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Mesiac máj a jún patria nepochybne k 
najkrajším mesiacom v roku.

Po zimnom období sa príroda prebu-
dila k životu. Les ožíva. Všetko kvitne, 
rozvíja sa, rodí sa nový život. Na svet pri-
chádzajú srnčatá, jelenčatá, ale i ostatná 
zver , ktorá žije v našich lesoch, lúkach 
a poliach. Práve v tomto období potre-
bujú zvieratá pokoj a ochranu. V tom-
to období prebieha aj intenzívna kosba 
trávnatých porastov. Preto poľovníci v 
spolupráci s poľnohospodármi pred ko-
sením prechádzajú porasty, aby zabránili 
pokoseniu odložených mláďat srnčej 
zveri, hniezd kurovitých vtákov a inej 
malej zveri. Poľovníci majú v tomto ob-
dobí plné ruky práce. Kosením lúk pri-
pravujú objemové krmivo - seno, aby ho 
bolo dostatok na zimné prikrmovanie. 

   V tomto období aj ľudia častejšie cho-

dia do prírody  za chvíľkou oddychu , na 
prechádzky lesom, začína sa hubárska 
sezóna, turistika. Pri týchto prechádz-
kach nielen v lese, ale i na lúkach mô-
žete spozorovať mladé srnča, učupené 
v trávnatom poraste a myslíte si , že je 
opustené. V snahe mu pomôcť, pohlad-
kať ho, poprípade preniesť vami na iné 
bezpečné miesto, robíte najväčšiu chy-
bu. Srnča nie je opustené. Krátky čas po 
uliahnutí ho matka odkladá , pretože v 
prvých dňoch života nie je schopné ju 
nasledovať. Srna príde k mláďaťu, zací-
ti na ňom ľudský pach, mláďa opustí a 
srnča uhynie. Často pritom uhynie i srna 
následkom zápalu mliečnych žliaz a ve-
mienka. Preto sa treba vyvarovať takých-
to chýb. Príroda má svoje pravidlá, treba 
im porozumieť a rešpektovať ich.

V minulosti bol pre ľudí ľan jednou z 
veľmi dôležitých rastlín. Ľan siaty 

patrí medzi staré kultúrne rastliny. Vy-
rábala sa z neho jemná látka, ktorá spre-
vádzala ľudí celým životom. Bola súčas-
ťou odevov, posteľnej bielizne, utierok, 
obrusov a iných užitočných vecí.  Naši 
predkovia používali ľan aj v kuchyni a 
poznali jeho blahodarné účinky na or-
ganizmus, preto ho  využívali na liečbu 
viacerých ochorení.

Ľan siaty (Linum usitatissimum) je jed-
noročná rastlina z čeľade ľanovité. Má 
drobné modré kvietky a stonky vysoké 
asi 80cm. Priadne odrody pri vhodných 
podmienkach dorastajú aj do výšky 
120-140 cm. Ľan patrí medzi najstaršie 
textilné plodiny na našom území. Špe-
ciálnymi technologickými postupmi sa 
zo stoniek ľanu získavajú ľanové vlákna. 
Vegetačné obdobie ľanu je 100-120 dní. 
V našich oblastiach sa priadne odrody 
vysievajú až po „zamrznutých“, pretože 
silnejší mráz dokáže zničiť očakávanie 
z dobrej úrody. U rastliny, zasiahnutej 
dlhodobým alebo silným mrazom počas 
rastu, sa nevytvoria vlákna dostatočne 
silné na spriadanie nití. Jeho pestovanie 
postupne zo strednej Európy vytlačila 
bavlna.

Ľan je možné pestovať prirodzeným 
spôsobom len pri ručnom spracovaní 
úrody. Ľan, na rozdiel od konopy, je totiž 
potrebné plieť. Pri strojovom spracova-
ní veľkých plôch je použitie chemických 
prípravkov, herbicídov, nevyhnutné. Ľan 
sa nekosí, ale trhá. Vlákno totiž vyrastá 

Pandémia korona vírusu ochromila 
hospodárstvo  v celosvetovom meradle. 
Aj keď ešte zďaleka nemožno hovoriť o 
tomto neočakávanom faktore v minu-
lom čase, život sa vracia pomaly do nor-
málu. 

Slovensko patrí medzi top krajiny, kto-
ré sa s vírusom vysporiadali, možno po-
vedať, pre túto chvíľu úspešne, no i tak 
budeme niesť následky dlhodobo.

Parciálni tvorcovia hodnôt sú súčasťou 
globálnej ekonomiky. Ako sa bude vy-
víjať, závisí aj od nich. V Strečne máme 
viacero podnikov a poskytovateľov slu-
žieb, ktorých význam má v niektorých 
prípadoch i slovenský presah.

Oslovili sme ich s otázkami, ako pan-
démia ovplyvnila ich chod. Za odpove-

de subjektov – SIP ŽSR, Franke, Volvo 
Group, Pizzéria Alžbetka, Dong Hee 
Slovakia a logistický park P3 Žilina, s.r.o. 
ďakujeme a uvádzame ich v plnom zne-
ní.

1. Kedy a ako ste zareagovali na mi-
moriadnu situáciu s korona vírusom?

SIP ŽSR
Vzhľadom ku skutočnosti, že sme za-

riadením, v ktorom sa kumuluje väčšie 
množstvo ľudí počas školení, seminá-
rov a podobne, sme na situáciu spojenú 
s pandémiou COVID-19 zareagovali 
okamžite po vyhlásení predsedu vlá-
dy SR, kedy bol vyhlásený mimoriadny 
stav. 16.3.2020 sme prestali poskytovať 
všetky naše služby.

Korona a jej vplyv na naše podniky  
a služby

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Ľan, úžasná 
rastlina našich 
predkov
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»  Pokračovanie z 1. strany
Životné  prostredie poľovnej ale i ne-

poľovnej zveri aj v našich lesoch je znač-
ne ohrozené.  Zvieratá sú  vo svojom 
životnom prostredí často vyrušované, a 
to na ich vývoj a rast pôsobí negatívne. 
V poslednom období sa v našich lesoch, 
lúkach a poliach preháňajú chlapci na 
terénnych motocykloch a štvorkolkách, 
ktorým už nestačia ani lesné cesty, ale 
jazdia po lese krížom- krážom. Hádam 
niet miesta v lese, kde by nerušili pokoj 
lesnej zveri. Preto touto cestou vás upo-
zorňujeme, nerobte to! Vaším správaním 
ohrozujete životné prostredie zveri i sa-
motné zvieratá. Doma  či v škole vám asi 
nemal kto povedať, že aj zvieratá sú živé 
bytosti a majú právo v pokoji sa postarať 
o svoje potomstvo. Treba si uvedomiť, 
že aj človek je taktiež súčasťou prírody a 

podľa toho by sa mal aj správať. Netreba 
snáď nikomu pripomínať, že nie je po-
volený vjazd na lesné cesty a zvážnice 
motorovými vozidlami, okrem oprávne-
ných výnimiek. Chybu robia aj majitelia 
psíkov, ktorí chodia na prechádzku do 
prírody, pustia ich , aby voľne pobeho-
vali po lúkach , najmä  v tomto období 
liahnutia mláďat. Taktiež turisti, ktorí k 
nám prichádzajú vo veľkom počte, by 
mali tiež rešpektovať životné prostredie 
lesnej zveri a pohybovať sa po lesných 
chodníkoch. Turisti , ale i hubári si nesú 
so sebou nápoje a jedlo a obaly z nich za-
nechávajú v lese. Nie sú schopní svoj od-
pad zaniesť tam, kde patrí. V poslednom 
období  sa verejnosť vo zvýšenej miere 
zaujíma o stavy medveďa hnedého, kto-
rého bolo vidieť aj u nás v okrajových 
častiach lesa- Pažite, Javor, ale dokonca 

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

aj v časti obce Stráňavy. V našich lesoch 
žijú aj ďalšie druhy dravej zveri  ako 
vlk, rys ostrovid, ktoré sú tiež zákonom 
chránené, ale aj líška hrdzavá. Z pernatej 
zveri tu žijú dravce ako orol krikľavý, kr-
kavec čierny, myšiak hôrny. 

 O výskyte týchto zákonom chránených 
druhoch zveri , o ich  spôsobe života sa 
dozviete v budúcom čísle našich novín.

Pavol Štadáni - PZ Ostredok

36. ročník Behu oslobodenia obce 
Strečno, plánovaný na 26. apríla, sa ne-
uskutočnil zo známych dôvodov. No 
MUDr. Ján Hanák, jeho dlhoročný 
účastník a nadšenec, ho aj napriek tomu 
absolvoval. „Korona beh nezdolá“ na-
písal na svoju vizitku spolu aj s časom, 
za ktorý ho v nedeľu zvládol. Našli sme 
ju na okne OÚ – v cieli a neskôr nám aj 
zavolal. Čas 1,43:08 je adekvátny jeho 
zdravotnému stavu, keď nie dávno pre-
konal dve ťažké operácie kĺbov. No kto z 
nás by sa mu ale mohol či chcel rovnať? 
Iba on si behom uctil 75. výročie nášho 
oslobodenia.

Výstup na Polom tiež patril k zruše-
ným podujatiam. Ale 12 členov Uhlíka 

Tradičné akcie symbolicky naplnené
aj napriek daždivému počasiu vyšlo k 
pamätníku v plánovanom termíne – 3. 
mája a zapálením sviečky si pripomenuli 
75. výročie skončenia vojny. Pri návra-
te cez Ostredok absolvovali aj tradičné 
občerstvenie pri guľáši, ktorí zabezpečili 
členovia LO Ostredok Strečno. O týždeň 
neskôr – 9. mája na Javorinu vyšli aj čle-
novia DHZ Strečno s rodinami.

Strečnianske hody si zase symbolicky 
pripomenula ľudová hudba Parta, ktorá 
usporiadala 16.  mája o 16. 00 hod. Kon-
cert z dvora. A plánovaný druhý deň 
najväčšej obecnej kultúrnej akcie sme 
mohli stráviť doma alebo v prírode, ako 
nám bolo doporučené, aby sme zame-
dzili šíreniu vírusu.  /pa/

Všetci dobre vieme, že tohtoročné 
Strečnianske hody 2020 museli byť z 
dôvodu koronavírusu zrušené. Na zák-
lade týchto skutočností v Ľudovej hud-
be Parta prišla myšlienka, ako si aspoň 
trochu pripomenúť slávnostné dni v 
Strečne. Vznikol nápad urobiť malý 
koncert na dvore a vysielať ho prostred-
níctvom online facebookovej stránky 
obce Strečno pre širokú verejnosť. Ná-
pad to nebol zlý, i keď spočiatku sme si 
ani neuvedomovali, koľko starostí okolo 
takého online vysielania môže vzniknúť. 
Oslovili sme vedenie obce, pána starostu 
Dušana Štadániho a podstarostku, pani 
Beátu Badibangovú, a predostreli sme 

im náš plán uskutočniť 
Koncert z dvora ako ná-
hradu za Strečnianske 
hody. Nápad sa páčil aj 
vedeniu obce, pustili sme 
sa s nadšením do práce. S 
veľkým prispením pána 
Ľubomíra Bukovinského 
ml., ktorý nám pomohol 
s ozvučením, pána učiteľa 
Michala Klocáňa, ktorý 
sa podujal technicky ten-
to koncert vysielať online 
a pána Libora Klocáňa 
ml., ktorý obsluhoval ka-
meru, sa nám to úspešne 
podarilo. Chceme ešte 
raz poďakovať vedeniu 
obce Strečno a ochotným 
ľudom zo Strečna, že nám 
s prípravou koncertu po-
mohli. 

Marián Praták

Koncert z dvora 
16.5.2020
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Prednedávnom sme slávili v našej far-
nosti krásne slávnosti. Boli to predo-
všetkým Sviatok Božieho Tela a  slávnosť 
prvého sv. prijímania. 

Zaiste, slávnosť prvého sv. prijímania  
sa týka predovšetkým  detí a ich najbliž-
ších. Ale môžeme povedať, že sa týka i 
nás.  Pre každého, kto bol na prvom sv. 
prijímaní,  je potrebné, aby sa vracal  k 
tejto vzácnej chvíli. A slávnosť  iných 
detí je k tomu veľkou možnosťou. A 
napokon,  pravda, ktorú nás učí  Svia-
tok  Božieho Tela sa týka bezprostredne 
rovnako  všetkých nás.  Práve od  toho,  
ako si kto dokáže vytvoriť vzťah a lásku 
k sviatostnému Ježišovi, záleží jeho sku-
točné duchovné šťastie a opravdivý du-
chovný rast. Je veľa dojímavých udalostí, 
o ktorých nám hovorí evanjelium. Patrí 
medzi ne i tá, keď Ježiš vzal na svoje ruky 
malé dieťa,  pritisol si ho k svojmu  srdcu 
a povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského krá-
ľovstva.“ 

Podľa tradície tým malým dieťaťom 
bol neskorší svätec Ignác Antiochijský,  
ktorý v r. 107 podstúpil práve z lásky ku 
Kristovi  mučenícku smrť. Tradícia ho-
vorí i to, že keď bol mladý,  často brával 
priateľov na to miesto a hrdo sa chválil: 
„Tu  ma Ježiš zobral do náručia a pritisol 
si ma k svojmu srdcu.“

Na tejto dojímavej udalosti môžeme 
hlbšie pochopiť dôležitú skutočnosť, 

ktorá sa odohráva v našich životoch. 
Sme zvyknutí, že  keď pristúpime k sv. 
prijímaniu, povieme,  bol som na sv. pri-
jímaní, alebo prijal som Ježiša do svojho 
srdca. Avšak  skutočná pravda je,  že vo 
sv. prijímaní nielen my prijímame Ježiša 
do nášho srdca, ale že aj On  prijíma nás 
do svojho srdca. Napokon Pán  Ježiš to 
povedal výstižne:  „Kto je moje telo a pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“

Preto je dôležité v živote nás, veriacich,  
snažiť sa stále viac a viac chápať,  akým  
darom pre  každého z nás je  Ježiš prí-
tomný vo Sviatosti oltárnej.

