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XXVII. ročník

Z našej školy

V

ážení rodičia a priatelia školy, s potešením môžem povedať, že nový
školský rok 2020/2021 môžeme obnoviť
výučbu prezenčnou a nie dištančnou
formou. Pevne veríme, že nenastane taká
lokálna alebo globálna epidemiologická
situácia, ktorá by znamenala opätovné
zavretie školy. V školskom prostredí je
veľmi dôležitý a nenahraditeľný osobný
kontakt medzi žiakmi navzájom (dôležitý aspekt socializácie) a osobný kontakt
medzi žiakom a učiteľom.
V starovekých Aténach paidagógos
(prepis z gréčtiny, etymologický pôvod
súčasného slova pedagóg) bol vzdelaný
človek, ktorý učil dieťa slušnému správaniu a vzdelával ho, neskôr ho odprevádzal do vyšších škôl. Asi najznámejším
učiteľom v helénskom svete bol najväčší
vzdelanec a filozof staroveku Aristoteles,
ktorý vzdelával a vychovával Alexandra Veľkého, ktorý ako 26-ročný dobyl
takmer celý vtedy známy svet. Aj my vidíme svoje poslanie podobne. Snažíme
sa sprevádzať deti a mladých ľudí na ich
dobrodružnej ceste rastu, dozrievania,
objavovania svojho talentu a v neposlednej miere vzdelávať ich tak, aby sa mohli
stať úspešnými a šťastnými plnohodnotnými členmi ľudskej spoločnosti. Tak
ako Alexander Veľký zmenil a ovplyvnil
celý svet, tak aj naši žiaci majú možnosť
zmeniť seba, inšpirovať svoje okolie a
ktovie, možno aj celý svet.
Našu školu vnímame ako živý a vyvíjajúci sa organizmus, pozostávajúci zo
širšej komunity ľudí. Do tohto nášho
spoločenstva patria učitelia, žiaci a ich
rodičia, naši absolventi a ďalší priaznivci
školy. S radosťou môžem konštatovať, že
poslaniu a činnosti školy sú nápomocní
Pokračovanie na 5. strane »
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 15.6.2020 sa uskutočnilo 11.zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce,
poslanci OZ, Peter Lingeš – hlavný kontrolór obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová Neprítomní: Ing.Dana Sokolovská,
Marek Hanuljak.
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. Uznesením č.134/A volí
overovateľov zápisnice: Ing.Andrea Ďurišková, p.Samuel Zajac. Hlasovanie: za5, proti-0, zdržal sa-2, neprítomní-2.
Uznesením č.134/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Beáta Badibangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie:
7-0-0-2. Uznesením č.135 OZ schvaľuje
program 11.zasadnutia OZ. Hlasovanie:
7-0-0-2.

2.Kontrola uznesení
• Znalecký posudok na pozemok, cez
ktorý vedú schody ako súčasť chodníka
– finančné vysporiadanie - bude za účelom vysporiadania pozemku ponúknutá
finančná náhrada v zmysle znaleckého posudku pre danú lokalitu vo výške
22,63 Eur/m2.
• Vyčíslenie nákladov na prevádzku
TIK – riaditeľ OPS predložil vyčíslenie
nákladov, starosta ozrejmil, že sa zvažuje rekonštrukcia obecného domu č.
10 na parkovisku pod hradom, ktorý by
slúžil okrem iného aj na rovnaký účel
ako TIK, otázka prenájmu by bola bezpredmetná.
Uznesením č. 136 OZ berie uvedené inPokračovanie na 2. strane »

Oslavy 76. výročia SNP
Žilinský samosprávny kraj, obec Strečno a oblastný výbor Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Žiline zorganizovali spomienkové oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania na
vrchu Zvonica 28. augusta o 16.00 hod.
Pietny akt kladenia vencov predchádzal
príhovorom starostu Strečna Dušana Štadániho, pani Marion Dehais, chargé d’affaires a.i.; Francúzskeho veľvyslanectva na
Slovensku, predsedníčky Žlinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej (príhovory uvádzame v plnom znení) a Juraja Drotára, predseduobl. výboru SZPB
v Žiline, ktorý po ukončení príhovoru
odovzdal obci Strečno Medailu Milana
Rastislava Štefánika II. stupňa za význam-

nú činnosť v presadzovaní pokrokových,
demokratických a humanitných tradícií
odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.
Osláv sa záčastnil tiež poslanci slovenského parlamentu – podpredseda NR SR
Milan Laurenčík, štátny tajomník MO SR
Marian Majer a podpredseda VÚC ŽSK
Peter Dobeš, vojenský pridelenec Ruskej
republiky, starostovia okolitých obcí, zástupcovia politických strán a občianskych
zväzov a občania.
Záver osláv patril piesňam v podaní speváckeho súboru Jesienka.
Po ukončení boli všetci účastníci pozvaní na spoločenské stretnutie, ktoré bolo
zabezpečené organizátormi do kultúrneho domu v Strečne.
/pa/
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Obecné zastupiteľstvo
» Pokračovanie z 1. strany

formácie na vedomie. Hlasovanie: 7-00-2.
3. Schválenie Dodatku č.3 k VZN
č.1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce na
príslušný kalendárny rok
Návrh Dodatku č.3 k VZN č.1/2018
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a
webovej stránke obce dňa 29.5.2020. Do
termínu zasadnutia OZ neboli vznesené
žiadne pripomienky.
Uznesením č.137 OZ schvaľuje Dodatok č.3/2020 k VZN č.1/2018. Hlasovanie: 7-0-0-2.
4. Záverečný účet obce za rok 2019
Hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k plneniu a hospodáreniu obce
za rok 2019. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok
2019. Bežný rozpočet obce bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet
obce ako schodkový. Rozpočet obce bol
menený desaťkrát. Navrhol OZ schváliť
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s prebytkom 207 007,66 Eur
bez výhrad a použiť zostatok finančných
operácií na tvorbu rezervného fondu vo
výške 207 007,66 Eur.
Uznesením č. 138 OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k záverečnému účtu obce za r.2019.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
Uznesením č.139 OZ schvaľuje záverečný účet obce Strečno za rok 2019.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
Použitie zostatku finančných operácií
na tvorbu rezervného fondu vo výške
207 007,66 €.
Uznesením č.140 OZ schvaľuje použitie
zostatku finančných operácií na tvorbu
rezervného fondu vo výške 207 007,66
EUR. Hlasovanie: 7-0-0-2.
5. Zapojenie rezervného fondu do
rozpočtu obce
Pred konaním OZ prebehlo stretnutie
starostu obce s predsedom finančnej komisie ohľadom zapojenia prostriedkov z
rezervného fondu do rozpočtu obce na
kapitálové a bežné výdavky.
Uznesením č.141 OZ schvaľuje zapojenie rezervného fondu z roku 2019 vo
výške 127 900,- Eur (projekt Moderné
učebne – lepšia budúcnosť žiakov - 5
900,00 € (spolufinancovanie projektu),
rekonštrukcia Dom smútku - 87 000,00
€, rozšírenie kanalizácie Ulicakováčska
-30 000,00 €, vypracovanie posudku na
opravu strechy ZŠ - 5 000,00 €).Uznesením č.141 OZ schvaľuje zapojenie
rezervného fondu z roku 2019 vo výške
127 900,- Eur do rozpočtu obce. Hlaso-

vanie: 7-0-0-2.
6. 5. zmena rozpočtu na rok 2020
- zapojenia rezervného fondu do rozpočtu obce
- zmena výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia formou Dodatku č.3/2020 k VZN
č.1/2018
- výdavky obce spojené s prípravou,
priebehom a vykonaním sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 na
základe zákona č.223/2019 Z.z.
Uznesením č. 142 OZ schvaľuje 5. zmenu rozpočtu na rok 2020. Hlasovanie:
7-0-0-2.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na II. polrok 2020
Hlavný kontrolór obce oboznámil
poslancov OZ s plánovanou kontrolnou činnosťou na obci a predložil návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
poslancom OZ. Uznesením č.143 OZ
schvaľujeplán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
8. Inventarizácia – návrh na vyradenie majetku
Na základe „Zákona o účtovníctve“ a „ Príkazu starostu obce“ bola k
31.12.2019 vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov. Poslancom bol predložený „Návrh na vyradenie nefunkčného a neupotrebiteľného majetku obce“ a
zloženie likvidačnej komisie. Uznesením
č.144 OZ schvaľuje predloženýnávrh na
vyradenie majetku. Hlasovanie: 7-0-0-2.
Uznesením č.145 OZ schvaľuje zloženie
likvidačnej komisie v zložení Mgr. Dušan Ďurčo, p. Beáta Badibangová, Ing.
Ivana Tavačová.
9. Rôzne
• Projekt energetický audit
Obec Strečno v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia
má záujem uchádzať sa o NFP na zmenu
vykurovania objektov – ZŠ a telocvičňa
– formou tepelných čerpadiel. K predloženiu projektu je nutný energetický
audit, ktorého cena je 9600 Eur. Uznesením č. 146 OZ schvaľuje zapojenie
obce Strečno do výzvy na predkladanie
žiadostí, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
vo výške 5 %, max.480 Eur z celkových
oprávnených výdavkov projektu - maximálne 9600,- Eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce. Hlasovanie:
7-0-0-2.
• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
2021

V zmysle zákona č.223/2019 Z.z. sú
všetky obce a mestá povinné realizovať
od júna 2020 do februára 2021 sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2021. Nakoľko ide o časovo náročné obdobie, úradné hodiny na obecnom úrade ostávajú z
tohto dôvodu nezmenené, t.z. utorky a
štvrtky sú určené ako nestránkové dni.
• Majetkové priznanie starostu obce
Predseda komisie z dôvodu momentálnej PN bude informovať poslancov
OZ na ďalšom zasadnutí.
• Žiadosť o opravu dlažby na balkóne
Mgr. Roman Franek doručil žiadosť o
opravu poškodenej dlažby na balkóne
obecnej bytovky. Žiadosť bola preposlaná na posúdenie komisii výstavby,
územného plánovania a rozvoja podnikania, či nedošlo k poškodeniu z dôvodu nesprávnej starostlivosti. Komisia
odporúča vykonať obhliadku všetkých
balkónov
• Jednoduché pozemkové úpravy
Pre spracovanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Strečno (JPÚ Strečno) sa
uskutočnilo v dňoch 22.6. a 23.6.2020
prevzatie vytýčených lomových bodov
nových pozemkov v lokalite Kamenné.
• Ukončenie zmluvy o nájme
Dňa 15.6.2020 bolo na OcÚ doručené
mailom oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy p. Róberta Pratáka v obecnej
bytovke na Sokolskej ulici 749/135- byt
č.6. ku dňu vypršania nájomnej zmluvy,
t. j. k 31.7.2020. Z tohto dôvodu je potrebné zasadnutie sociálnej komisie, aby
prehodnotila doručené žiadosti o pridelenie bytu a podala návrh na pridelenie
bytu.
• Informácia o výstavba nájomných
bytov – lokalita Radinové
Pozemok je zakúpený, momentálne je
plomba na liste vlastníctva z dôvodu zápisu do katastra nehnuteľností. V zmysle
územného rozhodnutia ide o výstavbu 4
bytových domov so 16 b. j. Keďže ide
o veľký investičný zámer, bude prizvaná
stavebná komisia, predseda finančnej
komisie a aj odborný poradca a až následne sa bude otázka výstavby prerokovávať na ďalšom zasadnutí OZ. Uznesením č.147 OZ berie uvedené informácie
z bodu Rôzne na vedomie. Hlasovanie:
7-0-0-2
10. Diskusia.
Pripomienky poslancov:
• p. Peter Oberta - informoval o zlom
stave strechy domu smútku a o nutnosti
zakúpenia zobrazovacieho monitoru
• Mgr. Monika Obertová - informovala
sa o stave opravy lávky pre peších
• p. Samuel Zajac
- informoval sa o zakúpení štítkovača
na označenie evidenčného čísla majetku
obce
:
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- upozornil na nevhodný stav občanov
vykonávajúcich verejnoprospešné práce, ktorí sú pridelení na obec z ÚPSVaR
• p. Beáta Badibangová - informovala sa o stave VZN, ktoré mala pripraviť
sociálna komisia a taktiež o zapracovaní pripomienok VZN ohľadne riešenia
otázky túlavých psov
Uznesením č.148 OZ berie podnety a
pripomienky poslancov na vedomie.
Hlasovanie: 7-0-0-2.
Pripomienky občanov:
• p. Dana Bukovinská - doplnila informáciu ohľadne zvýšených nákladov na
TIK. Uznesením č.149 OZ berie podnety
a pripomienky občana na vedomie. Hlasovanie: 7-0-0-2.
•••••••••••••••••••••
Dňa 27.7.2020 sa uskutočnilo 12.zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce,
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce,
zapisovateľka p. Ivana Tavačová. Neprítomní: Monika Obertová, Andrea Ďurišková, Samuel Zajac, Marek Hanuljak.
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. Uznesením č.150/A volí
overovateľov zápisnice: Beáta Badibangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie:
5-0-0-4.
Uznesením č.150/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Július Ilovský,
Ing. Dana Sokolovská.
Hlasovanie: 4-0-1-4.
Uznesením č.151 OZ schvaľuje zmenu
programu 12.zasadnutia OZ. Hlasovanie:5-0-0-4.
2. Kontrola uznesení
Majetkové priznanie starostu obce –z
dôvodu PN predsedu komisie, úloha sa
presúva do ďalšieho zasadnutia OZ
Oprava dlažby na balkóne obecnej bytovky – riaditeľ OPS vyčíslil predbežné
náklady na opravu balkónov a výmenu
vodomerov v celej bytovke, zistilo sa aj
zatekanie stropu, nutné je aj maľovanie
a oprava spoločných priestorov bytovky.
Finančné krytie nákladov bude hradené z rozpočtu obce a fondu prevádzky,
údržby a opráv.
Zakúpenie zobrazovacieho monitora
do domu smútku – úloha pretrváva.
Zakúpenie štítkovača pre značenie
obecného majetku - úloha splnená, priebežne sa majetok označuje.
Uznesením č.152 OZ berie uvedené informácie na vedomie. Hlasovanie: 5-00-4.
3. Pridelenie uvoľneného bytu v
obecnej bytovke
Sociálna komisia odporúča vyzvať
záujemcov o doloženie príjmov za rok
2019. Po doložení chýbajúcich dokladov
komisia opätovne zasadne a navrhne
poradie uchádzačov. Uznesením č.153
OZ berie informáciu sociálnej komisie

na vedomie. Hlasovanie: 5-0-0-4.
4. Financovanie výstavby nájomných
bytov – lokalita Radinové
Starosta informoval o stretnutí s komisiou výstavby, územného plánovania
a rozvoja podnikania za účelom prerokovania formy financovania a výstavby
bytov v lokalite Radinové. Ide o 4 bytové
domy s počtom 64 bytových jednotiek.
Súčasťou výstavby bude aj technická
vybavenosť – inžinierske siete, prístupová komunikácia, parkoviská, spevnené plochy. Odhadovaná cena bytových
domov a technickej vybavenosti je 4
370 000 €. Komisia odporúča výstavbu
bytových domov 4x 16 b.j. a technickej
vybavenosti v lokalite Radinové formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Uznesením č.154 poslanci OZ schválili
výstavbu bytových domov 4 x 16 b.j. a
technickej vybavenosti formou Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve s uvedeným
spôsobom financovania a poverením
starostu obce.Hlasovanie: 5-0-0-4.
5. Rôzne
• Cyklotrasa Strečno – Nezbudská
Lúčka – Lipovec – Vrútky
Starosta informoval o verejnej diskusii, ktorá sa konala v Nezbudskej Lúčke
za účelom budovania cyklotrasy Strečno-Nezbudská Lúčka-Lipovec-Vrútky.
Obyvatelia obce Nezbudská Lúčka ako
aj chatári z osady Jánošikovo sú proti
výstavbe cyklotrasy z dôvodu narušenia ich komfortu bývania. S plánovanou
cyklotrasou súvisí aj realizácia projektu
rekonštrukcie mosta ponad Váh, ktorá
je ohrozená.
• Príprava VZN o psoch v obci
Starosta informoval o vstúpení do platnosti novely zákona č.39/2007 Z.z., kde
sa okrem iného upravujú aj podmienky odchytu túlavých zvierat na území
obce. Odchyt psov pre Strečno bude
vykonávať spoločnosť z Korne. Uvedené
informácie budú zapracované v novom
pripravovanom VZN o podmienkach
držania a chovu psov v obci.
• Regulácia potoka
Starosta informoval o žiadosti p.Drevenáka o vyregulovanie potoka. Čaká
sa na projekt od projektanta. Správa potokov je v kompetencii Povodia Váhu,
ktorý však rieši predovšetkým povodňové stavy.
• Oslavy SNP
Starosta oznámil, že každoročné oslavy
SNP prebehnú podľa plánu 28.08.2020.
Uznesením č.155 OZ berie uvedené informácie na vedomie. Hlasovanie: 5-00-4.
6. Diskusia
Pripomienky poslancov:
Mgr. Dušan Ďurčo
• informoval sa, či sa v súvislosti s oslavami SNP plánujú aj „Ľekvárové hody“

