Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur		
XXVII. ročník
Milí spoluobčania,
opäť sme na prahu, keď sa strieda rok
s rokom a ten nasledujúci je pre obec
mimoriadne významným. Rok 2021 je
rokom, keď si budú všetci naši občania
pripomínať 700. výročie prvej písomnej
zmienky obce. Strečno sa prvýkrát spomína v roku 1321 za vlády uhorského
kráľa Karola I. Róberta z rodu Anjou.
Známy nemecký spisovateľ, nositeľ
Nobelovej ceny, Thomas Mann povedal:
,,Kto nepozná svoju minulosť, nepochopí budúcnosť.“
Od tej doby pretieklo okolo Strečna
veľa vody a my sme sa ocitli v dobe, ktorá
nie je ľahká pre nikoho z nás. Celý tento
rok sa nesie v duchu opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19, nemôžeme sa
stretávať, chýba nám spoločenský kontakt s priateľmi a známymi pri rôznych
kultúrnych, športových a spoločenských
podujatiach. Aj napriek tomu pripravujeme s členmi komisie (Silvester Trnovec
ml., Pavol Albrecht, Dušan Ďurčo, Pavol
Ďurčo, Otília Moravčíková, Katarína Repáňová, Beáta Badibangová) k výročiu
našej krásnej obce bohatú sériu podujatí, (ak nám to okolnosti dovolia) nesúcich sa v duchu výročia obce a pripravujeme vydanie knihy o obci Strečno od
prvých zmienok až po súčasnosť, ktorej
slávnostný krst by mal byť koncom roka
2021.
Situácia okolo opatrení proti koronavírusu sa dotkla aj ekonomickej oblasti.
V priebehu roka, tak ako každej obci a
mestu na Slovensku, aj našej obci bol
znížený príjem z podielových daní. Na
zabezpečenie rozrobených a naplánovaných aktivít hlavne v oblasti výstavby,
sme boli nútení s poslancami obecného
zastupiteľstva pristúpiť k uvoľneniu časti
peňazí z rezervného fondu z predchádzajúceho obdobia. Tiež na kompen-
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Krásne a požehnané Vianoce,
nech lásky radosti i pohody je vždy dosť
a novom roku nech zdravie, šťastie
a úspech stoja pri nás.
Redakcia Strečnianskeho hlásnika

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 30.11.2020 sa uskutočnilo 15.zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce,
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová, neprítomní: Andrea Ďurišková
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné. Uznesením č.180/A volí overovateľov zápisnice: Ing. Július Ilovský,
Peter Oberta. Hlasovanie: za-8, proti-0,
zdržal sa-0, neprítomní-1
Uznesením č.180/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Mgr.Dušan Ďurčo.
Ing.Dana Sokolovská, Hlasovanie: 8-0-01.
Uznesením č.181 OZ schvaľuje program
15.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-1.
2. Kontrola uznesení
Vsakovacia šachta na Sokolskej ulici –
rovnaký problém nahlásený pri rodinnom dome p. Repáka na Ulici za záhradami - úloha pretrváva
Značenie zákazu sypania smetí (na
briežku pri TIKu, za domom p.Kopáska),
skládka vzniká aj na Kováčskej ulici za
kostolom - úloha pretrváva Uznesením
č.182 OZ berie uvedené informácie na

vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-1.
3. Schválenie dotácií od obce pre rok
2021
Termín podania žiadosti o dotáciu od
obce bol do 15.11.2020. O dotáciu požiadalo 12 žiadateľov. Úprava nastala u
týchto zložiek:
Lyžiarsky oddiel Javorina –bola navrhnutá výška dotácie na nevyhnutný účel
vo výške 3500 Eur. Udržiavacie práce
(úprava prístupovej cesty, zjazdoviek a
okolia) má vykonať LO Javorina vo vlastnej réžii.
Inštitút zdravého vývinu - po prepočte
ohláseného predbežného jednotkového
koeficientu na jedného žiaka na rok 2021
schválených 88% z požadovanej čistky.
FK Internacionali medvedi - neschválená položka na športovú výbavu a dresy.
Uznesením č.183 OZ schvaľuje návrh
finančnej komisie o pridelení dotácií od
obce pre jednotlivé zložky a neziskové
organizácie na r.2021 v celkovej výške
105 178 €. Hlasovanie: 8-0-0-1.
4. Návrh programového rozpočtu na
r.2021, 2022, 2023
Pokračovanie na 2. strane »

Pokračovanie na 3. strane »
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Obecné zastupiteľstvo
» Dokončenie z 1. strany