Predstavme si, ako si počína malé die-
ťa v blízkosti svojho otca,  najmä keď je 
neisté, vrhá sa mu do náručia, objíma ho 
svojimi malými  rúčkami, túli sa k nemu 
zo všetkých síl. Vtedy ho otec dvíha svo-
jimi silnými rukami  a s ešte väčšou lás-
kou a nežnosťou si ho túli na svoje srd-
ce.  A každé prijatie svätého  prijímania 
je niečo  podobné.  Nielen my objíma-
me Ježiša, keď ho prijímame do svojho 
srdca, ale aj On nás objíma a prijíma do 
svojho  srdca. A je to nesmierne dôležité, 
veď kto z nás si môže povedať, že jeho 
život je bez problémov, kto z nás si môže 
povedať, že nepotrebuje to najistejšie ob-
jatie – Božie objatie.

Veľkou túžbou mnohých  veriacich ľudí 
je aspoň raz v živote putovať do Sv. zeme. 
A  akí sú šťastní tí, ktorým sa to podarilo. 
Ako radi spomínajú: chodil som po svä-

Vzácny dar tých miestach, po miestach, kde sa Ježiš 
narodil, vyučoval, kde zomrel.

Ale pritom si možno málo  uvedomu-
jeme, že náš kostol a každý katolícky 
kostol je čiastkou Svätej zeme. Veď tak 
ako sa Ježiš narodil v Betleheme, tak 
ako chodil po Svätej zemi, aby ohlaso-
val   evanjelium,  tak ako zomrel v Je-
ruzaleme, aby nás vykúpil, tak rovnako 
sa ten istý Ježiš  pri  každej   svätej omši   
duchovne rodí pre každého z nás, aby sa 
pre nás stal  najsilnejším liekom a napĺ-
ňal nás  najväčšou silou a láskou.  

Sv. Tomáš Akvinský  na  otázku,  kto-
rý bol najväčší Ježišov zázrak, odpove-
dal,  že to bolo na Zelený štvrtok,   keď 
ustanovil  Sviatosť oltárnu. A tento svä-
tec  uvažuje ďalej takto: „keď Ježiš konal 
zázraky tak, že uzdravoval chorých,  to 
sa týkalo konkrétne jedného človeka a 
jeho príbuzných, ale tento zázrak sa týka 
všetkých nás. A je to zázrak, ktorý sa 
koná nie raz, ale ustavične.  Záleží len od 
nás, ako to pochopíme alebo presnejšie 
povedané, ako sa  pre veľký  dar otvorí-
me.

Prajem vám všetkým, aby ste prežili 
nastávajúce prázdniny, voľné letné dni,  
ako i celý ďalší život predovšetkým v sile 
tohto vzácneho daru.  

Ježišu, neviditeľný hostiteľ vo Sviatosti 
oltárnej,  ty stojíš a klopeš  pri dverách 
srdca každého z náš, daj, aby sme  mali 
srdce vždy otvorené a prijímali Ťa  so ži-
vou vierou.

Mons. Michal Keblušek, farár

Thomas Ender (1793–1875) bol rakúsky maliar krajín a ak-
varelista. Bol dvojčaťom Johanna Nepomuka Endera (1793–
1854), ktorý taktiež vyštudoval maliarstvo a  pôsobil ako pro-
fesor Viedenskej akadémie výtvarných umení, kde sa venoval 
predovšetkým portrétu a historickej maľbe. Thomas Ender sa 
na Umeleckej akadémii Svätej Anny venoval krajinomaľbe a od 
roku 1810 ho viedol známy akvarelista Laurenz Janscha. Získa-
ním ceny akadémie si zabezpečil podporu kniežaťa Metterni-
cha a v úlohe maliara sa dokonca v rokoch 1817–1818 zúčastnil 
expedície do Brazílie. Po uzavretí manželstva s Therese Árvay 
sa im narodil syn a neskôr dcéra. V roku 1837 bol vymenovaný 
za profesora krajinomaľby na Viedenskej akadémii vied, kde 
pôsobil až do roku 1850. S Uhorskom sa Ender lepšie zoznámil 
počas cesty po Dunaji, kde bol ako dvorný maliar arcikniežaťa 
Jána členom jeho sprievodu. Počas plavby získal nové kontakty, 
na základe ktorých v šesťdesiatych rokoch navštívil Uhorsko. 
Akvarely zachytávajúce horné Uhorsko vytvoril prevažne v 
rokoch 1861 – 1863 a takmer všetky pochádzajú zo súkrom-
nej zbierky grófa Jánosa Waldsteina – Wartenberga, ktorý bol 
právnikom, županom Užskej stolice, amatérskym maliarom a 
zberateľom umenia. Gróf sa s Enderom zoznámil pravdepo-
dobne pri stavbe železničnej trate z Košíc do Oderbergu, na 
ktorej sa inžiniersky podieľal Enderov syn. Dôkazom ich pria-
teľských vzťahov sú maľby Waldsteinovych statkov, kaštieľov, 
ale aj rodových majetkov jeho príbuzných, či známych, ktoré 
pre neho Ender namaľoval. Počas cesty po Uhorsku sa Ender 

stal hosťom aj v kaštieli Medňanských v Strážkach, kde mentor-
sky vplýval na významného maliara Ladislava Medňanského, v 
tom čase ešte len dieťaťa. Práve odtiaľto Ender uskutočnil svoje 
cesty do Vysokých Tatier. Enderove akvarely zo severných a vý-
chodných končín Uhorska (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a 
čiastočne aj Poľsko) zachytávajú malebné roviny, potoky, plesá, 
štíty hôr, hrady, kaštiele, dedinské, ba dokonca aj mestské pro-
stredie s parkami, medzi nimi aj naše krásne Strečno. Kolekcia 
obsahuje 220 akvarelov a v roku 1896 ju gróf Waldstein daroval 
Akadémii vied v Pešti. Je uložená v zbierkach rukopisov pod 
číslom Ms 4409.

Akvarely Strečna od Thomasa Endera
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Franke
Na mimoriadnu situáciu v súvislosti s 

korona vírusom sme zareagovali paralel-
ne s nariadeniami vlády SR zavedením 
celého radu opatrení na zabránenie ší-
renia korona vírusu v našom závode. Už  
dvanásteho marca bolo zavedené povin-
né nosenie ochranných rúšok, od šest-
násteho marca sa zaviedli prísne kontro-
ly merania telesnej teploty pri vstupe do 
areálu závodu. 

Následne boli pri každom vstupe do 
budovy inštalované stojany s automa-
tickým dávkovaním dezinfekcie. V kan-
celárii  typu open space a v spoločnej 
jedálni  sa oddelili pracovné miesta a je-
dálenské stoly  ochrannými sklami. Bola 
vykonaná komplexná  dezinfekcia šatní 
a spoločných priestorov , ktorá prebieha 
pravidelne aj v súčasnosti. Bolo našou 
snahou od prvej chvíle urobiť maximum 
pre ochranu našich zamestnancov a vy-
tvoriť tak bezpečné prostredie pre ich 
prácu.  U zamestnancov, ktorých povaha 
práce to dovolila, bola nariadená práca z 
domu, čím sme minimalizovali kontakt 
a zabránili prípadnému šíreniu akého-
koľvek vírusu.

Volvo Group
Vedenie spoločnosti Volvo Group 

Slovakia sa snažilo reagovať zodpoved-
ne a prijať preventívne opatrenia, ktoré 
ochránia zdravie a bezpečnosť zamest-
nancov a obchodných partnerov. 

Vzhľadom na situáciu sme skrátili 
otváracie hodiny v servisných centrách, 
aby sa jednotlivé zmeny navzájom ne-
stretávali a mohli sme tak chrániť za-
mestnancov a poskytovať požadované 
služby.

Vo všetkých našich Truck centrách sme 
posilnili hygienu, pravidelnú dezinfekciu 
spoločných priestorov, používanie osob-
ných ochranných prostriedkov a kládli 
sme dôraz na dodržiavanie väčších od-
stupov pri prijímaní a odovzdávaní vo-
zidiel. Vodičom sme prinášali tipy, ako 
eliminovať šírenie vírusov a baktérii na 
palube nákladného vozidla.  

Pizzéria Alžbetka
Reagovali sme v priebehu niekoľkých 

dní. Naše posledné finančné  zásoby sme 
minuli na kúpu dezinfekčných gélov a  
rukavíc. Samozrejme zobrali sme to s 
úplnou  vážnosťou a naše priestory sme 
zatvorili.  Taktiež  ubytovanie,  ktoré po-
núkame, sme tiež mali zavreté. 

Dong Hee Slovakia
V priebehu mesiaca marec 2020 sme 

museli reagovať na mimoriadnu situáciu 
tým, že sme zabezpečili všetky protiepi-
demiologické opatrenia na pracoviskách 

spoločnosti a museli sme prispôsobiť vý-
robné procesy zníženým objednávkam 
od našich zákazníkov (Kia Slovakia, 
s.r.o. a Hyundai Czech).

Logistický park P3
Okamžite sme  komunikovali s klien-

tom a nastavili sme spoluprácu prislú-
chajúcu situácii

2. Aký priebeh malo obmedzenie alebo 
zastavenie Vašej činnosti a čo pre Vás 
znamenali?

SIP ŽSR
Úvodné dni sme sa venovali hlav-

ne činnostiam obnovy a zveľaďovania 
priestorov a celého nášho areálu. Pretože 
naša činnosť je zameraná hlavne na ob-
lasť ubytovacích a stravovacích služieb 
a zároveň sme firmou riadenou štátom, 
bolo naše zariadenie SIP Strečno dňa 
26.04.2020 určené ako subjekt hospo-
dárskej mobilizácie, čo pre nás a našich 
zamestnancov bolo opäť niečím novým. 
Poskytovali sme naše služby ľuďom pri-
chádzajúcim zo zahraničia, ktorým bola 
nariadená štátna karanténa. Počas 44 dní 
fungovania ako karanténne stredisko 
sme prijali spolu 148 repatriantov z ce-
lého sveta. Prichádzali z Ameriky, Brazí-
lie, Švédska, Rakúska, Poľska, Ukrajiny, 
Švajčiarska, Nemecka, Česka a podobne. 
Šiestim, ktorí u nás absolvovali povinnú 
karanténu, testy potvrdili prítomnosť 
tohto vírusu a pobyt sa im tak predĺžil 
o ďalšie dva týždne. Našťastie sa s tým 
sami dobre vysporiadali a po opätov-
nom testovaní boli aj oni prepustení do 
domácej karantény. 

Počas týchto pre nás neľahkých dní 
nám pomocnú ruku podali aj hasiči z 
dobrovoľného hasičského zboru v Streč-
ne pod vedením p. Bukovinského, kto-
rým chceme aj touto cestou za ich po-
moc poďakovať. V našom zariadení je 
väčšina pracovníkov, ktorí bývajú práve 
v obci Strečno a aj im patrí vďaka za ich 
odvahu a zodpovedný prístup. Veríme, 
že sme aj my nie malou mierou prispeli 
v boji s touto zákernou pandémiou.

Franke
Nakoľko sa jednotlivé dopady opatrení 

negatívne prejavili  u našich partnerov 
a následne aj u nás, boli sme nútení re-
agovať s cieľom zabezpečiť obmedzenú 
prevádzkyschopnosť a životaschopnosť 
podniku do budúcnosti. V prvom rade 
sme sa po komunikácii s odbormi do-
hodli na poskytnutí 60% náhrady mzdy 
zamestnancom, ktorých charakter práce 
nevyžadoval prítomnosť na pracovisku.  
Následne boli pracovníci manažmen-
tu a administratívy zaradení na prácu 
typu “home office”. V poslednom kroku 
sme boli nútení nepredlžovať pracovné 

zmluvy zamestnancom, ktorým v tomto 
náročnom období končila doba určitá. 
Rozlúčili sme sa s pracovníkmi s mož-
nosťou ich opätovného nástupu po od-
znení krízy. Uvedenými krokmi sme boli 
schopní zabezpečiť, aby výrobný proces 
spoločnosti Franke Slovakia, s.r.o. ne-
bol pozastavený úplne.  Pre predstavu, v 
priebehu mesiaca  apríl sme dosahovali 
30% produkciu oproti nášmu plánu.

Volvo Group
Nákladná doprava zohrávala v tomto 

období veľmi dôležitú úlohu a my sme 
cítili zodpovednosť podporiť našich zá-
kazníkov. Vodiči sa stali našimi hrdina-
mi „v maskách“. Tímy zo siedmich Truck 
Centier pomáhali našim zákazníkom 
udržiavať vozidlá v pohybe aj v tomto 
náročnom období, za čo im patrí veľké 
poďakovanie. Prevádzka vozidiel mohla 
byť vďaka tomu plynulá. Rovnako sme 
za prísnych bezpečnostných a hygienic-
kých podmienok zabezpečovali predaj 
ND a odovzdávanie nových či jazdených 
vozidiel.

Časy, ako sú tieto, nám pripomínajú, že 
sme silnejší, keď sme jednotní!

Pizzeria Alžbetka
Hygienické pravidlá a obmedzenie 

počas krízy sme dodržiavali úplne na 
najvyššej úrovni .Naša prevádzka bola 
zatvorená, dokonca ani výdajné okienko 
sme nemali. Rozvážali sme jedlá a nápo-
je. 

Ľudia sa báli chodiť vonku a takisto 
keď si niekto objednal pizzu, tak bol 3 m 
od auta, dokonca niektorí sa tak báli, že 
chceli, aby sme im ju  hodili . Tak aj sme 
sa troška zasmiali.  Používali sme samo-
zrejme rukavice, dezinfekčné gély, rôzne 
utierky a rúška .

Dong Hee Slovakia
Obmedzenie pre našu spoločnosť zna-

menalo a znamená zníženie tržieb, čo v 
praxi znamená obmedzenie nákupu slu-
žieb a iných činností , ktoré nevyhnutne 
nepotrebujeme.

Logistický park P3
Priebeh bol kontinuálny, mierne ob-

medzený, ale činnosť prerušená nebola, 
čo sa dá hodnotiť pozitíne

3. V súčasnosti sa život v spoločnosti 
vracia do normálu. Platí to i u Vás?

SIP ŽSR
Áno, hneď po ukončení a vyradení náš-

ho strediska z poskytovateľov štátnej ka-
rantény chceme opäť naplno rozbehnúť 
všetky činnosti, ktoré máme v portfóliu. 
Myslíme aj činnosti, ktoré poskytujeme 
verejnosti, ako sú napríklad svadby, ro-
dinné oslavy, ubytovanie pre väčšie sku-
piny a podobne. Veríme, že verejnosť si 
našu snahu všíma a pozitívne ohodnotí 
využívaním našich služieb aj naďalej.