3. strana
• upozornil na obchádzanie súhlasu
OZ v súvislosti s otvorením prevádzok
na parkovisku pod hradom a pri kompe
Ing. Dana Sokolovská
• informovala sa o nedokosenom cintoríne - pokosené je iba okolo hrobov a
kúsok za poslednými hrobmi. Starosta
ozrejmil dohodu, že zvyšnú časť cintorína majú na starosti poľovníci, ale zabezpečí dokosenie zo strany obce
• upozornila na zarastené chodníky a
okolité trávnaté plochy pri SIP Strečno.
• informovala o sťažnosti občanov o
ich vybavovaní na OÚ na chodbe - nie
je zachovaná diskrétnosť
p. Peter Oberta
• upozornil na vysokú trávu a kríky pri
výjazde pod čerpacou stanicou
• upozornil na vsakovaciu šachtu na
Sokolskej ulici pred domom rod. Dvorskej. Táto vsakovacia šachta už bola čistená a prebagrovaná s ohľadom na minimálne poškodenie cesty. Ing. J.Ilovský
navrhol urobiť väčší výrez na ceste. Starosta navrhol pozrieť aj ostatné šachty.
Uznesením č. 156 OZ berie na vedomie
podnety a pripomienky poslancov. Hlasovanie: 5-0-0-4.
Pripomienky občanov:
P. Róbert Praták sa informoval o možnej kompenzácii za podlahy, vstavané
skrine, sporák a umývačku riadu, ktoré
by prenechal následnému nájomcovi.
Upozornil, že v byte tečie kotol na ohrev
teplej vody. Uznesením č. 157 OZ berie
na vedomie podnety a pripomienky poslancov. Hlasovanie: 5-0-0-4.
•••••••••••••••••••••
Dňa 19.8.2020 sa uskutočnilo 13.zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce,
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce,
zapisovateľka p. Ivana Tavačová . Neprítomní: Marek Hanuljak, Andrea Ďurišková.
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. Uznesením č.158/A volí
overovateľov zápisnice: Ing. Dana Sokolovská, Samuel Zajac. Hlasovanie: 7-00-2.
Uznesením č.158/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Beáta Badibangová, Mgr. Monika Obertová. Hlasovanie:
7-0-0-2.
Uznesením č.159 OZ schvaľuje
program 13.zasadnutia OZ. Hlasovanie:
7-0-0-2.
2. Kontrola uznesení
Zakúpenie zobrazovacieho monitora
do domu smútku – úloha splnená
Otvorenie prevádzok na parkovisku
pod hradom a pri kompe – situáciu objasnia nájomcovia v bode rôzne
Nedokosený cintorín, vysoká tráva pri
výjazde pod čerpacou stanicou, trávnaté
» Dokončenie na nasledujúcej strane
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plochy pri SIP – úloha splnená
Vybavovanie občanov na chodbe OÚ –
nedostatok odstránený
Vsakovacia šachta na Sokolskej ulici –
úloha pretrváva
Uznesením č.160 OZ berie uvedené informácie na vedomie. Hlasovanie: 7-00-2.
3. Pridelenie uvoľneného bytu v
obecnej bytovke
Sociálna komisia prehodnotila doručené žiadosti o pridelenie uvoľneného
bytu na Sokolskej ulici 749, byt č.6 za
obdobie 10 rokov. Podľa doteraz platného VZN č.1/2002 komisia odporúčala
vyzvať záujemcov o doloženie príjmov
za rok 2019. Doklad o príjme je dôležitý
na výpočet, či žiadateľ neprevyšuje trojnásobok, resp. štvornásobok životného
minima. Z trinástich záujemcov doložili
príjmy jedenásti záujemcovia. Dvaja záujemcovia boli vylúčení z posudzovania
z dôvodu neúplnosti predložených dokladov za predchádzajúci rok. Dvaja záujemcovia boli vylúčení z dôvodu, že zo
strany obce im bola v minulosti poskytnutá pomoc sociálneho bývania. Zvyšní
záujemcovia boli vylúčení z dôvodu,
že ich príjmy a príjmy posudzovaných
osôb presahovali trojnásobok životného
minima. Kritériá pre pridelenie bytu v
obecnej bytovke postavenej s podporou
štátu spĺňala iba žiadateľka p. Miroslava Melová a s ňou posudzované osoby.
Uznesením č. 161 OZ schvaľuje pridelenie bytu v obecnej bytovke na. Sokolskej
ulici 749/135, byt č.6 od 1.9.2020 rodine
p. Miroslavy Melovej. Hlasovanie: 7-0-

0-2.
4. Schválenie návrhu VZN č.2/2020 o
poskytovaní jednorazovej mimoriadnej dávky na pomoc občanovi obce
Strečno
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej
tabuli dňa 8.7.2020 k pripomienkovaniu
do 24.7.2020. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené žiadne pripomienky a návrhy, starosta obce dal za uvedený návrh
hlasovať. Uznesením č.162 OZ schvaľuje
VZN č.2/2020 o poskytovaní jednorazovej mimoriadnej dávky na pomoc občanovi obce Strečno. Hlasovanie: 7-0-0-2.
5. Návrh dodatku č.6 k Zmluve o nájme č.191/2008 – rozšírenie kanalizácie
na Kováčskej ulici
Z dôvodu podieľania sa obce na rozšírení kanalizácie na Kováčskej ulici
je potrebné podpísanie dodatku ku
zmluve č.191/2008 o rozšírení kanalizácie. Uznesením č. 163 OZ schvaľuje
návrh dodatku č.6 k Zmluve o nájme
č.191/2008 – rozšírenie kanalizácie na
Kováčskej ulici v dĺžke 121,5 m v nadobúdacej hodnote 15.072,68 € vrátane
DPH. Hlasovanie: 7-0-0-2.
6. Rôzne
Otvorenie prevádzky na parkovisku
pod hradom
Na OÚ bola doručená žiadosť p. Štefana Obertu o uzatvorenie dodatku k
Zmluve o nájme parkoviska pod hradom. Nájomca informoval, že už v žiadosti o prevádzku parkoviska bol zámer
o rozšírenie podnikateľskej činnosti na
pozemku, preto si nebol vedomý potreby schválenia prevádzky OZ. Na parkovisku pribudlo WC, mobilný gastro

Z našej knižnice
Letné prázdniny, aj keď tohto roku
o niečo dlhšie, sa skončili a žiakom a
študentom sa začína nový školský rok
2020/2021.Všetkým žiakom, žiačikom
aj študentom prajem v novom školskom roku veľa úspechov v škole...
V našej knižnici sme úspešne dokončili projekt s názvom „Skvalitnenie
interiéru knižnice.“ Na doplnenie interiérového zariadenia v Obecnej knižnici v Strečne boli poskytnuté finančné
prostriedky z FPU vo výške 4500 € s
nutnou spoluúčasťou obce vo výške
1000 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo zakúpených 22 knižničných
regálov, 2 stoly k počítačom pre verejnosť, 7 ks taburetiek a koberce. Podarilo sa nám tak zmodernizovať a hlavne
zútulniť priestory knižnice. Verím, že
čas strávený v knižnici bude pre našich

čitateľov čo najpríjemnejší. Zakúpený nábytok je označený logom FPU a
tiež vetou „ Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.“
Dňa 17.10.2020 o 17.00 hod. sa vo vynovenej a zútulnenej obecnej knižnici
uskutoční prezentácia Venduly Pavláčkovej, autorky knihy: Uprostřed africké
svobody aneb (ne)všední život v Keni.
Autorka nám priblíži život v Keni, porozpráva nám, čo ju do Kene ako dobrovoľníčku priviedlo a prečo sa tam
rada vracia. Svoje rozprávanie doplní
aj zaujímavými fotografiami. Kto by
mal záujem o jej knižku, môže si ju u
autorky aj zakúpiť. Peniaze z predaja
budú použité na podporu výstavby nemocnice.
Tešíme sa na vašu účasť.
Vaša knihovníčka

príves a terasa. V budúcnosti plánuje
zrušiť starú búdku - pokladňu, pridať
stojany na bicykle a sedenie pre cyklistov. Vzhľadom k tomu, že ide o rozšírenie podnikania na obecnom pozemku,
je ochotný zvýšiť ročný nájom o 300 €.
Uznsesením č.164 OZ schvaľuje rozšírenie prevádzky občerstvenia Špicák
so zvýšeným nájmom o 300 € ročne a s
uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme
parkoviska. Hlasovanie: 7-0-0-2.
Otvorenie prevádzky na parkovisku
pri kompe
Na obec doručená žiadosť p. Bohuša
ČurjakaBČ&GROUP o uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme kompy - rozšírenie služieb o občerstvenie v chate pri
kompe. Ponuka občerstvenia pri prevádzke kompy je predovšetkým z dôvodu dopytu zákazníkov využívajúcich
prevoz kompou. Taktiež vznikla potreba
opraviť chatku a zatekajúci prístrešok.
Keďže ide o rozšírenie podnikania, navrhol platiť obci dodatočný nájom vo
výške 300 € ročne. Uznesením č.165 OZ
schvaľuje rozšírenie prevádzky o bufet
pri kompe s ročným nájmom 300 € a s
uzatvorením dodatku k Zmluve o nájme
parkoviska. Hlasovanie: 7-0-0-2.
Navýšenie rýchlosti internetu v obci
Starosta informoval o dopyte obyvateľa o možnosti navýšenia rýchlosti internetu v obci. Je potrebná rekonštrukcia a
prechod na optiku. Spoločnosti boli navrhnuté určité alternatívy, no k dnešnému dňu obec žiadny návrh nedostala.
„Ľekvárové hody“a oslavy SNP
Spomienkové oslavy 76.výročia SNP sa
uskutočnia dňa 28.8.2020 o 16.00 hod.
na Pamätníku francúzskych partizánov.
Z dôvodov korona vírusu a odporúčaní
hlavného hygienika SR sa „Ľekvárovéhody“ neuskutočnia. Uznesením č.166
OZ berie na vedomie informácie na vedomie. Hlasovanie: 7-0-0-2.
7. Diskusia
Pripomienky poslancov
• p. Samuel Zajac - upozornil na čiernu
skládku za domom p. Kopáska
Uznesením č.167 OZ berie na vedomie
pripomienku poslanca. Hlasovanie: 7-00-2.
Pripomienky občanov
• p. Štefan Oberta - informoval sa, ako
budú vedené káble popod novo zrekonštruovaný most.
• p. Dana Bukovinská - upozornila na
potrebu označenia zákazu sypania smetí
aj na briežku pri TIK-u a upozornila na
nefungujúce WIFI pripojenie pri TIK-u.
• p. Michal Švantner - informoval sa o
riešení vpusti na Sokolskej ulici.
Uznesením č.168 OZ berie na vedomie
pripomienky občanov. Hlasovanie: 7-00-2.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
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mnohí ľudia, ktorí bez nároku na odmenu pomôžu radou, povzbudením, praktickou pomocou, sponzorským darom,
venovaním 2% z dane a pod. Aj naši
absolventi sa často s obľubou vracajú do
priestorov školy na kus reči a nezriedka pomôžu aj brigádnickou alebo inou
dobrovoľníckou činnosťou. Tieto skutočnosti nás napĺňajú radosťou a sú pre
nás obrovským povzbudením.
Toto leto sme tiež nezaháľali a okrem
všeobecných príprav nového školského
roka, hygienických opatrení, sme dokončili prestavbu šatní. Táto obnova by
nebola možná bez obetavej práce pána
školníka Vlastimila Slovačka, učiteľov
Jaroslava Štefka, Michala Klocáňa a viacerých našich súčasných i bývalých žiakov. Patrí im naša vďaka.
Pre tento školský rok sa nám podarilo zabezpečiť a zakúpiť ďalší nábytok
do tried (nové lavice, nástenky, skrine a
pod.). Dokúpili sme interaktívne tabule,
vďaka čomu toto IKT vybavenie je už k
dispozícii pre moderné učenie v každej
triede školy.
Našim žiakom ponúkame viaceré novinky v oblasti záujmového vzdelávania.
Pod vedením pán Mgr. Michala Klocáňa ponúkame krúžok robotiky (práca s
programovateľnými lego robotmi, 3D
tlačiarňou, zapojenie sa do medzinárodnej súťaže robotiky a pod.). Pre malých
„vedátorov“ ponúkame krúžok so zameraním na prírodné vedy (najmä bioló-

gia, chémia a fyzika), ktorého náplňou
okrem účasti na rôznych súťažiach bude
aj množstvo pokusov (len dúfam, že nám
nevybuchne škola). Tento krúžok bude
pod odborným vedením pani učiteliek
RNDr. Gabriely Smetankovej, PhD. a
Mgr. Simony Pollákovej. Pre tých, ktorí
sa radi hýbu a tancujú, ponúkame pod
vedením majsterky Slovenskav modernom tanci v štýle hip-hop, Diany Obertovej, krúžok pod názvom Mydance
(pre mladšie a staršie deti). Samozrejme,
otvárame aj ďalšie krúžky, ich ponuku
zverejníme v priebehu septembra.
Pevne verím, že každé dieťa si nájde v
našej škole to, čo naozaj potrebuje a spo-

ločne v priebehu školského roka budeme
môcť všetci učitelia i žiaci konštatovať,
že v škole je predsa fajn.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Požehnaný školský rok
Keď niečo nové začína, často sa vyslovujú rôzne priania. Preto by som i ja rád
vyslovil na začiatku nového školského
roka prianie všetkým učiteľom, vychovávateľom, rodičom, študentom a žiakom
- požehnaný celý školský rok. Všetkým
deťom a mladým prajem nielen dobre
sa učiť, ale aj dobre žiť, prajem im byť
dobrými žiakmi, ale i dobrými kresťanmi. Tu by som chcel všetkých, najmä
starších, povzbudiť: Nebojte sa byť šľachetným človekom, či kresťanom. Hrozí
vám jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré
sa volá vplyv prostredia.
Čítal som anketu, ktorú robili na jednej škole. Okrem iných otázok v nej bola
i táto: „Ako dokážeš obstáť ako mladý
človek, ktorý sa snaží žiť hodnotne?“
Zaujala ma odpoveď Gabriela: „Mňa
spolužiaci neberú, lebo keď neslušne a
nemravne rozprávajú, keď hrešia, keď
ma navádzajú na zlé veci, ja sa k nim nepridám alebo s nimi nesúhlasím. Mám
to ťažké, ale napriek tomu som šťastný.
Lebo najväčšie šťastie je byť hodnotným

človekom, tak ako ma to rodičia naučili.“ Mladí, túžte po takomto šťastí a vy,
dospelí, ktorí nesiete zodpovednosť za
výchovu vašich detí a žiakov, veďte ich
okrem dôležitej výuky i k tomuto najväčšiemu bohatstvu.
Nedávno sa mi dostal do rúk list od
jednej rehoľnej sestry z bývalej farnosti, ktorá pracovala na Ukrajine. Opísala
mi v ňom dojímavý príbeh malého Dimitrija, čiže Dimka, ako ho všetci volali.
Matka tohto chlapca prišla s ním k domu
sestričiek a keď jej otvorili dvere, doslova ho vsotila k nim dovnútra a viac ju
nikto nevidel.
Dimko nepoznal ani otca. Obaja rodičia boli narkomani. Sestričky ho vychovávali a pripravovali nielen na prvé sväté
prijímanie, ale i na krst. Pred krstom sa
mal rozhodnúť, koho si zvolí za krstného
rodiča. Na Ukrajine je krstný rodič pojem. Je to človek, ktorý má veľkú autoritu. Dimko si na ich prekvapenie vybral
svoju triednu učiteľku. Vážil si ju, pretože bol slabý žiak a ona sa mu venovala,

po vyučovaní ho doučovala, robila všetko preto, aby sa zaradil medzi ostatné
deti. Jednoducho bola pre neho akoby
skutočnou mamou.
Myslím, že tento príbeh nepotrebuje
komentár. Len prianie. Vy, vážení učitelia, buďte pre vašich žiakov „krstnými
rodičmi.“ A vy, drahí rodičia, buďte im
„opravdivými rodičmi.“
Vy, chlapci a dievčatá, mladí priatelia,
vážte si vašich rodičov, učiteľov, ale i
všetkých vašich predstavených. I to patrí
k spomínanej túžbe byť šľachetným človekom.
A pre všetkých, ktorí ste veriaci, nezabúdajte na Ježišovu výzvu: „Bezo mňa
nemôžete nič urobiť.“ ako i na radu sv.
Pavla: „Všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje.“
Nuž, požehnaný celý školský rok, nech
vás dobrý Boh počas neho žehná a Matka Božia ako i sv. Žofia, patrónka našej
obce a farnosti, nech vám pomáhajú. To
vám praje a vyprosuje váš kňaz.
Mons. Michal Keblušek, farár
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150 rokov Spolku svätého Vojtecha

