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Obecné zastupiteľstvo

Pokračovanie na 2. strane »Drahí bratia a sestry, povzbudzujem 
vás, zvlášť teraz, keď platí všeobecný 
zákaz slávenia verejných bohoslužieb, 
že máte  možnosť sledovať každú nede-
ľu o 8. 30 hod.  online vysielanie svätej  
omše priamo z nášho kostola v Strečne 
cez káblovú televíziu TesMedia alebo 
cez online stream na Facebook stránke 
obce Strečno - Obec Strečno. 

S úctou váš kňaz

Dňa 12.10.2020 sa uskutočnilo 14.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, 
zapisovateľka p. Ivana Tavačová. Neprí-
tomní: Marek Hanuljak, Andrea Ďuriš-
ková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.169/A volí 
overovateľov zápisnice: Ing. Július Ilov-
ský, Mgr.Monika Obertová. Hlasovanie: 
za-7, proti-0, zdržal sa-0,  neprítomní-2. 

Uznesením č.169/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Mgr.Dušan Ďurčo. 
Samuel Zajac. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

Uznesením č.170 OZ schvaľuje zmenu 
programu 14. zasadnutia OZ - zámena 
bodu č. 4. a bodu č. 5. Hlasovanie: 7-0-
0-2.

2. Kontrola uznesení
Vsakovacia šachta na Sokolskej ulici– 

rovnaký problém nahlásený pri rodin-
nom dome p. Repáka na Ulici za záhra-
dami - úloha pretrváva

Značenie zákazu sypania smetí (na 
briežku pri TIKu, za domom p.Kopás-
ka), nefungujúce wifi pri TIKu -  tabule 
sa dali vyrobiť, problém wifi sa rieši, zá-
roveň sa aj odstraňuje problém s kame-
rami

Čierna skládka za domom p. Kopáska - 
úloha pretrváva

Uznesením č.171 OZ berie uvedené in-
formácie na vedomie. Hlasovanie: 7-0-
0-2.

3. Schválenie návratnej finančnej vý-
pomoci (bezúročnej)

Starosta informoval, že  vláda SR re-
agujúc na výpadok príjmov rozhodla o 
možnosti poskytnúť bezúročné návratné 
finančné výpomocí subjektom územnej 
samosprávy na výkon ich samospráv-
nych funkcií. Prijaté finančné prostried-
ky budú môcť obce použiť na kompen-
záciu svojich výdavkov, vyčerpaných v 
priebehu roka 2020. Finančná výpomoc 
sa poskytne na základe žiadosti obce 
maximálne do výšky výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb za rok 2020 (pre 
Strečno suma 51 927 €)  pričom je sta-
novený odklad prvej splátky, tzn. že prvá 
splátka bude uhradená až v roku 2024 a 
posledná splátka v roku 2027. Uznese-
ním č.172 OZ schvaľuje prijatie štátnej 
pomoci bezúročnej návratnej finančnej 
výpomoci od Ministerstva financií SR 
s odkladom splácania istiny v celkovej 
sume 51 927 € z dôvodu kompenzácie 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2020 v dôsledku pandémie ocho-
renia COVID-19. Hlasovanie: 7-0-0-2.

4. Zmena účelu a výšky využitia do-
tácií

Využívanie možností dotácie a podpôr 
formou podávania účelových projektov 
je stálou snahou obce. Tohtoročné sna-
hy boli a sú však ovplyvňované korona 
vírusom a s tým spojenými obmedzenia-
mi. No i inými prekážkami.

Dotácie VÚC
Na dotačný systém VÚC ŽSK pre ob-

lasť športu a kultúry sme zareagovali po-
žiadavkou na podporu Memoriálu Jarka 
Hanuljaka a „Ľekvárových hodov“.

Vzhľadom na vývoj situácie a posúdení 
finančného dopadu pandémie sa v apríli 
poslanci Žilinskej župy rozhodli pre zru-
šenie regionálnych a participatívnych 
dotácií. Takže tieto naše tradičné akcie 
schvaľované ani podporené neboli. No 
vzhľadom na zákaz zhromažďovania sa 
v konečnom dôsledku uskutočnil iba už 
IX. ročník futbalového turnaja. „Ľekvá-

Projekty ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami
rové hody“ ako oslava úrody, tradičných 
jedál i príležitosti predstaviť náš folklór a 
pohostinnosť účastníkom osláv výročia 
SNP, sa nekonali.

Cyklotrasa a most pre peších
Projekt „Zvýšení přístupnosti a bez-

pečnosti ke kulturním památkám v čes-
ko-slovenském pohraničí“, ktorý sme 
podali v roku 2019 ako partner Žilinské-
ho samosprávneho kraja spolu s Morav-
skoslezským krajom, ktorý je hlavným 
projektovým partnerom, je v súčasnos-
ti pred schválením. Po jeho schválení s 
podmienkou v júni 2020 sme požadova-
né náležitosti spolu s VÚC ŽSK doplnili 
a akonáhle splní svoje povinnosti voči 
vyhlasovateľovi výzvy – Ministerstvu 
pôdohospodárstva a regionálneho roz-
voja SR i český partner, môžeme očaká-

Buďme spoločne 
zodpovední
Vážení občania, v súvislosti s plošným 

testovaním na prítomnosť ochorenia  
COVID-19 s názvom „Spoločná zodpo-
vednosť“, vám prinášame pár dôležitých 
informácií: 

Prvé testovanie sa skutoční od 
30.10.2020 do 1.11.2020, druhé pretesto-
vanie bude od 6.11.2020 do 8.11.2020

Obidve testovania sa uskutočnia v 
priestoroch telocvične,  v čase od 8:00 – 
12:00, 13,00 – 17,00 a 17,30 – 20,00 hod. 

Testovanie je dobrovoľné. Na testovanie 
je potrebné si priniesť občiansky preukaz 
a kartičku poistenca. 

Neodporúčame, aby sa testovania zú-
častnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa 
pohybujú iba v domácom prostredí, či 
ľuďom zo zdravotnými obmedzeniami – 
respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci 
onkologickým ochorením a pod., ktorí sa 
vyhýbajú sociálnym kontaktom.  

Deti vo veku 10 – 18 rokov musia byť v 
sprievode rodiča, ktorý zároveň preberie 
aj výsledok testovania. 

Priebeh testovania:
Osoba sa dostaví na miesto testovania, 

kde sa spracujú administratívne záleži-
tosti. Prejde na odberné miesto, kde mu 

Pokračovanie na 2. strane »

Pokračovanie na 3. strane »



2. strana 5/2020

Obci boli doručené žiadosti o.z. Volley-
bal Strečno a Jednota dôchodcov o zme-
nu účelu na poskytnutú dotáciu od obce 
a žiadosť Lyžiarskeho oddielu Javorina o 
navýšenie rozpočtu z dôvodu rozsiahlej 
opravy a údržby areálu na Ostredku. 

Uznesením č.173 OZ schvaľuje zmeny 
účelu využitia dotácie od obce na r. 2020 
pre Volleybal Strečno. 

Uznesením č.174 OZ schvaľuje zmeny 
účelu využitia dotácie od obce na r. 2020 
pre Jednotu dôchodcov Strečno. 

Uznesením č.175 OZ schvaľuje navýše-
nie dotácie od obce na r. 2020 pre Lyžiar-
sky oddiel Javorina o sumu 600 €.

5. 8. zmena rozpočtu na rok 2020 
8. zmena rozpočtu sa uskutočnila pre-

dovšetkým na základe schválenej ná-
vratnej finančnej výpomoci. Zmeny na 
strane príjmov a výdavkov boli upravené 
na základe aktuálneho stavu. 

8. zmena rozpočtu je upravená na stra-
ne príjmov aj výdavkov na sumu 2 465 
895 €. 

Uznesením č. 176 OZ schvaľuje 8. zme-
nu rozpočtu na rok 2020. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

6. Rôzne
• Žiadosť Okresného súdu v Žiline – ur-

čenie prísediaceho na súde
Dňa 8.10.2020 bola na OcÚ Strečno 

doručená žiadosť o zabezpečenie volieb 
prísediacich Okresného súdu Žilina v 
zmysle zákona č.385/2000 Z.z. o sudcoch 
a prísediacich v platnom znení na obdo-
bie rokov od 1.1.2021 do 31.12.2024. 

Uznesením č. 177 OZ volí p.Jarmilu Tr-
hančíkovú ako prísediacu na Okresnom 
súde Žilina pre obdobie od 01.01.2021 
do 31.12.2024. Hlasovanie: 7-0-0-2.  

• Informatívna správa o činnosti Bowlin-

gového klubu
Činnosť klubu bola počas 1. vlny pan-

démie pozastavená, priestory bowlingu 
boli renovované. Nakoľko je opäť vy-
hlásený núdzový stav, klub bude mať 
problém zaplatiť refakturácie energií 
na konci roka. Je nutná kompletná ob-
hliadka dráh. Minimálne bude potrebná 
rozsiahla oprava prípadne úplná výme-
na, pretože dráhy sa stále kazia. Starosta 
uviedol, že do budúceho zastupiteľstva 
bude potrebné urobiť podrobnejšiu ana-
lýzu. Poslanec Dušan Ďurčo navrhol, že 
treba prehodnotiť okrem bowlingu aj 
poskytovanie prostriedkov do lyžiarske-
ho areálu na Ostredku.  

Uznesením č.178 OZ berie na vedomie 
informáciu z bodu Rôzne o aktuálnej si-
tuácii bowlingového klubu. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

• Prepočet poplatku za komunálny a 
drobný stavebný odpad, daň z nehnuteľ-
ností

Starosta informoval, že za rok 2019 
obec Strečno dosiahlo úroveň vytriede-
nia komunálnych odpadov 23,41%. To 
nás zaradzuje pre celý rok 2020 do 3. 
úrovne vytriedenia komunálneho odpa-
du, kde zákonná sadzba za tonu odpadu 
je 22€. Pri rovnakej úrovni percentuál-
neho vytriedenia komunál. odpadu (20-
30%) nás v r. 2021 čaká zvýšenie zákon-
ného poplatku až na 27 €/tonu. 

Taktiež treba prehodnotiť daň z nehnu-
teľností, ktorá sa neupravovala od r. 2014. 
Uznesením č.179 OZ berie na vedomie 
informácie z bodu Rôzne: potrebu pre-
počtu poplatku za komunálny a drobný 
stavebný odpad na r. 2021 a možnú prí-
pravu zmeny dane z nehnuteľností na r. 
2021. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

Milí naši diváci, 11 rokov sme Vám 
každý rok spríjemňovali vianočné sviat-
ky divadelnými predstaveniami. Aj tento 
rok sme  pre Vás vybrali veselohru Mast-
ný hrniec  od  slovenského dramatika  
Júliusa Barč - Ivana. 

Obsadili sme jednotlivé postavy a za-
čali skúšať. Dúfali sme, že situácia s pan-
démiou sa zlepší a my budeme v pokoji 
nacvičovať. Ako sme však začali, tak sme 
aj skončili. 

Keď sme 8. marca v tomto roku  hrali 
v obci Nededza  drámu Zlomená pýcha, 
ľudová hudba Parta nás prekvapila a pri 
klaňačke zaspievala našu hymnu. Bolo 
to veľmi dojímavé  a skončilo to našimi 
slzami. To sme ešte netušili, že je to  po-
sledné predstavenie v tomto roku. 