Franke

Korona a jej vplyv na naše podniky a služby
»  Pokračovanie z 1. strany
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Áno. V súčasnosti prebieha opätovný 
nábor operátorov do výroby, postupné 
zvyšovanie produkcie v súvislosti s po-
stupným otváraním trhov našich ob-
chodných partnerov. Každé uvoľnenie 
prísnych opatrení prebieha pod kon-
trolou našej centrály vo Švajčiarsku. Aj 
napriek tomu, že situácia v našom slo-
venskom závode je veľmi priaznivá v 
porovnaní s našimi partnermi, v záujme 
udržania bezpečného prostredia sú stá-
le v platnosti prísne ochranné opatre-
nia  nad rámec vyžadovanej slovenskej 
legislatívy. Spoločnosť Franke Slovakia 
sa  momentálne nachádza stále v červe-
nej fáze (Franke – krízový stav), ktorá 
nariaďuje striktné dodržiavanie bez-
pečnostných a hygienických opatrení. S 
globálnym ústupom korona vírusu a po-
stupným uvoľňovaním vládnych naria-
dení  veríme, že sa čoskoro presunieme 
do oranžovej fázy (Franke – kontrolova-
ný stav).

Volvo
Postupným uvoľňovaním opatrení sa 

všetko začína rozbiehať. Vďaka pribú-
dajúcemu dopytu opäť rozširujeme naše 
otváracie hodiny v Truck Centrách a celý 
kolektív Volvo Group Slovakia je našim 
zákazníkom a obchodným partnerom 
nápomocný. Pociťujeme však, že obdo-
bie pandémie bolo veľmi náročné aj pre 
dopravcov. Objem prepráv sa znížil a 
rovnako aj ceny za prepravované komo-
dity, čo môže byť pre mnohé spoločnosti 
veľmi ťažké preklenúť, ak nie likvidačné. 

Pizzeria Alžbetka
Život sa pomaly, ale isto vracia do nor-

málu. Vidíme to aj u nás v prevádzke. 
Momentálne ľudia chodia na výlety, na-
vštevujú iba slovenské hrady a zámky, 
hory a pohoria, robia  výlety do prírody, 
proste všade, len preč z domu a to platí 
aj v Strečne. Čiže dá sa povedať,  že turiz-
mus začína ožívať. Samozrejme, ľudia sú 
veľmi opatrní, nie je to  taká obsadenosť 
ako minulý rok, ale aj za toto pán Boh 
zaplať.

Dong Hee Slovakia
Platí to len čiastočne.
Logistický part P3
Áno, platí.
4. Je možné v tomto čase už zhodnotiť 

dopady?
SIP ŽSR
Na hodnotenie finančných dopadov 

si počkáme na záver roka, kedy bude-
me vedieť porovnať obraty s predošlými 
rokmi.  Pandémia nám však ukázala, že 
v našom zariadení pracujú schopní a 
odhodlaní ľudia, na ktorých sa môžeme 
spoľahnúť aj v ťažkých časoch a že s nimi 
sa nemusíme obávať budúcnosti.

Franke
Počas celej mimoriadnej situácie sme 

sa snažili svedomito zhodnotiť všetky 
riziká v spoločnosti a samozrejme sa to 
týkalo aj dopadov najmä na finančnú 
stabilitu spoločnosti. V prvom rade bola 
dôležitá bezpečnosť a zdravie zamest-
nancov. Ďalším dôležitým bodom bolo 
zabezpečiť dodávky našim zákazníkom 
aj počas nepriaznivej situácie. Zatiaľ je 
pomerne ťažké zhodnotiť  celkový do-
pad. Posledné mesiace boli náročné, ale 
veríme, že s postupným uvoľňovaním 
reštrikcií a otváraní jednotlivých ekono-
mík sa nám podarí časť straty eliminovať 
v druhej polke roka. 

Volvo Group
Veľa spoločností momentálne bojuje s 

tým, ako sa vysporiadať s ekonomickými 
otázkami a nastavením do budúcna. Aký 
veľký prepad a v akom rozsahu to bude, 
je ťažko predpovedať, ale čaká nás veľmi 
náročné obdobie, a to zrejme platí pre 
každý jeden segment v hospodárstve.

Pizzeria Alžbetka
Áno,  môžeme zhodnotiť, že momen-

tálne sme boli v strate 80 percent za ma-
rec, apríl 48 percent, v máji sa pomaličky 
začíname dostávať do normálu.

Dong Hee Slovakia
Zatiaľ ešte nie, nakoľko nevyrábame na 

plný výkon.
Logistický park P3
Áno, ale skôr interne.
5. Aký vývoj Vášho produktu očaká-

vate?
SIP ŽSR
Chceme konštatovať, že budeme opäť 

úspešní, že naši zákazníci si k nám opäť 
nájdu cestu, že opäť využijú naše služby a 

my ich opäť nesklameme. Dobre bude :)
Franke
V rámci Franke sme jediný závod, kto-

rý vyrába “ colored sinks”, z tohto dôvo-
du veríme v pozitívnu predikciu objemu 
výroby a následného exportu objedná-
vok. Taktiež veríme, že s obnovením a 
znovuotvorením zahraničných trhov a 
prechodom do zelenej fázy sa náš závod 
vráti do “ zabehaných koľají ”.

Volvo Group
Aj my sa snažíme vyrovnať s poklesom 

dopytu - plánujeme iba na krátke ob-
dobie, keďže mnoho vecí sa teraz mení 
veľmi rýchlo a potrebujeme flexibilne re-
agovať. Vidím, že v budúcnosti bude mať 
digitalizácia zelenú. 

Počas tohto obdobia sme sa nemohli 
stretávať,  a tak sme veľa vecí robili v 
zjednodušenej forme za pomoci digitál-
nych technológií. Verím, že týmto sme-
rom sa bude uberať aj vývoj našich pro-
duktov – nových vozidiel a ponúkaných 
služieb. Všetko bude tak jednoduchšie, 
rýchlejšie a dostupnejšie.

Pizzeria Alžbetka
Tento rok už to nebude na sto percent,  

ľudia sú strašne opatrní a sa boja.
Dong Hee Slovakia
Očakávame, že v priebehu 3. štvrťroku 

by sme mali dosahovať plánovaný výkon 
(podľa predbežných informácií našich 
zákazníkov).

Logistický park P3
Mierne znížený záujem klienta, no po-

ciťujeme opatrnosť v dlhodobejších roz-
hodnutiach.

Pripravil a spracoval Ing. Pavol Albrecht

V dnešnej dobe je veľmi aktuálne trie-
denie domového odpadu a jednou z ko-
modít je aj bilogický odpad. Z progra-
mu Ministerstva životného prostredia 
SR, riadiaceho orgánu pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia, 
zabezpečila obec Strečno na podporu 
predchádzania vzniku biologicky rozlo-
žiteľného komunálneho odpadu (BRKO) 
kompostéry pre všetky domácnosti.

Žiadame vlastníkov rodinných do-
mov, ktorí si ešte neprevzali kompostér 
prideľovaný do každej domácnosti, že 
tak môžu vykonať v pracovných dňoch 
v čase od 7,30 – 8,00, resp. od 14,30 – 
15,00 do 20. júla 2020 a tiež počas sobôt 
– 4., 11., 18. júla 2020 v areáli Zberného 
dvora.

Odvoz doporučujeme zabezpečiť au-
tom alebo károu. V prípade, že Vám uve-
dený časový priestor nebude vyhovovať, 
je možné na Obecnom úrade v Strečne 
na tel. 5697 350 dohodnúť vhodný ter-
mín.

Poďakovanie za 
kondolenciu

Vážený pán starosta,
ďakujem Vám za prejavené sympa-

tie, ktoré ste mi poslali po smrti môj-
ho otca, p. Rogera Naëla.

Vaša krajina mala vždy dôležité a 
špeciálne miesto v živote môjho otca. 
Bol k Strečnu a jeho obyvateľom silno 
priviazaný a jeho cesty na Slovensko 
boli pre neho vždy plné emócií.

Posielam Vám priateľský pozdrav a 
zo srdca Vám ďakujem.

Jean-Pierre Naël

PREVZATIE KOMPOSTÉRA
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už od koreňa, kosením by sa znehodno-
tilo. Trhal sa obyčajne v auguste, keď boli 
hlávky semien dozreté. Vytrhnuté hrste 
ľanu (asi 25 stebiel) sa ukladali na po-
vrieslo, ktorým sa zviazali do snopa. Vy-
trhané rastliny sa v snopoch  ukladali na 
pole do riadkov, kde zostávali ležať dva 
až tri týždne. Takto bol ľan pripravený 
na rosenie a močenie. K roseniu dochá-
dza tak, že sa v rastlinách množia huby 
a baktérie, ktoré narúšajú vrchnú vrstvu 
stebla. Huby pomáhajú k oslabeniu oba-
lu, pod ktorým sa nachádza vlákno a to 
sa potom z neho ľahšie uvoľní. Bez tohto 
procesu by sa vlákno z obalu pri trepaní 
neuvoľnilo. Po dvoch, či troch týždňoch 
ľudia museli ľan obrátiť. Dnes majú na to 
vo vyspelých krajinách špeciálne stroje, 
kedysi ľudia robili všetko ručne. Obrá-
tený ľan ležal na poli ešte niekoľko dní, 
podľa potreby a podľa počasia. Ideálne 
bolo, ak sa striedalo vlhko so slnkom. 
Vtedy sa hubám a baktériám darilo naj-
lepšie. V oblastiach, kde sa ľan nevyro-
sil, lebo bolo sucho, ho museli močiť. 
Na oddelenie toboliek so semenami 
od stebla sa používalo rafadlo, drevený 
stolec, uprostred ktorého bol osadený 
jednoradový hrebeň z kovových hrotov, 
vysokých asi 20 cm. Pomedzi ne sa steblá 
ľanu pretiahli, čím sa tobolky so semena-
mi oddelili. „Orafaný“ ľan sa pomocou 
prekríženej pevnej dlhej trávy, povriesla, 
zviazal do malých snopkov a bol pripra-
vený na namáčanie. Ľanové tobolky sa 
vysušili, vylúskali, časť semien sa odlo-
žila pre budúcu sejbu a ostatné sa použili 
ako krmivo pre dobytok.  Odsemenený 
ľan sa močil v močidlách so stojatou 
vodou, do ktorých vkladali snopy. Bol 
to kratší proces ako rosenie, ale namá-
havejší. Močidlá boli jamy vykopané na 
brehu potoka. Do močidiel bola vedená 
odrazená voda z  potoka jarčekom. Ľan 
sa naukladal v snopčekoch pouklada-
ných v radoch na sebe do vyčisteného, 
odbahneného močidla a zaťažil kameň-
mi. Ľan sa močil dovtedy, dokiaľ sa ne-
oddeľovalo od vlákna pazderie (drevitá 
časť stoniek) pri skúške mrvením. Dlho-
ročnou skúsenosťou vedela každá gaz-
diná, kedy je čas vybrať ho z močidla. 
Charakteristická bola aj vôňa, resp. kys-
lastý zápach v okolí močidiel. Keď bol 
ľan už očernetý a zmäknutý, povyberal 
sa a nechal sa stiecť. Potom sa rozložil 
po lúke na vysušenie. Vysušením získal 
šedú farbu. Vysušený ľan sa odviezol do 
humna na ďalšie spracovanie. V teplej-
ších jesenných dňoch ženy ľanové vlák-
no zbavovali pazderia drvením v trepač-
kách a trliciach. Štrbina medzi doskami 

určovala funkciu trlice. Na prvé trepanie 
ľanu, na sekanie, bola štrbina širšia a tr-
lica sa nazývala trepačka alebo sekačka. 
Na dôkladnejšie odstránenie pazderia sa 
používala trlica alebo vytieračka s užšou 
štrbinou. Potom sa ešte vlákno česalo, 
zjemňovalo na česákoch. Česáky boli 
hrebene zo železných klincov. Česaním 
sa získalo jemné ľanové vlákno a drs-
nejšie vlákno, ktoré obsahovalo zvyšky 
pazderia, teda drevitých častí stoniek. 
Vyčesaná hrsť ľanu sa stočila, pomocou 
uzlíka sa urobila hrčka a takto upravené 
hrste sa spájali do venca. Takto vznikali 
kúdele. Na uvoľnenie jemného vlákna 
sa teda ľan musel buchkať, trepať a če-
sať. Ľanové vlákna mali rozličnú dĺžku, 
takže sa nedali použiť na výrobu textilu. 
Ich spriadaním sa však dosiahla rovno-
merná a pevná niť, s ktorou sa už dalo 
dobre pracovať. Z jemných nití sa tkalo 
plátno na posteľné plachty, spodnú bie-
lizeň, košele, obrusy a uteráky. Z nití 
drsného vlákna sa tkalo zrebné plátno, z 
ktorého sa šili vrecia. Pri spriadaní ľanu 
kúdeľ uviazali na praslicu, hrubšiu tyč 
v spodnej časti osadenú na tenkú do-
sku, na ktorej mala priadka nohu, a tak 
ju pridržiavala. Pri pradení sa prstami z 
kúdele vyťahovala niť a nakrúcala sa na 
vretienko alebo na kolovrat. Priadza sa 
v pradenách vyprala, vyvárala (v lúhu z 
popola) a vybielila na slnku. Po vysuše-
ní sa opäť na zvíjačke zvinula do klbiek. 
Takto bola priadza pripravená na tkanie. 
Pred tkaním sa priadza ešte zmotala a 
snovala na motovidle.  Z motovidla sa 
potom zosňala vo forme pradena, ktoré 
malo presne určený počet nití. Ľanové 
plátno sa tkalo na domácky vyrobených 
stavoch, ktoré sa volali krosná. Najprv sa 
nite nasúkali na nitelnicu krosien a po-
tom sa prevliekali priečne nite pomocou 
lodičiek, či člnkov. Utkaná sieťovina na 
krosnách sa stláčala brdom. Po utkaní 
sa plátno bielilo na slnku natiahnuté na 
drevené drúčiky, alebo len voľne polo-
žené na tráve a zaistené proti odviatiu 
vetrom kameňmi tak, že sa pravidelne 
polievalo vodou. Pri polievaní vznikol 
vplyvom slnečných lúčov aktívny kyslík, 
ozón, ktorý bol príčinou prefarbovania 
plátna na bielo. Vybielené plátno bolo 
jemné, voňavé a hygienicky bezchybné. 
Ak bol k dispozícii mangeľ, plátno sa 
zjemňovalo  mangľovaním, aby nado-
budlo hladkosť a lesk. Podobne, ako ľan, 
sa spracovávala aj ďalšia úžitková rast-
lina našich predkov, menej náročná na 
pestovanie, konopa siata. Keďže konopa 
má hrubšie vlákno ako ľan, ľanové plát-
no bolo jemnejšie, krajšie ako konopné. 