S

polok svätého Vojtecha (SSV) je
kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok. Dnes je známy najmä
vydávaním duchovnej literatúry. Sídli v
Trnave. Svätého Vojtecha, ktorého meno
spolok nesie, možno považovať za svätca
európskeho formátu. Žil na prelome 1. a
2. tisícročia. Narodil sa v bohatej rodine
Slavníkovcov v Libiciach (Čechy) okolo r. 956. Formovaný bol v nemeckom
Magdeburgu pod vedením tamojšieho
arcibiskupa Adalberta. Na jeho počesť
Vojtech prijal pri birmovaní meno Adalbert, pod ktorým je známy a uctievaný
v Európe.
Myšlienka založiť celonárodný spolok
so širokou účasťou členov z ľudových
vrstiev dozrievala v slovenskom národe už od bernolákovského hnutia. Spolok sv. Vojtecha sa zrodil v časoch, keď
v slovenskom národnom a politickom
hnutí vznikali a rozvíjali sa dobrovoľné
združenia. Hlavným cieľom viacerých z
nich bolo rozvíjanie národného povedomia a šírenie osvety. Viedli slovenských
obyvateľov k uvedomeniu si vlastných
národných a kultúrnych hodnôt. Korene vzniku SSV treba hľadať v aktivitách
rímskokatolíckych kňazov spätých s výchovou k myšlienke vniesť do kostolov a
kontaktov s veriacimi slovenčinu, teda
jazyk ľudu, v spisovnej forme. Zakladateľom SSV bol Andrej Radlinský. Andrej
Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol slovenský rímskokatolícky kňaz, náboženský spisovateľ, organizátor slovenského národnokultúrneho
a literárneho života, jazykovedec, redaktor, vydavateľ. Okrem založenia Spolku
svätého Vojtecha sa zaslúžil ako spoluzakladateľ o vznik Matice slovenskej.
Patril k najzaslúžilejším osobnostiam
slovenského národného, náboženského
a kultúrneho života 19.storočia. Vydával zbierku kázní Poklady kazateľského
rečníctva, časopis Cyrill a Method, Nábožné výlevy, Katolícke noviny... Andrej
Radlinský sa dlhých 13 rokov snažil, aby
bol SSV schválený. Narážal však na prekážky u cirkevnej, aj štátnej vrchnosti.
Až keď ho vládne noviny obvinili z panslavizmu a Radlinský ich zažaloval, rakúsko-uhorské orgány mu umožnili založenie spolku. Radlinský potom žalobu
stiahol. Jeho snaha bola zavŕšená 12. 11.
1869, keď získal povolenie na založenie
Spolku svätého Vojtecha. Na prvom valnom zhromaždení SSV 14. 9. 1870 bol
Radlinský zvolený za čestného doživotného podpredsedu SSV. Snaha Andreja
Radlinského o získanie schválenia spolku si vyžadovala enormné diplomatické
úsilie a obetavosť. Po získaní cirkevného

schválenia od prímasa a ostrihomského
arcibiskupa Jána Šimora (12. novembra
1869), ktoré v apríli nasledujúceho roka
potvrdili aj v Ríme, a v júli roku 1870 aj
ministerstvo osvety, jeho entuziazmus a
pracovná i organizačná aktivita ešte viac
vzrástli. Andrej Radlinský chápal Spolok
sv. Vojtecha od začiatku ako inštitúciu,
ktorá mala v plnom rozsahu a dôsledne prevziať na seba duchovnú a mravnú
záchranu slovenského národa, prebúdzanie a upevňovanie jeho národného
povedomia a na všetkých slovenských
školách v Uhorsku zabezpečiť jazykovo
i obsahovo správne učebnice. Všetky
tieto ciele mal zabezpečovať práve edičný program spolku, postavený na troch
principiálnych bodoch: vydávanie Katolíckych novín, vrátane prílohy Katolícka škola, vydávanie všeobecne platných
učebníc pre národné rímskokatolícke
školy, ako aj ďalších kníh pre dospelých.
Prvé číslo obnovených Katolíckych
novín, s podtitulom Katolícke noviny
ako orgán Spolku sv. Adalberta (Vojtecha), vyšlo dňa 7. júla 1870. Informácia
o tom, že vydavateľom novín je Spolok
sv. Vojtecha, je zdôraznená aj v titulku,
aj v tiráži na poslednej strane novín a
nechýba tam ani zmienka o správcovi
Andrejovi Radlinskom. Už v treťom čísle novín, ktoré vyšlo 21. júla 1870, bolo
na prvých stranách uverejnené radostné
oznámenie Andreja Radlinského: „Sláva
Bohu na vysosti a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle! Začím už dávne roky milliony Katolíckych Slovákov túžily, sa už
vyplnilo: Stanovy Spolku sv. Adalberta
(Vojtecha) sú už od výs. kráľ. uhorsk.
Ministeria osvety a verejného vyučovania potvrdené“, pričom úprimnú vďaku
vyslovil najmä ostrihomskému arcibiskupovi a prímasovi Jánovi Šimorovi. V
čísle 4, ktoré vyšlo 28. júla 1870, uverejnil Andrej Radlinský list, dnes významný historický dokument, ktorý zvolával
valné zhromaždenie na zriadenie Spolku
sv. Vojtecha do Trnavy na 14. septembra
1870, a zároveň publikoval aj stanovy
spolku. Spolok sv. Vojtecha v zámeroch
jeho zakladateľov, no predovšetkým Andreja Radlinského, mal združovať kňazov, učiteľov, mládež, no najmä roľníkov
a robotníkov z celého Slovenska. Medzi
nimi sa mala rozširovať nábožensko-mravná vzdelanosť, praktický katolicizmus a navyše zveľaďovať základné školy.
Tento základný program sa mal napĺňať
vydávaním a rozširovaním príslušných
kníh a periodík. Na takomto programe
nebolo nič mimoriadne, no v podmienkach druhej polovice 19. storočia v ňom
boli zakotvené komplexné principiálne

úlohy určené k prehĺbeniu náboženského života a záchrane národného života
cieľavedome a systematicky odnárodňovaných Slovákov. Vydávanou literatúrou
sa snažili zaujať a najmä vyjsť v ústrety
aj čitateľom so základným vzdelaním.
Na prvé miesto preto dali najnovšie
preklady Svätého písma, ktoré pripravovali viacerí členovia Výboru SSV. Ďalej
vydávali modlitebné knihy a spevníky
a napokon učebnice, ako napr. dejepis,
čítanku, abecedár. Už v roku 1872 vyšlo 12 titulov kníh a v prvom desaťročí
činnosti SSV vydal 49 titulov. V tých
časoch bolo veľmi dôležité, že slovenské
ľudové školy dostávali slovenské učebnice. Týmto spôsobom poskytoval spolok
nielen duchovnú potravu, ale aj jazykovú jednotu, lebo všetky uvedené druhy
kníh sa používali v kostoloch, v školách
i v domácnostiach a pri zachovaní slovenčiny mali mimoriadny význam, a to
aj v slovenských enklávach mimo územia terajšieho Slovenska v rámci celého
Uhorska a v ďalších krajinách Európy i v
zámorí. Radlinský však siahol po ďalších
zámeroch. Napriek tomu, že uhorská
vláda odmietla pomenovať spolok podľa
našich vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda, žiadal, aby sa aj oni zaradili medzi
jeho patrónov, čo znamenalo obnovovať
ich úctu a hlásiť sa k ich dedičstvu, vrátane samostatnej cirkevnej provincie.
Čelní predstavitelia Spolku sv. Vojtecha
zároveň chceli, aby sa k veľkomoravskej
idei hlásil celý národ, preto sa najmä aktivitou Jána Palárika usilovali o ekumenizmus a unionizmus, čo znamenalo zároveň národnú jednotu. Spolok svätého
Vojtecha hneď po svojom vzniku prevzal
vydávanie týždenníka Katolícke noviny,
vydával knihy a školské učebnice, kalendáre a inú náboženskú literatúru, čím sa
usiloval podporovať vzdelanosť širokých
vrstiev obyvateľov. V roku 1871, teda
krátko po založení, mal Spolok svätého
Vojtecha 1 485 členov. Členstvo v Spolku
svätého Vojtecha, postavil Andrej Radlinský na podielovom princípe. To znamená, že každý člen zaplatil symbolický
členský poplatok. V tom čase to bolo
10 zlatých. Protihodnotou za príspevok
boli členské publikácie, takzvaná podielová kniha a ľudový obrázkový kalendár
Pútnik svätovojtešský. Tento spôsob
získavania nových členov sa ukázal ako
úspešný. Obľúbený ľudový obrázkový
kalendár Pútnik svätovojtešský vychádza od roku 1871. Od prvých desaťročí
vydávania nezabúdal Pútnik svätovojtešský ani na najmenších čitateľov. Deti
si v ňom pravidelne nachádzali poučné
články, hádanky, detské príbehy či detské hry. Keďže jeho zostavovatelia od začiatku spolupracovali aj s výtvarníkmi,
mal na vtedajšie pomery veľmi vysokú :
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grafickú úroveň a smelo sa
dá konštatovať, že dejiny
pútnika mapujú i dejiny
slovenskej knižnej kultúry.
O tom, ako pokračoval
SSV vo svojej práci v novovzniknutej
Československej republike, nám
zanechal písomné svedectvo Ján Pöstényi, správca
SSV, vo svojom diele Dejiny Spolku sv. Vojtecha
(1930): „Vzrast Spolkového
členstva sa ukazuje nielen
na Slovensku, ale i v zahraničí. Zo slovenského tela odrezaná vetev hlási sa k
životu. Dnes niet na Slovensku ustanovizne, ktorá by mala i v zahraničí taký
počet členstva a tak výdatne sa starala o
našich bratov čo do kultúrneho povznesenia slovenského, jako náš Spolok. Našim bratom v Maďarsku založil Spolok v
Budapešti filiálku svojho kníhkupectva,
v Jugoslávii prostredníctvom Družstva
sv. Jeronyma sa bude šíriť i slovenská
kniha a vzmáhať naše členstvo medzi
tamojšími Slovákmi. V Poľsku sme udržali svoje pozície na členstve v obciach v
bývalom Spiši a na Orave. V Rumunsku
sa práve prevádza sústavná organizácia
členstva. V Rakúsku sa rozviňuje čulejší
život medzi katolíckymi Slovákmi a vo
Viedni pri značnom počte členstva šíri
sa i Spolková kniha. Vo Francúzsku, kde
je asi 25.000 Slovákov-katolíkov, zakladajú sa pekné jednateľstvá. V Austrálii,
kde sme mali pred dvoma rokmi viac
členov, naše úsilie zastalo, lebo sa Slováci
pre nedostatok primeranej práce vracajú do svojho domova. V Južnej Amerike
sme zakotvili temer v každom štáte. Nebyť svetovej krízy hospodárskej, mohli
sme sa azda tento jubilejný rok dožiť
stotisícového členstva. No, čoho nám
nedoprial tento rok, nahradí nám to Boh
v budúcich rokoch. 60 rokov je nám svedectvom, že námahy našich rodoľubov
neboly márné! Sme veriaci katolíci a
tak porozumieme, že jako je naša duša
večná, tak i jej úsilia na zemi nemôžu sa
ztratiť. Je to túžba a robota po lepšom,
dokonalejšom. A keď sa aj vždy nepodarí
previesť najšľachetnejšie úsilia, jednako
ostanú po nich znaky. Nepriatelia nepremôžu našu silu duševnú, môžu nás iba
na čas ochabiť. Od našej sily a vytrvalosti
závisí vždy výsledok boja. Spolok sa udrží prácou a dôverou v jeho budúcnosť!“
V čase komunistickej totality v roku
1951 bolo Spolku svätého Vojtecha
odňaté vydavateľské právo. Poštátnili kníhtlačiarne a knihárne. SSV bol
transformovaný na „účelové zariadenie
rímskokatolíckej cirkvi“ a bol pod veľmi prísnou kontrolou štátu. Komunisti
ho nechali existovať ako svoje alibi, že

náboženská sloboda na Slovensku existuje. V tomto
období mal spolok vyše 247
000 členov doma i za hranicami. V roku 1953 musel
z nariadenia štátnej moci
zrušiť členskú základňu.
V decembri 1989 sa začala
obnova Spolku sv. Vojtecha.
Bol zvolený nový výbor
SSV a schválené i potvrdené nové stanovy SSV.
V roku 1990 začal opäť
fungovať ako spolok. Budovala sa nová členská základňa s miestnymi skupinami SSV a obnovilo sa zasielanie kalendára Pútnika svätovojtešského
a podielovej knihy členom. Počet členov
postupne narastal a dosiahol vyše 110
000 členov. V súčasnosti je Spolok sv.
Vojtecha najväčším katolíckym vydavateľom na Slovensku. Okrem kvalitnej
duchovnej literatúry vydáva liturgické
knihy, oficiálne dokumenty Katolíckej
cirkvi a Bibliu. Vydáva periodiká: Katolícke noviny a časopisy Duchovný
pastier, Liturgia a Adoremus Te.
Okrem vydavateľskej činnosti SSV
prevádzkuje predajne s kresťanskou literatúrou, kresťanskou hudbou a duchovnými predmetmi. Spolok sv. Vojtecha od
roku 1870 vydal viac ako 33 miliónov
kusov kníh a vyše 200 miliónov čísiel
novín a časopisov. V súčasnosti má 85
000 členov vo všetkých kútoch Slovenska i v zahraničí. Miestna skupina SSV v
Strečne má 51 členov. Vedúcim miestnej
skupiny SSV v Strečne je pán Ľudovít Samec. Poslaním Spolku svätého Vojtecha
je združovať slovenských katolíkov všetkých vrstiev a profesií v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, apoštolského
listu Christi fideles laici a v intenciách
Konferencie biskupov Slovenska s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a
národné presvedčenie, ako aj konanie
a uplatňovanie kresťanských zásad vo
všetkých oblastiach kultúrneho, vedeckého a sociálneho života nášho národa.
Spolok svätého Vojtecha aktivizuje svoje
miestne skupiny, aby hľadali konkrétne
cesty na zavádzanie týchto zásad do života. Riadi sa heslom Fidei et scientiae
– Viere a vede. V súčasnosti, keď na
Slovensku existuje viacero katolíckych
vydavateľstiev, je Spolok svätého Vojtecha poverený Konferenciou biskupov
Slovenska vydávať Sväté písmo, liturgické knihy, dokumenty Svätej stolice a
učebnice náboženstva. Cyklicky vydáva
Jednotný katolícky spevník, modlitebné knižky pre deti i starších. Pozornosť
venuje takisto vydávaniu diel veriacich
vedcov a snaží sa ponúkať literatúru pre
všetky vekové kategórie.
AM
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Logo výročia
Obec Strečno pri príležitosti budúcoročných osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci vyhlasuje súťaž na
vytvorenie loga, ktoré bude vystihovať
uvedené výročie. Logo sa bude používať
pri všetkých kultúrnych, športových a
spoločenských podujatiach uskutočnených v obci v roku 2021,pri prezentácii
v médiách, na propagačných a prezentačných materiáloch, prípadne darčekových predmetoch a webovom sídle.
Podmienky súťaže:
1. Obsahom návrhu je vytvorenie loga
k 700. výročiu obce.
2. Logo musí obsahovať číslicu 700.
3. Základným kritériom hodnotenia
kvality súťažných návrhov je originalita,
estetika a výstižnosť.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci
i kolektívy.
5. Návrh loga musí mať jednoduchú
výraznú grafiku s možnosťou jej dodatočných úprav veľkosti (zmenšenie i
zväčšenie).
6. Návrhy je možné doručiť v digitálnej
forme /USB kľúč, vo formáte jpg, vo farebnom aj čiernobielom vyhotovení.
7. Návrh loga musí byť originálnym
dielom autora a nesmie sa viazať na autorské práva ďalších osôb.
8. Každý účastník súťaže súhlasí so
spracovaním osobných údajov v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov.
Porota vyhodnotí súťaž do 25. novembra 2020. Víťaz získa finančnú odmenu.
Návrh loga odovzdajte do 31. októbra
2020 osobne alebo poštou na Obecný
úrad Strečno alebo elektronicky na zastupca@strecno.sk.
Súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno
a priezvisko, adresu bydliska, vek autora (v prípade kolektívnych prác uveďte
mená všetkých zapojených, kontakt len
na jedného), stručný popis (vysvetlenie,
čo návrh symbolizuje).
Dokumenty a fotografie
Opätovne sa obraciame s prosbou na
všetkých, ktorí môžu obohatiť pripravovanú knihu o Strečne, ktorá bude vydaná
v priebehu budúceho roku, aby poskytli
dokumenty a fotografie či iný materiál
viažuci sa k histórii Strečna na tento účel
cestou pracovníkov obecného úradu.
Film
V minulom čísle bola vyhlásená výzva
na spracovanie filmu k výročiu. V prípade, že ste ju nezachytilialebo váhate s v
prípravou vlastného diela na tento účel,
redakcia Hlásnika a komisia k príprave
sedemstého výročia sa na všetkých opakovane obracia a povzbudzuje na aktívnu spoluprácu pre okrúhle jubileum.