Zdravie človeka je však na prvom 
mieste a tak nám neostáva, len znovu 
dodržiavať všetky opatrenia  a modliť 
sa každý deň, aby sa náš život vrátil do 
normálnych koľají. Pokiaľ to prežijeme 
v zdraví a situácia nám to umožní, bu-
deme v skúšaní pokračovať a možno sa 
dočkáme aj premiéry.

Marta Pristachová  

Premiéra  
sa odkladá.....

zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po 
odobratí vzorky osoba prejde do vyhrade-
ného, vydezinfikovaného priestoru, kde 
počká na výsledok, ktorý bude k dispozí-
cií  do cca 30 min. Celý priebeh testova-
nia bude prebiehať tak, aby sa otestovaní 
nestretli s osobami, ktoré ešte neboli tes-
tované. Postup osôb na odbernom mieste 
bude jednosmerný. Na odber budú ľudia 
prichádzať podľa zoznamu ulíc. Presný 
časový harmonogram testovania podľa 
zoznamu ulíc bude oznámený rozhlasom, 
sms správou, zverejnený na úradnej tabu-
li, web sídle obce a fcb stránke obce.

Buďme spoločne zodpovední. 

Buďme spoločne 
zodpovední

»  Dokončenie z 1. strany

V minulom Hlásniku sme vyhlá-
sili súťaž na vytvorenie loga, ktoré 
bude vystihovať budúcoročné oslavy 
700.výročia prvej písomnej zmien-
ky o obci. Termín uzávierky je do 
31.10.2020. Ďakujem všetkým, ktorí 
nám svoje návrhy poslali. Komisia po-
slané návrhy vyhodnotí do 25.11.2020 
a určí víťazné logo, ktoré sa bude po-
užívať pri všetkých kultúrnych, špor-
tových a spoločenských podujatiach 
uskutočnených v obci v roku 2021.

Zároveň sa opätovne  obraciame s 
prosbou na všetkých, ktorí môžu obo-
hatiť pripravovanú knihu k 700. výro-
čiu písomnej zmienky o Strečne, ktorá 
bude vydaná v priebehu budúceho 
roku, aby nám poskytli dokumenty, 
fotografie či iný materiál viažuci sa k 
histórii a životu v obci Strečno na ten-
to účel.

Pripomíname, že je tiež  vyhlásená 
výzva na prípravu a spracovanie videa 
o Strečne v max. dĺžke 15 min. Súťaž o 
najkrajšie video bude mať tri kategó-
rie: 7-15 rokov, 16-19 rokov, dospelí. 
Najlepšie výtvory v každej kategórii 
budú honorované.

Beáta Badibangová, 
zástupkyňa starostu

Strečno 700
1321 - 2021

Rekonštrukcia mosta 266 pod hradom prebie-
ha za plnej premávky na I/18
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Projekty ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami
»  Dokončenie z 1. strany
vať výzvu na podpis zmluvy.

Predmetom tohto projektu, na sloven-
skej strane v gescii VÚC, je pokračova-
nie cyklotrasy od jej súčasného ukonče-
nia pri vstupe do obce po most - lávku 
pre peších cez Váh. Rekonštrukcia lávky 
je jeho súčasťou a bude v našej pôsob-
nosti, t.j. zabezpečíme ju aj s predfinan-
covaním tohto diela. Vynaložené finanč-
né prostriedky by mali byť obci Strečno 
následne refundované až do výšky 95%. 
Rozpočet diela „Lávka pre peších“ je 656 
768, 63 Eur.

Je to vlastne až na tretíkrát úspešný 
pokus o rekonštrukciu lávky. Pri prvom 
sme sa snažili získať prostriedky  cez 
ROP (Regionálny operačný program)  
v roku 2009. Druhýkrát sme podali ako 
vedúci partner projekt  s týmto zámerom 
s poľským partnerom a s názvom Spája-
me Strečno, Nezbudskú Lúčku a Jawor-
ze – cezhraničné miesta s jedinečnými 
hodnotami v roku 2016.

Cyklotrasa v dĺžke 2,2 km popri Váhu 
s jej prepojením na druhý breh je malou 
časťou celoslovenského zámeru – vybu-
dovať Vážsku cyklodopravnú trasu od 
sútoku rieky Váh s Dunajom až po jeho 
prameň (Čierny Váh). Celá táto trasa 
bude mať dĺžku viac ako 400 km a na jej 
budovaní sa podieľajú Nitriansky, Trnav-
ský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny 
kraj. Trasa sa umiestňuje do koridorov 
mimo zóny automobilovej dopravy, aby 
na nej cyklisti všetkých vekových ka-
tegórií neboli ohrozovaní. V Žilinskom 
kraji je jej plánovaná dĺžka cca 168 km.

Rekonštrukcia šesťdesiat ročnej lávky 
bude pozostávať z jej obnovy, staveb-
ných úprav pre zvýšenie zaťažiteľnosti a 
úpravy šírkových parametrov pre účely 
cyklodopravy. Rekonštrukcia je nielen 
reakciou na požiadavky doby, ale pre-
dovšetkým našou snahou získať zdroje 
na obnovu tejto vodnej stavby, ktorej 
diagnostika zistila značné, životnosť li-
mitujúce, narušenia. Diagnostika z mája 
2019 kategorizovala stav spodnej stavby 
– pilierov ako uspokojivý (kategorizačný 
stupeň IV.), no stav hlavnej priehradovej 
konštrukcie a mostovky bol zaradený do 
kategorizačného stupňa VI. – veľmi zlý. 
Táto analýza potvrdila potrebu rekon-
štrukcie, resp. v opačnom prípade zní-
ženie prevádzkovej zaťažiteľnosti o cca 
50%.

Na tento náš spoločný projekt s VUC-
kou nadväzuje ďalší - ich samostatný 
projektový zámer na pokračovanie spo-
jenia Žilinskej a Turčianskej kotliny cyk-
lotrasou z vyústenia od lávky do Vrútok. 
Projekt zabezpečuje spojenie Žiliny a 
Martina a prechádza i našim katastrom 

– pozdĺž rieky Váh od plánovaného pre-
mostenia z katastra Nezbudskej Lúčky 
oproti parkovisku na Domašíne po na-
vrhované premostenie k osade Jáno-
šikovo. Cyklotrasa v dĺžke cca 14 km s 
vylúčením motorových vozidiel  je nad-
regionálnym projektom a nadväzuje na 
považskú magistrálu s následným pri-
pravovaným pokračovaním na Liptov. 
Taktiež sa naň napájajú vetvy v smere na 
Terchovú a Kysuce.

Jeho súčasťou zrejme bude ďalšie ideo-
vé riešenie, v tomto čase už ale v štádiu 
projektovej prípravy, na spojenie Ne-
zbudskej Lúčky a Varína mimo existujú-
ceho cestného telesa.    

V súčasnosti po zabezpečení podkla-
dov z pohľadu životného prostredia, 
ochrany prírody a krajiny a vlastníckych 
vzťahov je táto verejnoprospešná stavba 
(úsek od vyústenia nášho mosta v Ne-
zbudskej Lúčke po Vrútky a Martin)  v 
štádiu získania územného rozhodnutia. 
Schvaľovací proces však obmedzujú par-
tikulárne záujmy a nesúhlas niektorých 
chatárov z osady Jánošíkovo (umiestne-
nej v katastrálnom území Nezbudskej 
Lúčky) a tiež postoj zástupcov samo-
správy Nezbudská Lúčka a signatárov 

petície z radov jej občanov, ktorí majú 
výhrady k riešeniu cyklotrasy v obytnej 
zóne. Všetci ostatní zúčastnení – Lipo-
vec, Vrútky a Martin projekt vítajú a vy-
chádzajú v ústrety jeho príprave.

Všetky plánované cyklotrasy sú re-
flexiou dnešného životného štýlu, ale 
predovšetkým elimináciou zaťaženia 
ovzdušia exhalátmi pri dochádzke do 
zamestnania či objavovaní krás a pod-
porou kondície. Sú podporované samo-
správami, očakávané budúcimi použí-
vateľmi, ale sú aj verejnosťou všeobecne 
pozitívne vnímané. 

Preto spomalenie legislatívneho proce-
su, ktorý bol v iných častiach Slovenska 
bezproblémový, sa stáva nielen lokálnym 
špecifikom, ale aj možnou prekážkou 
realizácie priameho napojenia. A vzhľa-
dom na prípadné nenaplnenie tohto 
cieľa   už pred podpisom zmluvy, aj pro-
jektu realizácie rekonštrukcie lávky cez 
Váh. Lávky, ktorá je naším vlastníctvom 
a my  sa ho vlastným  vkladom snažíme 
zachovať a zveľadiť. Jej využívateľmi sú, 
nie menšom počte ako naši občania, aj 
obyvatelia Nezbudskej Lúčky.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér obce
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Práca v ekonómii je jeden z výrob-
ných faktorov. Je definovaná ako 

cieľavedomá ľudská činnosť ľudí, zame-
raná na tvorbu nových hodnôt a slu-
žieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby. 
Jednou z najdôležitejších charakteristík 
práce je produktivita práce. Prácu du-
ševnú ako aj fyzickú vynakladajú ľudia, 
pracovné sily, v procese výroby. Je pred-
metom kúpy a predaja, ktoré sa realizujú 
na trhu práce. Práca sa oceňuje mzdou. 
Ľudská činnosť, kvalita a množstvo prá-
ce sú oplyvnené fyzickými a duševnými 
schopnosťami človeka. Účelovosť alebo 
zmysluplnosť ľudskej práce nesúvisí len 
s materiálnymi benefitmi, ale aj so se-
barealizáciou, dosahovaním úspechov, 
prestíže, uznania, užitočnosti, u nieko-
ho pocitu moci a pod. Prácu však nie je 
možné stotožniť len so zamestnaním. V 
prípade zamestnania ide len o časť aktivít 
človeka, ktoré môžeme zaradiť pod po-
jem práca. Zamestnanie je zjednodušene 
možné považovať za formu platenej ľud-
skej práce. Encyklika pápeža Jána Pavla 
II. Laborem Excercens (O ľudskej práci) 
hovorí: „Prácou si má človek zaobstará-
vať svoj každodenný chlieb a podporo-
vať stály rozvoj vedy a techniky, najmä 
však neprestajné zvyšovanie kultúrnej a 
mravnej úrovne spoločnosti, v ktorej žije 
ako člen bratského spoločenstva. Slovom 
„práca“ sa označuje každá činnosť, ktorú 
koná bez ohľadu na jej charakter a okol-
nosti, čiže je to každá ľudská činnosť, 
ktorú možno a treba uznať ako prácu 
uprostred celého bohatstva činností, na 
aké je človek schopný a vďaka svojej ľud-
skej podstate disponovaný samou svojou 
prirodzenosťou.“

  Pracovitosť alebo činorodosť (lat. 
industria) je jedna zo siedmich kres-
ťanských cností. Znamená úsilie, pra-
covitosť, iniciatívu. Je to primeraná a dô-
kladná prirodzenosť v konaní. Znamená 
tiež energickú pracovnú morálku, dobré 
hospodárenie s časom, sledovanie vlast-
nej činnosti a vyvarovanie sa lenivosti. 
Ide o dôsledné využitie svojich možnos-
tí a schopností tak vo fyzickom, ako aj 
psychickom svete. Prílišná činorodosť sa 
stáva nie vždy pozitívnou vlastnosťou, 
horlivosťou. Je potrebné, aby horlivosť 
bola rozumná, aby sme sa vyhli fanati-
smu a preháňaniu. Opakom činorodosti 
je lenivosť (lat. acedia). Podľa Katechiz-
mu katolíckej cirkvi: „Znakom dôverné-
ho priateľstva človeka s Bohom je to, že 
ho Boh umiestňuje do záhrady. Človek 
tam žije, aby ju „obrábal a strážil“.  Práca 
nie je trestom, ale spoluprácou muža a 
ženy s Bohom na zdokonaľovaní vidi-
teľného stvorenia.“ (KKC 378) Človek je 
pozvaný, aby spolu s Bohom spolupra-
coval na diele stvorenia. „A stvoril Boh 
človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 

stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich 
požehnal a povedal im: „Ploďte a množ-
te sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a 
panujte nad rybami mora, nad vtáctvom 
neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na 
zemi!“ (Gn 27,28) Ľudská práca pochá-
dza od osôb stvorených k Božiemu ob-
razu, aby pokračovali v diele stvorenia. 

