto Oberta a starších žiakov Juro Ži-
dek, ktorému prajeme skoré uzdravenie 
po operácii kolena.  Veľmi dobrú prá-
cu zatiaľ odvádza nový tréner dorastu 
Peter Tavač, ktorý dokázal v priebehu 
mesiaca dať dohromady dostatok hrá-
čov a absolvovať zatiaľ kvalitnú zimnú 
prípravu. Odohrali už aj prvý prípravný 
zápas na pomocnom ihrisku s Tepličkou 
n/Váhom, po dobrom výkone však tesne 
prehrali 0:1. Tréner by potreboval dob-
rého vedúceho mužstva, preto prosím, 
kto môžete, pomôžte mu pri organizá-
cii  tréningov a stretnutí. Možno by to 
mohol byť niekto z radu rodičov hráčov. 
Budeme radi. V priebehu jari  bude po-
trebné vhodne doplniť káder dorastu 
z radu žiakov, lebo až piati končia pre 
svoj vek. Dúfam, že posilnia naše Á-čko. 
Ďalším končí hosťovanie. Naše „Á“-čko 
začalo zimnú prípravu v polovici janu-

ára, striedali telocvičňu s umelým tráv-
nikom . Z mužstva z jesennej časti odišli 
Miro Ceplák /37r./ a Michal Bielik /40r./ 
do TJ Řepiště /ČR/, na hosťovanie Liam 
May /39r./ do Tepličky „B“, Marek Kosa 
/35r./ do Bitarovej a Vojto Oberta /28r./ 
do Tepličky n/Váhom. Pre študijné po-
vinnosti prestal chodiť Ján Tichý /22r./ 
a Ján Štadáni /25r./, pre zranenie zasa 
Andrej Barošinec /38r./. Kariéru ukončil 
Peťo Sokolovský, ktorý však nastupuje 
do funkcie ako vedúci mužstva. Káder 
sme doplnili mladými hráčmi na kaž-
dom poste, prišiel brankár Štefan Šmi-
da /22r./, Tomáš Mračník /25r./, Jakub 
Ďuriš /24r./, Rasťo Beháň /30r./, všetci 
na hosťovanie z Nezb. Lúčky a Maroš 
Ďanovský /24r./ zo Stráňav. Do prípra-
vy sa zapojil Fredo Beháň /21r./ a Ivan 
Štadáni /19r./. Či to bude stačiť, ukáže 
čas. Tréner je zatiaľ spokojný s účas-
ťou na tréningoch, no nebol spokojný s 
prvým prípravným zápasom na umelej 

tráve v KNM, kde sme po slabšom vý-
kone prehrali s Liet. Lúčkou 1:3. Takže 
nás čaká ešte veľa roboty, lebo nás na jar 
čakajú záchranárske práce v V.lige. Po-
kračujeme v príprave, čakajú nás ďalšie 
prípravné zápasy /Stráňavy, Belá-Dulice, 
Vrútky/, tešíme sa už na trávnaté plochy 
a dobré počasie a urobíme všetko preto, 
aby my, ale i vy, všetci sme mali radosť z 
výsledkov našich mužstiev. Nezabudni-
te aj v tomto roku poskytnúť svoje 2% z 
Vašich daní na podporu mládežníckeho 
futbalu v našej obci. Tlačivá sú na webe 
alebo priamo na OÚ. Vopred ďakujeme, 
ale ďakujem i za morálnu podporu, kto-
rú mi viacerí vyslovujú.

Štefan Tavač, predseda FK

Zimná príprava začala

Mesiac február každoročne patrí najmä sviatku svätého Valentína. A pri tejto 
príležitosti sa stretávajú aj strečnianski volejbalisti, konkrétne na podujatí 

s názvom Valentínsky pohár. Tak ako každý rok, tak aj v roku 2020 sa na turnaji 
predstavili volejbalisti zo skúsenejšej staršej generácie, tak aj z mladšej generácie tzv. 
odchovancov strečnianskeho volejbalu. Samotný turnaj bol fyzicky veľmi náročný, 
keďže každý zúčastnený odohral až 8 setov. S týmito náročnými podmienkami si na-
koniec najlepšie poradilo víťazné družstvo v zložení : Tomáš Oberta, Robo Michalec, 
Peťo Taraba, Dominika Sokolovská, Anetka Melová, PaťkaZrelicová. A v pomere se-
tov 6 vyhratých a 2 prehraté tak nakoniec zaslúžene získali už spomenutý Valentínsky 
pohár 2020. Všetkým, ktorí pomáhali s prípravou, veľmi pekne ďakujeme a víťazom 
srdečne gratulujeme.                Jaroslav Štefko

Valentínsky pohár

Poďakovanie
Žiacke futbalové družstvo ďakuje fir-

me B+B Potery za finančný dar  - 150 
eur, ktorý bol použitý na nákup športo-
vého vybavenia.