:
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Názvy ulíc v Strečne
V Strečne máme v súčasnosti 21 ulíc:
Sokolská
SNP
Mládeže
Za záhradami
28. októbra
1. mája
Hradná
Záhradná
Kamenná
Školská
Nábrežná
Čsl. brigády
M. Ilovského
Kováčska
Lipová
Lesná
Cintorínska
26. apríla
Francúzskych partizánov
Partizánska
Športová

1,45 km
1,41 km
0,78 km
0,73 km
0,71 km
678 m
663 m
659 m
644 m
627 m
564 m
480 m
468 m
366 m
333 m
290 m
191 m
156 m
149 m
133 m
130 m

Názvy ulíc, ktorých dĺžka spolu je viac
ako 11 km, sa odvíjajú v zásade od lokality a udalostí. Iba jedna je venovaná
miestnej osobnosti.
Všeobecne možno povedať, že názov
ulice, viažuci sa k lokalite alebo označujúci prírodný výtvor, tradíciu, zástupcov flóry či fauny a podobné nemenné
označenie, má zrejme významne vyššiu
životnosť ako tie, ktoré symbolizujú
nejakú politicko- historickú udalosť či

konkrétne meno.
Názvy ulíc v Strečne sa tvorili, vyvíjali a
dopĺňali výstavbou až po II. svetovej vojne a odvíjali sa taktiež od politickej situácie. K prvému pomenovaniu ulíc došlo v októbri 1956 na základe uznesenie
MNV. V tom čase ich bolo desať a dostali pomenovanie: Lesná, SNP, Kováčska,
Cintorínska, Kamenná, V. Širokého, K.
Gottwalda, Sokolská, 1. mája a Mládeže.
Kronika nezaznamenáva túto genézu, a
preto si iba na základe názvov môžeme
vytvárať domnienky o ich vzniku a vývoji. Je to možno téma pre pamätníkov a
táto úvaha je iba názor autora.
Predpokladá, že medzi názvy ulíc viažuce sa k lokalite patria Lesná – vedie k
lesu, Hradná – ide k hradu, Kamenná
– je v časti lokality Kamenné typickej
veľkým výskytom kamenia na poli, ktoré
tvorínivu meandru Strečno, Kováčska
– sídlil tam kováč, Mládeže – ide popri
vstupe do školy, Školská – susedí priamo
s areálom školy z opačnej strany, Cintorínska – vedie pozdĺž starého cintorína,
Nábrežná –je nábrežím medzi riekou a
rozvíjajúcou sa obytnou časťou, Športová – vedie k športovému areálu. Záhradná – rozdelila záhrady a vytvorila ďalšie
stavebné pozemky, Za záhradami – je na
konci obce umiestnená za záhradami.
Medzi ulice viažuce sa k udalostiam
a vyjadreniu vďaky za ne pre súčasnosť
je možné zahrnúť ulice Slovenského ná-

rodného povstania (SNP), Partizánska,
Francúzskych partizánov,26. apríla – deň
oslobodenia Strečna, Československej
brigády – vojnové obdobie, ku ktorému
sa i história obce bezprostredne viaže, 1.
mája – sviatok práce, 28. októbra – Deň
vzniku I. Československej republiky.
Politická situácia i u nás menila názvy
ulíc. Ulica Viliama Širokého - slovenského politika komunistickej strany, v
rokoch 1953–1963 predsedu československej vlády, bola po nežnej revolúcii
premenovaná na Ulicu 28. októbra. Súčasná ulica Michala Ilovského, občana
Strečna, padlom letcovi v II. sv. vojne, o
ktorom píšeme na inom mieste, zmenila
názov až dvakrát. Pôvodná Gottwaldova
– pomenovaná po prvom komunistickom prezidentovi Československa bola
nakrátko premenovaná na Ulicu 17. novembra – deň začiatku Nežnej revolúcie.
Najdlhšia ulica v Strečne je Sokolská.
Po čom je pomenovaná? Po vtákovi,
miestne frekventovanom priezvisku alebo športovom spolku - po sokolskom
hnutí, asi najvýznamnejšom telocvičnom spolku v histórii českej a slovenskej
telovýchovy,ktoré bolo zakázané a rozpustené až dvakrát. Najskôr v roku 1941
ReinhardomHeydrichom a druhýkrát
bol Sokol zakázaný v roku 1956 Ústredným výborom Komunistickej strany
Československej (ÚV KSČ.). Ak bola
skutočne Sokolská ulica pomenovaná po
tomto hnutí, čo bolo príčinou prežitia jej
názvu? 		
Pavol Albrecht

Hrad Strečno a dedina, rok 1930-1936. Autorom fotografie je Július Tatár.
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Michal Ilovský
Jediný náš občan, ktorého meno nesie
ulica v Strečne, zahynul v čase nedožitých
24 rokov. V tomto období si pripomíname
čas jeho smrti i okrúhle storočné jubileum.
Michal Ilovský sa narodil 26. septembra
1920 v Obyciach ako tretí syn Michala Illovského a Anny rodenej Barbaričovej(otec bol Srb alebo Chorvát).
Po roku 1930 sa rodina presťahovala do
Strečna, rodiska otca (nar. 12. okt. 1879),
ktorý tu postavil dom, ktorý bol zároveň
obchodom so zmiešaným tovarom (súč.
SNP 68).
Všetci traja synovia – Ján, Štefan a Michal dosiahli stredoškolské vzdelanie. Ján
bol absolventom strojníckej priemyslovky v Bratislave, Štefan a Michal zmaturovali na Slovenskom štátnom reálnom
gymnáziu Viliama Paulínyho – Tótha v
Turčianskom Svätom Martine. Štúdium
ukončil Michal Illovský v triede VIII. A
v školskom roku 1938 – 1939.
Základný vojenský výcvik absolvoval
Michal koncom roka 1940 v Piešťanoch.
1. marca 1941 ukončil poddôstojnícku
školu v letištnej rote v Trenčianskych Biskupiciach.
Zúčastnil sa prvého poľného ťaženia
na východnom fronte s veliteľstvom
„Lipa“.Po návrate absolvoval vojenskú
akadémiu v Bratislave, odkiaľ bol vyradený 30.4.1943 v hodnosti poručík letec - pozorovateľ. Slúžil ako inštruktor v
škole leteckého dorastu v Trenčianskych
Biskupiciach. Absolvoval aplikačný kurz
dôstojníkov letectva (september 1943 jún 1944). Po skončení štúdií bol pridelený do 13. letky, ktorá však v tom čase už
prakticky nemala na čom lietať. Po vzniku SNP sa na druhý deň pozemnou cestou presunul na Tri Duby, kde vykonával
prieskumné a bojové lety na lietadlách
Š-328 a B-534. 8. septembra 1944 za veľmi zlého počasia narazil so svojou Aviou

Pamätník na mieste nešťastia
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Glückstahlová, ktorá sa až po vojne dozvedela o jeho osude. Spomenula si na
neho i cestou našich novín, kde uverejnila článok o jeho životnom osude pri
nedožitých deväťdesiatinách. No ulica,
ktorá nesie jeho meno, nám ho aj keď
sme ho nepoznali, stále pripomína.
Poznámka:
Priezvisko Ilovský je častým v Strečne.
Jeho pôvod, vývoj a pravopis by mohli
byť predmetom i hlbšieho výskumu.
Rodičia Michala Ilovského sú pochovaní na starom cintoríne. Zomreli po sebe
- mama 11. 07. 1939 a otec 3. 09. 1939
. Nápisy na ešte veľmi zachovalom ka-

B-534 pri prelietavaní masívu Kremnických vrchov a za veľmi nepriaznivého
počasia zavadil v hmle podvozkom o
strom, zrútil sa a zahynul.
Na jeho pamiatku je na mieste nešťastia
pamätník s textom:
Kamenný pomník je postavený na počesť vojnového letca Michala Ilovského,
ktorý zahynul dňa 8. 9. 1944. Na bojový let štartoval z letiska Tri Duby v lietadle AVIA B-534, naložený muníciou
prepadol kolónu fašistických tankov pri
Martine. Po úspešnej operácii sa vracal
na materské letisko. Nad obcou Piargy(Kremnické Bane) vletel do hustej hmly,
v ktorej zachytil krídlom korunu lipy a
havaroval. Našli ho sediac zhoreného na
sedadle lietadla, v mieste, kde stojí pamätník. Pochovaný je v Bratislave. Padol
za nás. Česť jeho pamiatke.
Okrem tohto pamätníka je meno Michala Ilovského uvedené i na Pomníku
padlým letcům v 1939 – 1945 v Prahe 6
na Námĕstí svobody a tiež na pamätnej
tabuli padlým v SNP na budove ZDŠ-SNP v Strečne.
Michal Ilovský sa do Strečna nevrátil. Čakala ho tam snúbenica – Alica

meni nesú mená Michal Illovský a Anna
Illovský r. Barbarič. Ďalší nositelia tohto
mena v Strečne sa však píšu s jedným l –
Ilovský. Michal i jeho bratia boli s dvoma
l. Potvrdzuje to i jeho rodný list a meno
na maturitnom table. No zrejme úradnícka chyba spôsobila i u neho, že sa v
Michalovom priezvisku v pomaturitnom
čase vyskytuje (väčšinou) tiež iba jedno l.
Dokonca niektoré pramene, venujúce sa
osobnostiam II. svetovej vojny, uvádzajú
jeho priezvisko s ľ - Iľovský.
Pri vzniku obce Skalité sa uvádza pri
prvej písomnej zmienke o obci záznam
v urbári hradu Strečno, ktorý spísal v
novembri 1662 Martin Illovai (Illovský), provízor (správca) majetku panstva
Strečno. Išlo zrejme o zemana z Ilového
(dnes súčasť Lietavskej Lúčky), kde bol
v tých časoch jeden z majerov strečnianskeho panstva. Koncovka – ský je častokrát používaná u rodov príslušných k
usadlosti, obci či mestu.

Na základe informácií a podkladov od Ing.
Lýdie Cibulovej (dcéry Alice Feranovej, rod.
Glückstahlovej), MUDr. Márie Illovskej (netere Michala Ilovského) a vlastných poznatkov spracoval Ing. Pavol Albrecht
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Prejavy účastníkov osláv 76. výročia SNP na Zvonici

V

ážená pani predsedníčka ŽSK, vážení zástupcovia veľvyslanectiev,
poslanci NR SR, zástupcovia združení,
vážení občania,
mám opäť česť privítať Vás na tomto
mieste, ktoré pre Strečno znamená nielen pripomienku jeho historického významu v tom, že práve u nás prvýkrát
prejavili francúzski bojovníci svoje hrdinstvo, ale vyjadruje i náš postoj k tejto dejinnej udalosti. Pamätník je nielen
našou dominantou, ale permanentným
záujmom o jeho stav chceme zabezpečiť,
aby odkaz Povstania bol stále živý.
Vo vzťahu k tomuto miestu musím pripomenúť, že v apríli sme sa dozvedeli
smutnú správu. RogerNaël, posledný
žijúci bojovník z čias SNP a následných
oslobodzovacích bojov na Slovensku z

V

radov Francúzov zomrel 13. apríla 2020.
V decembri 2019 oslávil 95. narodeniny.
Bol našim čestným občanom i nositeľom
najvyššieho štátneho vyznamenania pre
občana cudzieho štátu - Radu bieleho
dvojkríža, a preto okrem nás kondolovala rodine i prezidentka Slovenskej republiky.
Prebiehajúci rok sa stal práve v tom
čase celosvetovo mimoriadny. Nepriateľ
je síce známy, no jeho pôvodca, ktorého bolo možné identifikovať v doteraz v
každom konflikte, nie.
Bojujeme s fenoménom korona, ktorý nám však pripomína to, čo prejavili
francúzski partizáni pre viac ako trištvrtestoročím. Zomknutie sa v spoločnom
úsilí proti pôvodcovi zla. Vtedy to bol
fašizmus a rasová nenávisť, dnes vírus,

ážená pani predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja, vážený pán starosta Strečna, vážené poslankyne
a poslanci, vážené dámy, vážení páni, drahí priatelia,
29. augusta 1944 o ôsmej hodine večer na príkaz generála
Jána Goliana vypuklo Slovenské národné povstanie, hnutie
povstalcov proti vstupu armády wehrmachtu na územie Slovenska. Napriek tomu, že skončilo predčasne v noci z 27. na
28. októbra, SNP zostáva jedným z najvýznamnejších míľnikov slovenskej histórie.
Živo spomíname na 200 francúzskych bojovníkov slúžiacich v prápore „Foch“ pod velením kapitána GeorgesaBarazeradeLannuriena, jednotky 1. brigády Štefánika vedenej plukovníkom Veličkom. Títo francúzski bojovníci, ktorí utiekli z
rakúskych a maďarských väzenských táborov a mladí civilisti
odvedení na nútené práce, ktorí utiekli zo zbrojných závodov v Dubnici nad Váhom – boli to oni, ktorí spojili svoje
sily a odvahu so slovenskými povstalcami od prvých hodín
povstania.
Ťažké boje, ktoré sa odohrali v septembri 1944 v oblasti
Strečna, Martina, Handlovej, Janovej Lehoty a Banskej Bystrice, si vyžiadali životy 56 týchto bojovníkov. V decembri
1944 sa generál deGaulle prihovoril Francúzom z práporu

ktorý nerozlišuje. Je to vlastne potvrdenie nášho súčasného postoja a praktickej
reality – že iba vzájomná spolupráca v
mierovom prostredí nám zabezpečí očakávanú kvalitu života.
Vážení hostia,
v mene všetkých mojich spoluobčanov som preto rád, že sa tu stretávame,
pretože história je učiteľkou a príklad
všetkých, ktorí bojovali si nielen vysoko ceníme, ale je pre nás silným podnetom v európskom priestore, kde sme sa
i vďaka ich úsiliu ocitli. Ich obete nám
dali možnosť nestretnúť sa v budúcnosti
s vojnou, ale nás tiež nútia byť ostražitými pri akomkoľvek nebezpečenstve pre
ľudstvo.
Česť ich pamiatke
Dušan Štadáni, starosta obce Strečno

„Foch“ a ocenil týchto bojovníkov, ktorí si „svojím zápalom
pre boj, odvahou a čestnosťou vyslúžili obdiv ruských a slovenských spolubojovníkov.“
V spomienke na ich obrovské odhodlanie sa dnes s úctou
skláňame na tomto mieste, pred pamätníkom, pod ktorým
navždy odpočívajú pozostatky 24 z nich.
Zároveň si pripomíname 186 mladých Francúzov, ktorí
utiekli zo zbrojných závodov v Dubnici nad Váhom počas
noci z 5. na 6. februára 1945, aby sa pridali k partizánskej
brigáde Jána Žižku, v ktorej bojovali až do oslobodenia Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni,
všetci títo bojovníci a hrdinovia, ktorí sa v mene slobody,
nezávislosti, odmietnutia útlaku a diktatúry zúčastnili Slovenského národného povstania, ostávajú navždy zdrojom inšpirácie pre Európu, ktorá dnes viac ako kedykoľvek predtým
predstavuje civilizačnú hrádzu slobody, kultúry a práva voči
spiatočníctvu, ktorému čelí svet. Francúzsko v tomto záväzku
stojí po boku Slovenska.
Nech je vždy živá spomienka na bojovníkov SNP, nech žije
Slovensko, nech žije Francúzsko a nech žije Európa!
Marion DEHAIS, chargé d’affaires a.i. Francúzska na Slovensku