Aj práca je oslavou darov Stvoriteľa a 
od Neho prijatých ľudských schopností. 
Pracovať je povinnosťou zdravého člo-
veka. Svätý Pavol píše: „Veď sami viete, 
ako nás treba napodobňovať, lebo sme 
nežili medzi vami neporiadne,  ani sme 
nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne 
v noci sme ťažko a namáhavo pracova-
li, aby sme nikomu z vás neboli na ťar-
chu. Nie že by sme na to nemali právo, 
ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby 
ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme 
boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto 
nechce pracovať, nech ani neje.  Lebo 
počúvame, že medzi vami niektorí žijú 
neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú 
za zbytočnosťami.  Takýmto prikazuje-
me a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kris-
tovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli 
svoj chlieb.“ (2 Sol 7-13)  Katechizmus 
katolíckej Cirkvi hovorí: „V práci človek 
uplatňuje a zdokonaľuje časť schopností, 
ktoré sú vpísané do jeho prirodzenosti. 
Základná hodnota práce závisí od sa-
mého človeka, ktorý je jej pôvodcom i 
cieľom. Práca je pre človeka, a nie človek 
pre prácu. Každý má mať možnosť čer-
pať z práce prostriedky na udržiavanie 
vlastného života i života svojich rodin-
ných príslušníkov a na preukazovanie 
služby ľudskému spoločenstvu.“ (KKC 
2428) Spolupráca s Bohom prináša člo-
veku pravý pokrok a rozvoj. To preto, že 
spolupracujeme s tým, kto je prameňom 
múdrosti, sily a umenia. Len v spoluprá-
ci s Bohom môže byť naša práca, naša 
činnosť a námaha zameraná na dobrý 
cieľ. Len takto môže byť naša práca plod-
ná a prinášať trvalý užitok. „Ja som vinič, 
vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v 
ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa 
nemôžete nič urobiť.“  (Jn 15,5) Svätý 
Benedikt z Nursie, patrón Európy, kto-
rý sa snažil žiť dôsledný kresťanský život 
podľa hesla „Ora et labora“ (modli sa a 
pracuj), nám zanechal dobrú radu: „Pre-
dovšetkým, ak začínaš niečo dobré robiť, 
pros Krista vrúcnou modlitbou, aby to 
On zdokonalil. Aby sa ten, čo nás už lás-
kavo zarátal do počtu synov, nemusel raz 
rmútiť za naše zlé skutky. Lebo ho máme 
za jeho dary ustavične tak poslúchať, aby 

nás raz nielen nevydelil ako rozhnevaný 
otec svoje deti, ale aby nás ako obávaný 
pán, pobúrený našimi hriechmi, nevydal 
na večný trest ako naničhodných sluhov, 
ktorí ho nechceli nasledovať do slávy.“ 

  Práca je dobro človeka, dobro pre 
ľudstvo, pretože prácou človek nielenže 
pretvára prírodu a prispôsobuje ju svo-
jim potrebám, ale pretvára ňou seba, 
stáva sa ešte viac človekom. Ježiš Kris-
tus venoval väčšinu svojho života na 
zemi práci v tesárskej dielni. Ježiša ne-
vychovával nijaký boháč, kráľ, veľkňaz, 
ani vojvodca. Vychovávali ho manuálne 
pracujúci, chudobný tesár Jozef, s kto-
rým Ježiš pracoval a matka pracujúca v 
domácnosti. Táto skutočnosť je sama o 
sebe najvýrečnejším „evanjeliom práce.“ 
Základom hodnotenia ľudskej práce nie 
je druh vykonávanej činnosti, ale fakt, 
že ten, kto ju vykonáva, je osoba. Pri ta-
komto chápaní si  dokážeme vážiť každú 
ľudskú prácu a každého človeka, ktorý ju 
statočne vykonáva a nebudeme sa uchy-
ľovať k primitívnemu „kastovaniu“ ľudí 
a deliť ich prácu na podradnú a nadra-
denú. Práca patrí k človeku. Má aj soci-
álny rozmer. Keď je tvorivá, človeka teší. 
Človek realizuje sám seba, má radosť z 
toho, čo z jeho práce vzniká. Má radosť z 
dobrej organizácie práce, z dobrej atmo-
sféry na pracovisku, z férových vzťahov 
s kolegami... 

Ak chceme skutočne posväcovať prá-
cu, musíme pracovať dobre a poctivo po 
stránke ľudskej i nadprirodzenej.

  Mnoho ľudí si ničí život tým, že sa do 
práce doslova vrhá a nepozná nič, len 
prácu. Dnes sa to nazýva „workoholiz-
mus“. Niektorí  workoholikmi nazývajú 
sami seba a sú na to pyšní. Majú na to 
mnoho svojich dôvodov. Ale tieto dô-
vody sú často len zdanlivé. Častokrát je 
za tým len potreba dokázať vlastnú dô-
ležitosť, karierizmus, snaha oslniť svojím 
výkonom, predbehnúť iných, strach vy-
stúpiť zo zabehnutej rutiny, či útek pred 
prázdnotou... Zdrojom workoholizmu je 
častokrát absencia myšlienky, alebo cie-
ľa, ku ktorému smeruje naša práca a celý 
náš život. Práca sa bez takéhoto cieľa stá-
va drogou, základnou životnou témou. 
Likviduje záujmy a koníčky, často tiež 
sociálny a partnerský život. Pre človeka 
sa stáva najčastejšou myšlienkou a naj-
bežnejšou konverzačnou témou. Ak sa 
nedostaví úspech v práci, nastupuje syn-
dróm vyhorenia, sklamanie, depresie. 
Ani najnáročnejšia práca z nás nerobí 
workoholikov, ak je inšpirovaná dobrom 
a láskou k človeku a Bohu. Boh od nás 
nechce, aby sme sa ustavične preťažova-
li. Chce, aby sme poctivo pracovali, aby 
sme sa aj namáhali a nehľadeli len na 
seba, ale nechce, aby sme sily prepínali. 
Keď prepíname svoje sily a nepoznáme 

Ľudská práca 
a odpočinok
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mieru, naša práca nie je požehnaná. Spá-
nok a oddych nie sú stratou času, skôr 
ziskom. Dovolenka nie je len prestávka 
od práce, je to čas odpočinku, čas k ob-
noveniu našich síl. Je to čas uvedomiť si 
šírku a bohatstvo života, čas vystúpiť zo 
zabehnutého rytmu, zastaviť sa a preží-
vať vzťahy s našimi blízkymi.  

  „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namá-
hate a ste preťažení, a ja vás posilním. 
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa 
odo mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju 
dušu.  Moje jarmo je príjemné a moje 
bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28-30) Ježiš sa 
nám predstavuje  ako ten, kto vidí našu 
námahu a bremená, ktorými sme zava-
lení a pozýva nás do svojej blízkosti, aby 
sme si pri ňom oddýchli a načerpali silu 
a pokoj, aby sme sa mu zverili so svojimi 
ťažkosťami a pozreli sa z odstupu na svoj 
život. Len tak nám môže ukázať, čo je v 
živote dôležité a čo môžeme bez obáv 
odložiť. Predovšetkým nám chce dať ve-
dieť, že tu nie sme na všetko sami. Príle-
žitosťou na stretnutie s Ježišom je mod-
litba. Ježiš nám ponúka, aby sme každý 
deň začínali s ním. Počúvali jeho slovo. 
Božie slovo, ktoré príjmeme do srdca, 
v nás zostáva, buduje z vnútra, prináša 

nám pokoj a radosť. Je pokladom, ktorý 
nám nikto nevezme. Stretnutím s Bo-
hom v modlitbe čerpáme sily a nasme-
rovávame zmysluplne svoj život a svoju 
činnosť. Ježiš takto vyzýva Martu, aby sa 
zastavila v práci a počúvala Božie slovo: 
„ Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, 
kde ho prijala do domu istá žena, me-
nom Marta. Tá mala sestru menom Má-
riu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a po-
čúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno 
práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: 
„Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu 
obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomô-
že!“  Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, 
staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, 
a potrebné je len jedno. Mária si vybrala 
lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 
10, 38-42) Aj svätý Benedikt veril spolu 
s Ježišom, že „nielen chlebom je človek 
živý, ale každým slovom, ktoré prichá-
dza od Boha.“ (Mt 4,4) Encyklika pápeža 
Jána Pavla II. Laborem Excercens o prá-
ci a odpočinku hovorí: „Opis stvorenia, 
ktorý nachádzame už v prvej kapitole 
knihy Genezis, je zároveň v istom zmysle 
prvým „evanjeliom práce“. Ukazuje to-
tiž, v čom spočíva jej dôstojnosť; učí, že 
človek má prácou napodobňovať Boha, 
svojho Stvoriteľa, lebo nosí v sebe - on 

jediný - ten zvláštny prvok podobnosti 
s ním. Človek má napodobňovať Boha, 
aj keď pracuje, aj keď odpočíva, veď 
sám Boh mu chcel ukázať svoju stvori-
teľskú činnosť v podobe práce a odpo-
činku. Táto Božia činnosť vo svete stále 
trvá, ako o tom svedčia Kristove slová: 
„Môj Otec doteraz pracuje...“, pracuje 
stvoriteľskou mocou tým, že udržiava 
jestvovanie sveta, ktorý povolal na bytie 
z ničoho a pracuje spasiteľnou mocou v 
srdciach ľudí, ktorých od počiatku pred-
určil na „odpočinok“ v zjednotení so se-
bou v „dome Otca“. Preto aj ľudská prá-
ca nielenže vyžaduje odpočinok každý 
„siedmy deň“,  ale ešte viac, nemôže spo-
čívať iba v samom uplatňovaní ľudských 
síl vo vonkajšej činnosti, musí ponechať 
vnútorný priestor, v ktorom sa človek 
stále viac stáva tým, čím z vôle Boha má 
byť, a tak sa chystá na ten „odpočinok“, 
ktorý Pán pripravuje svojim sluhom a 
priateľom. Nech kresťan, ktorý pozorne 
počúva slovo živého Boha a spája prácu s 
modlitbou, vie, aké miesto má jeho prá-
ca nielen v pozemskom pokroku, ale aj 
vo vzraste Božieho kráľovstva, do ktoré-
ho sme všetci povolaní silou Ducha Svä-
tého a slovom Evanjelia

AM

Zaiste je mnohým z vás známy výrok:  
„Všetky cesty vedú do Ríma“. Ako vzni-
kol? Počas slávnej Rímskej ríše, keď sa  
Rimanom podarilo ovládnuť ďalšiu kra-
jinu, hneď z nej robili cestu do Ríma.