Z konopného, hrubšieho plátna, no ešte 
pevnejšieho ako ľan, sa šili skôr nohavi-
ce, „gate“, kapsy, kapsičky deťom do ško-
ly, strožliaky (matrac naplnený slamou), 
vrecia, plachty používané na nosenie 
trávy, kolísky pre bábätká... 

  Ľanové vlákno je po konope najpev-
nejším  prírodným vláknom. Plátno 
vyrobené z neho  má veľmi dobrú saciu 
schopnosť a ľahko sa udržuje. Znesie vy-
sokú teplotu vody pri praní i pri povrcho-
vej úprave žehlením alebo mangľovaním 
a napriek tomu sa vlákno neláme a nede-
formuje. Má samobieliacu vlastnosť, ta-
kže nepotrebuje chemické bielidlá. Je to 
najekologickejšia tkanina, veľmi vhodná 
aj pre deti. Ľanové plátno je silné, odol-
né voči odratiu. Používaním a časom 
sa vlastnosti ľanového vlákna dokonca 
zlepšujú. Ľan neelektrizuje, čím nepriťa-
huje prach, je antibakteriálny a vhodný 
aj pre alergikov. Výrobky z ľanu majú 
krásny lesklý povrch. Tým, že dobre ab-
sorbuje a odvádza vlhkosť a teplo, v zime 
hreje a v lete príjemne chladí. Má výbor-
ne termoregulačné schopnosti. Výrobky 
z ľanu sú priedušné a dokážu absorbovať 
až trojnásobok svojej suchej váhy. Vy-
značuje sa antiseptickými vlastnosťami 
a potláča rast baktérii, húb a plesní. Ke-
ďže sa pri výrobe a spracovaní ľanovej 
tkaniny nepoužívajú chemické procesy, 
ľanová látka je netoxická a nespôsobu-
je podráždenie kože a slizníc. Ľanovej 
látke sa pripisuje aj mierny masážny 
účinok, čím sa podporuje prekrvenie 
a regenerácia pokožky. Výrobky z ľanu 
disponujú ideálnymi vlastnosťami ako 
je  ľahkosť, príjemnosť  na dotyk, lesk, 
trvácnosť. Tkané sú z dlhých vlákien, čo 
ich predurčuje k odolnosti proti oderu a 
pretrhnutiu. Nechutia moľom. Ani pri 
dlhodobom užívaní výrobky nestrácajú 
svoj tvar, naopak stávajú sa jemnejšími 
a mäkšími. Neblednú a neskracujú sa, 
nezrážajú sa. Ľan si aj v dnešnom mo-
dernom svete, kde je využívanie ume-
lých materiálov na poprednom mieste, 
udržiava svoje dobré meno vďaka svojím 

Ľan, úžasná rastlina našich predkov
»  Pokračovanie z 1. strany
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vlastnostiam a liečivej sile, ktoré už po 
stáročia v službách ľudí prejavil. Produk-
ty z ľanu a s použitím ľanových vlákien 
sú vysoko kvalitné a vďaka technológii 
spracovania ekologické. Spracovaný ľan 
hrá dôležitú úlohu aj v stravovaní. Jeho 
konzumáciou dostáva naše telo vysoký 
príjem živín. Ľan sa využíva v značnej 
miere aj na liečebné účely. 

  Aj keď pestovanie a spracovanie ľanu 
bola v minulosti veľmi ťažká práca, 
bola doménou žien, dievok a detí. Muži 
mali predovšetkým na starosti výrobu 
a údržbu nástrojov potrebných na jeho 
spracovanie, orbu pôdy, prípadne zváža-
nie ľanu. Pôda na pestovanie ľanu mu-
sela byť dobrá, polosuchá, aby vyrástol 
vysoký a kvalitný. Ľanové semeno sa 
sialo v čase jarných prác ako posledná 
plodina (mak - ovos – jačmeň – zemiaky 
– ľan), ale až v druhej polovici mája, po 
Žofii. V priebehu celej vegetácie sa mu-
sel ľan zbavovať akejkoľvek buriny. Prvé 
vytrhávanie buriny začínalo vtedy, keď 
bol ľan vysoký 10 – 15 cm a za účasti čo 
najväčšieho počtu členov domácnosti, 
vrátane detí, ktoré buď pleli, alebo vy-
nášali burinu mimo role. Ženy aj potom 
sledovali rast plodiny a popri inej práci, 
podľa potreby, odbehli do ľanu. Využí-
vali sa dobré susedské vzťahy, ženy sa 
zišli raz v jednom, raz v druhom dvore, 
pomáhali si navzájom. A zažili pri tejto 
ťažkej práci aj veľa radosti a veselosti. 
Pradenie nití a tkanie plátna sa robilo 
za dlhých zimných večerov. Priadky boli 
tiež spoločenskou udalosťou v dedine. 
Za slobodnými dievčatami chodili mlá-
denci a záver priadok býval zakončený 
muzikou. Spievali, tancovali a vymýšľali 
všelijaké huncútstva. Výsledok svojej na-
máhavej práce si nesmierne vážili. Ode-
vy si šetrili. Keď pracovali, nosili staršie 
šaty. Vo sviatočný deň, do kostola, či pri 
významnej príležitosti si obliekali novšie 
odevy. Z obdratého šatstva, či posteľ-
ných plachiet ešte ušili niečo nové. Ute-
rák, nástenku do kuchyne, či vrecko na 
mak. Do posledného kúska! 

  V Strečne nám naši predkovia zane-
chali odkaz tejto ťažkej práce s nádher-
ným výsledkom v podobe názvov častí 
našej obce. Každý z nás pozná „Moči-
delné“, kde v minulosti vzniklo veľa 
močidiel pre ľan a konope odrazením 
vody zo „Zadimešného potoka“. Tu boli 
močidlá pre potreby celej dediny. Moja 
a staršia generácia obyvateľov Strečna si 
určite pamätá na zvyšky týchto močidiel. 
Ja mám v detskej, ale dobrej pamäti, aj 
ďalšie močidlo, „Močidlo“ v „Doline“. 
Za „Hornou záhradou“ Hanuliakovcov, 
ktorá kedysi patrila k mlynu Štefana Ha-
nuliaka, za potokom tesne pod horou 
bola zelená lúčka, ktorú sme volali „Mo-

čidlo“ a boli na nej dve ešte veľmi dobre 
zachovalé močidlá a zvyšky ďalších. Jed-
no z tých zachovalých malo štandardnú 
veľkosť, ktorá bola u močidiel približne 6 
x 3 metre, druhé bolo menšie. Mali ešte 
funkčný prítok vody z potoka. Boli však 
veľmi zanesené bahnom, pretože už veľ-
mi dávno ich nikto nepoužíval. Vyzerali 
ako siamské dvojčatá, ako keby boli spo-
jené. Bol to raj pre žaby. Ja som si ako 
dieťa myslela, že to boli bazény na kú-
panie. A to, že sa lúčka volá „Močidlo,“ 
som pripisovala tomu, že je tam vlhko a 
rastie tam vlhkomilná rastlina, nádher-
né záružlie močiarne. Mama mi však 
všetko vysvetlila. Vlastne od nej som sa 
prvýkrát dozvedela, ako sa spracovával 
ľan. Močidlá na „Močidle“ slúžili hlavne 
rodinám mlynárov a horárov, ktorí od 
nepamäti v tejto časti „Doliny“ žili a ro-
dinám z Krakova.

  My, Strečňania, sme veľmi hrdí na to, 
že máme v dedine šikovnú pani Otíliu 
Kadašiovú, ktorú voláme Otka a ako 
si sama hovorí „Otka, čo tká“. Ľudová 
umelecká tkáčka Otka Kadašiová má 
veľa vedomostí o histórii tkania, pesto-
vania a spracovania ľanu a skúseností a 
zručností s pradením, tkaním... Zbierala 
ich celý život a dnes ich podáva ďalej. A 
ako sama hovorí: „Pri tkaní som začala 
pomáhať ako dieťa tak, že ma vozili na 
snovadlách a to isté robím teraz ja s vnú-
čatami. Potom som ako mladá žena tkala 
pre domácu potrebu hlavne koberce. V 
sociálnom ústave, kde som začala praco-
vať, som sa tak zdokonalila, že som za-
čala uvažovať o niečom, čo by nebol len 
koberec. Utkala som obrázok nášho hra-
du Strečno, potom náš erb a bolo zača-
té! Zapáčilo sa mi to tak, že som vytkala 
erby dedín, ktoré patrili do strečnianske-
ho panstva v dobe, keď bola hradnou pa-
ňou Žofia Bosniaková, ktorú ľud miloval 
pre jej dobrotu a spomína na ňu doteraz. 
Pri tkaní erbov som sa naučila veľa o he-
raldike a zopakovala som si dejiny nášho 
kraja. Zistila som, že v každom erbe je 
zakotvená duchovná podstata rodu ale-
bo spoločenstva. Múdrosť je vložená do 
sŕdc svätcov a panien, cit a láska kvitne v 
kvetoch za spevu vtákov, ukazuje svoju 
silu v kmeni stromu a prácou si zasluhu-
je jeho korunu. Vôľa žiť tento ťažký život 
je zobrazená v udatných levoch a jele-
ňoch, sloboda v koníkoch a živej vode, 
bohatstvo v klasoch, poznanie v kvete 
jabloní a v každom jabĺčku, čo dozrie-
va pri jadierku...“ Otka Kadašiová mala 
prvú výstavu na hrade Strečno. Viackrát 
vystavovala v Žiline a v mnohých slo-
venských, českých a poľských mestách a 
dedinách. Je členkou Živeny, ktorá pôso-
bí pri Dome Matice slovenskej v Žiline. 
Veľkolepé výtvarné dielo sa jej podari-

lo remeselne vypracovať pre Slovenské 
národné múzeum v Bratislave. Spolu s 
mladými výtvarníkmi z Martina vytkala 
mamutiu kožušinu z prírodného materi-
álu v plátne. Bola to náročná práca, no 
priniesla svoje ovocie. Mamuta srstna-
tého obdivujú návštevníci múzeí a je vi-
dieť, že tkanie na krosnách je stále cesta 
k vytváraniu krásy. Vo svojom dvore v 
Strečne má Otília Kadašiová  otvorenú 
Kúdeľnú izbu. V Kúdeľnej izbe je vítaný 
ktokoľvek. „Ktokoľvek chce, môže do nej 
nakuknúť,“ hovorí Otka. Kto by  chcel aj 
prednášku o tom, ako sa žilo v minulosti 
a ako sa tkanina vyrábala, Otka ochotne 
výklad poskytne a ukáže, ako sa tká. Na-
vštevuje škôlky, školy, zúčastňuje sa na 
rôznych jarmokoch, výstavách. Otka in-
tenzívne spolupracuje pri organizovaní 
viacerých aktivít, predvádzaní remesiel a 
zachovávaní miestnych tradícií.

AM

Nadchádzajúce okrúhle jubileum – 
sedemstoročnicu našej obce si chceme 
adekvátne pripomenúť. Už v minulom 
čísle sme informovali o prvom stretnutí 
prípravného výboru a rámcovom náčrte 
predstáv osláv.

10. júna sa výbor stretol druhýkrát. 
Otka Moravčíková na ňom predstavila 
ideový koncept budúcej celoročnej pri-
pomienky. Je v štádiu posudzovania a 
priebežného praktického napĺňania. 

V tomto čase sa na našu verejnosť ob-
raciame  s výzvou na prípravu videa o 
Strečne. Najlepšie výtvory v každej ka-
tegórii budú honorované.

Je na tvorcovi či tvorcoch ako požado-
vaný obsah  v doporučovanej max. dĺžke 
15 min stvárni.

Výbor sa dohodol na termíne odovzda-
nia o rok z dôvodu získania dostatočné-
ho rozsahu materiálu. Časový priestor 
by mal umožniť zdokumentovať všetky 
miestne udalosti a tiež všetky ročné ob-
dobia. 

To ale znamená, že potenciálni súťažia-
ci by sa mali už v tomto čase rozhodnúť, 
či sa súťaže zúčastnia a priebežne zhro-
mažďovať materiál.

Súťaž o najkrajšie video Strečna bude 
mať tri kategórie:

7-15 r.,  16-19 r.,  dospelí
Okrem tejto výzvy pre najširšiu verej-

nosť sa opätovne obraciame na všetkých 
majiteľov fotografií či iných dokumentov 
viažucich sa k histórii a životu  v obci  o 
ich poskytnutie organizačnému výboru, 
ktorého predsedom je zástupkyňa sta-
rostu Beáta Badibangová.