4/2020

11. strana

V

ážené dámy, vážení páni, ctení prítomní,
stalo sa nám milým zvykom stretávať
sa každoročne na vrchu Zvonica nad
obcou Strečno, aby sme si pripomenuli jednu z najdôležitejších historických
udalostí slovenských dejín – vypuknutie
Slovenského národného povstania.
Niet pochýb, že i tento rok sa zapíše do
novodobých dejín neprehliadnuteľným
písmom. Prepuknutie pandémie koronavírusu bezprecedentným spôsobom
zasiahlo do životov celých národov. Stali sme sa svedkami vyľudnených miest,
hĺbení masových hrobov, priam až apokalyptických obrazov, na ktoré budeme
ešte dlho spomínať. O to naliehavejšie
cítim potrebu dnes, v časoch relatívneho
pokoja a stability, pripomenúť i 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny,
ktoré sme si mohli v tomto ťažkom roku
uctiť len na komorných a izolovaných
pietnych aktoch bez náležitého ohlasu
a verejnej účasti. Vážme si, že máme tú
možnosť sa stretnúť, zaspomínať, porozprávať sa, či pokľaknúť na tomto pietnom mieste, pretože sme videli, že to nie
je samozrejmosť.
Vnímam na tomto mieste dve významné paralely so súčasnom situáciou. Prvou
je úžasná sila slovenského národa, ktorú
dokážeme prejaviť v tých najťažších momentoch. Tento rok sme mali možnosť
vidieť tie najkrajšie príklady zodpovednosti, obetavosti, nezištnosti a nádeje,
vďaka ktorým sme ako krajina zvíťazili v prvej veľkej bitke a slúžili sme ako
príklad pre ostatných. Rovnaké chrabré
vlastnosti prejavili naši starí rodičia pred
76 rokmi. Odboj, ktorý vyústil v prepuknutie Slovenského národného povstania,

zaradil Slovensko medzi výnimočné
krajiny, kde v ťažkých podmienkach a
bez náležitého vybavenia sa dokázali
obyvatelia zomknúť a odvážne povstať
na odpor proti nacistickému agresorovi.
Na oltár slobodnej vlasti a mieru položili
často obetu najvzácnejšiu – svoje životy,
aby sme my, ich potomkovia, mohli prosperovať, vychovávať deti a rozvíjať svoju
krajinu.
Druhým silným momentom dnešných
čias je pre mňa ľudská spolupatričnosť a
humanita človečenstva ako takého, ktoré
v časoch núdze nerozlišuje medzi národmi. Podobne i pred viac než siedmimi desaťročiami bojovali statoční francúzski vojaci bok po boku so Slovákmi,
Rusmi, Čechmi, Rumunmi a ďalšími v
okolitých horách ďaleko od svojej rodnej

zeme, domovov a príbuzných. Bojovali
bok po boku v cudzej krajine za spoločnú vec, ktorá spojila celú Európu i svet, a
tou bola nádej na mier a ukončenie vojnového besnenia.
Vážení prítomní, uctime si obetu padlých hrdinov, ktorí prispeli k víťazstvu
dobra a konečnej porážke nacizmu v
Európe. Hlásme sa k odkazu mieru, slobody, spravodlivosti a rovnosti, ktorý
nám zanechali. Chráňme a odovzdávajme ďalším generáciám svedectvo o dobe,
ktorá zostane krvavou škvrnou v epopeji
ľudstva. Nech ani tento dlhý čas, ktorý
uplynul, nevymaže spomienku na odvahu a vieru tých, ktorí pre nás zomreli,
aby sme my mohli žiť.
Večná sláva padlým hrdinom SNP!
Erika Jurinová, predseda ŽSK

2.9.2020 sme slávnostne otvorili nový školský rok a privítali sme v školských laviciach 180 žiakov. Najmladších, 18 prváčikov, privítala pani učiteľka
Martinčeková. Veríme, že nový školský rok nám neskomplikuje žiadna pandémia a budeme sa môcť vzdelávať v priestoroch našej školy až do júna.
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„Po prvej návšteve Strečna som si povedal, že sa tu už nevrátim.“
Rozhovor s Yanom Mélenecom – čestným občanom Strečna
Po piatich rokoch k nám opäť zavítal dr.Yan Mélenec. Dôvodom jeho návštevy bolo
úmrtie a účasť na pohrebe manželky jeho druhého slovenského „brata“ . MUDr. Klohnu
z Bardejova. Na svojej ceste nemohol obísť ani prvého „brata“- bývalého starostu Alfonza
Klocáňa, s ktorým ho spája naše priateľstvo od roku 1992. Strávil tu päť dní - od 1. do 6.
augusta a tiež s ním, v kruhu rodiny a známych, oslávil i jeho 65. narodeniny
Yan Mélenec je čestným občanom Strečna spolu s bývalou manželkou Lily. OZ Strečno
im tento najvyšší titul udelilo 25. 09. 1994 za rozvoj priateľstva medzi obcou Strečno a
mestami Saint Pol de León a Roscoff a časťou Paríža - Sarcelles.
Pretože ide o významnú časť našej porevolučnej histórie, oslovili sme ho cez naše obecné noviny pre súčasnú informáciu i ako záznam pre budúcnosť.
1. Yan, bol si osobným lekárom kpt.
De Lannuriena. My sme ho nepoznali,
pretože zomrel predNežnou revolúciou,
v roku 1988. No manželka tohto veliteľa
a ešte značná časť jeho žijúcich spolubojovníkov uvítala myšlienku rozvinúť
priateľstvo medzi Slovenskom a Francúzskom v nových podmienkach. Ako si
na neho a na začiatky kontaktov spomínaš?
Môj prvý kontakt so Slovenskom sa
udial v apríli 1992. Prišli sme sem a
stretli sme sa s Fonzom (Alfonz Klocáň,
pozn. prekladateľa). V tom čase mal tmavé vlasy a čierne fúzy a vyzeral veľmi vážne. Sprevádzala nás pani Anna Potočná,
Emil Vydra, bol s nami tiež sochár Štefan
Pelikán a ešte jeden bývalý partizán, ktorý mi výrazom pripomínal Ceaușesca.
Išli sme spolu na Pomník francúzskych
partizánov, počasie bolo veľmi pochmúrne, bola zima a zamračené, sneh sa začal
topiť, čo pôsobilo špinavým dojmom a v
tej chvíli sme si s Lily povedali, že sa tu
nikdy nevrátime na dovolenku. Taký bol
v skratke môj prvý kontakt so Slovenskom, no napriek tomu sme sa sem vrátili viac ako tridsaťkrát. Slovenský veľvyslanec vo Francúzsku sa na tejto historke
vždy dobre zabával.
2. Ty si bol od začiatku hlavným organizátorom. Vnímal som to tak, že vojnový odkaz „Nech kvitne bratstvo z ohňa
povstania“ pre mierový život v Európe, o
ktorom určite nielen hovoril ale zaň predovšetkým bojoval tvoj pacient – veliteľ
francúzskych partizánov, si si osvojil a
snažil si sa preň urobiť čo najviac.
Áno, boli to bývalí francúzski partizáni,
ktorí si priali obnoviť kontakty so Slovenskom, nie pán deLannurien, pretože
on už bol v tom čase mŕtvy. Treba však
uznať jednu vec: ak sa to podarilo, je to
vďaka jedinému človeku. Boli sme samozrejme dvaja, ale bol to on, kto napísal
pani deLannurien, pretože chcel, aby
strečnianske deti spoznali históriu pána
deLannuriena a miesto, kde umrel, a tým
človekom bol Fonzo. Osobne si myslím,
že spúšťačom tohto všetkého bol Fonzov
list adresovaný pani deLannurien. Ja som

bol v tom čase jej lekárom. Spýtala sa ma,
čo má robiť. Odpovedal som jej, že sa o
to postarám. Takto som prebral štafetu a
pripadalo mi to prirodzené. Videl som to
ako príležitosť pre naše deti, aby aj ony
spoznali niečo nové, aby sa naučili spoznávať druhých. Pokladám totiž za veľmi
dôležité poznávať a poznať iných a neostať uzatvorený do seba. Bohužiaľ sme v
dnešnej dobe svedkami, keď to nie vždy
takto funguje. Som presvedčený, že to, čo
sme vy a my spoločne zažili, bolo niečo
mimoriadne. Ešte i dnes mi niektorí hovoria, a sú to muži, nie ženy, že najkrajšie
roky ich života boli tie „slovenské“. Bolo
to nežnosťou, ktorá vznikla vo vzťahu
k vám, deťom, a potom neskôr aj k vašim rodičom. Je pravda, že sme vás mali
radi takmer ako svoje vlastné deti. A ak
sa mám stále chuť sem vracať a vidieť čo
najviac, je to preto, že nezabúdam. Dal
som preto vedieť i na Facebook, aby som
mohol byt v kontakte s ostatnými, ako sa
majú moji malí Slováci a moje malé Slovenky, čo majú nové.
3. Založili ste organizáciu dobrovoľníkov AHLSEE pre pomoc východnej Európe (LˇassociationHaut-Leónsolidairedel´Europedel´East), ktorí evidentne
tento odkaz tiež prijali. Boli to tvoji
pacienti a spolupracovníci z bretónskych miest Saint Pol deLéon a Roscoff
– rodiska kpt. deLannuriena. Aké boli
začiatky? Neobávali sa kontaktov z neznámeho Slovenska?
Čo sa týka humanitárnej stránky, tam
nebol žiaden problém. Boli to rodiny,
ktoré chceli jednoducho pomôcť, bolo
medzi nimi mnoho lekárov či sestier. Je
však pravdou, že mnohé rodiny, ktoré vás
ubytovali počas vašej prvej návštevy a
ktoré vás videli plakať, keď ste odchádzali, si vaše emócie vysvetľovali po svojom.
Vy ste boli smutní, lebo ste nevedeli, či
ich ešte niekedy uvidíte, my sme dúfali,
že áno, ale faktom je, že sme počuli rôzne
veci. Niektorí vás ľutovali a vraveli si, že
isto nemáte doma to, čo majú naše deti
u nás, že by sme vám mali dať oblečenie
a urobiť pre vás to či ono. Ja som im na
to odpovedal, aby nepreháňali, že urči-

te zmenia názor, keď uvidia na vlastné
oči, ako žijete. Sme na podobné reakcie
zvyknutí; sú Parížania, ktorí si dodnes
myslia, že v Bretónsku máme v domoch
ubitú hlinu a žijeme bez elektriny. Takto
nejako vnímali vás. Od začiatku sa ma
viacerí pýtali, že ako chcem poslať deti
na Slovensko, keď v Juhoslávii zúri vojna.
Odpovedal som im, že hneď vidno, prečo
sú Francúzi známi svojou neznalosťou
zemepisu, veď keď pôjdu na dovolenku
do Nice, budú od Juhoslávie podobne
ďaleko, ako keď budú na Slovensku. Takže áno, na začiatku boli isté obavy. Je to
prirodzené a logické, že sa obávame neznámeho, no vy ste si veľmi rýchlo dokázali získať naše srdcia.
4. Ja som bol tiež pri našom priateľstve
prakticky od začiatku. Pre naše deti to
bola ohromná skúsenosť a silné emócie
z dovtedy nepoznaného. Neviem zabudnúť na ich prvý príchod od vás domov,
keď vystupovali z autobusu so slzami v
očiach, že sa chcú vrátiť. Ako ste sa u vás
pripravovali na ich príchod, aké boli
očakávania a prvé praktické skúsenosti
z tejto návštevy?
Pri vašom prvom odchode bolo veľa slz.
Francúzi boli dojatí, no ako som už povedal, niektorí si mysleli, že ste smutní,
lebo u vás nič nie je a že nechcete odísť
z pohodlia, ktoré ste u nás našli. Vôbec
nepochopili slovanskú mentalitu. Slovania sa ľahko rozplačú, zatiaľ čo Bretónci,
tí sa nerozplačú hneď, no plačú neskôr.
My máme taký svoj ochranný pancier.
Vy ste boli pripravení nám dať všetko. Už
sme sa potom aj báli nejakú vec pochváliť, lebo hneď ste nám ju darovali. Obdarovali ste nás láskou a srdečnosťou, a
pravdaže pitím a jedlom, teda hromadou
jedla. To bol váš spôsob, ako sa odvďačiť.
A keď o rok neskôr sme odchádzali my
od vás, nebolo to o nič lepšie – zase sa
veľa plakalo.
5. My v Strečne sme pod vplyvom týchto dojmov a tiež zo záujmu spoznať
dovtedy zväčša nepoznanú Európu,
Francúzsko a už vytvárané rodinné kontakty v Bretónsku založili v roku 1993
partnerskú organizáciu Klub priateľov
Francúzska. Následne sme spoločne organizovali recipročné autobusové výmeny medzi Strečnom a vašimi mestami.
Každoročne cez prázdniny sme prichádzali k vám alebo o rok vy ku nám. Pre
nás to bol čas, na ktorý veľmi radi spomíname. Aké dojmy ste mali vy?
Presne také isté. Preto sme sa sem s
Lily často vracali, vždy s plným kufrom
darčekov pre vás a odchádzali sme odtiaľto s plným kufrom darčekov pre fran-
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cúzske rodiny. Tieto vzájomné návštevy
boli úžasné. Ja dúfam, že sa vďaka nim
mladí naučili mať radi druhých. Mať rád
druhých je pre mňa najdôležitejšie, predstieranú sebestačnosť neznášam, tá vedie
k žiarlivosti.
6. Návštevy u vás mali zakaždým nielen
významnú publicitu, ale ty si zabezpečoval i účasť vašich významných osobností či našich veľvyslancov -pánov Lipku,
Valacha, či pani Krásnohorskú, ktorí si
v 2100 km vzdialenom Bretónsku uvedomovali, že ich spoluobčania zo Strečna si
ctia históriu a robia veci medzinárodného významu. Robili sme spoločné slovenské večery a neskromne si myslím, že sme
boli dobrí reprezentanti ako si ty neskôr
povedal „malého francúzskeho ostrova
v srdci Európy“. Nemýlim sa?
Určite nie. A myslím si, že vaši veľvyslanci to vnímali rovnako. Cítili sa u nás
v Bretónsku dobre a veľmi často sa vracali. Naše vzťahy s nimi boli rozhodne
nadštandardné. Neskôr mi navrhli, aby
som sa stal konzulom, a to nielen s ohľadom na humanitárnu pomoc, ktorú sme
Slovensku poskytovali, ale taktiež práve
vďaka našim vzťahom. Chceli, aby som o
Slovensku rozprával, aby som Slovensko
predstavil. Je škoda, že sa vaša krajina volala Československo. Pretože ak by sa volala „Slovenskočesko“, Slovensko by bolo
známejšie. Našťastie sa však Slovensku
podarilo vstúpiť do Európskej únie, ste
súčasťou Schengenského priestoru aj eurozóny, zatiaľ čo vaši susedia sa rozhodli
držať si v tomto zmysle odstup. To je ich
problém, ak však chceme, aby Európa
napredovala, tak sa jej členovia musia
správať ako vy. Musíme ťahať spoločne
za jeden koniec a nie vytvárať skupinky. Osobne si myslím, že Poľsko a Česko
mali prijať euro, euro by bolo tak silnejšie. Áno, je to mena, a peniaze bohužiaľ
hýbu svetom. Pre mňa je dôležitejšia láska a rešpekt druhých. Ak však chceme,
aby bola Európa vo svete rešpektovaná
a v porovnaní s inými veľmocami silná,
musí byť zjednotená. A nebude zjedno-