Dnes to už neplatí. Ale platilo, platí a 
bude platiť, že všetky cesty vedú na cin-
torín. Túto pravdu si uvedomujeme naj-
mä počas týchto dušičkových dní.

Natíska sa nám  otázka: „Máme tieto 
dni prežívať ako niečo smutné, ako dni, 
ktoré nás majú oberať o pokoj?“

Záleží od toho, ako  tieto dni pocho-
píme. Ako pochopíme pravdu, že všetky 
cesty vedú na cintorín, avšak nie s defi-
nitívnym koncom.

Koľko komplexov máme, keď vidíme 
ako sú mnohí ľudia prefíkaní, hrdí, ne-
morálni, nespravodliví, všade vnášajú 
nepokoj,   pokiaľ iní sa snažia žiť čestne, 
pokorne, morálne,  spravodlivo,  šíria 
okolo seba radosť a pokoj.  Preto si neraz 
kladieme otázku:  Má  zmysel hodnotne  
žiť?

To najcennejšie  nie je, ako hodnotí 
človeka svet, ale ako ho hodnotí Boh.  
Ježiš v evanjeliu vysoko hodnotí tých,  
ktorí sa snažia žiť hodnotne, nielen že 
ich vyhlasuje za blahoslavených, ale, čo 
je najdôležitejšie, sľubuje večnú odmenu.

A taktiež nám dáva veľkú  odpoveď  zá-
stup všetkých svätých, ktorých sviatok 
slávime na začiatku dušičkovej oktávy. 

Ani oni to nemali ľahké, nedostali svä-
tosť do kolísky. Keď čítame ich životy, 
žasneme, čo dokázali, koľko vedeli trpieť,  
odpúšťať, obetovať sa  a to všetko preto, 
že mali jasný cieľ, vedeli, kto ich na konci 
pozemskej púte čaká. A život človeka má 
vtedy zmysel, ak má jasný konečný cieľ. 
Pokiaľ ho nemá, v jednej chvíli sa môžu 
zrútiť všetky jeho čiastočné ciele.

Istý mladík cestoval vo vlaku. Všetci 
okolo neho boli nervózni, najmä preto, 
že bolo veľké teplo. Jedine on bol spokoj-
ný napriek tomu, že cestoval  veľkú diaľ-
ku.   Jeden pán sa  mu prihovoril: „Pre-
páčte, ako je  možné, že vy ste  spokojný, 
keď tak dlho cestujete?“  

A mladík odpovedal. „Aj mne je teplo, 
aj mňa bolí hlava. Ale ja viem ku komu 
cestujem, kto ma čaká. Čaká ma otec,  
ktorý ma miluje, ktorý ma objíme, keď 
prídem. A to si uvedomujem každú sta-
nicu viac a viac.“

Každé dušičkové obdobie je pre nás 
nová stanica, na ktorej si máme opäť 
viac uvedomiť, že tu nebudeme na veky, 
a aké je úžasné žiť pre najcennejšiu náruč 
toho, ktorý nás miluje, pre náruč Nebes-
kého otca. 

Jerry hral futbal v lige ôsmich najlep-
ších mužstiev v USA. Počas štyroch ro-
kov nevynechal ani jediný tréning. Tré-
ner bol nadšený jeho poctivosťou, ale i 
jeho láskou,  akú prejavoval k svojmu 

otcovi. Často ich videl,  ako sa spolu pre-
chádzajú okolo štadióna, ako sa rozprá-
vajú. Raz prišiel Jerry za trénerom, aby 
mu oznámil, že mu zomrel otec. Na nie-
koľko dní musím prerušiť tréning. Tré-
ner mu vyjadril sústrasť a povedal mu, že 
spokojne môže ostať doma aj v sobotu, 
kedy je zápas. Jerry v sobotu predsa pri-
šiel a požiadal trénera, aby mohol hrať.  
Tréner súhlasil. Stalo sa niečo, čo nik ne-
čakal. Podal výkon, ako nikdy pred tým. 
Zaslúžil sa o veľké víťazstvo. Na druhý 
deň noviny písali len o ňom.

Na otázku trénera, čo sa stalo, nikdy 
pred tým ho tak nevidel hrať, odpovedal:   
„Môj otec bol celý život slepý. Doteraz 
ma nikdy nevidel, ale teraz verím, že ma 
z neba videl.“ 

Ak pochopíme ako spomínaný mladík 
vo vlaku, ako sa oplatí aj cez prekážky ísť 
za naším spoločným Nebeským otcom, 
ak uveríme ako Jerry, tak potom žiad-
ne dni, ani tieto dušičkové, nemusia byť 
pre nás smutnými dňami. Práve naopak. 
Budú sviatočnými, lebo nám pomôžu, 
nielen pomáhať  modlitbami našim zo-
snulým, ale i nadchnúť sa žiť ešte viac  
pre to najcennejšie,  o čom nás  Božie 
slovo tak krásne učí:  „Ani  oko nevide-
lo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského 
srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú.“

 Mons. Michal Keblušek, farár

Žiť hodnotne svoj život
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

SEPTEMBER
2. septembra 2020 sme naštartova-

li nový školský rok, plní očakávaní a 
zvedavosti sme si sadali do školských 
lavíc a rozbiehali sme sa po neplánova-
nom prerušení školskej dochádzky kvôli 
pandémii COVID-19. Nikomu ani ne-
napadlo, že september bude poznačený 
veľmi smutnou udalosťou. Museli sme 
sa rozlúčiť s naším pánom školníkom, 
Vlastom Slovačkom, ktorý bol 10 rokov 
neodmysliteľnou súčasťou našej školy. 
Zručný, vždy ochotný a nápomocný, veľ-
mi nadaný a veselý člen nášho kolektívu 
všetkým veľmi chýba. Sme vďační za veľa 
vecí, Vlasto navždy ostane v našich spo-
mienkach. 

V prvom týždni absolvovali naši žiaci 
cvičenie v prírode a účelové cvičenie. 
Využili sme teplé dni na krátky pobyt v 
prírode, turistiku a spoločné hry.

14.9.2020 sme prežili krásny projekto-
vý deň, v ktorom sme spojili dva medzi-
národné dni – Európsky deň jazykov a 
Deň eura. Počas zábavných aktivít žiaci 
spoznávali našu peňažnú menu: histó-
riu, mince, bankovky, ochranné prvky 
bankoviek a bližšie spoznávali rôzne 
krajiny, ich jazyk, kultúru, zvyky, pripra-
vovali si typické jedlá vybraných krajín.

22.9.2020 sa uskutočnila netradičná 
plenárna schôdza – na školskom dvore. 
Stretnutie rodičov pokračovalo v kme-
ňových triedach ich detí, kde prebiehali 
aj voľby členov do Rady školy.

Zoznam zvolených členov Rady školy 
pri ZŠ SNP Strečno:

1. Karolína Horváthová (50 platných 
hlasov) 

2. Peter Beháň (50 platných hlasov)
3. Daša Balogová (32 platných hlasov)
4. Pavol Kubička (31 platných hlasov)
Poradie ďalších kandidátov (náhradní-

ci) s počtom hlasov:
1. Peter Prieložný (30 platných hlasov)
2. Mário Jankech (29 platných hlasov)
3. Jana Pršková (28 platných hlasov)
4. Samuel Beháň (21 platných hlasov)
Kvôli súčasnej situácii a opatreniam 

nebolo zatiaľ možné realizovať ustano-
vujúcu schôdzu novej Rady školy. 

16. – 22.9.2020 - Zber papiera 
Spolu sme nazbierali takmer 7 160kg. 

Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ro-
dičom, príbuzným našich žiakov, ktorí 
nás podporili a zapojili sa do zberu. 

Umiestnenie triednych kolektívov:

1. miesto: 5. trieda (1 475 kg)
2. miesto: 7. trieda (1 234,3 kg)
3. miesto: 4.B (828,75 kg)
Činnosť Centra voľného času bola ob-

medzená. Krúžky v priestoroch školy za-
čali svoju činnosť, avšak pohybové krúž-
ky, viazané na telocvičňu, nemohli začať 
realizovať plánované aktivity. Futbalový 
krúžok sa realizoval len v exteriéri. Na 
základe rozhodnutia ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR bola činnosť 
všetkých CVČ na Slovensku prerušená 
od 12. októbra 2020 do odvolania. 

OKTÓBER
Počas leta sme svojpomocne rekon-

štruovali priestory šatne. Deti trpezlivo 
čakali na nové šatňové skrinky a la-
vičky, ktoré nahradili pôvodné vešiaky 
a lavičky. Prevzali si kľúče od svojich 
skriniek, do ktorých si odkladajú odev i 
obuv. Farebné kombinácie skriniek oži-
vili priestor, kde majú žiaci svoje veci 
bezpečne uložené. Skrinky boli zakúpe-
né aj z výťažku zo školského plesu, ktorý 
sa konal vo februári.

Kvôli pandémii a s ňou súvisiacimi 
opatreniami a nariadeniami nemôžeme 
využívať priestory telocvične, nereali-
zoval sa ani plánovaný plavecký výcvik 
žiakov 3. ročníka. Výchovno-vzdelávací 
proces prispôsobujeme možnostiam, v 
priaznivom počasí sa realizujú hodiny 
telesnej a športovej výchovy na multi-
funkčnom ihrisku.  

V budove školy, v jednotlivých kmeňo-
vých triedach sa usilovne pracuje. Žiaci 
sa učia, tvoria, súťažia. Ponúkame vám 
výber z našich aktivít:

• Školský parlament, p. uč. Gilániová
Dňa 13.10.2020 sa konal farebný deň. 

Žiaci, ale aj učitelia, sa zodpovedne pri-
pravili a rozžiarili školu v krásnej jesen-
nej žltej farbe. Členovia parlamentu mali 
čo robiť, kým spočítali všetky žlté veci.

Víťazi - 1. stupeň
1. miesto – 1. trieda
2. miesto – 2.B
3. miesto – 2.A, 4.B
Víťazi - 2. stupeň
1. miesto – 7. trieda
2. miesto – 6. trieda, 9. trieda
3. miesto – 8. trieda
Výhercom srdečne blahoželáme a ďa-

kujeme všetkým žiakom a učiteľom, kto-
rí sa do „žltej súťaže“ zapojili.

Tento mesiac sa žiaci spolu s učiteľ-
mi venovali aj výzdobe svojich tried. 
Dňa 20.10.2020 prebehlo vyhodnotenie 
súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu 
triedy. Konkurencia bola veľká, triedne 
kolektívy si spoločnými silami krásne 
vyzdobili svoje triedy. Rozhodovanie 
bolo náročné, ale členovia školského 
parlamentu sa svojej úlohy zhostili veľmi 
zodpovedne.

Na prvom stupni sa na prvých miestach 
umiestnili:

1. miesto – 1. trieda
2. miesto – 2.A
3. miesto – 2.B
Na druhom stupni sa na prvých 

miestach umiestnili:
1. miesto – 6. trieda
2. miesto – 8. trieda
3. miesto – 5. trieda, 7. trieda 
• Technika a výtvarná výchova, p. uč. 

