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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 6.4.2020 sa uskutočnilo 10.zasad-

nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, zapisovateľka p. Ivana Tavačo-
vá. Neprítomní: Monika Obertová, Peter 
Lingeš – hlavný kontrolór obce.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. Uznesením č.124/A volí ove-
rovateľov zápisnice: Ing. Július Ilovský, 
p.Peter Oberta. Hlasovanie: za-8, proti-0, 
zdržal sa-0, neprítomní-1. 

Uznesením č.124/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

Uznesením č.125 OZ schvaľuje program 
10.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1.

2. Kontrola uznesení

Ranná družina– požiadavka bola zada-
ná vedeniu ZŠ, odpoveď zaslaná poslan-
com

Doprava pre martinské autobusy – po-
žiadavka zadaná SAD, zatiaľ bez odpove-
de

Prechod pre chodcov – pri zastávke 
Melo – v štádiu riešenia, prerokované s 
projektantom, zakreslenie bude možné

Vyčíslenie nákladov na prevádzku TIK 
– v štádiu riešenia, úloha pre riaditeľa 
OPS pretrváva

Uznesením č. 126 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-
1. 

3. Zapojenie rezervného fondu do roz-
Pokračovanie na 3. strane »
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Milí spoluobčania,
prihováram sa k Vám v tejto neľahkej 

situácii, keď takmer na celom svete nás 
sužuje ochorenie Covid-19 (korona-
vírus). Pri prvých príznakoch v našej 
krajine prijala vláda na základe odpo-
rúčaní Ústredného krízového štábu SR a 
hlavného hygienika SR opatrenia, ktoré 
sa zásadne dotkli chodu našich živo-
tov. Prerušilo sa vyučovanie na školách, 
uzavreli sa mnohé prevádzky, fabriky, 
obchody, ľudia prichádzajú o zamestna-
nie. 

Aj v našej obci sme v krízovej situácii 
prijali opatrenia na zamedzenie šírenia 
koronavírusu.  Uzavreli sme verejné 
priestory na športové, kultúrne a spo-
ločenské stretávanie. Okrem toho sme 
zakúpili polotovary na ochranné rúška 
a zmobilizovali sme niekoľko šikovných 
ľudí, ktorí nám nezištne tieto rúškau-
šili, alebo iným spôsobom zabezpečili 
potrebný materiál na výrobu dvojvrs-
tvových bavlnených rúšok v objeme cca 
800 ks. Tieto boli distribuované všetkým 
dôchodcom a občanom nad 60 rokov, 
teda najohrozenejšej skupine ľudí.  To-
uto cestou by som sa chcel poďakovať 
Samovi Zajacovi a jeho manželke, Júliu-
sovi a Ľubke Ilovským, Majke a Radke 
Štadániovej, Silvinke Prieložnej, Janke 
Slováčkovej, Vierke Brezániovej, p. Otke 
Kadášiovej, Ivetke Slovákovej, Lenke 
Melovej, Aďke Tarabovej a jej mame 
Jožke Pratákovej, Danke Franekovej, 
Kristínke Kopáskovej, Evke Beháňovej 
Kadašiovej, pani upratovačkám Vierke 
Fraškovej a Gabike Peškovej, ktoré tie-
to rúška rozniesli. Samozrejme tiež ďa-
kujem za zorganizovanie tejto aktivity  
mojej zástupkyni Beátke Badibangovej. 

Pokračovanie na 7. strane »

V týchto dňoch si pripomíname 
okrúhle výročia oslobodenia jed-

notlivých miest v Európe a následne i 
ukončenie II. svetovej vojny; najväčšej a 
najničivejšej v histórii ľudstva.

Pre Strečno to bol 26. apríl. Obecná 
kronika sa o tomto túžobne očakávanom 
okamžiku zmieňuje nasledovne: „Blíži 
sa posledný deň okupovania Strečna. 
Vojská 1. čs. armádneho zboru sú už nad 
dedinou. Červená armáda útočí na Va-
rín a oslobodzuje ho. Ustupujúci Nemci 
cez Nezbudskú Lúčku 26. 4. zapálili túto 
obec a museli sa brodiť cez Váh do Streč-
na, lebo obyvatelia našej obce pustili obe 
laná kompy do Váhu, aby znemožnili 

75. výročie oslobodenia

Milí priatelia, pozdravujem vás 
všetkých, ktorí budete čítať tieto 

poznámky, ktoré sa udiali (okrem iných) 
za môjho pôsobenia vo farnosti Strečno. 
Je to len kvapka v mori života a život ide 
ďalej a píše ďalšie udalosti, ktoré sa zapi-
sujú do života farnosti. 

Keď ma J.E. otec biskup ThDr. Ján Pász-
tor ustanovil za správcu farnosti v Streč-
ne, poslal mi takúto dispozíciu: „Usilujte 
sa hneď od začiatku venovať celé svoje 
kňazské srdce novým veriacim, aby vo 

Štyridsať rokov fary v Strečne

Nemcom previesť sa na druhý breh. Tí, 
čo sa nepotopili, dali sa na útek smerom 
do Žiliny a spolu s nimi utekajú aj po-
sledné zvyšky Nemcov zo Strečna. Prvé 
jednotky 1. čs. armádneho zboru dorazi-
li do obce Strečno 27. apríla 1945 o 4,00 
ráno“.

75 rokov je obdobie aspoň troch ge-
nerácií. Spomienky žijúcich priamych 
účastníkov sú už raritou. No život v mie-
rovom období, na ktorý sme si zvykli a 
je už takmer samozrejmým očakávaním, 
je relatívny. Nielen ohniská napätia po 
celom svete, ale i neviditeľný nepriateľ sú 
stálou hrozbou. Dnešok nás o tom pre-
sviedča.     /pa/

Pokračovanie na 4. strane »

Vzhľadom na súčasnú situáciu a obmedzené možnosti predaja pri dodržaní hygienických požia-
daviek je toto číslo obecných novín distribuované do domácností zdarma.
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Termín pre nás pred vstupom do 
nového roku takmer neznámy. V 

súčasnosti celosvetová hrozba. Nemoc-
nice sa plnia, pribúda nakazených, smr-
teľných prípadov, ale tiež vyliečených.

Zatiaľ nepoznáme riešenie, odborní-
ci zvažujú možnosti, uvádzajú odhady, 
lekárske a výskumné tímy hľadajú vak-
cínu, všetkých trápi bezmocnosť. Ne-
čakané, z vyššej moci, za čo vlastne nik 
nemôže, i keď história aj v tomto prípade 
je učiteľkou, nás bude bezpochyby dlho-
dobo ovplyvňovať.

Podľa definície na stránke úradu vlády 
SR bol koronavírus spôsobujúci ochore-
nie COVIT 19 identifikovaný v Číne na 
konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň 
vírusu, ktorý nebol doposiaľ u ľudí zná-
my. Ochorenie patrí medzi kvapôčkové 
infekcie. Odhadovaný inkubačný čas 
ochorenia je 2 až 14 dní, môže byť však 
i dlhší. 

I parlamentné voľby konané 29. febru-
ára – ich príprava a priebeh boli bez aké-
hokoľvek vplyvu vírusu. Spoločnosť stav 
na Ďalekom východe neovplyvňoval a 
ani sa na šírenie nepripravovala.

No ešte nestihla nastúpiť ani nová vlá-
da a už odstupujúca musela riešiť aktuál-
ny stav a hroziacu situáciu. 

Aj keď sa články v Strečnianskom hlás-
niku neopakujú, niektoré state sú pre náš 
momentálny stav a hľadanie východísk 
veľmi aktuálne. 

Pred rokom 2000 sme písali o nemeckej 
obci Oberammergau, ktorú sme v tom 
čase spoznali.V 17. storočí v Európe a aj 

v tejto obci  zúril mor až pokým obecná 
rada v roku 1633 neprisahala Bohu, že 
ak ich tejto epidémie zbaví, každoročne 
budú hrať na jeho počesť Pašiové hry. Od 
toho dňa tam nik nezomrel. Hrajú ich v 
desaťročných intervaloch dodnes. Boli 
pripravení aj na rok 2020, no korona ví-
rus to znemožnil, ale presunuli ich o dva 
roky.  Zaangažovaná je zakaždým celá 
obec, Sú to ich hry, plnia nimi sľub pred-
kov. Aj keď to nebol samozrejme zámer, 
ich zvládnutím sa stali svetoznámymi. A 
sú zásadnými pre ich rozvoj. Preto aj ti-
tulok - Stretnutie s budúcnosťou v Obe-
rammergaua obsah jedného z viacerých 
článkov o nich v našich novinách bol 
zrejme nadčasový a stále inšpiratívny. 

Dnes sme i my skúšaní pandémiou. 
No vyrovnávame sa s ňou chvályhodne. 
Vieme, že prinesie zmeny v doterajšom 
živote, ale verím, že Strečno to podobne 
ako spomínaná obec v Bavorsku zvládne 
a bude to pre ňu ďalším impulzom pre 
hľadanie si vlastnej cesty. Predpoklady 
na to máme.

Oslobodenie bolo momentom konca 
vojnového utrpenia. Strečno postihlo, 
i vzhľadom na strategickosť polohy, vý-
razne viac ako mnohé iné obce v rámci 
Slovenska. Zmienka z kroniky v tomto 
čísle je tiež opakovaná. Prišli mierové 
časy a bolo potrebné sa s vojnovými stra-
tami vyrovnať. Podarilo sa nám to a dnes 
je Strečno obcou, ktorá svojou špecific-
kosťou a nemennými prírodnými a his-
torickými atribútmi, podmieňujúcimi 
jeho rozvoj,je významnou v slovenskom 

Koronavírus

Základná škola zaviedla preventívne 
opatrenia a na dni 13. a 16. marca vy-
hlásila riaditeľské voľno.

No už od pondelka 16. marca pre 
školy, a teda aj pre nich, platila centrál-
na uzávera, nariadená Ministerstvom 
školstva SR.

Obec Strečno od 13. marca stanovila 
obmedzenia úradných hodín na obec-
nom úrade, stavebnom úrade a v pre-
vádzkach v jej pôsobnosti pôvodne na 
14 dní, ktoré ale tiež trvajú, nasledovne:

Po: 10:00 – 12:00 14:00 – 15:30
Ut: zatvorené
St: 10:00 – 12:00 15:00 – 17:00
Št: zatvorené
Pia: 10:00 – 12:00
Žiada občanov, aby v uvedenom čase 

obmedzili návštevu obecného úradu a 
úradné veci vybavovali len v nevyhnut-
ných prípadoch. Odporúča prednost-
ne využívať elektronickú a telefonickú 
komunikáciu.Výnimku z obmedzenia 

i širšom medzinárodnom kontexte.
Pán Roger Naël bol posledným žijúcim 

francúzskym bojovníkom zo skupiny 
kpt. Lannuriena. Internacionálny roz-
mer Povstania a konca II. svetovej vojny  
na našom území si i vďaka pamätníku 
stále pripomíname. Opakovane sa mu 
v novinách venujeme a je tiež jedným z 
kameňov, ktoré tvoria našu prítomnosť. 
Je mementom, posunul naše snahy na 
vyššiu úroveň, ale je i nádejou založenou 
na ľudskosti, priateľstvách, presahujú-
cich hranice a spolupatričnosti.

Nie je jednoduché v ohrození dávať 
nádej, ale verím, že sme schopní i túto 
vojnu s nekonvenčným nepriateľom 
zvládnuť. Žijeme v spoločenstve, ktoré je 
demokratické a atribúty humanizmu sú 
rešpektované. Isto nás momentálny stav 
a jeho vývoj preveria i poznačia. No do-
terajšie skúsenosti, naša sebadisciplína a 
životaschopnosť šancu výrazne zvyšujú. 

Keď prvýkrát v roku 1990 prišiel pápež 
Ján Pavol II. na Slovensko, povedal nám: 
„Nebojte sa“! Nebolo to oslovenie, bola 
to výzva. Strach sme v sebe mali zakore-
nený,a preto sme to nechápali, resp. sme 
si to sprvu neosvojili. Mafiáni a špeku-
lanti to chápali po svojom. Chovali sa 
tak, ako by to bol odkaz nich. Dnešok im 
to vyvracia a dúfam, že  vyvráti úplne. 

Výzva - nemať obavu bola a je pre 
všetkých, ktorí rešpektujú, hľadajú, či sa 
chcú vrátiť k základným ľudským a du-
chovným hodnotám, a preto i napriek 
dnešnej skúškekorona vírusom je tiež 
pre nás dobrou správou a povzbudením 
pre budúcnosť. 

Ing. Pavol Albrecht

Ako sa nás korona vírus doteraz dotýka (stav do uzávierky obecných novín)
návštev obecného úradu umožňuje 
uplatniť len v prípade neodkladných 
záležitostí ako je úmrtie v rodine alebo 
živelná pohroma.

Zároveň oznamuje od 13.3.2020 prija-
tie nasledujúcich opatrení do odvolania:

-uzatvára telocvičňu pre všetky voľ-
nočasové aktivity športovej, spoločen-
skej  a inej povahy

-uzatvára sálu KD a všetky zázemia 
KD pre kultúrne a spoločenské organi-
zácie

-uzatvára športovú halu v areáli futba-
lového ihriska pre aktivity spoločenskej 
a inej povahy

-uzatvára hasičskú zbrojnicu pre akti-
vity spoločenskej a inej povahy

-uzatvára obecnú knižnicu pre verej-
nosť

Na Spoločnom stavebnom úrade 
Strečno ruší od 13.3. do  odvolania 
úradné hodiny pre verejnosť.

Od 16. 3. platia obmedzenia, vydané 

obecným úradom, pre obrady:
Sobáše
Na sobášnom akte na Obecnom úrade 

v Strečne môže byť prítomných maxi-
málne10 osôb, za účasti sobášiaceho a 
matrikárky bez ďalších účinkujúcich, 
napríklad recitátora, speváka, hudob-
níka a pod.

Samospráva zároveň oznamuje, že 
nebude prijatá žiadna nová žiadosť o 
zabezpečenie civilného sobáša, ktorý 
by sa mal uskutočniť v lehote trvania 
opatrení zamedzujúcich šírenie nákazy 
koronavírusom. 

Pohreby
Na poslednej rozlúčke by sa mali zú-

častňovať len blízke osoby
V zmysle doporučení spoločností, 

najčastejšie zabezpečujúcich a vyko-
návajúcich  pohrebné služby na území 
obce (LaUK, OPS Strečno), a na za-
medzenie šírenia nákazy obec Strečno 
požaduje plnenie nasledovných požia-:
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»  Pokračovanie z 1. strany
počtu obce

Pred konaním OZ prebehlo stretnutie 
starostu obce s predsedom finančnej ko-
misie ohľadom už schváleného zakúpenia 
pozemku v časti RadinovéKN C parc.č. 
1179/49 a 1179/48 od SPF do vlastníctva 
obce pre výstavbu obecných bytoviek. 

Uznesením č. 127 OZ schvaľuje zapoje-
nie rezervného fondu do rozpočtu obce 
na r.2020 vo výške 24 400 €. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

4. Štvrtá zmena rozpočtu
Rozpočet na strane príjmov zahŕňa 

úpravu výnosu dane z príjmov FO a za-
pojení rezervného fondu vo výške 24 
400,00 €. Rozpočet na strane výdajov je 
upravený z dôvodu kúpy pozemku Radi-
nove v schválenej výške 81 037,40 €.

Z dôvodu vírusového ochorenia CO-
VID-19 SFZ zrušil jarnú futbalovú se-
zónu a športová činnosť FK Strečno je 
pozastavená. Z tohto dôvodu FK vracia 
nepoužitú časť dotácie vo výške 5000 €. 
Uznesením č.128 OZ schvaľuje 4. zmenu 
rozpočtu na rok 2020. Hlasovanie: 8-0-
0-1.

5. Schválenie spolufinancovania pro-
jektu „Vodozádržné opatrenia v obci 
Strečno“

Dňa 20.4.2018 vyhlásilo Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej repub-
liky výzvu na predkladanie žiadostí o 
NFP zameranú na vodozádržné opatre-
nia v urbanizovanej krajine (v intraviláne 
obcí).  Zapojením sa do projektu by sa 
vyriešila bezpečnosť pohybu v okolí školy 
z dôvodu opadávajúcej bridlice. Súčasťou 
projektu sú: retenčný priestor na zadržia-
vanie zrážkovej vody, dažďové záhrady, 
zelená galéria s opornou konštrukciou. 

Predpokladané náklady projektu sú 
vo výške  max. 155 000,00€ s DPH, výš-
ka spolufinancovania projektu zo strany 
obce je min.5% z celkových oprávne-
ných výdavkov projektu, t.j. max. 7750 
€. Väčšina poslancov sa zhodla na tom, 
že strecha ZŠ potrebuje výmenu strešnej 
krytiny – bridlica za inú alternatívu. Pro-
jekt zachytávania padajúcej bridlice kon-
štrukciou na popínavú zeleň by bol len 
dočasnou alternatívou. 

Uznesením č. 129 OZ neschvaľuje pro-
jekt Vodozádržné opatrenia v obci Streč-
no. Hlasovanie: 3-0-5-1.

6. Rôzne
• Žiadosť súkromnej Základnej ume-

leckej školy DEEP DANCE Club Bys-
trička 

Starosta informoval o doručenej žiados-
ti uvedenej umeleckej školy o zriadenie 
elokovaného pracoviska ZŠ SNP Strečno 
a elokovaného pracoviska Sokolská 487 
ako súčasti Súkromnej základnej umelec-
kej školy DEEP DANCE Club Bystrička 
od 1.9.2021 na neurčito.

Uznesením č.130 OZ berie na vedomie 
informáciu o žiadosti SZUŠ DeepDan-
ceClub Bystrička. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

• Komunitný plán obce na roky 2020-
2022

Návrh komunitného plánu obce na roky 
2020-2022 bol zverejnenýna pripomien-

daviek pri smútočnom obrade: 
- konanie pohrebu len v úzkom rodin-

nom kruhu v počte cca 10 osôb
- vylúčenie prítomnosti osôb s rizi-

kom nákazy
- ochranné rúško u všetkých osôb 

účastných na pohrebe
- vylúčenie priameho kontaktu pri 

prejavoch sústrasti (podávanie rúk, ob-
jímanie, bozkávanie a pod.)

Úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky s účinnosťou od 
30. marca opatrením vyplývajúcim 
zo zasadania Ústredného krízového 
štábu uzatvára všetky maloobchodné 
prevádzky a služby s výnimkou, napr. 
(uvádzame tie, ktoré sa bezprostredne 
týkajú obce):

- Predajní potravín, mäsa, pečiva a 
zeleniny

- Predajní drogérie
- Prevádzok poštových služieb
- Pohrebných služieb
- Autoservisov a pneuservisov
- Zberných dvorov
- Prevádzok stravovacích služieb s vý-

dajným okienkom
Konferencia biskupov Slovenska sa 

10. marca  rozhodla nesláviť sväté omše 
do 24. marca. Stav však trvá dodnes. 
Počas veľkonočných sviatkov (9. - 13. 
apríl)boli bohoslužby z nášho kostola 
prenášané online. Dovtedy sa náš kňaz 
Vdp. Michal Keblušek prihováral ne-
deľnými kázňami na stránke farnosti. 
Nedeľné bohoslužby po Veľkej noci sú 
v súčasnosti tiež sprístupňované veria-
cim prostredníctvom internetového a 
káblového prenosu. 

/pa/

 

kovanie na úradnej tabuli obce a webo-
vej stránke obce. Neboli doručené žiadne 
pripomienky. Uznesením č.131 OZ schva-
ľuje Komunitný plán obce na roky 2020-
2022. Hlasovanie: 8-0-0-1.

• Zariadenie školského stravovania 
počas pandémie koronavírusu

Otvorenie zariadenia školského stra-
vovania počas pandémie koronavírusu 
ponechal Úrad verejného zdravotníctva 
SR na individuálnom rozhodnutí samo-
správ. Ide sa o prípravu a výdaj stravy pre 
seniorova sociálne znevýhodnené deti. 
O možnosti stravovania pre seniorov sa 
zatiaľ informovali len 2 občania, otvore-
nie zariadenia školského stravovania by v 
tomto čase nebolo rentabilné.

Uznesením č.132 OZ berie uvedenú in-
formáciu na vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-
1.

7. Diskusia
Pripomienky poslancov:
• p. Samuel Zajac - upozornil na potre-

bu viditeľného označenia inventáru ZŠ a 
spísania návrhu na vyradenie z majetku

• Ing. Andrea Ďurišková–oboznámila 
poslancov s  návrhom VZN o psoch

• Ing. Dana Sokolovská - upozornila na 
neporiadok na bočnej ceste okolo prie-
myselného parku

• Mgr. Dušan Ďurčo - podotkol, že na-
plánované každoročné akcie obce (Beh 
ulicami Strečno, Hody, Majáles) by sa  
vzhľadom k momentálnej situácii mali 
zrušiť, resp. odložiť na neurčito

• p. Marek Hanuljak - informoval sa o 
schodoch vedúcich z Ulice SNP cez po-
zemok rodiny Kučerovej –starosta odpo-
vedal, že geometrický plán už je, čaká sa 
na potrebný znalecký posudok a následne 
bude informovať rodinu Kučerovú

• p. Beáta Badibangová - informovala sa 
na dotácie od obce, ktoré boli poskytnu-
té občianskym združeniam pôsobiacim v 
obci. 

Nakoľko plánované akcie v obci sa s veľ-
kou pravdepodobnosťou neuskutočnia, je 
potrebné individuálne prehodnotiť účel 
schválenej dotácie. 

Uznesením č.133 OZ berie na vedomie 
podnety a pripomienky poslancov. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

:
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Vás mali dobrého, trpezlivého a milujú-
ceho duchovného otca, ktorý je ochotný 
pre nich prinášať aj obetu svojho živo-
ta...“ Ako pomerne mladý kňaz som sa 
snažil toto povzbudenie môjho predsta-
veného aj dôsledne plniť. 

Keď príde kňaz do novej farnosti, snaží 
sa pokračovať v tom, čo konal a zveľaďo-
val predchádzajúci spolubrat, a zároveň 
objavovať, čo by sa dalo vylepšiť, obnoviť 
v duchovnej oblasti a v živote zverených 
veriacich. Vždy je niečo, čo treba oprášiť 
a pokúsiť sa oživiť farnosť.

A tak po obhliadnutí situácie sme sa, 
okrem duchovnej oblasti, zamerali aj na 
oblasť kostol – fara, ktoré bolo treba ob-
noviť (fara 200-ročná), aby to bolo aspoň 
trochu v duchu modernosti. Mal som 
zázemie, pretože so mnou prišli aj moji 
rodičia, ktorí boli so mnou od začiatku 
ako som sa stal správcom farnosti v Lie-
tave. Rodina, v ktorej som žil aj ako kňaz, 
sprevádzala ma v mojom kňazskom ži-
vote. A teda, dali sme sa do práce. 

V tých časoch nebola taká pastorácia 
ako je dnes. Vtedy boli ľudia pokornej-

ší, obetavejší, ktorí prijali slovo kňaza. 
A tak, keď som sa rozhliadol, čo je naj-
potrebnejšie, začali sme spolu s ľuďmi 
konať. Najprv sa riešil kostol – elektri-
fikácia – kde to mal „pod palcom“ pán 
Ján Moravčík. 6. júla 1974 sa začalo s 
rekonštrukciou elektrických rozvodov 
a osvetlenia. Na tejto práci sa bezplatne 
podieľalo 89 chlapov a 21 žien na čiste-
ní kostola a 11. augusta 1974 bola elek-
trifikácia kostola dokončená. Náklady 
47.664,70 Kčs. Práce boli vykonané bri-
gádnicky, bezplatne a bez dlžoby. 

Po viac ako mesačnej prestávke sa pri-
stúpilo k prácam na vymaľovaní celého 
vnútra kostola. Na tieto práce sa doviez-
lo drevené lešenie z farnosti Papradno. 
Maľovku vykonali Umelecké remeslá z 
Bratislavy od 30. septembra 1974 a už 1. 
decembra 1974 sa v novom kostolnom 
šate konali slávnostné bohoslužby. Fak-
túra za maľovku bola 51.145 Kčs.

Medzitým sa robili „drobné práce“ ako 
obnova krížovej cesty, nové lavičky pre 
deti, nové zariadenie sakristie, montáž 
nových akumulačných kachieľ, nové 
schody do kostolnej veže, generálna 

oprava organu, nové pokrytie strechy 
kostola a omietnutie celého kostola. To 
všetko sa vykonalo do dňa 9. mája 1977. 

Hoci som ďakoval za prácu, ochotu, 
obetu, aj teraz chcem vysloviť veľké Pán 
Boh zaplať za všetko, čo žijúci, alebo už 
ktorí nie sú medzi nami, vykonali pre 
spoločné dobro.

Skoro po trojročnej prestávke sa zača-
lo pracovať na príprave projektu novej 
farskej budovy. Ja som to vtedy len pre 
svoju kontrolu poznačil, aby som vedel, 
kto, koľko a kedy sa zúčastnil takej histo-
rickej stavby. Veď farská budova sa stavia 
na nejaké roky, a hoci je aj materiál do-
stupný, aj technika na postupe, ale ľudia 
nie sú takí ochotní a obetaví ako pred 
rokmi. 

Nová farská budova sa postavila za 
441.199 Kčs. Dnes by sa neurobili ani 
základy. Podstatné bolo to, že ľudia prišli 

Štyridsať rokov fary v Strečne
»  Pokračovanie z 1. strany

Prierez hlavných prác na stavbe fary
Projekt vypracoval Ing. Ferdinand Foltán, dekan – farár na dôchodku v Súľove, kto-
rý zároveň vymeral základy (17. apríla 1980), a už 18. apríla 1980 o trinástej hodine 
prišiel pán Milan Sokolovský kopať základy pre faru. 
 20. apríla 1980 chlapi išli do hory chystať drevo
 29. apríla 1980 betónovali sa základy
 21. mája 1980 robila sa prvá deka (50l čap. pivo)
 27. mája 1980 ťahali sa múry
 11. júna 1980 šalovalo sa, zalievali sa tehly na deke
 14. júna 1980  vrchná deka, pán Miro Oberta, autožeriav
 23. júna 1980 dvíhali sa múry a murovali sa priečky
 27. júna 1980 doviezol sa keramický strop
 9. júla 1980 zalial sa keramický strop
 25. júla 1980 nastupuje pán Ján Moravčík a partia 
  – elektrika, naťahovanie trubiek
 2. augusta 1980 chlapi išli na drevo na krov
 16. augusta 1980 prvýkrát spustil elektriku pán Edo Rendár
 20. augusta 1980 stavba je zakrytá – strecha
 22. augusta 1980 tlaková skúška vody: dobrá
 30. augusta 1980 kožovalo sa vnútri stavby
 6. októbra 1980 ženská zmena, čistili sa okná a zárubne
 18. februára 1981 začalo sa robiť kúrenie – Montáž Žilina
 23. februára 1981 o 16:25 hod.kúrime na stavbe
 16. marca 1981 začalo sa bieliť, maľovať stavba
 14. apríla 1981 striekali sa radiátory – pán Ľudovít Samec
 21. apríla 1981 búrala sa letná kuchyňa, odkiaľ bola vykurovaná fara
 9. mája 1981 dokončila sa maľovka sv. Cyril a sv. Metod na budove
 2. júna 1981 začali sme stavať lešenie okolo fary
 11. júna 1981 ohadzovala sa fara brizolitom
 20. júna 1981 lešenie dolu
 23. júla 1981 sťahovanie do novej fary
 31. augusta 1981 začali sme búrať starú faru
 5. septembra 1981 prišiel pán Blažej Kučera s Alpínou a dokončilo sa búranie
 11. októbra 1981 prišiel J.E. ThDr. Ján Pásztor, nitriansky biskup, 
  aby posvätil novú faru

ochotne a zapojili sa do práce – bezplat-
ne – lebo to považovali za poctu, že sa 
môžu podieľať na takej historickej stav-
be. Dnes sa ešte ani nezačne robiť a už sa 
ruka otvára pre platenie – čo za to?

S Božou pomocou a s ľudskou ochotou 
sa dielo podarilo. Už mnohí, ktorí sú na 
slabých fotkách, nie sú medzi nami, ale 
niektorí ešte spomínajú, keď sa fara sta-
vala: „Aká to bola zábava!“ Čosi sa na-:
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varilo, čosi sa zajedlo, čosi sa vypilo – a 
hybáj do roboty na stavbu. Veď keď sa 
robila deka – jedna, druhá – bolo aj 60 
ochotných pracovníkov. A bolo veselo a 
každý mal pocit to si staviame pre ďalšie 
generácie, to je pýcha našej obce a našej 
viery, že takéto dielo ostane, aj keď kňaz 
odíde, nezoberie si to so sebou, ako to 
niektorí hovoria farár si stavia palác. To 
by som takýchto zavolal na starú faru, 
kde sa v poslednom čase prechádzali 
myši a potkany po všetkých izbách a ne-
stačili ani nastavené pasce. Ale to všetko 
je za nami a kňazi, ktorí prišli, ďakovali, 
že boli takí ochotní a obetaví veriaci a 
postavili slušné bývanie pre kňaza, aby 
mohol pracovať pre nich. 

Nová farská budova stála 441.199 Kčs. 
Stavba bola vykonaná za 1 rok, 3 mesia-
ce a 171 pracovných dní. Na stavbe sa 
zúčastnilo veľa brigádnikov, avšak mená 
všetkých nie je možné uvádzať. Zapísané 
sú v knihe života nášho Stvoriteľa. Pán 
Boh zaplať za všetko!

Vdp. Ľubomír Guniš

Pred časom upútala verejnosť kniha, 
ktorú napísal americký lekár, špecialista 
na srdcové choroby, Maurice Rawlings 
pod názvom Pred bránou smrti. V tejto 
knihe autor opisuje, ako sa dostal k viere 
vo večný život. Okrem iného spomína aj 
túto udalosť:

Oživoval som istého pacienta, kto-
rý ustavične volal: „Som v pekle.“ Pri-
tom pacientova tvár prezrádzala strach, 
triasol sa na celom tele. Najskôr som si 
nevšímal jeho volanie, pretože som bol 
na také scény zvyknutý. Neskôr som 
ho napomenul: „Neobťažuj ma s tvo-
jím peklom. Ja mám vážnejšiu starosť, 
zachrániť ti život.“ Počas oživovania 
pacient niekoľkokrát upadol do bezve-
domia a do stavu klinickej smrti. Srdce 
mu prestalo biť, prestal dýchať. Ale za-
každým, keď mu srdce opäť začalo biť, 
volal: „Som v pekle.“ Tento pacient sa mi 
zdal iný ako ostatní. Nemal som pocit, že 
niečo predstiera. Keď opäť prišiel k sebe, 
zvolal: „Modlite sa za mňa.“ Odpovedal 
som mu: „Ja nie som kňaz, ja som lekár. 

Pre mnohých ľudí bol 20. február 
2020 len obyčajný štvrtok, no veria-

ci zo Strečna prijali významnú návštevu 
až z ďalekej Brazílie. Zásluhou  Mons. 
Jozefa  Šelingu, spolužiaka nášho pána 
farára prišli do nášho farského spoločen-
stva brazílsky pán biskup Jóse Mária Pi-
niero so svojím spolubratom pátrom Oli-
valdom.  Všetci spoločne s naším pánom 
farárom Mons. Michalom Kebluškom 
slúžili svätú omšu. Pán biskup mal veľmi 
povzbudzujúcu kázeň. Hovoril o svo-
jom živote a o svojich skúsenostiach z 
oblasti Amazónie, kde pôsobil 20 rokov 
ako kňaz misionár. Spomínal ťažký, ale 
pestrý život a aj hlbokú vieru tamojších 
obyvateľov a ich túžbu po prijímaní eu-
charistie, či stretnutí sa s Kristom v Bo-
žom slove. Vyzdvihol dar sv. omše, ktorý 
nám bol daný s možnosťou každodennej 

Veľkonočné obdobie
O modlitbe toho veľa neviem.“ Neskôr 
som si uvedomil, že je to posledná pros-
ba zomierajúceho človeka, a preto som 
začal opakovať slová, ktoré mi diktoval: 
„Ježišu, prosím ťa, zachráň ma od pekla, 
odpusť mi hriechy. Ak zomriem, chcem 
ísť do neba, ak zostanem nažive, budem 
sa snažiť opravdivejšie žiť.“ Stav pacien-
ta sa zlepšil. Odviezli ho na nemocničné 
lôžko. 

Vracal som sa domov otrasený týmto 
zážitkom. Bola to pre mňa požehnaná 
chvíľa. Začal som premýšľať, že po smr-
ti predsa niečo musí byť. Keď som pri-
šiel domov, sfúkol som prach z Biblie. 
Otvoril som ju a hľadal v nej odpoveď. 
Čítal som ju vytrvalo každý deň. Zapô-
sobili na mňa Kristove zázraky – kriese-
nie mŕtvych ľudí (Jairova dcéra, naim-
ský mládenec, Lazár). Najviac ma však 
oslovilo zmŕtvychvstanie Krista. Ľudia, 
ktorých Kristus vzkriesil, niekoľko ro-
kov síce ešte žili, ale opäť zomreli. Avšak 
Kristovo víťazstvo nad smrťou je defi-
nitívne a zároveň dáva istotu večného  

života aj každému z nás.
Odvtedy je v mojom živote viac pokoja, 

som si istý, že jestvuje život po smrti a v 
tomto duchu sa snažím žiť. 

Prežívame 50 dňové veľkonočné ob-
dobie. Je to čas, ktorý nás vedie  zvlášť k 
uvedomeniu si dôležitej pravdy – náš ži-
vot je púťou smerujúcou k rozhodujúcej 
bráne - bráne života a smrti. 

Čo bude za tou bránou, to záleží len od 
nás. 

Istý autor to názorne vystihol, keď píše: 
„Od chvíle Kristovho vzkriesenia sa náš 
život podobá slnku, ktoré svieti, potom 
síce zapadá, ale práve pri tom zapadaní 
sa stretá s nádejou na nové žiarivé ráno 
vzkriesenia.“ 

Nik z nás nevie, koľko bude žiť, ale ove-
ľa dôležitejšie je naše poznanie, že náš 
život smrťou nekončí. Len ten, kto túto 
pravdu pochopí a kto sa v tomto duchu 
snaží žiť, toho život bude vnútorne slo-
bodnejší a vyrovnanejší. 

Silu a odvahu k takémuto chápaniu a 
predovšetkým životu vám všetkým pra-
jem a vyprosujem.

Mons. Michal Keblušek, farár

Vzácna návšteva v Strečne
účasti. „V Amazónii sa do niektorých 
obývaných oblastí dostaneme len raz za 
dva roky, preto by ste mali byť vďační, že 
vy máte tú možnosť prijať Pána Ježiša na 
svätej omši každý deň“, povedal pán bis-
kup. V ten deň ešte nikto z nás netušil, 
že aj tu na Slovensku nastane obdobie, 
kedy ani my nebudeme môcť prijať Ježi-
ša v eucharistii. Napriek tomu sa všetci 
spájame v modlitbách s vierou, že čosko-
ro sa táto nepríjemná situácia zmení a 
my opäť budeme mať možnosť prijímať 
Božie telo. Za celé farské spoločenstvo 
v  Strečne sa chcem srdečne poďakovať 
nášmu pánu dekanovi Mons. Michalovi 
Kebluškovi, že nám sprostredkoval toto 
stretnutie, ktoré nám prinieslo nádherný  
duchovný zážitok, ktorý  veľmi obohatil 
naše životy viery. 