tená, pokiaľ v nej všetci nebudeme žiť na
podobnej úrovni. Slovenskí robotnici by
mali mať porovnateľné zárobky a sociálne zabezpečenie ako francúzski robotníci. Bolo by tak oveľa menej práce načierno. Musíme si začať navzájom dôverovať,
len tak bude Európa silnejšia.
7. Tvoja práca a zanietenie tvojich
priateľov v AHLSEE sa rozširovala ďaleko nad rámec vzťahov Strečna a bretónskych miest. Ako člen organizácie Lekári
sveta – Médecins du monde si začal organizovať humanitárne konvoje pre Slovensko – lieky a zdravotnícky materiál.
Vďaka nej si sa dokonca stal honorárnym konzulom Slovenska pre Bretónsko. Koľko kamiónov a inej pomoci ste
zabezpečili, pre koho a v akej hodnote,
a aká bola náplň tvojej práce konzula?
Čo sa týka humanitárnej pomoci, poslali sme na Slovensko 31 kamiónov.
Smerovali hlavne do Bardejova, potom
do Košíc, Ilavy, Gelnice, do Banskej
Bystrice, do Považskej Bystrice a bohužiaľ menej do Žiliny, i keď sme sa veľmi
snažili. Ľudia na Slovensku si mysleli, že
vaši lekári nie sú takí dobrí ako francúzski lekári. Ja som vždy opakoval, že či už
sú to slovenskí alebo ukrajinskí doktori,
sú rovnako kvalitní ako naši, len majú
menej prostriedkov. My sme sa snažili
pomôcť a pri tom sme prízvukovali, že
možno o pár rokov budete vy pomáhať
nám. U nás je teraz zdravotníctvo vo veľmi zlom stave, počas korona krízy to je
ešte viditeľnejšie, a to len nedávno sme
boli zdravotníckymi „kráľmi“. Finančná hodnota pomoci, ktorú sme poslali
na Slovensko, bola viac ako 30 miliónov
francúzskych frankov, čiže viac ako 5 miliónov eur. Okrem Slovenska sme však
posielali pomoc aj do Maďarska, Rumunska, boli sme aktívni v chorvátskych
a bosniackych utečeneckých táboroch.
Pre mňa osobne boli však najkrajšou
skúsenosťou adopcie, ktoré sa nám podarilo uskutočniť. Spomínam si hlavne na jednu adopciu z Rumunska. Môj
rumunský kolega lekár mi jedného dňa
pri poháriku povedal: „Yan, tebe sa vždy
podarí nájsť riešenie – mám tu chlapca,
nik ho nechce adoptovať, skrývame ho,
lebo už dávno mal z nášho sirotinca odísť
a ešte jedno dievčatko, ktoré nechodí, má
obe nožičky „konské“.“ Nikdy by nebola chodila, našťastie sa mi však podarilo
nájsť francúzsku rodinu, ktorá súhlasila
s adopciou oboch detí. Vo Francúzsku
ju operovali a dnes behá maratóny. Toto
je pre mňa jedna z najkrajších vecí, čo sa
našej asociácii podarila.
Byť čestným konzulom je honorárna
funkcia, to znamená, že konzul za ňu nie
je platený, má však veľa práce. Ak mal
napríklad šofér slovenského kamiónu
nehodu 200 km odo mňa, musel som sa
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ísť postarať o jeho papiere, prípadne ak
slovenský občan stratildokumenty, tiež
som sa musel o neho postarať. Teoreticky
sa moja práca vzťahovala len na územie
Bretónska, stalo sa ale viackrát, že mi volali Slováci z akéhokoľvek kúta Francúzska, pretože sa nemohli skontaktovať s
centrálnou ambasádou v Paríži. Tiež som
musel kontrolovať kamióny, ktoré prechádzali do Anglicka. Stávalo sa, že Bielorusi a Rusi mali falošné slovenské pasy,
v tom čase aktívne fungoval čierny trh s
pasmi, pretože vy ste mohli do Anglicka
cestovať voľne, bez víz, a oni nie. Chceli
sa tam nelegálne usadiť. Začal som sa s
nimi rozprávať po slovensky a po chvíli
mi bolo jasné, že ich prízvuk má od slovenského ďaleko. Túto svoju úlohu som
nemal rád, nerád som odovzdával ľudí
príslušným orgánom. Okrem toho som
chodil často na veľvyslanectvo v Paríži,
vaši veľvyslanci ma pozývali rozprávať o
Slovensku a o našich aktivitách.
8. Ako predseda KPF som bol veľmi
hrdý na všetkých našich členov a vďačný
za ich prístup a prínos. Bolo to pre mňa
a verím, že aj pre nich, veľmi obohacujúce, krásne a nezabudnuteľné obdobie.
Naša spoločná novodobá história nás
určite významne posunula. Priateľstvo a
nadobudnuté skúsenosti nám umožnili
vidieť a zažiť dovtedy nepoznané a možno tiež v predstihu reagovať na okolnosti, ktoré život v nových podmienkach
prinášal. Čo znamenalo pre vašich ľudí
priateľstvo s nami?
Ja si predstavujem Európu ako ucelenú
entitu a to nielen pokiaľ ide o peniaze.
Vy ste Slovania, my sme potomkovia
Keltov, Kelti boli tiež v určitom čase na
území Slovenska, tí inteligentnejší tu ostali a tí hlúpejší sa ťahali k moru a chceli
sa dostať do Anglicka a ďalej (smiech).
Prial by som si, aby sme mohli raz a
navždy skoncovať s rasizmom a antisemitizmom, a ešte s jedným neduhom, o
ktorom sa hovorí oveľa menej, a tým je
xenofóbia. Mám pocit, že xenofóbia silnie – nedôverujeme ľuďom z inej krajiny
a prečo vlastne? Lebo majú inú históriu
ako my? V poriadku, ale to je predsa ich
história, my tiež máme svoju. Z princípu
by žiadna xenofóbia vôbec nemala existovať, lebo žiaden národ nie je nadriadený inému, všetci sme si rovní. Všetci
máme právo žiť v pokoji a pracovať za
spoločný cieľ, ktorým je fungujúca Európska únia a nie sa uzatvárať do seba a
zneužívať systém.
9. Okrem tvojej medicínskej praxe si
bol tiež predsedom Turistickej kancelárie v Saint Pol de Léon a tvoj vzťah
k tejto oblasti poznačil aj náš. Cez tvoj
pohľad a pohľad tvojich priateľov z tejto branže sme vnímali i naše možnosti.
» Dokončenie na nasledujúcej strane

14. strana
» Dokončenie z predchádzajúcej strany

Ako sa Strečno zmenilo, ako využíva
svoje danosti a čo by si nám radil?
My máme v Bretónsku prírodné bohatstvo a tým je more. More je vždy pre
turistov lákadlom. Vaším prírodným bohatstvom sú hory, u vás sa začínajú dvíhať fatranské vrchy, ktoré ďalej prejdú do
tatranských. Ja som vždy vravel, že to. čo
vám treba, sú ubytovacie kapacity. Čím
viac ich budete ponúkať, tým viac ľudí
k vám príde. Teší ma veľký počet ľudí,
ktorý prichádza na plte, je to podľa mňa
skvelá vec. Tiež si zakaždým všímam, že
k vám všeobecne prichádza stále viac
ľudí, veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu.
Ako som spomenul skôr, keď som sem
prišiel prvýkrát, tak ste na mňa vôbec
nezapôsobili ako miesto, kde by som sa
chcel vrátiť a teraz ju je toľko ľudí, že sa
mi z toho točí hlava. Stále existuje veľa
vecí, ktoré by ste mohli rozvinúť. Ja som
si vždy napríklad myslel, že by bol fajn
prejsť sa po Váhu na šliapacích člnoch,
i keď tu je prúd. Tiež nerozumiem, prečo nemáte na Slovensku vytvorenú infraštruktúru pre karavany. Už niekoľko
rokov mám predplateného sprievodcu
po Európe pre karavany, ktorý vydávajú
Holanďania a Slovensko tam nie je ani
spomenuté. Slovensko pre mnohých z
pohľadu turizmu neexistuje. Pritom si
dovolím povedať, že čo sa týka prírodných krás ste na tom lepšie ako Česko
či Poľsko, i keď poznám len juh Poľska.
Toto ma vyslovene hnevá, že sa neviete presadiť. Často som o tom hovoril s
vašimi veľvyslancami, dokonca som to
spomenul aj vášmu bývalému prezidentovi Schusterovi. Slovensko jednoducho
pôsobí dojmom, že nepokladá cestovný
ruch za dôležitý a prospešný. Ďalšia vec,
ktorú treba rozvinúť, sú diaľnice. Veľa ste
urobili, ale mnoho iného sa veľmi vlečie,
a to nie je normálne. To, čo sa deje s tunelom na Dubnej skale, to nie je normálne. Neuvedomujete si, o koľko turistov
takto prichádzate. Tiež pokladám za vyslovene hlúpe, že vaše hlavné letisko je v
Bratislave, len pár kilometrov od Viedne,
ktorá je jedným z najväčších európskych,
možno i svetových leteckých uzlov. Vaše
hlavné letisko malo byť radšej napríklad
v Banskej Bystrici.
10. U nás si vysoko vážime tých – ktorí boli takpovediac na začiatku – francúzskych partizánov. Každoročne sme
aktívni pri oslavách výročí SNP a pripomíname si ich pamiatku. Aký ste mali s
nimi vzťah vy a čo ste o nich vedeli predtým, ako sme začali spolupracovať?
Ja som ich nepoznal, bola s nimi v
kontakte pani de Lannurien. Bola vtedy
podpredsedníčkou Združenia bývalých
francúzskych bojovníkov na Slovensku.
Môj vzťah s nimi bol špecifický, pretože

4/2020
som zo žartu povedal niektoré veci, ktoré som vedel od kapitána de Lannuriena.
Veľa mi o nich rozprával, vždy keď som k
nemu šiel na prehliadku, vedel som, že sa
u neho zdržím minimálne hodinu. Mal
som jednu výhodu: venoval mi svoj rukopis, ktorý obsahuje históriu všetkých
bojov, v ktorých sa zúčastnil. A preto
mali oni voči mne určitý rešpekt. Bol
som svedkom toho, ako sa medzi sebou
doberali a rozdeľovali na dve skupiny; na
tých, čo bojovali a na tých, čo boli na nútených prácach. Tí, čo bojovali, vyčítali
tým, čo boli na nútených prácach, že boli
kolaborantmi. Pritom to nie je pravda.
Neznamená, že ak bol niekto na nútených prácach, tak kolaboroval. Často
nemali na výber. Také boli moje kontakty s francúzskymi partizánmi. Mal som
túčesť, že mi udelili čestnú medailu ich
združenia. Veľakrát som sa s nimi ale nestretol, no pokladal som si za povinnosť
o nich rozprávať a zvýšiť povedomie vo
Francúzsku o tom, čo na Slovensku vykonali, pretože u nás sú prakticky neznámi. Netreba zabudnúť, že bojovali po vašom boku proti nacistom, zatiaľ čo Paríž
už bol oslobodený.
11. Od roku 2004 sme v spoločnej Európskej únii. V tomto spolku sa reálne
napĺňa idea mierovej budúcnosti, za
ktorú partizáni bojovali. My sme toto
spojenie predbehli o dekádu. Som presvedčený, že sme spravili dobre. Pre nás i
pre naše deti. I keď sa pravidelné výmeny
už nekonajú, nadštandardné priateľstvo
ostáva. Vnímaš to i ty tak? A čo by si nám
– všetkým, ktorí ťa poznajú, pretože si
nielen našim čestným občanom, ale počas nespočetne veľa návštev tu máš i veľa
priateľov a známych, okrem členov KPF
a ich rodín, tiež futbalistov a ďalších, pre
súčasnosť i neskorší čas, odkázal?
Na začiatku bola zvedavosť. Ja rád spoznávam iných bez žiadnych bočných
úmyslov. Je mi trochu ľúto, že naše výmeny už nepokračujú, tak ako mi je ľúto,
že sa deti už nehrajú s malými hračkami
a zaujímajú ich tablety. Veci napredujú,
ľudia sa rozvíjajú. Treba sa zmieriť s tým,
že život sa mení. To, čo by sa nemalo meniť, je chuť spoznávať druhých, chuť sa s
nimi zblížiť a mať ich rád. Pretože to je
vždy obohacujúce. Po prvé preto, že ide o
ľudí a po druhé preto, že zároveň objavujeme ich prírodu a dejiny. V mojej profesii som musel mať ľudí rád. Mal som rád
svojich pacientov a myslím, že oni mali
radi mňa. Dokazujú mi to teraz, keď som
na dôchodku. A ako som už spomínal
viackrát, pre mňa v živote je najdôležitejšie mať rád druhých...a nikdy nie je na
škodu, keď cítime, že láska je opätovaná.
Pripravil a spracoval: Ing. Pavol Albrecht
Otázky a spoločný audio záznam preložila
Mgr. Katarína Grzeszczyk Albrechtová MA

Diamantový sobáš
11.6.2020 oslávili šesťdesiat rokov spoločného manželského života – Peter
Ďanovský a Štefánia, rod. Ďurčová

Zlatý sobáš
K päťdesiatinám spoločného manželstva-k zlatej svadbegratulovali zástupcovia obce a k ich prianiam a prianiam
najbližších sa pripája i redakcia obecných novín:
Ladislav Kočiš a Sidónia, rod.Gallová, ktorí si toto jubileum pripomenuli
19.6.2020

Peter Bitušík a Viera, rod.Užíková–
svoje výročie oslávili 20.6.2020

Ján Hubočáni a Žofia, rod.Obertová–
výročím ich sobáša je deň 23.3.2020
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Zo života ZO SZTP v Strečne za obdobie medzi
výročnými členskými schôdzami rokov 2019-2020
Na VČS každoročne hodnotíme plánované akcie a ich plnenie. Na VČS konanej dňa 05.03.2020 v sále KD Strečno
bol program rozšírený o konanie volieb
do Rady ZO a jej predsedu na volebné
obdobie 2020až 2024. Zapájame sa do
skrášľovania životného prostredia obce
brigádami na strihaní živého oplotenia
obecného parku a úprave kvetinového
kruhu, konáme štyri brigády v roku. Rok
2019 bol pre našu ZO bohatý v pestrosti
konania zájazdov a kultúrnych, spoločenskýcha športových akcií. Uskutočnili
sme dva poznávacie zájazdy v spolupráci
so ZO SZTP Terchová.
Prvý: Apríl 27.04.2019. Prírodné a historické perly Gemera- s bohatým programom: Prehliadkou jaskyne Domica,
ktorá patrí k najkrajším v Európe s kaskádovitými jazierkami, bizarnými útvarmi a archeologickým náleziskom z dôb
pravekých ľudí. Nasledovala prehliadka
baníckeho mesta Rožňava s najväčším
stredovekým námestím štvorcového pôdorysu na Slovensku. Pokračovali sme
do Betliara, kde sme si prezreli jeden z
najkrajších slovenských zámkov.
Druhý zájazd dvojdňový- 1718.08.2019- Krásy slovensko-poľského
pohraničia- Pieniny a Zakopané. Začínali sme atrakciou Vysokých TatierBachledova dolina- chodník korunami
stromov s 32 metrov vysokou vyhliadkovou vežou s unikátnou scenériou Pienin a Zamaguria. V Červenom Kláštore,
známom po tunajšom mníchovi Cypriánovi, sme si užili romantickú plavbu po
Dunajci. Druhý deň sme mali program
v Zakopanom, tu sme si užili bohatý
program skupín horského folklóru z celého sveta a nádherné výhľady z kopca

Gubalowka na Vysoké Tatry, kam nás
vyviezol vláčik .
V rámci rehabilitácie šiesti členovia
absolvovali v júni spoločné kúpanie v
kúpeľoch Turčianske Teplice. Spoločenské posedenie pri guláši so schôdzou v
športovom areáli sa konalo v septembri.
Traja naši členovia sa zúčastnili v Žiline- Bytčici krajských športových hier
telesne postihnutých osôb s podporou
ŽSK, zúčastnilo sa 54 súťažiacich. Ako
najlepší športovec v súťaži mužov bol
vyhodnotený náš člen Dušan Oberta.
Spoločné akcie v roku sme tradične zakončili účasťou na divadelnom prestavení Zlomená pýcha. Počet členov ZO
k 31.12.2019 bol 24. Na VČS sme prijali
štyroch nových členov. K 05.03.2020 má
naša ZO 28 členov.
Prítomní členovia na VČS jednomyseľne vo voľbách schválili súčasných členov
rady ZO a poverili ich pokračovať vo
svojich funkciách aj vo volebnom období 2020-2024. Od 09.03.2020 boli Republikovým centrom SZTP v Bratislave
zrušené všetky spoločné akcie zväzu z
dôvodu pandémie korona-vírusu až do
odvolania. V závere hodnotiacej správy
o činnosti ZO za uplynulé obdobie ďakujem pracovníkom obecného úradu,
p. starostovi a p. zástupkyni za ochotu,
spoluprácu a osobnú účasť na našich
akciách, schôdzach, posedeniach i brigádach, kde nám vždy podajú kávičku-občerstvenie. Ďakujem tiež členom
rady ZO za pomoc pri príprave akcií a
aktívnym účastníkom na brigádach pri
skrášľovaní prostredia obce, v obecnom
parku. V čase spracovania článku do
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Hlásnika sme už po zmiernení opatrení spôsobených korona-vírusom stihli
uskutočniť 2 brigády v parku obce a na
konci júna aj dvojdňový zájazd-Východné Slovensko- pamiatky UNESCO a
DUKLA.
O bohatom programe zájazdu budeme
informovať nabudúce . V mene rady ZO
SZTP v Strečne želám všetkým členom
a občanom krásnej obce pohodu v rodinách, skoré ukončenie pandémie, slnko
v duši a Božie požehnanie.
JozefCapek, predseda ZO SZTP v Strečne

Návšteva pútnických
miest na Slovensku
Dňa 8.7.2020 klub JDS v Strečne po
dlhšom utlmení našich klubových aktivít s dôvodu COVID-19 zorganizoval
celodenný vlakový výlet na kalváriu Mariánska hora v Levoči v počte 24 účastníkov. V programe bola aj prehliadka Baziliky svätého Jakuba a oltár majstra Pavla
v Levoči. Bol to krásny a duchovný výlet
plný zážitkov. Druhý celodenný výlet
bol 22.8.2020 v počte 45 ľudí spolu s
účastníkmi so Zástrania na skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore
Budkov v okrese Ilava, kde bola celoslovenská púť zasvätená k Pane Márii. Svätú omšu slúžil žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis. V programe bolo
požehnanie Brány rodiny, krížová cesta, hodina milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva. Celým
programom nás sprevádzala speváčka
Hanka Servická s krásnymi mariánskymi piesňami. Krásny duchovný zážitok
z tejto púte bude nás aj naše rodiny ešte
dlho sprevádzať. Počasie nám prialo,
bolo slnečno až horúco.
KG

90 rokov života
5.7.2020 sa dožila okrúhleho životného
jubilea pani Elena Hanuljaková.
V prítomnosti dcér jej taktiež gratuloval
starosta obce Dušan Štadáni aj so svojou
zástupkyňou Beátou Badibangovou.