Smetanková, p. uč. Ďurišová
So žiakmi 5. a 6. ročníka sme sa zapo-

jili do projektu DETI A ARCHITEK-
TÚRA, téma „MOSTY“, ktorého cie-
ľom je prostredníctvom kreatívneho a 
interaktívneho e-learningového kurzu 
naučiť žiakov vnímať architektúru, spo-
znávať zaujímavé diela slovenskej aj sve-
tovej architektúry a podnecovať u žiakov 

Len nedávno sme zasadli do školských lavíc po letných prázdninách a zrazu máme 
koniec októbra. Dva mesiace školského roka preleteli ako víchor, zvykli sme si na opat-
renia, obmedzenia, dezinfekcie, rúška, odstupy, ranné filtre... Náročné obdobie zďaleka 
nie je na konci, ale všetci veríme, že zvládneme vzdelávať našich žiakov za každých 
podmienok.
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záujem o architektúru a prostredie, v 
ktorom žijeme. E-learningový kurz má 
5 kapitol a končí záverečným kvízom, 
kde si žiaci budú môcť preveriť získané 
vedomosti. Záver projektu bude patriť 
výtvarnej súťaži a tematickej vychádzke, 
ktorú zorganizuje organizátor projektu 
OZ EUROARCH pre víťazov výtvarnej 
súťaže po architektúre Bratislavy vr. naj-
známejších mostov. 

• Slovenský jazyk a literatúra, p. uč. 
Trnovcová

Moja óda
V 9. ročníku sme podporili čitateľskú 

gramotnosť naozaj ,,lahodnou“ akti-
vitou. Žiaci 9. ročníka po teoretickom 
východisku a po prečítaní ódy tvorili 
vlastnú ódu. Pracovali vo dvojiciach a 
v trojčlenných skupinách. Témou ódy 
bolo jedlo, ktoré si priniesli na vyu-
čovaciu hodinu. Nadnesenosť a pátos, 
ktorými je charakteristická óda vyjadrili 
vďaka momentálnemu zážitku z neho. 
Na stoloch sa objavil chrumkavý toast, 
jablko, čokoláda či chrumkavé sušienky.

Hádame si hádanky
Žiaci rozdelení do skupín tvorili nové 

originálne hádanky. Tvorbe hádaniek 
predchádzalo teoretické východisko s 
príkladmi hádaniek, ktoré už niekto 
vytvoril. Žiaci dôvtipne a v inotaji po-
menúvali predmety alebo javy z každo-
denného života. Hádanky sme vystavili 
v triede 6. ročníka, navrhli sme ich na 
uverejnenie v školskom časopise.

Záložka do knihy spája školy 
Piataci pravidelne pracujú na aktivi-

tách na podporu čitateľskej gramotnosti, 
dokážu byť sami tvorcami, čo sme aj vy-
užili pri tvorbe záložiek. Jednu vyučova-
ciu hodinu pri spracovaní piesní tvorili 
vlastné rozprávky inšpirované ľudovou 
piesňou, vznikla rozprávka Čarovná če-
rešňa (z piesne Čerešničky, čerešne...), 
Spáč, rytier a strážca Honzo (z piesne 
Vstávaj, Honzo hore), Honzo, tiež z tej 
istej piesne a Červený kacheľ (z piesne 
Červený kacheľ, biela pec).

Učili sa tiež správne ukladať rým vo 
veršoch a vyskúšali si vytvoriť vlast-
nú báseň, vznikli tak originálne básne 
Horčica, Božka, September. Tiež sme si 
spoločne prečítali rozprávku od Daniela 
Heviera: Predavač balónov. Takto mali 
tri inšpirácie k tvorbe záložiek. Siedmaci 
pri záložkách spracovali prečítanú kni-
hu, ktorú si sami vybrali. Žiaci z 1. stup-
ňa sa nechali inšpirovať Osmijankovými 
rozprávkami a ľudovými rozprávkami. 
Všetci k tejto aktivite pristupovali mi-
moriadne aktívne, čo nás teší. Tento rok 
sa z našej školy prihlásilo až 115 detí.

Štúrova škola
Žiaci 8. ročníka vytvorili 5 pracovných 

skupín. Každá skupina predstavova-
la jedného štúrovca -  Ľudovíta Štúra, 

Andreja Sládkoviča, Jána Bottu, Sama 
Chalupku, Janka Kráľa. Žiaci si vyhľada-
li informácie o štúrovcoch, v skupinách 
ich spracúvali. Vytvorili referáty, ktoré 
odprezentovali v závere aktivity. Z kaž-
dej skupiny bol určený jednotlivec, ktorý 
stvárňoval určeného básnika. V závereč-
nej prezentácii nás mal upútať zaujíma-
vosťou o sebe.

Podobnú aktivitu zrealizovali aj žiaci 
9. ročníka. Z každej skupiny bol určený 
jednotlivec, ktorý stvárňoval určeného 
básnika, oboznámil spolužiakov o živo-
te a tvorbe štúrovských básnikov, použil 
tiež úryvky z najznámejších básní Ma-
rína, Mor ho!, Smrť Jánošíkova, Duma 
bratislavská a K lipe. Deviataci si na ho-
dinách výtvarnej výchovy pripravili ma-
ketu školy, v ktorej sa na konci aktivity 
odprezentovali.

• Medzinárodný deň jablka si pripo-
menuli všetky triedy 1. stupňa i odde-
lenia ŠKD. 

4.B, p. uč. Franek
Včielky zo 4.B si pripomenuli Medzi-

národný deň jablka mnohými aktivita-
mi. Vypracovali pracovné listy z pred-
metov SJL i MAT, zasúťažili  si v rámci 
skupín, zaspievali si pieseň od Kristíny 
„Jabĺčko“, zistili, kto je najlepší v nosení 
jabĺčok na polievkovej lyžici, zatancova-
li si o jablkový koláč, ktorý im venovali 
rodičia spolu so 100 % jablkovou šťavou 
a nakoniec súťažili o najdlhšiu ošúpanú 
jablkovú šupku. Víťazné družstvo získalo 
sladkú odmenu. Na záver sme si všetci 
pochutnali na pripravených špecialitách 
z našich jabĺčok. Všetky včielky sa nau-
čili, že jablko nie je len zdroj vitamínov, 
ale aj nástroj zábavy a poučenia. Tešíme 
sa zase pri stretnutí s jabĺčkami opäť o 
rok. 

2.A, p. uč. Brezániová
V piatok 23.10.2020 sme si s druhákmi 

užili jablkový deň. Na začiatku žiaci čí-
tali príbeh o tom, ako sa kamaráti z lesa 
podelili o jediné jabĺčko. Súťažili sme, 
hľadali ukryté jablká v triede a zahrali 
sa s nimi sudoku. Vytvorili sme si ru-
čičkové hodinky, pomocou ktorých sme 
sa učili poznávať čas a zaspievali sme si 
o nich pesničku. Popritom sme ochut-
návali výborné dobroty, ktoré žiaci pri-
niesli z domu. Bolo nám veselo.

2.B, p. uč. Matúšková
Deň jablka v našej triede bol plný rôz-

nych aktivít. Naučili sme sa rozpoznávať 
5 ľudských zmyslov, triediť a určiť druhy 
zeleniny a ovocia ochutnávkou a hma-
tom so zaviazanými očami. Rozdeľovali 
sme zdravé a menej výživné potraviny. 
Hamčo a Športko sprevádzali deti počas 
riešenia úloh v pracovných listoch z ma-
tematiky a čítania. Na veľkej spoločnej 
hostine nechýbali upečené koláčiky z 
domácich surovín, ovocné a zeleninové 

šaláty. Po naplnení brušiek sa deti s chu-
ťou pustili do práce a vyrobili si jabĺčko-
vé hodiny.

• Naši prváci majú za sebou 2 mesiace 
v škole. Stali sa plnohodnotnými člen-
mi žiackeho spoločenstva našej školy. O 
prváčikoch môžeme povedať, že sa im v 
škole páči. Dôkazom sú ich šťastné tvá-
ričky a aktivity, do ktorých sa s veľkou 
radosťou zapájajú. Naši šikovníci sú plní 
energie, zvedavosti a chuti pracovať. Zo-
známili sa už s prvými písmenkami, čí-
taním a počítaním. Zodpovedne sa pri-
pravujú a bez problémov zvládajú prvé 
úlohy. V triede vládne radostná, pracov-
ná atmosféra. Pri učení našim žiakom 
okrem pani učiteliek pomáha aj nová 
interaktívna tabuľa, ktorá sa stala obľú-
benou súčasťou vyučovania. Kráľovstvo 
v prvej triede je plné šikovných Sovičiek. 
(1.tr., p. uč. Martinčeková)

Dňa 14.10.2020 sme podali žiadosť do 
projektovej výzvy Nadácie Pontis. Pred-
ložili sme projekt: „Podpora vzdelávania 
učiteľov a žiakov v oblasti implementá-
cie robotiky, informačných technológií 
a základov programovania v základných 
školách.“ Partnermi projektu, v prípade 
že bude podporený, budú aj Fakulta ria-
denia a informatiky Žilinskej univerzity, 
DONGHEE Slovakia s.r.o., Stremit s.r.o., 
dob s.r.o. Projekt by sa mal realizovať v 
kalendárnom roku 2021.

Od 26.10.2020 z rozhodnutia  vlády SR 
sa žiaci 2. stupňa vzdelávajú dištančnou 
formou. Základnou softvérovou plat-
formou tohto vzdelávania je EduPage a 
Zoom. Žiaci 1. stupňa pokračujú pre-
zenčnou formou vzdelávania. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
Na záver by sme vás chceli upozorniť 

na zhoršenie havarijného stavu bridli-
cového obloženia bočných častí strechy 
základnej školy. Preto žiadame všet-
kých návštevníkov areálu školy a jeho 
okolia o zvýšenú opatrnosť. Nevstu-
pujte do páskami označených zón, v 
ktorých hrozí riziko pádu bridlíc. Žia-
ci boli poučení o bezpečnom správaní 
sa v okolí budovy školy. Bočné vchody 
budovy školy sa nebudú používať až 
do vyriešenia problému. Tieto vchody 
budú prístupné len zvnútra a len v prí-
pade zabezpečenia ochrany zdravia z 
dôvodu evakuácie.
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História prieskumu
Hradné jaskyne boli známe už v mi-

nulosti  a niektoré boli určite využívané 
aj človekom ako úkryt pred nepriazňou 
počasia, prípadne na iné účely. V tej-
to oblasti sa spomína aj peňazokazecká 
dielňa, ktorá tu mala fungovať v období 
stredoveku. Možno podrobnejší  arche-
ologický prieskum prinesie aj poznatky 
o histórii niektorých krasových objektov 
v tejto oblasti. Seriózny speleologický 
prieskum tu začal v osemdesiatych ro-
koch minulého storočia, keď tu pôsobila 
partia jaskyniarov okolo Eda Piovarčiho. 
Najväčší postup zaznamenali v Ponoro-
vej jaskyni , keď sa im podarilo dosiah-
nuť hĺbku 7metrov a dĺžku 18metrov.  
Ďalší prieskum tu prebiehal  len spora-
dicky, hlavne v období, keď tu jaskyniari  
čistili takmer 90 metrov hlbokú hradnú 
studňu. Oživenie v tejto oblasti nastalo 
až v tomto storočí, keď tu začali pôso-
biť  speleológovia z Jaskyniarskeho klu-
bu Varín. Keďže manželka pochádza zo 
Strečna a určité obdobie sme v obci žili,  
je nám táto lokalita blízka. Intenzívnej-
ší prieskum sme tu začali v roku 2014 a 
hlavne počas sanácie hradného brala.