Katarína Kormančíková

:
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Dňom, ktorý kresťania katolíci ve-
novali spomienke na Pannu Máriu 

Pomocnicu kresťanov je 24. máj. Pomoc-
nica kresťanov (Auxilium Christiano-
rum) je krásny titul, ktorý bol daný Panne 
Márii. V liturgii je známy najmä zo zvola-
ní v Loretánskych litániach. Pannu Máriu 
Pomocnicu kresťanov uctievajú ako svoju 
nebeskú patrónku mnohé krajiny, národy, 
mestá: Austrália, Sheshan pri Šanghaji v 
Číne, Argentína, Poľsko... Uctievajú ju aj v 
krajinách východnej Európy. Sú jej zasvä-
tené mnohé kostoly, kaplnky a chrámy. Na 
Slovensku napr. v Bratislave, Banskej Bys-
trici, Michalovciach, Brezanoch, Rašove... 
Nádherná bazilika Panny Márie Pomoc-
nice kresťanov sa nachádza v Turíne. Stojí 
tam vďaka svätému Jánovi Boscovi. 

Máriinu pomoc cítili kresťania  počas 
celej svojej histórie. Cítili to vo svojom 
osobnom, malom živote, ale aj v obrov-
skom rozsahu, keď sa lámali dejiny a osud 
kresťanstva závisel od jej mimoriadnej 
pomoci. V dejinách vidíme jej zásahy vo 
chvíľach, keď išlo o všetko. Západné kres-
ťanstvo v 16. storočí prežívalo jednu z naj-
väčších drám svojich dejín. Kresťania boli 
nejednotní a do Európy sa tlačili Turci s 
islamom. A tí sa netajili  svojim zámerom 
preniknúť na Západ a neskôr do Ríma, 
kde sídlil pápež. Kresťanom hrozila neví-
daná katastrofa. Kým tu sa bili protestanti 
s katolíkmi, Turci zorganizovali obrovskú  
armádu a presúvali ju mohutnou flotilou 
lodí. Katolíci narýchlo dali dokopy tzv. 
Svätú ligu zloženú zo Španielov, Benát-
čanov, Janovčanov, pápežského loďstva 
a maltézskych rytierov a schyľovalo sa k 
osudnej bitke. Tá sa odohrala 7. októbra 
1571 pri gréckom prístave Lepante. Tur-
ci útočili v tvare polmesiaca, kresťanské 
vojská v tvare kríža. Svätý otec Pius V. 
(1566 - 1572) vyzval veriacich k úpenlivej 
modlitbe ruženca, aby boli Turci zastave-
ní. A všetko zveril do rúk Panny Márie. 
V deň námornej bitky vial pre kresťanské 
loďstvo veľmi nepriaznivý vietor. No boju 
sa už nedalo vyhnúť, a tak došlo k stretu. 
A tu, podľa výpovedí prítomných, nastal 
zvrat. Vietor zmenil smer a kresťanské 
vojsko zaznamenalo nevídané víťazstvo. 
Turci, napriek početnej prevahe, utrpeli 
obrovské straty a sám veliteľ sa horko-ťaž-
ko zachránil. Španielsky spisovateľ Migu-
el de Cervantes, ktorý sa bitky zúčastnil, 
o nej napísal: „Ten deň tak šťastný pre 
kresťanstvo, boli vyvedené z omylu všet-
ky národy, ktoré si mysleli, že Turci sú na 
mori neporaziteľní. Bola to chvíľa hodná 
zapamätania, akej neboli svedkom minu-
lé ani terajšie časy, a ktorej sa možno ani v 
budúcnosti nič nevyrovná.“Je zaujímavé, 
že ešte predtým, ako prišla správa o vý-

sledku bitky, pápež povedal, že kresťania 
zvíťazili a prikázal zvoniť na oslavu. Po-
slovia o pár dní víťazstvo potvrdili a Pius 
V. z vďaky ustanovil 7. október za sviatok 
Panny Márie Ružencovej. Odvtedy sa u 
katolíkov denne trikrát zvoní a pozýva k 
modlitbe Anjel Pána. Okrem toho pápež 
prikázal, aby v Loretánskych litániách 
bola Panna Mária vzývaná aj ako Pomoc-
nica kresťanov. Aj vojaci, ktorí sa vracali z 
boja ju vzývali ako Pomocnicu. V Benát-
kach, v PalazzoDucale je obrovský obraz, 
ktorý znázorňuje túto bitku. A je na ňom 
napísané: „Ani mocnosti, ani zbrane, 
ani velitelia nás nedoviedli k víťazstvu, 
ale Panna Mária Ružencová.“ A vedľa 
titulov Potešenie zarmútených a Útočiš-
te hriešnikov dopísali: Pomocnica kres-
ťanov. Úcta k Márii Pomocnici sa šírila 
najmä v Bavorsku a Rakúsku po víťazstve 
nad Turkami pri Viedni 12.9.1683, ktorá 
znamenala ukončenie tureckej expanzie 
v strednej Európe. Bitku vyhrali poľsko-
-rakúsko-nemecké sily na čele s poľským 
kráľom Jánom III. Sobieskim, stojace 
proti armáde Osmanskej ríše pod vele-
ním veľkovezíra Kara Mustafa Pašu. Bitka 
bola historickým zlomom v tristoročnom 
zápase medzi centrálnymi európskymi 
mocnosťami a Osmanskou ríšou. Podľa 
historických prameňov kresťanské vojská 
pri Viedni bojovali s medailami Sedem-
bolestnej Panny Márie a s menom Mária, 
ktoré dal urobiť ostrihomský arcibiskup 
Juraj Selepčényi. So slovami povzbudenia 
v dôveru v Božiu pomoc a tiež v pomoc 
Panny Márie, ich rozdal celému kres-
ťanskému vojsku. Blahoslavený Marek z 
Aviána, kapucín, osobnosť známa svojou 
svätosťou, prišiel, aby sprevádzal cisárske 
vojská. Bol všade tam, kde sa odohrával 
najostrejší boj, modliac sa s krížom v 
ruke. Vojakov vyzýval do boja proti tu-
reckej presile so slovami:„Nebojujete iba 
preto, aby ste bránili Viedeň, ale aby ste 
chránili vašu vieru a tradície. Bránite vaše 
ženy a deti, vaše sestry a bratov, vašich 
otcov a matky, pretože keď padne Rím, 
padne Viedeň a padne svätá Matka Cir-
kev. Bráňte svoju vieru tak, aby vaše deti 
mohli slobodne vyznávať vieru v Boha, 
aby mohli slobodne milovať Krista, aby 
boli slobodní, pretože vy ste bojovali v 
tento deň.“ Neuveriteľné sa stalo skutoč-
nosťou. Radosť nad zázračným oslobode-
ním Viedne bola neopísateľná. Omnoho 
menej početné kresťanské spojenecké 
vojsko (1:20) pod vedením obávaného 
turkobijca, poľského katolíckeho kráľa 
Jána III. Sobieskeho, vynikajúceho stra-
téga, porazilo obrovskú tureckú armádu.
KaraMustafa so svojou armádou v pani-
ke utiekol, zanechávajúc za sebou stany, 

aj so všetkým, čo narabovali. Kráľ Poľska 
po slávnom víťazstve napísal pápežovi 
Inocentovi XI. list. V ňom mu oznámil: 
„Venimus, vidimus et Deus vicit.“ – „Pri-
šli sme, videli sme a Boh zvíťazil.“ Pápež 
Inocent potom vyhlásil 12. september, 
kedy sa bitka o Viedeň skončila, za svia-
tok mena Panny Márie.

  Ustanovenie samotného cirkevného 
sviatku Panny Márie Pomocnice kresťa-
nov súvisí s prenasledovaním a väznením 
pápeža Pia VII. za vlády cisára Napoleona 
I. Ten v konflikte s pápežom rozhodol o 
jeho premiestnení do Francúzska, kde ho 
najskôr v Grenobli a neskôr na zámku vo 
Fontainebleau zadržiaval päť rokov. Pá-
pež po svojom oslobodení vzdával vďaky 
Panne Márii a oficiálne na deň svojho ná-
vratu zo zajatia do Ríma, čo bol 24. máj 
1814, v tom istom roku ustanovil sviatok 
Panny Márie Pomocnice kresťanov. Kult 
Pomocnice kresťanov pokračoval aj na-
ďalej. V devätnástom storočí sa o úctu 
k Pomocnici zaslúžil hlavne svätý Ján 
Bosco.Don Bosco (1815-1888) si vždy 
veľmi uctieval Pannu Máriu. Časy, v kto-
rých žil, boli pre kresťanov opäť veľmi ná-
ročné. Európou sa prehnali revolúcie, ná-
rody bojovali proti sebe, na Cirkev útočili 
rôzni liberáli... Don Bosco zistil, že Panna 
Mária kresťanom veľmi pomáha a preto 
ju vzýval pod titulom Pomocnica kresťa-
nov. Don Bosco prijímal  pomoc od Nej, 
aby on  potom mohol pomáhať iným.  
Nazval ju Madona pre ťažké časy. V Tu-
ríne jeho zásluhou postavili nádherný 
chrám zasvätený Panne Márii Pomocnici 
kresťanov. Založil Združenie Panny Má-
rie Pomocnice, aby šírilo jej úctu po ce-
lom svete. Mariánska úcta vo forme ako 
ju žil a odporúčal don Bosco, kresťanov 
vedie k prijatiu materskej tváre Cirkvi a 
jej pochopeniu, pobáda žiť liturgiu a za-
pájať sa do nej, lebo je to vrchol a zdroj 
kresťanského života. Taktiež kresťanov 
povzbudzuje k dôslednému a vernému 
prežívaniu dôstojnosti Božích detí a údov 
Kristovho tela, ktorým je Cirkev. Don 
Bosco nás naučil nádhernú modlitbu k 
Pomocnici kresťanov:  „Mária, mocná 
Panna, veľká a slávna opora Cirkvi, úžas-
ná pomoc kresťanov, ohromná ako voj-
sko zoradené do boja, ty sama si vyvrátila 
všetky bludy sveta. Ochráň nás pred ne-
priateľom v našich ťažkostiach, zápasoch 
a úzkostiach a v hodine smrti nás prijmi 
do večnej radosti. Amen.“

O tom, že aj dnes žijeme ťažké časy, ne-
treba ani pochybovať. A netreba pochybo-
vať ani o tom, že Panna Mária je tá, ktorá 
kresťanom pomáha i dnes. Úcta k Panne 
Márii, Pomocnici kresťanov je prejavom 
našej dôvery v jej materskú prítomnosť v 
osudoch ľudstva, Cirkvi a každého z nás. 
Mária je Matkou, ktorá nikdy neopúšťa 

Panna Mária, Pomocnica kresťanov
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svoje deti. Stále ich sleduje, ochraňuje ich 
a pomáha im svojim orodovaním. Mária 
Pomocnica je darkyňa veľkých milostí a 
zázrakov s veľkou mocou, ktorú dostala 
od svojho Syna. Máriino poslanie voči 
Cirkvi je neoddeliteľné od jej spojenia s 
Kristom a priamo z neho vyplýva. Toto 
spojenie matky so Synom na diele spásy 
sa prejavuje od chvíle panenského počatia 
Krista, až po jeho smrť. Osobitne je zjave-
né v hodine jeho umučenia. Po nanebov-
stúpení svojho Syna Mária pomáhala svo-
jimi modlitbami pri počiatkoch Cirkvi. 
Máriina modlitba nám bola zjavená na 
úsvite plnosti časov. Pred vtelením Božie-
ho Syna a pred vyliatím Ducha Svätého 
jej modlitba jedinečným spôsobom spo-
lupracuje na dobrotivom Otcovom pláne. 
Vo chvíli zvestovania na Kristovom poča-
tí, počas Turíc na formovaní Cirkvi, Kris-
tovho tela, orodovania u Syna na svadbe v 
Kánegalilejskej a v hodine novej zmluvy 
pri kríži. Pápež Ján Pavol II. v encyklike 
Redemptoris Mater (O preblahoslave-
nej Panne Márii v živote Cirkvi) hovorí, 
že Cirkev v Márii „vidí jej materinskú 
prítomnosť a účasť v mnohých zložitých 
problémoch, ktoré dnes sprevádzajú život 
jednotlivcov, rodín i celých národov. Cir-
kev vidí, ako Mária pomáha kresťanské-
mu ľudu v neustálom boji medzi dobrom 
a zlom, aby nepadol, alebo keby padol, 
aby znova povstal“. Obrazy, medailóniky 
a modlitby k Pomocnici kresťanov nie sú 
pre veriaceho človeka talizmany, ale sú to 
impulzy pre našu vieru. Zobrazenia Pan-
ny Márie nám ju pripomínajú ako starost-
livú matku, ktorá nás sprevádza životom, 
s láskou nám pomáha a zahŕňa nás svojou 
starostlivosťou. Zároveň nás tieto zobra-
zenia Božej matky vedú k zamysleniu, 
ako a kde sa v tomto zobrazení vidíme my 
sami.  Pomocnica kresťanov je obklopená 
spoločenstvom oslávenej nebeskej Cirkvi, 
dieťa Ježiš roztvára náruč, z ktorej plynú 
Božie milosti a milosrdenstvo pre každé-
ho, kto o ne prosí. Dejiny tohto sveta, aj 
osobné dejiny každého človeka, smerujú 
k svojmu naplneniu a nadprirodzenému 
vyústeniu, k Bohu. On je prvým hýbate-
ľom dejín a je aj ich posledným, najvyšším 
cieľom. Prijmime i Máriino sprevádzanie 
a pomoc na ceste k cieľu a k naplneniu 
svojich osobných dejín spásy!Mária sa 
celá ponorila do Božej veľkoleposti a pri-
tom i do jeho nádhernej jednoduchosti. 
Objavila nevídané vlastnosti Boha a preto 
aj jej odkaz, závet vo Svätom písme je plný 
dôvery: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
(Jn 2, 5) Pápež Ján Pavol I. nám radí: „Keď 
uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od 
Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, 
ktorého nosí vo svojom náručí! Prijmime 
Krista, ale s ním aj Cirkev a milujme ju!“

AM

Postupne sa sprísňovali opatrenia a tieto 
rúška bolo potrebné povinne nosiť aj na 
verejnosti, takže verím, že sme mnohým 
týmto, v čase keď ochranných prostried-
kov bolo nedostatok, pomohli. 

Jedným z opatrení v našej obci, kto-
ré bolo potrebné prijať, bola aj úprava 
úradných hodín na OcÚ a usmerneniev 
konaní  spoločenských udalostí, ako sú 
sobáše a pohrebné obrady. Najmä v tých 
ťažkých a smutných chvíľach života, 
ako jeako odchod najbližšieho človeka 
z tohto života, chcem vyzdvihnúť po-
zostalých, že pohrebného obradu sa zú-
častňujú len najbližší príbuzní zosnulej 
osoby a že dodržiavajú hygienické opat-
renia ako nosenie rúška a ochranných 
rukavíc, a že prejav sústrasti prebieha 
bezdotykovo, napr. úklonom.   

Chcel by som touto cestou poďakovať 
za ochotu a ústretovosť aj zamestnan-
com obecného úradu, ktorí prichádzajú 
do styku so stránkami a stávajú sa tak 
vo väčšej miere ohrozenými. Taktiež 
pozitívne hodnotím trpezlivosť a pro-
fesionalitu predavačiek a pracovníkov 
miestnych prevádzok, ktorí sú v podob-
nej situácii a pomáhajú nám vyrovnať 
sa s touto dobou.

Som rád, že občania opatrenia prijali 
za svoje a že sú zodpovední pri nosení 
rúšok na verejnosti. Mrzí ma, že sa náj-
du aj výnimky,pretože sú medzi nami aj 
takí, ktorí sa správajú nezodpovedne, 
nedodržujú pravidlá a ohrozujú seba aj 
ostatých.

Opatrenia zamedzujúce šíreniu ocho-
renia Covid-19 obmedzili aj v našej obci 
usporiadanie rôznych športových, kul-
túrnych a iných spoločenských udalostí. 
Keďže sme kresťanskou obcou a práve 
v čase pôstu a s prichádzajúcimi veľko-
nočnými sviatkami mnohým chýbal aj 
takýto spoločenský kontakt, rozhodli 
sme sa vysielať v priamom prenose sv. 
omše a obrady prostredníctvom káb-
lovej televízie a facebookovej stránky - 
Obec Strečno. Po stretnutí kňaza streč-
nianskej farnosti s Pavlom Albrechtom, 
ktorý ako zamestnanec OÚ následne 
nápad tlmočil, sme hľadali praktické 
možnosti. 

Zrealizovať túto myšlienku nám po-
mohla firma VJ Control a TES Media. 
Samozrejme bez pomoci a obsluhy 
ochotných ľudí by to nebolo možné. 
Za prípravou tohto celého boli  Mi-
chal Klocáň, učiteľ informatiky v našej 
škole, ale tiež aj Ľubomír Bukovinský a  
Samuel Beháň,  vďaka ktorým sa môže-
me v našich domácnostiach duchovne 
povzbudiť.

Opatrenia sa dotkli každého z nás, 

detí, školákov, pracujúcich ale najviac 
osamelých dôchodcov. V rámci opat-
rení boli zatvorené aj školské jedálne 
a niektorým dôchodcom bolo obme-
dzené dodávať stravu práve prostred-
níctvom týchto zariadení.  Hlavným 
hygienikom SR boli opatrenia v oblasti 
varenia a dodávania stravy dôchodcom 
uvoľnené, ale za sprísnených podmie-
nok. V prípade, že naši dôchodcovia 
prejavia záujem o stravovanie, opätovne 
spustíme prevádzku školskej jedálne. 
Je treba však brať do úvahy, že donáška 
stravy bude drahšia o náklady na jedno-
razové termo obaly, nakoľko toto je jed-
na  z podmienok spustenia prevádzky. 

Mnohí sa ma pýtajú na prerozdelenie 
pozemkov v lokalite Kamenné. Podľa 
plánu spracovania boli geodetmi spra-
covateľa vytýčené body jednotlivých 
pozemkov a budúcich ciest priamo v 
teréne a  označené kolíkmi s číselným 
označením.  K odovzdaniu pozemkov 
malo dôjsť tento mesiac s tým, že ma-
jitelia budúcich pozemkov musia reš-
pektovať hospodársky rok, t.j. musia 
umožniť tým, ktorí obhospodarovali 
ornú pôdu, dokončiť hospodárenie na 
nej do jesene tohto roka. Vzhľadom na 
to, že súčasná situácia neumožňuje  ve-
rejne sa zhromažďovať, nebolo možné 
tieto pozemky momentálne odovzdať. 
Podľa časového harmonogramu Jedno-
duchých pozemkových úprav by mali 
mať budúci vlastníci tieto pozemky už 
na listoch vlastníctva koncom októbra 
2020.