Rozpočet bol dňa 19.11.2020 zostavený
a prerokovaný na pracovnom stretnutí
so starostom obce, predsedom finančnej komisie, ekonómkou a účtovníčkou
obce. Návrh finančnej dotácie na výšku
dotácie od obce bol premietnutý do návrhu rozpočtu. Rozpočet obce Strečno
pre rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmovej časti aj výdavkovej časti je
vo výške: 2 153 579 eur.
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ
p. Samuel Zajac informoval o potrebe
opravy, resp. obnovy bowlingových dráh.
Obci boli dňa 16.11.2020 doručené cenové ponuky firmy Euro-Bowling na dodanie nového dvojdráhového bowlingu vo
výške 34 740 eur s DPH a pre výmenu
nefungujúcich komponentov vo výške 17
035 eur s DPH.
Uznesením č.184 OZ neschvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu bowlingových dráh do návrhu
rozpočtu na r.2021. Hlasovanie: 1-1-6-1
Uznesením č.187 OZ berie na vedomie
návrh programového .rozpočtu na r.2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023. Hlasovanie: 8-0-0-1.
5. Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom
poplatku za komunálny odpad
Obec bude musieť v roku 2021 na odpadové hospodárstvo doplácať takmer
12 000 eur. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nesmie
byť v žiadnom prípade príjmom obce, ale
zároveň by obec nemala doplácať, preto je potrebné ho navýšiť. Návrh VZN
č.3/2020 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a web stránke obce dňa 27.11.2020.
Uznesením č. 185 OZ berie na vedomie
návrh VZN č.3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Hlasovanie: 8-0-0-1.
6. Návrh VZN č. 4/2020 o miestnych
daniach
Obec Strečno ako správca daní a poplatkov od roku 2015 dane neupravovala,
pričom odvtedy došlo k výrazným všeobecným, ale aj ekonomickým a hospodárskym zmenám. Ak chce obec v trende
rozvoja a vytvárania vhodných podmienok pre život občanov pokračovať, je
potrebné tieto výpadky daní doplniť.
Jednou z možností je zvýšiť príjem obce
formou úpravy sadzby miestnych daní z
pozemkov, stavieb a dane za ubytovanie.
Návrh VZN č.4/2020 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a web stránke obce
dňa 27.11.2020. Uznesením č.186 OZ berie na vedomie návrh VZN č.4/2020 o
miestnych daniach. Hlasovanie: 8-0-0-1.
7. Príkaz na vykonanie inventarizácie
obce k 31.12.2020

Starosta obce informoval prítomných
poslancov o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020. Uskutoční sa na úsekoch obecný úrad, Obecný
podnik služieb Strečno, s.r.o., Základná
škola SNP, materská škola, DHZ. Následne menoval ústrednú inventarizačnú komisiu (ÚIK) a čiastkové inventarizačné
komisie (ČIK) – ich predsedov a členov.
Uznesením č.188 OZ berie na vedomie
príkaz na vykonanie inventarizácie obce
k 31.12.2020. Hlasovanie: 8-0-0-1.
8. Rôzne
Žiadosť o zriadenie vecného bremena
– Peter Tavač
Dňa 13.11.2020 bola obci doručená
žiadosť o zriadenie vecného bremena k
pozemku vo vlastníctve obce č.p.669/2
LV 1 v k.ú. Strečno (vo dvore obecnej knižnice). Hlavný kontrolór obce
upozornil, že zámena pozemkov nie je
možná. Po rozprave OZ navrhuje riešiť
žiadosť na úrovni stavebného úradu a
právneho vyjadrenia, na základe ktorého
bude OZ rozhodovať. Uznesením č. 189
OZ berie informáciu na vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
pod obecnou cestou
Dňa 26.11.2020 bola doručená obci žiadosť p. Lýdie Cibulovej o vysporiadanie
pozemku pod obecnou cestou v Strečne,
LV 2864, parcela č.889 m2. Je potrebné
vyzvať p. Cibulovú na doloženie geometrického plánu na identifikáciu E-parcely
na stav C-KN. Po predložení a posúdení je potrebné zo strany obce požiadať o
znalecký posudok a predmetný pozemok
vysporiadať. Uznesením č.190 OZ berie
na vedomie informáciu na vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Informácia o uznesení súdu
Dňa 24.11.2020 bolo obci doručené
uznesenie Krajského súdu v Žiline vo
veci straty mandátu poslanca OZ v Strečne. Krajský súd dospel k názoru, že žaloba p. Pavla Tavača voči obci Strečno nie
je dôvodná a bola zamietnutá.
Uznesením č.191 OZ berie informáciu
na vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Žiadosť Základnej školy SNP o prehodnotenie spôsobu vykurovania
Dňa 30.11.2020 bola obci doručená
žiadosť ZŠ v Strečne o prehodnotenie
spôsobu vykurovania budovy. Nakoľko
aj obecný podnik služieb dostal žiadosť
na vysvetlenie fakturácií dodávky tepla
pre základnú školu, je potrebné, aby riaditeľ OPS pripravil pre riaditeľa ZŠ potrebné prepočty. Žiadosťou sa preto bude
detailnejšie zaoberať na nasledujúcom
zasadnutí OZ. Uznesením č.192 OZ be-