/pa/
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Pandémia koronavírusu nám skríži-
la plány a priniesla do našich živo-

tov mnohé zmeny. Chýbalo nám, a stále 
chýba, toho celkom veľa. Toho, čo sme 
vždy považovali za bežné a samozrejmé. 
Nemali sme veľa možností stretávať sa, 
mnohí ľudia prišli o zamestnanie, deti o 
spoločnosť druhých detí, spolužiakov... 
Aj nosením rúšok sme prestali voľne 
dýchať. Náš život ovplyvnilo mnoho 
obmedzení. Dôsledky šírenia koronaví-
rusu zasiahli aj katolícku cirkev na Slo-
vensku. Protiepidemiologické opatrenia 
zasiahli do fungovania farností, vrátane 
možnosti sláviť verejné bohoslužby. 
Predseda vlády Slovenskej republiky 
Konferencii biskupov Slovenska ozná-
mil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 
3. 2020 sa nesmú na území Slovenska 
sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz 
biskupi prijali s veľkou bolesťou, žia-
dali však všetkých kňazov a veriacich, 
aby ho uposlúchli. Mnohí z nás si kládli 
otázky, aké to bude bez účasti na boho-
službe, aká bude Veľká noc bez návštevy 
kostola..., pretože nič podobné sme ešte 
nezažili. Všade však bolo cítiť, že ľudia 
vzali situáciu s epidémiou veľmi zodpo-
vedne a vážne. Po počiatočnom šoku sa  
pred nami začali otvárať nové situácie, 
možnosti, ponuky zo strany nášho pána 
farára, Michala Kebluška a obyvateľov 
našej farnosti. 15. marec 2020 bol prvou 
nedeľou bez osobnej účasti veriacich na 
bohoslužbách. Pán farár nám na inter-
netovej stránke farnosti Strečno uve-
rejnil svoj príhovor, ktorý sme vnímali 
ako náhradu za nedeľnú kázeň. V prí-
hovore nás pán farár  povzbudil a uistil, 
že v jeho modlitbách myslí denne na 
nás, na našu farnosť, ale i na náš národ, 
ba i celý svet. Rovnako prosí i nás, aby 
sme sa na tieto úmysly denne modlili, 
pretože modlitba je kyslík, ktorý nám 
pomáha ľahšie  dýchať aj v ťažších chví-
ľach života. Tiež nás prosí, aby sme si aj 
počas týchto dní zachovali pravú zbož-
nosť. Pán farár ďalej vyjadruje vieru, že 
v týchto dňoch využívame dar kresťan-
ských médií, pomocou ktorých môže-
me, či už  skrze televíziu Lux sledovať, 
alebo cez rádio Lumen počúvať sväté 
omše ako i iné duchovné programy a 
je nám za to vďačný. A keďže farnosť 
je rodina, ponúkol nám i možnosť, že 
by sme  doma boli každý deň  duchov-
ne spojení v modlitbe v čase od 17. 30 
do 18 hod. Taktiež nás povzbudil, aby 
sme sa obohacovali čítaním toho,  čo je 
pre nás najviac osožné. Ponúkol nám k 
tomu list nášho otca biskupa Tomáša 
Galisa, výzvu otcov biskupov, osobný 

list hovorcu KBS Martina Kramaru, či 
výstižnú homíliu pre tieto dni od Juraja 
Viteka. Nedeľným príhovorom 22. mar-
ca pán farár zaviedol naše myšlienky 
na hodnoty, ktoré sa dajú žiť aj mimo 
chrámu. Vyzval nás, aby sme sa mod-
lili. Začínali a končili deň modlitbou, 
modlili sa v rodinách spoločne, preto-
že spoločná modlitba je najcennejšou 
chvíľou jednoty a aj keď sa nemôžeme 
stretávať, duchovne prepojení môže-
me byť stále, a to je tiež vzácna chvíľa 
jednoty. Opäť  povzbudil, aby sme sa v 
našej farnosti, teda v našej rodine,  na-
ďalej duchovne spájali najmä v čase od 
17.30 do 18.00 hod. Slovami svätej Te-
rézie Avilskej nás pán farár povzbudil k 
duchovnému svätému prijímaniu: „Keď 
nemáte možnosť ísť na sväté prijímanie, 
prijímajte duchovne sväté prijímanie. 
Keď tak budete konať často,  prinesie 
vám to duchovné ovocie, príde do váš-
ho srdca nový pokoj a radosť.“ Zdôraz-
nil, že je tu chvíľa viac sa  obetovať  pre 
druhých. Poprosil najmä mladších, aby 
vedeli myslieť na starších a najmä, keď 
je to potrebné, aby im pomohli svojou 
ochotou a službou. V online príhovore 
pána farára v nedeľu 29. marca sme sa 
spoločne zamysleli nad piatkovou ado-
ráciou,  spoločnou modlitbou, počú-
vaním Božieho slova, ktorej predsedal 
svätý otec, pápež František. Konala sa 
na prázdnom námestí pred Bazilikou 
svätého Petra a bola vysielaná cez médiá 
o 18.00 hod. Adoráciu pápež František 
zakončil eucharistickým požehnaním 
Urbi et Orbi. Toto eucharistické po-
žehnanie určené mestu Rím a celému 
svetu bolo spojené s možnosťou získať 
plnomocné odpustky v duchu dekrétu 
Apoštolskej penitenciárie vydaného v 
súvislosti s naliehavou situáciou nákazy 
Covid-19. Pán farár ponúkol veriacim 
celý príhovor pápeža Františka na inter-
netovej stránke našej farnosti. Zdôraz-
nil, že aj keď v Božom chráme zatiaľ Bo-
žie slovo nemôžeme počúvať, aby sme s 
väčšou vážnosťou a horlivosťou vo svo-
jich domácnostiach brali  do rúk  Písmo 
sväté. Pre tých, ktorí ho doma nemajú, 
ponúkol možnosť Sväté písmo   čítať, 
ako i počúvať  prostredníctvom našej 
webovej stránky. Ďalej nás vyzval, aby 
sme nezabúdali na pravé hodnoty kres-
ťana:  Božie Slovo, Kristov kríž a Božiu 
Matku. Sú to hodnoty, ktoré môžu na-
pomôcť zvládnuť aj túto ťažkú situáciu a 
prežiť hodnotnejšie nastávajúce posled-
né pôstne dni. Rovnako každý z nás, 
keďže nemôžeme v chráme prežívať 
obetu Kristovho kríža, môžeme  v tých-

to dňoch doma viac upriamiť svoj zrak  
na kríž. Zotrvať srdcom pod krížom.  
Jedine tam nájdeme novú silu, ale i od-
poveď. Nedeľným online príhovorom 
pána farára  5.apríla 2020 sme vstúpili 
do Veľkého týždňa, najsvätejšieho týžd-
ňa v cirkevnom roku. Príhovor bol pre 
nás povzbudením, že aj keď nemôžeme 
prichádzať do Božieho chrámu, byť fy-
zicky prítomní na dojímavých obra-
doch, ktoré vždy bývali v  týchto dňoch, 
je možné ho prežiť hodnotne. Slovami 
pána farára: „Pred našim   duchovným 
zrakom má byť upriamená pozornosť 
na kríž viac ako inokedy. Na spoločnú 
svätú spoveď, na dojímavé obrady  do 
kostola tentoraz nemôžeme ísť, ale pre-
mýšľať nad životom, vzbudiť si dokona-
lú ľútosť nad našimi hriechmi, postaviť 
sa s pokorným srdcom pod Kristov kríž 
môžeme všetci. Urobme tak! Konajme 
to, čo môžeme! Obrazne povedané, 
pretvorme naše domy  na kostol! Po-
stavme si v izbe  na stôl kríž, vedľa neho 
položme  Písmo sväté a sviecu!  Jedine 
pri pohľade na kríž načerpáme novú 
silu.  Pri pozornom čítaní svätého Pís-
ma, najmä v statiach o umučení nášho 
Pána nájdeme  odpoveď na zmysel, ale 
i utrpenie nášho  života. Pri pohľade na 
zapálenú sviecu pochopíme,  kde je pre 
nás najväčšie  svetlo aj v tmách nášho 
súčasného neľahkého života. Nezabud-
nime!: Najväčšie bohatstvo človeka je 
jeho duchovná vyrovnanosť. Keď sa o 
túto hodnotu budeme snažiť, potom 
nielen tento vzácny týždeň, ale  každý  
v našom ďalšom živote môže byť veľ-
ký.“ Pán farár online pozdravil všetkých 
mladých ľudí v Strečne pri príležitosti 
slávenia 35. Svetového dňa mládeže so 
slovami: „Myslím dnes zvlášť na vás. 
Mladí priatelia, dnes, na Kvetnú ne-
deľu, sa v Cirkvi slávi 35. svetový deň 
mládeže. Je to dnes váš deň. Všetkých 
vás pozdravujem, prajem a vyprosujem 
vám na príhovor Božej matky veľa  síl a 
odvahy otvoriť sa pre Božiu lásku. Svätý 
Otec František k tomuto dňu vydal po-
solstvo zvlášť pre vás. Môžete si ho pre-
čítať v plnom znení nižšie“.

7. apríla 2020 nás všetkých veľmi prí-
jemne prekvapil oznam na facebooko-
vej stránke obce Strečno:  „Keďže sa 
nemôžeme toho času spolu schádzať v 
našom farskom kostole sv. Žofie vzhľa-
dom na situáciu ohľadom koronavíru-
su, pripravujeme pre Vás v spolupráci s 
obcou, firmou VJkontrol a firmou Te-
sMedia online vysielanie svätých omší 
priamo z nášho kostola v Strečne. Od 
pondelka spúšťame testovanie pripoje-
nia. Pevne veríme a dúfame, že aspoň 
takto spoločne prežijeme veľkonočné 
sviatky. Podrobné informácie o pripra-

Naša farnosť počas koronakrízy
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vovaných bohoslužbách nájdete v stre-
du 8. 4. 2020 na internetových strán-
kach našej farnosti a obce Strečno“ a už 
9. apríla, na Zelený štvrtok o 18.00 sme 
mali možnosť sledovať obrady z nášho 
kostola v televízii alebo na facebooko-
vej stránke našej obce. Online boli od-
vysielané obrady Veľkého piatka, Bielej 
soboty, omše na Veľkonočnú nedeľu a 
Veľkonočný pondelok. Online vysiela-
nie nám umožňuje aj naďalej sledovanie 
nedeľných omší. S pomocou ochotných 
a šikovných ľudí sa naplnila myšlienka 
a túžba pána farára spojiť sa s veriacimi 
našej farnosti takouto formou. A ľudia 
s veľkou, otvorenou radosťou a vďač-
nosťou sledovali a sledujú každý prenos 
omší vo veľmi veľkom počte. Veď už 
prvý prenos na Zelený štvrtok sledo-
valo len cez facebook 1700 ľudí. Omšu 
na Veľkonočnú nedeľu si online pozrelo 
2000 ľudí. Nedeľná omša 19. apríla mala 
až 3400 pozretí! 

A sledovateľmi neboli len obyvatelia 
našej obce. Prenosy omší z nášho kos-
tola sledujú ľudia z okolitých dedín, z 
Púchova, z Rajca...a vo veľkom počte 
zasielajú komentáre, slová vďaky za du-
chovnú účasť na svätej omši v našom 
kostole, slová uznania, slová na oslavu 
Boha... Od stredy 6. mája máme na Slo-
vensku ďalšiu fázu uvoľnenia karantén-
nych opatrení. Sväté omše sú slúžené v 
kostole svätej Žofie od nedele 10.5.2020. 
Pre osoby staršie ako 65 rokov, na zákla-
de odporúčania hlavného hygienika SR, 
sú sväté omše s platnosťou na nedeľu od 
9.mája. Všetko však prebieha aj naďa-
lej s mnohými obmedzeniami. Prenos 
nedeľnej svätej omše formou káblovej 
televízie a na facebookuje tak stále k 
dispozícii.

Tento článok som napísala s jediným 
zámerom, a to  zhrnúť do jednej veľ-
kej vďaky všetky prejavy vďačnosti nás 
veriacich „vtiahnutých“ do tohto bo-
humilého diela. Veľká vďaka nás všet-
kých patrí pánovi farárovi Michalovi 
Kebluškovi, že nám od začiatku záka-
zu živej účasti na svätej omši v kostole 
prostredníctvom internetu poskytoval 
kontakt so živým Božím slovom cez 
nedeľné príhovory plné povzbudení a 
poskytoval nám informácie o živote v 
Cirkvi. Veľká vďaka nás veriacich patrí 
pánovi farárovi, vedeniu obce Strečno a 
všetkým tým, čo zabezpečili realizáciu 
prenosu svätých omší do našich domo-
vov, ale aj tým, ktorí vynašli, vynalieza-
jú a používajú technické vymoženosti 
múdro a užitočne pre dobro ľudstva, na 
Božiu slávu. V našej farnosti je vďaka 
všetkým Božie slovo, aj napriek neľah-
kej dobe, živé.

AM

3. júla 2020 sa dožíva životného jubi-
lea, šesťdesiat rokov, náš duchovný otec, 
Mons. Mgr. Michal Keblušek. Narodil sa 
3. júla 1960 v Bytči. Za kňaza bol vysvä-
tený 17.06.1984. Ako kaplán pôsobil v 
rokoch 1984 a 1985 vo farnosti Žilina - 
mesto a nasledujúcich šesť rokov  (1984 
- 1990) vo farnosti Rajec. V roku 1990 sa 
stal administrátorom vo farnosti Udiča. 
Vo farnosti Rajec bol administrátorom  
trinásť rokov (1990 - 2003). Ďalších 
takmer sedemnásť rokov bol farárom vo 
farnosti Púchov a v rokoch 2005 až 2019 
aj dekanom Dekanátu Púchov. Od 1. júla 
2019 je farárom vo farnosti Strečno. My, 
obyvatelia farnosti Strečno, sa tešíme z 
prítomnosti pána farára Kebluška medzi 
nami a radostne prijímame jeho kňazskú 
službu, ktorou nás zahŕňa. Veď on tak 
často zdôrazňuje, že zmysel jeho kňaz-
skej služby spočíva v tom, že chce praco-
vať na česť a slávu Pána Boha a pre dobro 
ľudí. Sme vďační, že naše deti krstom 
prijíma za Božie deti, školopovinné deti 
privádza k Pánu Ježišovi, mladých pri-
pravuje na sviatosť manželstva a umiera-
júcim otvára Božie kráľovstvo. Vo svia-
tosti zmierenia nám sprostredkuje Božiu 
lásku a milosrdenstvo. Svoje poslanie 
napĺňa i v tomto čase, ktorý pripravil 
nikým neočakávané podmienky, no svo-
jím prístupom našiel cestu pre našu stálu 
duchovnú podporu. Vždy máme hlboký 
duchovný zážitok, keď slúži svätú omšu. 
Jeho kázne sú pre nás povzbudením, 
potešením, poučením, ohlasovaním 
Kristovho tajomstva, oslavou Božej prí-
tomnosti... Pri jubileách zvykneme bi-
lancovať, spomínať a ďakovať za prežité 
roky, za kňazské povolanie. Ďakujeme 
Pánu Bohu za milosť, že nášho duchov-
ného otca Michala Kebluška povolal do 
kňazskej služby! My, veriaci, cítime, že 
je stále pri nás a ako dobrý pastier nám 
pomáha dostať sa do neba. Je náš pria-
teľ, skvelý kazateľ. V roku 1918 vyšla vo 
vydavateľstve MTM Levoča zbierka jeho 
kázní a príhovorov pod názvom Božie 
slovo pýta každé srdce, v ktorých si veľ-
mi pozorne všíma osudovo významné a 
príznačné znaky našich čias, reflektuje 
problémy dnešnej doby, ktoré neobchá-
dzajú ani kresťanov. Pán farár Michal 
Keblušek je nielen dobrý duchovný 
pastier jemu zvereného stáda, ale je aj 
veľmi pracovitý človek a skvelý organi-
zátor. Vo všetkých farnostiach, v kto-
rých pôsobil, zanechal po sebe hlbokú 
stopu „staviteľa“. Počas jeho pôsobenia 
vo farnosti Rajec zabezpečoval rozsiahle 
rekonštrukčné práce na farskom kostole 