Opatrenia proti koronavírusu sa do-
tknú aj ekonomickej sféry, teda aj roz-
vojových aktivít samospráv -  miest aj 
obcí. Pravdepodobne sa nebudú môcť 
uskutočniť niektoré plánované investič-
né aktivity. Do konca júna by mal byť 
predložený a schválený záverečný účet 
obce za predchádzajúci rok, ktorý nám 
ukáže hospodárenie obce. V tomto roku 
a aj v budúcom do 31.12.2021 budú 
môcť samosprávy v dôsledku krízy po-
užiť finančné prostriedky z rezervy aj na 
bežné výdaje. Z môjho pohľadu ako sta-
rostu obce  by som sa však tomuto chcel 
vyhnúť a prostriedky z rezervného fon-
du používať výlučne len na kapitálové 
výdavky. 

Verím, že kríza aj vďaka disciplinova-
nosti a pracovitosti nás, ľudí, nebude 
dlho trvať a čoskoro sa vrátime do nor-
málneho spôsobu života. 

Záverom Vám chcem všetkým popriať 
veľa trpezlivosti pri prekonávaní preká-
žok dnešných opatrení a poďakovať sa 
za disciplínu.

Prajem Vám veľa zdravia
Váš starosta

Milí spoluobčania.....
»  Pokračovanie z 1. strany
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Budúci rok bude rokom sedemstého 
výročia založenia Strečna. Už v tomto ob-
dobí je potrebné zaoberať sa touto uda-
losťou, pretože je mimoriadna a okrúhla. 
Vedenie obce  na to myslí už dávnejšie. I 
retro kalendár pre rok 2020 mal byť im-
pulzom na zhromažďovanie podkladov 
a dokumentov z histórie obce. Pozitívne 
ohlasy na jeho vizuál by mali byť i pod-
netom pre občanov prispieť s materiál-
mi. Určite sú po domácnostiach mnohé 
cennosti, ktoré sprítomnia udalosti dáv-
no minulé. Tak i tento článok chce byť 
podnetom k spolupráci.

Predovšetkým pre naplnenie knihy, 
ktorú chceme vydať. A to ako bude ob-
sažná a akú bude mať historickú hodno-
tu, bude spoločným výsledkom.

O tejto téme a tiež ďalších rámcoch 
budúcoročných osláv sa už stretol i prí-
pravný výbor 14. februára. Predsedníč-
kou je zástupkyňa starostu – Beáta Ba-
dibangová.

Oslavy sa budú niesť pravdepodobne 
celým rokom. Pozostávajúce z viacerých 
kultúrnych a spoločenských udalos-
tí. Ich rámec, termíny a náplň sa budú 
preberať na nasledujúcich spoločných 
stretnutiach výboru.

Okrem výstupu v podobe knihy to má 
byť i videofilm. V réžii tých, ktorí sú naj-
viac zaangažovaní na rozvoji Strečna. 
Otka Moravčíková už pripravuje výzvu 
na príspevky, ktoré budú následne posu-
dzované a spracovávané. V tomto čase je 
to zatiaľ idea, ktorá začne naberať reálne 
kontúry zanedlho. No každý, kto cíti, že 
môže prispieť, či dokonca už má mate-
riál, môže o sebe dať vedieť. Otka osloví 
rôzne skupiny, ale môže sa stať, že ko-
hosi opomenie. Tak predovšetkým pre 
takých je táto výzva. Budeme im, ako aj 
všetkým, čo hocijakým iným spôsobom 
podajú pomocnú ruku myšlienke spraviť 
sedemstoročnicu adekvátnu významu 
našej obce, veľmi vďační.                 /pa/

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia 
o dani z nehnuteľnosti  a rozhodnutia o 
poplatku za komunálny odpad budú v 
tomto roku vydávané na obecnom úra-
de v sále kultúrneho domu cez pracov-
nú dobu  zatiaľ v obmedzenom režime 
(úradné hodiny sú uvedené na inom 
mieste v obecných novinách).
Situácia na Slovensku je všetkým obča-
nom dobre známa,  je potrebná ochrana 
kvôli koróna vírusu, preto obec  pristu-
puje k tomuto riešeniu. OÚ stanovil ter-
míny, v ktorých budú občanom vydáva-
né tieto rozhodnutia  podľa ulíc , vtedy 
budú môcť uskutočniť i platbu.
• 18. týždeň od 27.04.2020 -01.05.2020 
Ulica 1.mája, Ulica 28.oktobra
• 19. týždeň od 04.05.2020 -08.05.2020 
ulice: Francúzskych partizánov, Hrad-
ná, Kamenná, Kováčska 26.apríla, Li-
pová

• 20. týždeň  od 11.05.2020-15.05.2020 
ulice: Lesná, Partizánska, Čsl. brigády, 
SNP, M. Ilovského
• 21.týždeň  od 18.05-22.05.2020  ulice: 
Mládeže , Cintorínska Školská
• 22. týždeň  od 25.05.2020-29.05.2020 
ulice: Záhradná. Za Záhradami
• 23. týždeň od 01.06.2020 -05.06.2020 
ulice: Sokolská, Nábrežná, Športová
Tým občanom, ktorí si nebudú môcť v 
stanovenom termíne vyzdvihnúť roz-
hodnutia na obecnom úrade, budú 
doručené na adresu trvalého pobytu. 
Prosíme uprednostňovať platbu cez in-
ternet banking.
Zároveň žiadame občanov , aby dodr-
žiavali stanovené termíny na prevzatie 
týchto rozhodnutí.Potrebné je prísť s 
rúškom  alebo inou ochranou tváre a 
dodržiavať medzi sebou vzdialenosť 
minimálne 2 metre.

Riaditeľka MŠ Strečno oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 
2020/2021 sa uskutoční od 30.4.2020 do 31.5.2020 elektronickou formou. Formulár 
žiadosti nájdete na stráne www.msstecno.sk, www.strecno.sk.

Rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu prihlášku odovzdať osobne dňa 
20.5.2020 v čase od 14:00 do 16:30 hod. v Materskej škole Strečno. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa potvrdenie 
o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o 
prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia potvrdenie o zdravotnom 
stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Žofia Rajniaková, riaditeľka MŠ Strečno

Oznam k vydávaniu rozhodnutí o  dani 
z nehnuteľnosti a za komunálny odpad

Príprava výročia 
obce

Beh oslobodenia 
a Hody sa predbežne neuskutočnia
Nechceme podceniť situáciu, ktorej 

teraz všetci čelíme, lebo zdravie je pre 
všetkých prvoradé.

Preto sa poslanci na zasadnutí OZ 
rozhodli, že Beh oslobodenia ani Streč-
nianske hody sa z 

dôvodu vírusového ochorenia ne-
uskutočnia v plánovanom termíne. 
Prípadné náhradné termíny týchto 
tradičných obecných akcií budú sta-
novené s ohľadom na vývoj ohrozenia 
koronavírusom. 

Prijímanie detí do Materskej školy Strečno

Naši ochotníci ešte stihli odohrať svoje 
predstavenia i na doskách v susedných 
obciach pred platnosťou mimoriadnych 
opatrení. Posledné dve v Nededzi 7. a 8. 
marca.

Ich činnosť priebežne sledovala a foto-
grafovala i redaktorka TASR Erika Ďur-
čová, ktorá na stránke www.teraz.sk z 
18. apríla uvádza retrospektívu súboru.

V spomienkach režisérky Marty Pri-
stachovej uvádza, že po jedenástich ko-
médiách a veselohrách od obnovy čin-
nosti  po 19 rokoch v roku 2009 nacvičili 
v roku 2019 drámu Emila Göllnera pod 
názvom Zlomená pýcha. „Prečo som 
vybrala drámu? Lebo bolo 75. výročie 
Slovenského národného povstania. In-
špirovala som sa hrou z obce Poniky, 
kde boli ťažké boje. A kde ľudia, aby pre-
žili, urobili aj to, čo by možno teraz ne-
urobili. Taký ťažký život mali. Hru sme 
spojili s Ľudovou hudbou Parta a oni 
zodpovedne nacvičili svadbu z Poník“

Občianske združenie založila Marta 

Divadelníci ukončili sezónu
Pristachová so synom Petrom, ktorý 
jej pomáha aj s réžiou, aj s Ivanou Fa-
buľovou. „V súbore je najstarší 71-ročný 
Jožko Bičan a najmladší Kubko chodí 
do prvej triedy. Voľakedy sme si všetko 
robili sami, teraz máme personál. Uvá-
dzačov, kulisárov, hercov - zhruba štyri 
desiatky ľudí. Devízou je, že cítime pod-
poru obce - máme novú sálu, divadelný 
klub, máme kde nacvičovať a stretnúť 
sa“.

Pred jedenástimi rokmi sa stal členom 
divadelného súboru aj Daniel Taraba. 
Stály člen súboru a predstaviteľ hlavných 
postáv hovorí: „Je to obrovské šťastie pre 
Strečno, že sa toľko skvelých mladých 
ľudí dalo dokopy okolo divadla. Lebo 
to nie je každý rok o tých istých ľuďoch. 
Vždy k nám prídu noví, niektorí odídu 
a zasa sa vrátia. Čiže v prvom rade by 
som hovoril o šťastí a takom naplnení. 
V druhom rade je to asi úcta k tradíciám 
starých otcov a starých mám, ktorí to di-
vadlo robili tiež.“                                  /r/
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V januári a februári tohto roku spočí-
vala činnosť Obecného podniku služieb 
Strečno, s.r.o. (ďalej len OPS) predovšet-
kým v zabezpečovaní dodávky tepla pre 
obecný úrad a základnú školu, zabezpe-
čení prevádzky zberného dvora a hlavne 
zimnej údržby miestnych komunikácií 
v obci Strečno ako aj v niektorých are-
áloch priemyselného parku. Koncom 
januára sme začali práce na 2. časti 2. 
etapy chodníka na Ulici SNP, v ktorých 
sme prerušovane (podľa počasia) pokra-
čovali aj v mesiaci február. Vzhľadom na 
pomerne nízke teploty sme realizovali 
predovšetkým suché procesy, ako sú vý-
kopové prace a položenie 60 m potrubia 
pre dažďovú kanalizáciu.  Dňa 21.2. sa v 
našej obci konal dobrovoľný odber krvi, 
ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci 
OPS (Peter Oberta, Tomáš Oberta, Juraj 
Buchra a Ing. Július Ilovský)

V mesiaci marec  sme sa už naplno ve-
novali chodníku na Ulici SNP. Dokončili 
sme 1. etapu 2. časti projektu (po cestu 
na cintorín) a pokračujeme v 2. časti, 
ktorá končí za križovatkou ciest Sokol-
ská a SNP (pri bývalom textile).  Zatiaľ 
sme položili a zasypali 160 m potrubia 
pre dažďovú kanalizáciu. 

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu 
nového koronavírusu sme aj my muse-
li upraviť prevádzku OPS pre verejnosť. 
Od 16.3. do 30.3. 2020 bola prevádzka 
OPS pre verejnosť úplne uzavretá vráta-
ne zberného dvora. K tomu sme museli 
prispôsobiť aj odpis vody, keď sme po-
žiadali občanov , aby stav vodomerov 
nahlasovali a ostatným sme fakturovali 
vodu podľa spotreby za predchádzajú-
ci štvrťrok. Nakoľko sme  si vedomí, že 
niektorí, prevažne starší  občania nepou-
žívajú bezhotovostnú platbu, chceli sme 
im vyjsť v ústrety a po spresnení opatre-
ní krízového štábu sme prevádzku OPS 
od 5.3.2020 otvorili v obmedzenej miere 
pre výnimočné hotovostné platby. Obča-
nia teda majú možnosť až do odvolania 
uhradiť faktúry v pondelok a streduv 
čase od 9:00-11:00, samozrejme za do-
držania všetkých prísnych hygienických 
opatrení. 

Tak isto sme od 31.3. 2020 opäť otvorili 
zberný dvor, ktorý funguje v obvyklých 
časoch, avšak v sprísnenom hygienic-
kom režime. Prosíme preto všetkých 
občanov, aby prísne a disciplinovane 
dodržiavali všetky pokyny pracovníkov 
zberného dvora. 

- vstup bude možný len s ochrannými 
pomôckami (rúško, šál, šatka, prípadne 
rukavice)

- vstupujte len po jednom
- pri čakaní prosím dodržujte odstupy 

minimálne 2m
Otváracie hodiny zberného dvora(ma-

rec-október):
Utorok: 11:00 – 17:00 hod.
Streda:  11:00 – 17:00 hod.
Piatok:  11:00 – 17:00 hod.
Sobota:  09:00 – 15:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie
V súčasnosti sa intenzívne venujeme 

najmä práci na 2.časti 2. etapy chodníka 
na Ulici SNP a popritom realizujeme aj 
drobné dopravné služby a zemné práce 
pre občanov Strečna v rámci našich mož-
ností. Pripravujeme sa tiež na realizáciu 
prekládky asi 90 m vodovodu (v časti 
pod mostom pri hrade Strečno).  Prá-
ce na prekládke by mali začať koncom 
mesiaca apríl a odhadovaný čas je 2-3 
týždne. Práce sú naplánovane tak, aby 
nevznikli nijaké výraznejšie obmedzenia 
pre občanov Strečna. O dočasnom krát-
kom (1-4 hod) prerušení dodávky pitnej 
vody budú občania dotknutej časti obce 
(tzv. Krakov) informovaní minimálne 24 

hodín pred odstávkou. 
Posledných niekoľko týždňov žijeme 

v ťažkých krízových časoch. Pandémia 
nového koronavírusu je pre nás všetkých 
obrovská skúška.  Skúška nielen nášho 
zdravia, ale predovšetkým skúška našej 
sebadisciplíny, charakteru a spolupat-
ričnosti.  Som naplnený neuveriteľnou 
hrdosťou na nás, občanov Strečna, ale aj 
celého Slovenska, keď vidím, ako ľudia 
disciplinovane nosia rúška či dodržu-
jú odstupy v obchodoch a na úradoch.  
Vidím v tom obrovskú zomknutosť, o 
ktorej som ani len netušil, že je možná v 
takej veľkej miere.

 Verím, že všetky opatrenia krízového 
štábu majú význam, a keby aj v ničom 
inom, tak  minimálne v tom, že nám 
ukázali, ako neuveriteľne sa dokážeme 
spojiť. Dovoľte mi v tejto súvislosti po-
priať zamestnancom OPS, obecného 
úradu, ale aj všetkým občanom Strečna 
predovšetkým pevné zdravie, ale tiež 
pevné nervy a obrovskú dávku vzájom-
nej tolerancie, aby sme z tejto krízy vyšli 
zdravší, silnejší a najmä lepší ako sme 
boli pred ňou. 

K tomu nech nám Pán Boh pomáha. 
Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

Po Troch kráľoch začína obdobie Fa-
šiangov, ktoré sme v Strečne už tradične 
odštartovali varením kapustnice, zabí-
jačkou a predajom domácich mäsových 
výrobkov, fašiangovým sprievodom a 
fašiangovou zábavou s neodmysliteľnou 
súčasťou, a to pochovávaním basy. Fa-
šiang v našej obci je každoročná tradí-
cia, ktorú organizuje obec a dobrovoľní 
hasiči spolu s ostatnými nadšencami už 
nejaký ten rôčik. Na príprave fašiangov 

Tohtoročné fašiangy sa podieľajú všetky generácie v rámci 
DHZ Strečno. Fašiangy boli odjakživa 
symbolom radosti, veselosti a hojnosti 
a  presne to sme zažívali aj u nás v obci 
22.02.2020. Teší nás, že každoročne s 
úprimnou radosť ,,vyzeráte“  od samého 
rána fašiangový sprievod, že nás prídete 
všetkých, ktorí sa podieľajú na tejto ak-
cii, podporiť do areálu kultúrneho domu  
kúpou rôznych pochutím a samozrejme 
nás teší plný kultúrny dom na večernej 
veselici. 

Kolektív DHZ Strečno
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V roku 2017 som absolvoval púť do San-
tiago de Compostela (cca 800 kilometrov 
pešo) a následne som putoval ďalej na 
miesta Muxía a Finisterre (nazývané aj 
ako Koniec sveta), čo pre mňa znamenalo 
ďalších pútnických 100 kilometrov. Po ná-
vrate som cítil, že sa na túto, pre mňa mys-
tickú cestu, musím vrátiť. Čas plynul a ja 
som sa vrátil do stereotypu. Cítil som však  
v sebe veľkú nespokojnosť a túžba zbaliť si 
batoh, sa vo mne každým dňom stupňova-
la. Pracoval som na pozícii zástupcu vedú-
ceho skladu. V jeden pracovný deň, bolo to 
presne 27.12.2018, sa mi na cestovateľskej 
skupine zobrazil inzerát, ktorý znel nasle-
dovne: „Hledáme kluky či muže, kteří mají 
chuť a odvahu vydat se na nezvyklou pěší 
pouť z Olomouce do Santiaga de Com-
postela a pak ješte kousek dál na kraj svě-
ta. Předběžný plán: od 20. března 2019 na 
cca 200 dnů. Zvláštní požadavek – ochota 
tahat se s jedním šílencem na vozíku, kte-
rý se bez pomoci nepoškrabe ani na nose. 
Pohodovou náladu a solidní fyzičku se-
bou. Kdo si troufne ideálně na celou cestu, 
ozvětese. Ale i nabídky účastí v trvání od 
jedneho měsícevíce uvítám...... Milan L.“

Po dočítaní som stuhol a vedel som, že 
musím ísť. V ten moment som prestal fajčiť 
a ihneď som na inzerát odpovedal. Modlil 
som sa, aby ma vybrali a neskôr som zistil, 
že oni sa modlili, aby sa niekto ozval :-D 
Nasledovala výpoveď v práci a oznámenie 
rodine, že na viac ako 6 mesiacov odídem. 
Pred cestou sme sa stretli dvakrát, aby sme 
sa zoznámili, natrénovali ťahanie Milana a 
celé to šialenstvo naplánovali. Tento pro-
jekt sme pomenovali „Poutí k sobě“. O svo-
jej prvej púti a predstavení projektu Poutí 
k sobě som mal tú česť vystúpiť a predná-
šať na  ONE & ONLY festivale v Trenčíne 
aK.R.6.K  v Trstenej. 