Opis lokality a geomorfológia
V krasovej oblasti  hradu pochádza-

júceho z 13. storočia v súčasnosti re-
gistrujeme 10 jaskýň. Väčšina z nich sa 
nachádza priamo v hradnom brale a v 
jeho okolí. Ďalšie sú situované v blízkej 
Hradnej doline.  Skalný masív pod hra-
dom je tvorený triasovými dolomitmi 
a vápencami chočského príkrovu. Ju-

hovýchodný výbežok brala tvoria pre-
važne gutensteinské vápence z úzkou 
vložkou slienitých vápencov krížňan-
ského  príkrovu. Hlavným činiteľom pri 
vývoji krasových javov v tejto oblasti 
bol alochtonný tok Váhu, ktorý masív 
doslova prešpikoval. Okrem jaskýň a 
nepriechodných kanálov sa tu nachádza 
aj viacero previsových otvorov.  Jaskyne 
v blízkej Hradnej doline boli vytvore-
né činnosťou pretekajúceho potoka a 
vplyvom mrazového zvetrávania. Nie je 
vylúčená existencia ďalších neznámych 
krasových javov, ktoré mohli byť zasypa-
né pri budovaní štátnej cesty, prípadne 
mohli byť zaliate betónom počas injek-
táže  základov hradu  v minulom storočí. 
Je možné, že mohli mať aj súvis historic-
kým podzemím.

Jaskyne a prieskum
Väčšinu krasových objektov evidujeme 

priamo v hradnom brale. Zdokumento-
vali sme ich počas sanačných prác, keď 
bola odstavená premávka na štátnej ces-
te zo Žiliny do Martina a po dohode s 
investorom. Dokumentačné práce sme 
tu vykonávali pre Správu slovenských 
jaskýň. Nachádza sa tu 6 jaskýň. Všetky 
boli vytvorené činnosťou vody, v tomto 
prípade vodami Váhu. Rieka sa tu po-
stupne zarezávala do masívu a bralo do-
slova prešpikovala.   Dve z nich, Jaskyňa 
pod kaplnkou a Kleskeňova jaskyňa, sú 
situované asi 10 metrov pod hradnou 
kaplnkou a severným palácom. Ostatné 
sú v spodnej časti brala. Ku vchodom 
sme sa dostali pomocou lana z terasy pri 

severnom paláci. Ich dĺžky sú každá cca 
11 metrov. Obidve sú vytvorené činnos-
ťou vodného toku, čo potvrdzuje aj nález 
kremenných okruhliakov.  Takisto sú tu 
viditeľné stopy po freatickej modelácii. 
Na stenách možno pozorovať zvetrané 
sintrové povlaky. Jaskyne sú poznačené 
stabilizačnými prácami. Napriek tomu 
by v nich bol reálny ďalší postup do pod-
zemia. V chodbách sa nachádzalo množ-
stvo kostí väčších cicavcov a vtákov, kto-
ré boli odovzdané na analýzu.  Vchody 
zrejme v minulosti slúžili ako útočisko 
pre dravé vtáky. Z fauny možno spome-
núť pavúky rodu Meta a rôzny hmyz. Ke-
ďže obidva vchody sú už dnes prekryté 
ochranným pletivom, ďalší prieskum tu 
už nie je možný a čo je trochu smutné, že 
bol znemožnený aj prístup dravým vtá-
kom na túto pre nich atraktívnu lokalitu. 
Ďalšie jaskyne s názvami Hradná 1, 2, 3, 
a 4 sa nachádzajú v spodnej časti brala. Z 
nich je atraktívna pre jaskyniarov hlav-
ne Hradná 1. Rysoval sa nám zaujímavý 
postup na konci hlavnej chodby zanese-
nej pieskovými sedimentmi. Steny sú tu 
modelované intenzívnou činnosťou vod-
ného toku. Jej celková dĺžka je 30 metrov 
a má dve vetvy. Je na nej zaujímavé, že 
v minulosti určite slúžila ako úkryt pre 
pocestných a pútnikov. Preto sme tu plá-
novali v spolupráci s krajským pamiat-
kovým úradom archeologický prieskum. 
Práve počas prieskumných prác sme  na-
šli v teréne cínový tanier a torzo hline-

Jaskyne pod Strečnom
Impozantné vápencové bralo s hrdo sa týčiacim hradom Strečno pozná zrejme kaž-

dý Slovák, ktorý aspoň trocha cestuje po Slovensku.  Hrad sa nachádza na začiatku 
Strečnianskej úžiny, asi  17 kilometrov  dlhého prielomu Váhu. Rieka sa tu predierala  
pohorím Malej Fatry  a zarezávala sa do jej kryštalického jadra. Vodný tok tu tiekol ešte 
pred vyzdvihnutím  pohoria, ktoré prebiehalo pomaly, takže si udržal  pôvodné koryto. 
Starý hrad v Domašínskom meandri a hrad Strečno vytvárajú neopakovateľnú scenériu 
pre ľudí cestujúcich po štátnej ceste z Martina do Žiliny. Pre jaskyniarov je zaujímavý 
hlavne úsek pod Strečnom tvorený vápencami a dolomitmi. Tento  malý krasový ostrov 
je pomerne bohatý na zaujímavé speleologické lokality.

 Vchody:  1-Jaskyňa pod kaplnkou
2-Kleskeňova jaskyňa

Vchod do Tunelovej jaskyne - pohľad zvnútra
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nej trojnožky. Ich pôvod bol určený do 
obdobia 17. storočia. Žiaľ aj  vchod do 
tejto jaskyne bol prekrytý ochranným 
pletivom napriek dohode s investorom 
a orgánmi štátnej správy. Momentálne 
pracujeme na znovusprístupnení tejto 
lokality, keďže sa nenachádza v ohro-
zenej časti hradného brala. V súčasnej 
dobe preto vykonávame činnosť mimo 
tejto uzavretej a ohrozenej časti, kde sa 
nachádzajú nemenej zaujímavé krasové 
javy, ako napríklad Salamandrová a Tu-
nelová jaskyňa. Jedná sa o fluviokrasové  
jaskyne vytvorené činnosťou vodného 
toku rieky Váh. V minulosti boli súčas-
ťou jedného podzemného systému. Pre 
ďalší možný postup je perspektívna Sa-
lamandrová s celkovou dĺžkou 20 met-
rov. Práve v nej intenzívne skúmame a 
predpokladáme pokračovanie.  Ďalšou 
vcelku pozoruhodnou lokalitou je Po-
norová jaskyňa v blízkej Hradnej doline. 
Ide o starý ponor potoka pretekajúceho 
dolinou. Ten sa tu zarezal do masívu na 
mieste mohutnej tektonickej poruchy. 
Nadviazali sme tu na prácu jaskyniarov z 

80-tych rokov. Ponor sme znovu vyčistili 
a zabezpečili. V súčasnej dobe pracuje-
me na vytipovaní ďalšieho postupu. Ide 
takisto o jaskyňu vytvorenú činnosťou 
vodného toku. V minulosti tu bola vy-
konaná farbiaca skúška, ktorá dokázala, 
že podzemné priestory ústia do rieky 
Váh. V okolí sa ešte nachádza niekoľko 
menej významných krasových javov. 
V rámci prieskumnej činnosti musím 
spomenúť aj Žofiinu jaskyňu, ktorá sa 
nachádza v areáli stredovekej dediny 
pod hradným bralom. Je umiestnená 
za hospodárskymi  budovami. Vchod 
je zamurovaný betónovými tvárnicami. 
Do podzemia sa dá dostať iba pomocou 
lana cez úzky otvor. Ide zrejme o umelo 
vytvorený podzemný priestor, ktorý mal 
mať hospodárske využitie. Všetko tu vy-
zerá, akoby stavebné práce pracovníci 
prerušili iba včera. Na čo mal slúžiť sme 
nezistili. Objekt sme zamerali a zdoku-
mentovali pre potreby Považského mú-
zea v Žiline. 

Záver
Náš prieskum v tejto zaujímavej kra-

V chladnom dušičkovom čase sa 
viac ako inokedy ponárame do 

vrelých spomienok, ktoré nás spájajú s 
našimi blízkymi, ale aj s ľuďmi, ktorí sa 
nás dotkli. Niekedy sa nám vyjaví krátky 
moment, inokedy množstvo situácií, a 
niekedy pred nami stojí akoby celý život 
tohto človeka.

Dňa 13.marca 2020 nás navždy opus-
tila p.učiteľka Božena Melová. Odišla 
v čase, ktorý prísne zredukoval počet 
smútiacich pri posledných rozlúčkach. 
Tých, ktorí jej nemohli venovať posledné 
zbohom, bolo veľa. Celé generácie rodi-
čov a ich žiakov…  

Učila ich vládnuť písmenám, ale aj lúš-
tiť písmo života. Dieťa bolo pre ňu ta-
jomstvom, ktorému rozumela. 

Jej vzťah k deťom, ľuďom a kultúre 
preukazovala každý deň. V časoch, v 
ktorých technológie boli ešte len snom, 
otvárala všetkým, ktorí o to stáli, dve-
re knižnice a brány svetov. So svojím 
manželom Mikulášom Melom utvárali 
počas dlhých rokov tvár miestnej kniž-
nice. Denne, trpezlivo a poctivo kreovali 
myseľ mnohých z nás, malých aj veľkých 
ľudí, ktorí potrebovali literatúru ako sú-
časť života.

Ich činnosť bola humánna nielen prí-
stupom k životu a človeku, ale aj z hľa-
diska vykonávania ich profesie. Mnohí 
si pamätajú zvuk ručne prehadzovaných 
čitateľských preukazov v drevených deb-
ničkách, kĺzanie pera po kartičkách, pre-
cízne zapísané číslice dátumov. Dotyk 

figúriek na dyhovej šachovnici. Všetko 
bolo vysoko kultivované a nad všetkým 
sa rozostieral úsmev… (aj keď sa navrá-
tenie knižných titulov pozdržalo). 

Dlhoročná spoločná láska ku knihám, 
k vzdelanosti a k obci zanechala v de-
jinách miestnej kultúry, ale aj v nás sa-
motných, trvalú stopu. Je príkladom 
javu, keď človek pracuje celý. V prípade 
manželov Melovcov to platilo dvojná-
sobne, nakoľko predstavovali synchroni-
zovaný pár, ktorý dokázal svoju energiu 
rozšíriť aj za okruh svojej rodiny.

Po smrti milovaného manžela, a aj 
po zanechaní aktívnej práce v miestnej 
knižnici a škole, nestrácala pani učiteľka 
záujem o mladých ľudí, ktorí sa angažo-
vali v akejkoľvek kultúrnej oblasti. Hľa-
dala o nich informácie, neváhala dohod-
núť si s nimi stretnutie, pýtala sa ich aj 
počúvala, a bola na nich úprimne hrdá. 
S týmto druhom nesebeckej hrdosti sa 
stretávame vzácne. 