Koncom júna sa na Chlumci konalo tradičné pálenie Jánskych ohňov
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Medveď hnedý- v našich lesoch
Snáď niet zvieraťa žijúceho v lesoch na
Slovensku, o ktorom sa toľko diskutuje
na sociálnych sieťach. Televízia aj tlač
pomerne často na základe zverejnených
prípadov stretu človeka s medveďom informuje širokú verejnosť na Slovensku.
Chatári, ľudia žijúci v podhorských oblastiach, ale i turisti sú znepokojení tým,
že medvede sa často približujú až k ľudským obydliam na pokraji obcí, ako aj
častým stretnutím s nimi. Strach z medveďa je veľký a v mnohých prípadoch aj
opodstatnený. Čo robiť , keď sa stretnem
s medveďom, robte niečo, hľadajte riešenie , čo s nimi? Takéto a iné otázky, sú
mnohokrát kladené poľovníkom, lesníkom, ochrancom prírody.
V prvom rade je potrebné si povedať
niečo o medvedej populácii na Slovensku.
Medveď hnedý je našou najväčšou šelmou žijúcou na Slovensku. Okrem Slovenska je pomerne rozšírený na Balkáne,
v Rumunsku, Bulharsku, ale i v Španielsku. V Čechách, ale i v niektorých štátoch západnej Európy bol vyhubený už
v 19.storočí. Ale i na Slovensku bol po
1.svetovej vojne (1914-1918) takmer
vyhubený. Preto začal byť medveď hnedý od r.1932 prísne chránený zákonom.
Najmä vďaka zákazu poľovania sa početnosť začala opäť zvyšovať. Postupne
rastom ich stavu začali narastať škody
spôsobené medveďom, a to najmä na
ovciach a mladom hovädzom dobytku,
ktorý sa vypásal na horských lúkach.
Pastieri na salašoch mali časté návštevy
medveďa pri košiaroch a je to i dnes.
Užitočné pri odháňaní medveďa od košiara boli salašnícke psy. Medvede na
pokraji obcí sa objavili len veľmi zriedka.

Od 60-tych rokov minulého storočia
bol povolený regulačný odlov medveďa
hnedého na základe prísnych kritérií.
Žiadosti, ktoré podávali poľovné združenia na jeho odlov, boli väčšinou zamietnuté. Výnimky na jeho odlov udeľovalo
ministerstvo životného prostredia a je
tomu tak doposiaľ. Aj napriek lovu, populácia medveďa naďalej narastala najmä v ich pôvodnom domove lesov Malej
a Veľkej Fatry, Vysokých a Nízkych Tatrách, aj v Slovenskom Rudohorí. Zo strany ochranárov prírody a za spolupráce
poľovníkov a dobrovoľníkov bolo vykonané sčítanie medveďov v regiónoch.
Názory ochranárov na jednej strane, poľovníkov a lesníkov na druhej strane na
počty medveďov, sa značne rozchádzali.
Na základe celoplošného sčítania formou genetického rozboru vzoriek z trusu a srsti žilo na Slovensku v roku 2019
1240 medveďov. Tento stav medveďov
na terajší stav ich životného prostredia
je krajne neúnosný. Medveď hnedý obýva ihličnaté a zmiešané lesy s dostatkom
tichých a ťažko dostupných miest, s dostatkom vody a potravy. Medveď hnedý
sa dožíva 25 až 30 rokov. Váha dospelého
jedinca dosahuje 120 až 250 kg, medvedice sú menšie.
Medvedia ruja začína koncom mája a
končí v júli. Samce v tomto čase vyhľadávajú medvedice na párenie. Gravidita
medvedíc trvá 7 až 8 mesiacov. V januári
v dobre vystlanom a uteplenom brlohu
porodí 2 až 3 mláďatá, ktoré sú zvyčajne
malé a vážia okolo 0,5 kg. Sú holé, slepé a málo vyvinuté. Matka ostáva s nimi
v brlohu. Nikdy sa od nich nevzďaľuje.
Medvedica má vysoko výživné mlieko,
obsahuje až 20 % tuku, a preto medvie-

ďatá rýchlo rastú a po troch mesiacoch
opúšťajú brlohosrstené s vyvinutým
čuchom a sluchom. Medvedica je pri
ochrane svojich mladých neuveriteľne
agresívna. A preto stretnutie s ňou je
veľmi nebezpečné. S matkou ostávajú
spolu do tretieho roku života. Medvedica sa pári každý druhý až tretí rok.
Medveď sa o výchovu svojho potomstva
nestará, žije samotárskym spôsobom
života. Medvede sú všežravce. Avšak
70-80 % tvorí rastlinná potrava, zvyšok
živočíšna. V jarných mesiacoch, keď je
ešte nedostatok potravy, nepohrdne ani
uhynutými zvieratami. Prvou rastlinou,
ktorú konzumuje začiatkom jari, je divý
cesnak, nazývaný aj ako medvedí. Hovorí sa, že tým si prečisťuje svoj tráviaci
trakt po zimnom spánku. Medvedí cesnak má liečivé účinky, a preto ho na jar v
hojnom počte zbierajú aj ľudia.
Medveď je schopný uloviť aj raticovú
zver, najmä diviačatá, ale i zoslabnutú
jeleniu a srnčiu zver. Hlavnou potravou
však zostáva rastlinná potrava priebežne
s vegetačným obdobím. Vo veľkom konzumuje maliny a čučoriedky. Na jeseň
plody bukvice a žalude. Nevítané sú jeho
návštevy v ovocných sadoch, kde narobí
veľké škody na ovocných stromoch. Doslova maškrtou pre neho je med. Preto
včelári majú hlavu v smútku, ak ich včelín navštívi medveď.
Zmeny v klimatických podmienkach
posúvajú poľnohospodárov k pestovaniu
obilnín, najmä kukurice do podhorských
oblastí a to je pre medvede výdatná potrava, aby sa zásobili tukom na zimu, ktorú prespávajú v brlohoch nepravidelným
spánkom. Nie je žiadnou zvláštnosťou,
že v kukuričných poliach na Liptove,vo
Veľkej a Malej Fatre, na Horehroní bolo
pozorovaných viac medveďov pohromade na tom istom kukuričnom poli. Tým
sa samozrejme robia poľnohospodárom
veľké škody.
Škody spôsobené medveďom vzhľadom k tomu, že je celoročne chránený
živočích, hradí štát. Celospoločenská
hodnota medveďa prevyšuje 3.500 eur.
Ako je to s medveďmi v našich lesoch?
V Malej Fatre podľa dostupných údajov žije 70 až 80 kusov medveďa hnedého. Malá Fatra sa delí na krivánsku
a lúčanskú časť, ktorú rozdeľuje rieka
Váh. Naše lesy sa nachádzajú v lúčanskej
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časti Malej Fatry. Ťažko určovať, koľko
medveďov je na tak malom území, ako
je kataster obce Strečno a Stráňavy, pretože medveď sa za potravou pohybuje na
oveľa väčšom priestore. Podľa pozorovania poľovníkov ale i lesných robotníkov
sa pohybuje u nás 4 až 6 ks medveďov.
Medvedica s dvoma mladými, s jedným
„pestúnom“. To je 2 až 3 ročný medveď.
Ďalej jeden dospievajúci 4 ročný medveď. V časti Grúň- Javorina, Minčolsú 2
ks dospelých medveďov. Aj u nás sa vyskytujú stretnutia s medveďmi . Môžu o
tom rozprávať poľovníci , ale aj lesní robotníci. Zvlášť nepríjemné bolo stretnutie poľovníkov s medvedicou s mladými
v časti Ostredok. Medvede spôsobili v
minulom roku značné škody na včelstve
v časti Domašín, ale i v blízkosti obce na
kopci Bôrek. Taktiež medvedica s mladými rozbila včelíny v katastri obce Stráňavy, dokonca sa objavil mladý medveď
už v tomto roku v bezprostrednej blízkosti obce Stráňavy. Na fotopasci bola v
mesiaci júnzachytená medvedia rodina v
katastri obce Trnové. Je pravdepodobné,
že ide o tie isté medvede.
Poľovnícke združenie Ostredok vzniklo v roku 1995 ako nástupca Poľovného združenia partizán Stráňavy. Za ten
čas, na základe priložených žiadostí o
spôsobených škodách medveďom, boli
odlovené v rámci regulačného lovu 2 ks
medveďov, a to v časti Grúň a 1 ks ako
škodník za hradom Strečno.
Zaznamenali sme aj početný úhyn na
ceste I/18 v časti Domašínskeho meandra od Starhradu po Janošíkovo. Celkovo bolo usmrtených 6 medveďov a
jedného dospelého medveďa zrazil vlak
pred hranicou okresu Martin, v časti Korekcia. Práve v tejto časti od Starhradu a
Barierovú je migračná trasa medveďovcez rieku Váh za potravou a párením z
lúčanskej Malej Fatry do krivánskej a
naopak. Medveď je na svoju váhu dobrý plavec a bez problémov Váh prepláva.
Avšak cesta I/18 sa mu často stáva osudným.
Čo s medveďmi?
Životné prostredie medveďa hnedého
sa neustále zmenšuje. A nie len jeho, ale
aj ostatných druhov zveri. Lesy sú čiastočne choré, napadnuté kôrovcom. Vykonáva sa nadmerná ťažba, stavajú sa vo
veľkom luxusné chatyv chránených oblastiach, horské hotely, športové zariade-
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nia, lanovky vleky, a to na miestach, kde
pred pár rokmi bola príroda skutočným
nenarušeným domovom lesnej zveri, aj
medveďa hnedého. Takýto zásah človeka do životného prostredia lesnej zveri je
krajne nezodpovedný. Preto sa nečudujme, že medvede sa približujú k ľudským
obydliam, ktoré človek v horách postavil
a kde nachádza pre neho ľahko dostupnú
potravu aj vo forme odpadkov, ktoré človek zanecháva po sebe. Takéto medvede
strácajú plachosť, ale ich agresivita ako
šelmy zostáva. Preto je nevyspytateľné,
ako sa medveď pri stretnutí zachová.
Ak sa vyberiete do našich lesov za
účelom prechádzky, za obľúbeným zberom húb a za inými aktivitami, musíte si uvedomiť, že sa nachádzate v lese,
kde žije aj medveď. Aktivita medveďa je
najmä neskoro večer, ale aj nad ránom,
kedy ho môžete častejšie stretnúť. Cez
deň odpočíva v húštinách a mladých porastoch. Čo robiť, ak ste natrafili na medvedí trus? Je treba zvýšiť pozornosť, pretože niekde nablízku môže byť medveď.
Zvlášť, ak tento trus nájdete pri hustých
porastoch. Ak ste sám, rozprávajte sa
sám so sebou a radšej sa pokojne vráťte.
Ak zbadáte medveďa a on vás ešte nie,
to znamená, že vás medveď nezvetril.
Pripomínam, že medveď má vynikajúci
čuch. Netreba kričať, treba sa rozprávať
sám so sebou a pomaly ustupovať z jeho
dosahu. Neodporúča sa voľne púšťať
psíka po lese. Ak pes vyruší medveďa
štekaním, medveď naň zaútočí a psík
sa obyčajne rozbehne k vám a to môže
byť vážny problém. Neutekajte, pretože
medveď je vynikajúci bežec a v krátkej
dobe by vás dobehol.
Ak vás zbadal medveď prvý, zachovajte chladnú hlavu. Znova, netreba kričať,
pokojne rozprávajte. Aby ste boli väčší,
zdvihnite ruky, pomaly ustupujte, medveď vo väčšine prípadov sám odíde. Pri
nečakanom stretnutí s medveďom sa
obyčajne postaví na zadné nohy. To nie
je príprava na útok, ako sa mnohí domnievajú, ale medveďovi sa niečo nepozdáva a postavením sa na zadné preveru-

17. strana

je svoje okolie. Aj v takýchto prípadoch
medveď väčšinou odíde.
Horšie je to vtedy, keď sa stretnete s
medvedicou s mladými. Ešte horšie je
pre človeka, ak sa dostane medzi medvedicu a mladé. Tu treba len dúfať, že sa
mladé dostanú k medvedici a ona odíde. Znova , netreba v žiadnom prípade
kričať a utekať. Sú miesta, kde práve k
takýmto neželaným stretom môže dôjsť,
a často aj dochádza. Sú to najmä husté
mladiny a porasty v časti Markovej doliny, časť Tmavá, Ostredky časť Mrežová,
ale najmä v časti Grúň, Košariská, Trúbna, pod Javorinou, pod Uhliskom, časť
Stavísk , ale i v stráňavskej časti Polomu,
Rovných hôr a Kabátovej. Práve v týchto
mladinách medvede odpočívajú a slúžia
im aj ako úkryt. Medveď je v podstate
plaché zviera a človeku sa vyhýba. Človek nie je jeho korisťou. Ak sa zo strany
človeka bude rešpektovať jeho životné
prostredie, nemusíme sa medveďa obávať.
Na Slovensku sú nežiaduce stavy medveďov, zoologické záhrady majú plné
stavy medveďov, niektoré krajiny v Európe, kde bol medveď vyhubený, akoby
nemali záujem znova prinavrátiť medveďa hnedého do svojich hôr a lesov.
Ani jeden živočích na Slovensku, ktorý
už nie je ohrozený, nepožíva takú ochranu od štátu v legislatíve ako medveď
hnedý. Mal byť už pred pár rokmi vyňatý
ako celoročne chránený živočích a mal
sa zaradiť do plánovaného chovu a lovu.
Samozrejme, s určitými obmedzeniami.
V našej prírode sú ohrozenejšie druhy
živočíchov, ktoré by potrebovali viac pozornosti pri ochrane od štátu, ako napr.
hlucháň lesný, ktorého stavy sa od roku
1970 rapídne znížili. Výrubom starých
lesov zaniklo veľa tokanísk. Ohrozený je
aj rys ostrovid a ďalšie. Preto je načase,
aby kompetentné orgány spolu s MŽP
konali čím skôr v záujme bezpečnosti
ľudí, ale i na ochranu životného prostredia lesnej zveri a živočíchov. Pokiaľ nie
je neskoro.
PavolŠtadáni - PZ Ostredok
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Expedícia východ
KST Uhlík Strečno zorganizoval výnimočné podujatie, keď počas týždňa
90 jeho účastníkov v dvoch autobusoch
spoznali takmer celévýchodné Slovensko. Za centrum svojho pôsobiska si
zvolili Šíravu, kde boli ubytovaní a odkiaľ každý deň zavčas rána vyrážali do
prírody. Vynikajúce ubytovanie a strava
dodávala dostatok síl na pekné turistické
výkony.
Prvé medzipristátie sme mali v Košiciach, leboupršaná Levoča nám nedovolila ani otvoriť dvere na autobusoch.
V Košiciach sme stihli navštíviť Dóm sv.
Alžbety, kde sme si vypočuli omšu v maďarskom jazyku, vyšli sme na vyhliadku,
odkiaľ sme mali výhľad na centrum, niektorí stihli Technické múzeum, vybrali
si reštauráciu na dobrý obed a „valili“
sme na Šíravu.
Prvý turistický deň sa niesol v znamení
Vihorlatu. Pri spätnom pohľade na naše
päťdňové putovanie sme mohli konštatovať, že táto 25km túra bola najnáročnejšia. Celý deň sme šliapali po náročných
kamenistých prudkých chodníkoch a
zrazoch cez bukové lesy. Pri výstupe na
vrch Vihorlat sme sa pokochali pohľadmi na Vihorlatské vrchy. Pri zostupe na
Sninský kameň poniektorí stihli aj zablúdiť, pretože zelená nebola len značka, ale aj okolitá príroda. Pod Sninským
kameňom, v sedle pri Table, bolo malé
umelecké dielo, kde sme mohli nájsť z
jednej strany tvár muža a z druhej tvár
ženy. Tí odvážnejší šliapali ešte hodinu
rebríkmi na Veľký alebo Malý sninský
kameň. Tí „rozumnejší“ radšej išli priamo k Morskému oku, kde sa utáborili pri
jedinom bufete. Tí, ktorí chceli len kávu,
sa jej bohužiaľ nedočkali. Pri večeri nás
potešili organizátori Dušan Ďurčo a Peter Oberta správou, že sa prehadzujú dni