Vyrazili sme 21.03.2019 z Olomouca za 
sprievodu médií a našich priaznivcov. Jed-
ným z nich bol aj Radoslav L. z Oravského 
Podzámku, ktorého spomeniem viackrát.  
Naša cesta viedla smer Mikulov a hraničný 
prechod s Rakúskom. Do tohto dňa som si 
myslel, že viem, do čoho idem, ale veľmi 
rýchlo som pochopil, že sa mýlim. Vyrazili 
sme ako tím šiestich ľudí: Vendy (Milano-
va asistentka), Ivča so svojím yorkshirom 
Rezi, Hanka, Ondra, ja a Milan. Aby sme 
nemuseli riešiť veci na diaľku, tak sme mali 
podporný tím: Azu a Niku, ktoré nám za-
bezpečovali a vybavovali veci z domu. Mi-
lan mal 59 rokov a narodil sa so svalovou 
dystrofiou. Jeho snom bolo navštívenie 
Santiaga de Compostela s dobrodružstvom 
vyraziť z domu a prísť až k Atlantickému 
oceánu. Tak, ako sa písalo v inzeráte, ne-
dokázal sa sám poškrabať ani na nose, pre-
tože hýbal len ústami.

 V Čechách sme mali naplánované, kde 
a kedy budeme spať, ale za to v Rakúsku 
to bol „rock and roll“. Hneď prvý deň po 
príchode do Rakúska sme začali klopať na 
dvere ľuďom, či by nás prijali medzi seba 
na jednu noc. Nedarilo sa nám a Vendy sa 
rozhodla ísť do kostola. Po ceste stretla pár, 
ktorý nás vzal k sebe na kávu a malé občer-
stvenie. Kontaktovali ľudí v okolí a vybavi-
li nám spanie v obecnej budove. Postupne 
sme začali kontaktovať kláštory, fary a fa-
rárov, ktorí nás nechávali prespať u seba. 
Niekedy sa stalo, že nám prichystali teplú 
večeru a raňajky. Pre nás to bola nesmier-
na pomoc. Spávali sme na zemi a striedali 
sme si nočné zmeny, pretože Milan potre-
boval pomoc aj v noci. Denne sme prešli 
cca 20 – 25 kilometrov a po príchode do 
cieľa sme si nemohli dovoliť zložiť batohy 
a oddychovať. Práca v tíme bola veľmi dô-
ležitá a každý z nás mal svoju úlohu. V Ra-
kúsku nás prišiel navštíviť Rado L., ktorý 
sa s nami prišiel rozlúčiť aj do Olomouca. 
Doviezol nám zásoby jedla a v oddychový 
deň nás odviezol na výlet do pútnického 
mesta Mariazell. 

Po prechode do Švajčiarska bolo kontak-
tovanie farností ťažké a po odoslaní  ema-
ilov o našom projekte a prosbe o strechu 
nad hlavou nám nikto neodpovedal. Náš 
tím opustila Hanka, ktorá sa rozhodla pu-
tovať sama a informovala nás o prístup-
nosti terénu. Ivča musela odísť domov pre 
problémy s chodidlami a náš tím tak znač-
ne oslabol. Naše batohy mali okolo 15 až 
20 kilogramov a na všetko sme ostali traja 
plus Milan. Prechádzali sme aj lesnými 
chodníkmi, kde sme museli Milana prená-
šať ponad popadané stromy. Na sociálnej 
sieti sme začali oslovovať ľudí zo Slovenska 
a Čiech, ktorí žili vo Švajčiarsku. Veľa na-
šich rodákov nás prijalo k sebe, dali nám 
najesť, nechali odpočinúť aj druhú noc, 
dali nám svoje postele a oni sami spali na 
zemi. Dokonca nás podporili finančne, 
aby sme si mohli zaplatiť posteľ alebo teplé 
jedlo. Ku komu sme my prísť nemohli, lebo 
sme mali naplánovanú trasu, tak dokázali 
prísť za nami a priniesť nám jedlo. Aj vo 
Švajčiarsku nás prišiel podporiť a navštíviť 
Rado so svojím bratom Pavlom. Verte, že 
nič tak nepoteší, ako psychická podpora, 
domáca strava a doplnenie zásob. Zo Švaj-
čiarska sme pokračovali do Francúzska 
a na trase sme začali stretávať čoraz viac 
pútnikov smerujúcich k hrobu sv. Jakuba. 
Znovu sa k nám pridala aj Ivča a jej psík 
Rezi.

Od začiatku našej púte ubehli cca 4 me-
siace a prešli sme viac ako 2000 kilomet-
rov, keď nastali problémy s Milanovým 
ochorením. Musel byť hospitalizovaný v 
nemocnici Decazeville. Strávili sme v ne-

mocnici týždeň a všetci sme sa striedali pri 
Milanovej posteli, aby mal 24 hodín denne 
(teda nonstop) niekoho z nás k dispozícii. 
Museli sme sa však  rozdeliť, pretože nám 
vznikli náklady na bývanie. Ja a Vendy sme 
ostali s Milanom a Ivča s Ondrom pokra-
čovali v putovaní. Milan bol prevezený do 
kvalitnejšej nemocnice v meste Rodez a ja 
s Vendy sme boli pri ňom a čakali sme na 
jeho prevoz do Čiech. Po týždni v druhej 
nemocnici sme sa ale dozvedeli smutnú 
správu o tom, že Milan umiera. Po prícho-
de jeho manželky a rodiny sme s Vendy 
stopovali do obce Conques, aby sme po-
kračovali v putovaní z miesta, z ktorého 
sme boli prevezení do Nemocnice v De-
cazeville. V Conques 7.8.2019 nám však 
prišla tá najsmutnejšia správa, ktorá nám 
oznamovala Milanovo úmrtie. Milan sa 
na ceste dožil 60 rokov, ale žiaľ mu jeho 
ochorenie, svalová dystrofia, nedovolila 
pokračovať v pozemskom putovaní. Ve-
rím, že ako sme ho my ťahali a tlačili, kým 
žil, tak po svojej smrti ťahal a tlačil on nás, 
aby sme neprestali a vytrvali v posolstve, 
s ktorým sme začali. To poslolstvo bolo 
prejsť z Olomouca až k hrobu sv. Jakuba a 
k Atlantickému oceánu. 

Po Milanovej smrti nám bolo poveda-
né, že projekt „Poutí k sobě“ skončil. V tej 
chvíli sme prišli aj o financovanie projektu. 
Ostávalo nám cca 1300 kilometrov k At-
lantickému oceánu a ja s Vendy sme si mu-
seli vypočítať náklady na jeden deň. Vyšlo 
nám 6€ na deň pre jednu osobu. Cena za 
ubytovanie sa pohybovala okolo 16€ a viac 
na noc pre jedného, a to bolo viac, než sme 
boli schopní platiť, pretože sme potrebova-
li financie aj na jedlo. Po týždni putovania 
vo dvojici za nami prišiel do Francúzska 
Radoslav a doviezol pre nás stan a doviezol 
aj naše maminy a kamarátky, aby nás aspoň 
trochu rozveselili. Začali naše prvé noci v 
stane. V noci sme sa často budili na chlad, 
ktorý trval do chvíle, kým nevyšlo slnko. 
Za deň sme prešli cca 35 a viac kilometrov. 
Na hygienu sme využívali verejné záchody 
a bola potreba opustiť komfortnú zónu a 
prijať situáciu, v ktorej sme sa nachádzali. 
Pokora a vďačnosť boli našou každoden-
nou súčasťou putovania. Pri každej návšte-
ve kostola sme do knihy návštev napísali 

Púťou k sebe
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náš príbeh o putovaní. Vďaka tomu nás 
pútnici sledovali a mohli nás spoznávať aj 
osobne. Prešli sme na hranice Francúzska 
a Španielska, kde sme sa stretli s Ivčou a 
Ondrom. Mali pomalšie tempo a vďaka 
tomu sme sa mohli znovu stretnúť. Ostá-
vali na dve noci v Saint Jean Pied de Port 
a ja s Vendy sme museli pokračovať ďalej 
cez Pyreneje do Španielska. V Saint Jean 
Pied de Port začína veľa pútnikov. Pútnika 
spoznáte vďaka mušli - hrebenatke, ktorú 
má každý pútnik pripnutú na viditeľnom 
mieste. Súčasťou výbavy musí byť pas pút-
nika (Credencial), do ktorého sa zbierajú 
pečiatky z ubytovne (Albergue), v ktorej 
pútnik prespí. Trasa je značená žltou šíp-
kou a mušľou hrebenatkou. Miesto na stan 
sme vyhľádavali na lúkach, v blízkosti kos-
tolov a aj na záhradách domácich. Stretá-
vali sme veľa dobrých ľudí, vďaka ktorým 
sme si mohli zabezpečiť teplé jedlo, alebo 
prespať na posteli a sem-tam si dať teplú 
sprchu. 

Pre pútnikov je silným duchovným 
miestom Cruz de Ferro (Železný kríž), 
ktorý je vsadený na dubovom valci a na-
chádza sa na Monte Iraga 1531 m.n.m. Pô-
vodný kríž, ktorý je známy od 11. storočia, 
je zachovaný v múzeu v Astorge. Viaže sa k 
nemu rituál odovzdania, zhodenia breme-
na. Pútnici k nemu nesú kamienok, ktorý 
je symbolom ich ťažkostí a často si ho nesú 
zo svojho domova, záhrady alebo lúky. Ja 
som svoj kamienok mal z hrobu svojho 
ocina. Keď sme boli v Savigny (Švajčiar-
sko), dostal som za úlohu odniesť ďalšie 
dva kamienky  od Evky a Marcely. Marcela 
s rodinou nás vzali pod svoju strechu, a tak 
nám dopriali odpočinok. Vendy niesla ten 
svoj a ku krížu vyniesla aj Milanov. K to-
muto magickému miestu patrí nasledovná 
modlitba: “Pane, nech tento kameň, sym-
bol môjho snaženia na tejto púti, ktorý kla-
diem ku krížu Spasiteľa, preváži misku váh 
v prospech mojich dobrých skutkov, keď 
budem súdený za skutky môjho života…. 
kiež by sa tak stalo.” 

Približovali sme sa k cieľu, ktorým bola 
Katedrála svätého Jakuba. Katedrála sa 
nachádza v Santiago de Compostela a sú 
v nej uložené pozostatky svätého Jakuba v 
striebornej truhlici. Ročne putuje do San-
tiago de Compostela tisíce pútnikov a ten 
pocit, keď človek po viac ako šiestich me-
siacoch stojí na tomto magickom mieste je 
jednoducho neopísateľný. V ten deň sme 
putovali viac ako 60 kilometrov a posled-
né kilometre nás sprevádzal silný dážď. Ku 
katedrále sme prišli celí premočení. Boli 
dve hodiny a tridsať minút ráno. Pocit, kto-
rý som však  očakával, bol iný. Vyrazili sme 
ako skupinka šiestich ľudí a zrazu sme tam 
stáli len sami  dvaja. Myslel som na Milana 
a verte či nie, verím, že v tej chvíli tam bol 
s nami. V hlave mi vírili slová : „Sme tu, 

zvládli sme to.“ Ďakoval som Bohu a ce-
lému vesmíru za tú možnosť prísť ku ka-
tedrále zdravý, pretože ako ste už vyčítali z 
príbehu, nie každému to bolo umožnené, 
pretože nič nie je samozrejmé. Prespali 
sme na schodoch pri katedrále, kde sme 
sa o miesto podelili s dvoma bezdomovca-
mi. Ráno sme sa vybrali pre Compostelu 
(Certifikát) o uskutočnení púte a prejde-
ných kilometroch. Tento certifikát dostane 
pútnik po prejdení najmenej 100 kilomet-
rov pešo, alebo 200 kilometrov na bicykli 
alebo na koni. Navštívili sme katedrálu, v 
ktorej sa však renovoval interiér, takže pút-
nické sväté omše boli presunuté do iného 
kostola.  

Po odpočinku sme si na druhý deň zno-
vu zbalili batohy a vyrazili k Atlantickému 
oceánu. Cesta je dlhá viac ako 90 kilomet-
rov a s Vendy sme sa rozhodli, že to zvlád-
neme za dva dni. Putovali sme do Muxía, 
kde nám oceán ukazoval svoju silu. Čoraz 
viac sme si uvedomovali, že naše putovanie 
sa pomaly blíži ku koncu. Ako posledné 
pútnické miesto sme si nechali Finisterre, 
v minulosti nazývané aj  „Koniec sveta“. 
Finisterre sa stalo miestom, kde naša púť 
skončila. Keď na to spomínam, ešte aj dnes 
mi po tele ide mráz. Toľko usmiatych tvárí, 
toľko nezištnej pomoci, nocí strávených na 
ulici, lúke, záhrade a zrazu bol koniec. 

Aj keď naša púť bola na konci, čakala nás 
ešte  cesta domov. Rozhodli sme sa sto-
povať do Portugalska, kde sme navštívili 
Fatimu. Stopovanie nebolo jednoduché. 
Niekedy sa nám podarilo prestopovať nie-
koľko sto kilometrov a v niektoré dni to 
bolo len pár desiatok. Spomínam si, ako 
sme strávili noc na opustenej ceste, kde 
sme si  len rozložili karimatky a zaspali 
sme pod hviezdami. Po tejto noci sme sa 
znovu postavili na cestu a možno sme ne-
prešli ani 40 kilometrov. Bola noc a Vendy 
začala pozerať miesto na spanie. Bol som 
unavený, ale nikde nebola žiadna možnosť 
sa opláchnuť a zložiť stan. Povedal som si, 
že to ešte raz skúsim a aj keď bola noc, po-
stavil som sa k ceste a začal som stopovať 
autá. Žiadne auto nezastavalo a už som si 
myslel, že to bude ďalšia noc strávená na 

lavičke. Zdvihol som hlavu hore a zúfalo 
hovorím: „Bože, pomôž“. Verte, či nie , asi 
o desať sekúnd mi zastavilo auto, v kto-
rom sedela postaršia pani a pýta sa, kam 
chceme ísť. Povedal som miesto, ktoré 
bolo vzdialené asi 40 kilometrov. Pozrela 
na mňa a hovorí: „Sadajte, odveziem vás o 
15 kilometov bližšie.“ Prešlo pár minút a 
spýtala sa nás, či tam máme zabezpečené 
spanie. Po odpovedi, že nie,  chvíľu mlčala 
a hovorí: „Poďte ku mne, môžete si dať tep-
lú sprchu, nachystám vám večeru a prespí-
te v teple, na posteli“. Sedel som vzadu a po 
tvári mi začali tiecť slzy šťastia a obrovskej  
vďačnosti. Povedzte mi, nebol toto zázrak? 
Takýchto a iných zázrakov sme mali tú česť 
zažiť viac, ale ostanú len nevyslovené pre 
nás. Z Portugalska sme stopovali znovu 
do Španielska a takto sme pokračovali až  
k francúzsko-talianskym hraniciam, kde 
sme si v meste Cannes kúpili lístky na au-
tobus a pricestovali sme do Českej repub-
liky, kde naše prvé kroky viedli k Milanov-
mu hrobu. 

Tento náš príbeh môže byť poučením, 
inšpiráciou alebo motiváciou. Myslím, že 
každý z nás si v ňom nájde to svoje. Našiel 
som svoju cestu pomoci a po mesiaci sme s 
Vendy odleteli do Kene, kde sme boli me-
siac ako dobrovoľníci. Vytvorili sme kam-
pane na pomoc sirotám a aj vďaka mno-
hým ľuďom sme im mohli kúpiť a priniesť 
sladkosti, jedlo, veci do školy a zobrať ich 
na výlet. Vendy ako dobrovoľník navští-
vila Keňu celkom 5x a o svojich zážitkoch 
napísala knihu Uprostřed africké svobody 
aneb (ne)všední život v Keni. Celý záro-
bok  z predaja pôjde na kliniku, ktorú tam 
chceme postaviť. O našom putovaní orga-
nizujeme prednášky a všetky informácie 
nájdete na www.lifewithabackpack.com a 
Facebooku Lifewith a backpack – Život s 
batohom. Vendy už pripravuje druhú kni-
hu Poutí k soběaneb Nedokončené puto-
vání, ktorá bude o našej pútnickej ceste. 
Ak si chcete osobne vypočuť svedectvo o 
sile ľudskej vôle, priateľstve a nezištnej po-
moci, tak nás neváhajte kontaktovať. Je to 
príbeh, na ktorý sa nesmie zabudnúť.

Jozef Kivoň
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Marec je už tradične nazývaný aj „MESIACOM KNIHY“. Tak ako po minulé roky 
aj tento sa mal niesť v duchu besied v obecnej knižnici. Pre žiakov prvého stupňa zá-
kladnej školy boli naplánované zaujímavé besedy o krásnych knižkách, ale pre zákaz 
organizovať podujatia boli besedy zrušené. Pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ bola vyhláse-
ná súťaž na tému „Veľkonočný pozdrav“, ktorá sa nateraz odkladá.

Vzhľadom na to, že boli prijaté opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením CO-
VID-19 (koronavírus) bude obecná knižnica pre verejnosť zatvorená až do odvolania.

Všetkým čitateľom prajem veľa zdravia a dúfam, že toto neľahké obdobie čoskoro 
pominie a budeme sa môcť opäť stretnúť v našej knižnici.

Vaša knihovníčka

Valentínska kvapka krvi
Dňa 21. 02. 2020 sa konala  tak ako kaž-

dý rok Valentínska kvapka krvi, ktorej sa 
zúčastnilo 40 darcov. Akciu zabezpečil 
miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža.