svätého Ladislava. Dal úplne zrekonštru-
ovať farskú budovu. V rokoch 1990-1992 
postavil kostol Sedembolestnej Panny 
Márie v Ďurčinej, rajeckej filiálke. Or-
ganizačne viedol i stavbu domu pre Spo-
ločenstvo dcér kresťanskej lásky svätého 
Vincenta de Paul. Rekonštrukčné práce 
neobišli ani kaplnky vo Veľkej Čiernej 
a v Malej Čiernej. Vo filiálkach Zbyňov, 
Kľače, Jasenové a Šuja do domov smútku 
zaobstaral liturgické zariadenia, aby sa v 
nich mohli pravidelne slúžiť sväté omše. 
V rokoch 1998 - 2000 postavil kostol 
Božského Srdca Ježišovho v Jasenovom. 
Počas pôsobenia vo farnosti Púchov, 
okrem iného, organizačne zabezpečoval 
stavebné práce na rekonštrukcii prístav-
by starej fary, dokončení výstavby novej 
cirkevnej školy, stavby kostola vo filiál-
ke púchovskej farnosti, v Streženiciach, 
novej kaplnky v areáli kúpeľov Nimnica 
a stavby cirkevnej materskej školy, pre 
ktorú sa veľmi angažoval. 

  Pri príležitosti významného životné-
ho jubilea  pána farára Michala Kebluška 
chcem v mene všetkých veriacich far-
nosti Strečno poďakovať nášmu Páno-
vi, že nám dal dobrého kňaza a v mod-
litbách poprosiť pre neho o dar zdravia 
a požehnanie. Nech ho svätý Michal aj 
naďalej ochraňuje, pomáha mu a sprevá-
dza na neľahkej púti, púti pastiera, ktorý 
vedie svoje stádo do Božieho košiara!

Anna Melišová

Duchovný otec  
Mons. Mgr. Michal Keblušek jubiluje
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Vážení rodičia a priatelia školy.
Od 13.3. 2020 bola škola uzavretá z dô-

vodu epidemiologickej situácie v súvis-
losti s rozšírením ochorenia COVID-19. 
Celé Slovensko sa ponorilo do hrozivých 
obáv, opatrení a mimoriadneho núdzo-
vého stavu. V súlade s usmerneniami 
ministerstva školstva aj naša škola pre-
šla na dištančnú formu vzdelávania, s 
ktorou sa museli popasovať všetci: ško-
la, učitelia, deti, ale aj rodičia. Bolo to 
náročné obdobie a pevne veríme, že ho 
máme už za sebou. 

Počas prerušenej dochádzkovej formy 
vyučovania sme prešli na rôzne formy 
dištančného vzdelávania. Našou základ-
nou komunikačnou platformou sa stal 
školský informačný systém EduPage, 
prostredníctvom ktorého sme komuni-
kovali navzájom, ale aj so žiakmi a ro-
dičmi. Pri výučbe na diaľku sme ďalej 
využívali telefonickú a emailovú komu-
nikáciu s rodičmi a žiakmi. Vyučovanie 
prebiehalo približne podľa predošlého 
platného rozvrhu. Učitelia volili metó-
dya spôsoby dištančnej výučby žiakov 
v závislosti od technických možností, 
nastavenia kolektívu triedy a na základe 
potrieb žiakov. Učitelia okrem EduPa-
ge využívali na komunikáciu a výučbu 
aj email, Zoom, Messenger, Viber, atď. 
Vzdelávací obsah učitelia posielali žia-
kom aj pripravený v programoch MS 
Word (poznámky, texty, úlohy, atď.),  
MS  Powerpoint (prezentácie), Adobe 
Acrobat Reader (.pdf  výučbové súbory 
a materiály), pripravovali video a audio 
nahrávky výkladu učiva, hojne boli vy-
užívané aj online dostupné edukačné 
videá na rôznych internetových platfor-
mách (napr. youtube, stream a pod.). Vo 
viacerých predmetoch sa učitelia snažili 
vyučovať aj prostredníctvom videokon-
ferencií.Súčasťou práce žiakov bola aj 
tvorba projektov na zvolené témy.

Žiakom a rodinám, ktoré mali problém 
s IKT vybavením v domácnosti, škola 
ponúkla možnosť zapožičania výpočto-
vej techniky. 

Popri dištančnom vzdelávaní sa škola 
musela vysporiadať aj s komplikovaný-
mi, niekedy zmätočnými a aj protirečia-
cimi pokynmi v rôznych oblastiach, kto-
ré sa týkali výučby, epidemiologických 
opatrení, otvorenia školy, objednávania 
učebníc a pod. 

Školu sme otvorili po rozhodnutí zria-
ďovateľa 1.6. 2020 pre 1. – 5. ročník. V 
tomto termíne nastúpilo viac ako 80 % 
žiakov týchto ročníkov (postupne sa pri-
dávali aj ďalší). Žiakov sme privítali za 
realizácie veľmi prísnych hygienických 

a epidemiologických opatrení. Podarilo 
sa nám otvoriť všetky pôvodné triedy 
bez nutnosti spájania, čo uľahčovalo vý-
učbu a prácu s deťmi. Konečne sa mohli 
učitelia stretnúť na vyučovaní so svoji-
mi žiakmi aj inde ako v online „kyber“ 
priestore. Online vzdelávanie má veľa 
výhod, ale nikdy plnohodnotne nena-
hradí osobný a ľudský kontakt učiteľa 
so žiakom.Učiteľom žiaci veľmi chýbali. 
Žiakov, ktorí zostali doma sme sa snaži-
li naďalej vzdelávať dištančnou formou. 
Podobne sme aspoň na krátku dobu v 
škole privítali 22.6. 2020 aj žiakov 6. - 9. 
ročníka.Dochádzka do školy z rozhod-
nutia ministerstva bola na dobrovoľnej 
báze zo strany rodičov. 

Žiaci 9. ročníka sa za zložitých okol-
ností uchádzali o štúdium na stredných 
školách. Potešujúce je, že všetci sa dosta-
li na školy už v prvom kole a mnohí aj na 
viac škôl naraz.

V júni nás zastihla nečakaná a veľmi 
smutná správa o smrti našej veľmi ob-
ľúbenej pani učiteľky, kolegyne a skvelej 
priateľky, Mgr. Jarky Kubišovej. Tí, ktorí 
ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Počas obdobia zatvorených škôl sme 
začali rekonštruovať šatne (pôvodne 
sme sa do toho chceli pustiť v lete). Túto 
obnovu sme dočasne museli prerušiť 
pre nástup žiakov do školy. V súvislosti 
s budovaním bezpečnostných opatrení 
v škole sme inštalovali do verejne prí-
stupných častí budovy školy (vchody a 
chodby) bezpečnostný kamerový sys-
tém a videovrátnika. Žiaľ, po tragickej 
udalosti v blízkych Vrútkach, sa uka-
zuje nevyhnutnosť väčšieho zabezpe-
čenia školských priestorov. V priebehu 
leta chceme dokončiť vybavenie každej 
triedy interaktívnymi tabuľami a pro-
jektormi. Dokúpia sa šatňové skrinky 
pre každého žiaka (zatiaľ mala približne 
polovica žiakov školy šatňovú skrinku). 
Tieto a aj ďalšie technické zmeny a opra-
vy v škole budú financované najmä z 
vlastných zdrojov školy: výťažok z plesu 
(predovšetkým šatňové skrinky), výťa-
žok z 2% zaplatenej dane, finančný dar 
od Nadácie Spoločne pre región, výhra 
v súťaži SSE (veľká zásluha detí a pani 
učiteľky 2. triedy a všetkých hlasujúcich) 
a pod. Sme v očakávaní prestavby od-
borných učební fyziky, chémie, biológie 
a cudzích jazykov, ktorú bude realizovať 
zriaďovateľ školy - obec Strečno v blízkej 
budúcnosti.

Všetkým Vám prajem za našu školu 
pekné a Covidom nerušené leto.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

Úspechynašich žiakov v súťažiach
Žiaci 1. stupňa sa zapojili do 5. roční-

ka výtvarnej súťaže pre základné školy 
z územia miestnej akčnej skupiny MAS 
Terchovská dolina s názvom: „Naša obec 
– Naša miestna akčná skupina“.Žiaci 2. 
triedy získali so svojou kolážou krásne 3. 
miesto a Nikolka Beháňová zo 4. triedy 
bola ocenená v kategórií B (4.-6. ročník). 
Získala cenu poroty. Cieľom súťaže bolo 
dať žiakom  priestor výtvarne stvárniť 
prírodu, pamiatky, tradície a kultúru  
obce. Mladé talenty si tak mohli  zvýšiť 
povedomie a prehĺbiť  záujem  o svoju 
obec Strečno. 

• • • • • • • • • • • • • • •
Žiaci 2. ročníka sa zapojili do súťaže 

so Štukesom vyhlásenej SSE – Stredo-
slovenská energetika. Pripravili koláž 
na tému „Ako hravo šetríme energiu“. 
Počas vyučovania si žiaci rozširovali 
svoje vedomosti o možnostiach šetrenia 
elektrickej energie, o ekologických spô-
soboch výroby elektrickej energie a jej 
využití v domácnosti. Z vyše 200 prác 
vybrala komisia prácu našich druhákov 
do užšieho výberu 15 najlepších. Násled-
ne mohla verejnosť hlasovať na faceboo-
kovskej stránke za najkrajšie koláže, kto-
ré boli ocenené finančnou výhrou. Naša 
škola získala dostatočný počet hlasov a 
s prácou našich druhákov sa umiestnila 
na 3. mieste. Pre školu získali finančnú 
výhru 1500€.

Aj v tomto polroku sa naši žiaci zapojili 
do predmetových olympiád. Do okres-
ného kola biologickej olympiády, ka-
tegória C, postúpili žiačky 8. a 9. ročníka 
– Katka Fuňaková a EmmkaTroščáková. 
Obidve túto náročnú súťaž zvládli ako 
úspešné riešiteľky.

V kategórii D biologickej olympiády 
sa tesne pred uzavretím školy pre šíriacu 
sa pandémiu konalo školské kolo, v kto-
rom súťažili žiaci 7. ročníka. Na 1. mieste 
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sa umiestnil Filip Leščinský, na 2. mieste 
Anetka Trnovcová a na 3. mieste Samko 
Oberta. Prví dvaja postúpili do okresné-
ho kola, ktoré sa však už neuskutočnilo z 
epidemiologických dôvodov. 

Počas celého školského roku sa na 
súťaž v kategóriách E a F biologickej 
olympiády pripravovali: Kristínka Tr-
novcová (6. tr.) a žiaci 5. triedy – Emka 
Vojvodová, Emka Obertová, Vivien Me-
lová, Alenka Dubovská, Larika Prielož-
ná, Sabinka Klimová a Matyas Vengloř. 
Okresné kolá sa, žiaľ, nekonali.

• • • • • • • • • • • • • • •
29.1.2020, 5.2.2020 - Hviezdoslavov 

Kubín. Tradičná recitačná súťaž v pred-
nese v poézie a prózy žiakov sa konala 
29. januára pre žiakov 1. stupňa a pre 
žiakov 2. stupňa sa konala 5. februára. 
Žiaci boli rozdelení do troch kategórií –

2.-4. ročník, 5.-6. ročník, 7.-9. ročník. 
V školskom kole sa prezentovali žiaci 

– víťazi z triednych kôl, 27 žiakov z 1. 
stupňa a 16 žiakov z 2. stupňa. Víťazi boli 
odmenení krásnymi knižkami.

Vyhodnotenie:
Poézia (2.-4. roč.)
1. Jakub Kubička (4.tr.)
2. Anton Peško (3.A)
3. Simona Mazúrová (3.A)
Próza (2.-4.roč.)
1. SaškaPialová (3.A)
2. Samko Kadaši (3.B)
3. Timonko Tavač (3.B)
Poézia (5.-6. roč.)
1. neudelené
2. Sárka Pratáková (5.tr.); Ninka Kada-

šiová(5.tr.)
3.Sabinka Klimová (5.tr.); Viki Hruš-

ková (6.tr.)
Próza (5.-6.)
1. Viki Benedigová (6.tr.)
2. Alenka Dubovská (5.tr.)
3. Nelka Pratáková (6.tr.)
Poézia (7.-9.roč.)

1. neudelené
2. Jakub Beháň(8.tr.)
3. Timea Ovečková(8.tr.)
Víťazi školských kôl reprezentovali 

našu školu na Okresnom kole v Žiline. 
SaškaPialová z 3.A obsadila krásne 4. 
miesto.

• • • • • • • • • • • • • • •
7.2.2020 - Stretnutie s Andersenom
Zatúžili sme po stretnutí so svetozná-

mym rozprávkarom. Takýmto spôso-
bom si žiaci 5. ročníka podporili rozvoj 
čitateľskej gramotnosti. Dnes je kontakt 
s knihou naozaj vzácny, preto je žiada-
né ho žiakom sprostredkovať aj formou 
rôznych aktivít. Práve táto bola jednou z 
nich. Každý piatak si vybral jednu roz-
právku od H.Ch. Andersena, prečítal si 
ju, spracoval a prezentoval ju. O autoro-
vi sme vyhľadávali rôzne informácie a  
zaujímavosti.