Moje posledné stretnutie s pani uči-
teľkou Melovou bolo naplnené slovami 
hlbokej a nežnej hrdosti na jej manžela, 
synov, vnukov a vnučky. 

Odišla tak, ako žila. Skromne a ticho. A 
predsa hodnotne.

Dovoľujem si  v mene nás všetkých vy-
sloviť pani učiteľke Božene Melovej, jej 
manželovi Mikulášovi Melovi, ich sy-
nom Ivanovi, Marošovi a Dušanovi hl-
boký obdiv a poďakovanie za to, že svoj-
imi životmi obdarovali aj nás.

S úctou Otília Moravčíková

Charakter prejavený láskou
  Spomienka na pani učiteľku Boženu Melovú

sovej lokalite naďalej pokračuje. Možný 
objav väčšej jaskyne by   isto priniesol 
zvýšenie atraktivity tejto už teraz  hojne 
navštevovanej oblasti. Náš klub na tom 
intenzívne pracuje. 

Pavol Cvacho

Idúc po uliciach v Strečne, občas udrie 
do nosa smrad. Ide o ten, ktorý vychádza 
z komínov tých, čo chcú ušetriť a na vy-
kurovanie v kotloch použijú DTD. 

Čo to je? Odpad, ktorý vzniká pri vý-
robe nábytku. DTD sú dosky, ktoré sa 
vyrábajú z pilín, do ktorých sa pridávajú 
fenolové lepidlá a iné škodlivé látky. Spa-
ľovaním fenolu vznikajú karcinogénne 
látky, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. A 
práve tieto potom vdychujeme my, ľudia, 
ale aj zvieratá.

Narastajúce počty rôznych ochorení 
dávajú odborníkom za pravdu. I tým, čo 
chcú ušetriť a nedajú na ich slová a spa-
ľujú, čo príde, hrozí rovnaké riziko, ako 
nám ostatným. Argument, že oni nič ne-
cítia, je veľký omyl. Pri spaľovaní DTD 
vznikajú škodlivé plyny, ktoré necítiť, ale 
ostávajú pri kotloch, v pivniciach a taký-
to plyn dýchajú aj oni.

Riešenie je jednoduché, kúriť plynom 
alebo si zaobstarať kvalitné palivové 
drevo. Niekto si však povie, prečo? Veď 
DTD mám zadarmo.                -pd-

Dymové zamyslenie
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Informácie k výstupom projektu FPU 
19-342-05056 „Duša je vždy mladá“.

V obecnom Hlásniku 1/2020 a na za-
čiatku marca 2020 sme vás srdečne po-
zývali na pripravovaný aprílový program 
folklórnych skupín Hajovček, Hajov a 
ich hostí pod názvom „Duša je vždy mla-
dá“. Ale – „človek mieni, Pán Boh mení“. 
Aj keď sme rok  začali aktívne, neskôr 
nás dobehla korona.  Spoločné nácviky 
aj príprava programu sa zrušili a výstupy 
programov boli odložené na neurčito.

Stihli sme ešte vystúpiť v krajskom 
programe „Folklór - duša Slovenska“ v 
Liptovskom Mikuláši, vo februári sme 
mali pracovné sústredenie k projektu, 
vyšívali sme košieľky. 

Tesne pred nástupom korony, v dňoch  
6-7. 3. 2020, sme ešte stihli zrealizovať 
remeselné dielne „Tvoj kroj - tvoja duša“, 
zamerané na riasenie košieľok- ople-
ciek s p. lektorkou. Zuzanou Piešovou z 
ÚĽUVu.  Pod jej dohľadom sme sa učili 
náročnú techniku riasenia ľanu. Ocenila 
našu snahu a úspechy dievčat vo vyší-
vaní, aj snahu vyrábať si kroje priamo v 
obci vlastnými rukami a pod dohľadom 
odborníkov. Tak sme sa pustili do práce  
spolu s lektorkou. Aj za pomoci Otílie 
Kadašiovej a Kataríny Repáňovej, lebo 
výroba oplecka je práca vyšívačky, šičky 
aj remeselníčky. Techniku sme zvládli a 
práca sa darila. Pracovali sme spolu dva 
dni a potom, počas korony, celé mesia-
ce doma. Tak sme užitočne využili toto 
neprajné  obdobie a každé z dievčat sa 
posunulo vo svojej vlastnej tvorivej čin-
nosti. A vyšívanie pomohlo aj duševne, 

na odbúranie únavy od celodenného 
učenia sa.

Keď sme projekt pripravovali, netušili 
sme, že na takom malom kúsku odevu 
bude tak veľa roboty. Treba naozaj veľa 
času aj zručností v technike vyšívania na 
ľan. Na jednom oplecku sa nachádza mi-
nimálne 5 000 krížikových stehov,  zhru-
ba 1 500 stehov na riasenie a ďalších 1 
000 na následné zošívanie častí do celku. 
Zlomili a zatupili sme viacero ihiel, prsty 
boli dopichané, ale podarilo sa. Radosť 
bola veľká, hlavne na konci leta, keď sme 
košielky konečne po roku práce oprali, 
vybielili a obliekli. Krásne ožili.

Projekt „Tvoj kroj - tvoja duša“ stále 
prebieha. Dievčatá sadli za mašiny a za-
čali sme si šiť pracovné zásterky. Keďže 
sme počas roka museli niektoré dielne 
na čas zrušiť alebo preložiť, pokračujeme 

Ako sa korona dotkla činnosti OZ Hajov a folklórnych skupín Hajovček a Hajov.

v tomto jesennom období. 
Tanečná, hudobná a spevácka prípra-

va sa po lete rozbehla. S chuťou sme sa 
pustili do výstavby programu a nadvia-
zali tam, kde sme v marci skončili. Pre-
biehali už  aj generálky programu „Duša 
je vždy mladá“. Avšak, plánovaný termín 
premiéry v októbri sa opäť nekoná. Kvôli 
súčasnej situácii je program zatiaľ odlo-
žený a uvedieme ho, keď nám to opatre-
nia dovolia. Už teraz však vieme, že bude 
veselý a zasa náš.

Informovať vás budeme plagátmi, cez 
web stránku www.hajov.sk podporenú  
FPU a sociálne siete. Tam sa dozviete 
aj o ďalších aktivitách projektu „Duša je 
vždy mladá“.  

Želáme Vám pevné zdravie a pozitívnu 
iba náladu.

Za Oz Hajov Ľ. Kučerová
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Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Začiatkom augusta sme začali trénovať 
na sezónu 2020/2021.Trénujeme, keď 
nám to počasie dovolí na umelej tráve 
multifunkčného ihriska (telocvičňa nie 
je povolená). Znova sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa pričinili o to, že máme 
multifunkčné ihrisko, pretože sa nám 
tam trénuje veľmi dobre. Úprimne som 
sa potešil, keď mi Janko Trnovec pove-
dal, že mi pomôže pri prípravke! Bol vý-
borný futbalista, tak má čo deťom uká-
zať a pomôcť im k progresu. Sme radi, 
že deti majú záujem o futbal a chodia v 
hojnom počte na tréningy. Odmenou za 
ich tréning je účasť na turnajoch , kde sa 
môžu porovnávať z rovesníkmi z  iných 
mužstiev. 

Prihlásili sme družstvá staršej a mlad-
šej prípravky do súťaže ObFZ Žilina. 
Našu skupinu tvoria družstvá  Stráňav, 
Rosiny 1, Rosiny 2, Višňového a Báno-
vej.  Už 29.8.2020 sme hrali prvý turnaj 
v Stráňavách. Poradie sa neurčuje, lebo 
je to vedené ako dlhodobá súťaž. Starší 
mali 2 výhry, 1 remízu a 2 prehry. Mlad-
ší mali 1 výhru, 2 remízy a 2 prehry. Na 
tomto turnaji si zahrali aj štyri družstvá 
tých najmladších (predškoláci) 2remízy 
a 1 prehra . Vďaka patrí usporiadateľom 
turnaja v Stráňavách, že vytvorili priestor 
aj pre tých najmladších. O týždeň neskôr 
5.9.2020 sme boli na turnaji v Bánovej. 
Na tomto turnaji sa nám darilo omno-
ho viac, pretože starší mali 4 výhry a 1 

prehru a mladší vyhrali všetkých 5 zá-
pasov. Najmladší nehrali. Ďalšie turnaje 
sa museli odložiť, najskôr kvôli počasiu 
a potom kvôli pandemickej situácii. Ale 
hneď ako to bude možné, budeme po-
kračovať cez zimu v telocvični a na jar 
na multifunkčnom ihrisku s umelou trá-
vou, pretože pohyb je pre všetkých dôle-
žitý a hlavne pre deti!

Aj keď teraz nie je situácia pre nikoho 
jednoduchá, našli sa ľudia, ktorí chcú 
pomôcť našej prípravke, za čo sa im 
chcem veľmi pekne poďakovať. Pán La-
dislav Oberta zohnal sponzora, ktorý 
nechcel byť menovaný (rešpektujem to) 
a ten zakúpil súpravu dresov pre mlad-
šiu prípravku. Pán Róbert Kadaši (firma 
Sta-via) zakúpil sadu  kovových futba-
lových bránok pre mladšiu prípravku a 
predprípravku. Pán Ján Trnovec oslovil  
sponzorov: BB Potery - Lukáš Bolibru-
ch, Pohostinstvo Avoj, Bar Mário, Bistro 
Ladik - Michal Taraba, Peter Sokolovský, 
Martin Syrovátka,  Martin Melo a za ich 
príspevky kúpil pre obe prípravky po 5 
kvalitných lôpt na turnaje a brankársku 
výstroj pre brankárov.  

Všetkým chcem poďakovať, aj rodičom 
detí, ktorí nám pomáhajú s dopravou 
detí na turnaje a aj vedeniu školy za spo-
luprácu pri chode futbalového krúžku 
v CVČ!  Prajem všetkým veľa zdravia a 
trpezlivosti!

Peter Beháň – tréner prípravky

Prípravka

V prvú septembrovú sobotu Lyžiarsky oddiel Javorina pripravil  na Ostredku  dlho 
očakávané Kino pod holým nebom. Počasie sme si nemohli priať lepšie a aj opatrenia 
voči COVID-19 boli k nám milosrdné. Zostávalo už len dúfať, aby účasť  v našom 
novom amfiteátri bola tiež priaznivá. Túžby a sny sa vyplnili a potešili ste nás veľkou 
účasťou, keďže to bola jedna z mála akcií v obci tento rok. Pochutnali ste si na špe-
cialitách na grile, hamburgeroch a čapovanom pivku. Pripravené boli dva filmy a na 
záver menšie promo video od Martina Samca na chatu a okolie Strečna. Za všetko 
vám patrí veľká vďaka. 

Dúfajme, že aj zima k nám bude zhovievavá, popráši nám zjazdovku čerstvým sne-
hom a konečne si znova užijeme lyžovačku ako za starých čias. 