Zoznam darcov:
Dušan Štadáni • Miroslav Zachar

Rastislav Kostka • Peter Beleš
Ivan Štadáni • Peter Brodek

Juraj Buchta • Božena Obertová
Július Ilovský • Lenka Vojvodová

Róbert Kán • Peter Oberta
Tomáš Oberta • Beáta Badibangová

Veronika Dikošová • Juraj Samec
Miroslava Pernišová • Samuel Balcár

Lukáš Ondruš • Richard Ondruš
Janka Škorvánková • Iveta Ondáková

Iveta Krupárová • Michal Klocáň
Ľubomír Bukovinský • Jana Čišková

Dušan Matejička • Adam Klocáň
Roman Samec • Ivana Fabuľová

Vladimír Bukovinský • Štefan Tavač
Darina Bukovinská • Lukáš Kubo

Vladimír Bukovinský ml. • Ivan Tavač
Michal Tvrdík • Matej Ponechal

Adam Kudera – prvodarca
Ľubomír Kinceš – prvodarca
Organizátori: Eva Vojvodová

Veronika Samcová • Milada Lievajová

Vo firme FMach, s.r.o. Žilina /Future Machines/, ktorá sa zaoberá priemyselnou 
automatizáciou, v ktorej dominujú dopravné systémy a robotické pracoviská,  sa s 
myšlienkou darovania krvi zaoberali už viackrát, no nikdy nenašli vhodný termín. Až 
prišla ponuka z MS SČK v Strečne, kde pravidelne organizujú dobrovoľné darcovstvo 
krvi. Keďže už rok som u nich zamestnaný, poskytol som im podrobné informácie o 
kvalitnej organizácii darcovstva. 21.2.2020 sa odhodlalo 6 zamestnancov /z toho boli  
3 prvodarcovia/ich  navštíviť, a teda darovať krv. Príkladná starostlivosť lekárskeho 
tímu  ale i dobrovoľníkov z radov MS na čele s dlhoročnou predsedníčkou Veroni-
kou Samcovou potvrdil vysoko nastavenú latku v organizácii tohto podujatia, za čo 
im patrí veľká vďaka. Všetci odchádzali z akcie spokojní, veď možno práve vtedy 
niekomu zachránili život, či pomohli pri operácii. Za tento humánny čin im prišla 
poďakovať i zást. starostu Beáta Badibangová. Ihneď zarezonovala myšlienka si takú-
to akciu  v budúcnosti opäť zopakovať. Darcovstva sa zúčastnili Ľubo Kinčeš, Lukáš 
Kubo, Štefan Tavač /daroval už 61-krát/, Miško Tvrdík, Adam Kudera /spolumajiteľ 
firmy/ a Maťo Ponechal .                                                                                   Štefan Tavač

Darcovia krvi

V FMach idú príkladom

Zamestnanci firmy FMach,s.r.o.  so  zást. starostu 
Beátou Badibangovou , členkou MS Evou Vojvodo-
vou a preds. MSČK v Strečne Veronikou Samcovou.

Každoročne sa na čistení brehov od 
nánosov naplavenín podieľajú členovia 
rybárskeho združenia. 

Tentokrát to obmedzenie zhromaž-
ďovania neumožňuje. No nedisciplína 
a veľmi zlý vzťah k životnému prostre-
diu pretrvávajú a je to okolo rieky vi-
dieť. Je to samozrejme predovšetkým 
vplyv činností mimo nášho katastra, 
ktoré sa hlavne vplyvom vodného diela 
podpisujú práve pod jeho vzhľad.

22. apríla je Deň Zeme  a obecný úrad 
sa snaží tohtoročnú absenciu čistenia 
čiastočne nahradiť. Prostredníctvom 
svojich zamestnancov – Jožka Melu 

Čistenie  
brehov Váhu

Z našej knižniceProfesionálne čistenie 
hrobov a renovácia písmen

Akcia!!!
jednohrob: 45 €
dvojhrob: 60€

impregnácia zdarma
Obnova písma 0,50 €/znak

Dosekávanie písma: 
7,0 €/znak

www.profijet.sk
0919 042 082

a Rasťa Obešlu, pri využití súčasnej 
priazni počasia a zatiaľ nerozvinutej 
vegetácie, začali čistiť brehy práve v 
časti vzdutia Vodného diela Žilina v 
našom katastri. Určite ich záslužná 
práca bude príspevkom k pozitívne-
mu dojmu všetkých, ktorí okolitú cyk-

lotrasu využívajú na prechádzky či 
športovanie.

Za svoju prácu si obaja zaslúžia naše 
poďakovanie, ale stálo by tiež za úva-
hu, ako sa aj osobne podieľať na mini-
malizácii či odstraňovaní znečistenia.    

/pa/
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Dňa 19.2.2020 sa konala výročná člen-
ská schôdza  ZO JDS v Strečne, na ktorej 
sme hodnotili rok 2019. Program som 
rozdelila na brigádnickú, športovú, kul-
túrnu a spoločenskú činnosť.

V brigádnickej činnosti sa celoročne 
staráme o ostrovček na dolnej zastávke, 
ďalej pomáhame pri Behu oslobodenia 
podávaním občerstvenia.

V spolupráci s OÚ pečieme koláče na 
obecných a lekvárových hodoch.

Športová činnosť: 
Ako každý rok aj tento sme sa v júni 

zúčastnili okresných športových hier v 
Žiline, ktoré organizuje OO JDS Žilina.

Kultúrna činnosť:
V januári sa výbor ZO JDS zúčastnil na 

tradičných drapačkách peria u pani Ot-
kyKadašiovej, kde sa spomínalo na na-
šich rodičov a starých rodičov, ktorí túto 
prácu robili. Týmto chcem poďakovať p. 
Otke za milé a krásne posedenie a tiež 
pohostenie. V januári sme boli na výstu-
pe pod Bystríkom - Mrežovej, zúčastnilo 
sa 9 členov výboru. Bol to snehový zá-
žitok, kde sme načerpali energiu a pri-
pomenuli sme si spomienky na mladosť.

Vo februári sme sa zúčastnili vlakové-
ho výletu na Hrebienok v Tatrách po-
zrieť  „Ľadové sochy“, bolo nás 26 členov. 
Bol to krásny zážitok pre nás vidieť na 
vlastné oči naše Tatry a úžasné diela so-
chárov v celosvetovom zastúpení.

Siedmi  členovia išli na Rainerovu cha-
tu, kde si pozreli svätú rodinu vytesanú 
v snehu. Je  dielo pána Petrasa, majiteľa 
chaty.

Do kultúrnej oblasti musím zahrnúť aj 
našu spevácku skupinu Jesienka, ktorá 
vystupuje v obci na každých slávnos-
tiach a tiež na našich akciách, ako:

Májales, obecných hodoch, Lekvá-
rových hodoch, na oslavách SNP na 
pomníku Zvonica, vianočnom progra-
me Tradície v srdci ,vystupovali sme aj 
na adventnom koncerte v Žiline, zúčast-
nili sme sa a vystupovali na fašiangovom 
posedení v Stráňavach.

Spoločenská činnosť:
V mesiaci apríl sme sa zúčastnili na 

prehliadke poézie, ktorú organizovala 
OO JDS v Žiline.   Každoročne v máji or-
ganizujeme oslavy Dňa matiek, ktoré sú   
spojené s oslavou Dňa otcov. Túto oslavu 
nám spríjemnili s krásnym programom 
deti z materskej škôlky zo Strečna s pani 
učiteľkami, za čo im patrí veľký obdiv a 
veľká vďaka. Taktiež patrí veľká vďaka 
ĽH PARTA, ktorá nám prišla zahrať a za-
spievať krásne piesne. V mesiaci jún sme 
pomáhali pri akcii Deň nie len pre deti  
usporiadaný pri príležitosti Dňa detí na 
základnej škole v Strečne. 

V mesiaci júl sme boli na rozhľadni 
Špicák v počte 15 členov. Taktiež v  júli 
sme varili guláš na Radinovom, kde bola 
veľmi dobrá nálada, ktorú sme spestrili 
spevom. Skupina Jesienka, dobrý guláš, 
ktorý varili naši členovia, za čo im patrí 
veľká vďaka, výborné koláče, ktoré nám 
napiekli naši jubilanti a  ostatné občer-
stvenie, o ktoré sa pričinili naše členky 
výboru a predsedníčka ZO. V auguste 
sme robili zájazd na folklórne slávnosti „ 
Hontnianska paráda“ v Hrušove, zúčast-
nilo sa 41 členov zo Strečna a 2 členovia 
zo Stráňav. Bol to krásny umelecký zá-
žitok. V septembri sme robili dvojdňový 
zájazd do Zakopaného. Prvý deň sme sa 
boli kúpať v Chocholovských termoch v 
Poľsku a druhý deň sme mali prehliadku 
mesta Zakopané a vláčikom na rozhľad-
ňu Gubalovka. Výlet sa nám vydaril, bolo 
dobré počasie, máme veľa zážitkov, na 
ktoré sa nedá zabudnúť. V októbri sme 
poriadali schôdzu Mesiac úcty k starším 
spojenú s oslavami jubilantov okrúhlych 
výročí. Tento rok ich bolo 15. O program 
sa postarala ĽH Parta zo Strečna, no a 
nechýbala ani spevácka skupina Jesien-
ka. O občerstvenie sa postarali členky 
výboru a dobré koláče nám napiekli naši 
jubilanti. V októbri boli tiež vyznamena-
ní naši niektorí členovia OO JDS v Žiline 
za  dobrovoľníckubrigádnickú činnosť a 
ochotu spolupracovať v ZO JDS.

Nedá mi nespomenúť výbornú akciu 
Lekvárové hody, kde naši členovia sú-
ťažili vo varení lekváru a získali sme 3. 
miesto z troch súťažiacich,  za čo sa  to-
uto cestou chcem poďakovať naším čle-
nom.

V roku 2019 nás opustili  dvaja naši  
členovia klubu, a to p. Dominik Tavač a 
pán Milan Oberta.

Na konci mojej správy chcem ešte po-
vedať, že za rok 2019 nám pribudlo 13 
nových  členov.

Stav členskej základne k 31.12.2019  je 
94 členov.

Na záver sa chcem poďakovať p. staros-
tovi za príkladnú a dobrú spoluprácu. 
Taktiež chcem poďakovať nášmu výboru 
ZO JDS, ktorý mi bol veľmi nápomocný 
a Vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek 
pričinili o chod našej ZO JDS.

Chcela by som Vám ešte oznámiť, že   
vzhľadom na dnešnú pandémie spôso-
benú korona vírusom,   sa všetky naplá-
nované akcie ZO JDS rušia až do odvo-
lania.

Dúfam, že sa čo najskôr všetci znovu 
stretneme či na výletoch, kúpeľoch alebo 
spoločenských akciách.

Prajem Vám veľa zdravia, lásky, rodin-
nej pohody a ešte veľa rokov prežitých 
spolu s nami. Zostaňte doma, aby sme 
sa mohli všetci znovu stretávať tak ako 
doteraz.

Kamila Gáborová
predsedníčka ZO JDS v Strečne

Výročná členská schôdza  ZO JDS v Strečne
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14. apríla sme sa dozvedeli smutnú 
správu. Posledný žijúci bojovník po-
čas SNP a následných oslobodzovacích 
bojov na Slovensku z radov Francúzo-
vzomrel 13. apríla 2020. V decembri 
2019 oslávil 95. narodeniny.

Pán Roger Naël bol čestným občanom 
Strečna. O  udelení titulu starostom obce 
v roku 2017 a tiež odkaze jeho života pre 
súčasnú generáciu sme sa v obecných 
novinách zmieňovali viackrát, naposle-
dy v predchádzajúcom čísle, keď sme 
si pripomenuli jeho 95 ročné jubileum. 
Bol nositeľom najvyššieho slovenského 
vyznamenania pre občana cudzej kraji-
ny - Radu bieleho dvojkríža, ktorý mu 
tiež v roku 2017 udelil prezident Andrej 
Kiska.  Od roku 2015 bol zároveň rytie-
rom Čestnej légie. 

Roger Naël skonal v rodnom Malestro-
it. V Bretónsku, ktoré bolo zároveň ro-
diskom jeho veliteľa kpt. de Lannuriena 
a ktoré bolo pre Strečno regiónom pr-
vých kontaktov a nášho novodobého 
priateľstva s Francúzskom v mierových 
časoch.

Aj pre neho bol tento odkaz význam-
ným osobným záujmom a s celou ro-
dinou ho nielen podporoval, ale bol 
tiež aktívny v jeho rozvoji. Dôkazom 
boli niekoľkonásobné návštevy Strečna 
s manželkou, synom i vnučkou a ich 
vrúcny vzťah k nám.

Roger Naël bol s vojenskými poctami 
pochovaný 15. apríla v Malestroit.

Po cirkevnom obrade v kostole sv. 
Júliusa sa smútočný akt uskutočnil na 
miestnom cintoríne. Z verejných pred-
staviteľov sa na ňom zúčastnil primátor 
Bruno Gicquello, predstavitelia prefek-

túry departementu, ako aj zástupcovia 
združení účastníkov odboja. Slovenskú 
republiku reprezentoval veľvyslanec 
Igor Slobodník, ktorý nad rakvou za-
halenou francúzskou vlajkou prečítal 
sústrastný telegram prezidentky Zuzany 
Čaputovej. 

Roger Naël bol najmladším spomedzi 
Francúzov, ktorí sa do prípravy povsta-
nia zapojili už v júli 1944, neskôr sa zú-
častnil na ťažkých bojoch pri Strečne. 
Hoci sa narodil v Paríži, rodinné väz-
by ho po vojne priviedli do Bretónska. 
S manželkou Simone, ktorá zomrela 
v roku 2019, prežili neuveriteľných 73 
spoločných  rokov.

Česť Vašej pamiatke
Pavol Albrecht

Za pani Odette Camberlyn
Ďalšom smutnou správou o smrti priateľa z 

Francúzska je správa o odchode pani Odette 
Camberlyn. Pani Odette Camberlyn bola 
manželkou posledného prezidenta združenia 
Amical – francúzskych partizánov, bojujúcich 
na Slovensku – Rogera Camberlyna

Pani Odette bola veľkým priateľom Strečna a 
Slovenska. Každoročne prichádzala s manže-
lom a jeho skupinou uctiť si pamiatku spolu-
bojovníkov. V roku 1994 bolo obom udelené 
čestné občianstvo  našej obce.

Zomrela vo veku 92 rokov v domove dô-
chodcov 16. apríla 2020 na následky Covidu 
19, na ktorý bola pozitívne testovaná dva dni 
predtým.

Pochovaná bola 22. apríla 2020 v hrobke ro-
diny Camberlyn v Paríži Sarcelles, kde zástupcovia obce na poslednú rozlúčku s jej 
manželom Rogerom v roku  2009 priniesli i symbolickú hrudu zeme zo Strečna.

Všetci, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Česť jej pamiatke
Pavol Albrecht

Spomienka na Rogera Naëla

Sústrastný telegram zaslala synovi Rogera Naëla aj prezidentka Slovenskej repub-
liky Zuzana Čaputová v súvislosti s úmrtím jeho otca.

Bratislava  14. apríla 2020
Vážený pán Naël,
S hlbokým zármutkom som prijala správu o úmrtí Vášho otca, pána Rogera Naë-

la. V mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom Vám, rodine, jeho 
priateľom a celému francúzskemu národu vyjadrujem úprimnú sústrasť. 

Slovensko si veľmi váži to, čo pre našu krajinu urobil Váš otec a ďalší občania 
Francúzska, ktorí sa zúčastnili odboja počas Slovenského národného povstania. 
Ich odhodlanie bojovať za slobodu aj za cenu vlastného zdravia, bezpečnosti a 
neraz i vlastného života, pre nás ostáva významným odkazom o dôležitosti ľudskej 
spolupráce a solidarity v boji za slobodu a proti totalite. 

Hodnoty slobody a demokracie, za ktoré Váš otec bojoval, naďalej ostávajú pu-
tom spájajúcim naše krajiny. Rovnako Váš otec pre nás navždy zostáva hrdinom. 
Česť jeho pamiatke. 

S úctou
     Zuzana Čaputová
     prezidentka Slovenskej republiky
Kondolenciu synovi pána Naëla, - Jean- Pierrovi, vnučke Soizic a starostovi a sa-

mospráve v Malestroit k úmrtiu Čestného občana a priateľa Strečna zaslal tiež v 
svojom mene a v mene spoluobčanov starosta Strečna Dušan Štadáni.

Informujeme všetkých občanov, že 
v obci Strečno bola zriadená pobočka 
Zásielkovne prevádzkovaná Penzió-
nom Irenka, SNP 44, Strečno.

Táto služba slúži na objednávanie, do-
ručovanie a následné uloženie tovaru 
objednaného cez väčšinu e-shopov, kto-
ré službu ponúkajú. Službu objednáte 
priamo cez e-shop, cez ktorý nakupuje-
te. Platiť môžete online pri objednávaní 
tovaru alebo v hotovosti priamo v pre-
vádzke Zásielkovne v penzióne Irenka v 
Strečne.

Zásielkovňa: +421 221 201 135 
(pondelok- piatok od 08:00- 18:00)

www.zasielkovna.sk, info@zasielkovna.sk
Penzión Irenka: +421 919 398 159 

www.penzionirenka.sk
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Aj toto príslovie je dnes tak aktu-
álne. Počas uplynulých týždňov 

sme aj my, členovia folklórnych skupín 
Hajovček a Hajov nečakane ostali doma.
Tak ako všetkých, aj nás zaskočili ka-
ranténne opatrenia. Akoby sa zo dňa na 
deň zastavil čas. Prerušili sme aktivity, 
ktoré spestrovali naše týždne. Spevácke 
skúšky, zhrávky, tanečné nácviky troch 
skupín, rozbehnuté projekty a tvorivé 
dielne.