• • • • • • • • • • • • • • •
21.2.2020 - Karnevalový deň
Žiaci 8. ročníka - Jakub Beháň, Filip 

Vereš, Patrik Kubo, Elenka Kazimírová, 
Katka Fuňaková a Tamarka Prieložná, 
pod vedením pani učiteľky E. Trnovco-
vej, si 21. februára pripravili karnevalo-
vé kostýmy, ktorými sa prezentovali pri 
príchode žiakov, zamestnancov i rodičov 
počas Karnevalového dňa. Pri veselých 
tónoch hudby ponúkali sladkú malič-
kosť s prianím. Vytvorili akýsi ,,uvítací 
výbor“, ktorý odštartoval výnimočnú 
akciu. Počas dňa žiaci 1. stupňa spolu s 
triednymi učiteľmi absolvovali karneval 
v telocvični, kde si učitelia pre nich pri-
pravili rôzne súťaže s odmenami. Žiaci 
5.-9. ročníka s triednymi učiteľmi tvorili 
karnevalové masky, ktoré sa vyhodnoco-
vali. Tie potom zdobili sálu kultúrneho 
domu počas fašiangovej zábavy. O ob-
čerstvenie a ceny sa nám postarala Rada 
rodičov pri ZŠ SNP Strečno. Ďakujeme!

• • • • • • • • • • • • • • •

3.3.2020 - Čítame si Milana Lasicu
Žiaci 7. ročníka pod vedením pani 

učiteľkyE.Trnovcovej si 3. marca zvolili 
menej tradičnú aktivitu na podporu či-
tateľskej gramotnosti, rozvoja pozitívne-
ho prístupu k čítaniu, tvorivosti, samo-
statnosti, ale i spolupráce. Pravidelne si 
vyberáme autora nielen z minulosti, ale 
aj zo súčasnosti. Tentoraz sme si vybra-
li súčasného autora básní, humoristu 
Milana Lasicu. Inšpirovali sme sa touto 
osobou aj preto, pretože jeho básne za-
rezonovali počas Hviezdoslavovho Ku-
bína. Rozhodli sme sa lepšie ho spoznať.

Žiaci narábali s novými informáciami, 
pripravovali si referát, inšpirovali sa jeho 
básňami. Pripravili si v skupine svoju bá-
seň inšpirovanú tvorbou Milana Lasicu. 
V závere svoje práce odprezentovali.

• • • • • • • • • • • • • • •
Zápis do 1. ročníka
V novom školskom roku privítame v 

našej škole 17 nových prváčikov. Zápis 
prebiehal v máji neštandardne -online, 
bez účasti detí. Tešíme sa na september, 
kedy ich privítame a prvýkrát si naši naj-
menší zasadnú do školských lavíc. 

Z malých prvákov sa už stali druháci
• • • • • • • • • • • • • • •

Naši absolventi
V školskom roku 2019/2020 úspešne 

ukončilo 9. ročník 13 žiakov. V umiest-
není našich žiakov na stredné školy sme 
dosiahli vysokú úspešnosť. Všetci žiaci 
boli prijatí v prvom kole. Podľa školské-
ho zákona môže uchádzač o štúdium 
na stredné školy podať dve prihlášky 
na stredné školu a dve prihlášky na štú-
dium, kde sa vyžaduje overenie špeci-
álnych schopností (talentové skúšky). 
Niektorí žiaci boli úspešní na viacerých 
stredných školách, preto mali pred se-
bou možnosť výberu. 

Štatistika prijatia na SŠ ( 9. ročník)
Gymnázium – 3 žiaci
SOŠ s maturitou – 5 žiaci
SOŠ bez maturity – 5 žiaci
Z 5. ročníka bola úspešná na prijíma-

cích skúškach na osemročnom gymná-
ziu jedna žiačka.

Z 8. ročníka pokračuje v štúdiu na bi-
lingválnom gymnáziu jedna žiačka.

• • • • • • • • • • • • • • •
V júni nás zastihla nečakaná a veľmi 

smutná správa o smrti našej veľmi ob-
ľúbenej pani učiteľky, kolegyne a skvelej 
priateľky, Mgr. Jarky Kubišovej. Tí, kto-
rí ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

• • • • • • • • • • • • • • •
Rozlúčka so školským rokom i s ab-

solventami našej školy
Záver školského roka 2019/2020 pre-

behne tentokrát netradične. Nerozlúči-
Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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me sa v sále KD v Strečne ako pominulé 
roky, ale vo svojich kmeňových triedach 
v škole. Žiaci si prevezmú vysvedčenia, 
zhodnotenie ich vzdelávacích výsledkov 
a usilovnosti za uplynulé klasifikačné 
obdobie. Zároveň sa s nami rozlúčia aj 
naši absolventi – deviataci. Chystajú si 
svoju záverečnú prezentáciu, ktorá bude 
premietnutá v každej triede a vypoču-
jeme si cez školský rozhlas ich slová na 
rozlúčku. 

Na záver chceme vyzdvihnúť najúspeš-
nejších žiakov našej školy:

EmmkaTroščáková, ktorá počas 9 ro-
kov školskej dochádzky dosahovala vý-
borné vzdelávacie výsledky,

Sofia Beháňová a Jakubko Kubička, 
ktorí počas 4 rokov primárneho vzde-

»  Pokračovanie z predošlej strany

   Z našej školy

lávania dosahovali výborné výsledky. 
Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa 
úspechov v ďalšom štúdiu.

Všetkým žiakom, rodičom a zamest-

nancom školy prajeme príjemné, slneč-
né letné prázdniny. 

Dovidenia v septembri!
Kolektív ZŠ SNP Strečno

Vo veži rímskokatolíckeho farského kostola sv. Žofie, 
rímskej vdovy v obci Strečno sa nachádza trojica zvo-

nov s osou kyvu v smere sever – juh, s výnimkou historického 
zvona, hojdajúceho sa v smere východ – západ. Práve tento 
zvon, pochádzajúci od neznámeho zvonolejára, bol vyhoto-
vený v roku 1578, a teda ako jediný zo zvonov prežil vojno-
vú rekviráciu, prebiehajúcu počas prvej svetovej vojny, kedy 
sa ich počet, nie len na našom území, výrazne zdecimoval. 
Tento zvon dal vyhotoviť ctihodný pán Mikuláš Dersfi, o čom 
nám svedčí aj samotný latinský nápis, nachádzajúci sa na jeho 
povrchu. Dersfiovci boli totižto v tom čase pánmi strečnian-
skeho panstva a okrem iného vlastnili aj mesto Žilina.  Podľa 
dostupných informácii bol prvý kostol v Strečne postavený 
v roku 1789. Vedľa neho sa nachádzala zvonica, v ktorej boli 
umiestnené dva zvony - vyššie spomínaný zvon, situovaný vo 
veži súčasného kostola z roku 1578 a druhý zvon, pochádza-
júci z roku 1789. Dvojica zvyšných zvonov bola dňa 25. júla 
roku 1926 dodaná vlakom a zo strečnianskej stanice dovezená 
povozom pred kostol gazdom Jozefom Galom. Ich slávnostnú 
posviacku vykonal dňa 1. augusta roku 1926 vtedajší okresný 
dekan Ludevít Blažek. Zvony boli vyhotovené v českej zvono-
lejárskej dielni Oktáva Wintera v Broumove.

Hmotnosť: Priemer: Ladenie: Lejár, miesto a rok odliatia:
355 kg 840 mm c2 Oktáv Winter, Broumov, 1926

Zvon Najsvätejšia Trojica a sv. Pavol je zavesený v západ-
nom poli dvojpoľovej drevenej zvonovej stolice. Má tanierovú 
korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. Pod 

príklopom zvona sa nachádza plastická linka, pod ktorou je 
umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa, visiaci florálny 
ornament, tvorený úponkami, s motívom listov a rozkvitnu-
tých kvetov. Severná strana drieku sa vďaka dvojici reliéfov 
rozdeľuje na dve časti. Reliéf, nachádzajúci sa po ľavej strane, 
zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu – Otca, držiaceho v ľavej ruke 
kráľovské žezlo, Syna, držiaceho v pravej ruke svoj kríž a Du-
cha Svätého, zobrazeného ako žiariacu holubicu, vznášajúcu 

Dokumentácia zvonov
rímskokatolíckeho farského kostola sv. Žofie,
rímskej vdovy, v Strečne
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Historický zvon visí 
v samostatnom dre-
venom zvonovom 
poli južne nad dvoji-
cou väčších zvonov. 
Má zachovanú pô-
vodnú šesťramennú 
korunu, ktorá je spo-
jená s rovným oce-
ľovým závesom. Pod 
príklopom zvona sa 
v nápisovej páske, le-
movanej dvojicou plastických liniek, nachádza latinský kru-
hopis: 
FIERI FECIT • MAGNIFICVS DOMINVS NICOLAVS 
DERSFI - DE ZERDAHEL

Nápis nám v preklade hovorí, že zvon dal vyhotoviť ctihod-
ný pán Mikuláš Dersfi - de Zerdahel. Pokračovanie nápisu je 
umiestnené zo severnej strany, pod nápisovou páskou, v troch 
riadkoch:
IN ANNO DOMINI / MD LXX VIII / I K

V preklade: V roku Pána, 1578, Ježiša Krista. Obvod zvona 
nad úderovým vencom je lemovaný hrubou a oblou plastic-
kou linkou. Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný lineárnym 
motorom. 

Dokumentácia zvonov rímskokatolíckeho farského kostola 
sv. Žofie, rímskej vdovy, v Strečne, bola vykonaná dňa 3. de-
cembra, v r. 2019.

Zdokumentoval a spracoval: Ľubomír Fusko 
Preklad a odborná pomoc: Bc. Matej Lelovský, PhDr. Daniel 

Husárik

sa nad ich hlavami. Postavy sú nesené na oblakoch a svoji-
mi nohami sa dotýkajú zemegule. Reliéf, situovaný po pravej 
strane, zobrazuje apoštola Pavla, držiaceho ľavou rukou kni-
hu a meč. Južnú stranu drieku zdobí štvorriadkový slovenský 
nápis:
ZHOTOVIŤ DALI R. KATOLICKI VERIACI STREČAN-
SKI, / STRÁŇAVSKI A LUČSKI S POMOCOU MILÝCH 
BRATOV AMERICKÝCH / A STREČANSKÉHO KON-
ZUMU ZA UČINKOVANIA FARÁRA PAVLA CHILKU / 
V ROKU PÁNA 1926. 

Na východnej strane drieku sa nachádza lejársky erb v po-
dobe opony s nápisom:
ULIL OKTÁV WINTER ZVONAŘ V BROUMOVĚ. Č. 
2480. 

Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný elektrickým spôso-
bom prostredníctvom lineárneho motora.

Hmotnosť: Priemer: Ladenie: Lejár, miesto a rok odliatia:
200 kg 698 mm d2 Oktáv Winter, Broumov, 1926

Zvon Panna Mária je zavesený vo východnom poli dvojpo-
ľovej drevenej zvonovej stolice. Má tanierovú korunu, ktorá je 
spojená s rovným oceľovým závesom. Pod príklopom zvona 
sa nachádza plastická linka, pod ktorou je umiestnený dooko-
la obiehajúci, opakujúci sa, visiaci florálny ornament, tvorený 
úponkami s motívom listov a rozkvitnutých kvetov. Na južnej 
strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci modliacu sa 
Pannu Máriu so svätožiarou so siedmimi hviezdami. Panna 
Mária stojí na zemeguli, spoza ktorej vyčnieva polmesiac a 
zašľapuje hada. Spodná časť reliéfu je dotváraná oblakom. 
Pod reliéfom je situovaný sprievodný dvojriadkový slovenský 
nápis:
SVÄTÁ MARIA ORODUJ ZA NÁS! / „KEĎ VÁS VOLÁM 
PRIĎTE, KEĎ VÁS BUDÍM VSTAŇTE, KEĎ SA LÚČÍM 
PLAČTE.“ 

Severná strana drieku je zdobená ďalším dvojriadkovým 
slovenským nápisom:
WLASTNICTVO RÍM. KAT. CIRKVE STREČANSKEJ 
A JEJ FILIALOK / ROKU PÁNA 1926.

Na východnej strane drieku sa nachádza lejársky erb, v po-
dobe opony, s nápisom:

ULIL OKTÁV WINTER ZVONAŘ V  BROUMOVĚ. Č. 
2481. 

Zvon má lietajúce srdce a  je poháňaný elektrickým spôso-
bom, prostredníctvom lineárneho motora. 

Hmotnosť: Priemer: Ladenie: Lejár, miesto a rok odliatia:
165 kg 650 mm f2 nesignovaný, 1578
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So smútkom sme sledovali ako Star-
hrad chátra. Verejnosť bola informovaná 
o zložitosti vlastníckych aj ochranár-
skych vzťahov a požiadaviek. Je chvály-
hodné, že túto zložitú agendu si predsa-
vzalo zvládnuť  Združenie na záchranu 
Starého hradu - castrum Warna.

Starý hrad je súčasťou celkového vne-
mu z nášho kraja a nielenže sa tešíme z 
postupu prác, ale niektorí z nás sa i pria-
mo zapájajú do aktivít. 

Oslovili sme preto riaditeľa -  Ruda 
Mlicha,  aby prácu a snahy Združenia 
priblížil i čitateľom Hlásnika.

Po roku práce OZ Za záchranu Star-
hradu je váš prínos očividný. Pri jeho 
predstavovaní z plte už nemusíme s 
obavami pozerať na jeho deštrukciu 
vegetáciou a aj jeho veľkosť sa nám 
otvára nielen z vody, ale i všetkým, čo 
cestujú autom či autobusom. Je to silná 
pozvánka.

Čo všetko ste doteraz vykonali na 
jeho záchranu?

Minulý rok sme začali intenzívne pra-
covať  na záchrane hradu. Podarilo sa 
nám ho za pomoci miestneho urbariátu 
a jeho predsedu pána Samca a správcu 
lesa pána Grenčíka vyčistiť od náletov.  
Tým sa odľahčilo vzácne murivo. Vďaka 
ním máme i novú cestu na hrad. Táto 
nám veľmi uľahčila prácu.  V auguste mi-
nulého roka sa udiala historická udalosť.  
Po viac ako 260 rokoch sa na hrade mu-
rovalo. Zamurovali sme veľký výpadok 
muriva hneď pri vstupnej bráne. Ďalej 
sa nám podarilo vytvoriť infraštruktúru 
okolo hradu. Infraštruktúra uľahčí nám 
a  turistom pohyb po hrade. Dôležitá 
bude i pre následný transport materiálu 
na miesta plánovaných záchranných zá-
sahov.