Klub slovenských turistov

turistických zájazdov a namiesto výletu
na Kremenec pôjdeme na len 10km túru
okolo kostolíkov a zatopeného lomu.
Prvá naša zastávka bola v dedinke
Inovce, kde nás zaujala história prevezeného dreveného kostolíka z roku 1840.
Tento bol otvorený v roku 1842. Tradícia prevážania a darovania drevených
kostolov šírila vieru do dedín, ktoré
tieto kostolíky nemali. Od tohto kostolíka sme sa premiestnili k Beňatinskému
lomu, kde bol natočený film Čiara. Lom
bol podobný našej „bani“ v Nezbudskej
Lúčke, bol pekne vyznačený a oplotený
s náučným chodníkom, čo u nás chýba.
Otužilci si zaplávali a spoločne sme šliapali 10km na Tibavský hrad, ktorý sme
našli len vďaka tabuli s názvom. Odtiaľ
sme sa premiestnili do obce Ruská Bystrá, kde nás čakal kostolík, ktorý je zapísaný v kultúrnom dedičstve UNESCO. V
drevenom kostolíku sv. Mikuláša, ktorý
bol postavený v roku 1730, sa nachádza
množstvo ikon svätých. V okolitom cintoríne boli mená mŕtvych napísané, pre
nás netradične, z druhej strany hrobu.
Sprievodkyňa s kumulovanou funkciou,
ktorá zastávala funkciu obchodníčky,
krčmárky, ženy starostu nás informovala
o histórii ich pravoslávnej viery v obci,
ktorá má 100 obyvateľov.
Večerné dumanie nad ďalším turistickým výletom presvedčilo množstvo ľudí,
že na túto 20km túru nepôjdu. Tí, ktorí
predsa išli, neoľutovali. Čakali ich pekne
upravené chodníky, cestičky, značenie a
výstup na trojmedzie Kremenec. Vrcholový obelisk je hranicou Ukrajiny, Poľska
a Slovenska. Ukrajincov sme tam nestreli, pár ich možno bolo ukrytých za elektrickým oplotením. Stretli sme tam len
Poliakov a silný vietor, ktorý nám umožnil spraviť len spoločnú fotografiu a foto-
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graf Pavol Ďurčo nás poslal tam, odkiaľ
sme vyšli. 3-hodinový zostup do Novej
Sedlice si niektorí prerušili ešte kúpaním
v potoku a ostatní ich čakali v miestnej
krčmičke pri pive. Náročnú túru sme
zdolali, no čakala nás ešte náročnejšia,
večerná a nočná. Majiteľ hotela pre nás
zorganizoval ako vďaku za obsadený celý
hotel zábavu so živou hudbou a spevákmi.
Oddychový štvrtkový deň nás zaviedol do tokajských pivníc v Malej Tŕni na
ochutnávku tokajských vín. Samozrejme, pred ochutnávkou si museli turisti
zašliapať po okolitých „krtincoch“, ktoré
však neboli až také malé, veď najvyšší
vrchol má 894 m.n.m. Za pekného počasia sme vyrazili z obce Slanská Huta na
15km túru na vrch Veľký Milič, odkiaľ
sme zostúpili naspäť do Slanskej Huty.
Niektorí turisti však nešli na prvotnú
túru a ostali pri Zemplínskej Šírave, kde
si urobili výlet na Vinianske jazero a
Viniansky hrad. Tam si mohli všimnúť,
ako sa má správne robiť rekonštrukcia
historickej pamiatky. Dennodenne tam
pracuje okolo 50 nezamestnaných, ktorí
všetky tieto práce robia klasickým spôsobom a dokonca aj výťah ide na ľudský
pohon.
Posledný deň expedície sme zakončili
výletom na Duklu. K mohyle sme položili kyticu kvetov, ktorú zabezpečil PaloTavač a po zaspievaní slovenskej hymny
sme nasadli do autobusu a putovali domov. Na ceste sme zažili ešte jeden šok.
Napriek tomu, že bol piatok, sme bez jediného zastavenia a obmedzenia na ceste
zastali až v Strečne pred krčmou.
Spokojnosť s expedíciou „Východ“ vyjadrili všetci jej účastníci. Bolo vidieť, že
tí, ktorí ju organizovali, mysleli na každý
detail, náhradné riešenia a vďaka tomu
sa nikomu nič nestalo a prišli sme zdraví
a spokojní do svojich domovov.
Palo Ďurčo a Katarína Ďurčová
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Zdolali sme Ohnište
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Počas letných dní vrcholia turistické
aktivity klubu Uhlík. Veľmi náročná túra
nás zaviedla na vrch Ohnište (1538),
ktorý sa nachádza v Nízkych Tatrách.
Autobus turistov vyrážal z obce Malužiná, kde na pomerne krátkom úseku
sme museli zdolať výškový rozdiel viac
ako 1000 metrov. Prudké kopce a skaly
nám dali poriadne zabrať. Šokom pre
všetkých bolo, že tento kopec zdolal aj
štvorročný Kubko. Zostup z Ohnišťa
do sedla nás postupne opäť priviedol na
vrchol Slemä (1514),kde sa nachádzajú
zrekonštruované partizánske bunkre a
havarované lietadlo. Nekonečný zostup
do Liptovského Jána mnohí pocítili na
svojich kolenách. Po troch hodinách
sme sa konečne dostali k prvému bufetu, kde nás čakalo vlastné občerstvenie a
jazda na kolobežkách po trase dlhej 3km
až do obce. Trasa bola dlhá 25km a dala
poriadne zabrať.
Palo Ďurčo a Katarína Ďurčová

Auto zišlo z kompy
V utorok 25. augusta 2020 popoludní zišlo auto z kompy Strečno do rieky Váh,
potom čo si vodička slovenskej národnosti pravdepodobne pomýlila brzdový pedál
s plynovým a namiesto zastavenia na kraji kompy zrýchlila.. Motorové vozidlo sa
potopilo až na dno rieky. Posádku tvorili tri osoby, z ktorých dve boli maloleté deti.
Počas udalosti sa našťastie nikto z nich nezranil. Vytiahnuť posádku z potápajúceho
sa auta pomáhali duchaprítomní ľudia.
Krajské operačné stredisko Integrovaného záchranného systému (IZS) vyslalo na
miesto hasičov a políciu. Na technický zásah v podobe záchrany osobného motorového vozidla z rieky Váh vyrazili hasiči z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej
brigády HaZZ v Žiline.
Vozidlo sa nachádzalo cca 30 m od brehu v hĺbke cca 1,8 m. Hasiči s mobilnou
technikou a prenosným navijakom za asistencie potápača vytiahli vozidlo na breh a
odovzdali ho majiteľke, ktorá si zabezpečila odvoz odťahovou službou.
„K plavebnej nehode došlo v riečnom kilometri 264 v úseku Strečno. Pri manipulácií s osobným motorovým vozidlom na palube prievoznej lode došlo k pádu osobného motorového vozidla do koryta rieky. Dychové skúšky na prítomnosť alkoholu
členov posádky plavidla ako aj vodiča osobného motorového vozidla boli negatívne.
Okolnosti plavebnej nehody ako aj miera zavinenia konkrétnych osôb sú predmetom
ďalšieho vyšetrovania. Odborné vyšetrovanie plavebnej nehody vykonáva Dopravný
úrad““ uviedla hovorkyňa Eva Oravcová.
Spracované na základe údajov portálu zilinak.sk a informácií prevádzkovateľa kompy.

Lyžiarsky oddiel Javorina
V rámci obnovy a zviditeľnenia lyžiarskeho vleku a chaty, ľudovo nazývanom,
Ostredku, sa značili chodníky. Niektoré
boli nové, niektoré zas domáci poznali.
Ten nový, respektíve staronový, vedie zo
sedla pod Kojšovou smerom ku chate.
Je označený zelenou farbou, prípadne
aj drevenými tabuľami. Druhý chodník
pribudol na modrej značke smerom z
Polomu. Ten už dobre poznajú či Strečňania z každoročného výstupu na Polom, tak aj milovníci cyklistiky ako zjazd
s výhľadom na dolinu.
Ďalšou a neposlednou novinkou oddielu je „KINO POD HOLÝM NEBOM“.
Akcia, na ktorej sa v blízkosti chaty budú
premietať filmy. Touto cestou Vás chceme všetkých pozvať a dúfam, že počasie
nám bude priať.
Andrea Walderová
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Turnaj žiakov
V sobotu 1.8.2020 sa uskutočnil na našom ihrisku v poradí už IX. ročník Memoriálu Jarka Hanuljaka.
Tentokrát sa ho zúčastnili nasledovné družstvá : OŠK Baník Stráňavy, TJ
Fatran Varín, FK Trnové a domáce FK
Strečno . Hralo sa systémom každý s
každým, hráči si nič nedarovali, videli
sme pekné akcie, nasadenie, bojovnosť i
pekné góly, veď ich v turnaji padlo až 44.
Najlepším strelcom bol náš Filip Vereš,
ktorý vsietil 4 góly, najlepší brankár bol
Matúš Daniš zo Stráňav a najlepší hráč
turnaja bol vyhodnotený Jaroslav Feranc
z Varína.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na úspešnom priebehu turnaja a taktiež sponzorom turnaja: JANUS Nápoje,
Adam Klocáň, BUČKO BUS, Bar Mário,
Dušan Štadáni, Ladík Bar, KOLOBEŽ-

KA Strečno, B+B potery. Víťazom turnaja sa stal FK Strečno a putovný pohár
tak zostáva v jeho vitríne, lebo všetky tri
stretnutia vyhral. Tešíme sa všetci už na

Rozpačitý začiatok
Po letnej príprave sa opäť otvorili brány futbalových štadiónov , aby sa začal
nový ročník futbalových súťaží 2020-21.
Prvou vážnou previerkou bolo 1.kolo SP
, keď sme privítali účastníka V. ligy sk.
B- OŠK Švošov, ktorému sme podľahli
hladko 0:3. Súper bol herne lepší a zaslúžene postúpil do druhého kola.
Potom už prišli na rad MFS, v tom
prvom sme v Oščadnici hrali dobre a
zvíťazili sme 0:4. No potom sme doma
prehrali s Višňovým 2:3, v Bytči 2:1
a opäť doma s Čiernym 3:4 , v ktorom
sme podali najlepší výkon, no smolný
bol záver stretnutia, keď sme inkasovali v posledných sekundách a zostali tak
bez bodov. No a potom prišla potupná
prehra v Gbeľanoch, to už nedalo spávať
ani výboru a zvolali sme hráčsku schôdzu, kde sme si prebrali príčiny prehier,
stanovili sme úlohy do nasledovných
zápasov, rozobrali a riešili sme názory
hráčov. To isté sme preberali i s trénerom , vysvetlili si slabú defenzívu, ale i
ofenzívu. Sme už teraz v ťažkej situácii
, pod tlakom všetkých Vás, rozoberáme
každé stretnutie, hľadáme východiská,
chlapci i tréner sú odhodlaní zabojovať
o body už v najbližšom stretnutí, na ktoré sa už teraz tešíme. Termíny stretnutí

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 5. septembra 2020 v náklade
300 kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová.
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

X. ročník v roku 2021. Ďakujeme aj firme AL POWDER, ktorá zakúpila pekné
nové zelené dresy pre našich žiakov do
novej súťaže.

Závlahový systém
nájdete na stránke obce, resp. plagátoch
vo výveskách rozmiestnených v obci
alebo z obecného rozhlasu. Musíme si
uvedomiť, že hráčov je dostatok, možno
chýba potrebná kvalita, hráme z domácimi hráčmi a zapájame mladých hráčov, v našich amatérskych podmienkach
robíme všetko pre to, aby sme vytvorili ,
čo najlepšie podmienky pre fungovanie
klubu. A verte, že je to množstvo mravenčej práce počas celého týždňa, preto
buďme trpezliví, veríme, že už skoro prídu aj výsledky.
Súťaže začali i v mládežníckych kategóriách. Už naše mladšie a staršie prípravky pod vedením Petra Beháňa, začali prvým turnajom v Stráňavách a v
Bánovej, u nás bude tento turnaj 26.9.,
žiakom sa zatiaľ nedarí, prehrali obe
úvodné stretnutia, zabrali však v Liet.
Lúčke, no musíme konštatovať, že došlo
ku generačnej výmene viacerých žiakov,
ktorí prešli do kategórie dorastu, ktorý sa pod vedením Petra Tavača, dobre
pripravili na úvod sezóny a potešili nás
víťazstvom nad Višňovým 3:0,no potom
prehrali v Rašove aj Radoli. V septembri
nás čakajú i dohrávky počas sviatkov t.j.
1. a 15.9., tak sa musíme dobre pripraviť
na náročné stretnutia.

Práce počas výstavby závlahy

Ako, už všetci viete , na našom ihrisku máme nový závlahový systém, ktorý nám automaticky podľa nastavenia
zavlažuje futbalový trávnik.
V pondelok 22.6.2020 sa do trávnika zahryzli bagre , ktoré museli vyhĺbiť
pozdĺžne i priečne ryhy na osadenie
potrubia. Toto nám vykonala firma
GARDEN TEAM z Bytče, ktorá má
bohaté skúsenosti z takouto výstavbou.
Osadili do zeme viac ako kilometer
plastových vodovodných rúr , ku každej tryske samostatne.
Na ploche máme rozmiestnených 24
postrekovacích dýz , ktoré sú riadené
elektromagnetickými ventilmi ,ovládané z jedného miesta zo šatne žiakov
pri Koniarni. Každá tryska sa nastavuje
samostatne podľa toho, či je rohová ,
čiarová či stredová. Od toho záleží počet minút v činnosti jednotlivej trysky.
Tieto poháňa 3 kW čerpadlo umiestnené v studni. V činnosti je teda len
jedna tryska , kým polejú celú plochu
ihriska , vystrieda sa všetkých 24 , toto
trvá podľa nastavenia aj celú noc , teda
8 až 12 hodín. Systém má i dažďový
senzor, teda ak by začalo pršať , činnosť
sa automaticky zastaví.
Výstavba systému trvala 11 dní.
2.7.2020, keď sme ho prevzali do užívania. Možno stopy po bagroch vidíme
na ploche ešte i dnes, ale postupne nám
zarastá celá plocha. Systém je potrebný
najmä v týchto horúcich dňoch. Chcem
poďakovať všetkým , ktorí nám pomáhali pri výstavbe tohto zariadenia, no
najmä starostovi obce Dušanovi Štadánimu za vybavenie celej legislatívy pri
realizácii závlahového systému.
Štefan Tavač- predseda FK Strečno