Situáciu sme nechceli podceniť, tak sme 
už v prvom týždni deti na nácvik nezvo-
lávali. A potom  prišla výzva na potrebu 
zabezpečiť rúškom seba aj iných. Zhro-
maždili sme materiál zo skladu, staršie 
zozbierané látky, obliečky, plachty, aj 
novšie zvyšky krojových látok, tkaníc a 
gumičiek, z ktorých sme postupne ušili 
niekoľko stoviek rúšok. Mnohé z nich 
putovali do Martinskej fakultnej ne-
mocnice na oddelenia onkológie a ne-
onatológie k malým novorodeniatkam 
v ohrození. Samozrejme, rúškom sme 
chceli ochrániť aj starších ľudí v Strečne, 
našich vzácnych informátorov, s ktorými 
sme strávili  nejedny posiedky, časť išla 
aj ochotným žienkam v Coop Jednote a 
na pošte. Využili sme vlastné zdroje-šija-
cie stroje vlastné aj z projektu, aj pomoc 
iných. Ďakujeme p. Daške Balogovej za 
plátna a aj za opravu šijacieho stroja, 
ktorý sme dostali do daru od darkyne. 
Kataríne Jarinovej a Perle Boldovej  za 
pomoc pri šití rúšok. Aj stará mama Otí-
lia Kadašiovásadla, šila a rozdávala ľu-
ďom cestou do obchodu.  Svojpomocne 
sme sa aspoň trošku pokúsili prispieť k 
verejnému dobru. 

Doma sme už dlho a musíme povedať, 
že nám chýba spoločné trávenie času. 
Nespája nás len práca, ale aj priateľstvo. 
Mali sme rozbehnuté viaceré projekty, 
súťaže a chystali sme sa na  veľké festivaly 
a programy. Dňa 4.4.2020 bol plánovaný 
veľký program cez FPU. Už sme sa tešili, 
prebiehali posledné nácviky a generál-
ky. Sme radi,  že nám Fond na podporu 
umenia umožnil projekt dokončiť. Takže 
snáď na jeseň sa stretneme pri veselých  
spomienkach na život našich pamätní-
kov zo Strečna aj z Nezbudskej Lúčky. 
Touto cestou ich chceme všetkých po-
zdraviť a popriať im pevné zdravie. Te-
šíme sa na nich.

Aj napriek tomu, že nám situácia nedo-
voľuje pokračovať v skupinových aktivi-
tách, máme čo robiť. Dievčatá pokračujú 
vo vyšívaní a riasení košieľok. Keď sme 
spolu, ide to akosi ľahšie. Porozprávame 
sa, zaspievame si a jedna druhú mysľou 
ťaháme po ľanových plátnach krížikmi. 
Teraz len na diaľku. A čakajú nás opra-

vy a dorábky krojov. Spoločný tanec 
nahradili krátke videá a individuálny 
tréning, aby nohy nestvrdli a hráme len 
tak pre potešenie. Dúfame, že karanténa 
čoskoro pominie, aby sme mohli spojiť 
svoje sily, energiu a radosť pretavenú do 
programov a podujatí. Na to sa veľmi te-
šíme, lebo už nám to chýba.  

Chceme aspoň takto pozdraviť všet-
kých členov DFSk Hajovček, malé deti 
z prípravky, mládež z Hajova, rodičov, 
priateľov, nadšencov a priaznivcov. Spie-
vajte si, tancujte, hrajte, buďte jeden s 
druhým. Želáme pevné zdravie, pozitív-
nu myseľ a radostnú jar.

To, čo prežívame dnes, sa objaví v na-
šom ďalšom živote. V čase, keď pečieme 

Priateľov a zdravia nikdy nemáme dosť

doma chlieba vraciame sa k výmennému 
obchodu, zisťujeme, že sused nám po-
môže aj cez vysoký plot. Máme zásoby 
zemiakov, kyslej kapusty, fazule. Preto 
môžete skúsiťpár jednoduchých recep-
tov na obedy a večere z knižky našej 
starej mamy „Pojme sa povyprávať.Skús-
te staré a dobré strečnianske recepty,  
skromné úhrabky, krúpnu babu, zasma-
žené polievky. A nebojte sa. Ak na nich 
prežili naši predkovia každý deň, nám 
neublížia. A popri tom si zopakujte pár 
zaujímavých strečnianskych slovíčok.

„Čo nič nebudeme mať, len aby sme 
boli zdraví.“

M.Kučerová
FSk Hajovčeka Hajov
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Popri všetkých výhodách, ktoré nám 
zvieratá poskytujú, predstavujú pre 

populáciu potenciálne zdravotné riziká 
spojené s ich vlastníctvom. Okrem rizika 
uhryznutia, škrabancov alebo alergie na 
mačku alebo psa vzniká aj riziko parazi-
tologickej infekcie- parazitóza. O tom-
to probléme sa častejšie hovorí od doby, 
kedy začalo spolužitie človeka a zviera-
ťa.  Parazitóza je jedným z najčastejších 
problémov vo veterinárnej praxi. Parazity 
psov a mačiek môžu spôsobovať u hosti-
teľa zažívacie problémy, ktoré sa prejavu-
jú vo forme hnačiek, vracania, chudnutia 
alebo sa príznaky vyskytujú v závislosti od 
postihnutia orgánov, ktoré postihujú, a to 
najčastejšie pľúca, pečeň a nervovú sústa-
vu. Parazity spoločenských zvierat nemu-
sia byť nebezpečné len pre zvieratá, ale aj 
pre človeka. Práve preto by téma parazitov 
domácich zvierat nemala byť podceňova-
ná .

Medzi nebezpečné tzv. zoonózy (ocho-
renie prenosné zo zvieraťa na človeka) 
patrí aj toxokaróza. Pôvodca ochorenia – 
oblý červ – škrkavka psia (Toxocaracanis) 
žije v črevách psov a psovitých šeliem. 
Definitívnym hostiteľom škrkavky mača-
cej (Toxocaracati) je mačka a mačkovité 
mäsožravce. Infekcia je najčastejšie ná-
sledkom kontaktu s trusom infikovaného 
zvieraťa. Toxocaracanis je neslávne známa 
pre jeho zoonotický potenciál. Dospelé 
červy sú veľké a mäsité a vyskytujú sa v 
tenkom čreve psa. Samec meria 8–10 cm, 
samice sú väčšie, dosahujú dĺžky až 18 cm. 
Samica vylúči do čreva hostiteľa denne až 

200 tisíc vajíčok. Čerstvo vylúčené vajíčka 
majú hrubé obaly, obsahujú zrnitú neseg-
mentovanú hmotu. V pôde môže larva 
prežívať aj viac rokov. Šteniatka môžu byť 
nakazené prostredníctvom placentárneho 
prenosu alebo materským mliekom alebo 
sa môžu nakaziť požitím vajíčok T. canis 
obsahujúcich životaschopné larvy alebo 
cez paratenického hostiteľa. 

História
Ľudskú infekciu Toxocaraspp. prvýkrát 

opísal Wilder v roku 1950. Identifiko-
val larvu nematód neznámeho druhu. V 
roku 1952 Beaver a kolegovia publikovali 
prípad vážneho, dlhodobého multi- sys-
témového ochorenia následkom infekcie 
škrkavky. Od objavenia parazita boli po-
tvrdené zistenia rôznych lézií v celom tele, 
a to u pacientov zo všetkých kútov sveta. 
Svetová zdravotnícka organizácia uznáva, 
že toxokaróza vo všetkých jej klinických 
formách predstavuje veľké zdravotné rizi-
ko pre človeka a hlavne pre deti.

Výskyt parazitov Toocaracanis a Toxo-
caracati

Výskyt infekcie  Toxocaraspp. sú najvyš-
šie u mladších ako 6 mesačných šteniatok, 
mladých psov a u mačiat. Starší pes môže 
byť bez výrazných klinických problémov a 
ak nie je pod pravidelným monitoringom, 
predstavuje pre ostatné jedince zdroj a 
zvyšuje riziko infekcie zdravých zvierat a 
zároveň aj infekciu človeka.

Životný cyklus
Životný cyklus prebieha v závislosti na 

druhu hostiteľa rôznymi cestami. Defi-
nitívny hostiteľ – pes domáci a psovité 

šelmy sa môžu infikovať z vonkajšieho 
prostredia. Infekčné larvy uvoľnené z va-
jíčok prenikajú z čreva do krvného obehu. 
Krvným obehom sa dostanú do pečene a 
pľúc, odtiaľ sa vracajú do čreva, kde po-
hlavne dospievajú. Takýto kompletný vý-
voj prebieha u šteniat do veku 3 mesiacov. 
U starších psov sa larvy do čreva vracajú 
zriedka, ostávajú v pečeni, pľúcach, moz-
gu, svaloch, kde sa opúzdria. U gravid-
ných súk sa larvy v tkanivách aktivujú a 
prenikajú transplacentárne do plodu, v 
ktorom sa rýchlo vyvíjajú. Mláďatá sa na-
rodia už nakazené a dospelé škrkavky na-
chádzame v 14–40 dňoch života. Šteňatá 
sa môžu nakaziť aj larvami z mlieka suky 
pri cicaní. Mačka domáca a iné mačko-
vité šelmy sa môžu infikovať orálne lar-
vami, ktoré prekonávajú podobný vývoj 
ako u psa s tým rozdielom, že larvy To-
xocaracati nie sú schopné prejsť cez pla-
centu a nakaziť plod. U mačiat je možný 
aj laktogénny  spôsob (infekcia mliekom 
matky) prenosu nákazy. V paratenickom 
(transportnom, príležitostnom) hostite-
ľovi, vrátane človeka, prebieha neúplný 
vývinový cyklus. Uvoľnené larvy z vajíčok 
migrujú do rôznych tkanív. V ďalšom vý-
voji, ktorý sa ako u definitívneho hostiteľa 
končí dospelým červom, nepokračujú.

Príznaky jedinca infikovaného Toxo-
caraspp.

Prevalencia je v porovnaní s inými pa-
razitmi pomerne vysoká. Výraznejšie 
klinické príznaky sa u dospelého infiko-
vaného psa zvyčajne nevyskytujú, naopak 
najvýraznejšie je ich možné pozorovať u 
šteniat. Najnebezpečnejšie pre šteňatá je 
transplacentárna alebo laktogénna cesta 
infekcie. V takýchto prípadoch dochádza 
k úhynu šteniat niekoľko dní po narode-
ní. Vo veku 2- 3 týždňov sú už škrkavky 
v čreve. Silná infekcia môže spôsobiť ne-
priechodnosť čreva alebo jeho prasknutie. 
U šteniat sa popisuje tzv. „škrkavkovité 
brucho“. Brušná dutina šteniat je zväčšená 
a na pohmat tvrdá. Reakcia na dotyk bru-
cha bolestivá. Migrujúce formy spôsobujú 

Častý problém zvierat ohrozujúci aj naše zdravie

Škrkavka psia

Životný cyklus
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silné zápaly v závislosti od cesty migrácie. 
Medzi možné príznaky patrí kašeľ, zápal 
pľúc a výtok z nosa. Vyskytuje sa aj vra-
canie a hnačky. Hnačky sa môžu striedať 
so zápchou. Z ďalších nešpecifických prí-
znakov bola popísaná apatia, nechuten-
stvo, matná srsť a výskyt kŕčov. Prognó-
za je u dospelých psov dobrá. V prípade 
masívnej infekcie u šteniat je prognóza 
zlá. Škrkavka produkuje toxín, tzv. aska-
ridín, ktorý pôsobí inhibične na nervový 
systém. Tento toxín je produkovaný do-
spelými jedincami v čreve. V prípadoch 
masívneho úhynu jedincov spôsobí silné 
kŕče hladkej svaloviny čriev a svalov. 

Diagnostika toxokarózy
Infekcia psov a mačiek je diagnostikova-

ná parazitologickým vyšetrením z trusu, 
ktoré vykoná veterinárny lekár alebo odo-
šle vzorku na špecializované pracovisko. 

Terapia a prevencia
Odčervovanie zvierat, ktoré sa pohybu-

jú vo vonkajšom prostredí a zvierat, ktoré 
naopak sú len vo vnútornom prostredí je 
odlišné. Vo všeobecnosti sa odporúča od-
červovať zvieratá, ktoré sú vo vonkajšom 
prostredí a je možný ich pohyb po okolí 
každé tri mesiace. Preventívna kontrola 
trusu by mala byť aspoň 2 x ročne. U zvie-
rat, ktoré sa nepohybujú vo vonkajšom 
prostredí a nekonzumujú surové mäso, 
nemusí byť interval odčervenia tak častý, 
ale kontrola trusu sa odporúča podobne 2 
x ročne. Treba si však uvedomiť, že efek-
tívne ošetrenie postihnutého zvieraťa za-
hŕňa aj dezinfekciu prostredia, v ktorom 
sa zvieratá pohybujú nehovoriac o zbere 
trusu. Odčervenie zvierat s potvrdenou 
masívnou infekciou je tiež odlišné a je po-
trebné ho vykonať postupne. 

Parazity psov všeobecne predstavujú 
veľký problém, ktorý je pomerne jedno-
ducho riešiteľný. Ak váš pes alebo mač-
ka ochorie, nemal by sa stať nežiadaným 
členom rodiny, ale naopak členom, ktorý 
práve potrebuje pomoc.

Literatúra u autora
Autor: MVDr. Kadaši Marián PhD., sú-

kromný veterinárny lekár, tel.: 0902 885 
608, kadasimarian@gmail.com

Slovník pojmov
Endoparazitóza - ochorenie spôsobené 

parazitom postihujúce vnútorné orgány
Paratenický hostiteľ - je organizmus, kto-

rý je mimo vývojový cyklus daného para-
zita, ale parazit sa vie v tomto organizme 
prežívať a čakať, až sa v tomto organizme 
dostane do definitívneho hostiteľa, v kto-
rom sa môže úplne vyvinúť a rozmnožo-
vať

Prognóza - stanovenie pravdepodobnos-
ti ďalšieho vývoja ochorenia vo vzťahu k 
uzdraveniu

Zoonóza - predstavuje ochorenia, ktoré 
sú prenosné zo zvierat na človeka.

Politický subjekt ..................................................... Počet hlasov .............. Podiel
OĽaNO ............................................................................................ 384 ..............25.91 %
SMER - SD ...................................................................................... 331 ..............22.33 %
SME RODINA ................................................................................ 125 ................8.43 %
ĽS Naše Slovensko .......................................................................... 121 ................8.16 %
SaS .................................................................................................... 116 ................7.83 %
PS / SPOLU ........................................................................................92 ................6.21 %
VLASŤ ................................................................................................73 ................4.93 %
SNS ......................................................................................................72 ................4.86 %
DOBRÁ VOĽBA ...............................................................................55 ................3.71 %
KDH ....................................................................................................54 ................3.64 %
ZA ĽUDÍ ............................................................................................44 ................2.97 %
MÁME TOHO DOSŤ ! ......................................................................5 ................0.34 %
Slovenská ľudová strana (SĽS) ...........................................................3 ................0.20 %
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby ...................................2 ................0.13 %
Maďarská komunitná spolupatričnosť .............................................2 ................0.13 %
MOST - HÍD........................................................................................2 ................0.13 %
HLAS ĽUDU .......................................................................................1 ................0.07 %

Výsledky volieb parlamentných strán  
v Strečne a na Slovensku

I voľby do parlamentu Slovenskej republiky, konané 29. 02. 2020 boli v našej obci, 
možno povedať u strán, ktoré sa dostali do parlamentu,  tak ako výsledky volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2019,  korešpondujúce s celoslovenským priemerom. 
Z hľadiska účasti  (71,39%) sme boli nad slovenským priemerom (65,8). Voľby sa 
uskutočnili v dvoch volebných okrskoch.

Súhrnné výsledky hlasovania pre Obec Strečno
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:........................................................ 2104
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ...................................................... 1502
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ..................................................................... 1486
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny ..............................................................16
Počet platných hlasov ............................................................................................... 1482

Pracovníčky OÚ Viera Frašková a Gabika Pešková sadia kvety do ostrovčekov novovybudované-
ho chodníka na ulici SNP
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Dnes by som vám rada predstavila naše 
ciele, bežecké predsavzatia, naše sny, ví-
zie a novú dávku odhodlania. Avšak toto 
všetko by nebolo možné bez toho, aby 
sme za sebou niečo nezanechali. A tým 
niečím bol práve minulý rok, ktorý nám 
priniesol hromadu nových zážitkov, 
osobných aj tímových rekordov a zába-
vy.Preto začnem tým, čo sme zdolali, aby 
sme rýchlejšie pribehli do nového roka.

Naplánovali sme si náročný rok, kto-
rý prekypoval odhodlaním a vysokými 
cieľmi. Pripravovali sme sa na rok, ktorý 
nám mnohým prinesie veľa nových spo-
mienok a tiež veľa dní kačacej chôdze, 
tú horko-sladkú príchuť svalovice iste 
poznáte, keď sme mohli naozaj cítiť naše 
výkony aj dlhé dni po samotnom po-
hybe. Preniesli sme sa cez naše lenivé 
svaly a rozhýbali sme sa. Rozhodli sme 
sa pre ťažké začiatky. Chceli sme skúsiť 
nové podujatia. Nezabudli sme na ťažké 
štarty, pretože keď sa obzrieme späť, mô-
žeme si povedať, že sa stále zlepšujeme.

Náš tím sa tento rok popasoval nielen s 
pretekmi, ale aj novými funkciami a ak-
tivitami. Zúčastnili sme sa príprav trate 
na Beh oslobodenia Strečna, stali sme 
sa grafikmi pri tlači našich tímových 
tričiek, stali sme sa vlastnými nočnými 
morami, motiváciami aj trénermi. Tento 
rok nás vycvičil v každom smere. 

Rovnako aj náš tím ako celok neustále 
čelí zmenám a príchodom nových čle-
nov. Sme radi, keď sa k nám pridajú ďalší 
odvážlivci a môžeme svoje zážitky zdie-
ľať aj s nimi. Neustále sa snažíme praco-
vať na našich výkonoch aj na štruktúre 
a forme.

A tu vám to aj dokážem. Medaily za 
účasť, ale aj za umiestnenie, vždy po-
hladkajú na duši a sú pre nás viac moti-
váciou ako odmenou, pretože s každým 
štartom chceme len vydať zo seba ma-

ximum, zlepšovať sa a užívať si čerstvý 
vzduch. 