Ako sa k vášmu dobrovoľníctvu sta-
vajú vlastníci?

Podarilo sa nám s majiteľmi hradu 
dohodnúť na záchranných a konzervač-

ných prácach na hrade. Dokonca jeden 
z majiteľov, pán Hornung zo Žiliny, je 
členom nášho združenia. Aktívne nám 
pomáha pri jeho záchrane. Sme radi, že 
sa to udialo. Je to v hodine dvanástej. 
Všetci vidíme, v akom stave je najstarší 
hrad v okolí Žiliny. 

Náš turistický oddiel Uhlík už dáv-
nejšie avizoval svojim členom záujem 
podieľať sa na záchrane Starhradu a 
byť vám nápomocný. Jeho iniciatíva 
má už prvé výsledky. Aké a ako sa vám 
s nimi spolupracuje?

Chcel by som sa poďakovať členom 
strečnianskeho turistického oddielu 
Uhlík za ich nezištnú pomoc. Menovite 
Dušanovi Ďurčovi, jeho dcére Katke a 
Petrovi Obertovi. Dávnejšie obdivujeme 
turistickú vyhliadku na Špicáku a v tom-
to kvalitnom štandarde nám vybudovali 
sociálne zázemie na hrade. Musím napí-
sať, že je to výborná remeselná a estetická 
práca a je pre nás vzorom. V budúcnosti, 
keď budeme robiť na hrade drevené kon-
štrukcie, bude to pre nás štandard, aby 
boli tak kvalitne prevedené ako práve 
práca strečnianskych turistov. Sme veľmi 
radi, že sme mohli členov turistického 
oddielu spoznať. Osobne sa vždy teším, 
keď stretnem ľudí, ktorí sú múdri, aktív-
ni a skutočne niečo robia pre spoločnosť, 
svoje okolie, svoju komunitu a pre svoj 
dobrý pocit.  Ešte raz veľká vďaka a teší-
me sa na ďalšiu spoluprácu.

Oprava hradu Strečno trvala takmer 
dvadsať rokov. Bol to záujem a investí-
cia štátu. Vo vašom prípade sú to nad-
šenci a prostriedky určite obmedzené. 
Ako vidíte budúcnosť vášho snaženia a 
čo je vašou métou?

V 70. rokoch sa uvažovalo o obnove 
Starého hradu. Mám doma plán a roz-
počet tejto obnovy. Predpokladám, že 
kvôli dostupnosti sa uprednostnil hrad 
Strečno. My na Starom hrade postupuje-
me krok za krokom. Tento rok nás pod-

porilo z programu Obnovme si svoj dom 
Ministerstva kultúry. Veľkou pomocou 
sú pre nás dary finančné alebo materi-
álne. Chodia nám na účet príspevky od 
pravidelných darcov. Aj menšia suma 
poteší. Veľkou pomocou sú 2 % z našich 
daní. Všetkým našim prispievateľom 
by som sa rád týmto poďakoval. Našim 
cieľom je hrad zakonzervovať a zabrá-
niť jeho ďalšiemu postupnému rozpadu. 
Urobiť ho bezpečnejším pre všetkých. V 
krátkodobom horizonte budeme muro-
vať cca 10 m3 výpadku v murive dolného 
hradu. Konkrétne v obvodovom múre. 
Zabráni sa tým deštrukcii veľkej časti 
múru.  Na to sme vyviezli na hrad cca 
10 ton piesku a 1000l vody. Bude sa robiť 
statický posudok. Všetky práce na hrade 
sa robia v spolupráci s Krajským pamiat-
kovým úradom v Žiline a v spolupráci s 
odborníkmi, ako sú metodička, statik, 
archeologička.

Mnohí o vás nevedia alebo majú iba 
kusé informácie a možno sa by radi 
pridali. Čo by ste odkázali váhajúcim 
či neinformovaným? 

Ak sa k nám niekto chce pridať, bu-
deme radi.  Sme partia dobrovoľníkov, 
kultúrnych ľudí, ktorým nie je ľahostaj-
ný osud Národnej kultúrnej pamiatky. 
Cítime sa na hrade výborne. Skvelí ľu-
dia, nádherná príroda  a prostredie 800 
ročného hradu. To je niečo výnimočné. 
Nechce sa nám niekedy ísť domov po 
brigáde . Kontaktovať nás môžete na 
sociálnej sieti. Nájdete nás pod názvom 
Starhrad. Uverejňujeme každú brigádu, 
každú informáciu o tom, čo sme urobili, 
čo plánujeme robiť na plánovanej akcii. 
Môžete mi tiež napísať na môj osobný 
profil Rudo Mlich, alebo zavolať na t.č. 
0918075711. Ak chcete urobiť niečo pre 
svoju krajinu, pre kultúru a hlavne pre 
seba, neváhajte a príďte. Stačí urobiť 
prvý krok a ono to potom ide :-) Pozdra-
vujeme Vás zo Starého hradu.

Pripravil a spracoval Ing. Pavol Albrecht

Starhrad bude zachovaný
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A z jej sĺz vznikli štyri rieky: Hron, Hornád, Hnilec a Čierny Váh. 
Áno, prvý výlet po uvoľnení opatrení zaviedol 48 turistov až do Nízkych Tatier, na 

Kráľovu hoľu. Začiatok trasy bol v obci Telgárt, odkiaľ sme pokračovali po červenej 
značke Cesty SNP priamo na vrchol. Chodník bol pekný, ale keďže sme mali dlhšiu 
pauzu od spoločnej turistiky, bol miestami aj náročný. Počasie nám prialo, slniečko 
pražilo a partia bola, ako obvykle, perfektná, takže aj istá náročnosť sa dala prehliad-
nuť. Všetci sme dorazili do nášho cieľa, na Kráľovu hoľu, kde sme sa spoločne odfotili, 
zaspievali si známu ľudovú pieseň a postupne schádzali do Liptovskej Tepličky. Obec 
je to malá, ale zato neskutočne krásna. Cestou nadol sme prechádzali cez prameň 
Čierneho Váhu, kde sme sa aj osviežili. V Liptovskej Tepličke sme si urobili malú pre-
hliadku „hobitích domčekov“. Sú to malé pivničky postavené v kopci, ktoré obyvate-
lia obce používajú na uskladnenie zemiakov, čo si vypestujú. Taktiež sme boli pozrieť 
amfiteáter, ktorý sa nachádza na kraji obce. Popri čakaní na všetkých turistov sme 
sa ešte zastavili v miestnej krčmičke, kde sme sa trošku osviežili a pobrali na cestu 
domov. V jednej slovenskej báji sa spomína, že Kráľova hoľa bola najkrajšou dcérou 
otca Tatrana. A po jej zdolaní každý určite uzná, že je to pravda.

Katka Ďurčová

Slogan či rada pre každého, kto sa v sú-
časnosti chce rekreovať.

Takto odznel po odvysielaní šotu o 
prvej plavbe na pltiach na Váhu v tom-
to roku 30. mája z úst moderátorky TN 
Markíza Zlatice Švajdovej Puškárovej. 
Podľa toho, kam sa cestovný ruch mo-
mentálne kvôli korona obmedzeniam 
uberá, je zrejme veľmi aktuálny.

Aj cestujúci na plti sa na kameru v tom-
to zmysle vyjadrovali. „Deti by mali v 
prvom rade poznávať rodnú zem“, alebo: 
„Je tu neskutočne veľa pekných miest, 
takže bez problémov sa dá oddovolen-
kovať celá sezóna tak, že nám to zahra-
ničie chýbať nebude“.

Televízia je silným mienkotvorným 
médiom. Počas korony sme práve prí-
klady sprostredkované obrazovkou pri-
jali za svoje. Nosenie rúšok sa nám stalo 
samozrejmým a rovnako sme akcepto-
vali výzvu Zostaňte doma. I terajší odkaz 
Zostaňte zodpovední berieme vážne. 

Kráľova hoľa

Najmladšia turistka Saška pri prameni 
Čierneho Váhu
 Spoločna vrcholová fotka

Namiesto cudziny poznávať krásy vlastnej krajiny
Preto je možné, že Slovensko budeme 

objavovať oveľa viac a nebudeme sa vy-
stavovať rizikám v populárnych prímor-
ských destináciách. A aj ponuka Strečna 

začne byť využívaná a budú aspoň sčasti 
znížené straty takmer trojmesačného 
núdzového stavu

/pa/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 26. júna 2020 v náklade 
700 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

Po nútenej prestávke zavinenej korona-
vírusom opäť ožili naše športové ihriská. 
Aj keď to trvalo dosť dlho, dočkali sme 
sa času, keď sme mohli otvoriť brány 
nášho futbalového ihriska. Bol piatok 
29.mája, keď sme sa zišli prvýkrát na 
spoločnom tréningu a začali prípravu na 
nový ročník 2020-21, ktorý by mal začať 
2.augusta. V tomto čase sa ukončuje ter-
mín podávania prihlášok do novej súťa-
že, takže si musíme počkať na prípadné 
zmeny . Až potom vydáme rozpis MFS 
pre jesennú časť. Ak nedôjde k žiadnym 
zmenám, budeme kopírovať zápasy  z 
jesennej časti minulého ročníka. Poslali 
sme prihlášku i do Slovenského pohára, 
ktorého prvé kolo by sa malo hrať 26.7. 
Uvidíme, koho nám žreb prisúdi v pr-
vom kole. Naši chlapci  pod vedením 
trénera Murárika trénujú pravidelne 
3-krát do týždňa, prípravné stretnutia 
chystáme až v priebehu mesiaca júl. S 
dochádzkou sme zatiaľ spokojní, máme 
aj nových hráčov, no káder uzavrieme 
koncom júna, resp. začiatkom júla, na-
koľko prestupové obdobie začína  26.6.  
Viacerým hráčom končí hosťovanie , 
preto zameriame nastávajúce obdobie na 
túto oblasť. Verím, že dotiahneme všetky 
prestupy hráčov, ktorí majú záujem hrať 
za naše farby. Dobrú prácu odvádza i 
tréner  Peter Tavač v našom doraste, keď 
došlo ku generačnej výmene až piatich 
hráčov . Zapojil do prípravy hráčov zo 
žiackej kategórie. Aj keď je práce s no-
vými hráčmi viac, teší sa už na prípravné 

zápasy, ktoré ho čakajú v nastávajúcich 
týždňoch. Ich súťaž by mala začať až 
23.8. Naši žiaci a pripravkári nám začali 
svoju činnosť ako poslední, lebo CVČ na 
našej škole bol obnovený až od 15.6. Je 
teda v začiatočnej fáze prípravy, no pod-
ľa slov trénerov, majú málo hráčov . Pre-
to do nového ročníka sme nútení prihlá-
siť len jedno mužstvo žiakov. Vyzývam 
preto aj vás, rodičia, aby ste poslali svoje 
deti do našich prípraviek, ktoré pracu-
jú pod vedením Petra Beháňa a Vojta 
Obertu, u žiakov je to Juro Židek. Žiaci 
začínajú svoju súťaž 16.8. Chcem, aby 
zo strany FK bol väčší záujem o výcho-
vu našej mládeže a nie všetko nechať na 
rodičoch či CVČ. Toto sa musí zlepšiť. 
Poďakovanie patrí i nášmu hospodáro-
vi Kamilovi Vojvodovi, ktorý sa vzorne 
stará o náš trávnik. Už v minulom čísle 
som písal, že mojím snom by bolo vybu-
dovať závlahový systém , tento sa stáva 
skutočnosťou, všetko je už pripravené 
a v najbližších týždňoch sa  bude reali-
zovať. Z tohoto dôvodu neplánujeme na 
ihrisku žiadne akcie, budeme radi, ak 
všetko stihneme do prvého kola Sloven-
ského pohára. Potom v júli chceme ešte  
stihnúť IX. ročník Memoriálu Jarka Ha-
nuliaka. Verím, že sa už všetci tešíte po 
dlhej prestávke na stretnutia na našom 
futbalovom ihrisku.

Štefan Tavač -predseda FK

Obnovená príprava začala

Po dlhých rokoch , keď našu obec za-
stupovali na vrcholovej futbalovej  úrov-
ni v klube MŠK Žilina takí hráči ako 
Robo Vojvoda, Jaro Trhančík či v mlá-
dežníckych výberoch SR Miloš Lonc, 
máme ďalšieho nášho rodáka v kádri 
MŠK - Ľuba Belku, ktorý už ako 18-roč-
ný sa dostal po turbulentnom období v 
klube, ktorý opustilo až 8 hráčov  a príle-
žitosť dostali mladé tváre, hladné po se-
niorskom futbale. Ľubo odišiel zo Streč-
na ešte ako 11-ročný v roku 2013 a so 
Šošonmi prešiel všetky vekové kategórie. 
Bol oporou v každom tíme a momentál-
ne si pripisuje prvé skúsenosti so senior-
ským futbalom.  Zatiaľ je ako náhradník 
brankárovi Samovi Petrášovi a je len 
otázka času , kedy pridá aj prvé minúty 
či už vo Fortune lige alebo v II.lige. Pred 
tromi rokmi bol na tréningu mužov ako 
mládežnícky hráč mesiaca, teraz je sú-
časťou kabíny prvého tímu. „Vážim si 
možnosť byť súčasťou „A“-tímu, je to pre 
mňa ďalšia motivácia posúvať sa vpred 
a zároveň zbierať skúsenosti s mužským 
futbalom,“ povedal mladý, skromný, ale 
usilovný Ľubo. Stojí za zmienku, že i on 
prešiel všetkými reprezentačnými vý-
bermi SR a momentálne je jednotkou 
vo výbere 19-ročných. Prajeme  ti, Ľubo, 
ešte veľa úspechov v tvojom futbalovom 
raste a dobrú reprezentáciu  našej obce i 
nášho futbalu.

Štefan Tavač

Reprezantant SR

Členovia DHZ na dvore SIP ŽSK čakajú na príchod repatriantov, ktorí boli následne umiestňo-
vaní v tomto karanténnom stredisku