Medzi sviatkami máme pre vás pripravené ďalšie prekvapenie, snáď nám to korona 
nezmarí.                   Jakub Oberta

Západné Tatry sú známe hlavne vďaka 
čarovným Roháčom. Tentokrát sme sa 
s turistami vybrali preskúmať vedľajšiu 
časť - Otrhance. Vyrazili sme skoro ráno 
spred našej hornej Jednoty a s krásnym 
počasím sme putovali na hory. Rozdeli-
li sme sa na dve skupiny. Prvá skupina 
išla na hrebeň krásnych 21km a druhá 
skupina išla jednoduchšiu, 19km trasu. 
Hneď na začiatku, v Račkovej doline, 
nás privítal krásny strmý kopček, ktorý 
nemal konca. Prvý vrchol Ostredok sme 
dosiahli až po 3 hodinách a čakali sme 
na večerné kino. To sa, bohužiaľ, ne-
konalo na tomto Ostredku, ale na tom 
našom. Prešli sme cez Vyšnú Maguru 
až na najvyšší vrch Jakubiná, ktorá má 
2194 m.n.m. Spoločne sme sa odfotili 
a pokračovali smerom nadol na Hrubý 
vrch a neskôr na Končistú. Všetky spo-
mínané vrchy mali cez 2000 m.n.m a 
výhľad z nich bol viac než rozprávkový. 
Videli sme Tatry z poľskej strany a tak-
tiež krásne Roháče. Cestou nadol sme 
stretli druhú skupinku v počte 14, ktorí 
išli trasu z Račkovej doliny na Končistú a 
naspäť. Zostup bol podobne ako výstup 
strmý a taktiež aj nekonečne dlhý. Vtedy 
sme zistili, že kratšia trasa druhej sku-
pinky nebola o nič jednoduchšia. Poča-
sie nám prialo po celý deň, niektorí prišli 
opálení viac, niektorí menej. Všetci sme 
sa spoločne vrátili unavení, ale spokoj-
ní. Znovu môžeme potvrdiť, že Západné 
Tatry a celkovo príroda na Slovenku je 
kúzelná.     KD

Turisti zdolali aj 
Otrhance

Kino pod holým nebom
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. otóbra 2020 v náklade 
500 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Už druhýkrát v tomto roku nám 
korona zasiahla do nášho života 

a znemožnila nám naplno si užívať náš 
každodenný život . Tak to bolo i v športe 
a konkrétne i v našom futbale. V jarnej 
časti museli byť zrušené a anulované 
všetky výsledky, no a v tejto prebiehajú-
cej jesennej časti boli odložené posledné 
dve kolá  MFS, ktoré, ak to situácia do-
volí, sa dohrajú v jarnej časti súťažného 
ročníka. Celkovo musím konštatovať , že 
vôbec nie sme spokojní so športovými 
výsledkami všetkých našich účastníkov. 
Naši prípravkári pod vedením Petra 
Beháňa a jeho asistenta Janka Trnovca  
odohrali  z plánovaných piatich turnajov 
len dva , v Stráňavách a v Bánovej, os-
tatné sa neodohrali pre Covid-19. Mali 
sme pripravený turnaj aj u nás, ale ter-
mín 26.9.sme  pre zlé počasie  odložili na 
3.10. ,no a v tom týždni prišli opatrenia a 
turnaj sa nehral. Aj napriek tomu ďaku-
jem všetkým sponzorom , ktorí prispeli 
na nákup futbalových lôpt i dresov pre 
našich najmenších futbalistov. Naši žia-
ci , ktorých zastihla generačná výmena , 
obsadili v tabuľke až 12. miesto , vyhrali 
3 stretnutia, z toho jeden kontumačne. 
Tréneri Vojto Oberta a Juro Židek 

 tak budú mať veľa práce , kým ich 
dostanú na miesta, ktoré v minulosti 
okupovali, ale chlapci majú chuť , cho-
dia poctivo na zápasy , ale i na tréningy, 
ktoré sú však momentálne pozastavené. 
Ďakujem týmto i p. dekanovi Kebluško-
vi za to , že prispôsobil sväté omše tak, 
aby žiaci stíhali omše i zápasy hlavne 
vonku, keď odchody autobusu sú už o 
8.30 h.  Dorastenci pod vedením Petra 
Tavača, ktorému pomáha hráč Rišo Ja-
nus, striedali slabšie výkony na začiatku 
súťaže s dobrými počas i v závere súťaže. 
V tabuľke sú na 8.mieste, keď získali 13 
bodov, pri dobrom skóre 23:23. Poteši-
li výhry nad Višňovým-3:0 , v Skalitom 
3:8 a aj vo Varíne 1:2 , no štyri remízy 
ich pripravili o lepšie umiestnenie. Vy-
tvorila sa však dobrá partia , sú hlad-
ní po futbale. Je predpoklad , že budú 
hráčsky napredovať. Mrzia nás však 2 
červené karty za nešportové správanie, 
to by sa nemalo stávať , lebo potrestaní 
oslabili mužstvo až v piatich zápasoch.  

Veľa sa v jesennej časti hovorilo o situ-
ácii v našom „A-čku. Po dobrej príprave 
i tréningovom procese , za pravidelne 
dobrej účasti hráčov, i dobrom vstupe 
do súťaží /výhra v Oščadnici 0:4/, prišli 
čierne týždne nášho futbalu a postupne 
sme prehrali až 6 zápasov po sebe. Hľa-
dali sme príčiny tohto stavu. Chlapcom 
nemožno vyčítať bojovnosť a nasade-
nie, chýba však potrebná kvalita. Hrubé 
chyby v obrane nás  obrali o veľa bodov, 
ktoré nám chýbajú v tabuľke, a tým i o 
lepšie umiestnenie. Keď výsledky nepri-
chádzali , došlo k výmene trénera , keď p. 
Murárika nahradil  Marek Mazák , ktorý 
už v minulosti trénoval našich chlapcov 
a zúčastňoval sa zápasov i tréningové-
ho procesu , takže prišiel do známeho 
prostredia. A prišli i výsledky –remíza 
v Kotešovej a výhra nad St. Bystricou, 
kde sa však  po prvýkrát v histórii náš-
ho futbalu  hralo bez divákov po opat-
reniach proti Covid-19.  Naviac sa hralo  
na ťažkom teréne, čo bolo zapríčinené 
dlhodobým výdatným dažďom. Ďaku-
jem týmto i  skalným fanúšikom, ktorí 
prišli a pozerali stretnutie spoza plota.  O 
to viac sme sa tešili z víťazstva . Korona 
nám však zastavila ďalšie plány a máme 
teraz viac  času na oddych, venovanie sa 
rodinám , ale i premýšľaniu, ako ďalej s 
naším futbalom. A veru máme o čom ... 
Chystáme sa pripraviť ihrisko na zimný 
spánok/prevalcovať , zahnojiť, zapies-
kovať/ potrebujeme odvodniť polievací 
systém a očistiť kabíny.  V závere chcem 
poďakovať všetkým, ktorí nám pomáha-
jú pri organizácii nášho futbalu  a veru je 
nás veľa , veď futbal patrí do našej obce 
históriou i prítomnosťou. Budeme sa te-
šiť , keď opäť po pandémii otvoríme brá-
ny nášho ihriska.

Štefan Tavač-preds. FK Strečno
Štatistika jesennej časti 

„A“ mužstva- ročník 2020-21
Odohralo sa 11 kôl, 2 posledné kolá boli 

odložené na jarnú časť. Obsadili sme  11. 
miesto. Útok strelil 20 gólov /priemer na 
zápas 1,8 góla/, obrana dostala 28 gólov /
priemer 2,5 gólu/. Odohrali sme doma 5 
zápasov a vonku 6. Máme dve víťazstvá 
doma St. Bystrica 2:1, vonku Oščadnica 
0:4, remízy dve -doma žiadna, vonku 
dve- Skalité 2:2 a Kotešová 1:1, prehry 
7, doma 4 - všetky o jeden gól Višňové 
2:3, Čierne 3:4, Predmier 1:2 a Varín 3:4, 
čo je horšie, rozhodujúce góly sme do-
stali v závere stretnutia pri našom tlaku. 
Vonku sme prehrali trikrát,  Bytča 2:1, 
Gbeľany 6:0 a Belá 3:1. Nazbierali sme 
len 8 bodov, 3 doma a 5 vonku, v tabuľ-
ke pravdy máme -7 bodov. Skóre 20:28, /
doma 11:14, vonku 9:14/. O 20 gólov sa 
podelilo 8 strelcov, a to Marek Beháň a 

Jakub Beháň po 5, Maroš Ďanovský  3, 
Andrej Barošinec a Jozef Melo po 2, Jan-
ko Tichý, Patrik Beháň a Rasťo Beháň po 
1 góle, t.j. Beháňovci nám strelili  spo-
lu 12 gólov.  Počas týchto zápasov sme 
dostali 23 žltých kariet /najviac Patrik 
Beháň - 4/, žiadnu červenú kartu, čo je 
chvályhodné.

Neúspešná futbalová jeseň

Tabuľka V.liga skupina A
1 FK Tatran Turzovka 11 9 1 1 28:9 28
2 OFK Kotešová 11 7 2 2 32:22 23
3 TJ Vysoká n. Kys. 10 7 1 2 10:17 22
4 FK Predmier 10 7 1 2 20:11 22
5 ŠK Čierne 11 7 0 4 35:19 21
6 ŠK Belá 11 6 0 5 27:27 18
7 TJ Fatran Varín 11 5 2 4 20:24 17
8 ŠK Gbeľany 11 4 3 4 31:16 15
9 TJ Višňové 11 4 1 6 19:24 13
10 TJ Stará Bystrica 11 4 1 6 18:26 13
11 FK Strečno 11 2 2 7 20:28 8
12 TJ Slovan Skalité 11 1 5 5 13:22 8
13 MFK Bytča 11 2 0 9 10:29 6
14 TJ Tatran Oščadnica 11 1 1 9 12:45 4

Tabuľka V.liga dorast U19 skupina A
1 ŠK Liet. Lúčka 11 10 0 1 49:18 30
2 Družstevník Rašov 11 9 0 2 43:17 27
3 ŠK Radoľa 10 8 1 1 32:8 25
4 FK Rajec 11 6 2 3 38:31 20
5 OŠK Baník Stráňavy 11 6 1 4 33:17 19
6 ŠK Javorník Makov 10 6 0 4 42:33 18
7 OŠK Nededza 11 4 3 4 42:26 15
8 FK Strečno 11 3 4 4 23:23 13
9 TJ Fatran Varín 11 4 1 6 22:33 13
10 ŠK Štiavnik 11 2 4 5 20:39 10
11 TJ Višňové 11 3 0 8 15:45 9
12 ŠK Belá 10 2 2 6 15:28 8
13 OŠK Kam. Poruba 11 1 2 8 21:39 5
14 TJ Slovan Skalité 10 0 2 8 27:65 2

Tabuľka I. MIRAGE trieda starší žiaci
1 TJ Zbyňov 11 8 2 1 73:16 26
2 TJ Dlhé Pole 11 8 2 1 47:19 26
3 TJ Fatran Varín 10 8 1 1 80:17 25
4 ŠK Štiavnik 10 8 1 1 64:15 25
5 OŠK Baník Stráňavy 11 7 2 2 38:10 23
6 TJ Veľké Rovné 11 5 0 6 42:60 15
7 TJ Višňové 10 4 2 4 20:23 14
8 TJ Horný Hričov 11 4 0 7 35:44 12
9 TJ Hvozdnica 11 4 0 7 27:41 12
10 FK Hliník 10 3 1 6 39:41 10
11 Družstevník Rašov 10 3 1 6 22:27 10
12 FK Strečno 11 3 0 8 21:46 9
13 ŠK Dolný Hričov 11 3 0 8 21:74 9
14 ŠK Liet. Lúčka 10 0 0 10 9:105 0