Naše štafetové mužstvo si vyslúžilo 
mnoho ocenení. V zložení Milan Bača, 
Michal Belko, Tomáš Gašper a Marián 
Lutišansi z Rajeckého maratónu domov 
odniesli nielen kamene v topánkach, ale 
aj zlato na krku. V Trnave si ich nohy 
vyslúžili striebro. Chalani trénujú ďalej a 
sú naštartovaní k tým najlepším výsled-
kom.

Naši tímlídri Milan Bača a Michal Bel-
ko sa môžu pýšiť traťovým rekordom z 
tímovej štafety Nadačného behu Kia. 
Každý deň s nadšením a odhodlaním 
trénujú a pomáhajú s tréningom aj nám.

Ako ženy sa, samozrejme, tiež nene-
cháme zatieniť. V roku 2019 sa v rámci 
Žilinskej bežeckej ligy v kategórii ženy 
nad 40 rokov na prvom mieste umiest-
nila Alena Sokolovská, ktorá nám ostat-
ným vždy s nadšením ukazuje, že hlavne 
to nemožné je možné. Samozrejme, gra-
tulujeme aj ďalším našim bežcom, ktorí 
sa aktívne zapájajú do pretokov, ktoré sú 
súčasťou ŽBL.

V našom tíme sú ako malí, tak aj veľkí 
bežci. Aj vďaka tejto našej rôznorodosti 
je každá akcia niečím nová a výnimočná. 
Zábavná a nezabudnuteľná.

Nie je umenie vyhrať, ale neprehrať. 
Porazili sme vlastnú nechuť, nesmelosť, 
neistotu a lenivosť, rozbehli sme sa a vy-
hrali sme nad pasivitou. A aj s posled-
ným miestom sa vieme s úsmevom po-
pasovať. Veď to robíme kvôli sebe, a nie 
kvôli prehýbajúcim sa poličkám od dip-
lomov. Povzbudíme sa a v cieli na seba 
vždy radi počkáme.

Nie menej dôležité ako úspechy sú pre 
nás aj naše nové ciele, ktoré budeme 
neustále prehlbovať a sami sa nechá-
me prekvapiť, čo nás bude čakať v ďal-
šom roku. Vieme však, že do toho dáme  

Predbehli sme starý rok

maximum a pobežíme ďalej.
Naše naj výsledky v roku 2019
Kysucká 10 - 14.4. 2019
Belko M 3.miesto 5km čas 18:36 +55s
Rajecký maratón/štafeta - 10.8.2019
Lutišan M, Belko M, Bača M, Gašper T,  

1.miesto 21km čas 1:25:57
Beh na Hôrky - 31.8.2019
Belko M 3.miesto 5km čas 19:13 +41s
Trenčiansky polmaratón/štafeta - 

8.9.2019
Belko M.,Lutišan M., Bača M.Vavrík T, 

3. miesto 21km čas 1:25:28
Žilinský polmaratón - 15.9.2019
Belko M, 1.miesto 5km čas 20:14 
Bača M,  3.miesto 5km čas 21:48 +1:33
Terchovský polmaratón - 19.10.2019 
Bača M, 3.miesto 5km čas 21:42 +1:46
Belko M, 5.miesto 10km čas 40:10 
Trnavský polmaratón/štafeta - 

20.10.2019 
Belko M, Bača M, Lutišan M, Gašper T, 

2.miesto 21km čas 1:22:59
Kia nadačný beh/štafeta - 8.12.2019
Belko M, Bača M, 1.miesto 7.5km čas 

27:42
Žilinská bežecká liga -je to celoročná 

súťaž 19. bodovaných pretekov 
2019 Sokolovská Alena 1. miesto kat. 

nad 40r. 152bodov
RotaryNight Run Žilina - 26.7.2019
Solárová Alexandra 3.miesto 700m čas 

7:01
Sokolovská Veronika

Už sme si zvykli, že v nadchádzajúcom 
období sa pravidelne otvárame návštev-
níkom. Je to hrad, plte,  kompa no i čoraz 
väčší počet turistov prichádzajúcich na 
ďalšie prírodné a kultúrne zaujímavosti, 
či iba tak migrujúcich na bicykloch ale-
bo  na pešo po miestnych chodníkoch a 
trasách.

Korona vírus dal takmer všetkým stop-
ku. Platí to celosvetovo, predovšetkým 
pre poskytovateľov služieb. 

V prírode a na cyklotrasách je ale živo, 
pretože súčasný stav si priam žiada výjsť 
vonku, aj keď radia „Ostaňte doma“, ale 
tiež sa doporučuje byť na  vzduchu a v 
kontakte so slnkom pre podporu imuni-

ty. No atrakcie s vyššou koncentráciou 
osôb sú zatvorené.

Oficiálna správa Považského múzea, 
prevádzkovateľa hradu Strečno, uvádza:

Vzhľadom k aktuálnej situácii súvisia-
cej s potenciálnou nákazou COVID-19  
(koronavírus) sú všetky expozície Po-
važského múzea v Žiline: Budatínsky 
hrad (vrátane parku), hrad Strečno, 
Sobášny palác v Bytči, Objekty ľudovej 
architektúry v Čičmanoch, Expozícia 
Jánošík a Terchová a Múzeum dopravy 
v Rajeckých Tepliciach až do odvolania 
zatvorené. 

Zvyčajne na Zelený štvrtok pltníci odo-
mykajú Váh. V tomto roku tak neučinili, 

prvýkrát po dvadsiatich rokoch. Sezóna, 
ktorá teoreticky trvá od začiatku apríla, 
nezačala. Kompa premáva v obmedze-
nom režime.

Ostatné prevádzky miestnych služieb 
sú zatvorené alebo pracujú v tiež obme-
dzenom režime.

Je to stav, ktorý negatívne ovplyvňuje 
ekonomiku každého, kto sa v službách 
angažuje. Prevádzkovateľov, zamestnan-
cov i príjmy do štátneho či obecného 
rozpočtu. 

Strečno je orientované práve na ponu-
ku v letnej sezóne. Teoreticky najlepšie 
mesiace prichádzajú. No ak sa situácia v 
krátkej dobe nezmení, bude to mať vše-
obecne veľmi negatívny dopad v našom 
lokálnom ale i globálnom rámci.       /pa/

Cestovný ruch i u nás na bode mrazu
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Po dlhšej odmlke sme tu s informácia-
mi o dianí v  stolnom tenise v našej obci. 
Po minuloročnej nevydarenej sezóne a 
zostupe „A“ aj „B“ mužstva do 6. respek-
tíve 7. ligy sme tento ročník odohrali v 
relatívne pokojnej atmosfére. Obe muž-
stvá si uchovali možnosť štartovať v da-
ných súťažiach aj budúci ročník, napriek 

Stolný tenis

OSST Žilina - 6. liga, muži 
 Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Maršová-Rašov A  20 20 0 0 0 898:432 268:92 60
2 Kotešová A  20 17 1 2 0 858:537 239:121 55
3 Štiavník A  20 17 0 3 0 875:468 254:106 54
4 Strečno A  20 12 3 5 0 782:592 211:149 47
5 Nededza A  20 11 2 7 0 724:629 194:166 44
6 Trnové B  20 9 3 8 0 669:701 176:184 41
7 Stará Bystrica B  20 7 2 11 0 656:732 165:195 36
8 Rosina B  20 8 0 12 0 653:712 174:186 36
9 Zákopčie B  20 6 2 12 0 653:698 175:185 34
10 Ža Tepláreň A  20 4 1 15 0 526:771 139:221 29
11 Ža Energodata F  20 2 0 18 0 505:845 109:251 24
12 Ža Energodata E  20 0 0 20 0 303:985 56:304 20

OSST Žilina - 7. liga, muži
 Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body
1 Višňové B  20 19 1 0 0 870:466 258:102 59
2 KNM B  20 16 0 4 0 734:627 207:153 52
3 Radoľa D  20 11 3 6 0 779:607 213:147 45
4 Kotešová B  20 11 2 7 0 785:591 218:142 44
5 Lieta. Lúčka B  20 9 1 10 0 687:685 179:181 39
6 Čierne A  20 6 6 8 0 662:688 176:184 38
7 Rajec B  20 7 3 10 0 624:695 165:195 37
8 Čadca E  20 7 2 11 0 591:765 156:204 36
9  Jasenové A  20 6 3 11 0 634:733 158:202 35
10 Terchová A  20 6 2 12 0 609:713 160:200 34
11 Strečno B  20 6 2 12 0 589:769 142:218 34
12 Nededza B  20 3 1 16 0 571:796 128:232 27

tomu, že súťaž sa neodohrala celá. Do 
konca chýbalo odohrať ešte 2 kolá, keď 
pre koronavírus súťaž prerušili. Doteraz 
neboli dané informácie o tom ,či sa súťaž 
dohrá, alebo bude platiť stav, v akom sa 
tabuľka momentálne nachádza. Minulú 
sezónu absolvovalo „A“ mužstvo v zosta-
ve Roman Jurík, Štefan Oberta, KarolTa-
vač, Miroslav T araba, Martin Kysucký. 
Za „B“ mužstvo nastupovali Pavol Zreli-

ca, Alfonz Klocáň, Miloš Elichovský, La-
dislav Oberta, FrantišekStráňavčin, Pe-
ter Melo a Kvetoslav Pokorný. „A“ tímu 
hodne vypomáhali hlavne Pavol Zrelicaa 
Miloš Elichovský. Napriek nedohranej 
súťaži naše tímy nie sú ohrozené zostu-
pom a všetci dúfame a veríme, že budúci 
ročník sa začne v stanovenom termíne a 
odohráme ho bez komplikácií.

Ladislav Oberta

Vyhlásený čas zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru  sa týka aj 
nášho katastra!!!!

Preto vás vyzývame k zodpoved-
nosti. Vieme, že počas týchto dní 
väčšina z vás hľadá útočisko v okolitej 
prírode, ale buďme zodpovední.

V našich lesoch v okolí Strečna za 
posledné dni pribúdajú ohniská na 
lúkach, a to priamo na trávnatých po-
rastoch obložené malými kameňmi. 

Prosíme vás o zodpovednosť, kto-
rou predídeme zbytočným požiarom. 
Nezabúdajme, že v tomto období aj 
príslušníci HaZZ zabezpečujú opat-
renia proti Covid-19. 

Práve zodpovedným chovaním v 
prírode dokážeme eliminovať požia-
re lesných porastov, a tým aj výjazdy 
hasičov, ktorí v tomto období musia 
byť v dobrej fyzickej a psychickej 
kondícii. 

CHRÁŇME SI SVOJE LESY 
SVOJOU ZODPOVEDNOSŤOU!

Kolektív DHZ Strečno

Dňa 19. februára sme spolu s našimi 
Mladými hasičmi absolvovali dve ex-
kurzie. Naša prvá exkurzia začala na OR 
HaZZ v Žiline, kde nám hasiči ukáza-
li hasičskú techniku a porozprávali, čo 
všetko  práca hasiča obnáša. Následne 
sme sa presunuli na Krajské operačné 
stredisko HaZZ v Žiline, kde sme si naj-
skôr vypočuli, čo obnáša aj práca ope-
račného dôstojníka a následne sme si v 
tichosti pozreli priestory, v ktorých den-
nodenne prijímajú tiesňové hovory.

Keďže práca hasiča je veľmi fyzicky a 
psychicky náročná, ale predovšetkým u 
výjazdových hasičov je to práca, pri kto-

MLADÍ HASIČI NA EXKURZII
POVOLANIE HASIČA JE VIAC POSLANIE AKO PRÁCA

rej zachraňujú ľudské životy, naši Mladí 
hasiči si pre nich pripravili prekvapenie. 
Aj na OR HaZZ, aj na KOS HaZZ zaspie-
vali všetkým hasičom v službe pieseň 

,,Modlitba hasiča,, a obdarovali ich 
kresbou, a tak poďakovali za ich odda-
nú a ťažkú prácu. Po dospievaní piesne 
mohli deti vidieť hasičov, o ktorých ve-
deli, že sú silní chlapi, aj to, že sú to pre-
dovšetkým ľudia s obrovským srdcom a 
ktorých pesnička chytila za srdce,  keďže 
boli aj slzy dojatia.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k 
tomu, že sme mohli absolvovať s deťmi 
zaujímavý deň.        Kolektív DHZ Strečno
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 24. apríla 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

Veru tak, a nielen futbalové ihriská, 
ale i všetky športoviská, kultúrne a spo-
ločenské podujatia, nielen v Strečne, či 
na Slovensku, ale i na celom svete. Aj v 
našom futbale, ktorého zimná príprava 
sa začala v polovici januára, pokračo-
vala podľa plánu až do 13.marca, kedy 
podľa nariadenia starostu i vlády SR  
bol vydaný zákaz vstupu na všetky naše 
ihriská a následne sme zrušili  tréningy 
všetkých našich futbalových družstiev. 
Museli sme rešpektovať všetky  tieto na-
riadenia, veď zdravie nás všetkých je na 
prvom mieste.  Nastala doba čakania. A 
tá trvá dodnes...

SFZ, SsFZ i ObFZ Žilina vydali zhod-
ne správy, že jarná časť MFS v ročníku 
2019-20 je zrušená, všetky výsledky 

Futbalové ihriská osireli
anulované, to znamená,že nikto nepo-
stupuje a nikto nevypadáva. Či bude  
nový ročník 2020-21, ktorý by mal za-
čať 2.8.2020, to ešte uvidíme, podľa si-
tuácie vývoja boja proti koronavírusu. 
Nechcem teraz hodnotiť kvalitu prípra-
vy, ktorá bola krátka a nepreverila všet-
ky naše možnosti. Odohrali sme tri prí-
pravné zápasy, zapojili sa do nej všetky 
posily, ktoré som spomínal v minulom 
Hlásniku. Hráči sa  momentálne pripra-
vujú individuálne, sú hladní po futbale, 
tešia sa na tréningy i spoločné stretnu-
tia v kolektíve. Na ihrisku sme vykonali 
jarnú údržbu trávnika, ktorý sa v horú-
cich dňoch polieva, treba nám vymeniť 
časť oplotenia od Váhu, ktoré je v zlom 
stave. Vzhľadom na to, že globálne 

otepľovanie pôsobí aj v našich zeme-
pisných šírkach, dlhodobé predpovede 
hovoria o horúcich, ba až tropických 
mesiacoch, je na mieste sa zaoberať aj 
myšlienkou automatickej závlahy nášho 
ihriska. Niečo máme rozpracované,ča-
káme na ponuky, samozrejme bude to 
všetko záležať od finančného pokrytia 
tohoto projektu. Keďže sa nehrá, bolo 
by vhodné toto urobiť v najbližších týž-
dňoch, či mesiacoch. Určite sa už aj Vy 
tešíte na stretnutia na našom ihrisku, 
či už to bude na prípravných zápasoch, 
turnajoch a v neposlednom rade na 
MFS. Kedy? Uvidíme, môžeme len dú-
fať,že čoskoro.

Štefan Tavač,  predseda FK Strečno

Začiatok marca znamenal pre turistov ďalší výlet. Vybrali sme 
sa na východné Slovensko do raja. Do toho nášho - Sloven-
ského raja. Keďže táto destinácia je trošku ďalej, museli sme si 
privstať a skoro ráno vyštartovať spred Jednoty. Po príchode na 
miesto sme sa z úplne prázdneho parkoviska v Hrabušiciach 
vybrali v počte 39 turistov cez prielom Hornádu až na Kláš-
torisko. Cestu nám spestrili reťaze, rebríky a vodopády, kto-
rými je tento národný park veľmi známy. Zdalo sa, že počasie 
bude chladné, ale prekvapilo nás a nakoniec sme ešte zhadzo-
vali vrstvy oblečenia. Tesne pod prvou cieľovou stanicou sme 
prechádzali cez Kláštorný rybník, ktorý je dnes možné vidieť 
už len na tabuli. Na Kláštorisku sme si spravili obednú pauzu, 
fotku a pobrali sa ďalej do rokliny Malý Kyseľ. Tento výber cieľa 
nám zabezpečil cestu plnú snehu, popadaných stromov, reb-
ríkov a v neposlednom rade adrenalínu. Chodník bol krásny, 
no šmýkalo sa a pri jemnej nepozornosti sa mohlo prihodiť 
aj nešťastie. Nám sa, vďaka bohu, nič také nepritrafilo. Vyšli 
sme až na Suchú Belú odkiaľ sme popri cyklotrase schádzali k 
autobusu naspäť na parkovisko v Hrabušiciach. Chodníky boli 
príjemné, pekné a hlavne nezvyčajne prázdne. Organizácia do-
padla opäť výborne. Ako aj celý výlet. Nie nadarmo má tento 
národný park v názve raj.

Po tejto akcii sme sa tešili na ďalšie turistické podujatia, 
no netušili sme, že to bola pre nás nadlho posledná akcia. V 
dnešnej situácií, keď všade naokolo zúri koronavírus, boli spo-
ločné turistické akcie celoplošne zakázané. Dôsledkom toho 
sa okrem našich plánovaných výletov na Hričovský hrad a po-
chodu Praha – Prčice zrušil aj každoročný Hviezdicový výstup 
na Javorinu, ktorý sa mal konať 3.mája. Tak isto je ohrozené 
aj konanie našej športovej akcie Strečnianska mašľa, ale o tej 
rozhodneme až koncom mája, podľa toho, ako sa bude vyvíjať 

pandémia. Keďže nemôžeme robiť spoločné turistické akcie, 
chodíme aspoň robiť malú údržbu na našu chatu na Domašíne, 
kde konečne opravujeme pivnice.

Na organizáciu našich akcií a prevádzku chaty na Domašíne 
potrebujeme aj finančné prostriedky. Jedným z našich zdrojov 
sú aj príspevky z 2% odvedených daní, ktoré zbierame pros-
tredníctvom KST regiónu Žilina.

Ak by ste teda nevedeli, komu svoje dane venovať, budeme 
radi, ak ich poskytnete na naše aktivity. Tlačivo nájdete na na-
šej stránke http://uhlik.strecno.eu/dokumenty/ alebo môžete 
kontaktovať niekoho z nášho klubu.

Katarína Ďurčová

Slovenský raj