rie informáciu na vedomie. Hlasovanie:
8-0-0-1.
9. Diskusia
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm.
b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór
obce predložil návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021, ktorý nebol zakomponovaný
do programu OZ. Dňa 30.11.2020 bol
zverejnený na úradnej tabuli, webovej
stránke obce a rozposlaný poslancom
OZ. Uznesením č.193 OZ berie na vedomie návrh Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Hlasovanie: 7-0-1-1.
Pripomienky poslancov:
Ing. Dana Sokolovská - informovala sa
ohľadom skládky stavebného odpadu,
ktorá ostala po rekonštrukcii mosta pod
hradom a upozornila na nebezpečné vychádzanie áut od NON-STOP-u na hlavnú cestu.
p. Beata Badibangová – podklady k vyplateniu odmien za prácu jednotlivých
komisií OZ za druhý polrok je potrebné
odovzdať do 15.12.2020.
Mgr. Dušan Ďurčo - informoval sa ohľadom asfaltovania na parkovisku pod hradom.
p. Marek Hanuljak - informoval o požiadavke občanov o potrebe nového asfaltu na Školskej ulici.
Uznesením č.194 OZ berie na vedomie
podnety a pripomienky poslancov.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

Za Štefanom Pelikánom

27. novembra nás vo veku 85 rokov
opustil akademický sochár, rodák z
Lietavskej Lúčky, Štefan Pelikán.
Majster Pelikán sa venoval sakrálnej
i svetskej tvorbe. Mierovej i vojnovej.
Pre nás je známy ako maliar a sochár
francúzskych partizánov, z ktorých
mnohí sú čestnými občanmi Strečna.
Ako ich priateľ bol pravidelným účastníkom osláv výročí SNP na pamätníku
na Zvonici. I v tomto roku sme sa tam
s ním, i napriek zdravotným problémom, mohli stretnúť a naposledy porozprávať...
Česť jeho pamiatke!
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záciu svojich výdavkov vyčerpaných v
priebehu roka
2020 sme prijali bezúročnú finančnú
výpomoc z Ministerstva financií SR vo
výške 51.927 eur s odkladom splátok od
r. 2024. Prerozdelením finančným prostriedkov sme v priebehu roka dokončili väčšinu naplánovaných investičných
aktivít. Nové, aj tie, ktoré sa nestihli vykonať z rôznych objektívnych príčin, sú
zahrnuté do nového rozpočtového roka.
Väčšinu investičnej výstavby realizovali
zamestnanci Obecného podniku služieb
Strečno, s.r.o. Aj vďaka ním sa môžeme
prechádzať bezpečne mimo vozovky
ďalším úsekom chodníka popri frekventovanej ceste III. triedy (Ul. SNP).
V dobrej spolupráci s VÚC ŽSK sa súbežne s vybudovaným chodníkom obnovil povrch vozovky.
Prostredníctvom obecného podniku
bola rozšírená kanalizácia a vodovod
na Kováčskej ulici v celkovej dĺžke 120
m, osadili sa nové autobusové zástavky,
obnovil sa povrch cesty na cintoríne a
opravil sa povrch parkovacích miest pri
TIK-u. Momentálne prebieha stavebná
činnosť v priestoroch obecného úradu,
spočívajúca vo výmene okien, opráv
kancelárií na 2. poschodí a modernizácii
vestibulu obecného úradu.
Obec pri rôznej činnosti využíva pre
svoj rozvoj okrem zamestnancov OPS a
technických zamestnancov obce aj pracovníkov poskytnutých v rámci zamestnanosti prostredníctvom úradu práce
(ÚPSVaR). Aj ich prínosom obec napreduje, za čo im patrí vďaka.
Ako som spomenul, v dôsledku opatrení proti koronavírusu nás čaká výpadok
daní v príjmovej časti aj v nasledujúci
rok. Podľa predpokladov z prognózy MF
SR zo septembra 2020 sa predpokladá,
že ekonomika Slovenska klesne v roku
2020 v dôsledku pandémie o 6,7%. Z
uvedeného vyplýva, že pri tvorbe rozpočtu na r. 2021 by sme mali vychádzať z
poklesu zníženia výnosu z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu
na r. 2020 cca o 67.740 eur. V nastavenom trende rozvoja obce a vytvárania
vhodných podmienok pre život občanov
je potrebné tieto výpadky daní doplniť.
Napriek nepopulárnym opatreniam bol
poslancom OZ predložený návrh na
zvýšenie niektorých miestnych daní.
Zvýšenie daní zo stavieb sa prejaví hlavne v podnikateľskom sektore, okrajovo
sa dotkne aj obyvateľov. Najväčší príjem
si takto obec zabezpečí z priemyselnej
zóny a ďalší príjem na dani za poskytnuté služby v ubytovaní.
Obec pristupuje aj k úprave poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady. Aj napriek zvýšeniu poplatku v
minulom roku a miery vytriedenia tesne
nad hranicou 30% stále nedosahujeme v
odpadovom hospodárstve vyrovnanosť
v príjmovej oblasti voči výdavkovej oblasti. Už vyše roka je v prevádzke zberný
dvor, kde môžu občania s trvalým pobytom v obci bezplatne odovzdať všetky vyseparované zložky odpadu okrem
nebezpečného odpadu. Napriek tomu sa
nájdu takí, ktorí nevyseparovaný odpad
uložia vedľa stojísk na separovaný odpad
v obci (viď obr.). My všetci na takýto nezodpovedný prístup doplácame. Obec
by nemala v odpadovom hospodárstve
doplácať, preto bol predložený návrh poslancom obecného zastupiteľstva na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady právnickým aj
fyzickým osobám. V nasledujúcom období bol stanovený poplatok pre občanov na 24 eur na obyvateľa.
Pandemické opatrenia sa dotkli aj prebiehajúcich jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Kamenné. Podľa
plánu spracovania mali byť pozemky
vlastníkom odovzdané ešte v apríli tohto
roku.
Tento termín sa posunul až po uvoľnení opatrení na september 2020 a zápis do
katastra by mal byť ukončený do konca
roka 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa
situáciu, vyžadujúcu karanténne opatrenia, nevieme predpokladať ukončenie
celého procesu pozemkových úprav.
Zhoršujúca situácia postihuje každého
z nás, deti, školákov, učiteľov, rodičov,
pracujúcich, ale aj dôchodcov. Často sa
hovorí o zamestnancoch v prvej línii v
boji proti ochoreniu na Covid-19, ale
nikde sa nespomínajú úradníci v samosprávach, ktorí zabezpečujú základné
potreby svojim občanom.
Často prichádzajú do kontaktu s občanom (aj nezodpovedným) nevediac, že
môže byť infikovaný. Aj úradníci obce
sú zamestnanci v prvej línii a za profesionálny prístup pri vybavovaní žiadostí
občanov, ale aj pri zabezpečovaní testovania občanov im patrí veľké ďakujem.
V neposlednom rade veľké poďakovanie
patrí aj upratovačkám, ktoré sú tiež vy-
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stavené riziku ochorenia pri dezinfekcií
verejných priestorov a budov, pri doručovaní pošty občanom a roznášaní obedov pre našich dôchodcov.
V boji proti koronavírusu prispeli aj
naši dobrovoľní hasiči, ktorí v prvej vlne
pandémie zabezpečovali súčinnosť pri
umiestnení repatriantov a podávaní stravy v SIP ŽSR. Tiež im patrí poďakovanie
aj za pomoc s dezinfekciou priestorov
telocvične pri celoplošnom testovaní
občanov. Okrem nich moje poďakovanie
patrí aj dobrovoľníkom, ranču Koník za
občerstvenie a každému, kto nejakým
spôsobom prispel k bezproblémovému
priebehu testovania. Treba vyzdvihnúť
každú obetavú prácu ľudí v boji proti
koronavírusu, ale najmä tých najpovolanejších, a to sú zamestnanci v oblasti
zdravotníctva.
Akokoľvek sú nám nepríjemné rôzne
rozhodnutia vlády, hygienikov, konzília odborníkov v oblasti obmedzení, v
prvom rade si musíme uvedomiť, že sa
musíme správať zodpovedne. Zodpovedne tak, aby sme sa v nasledujúcom
jubilejnom roku mohli tešiť a vychutnávať podujatia 700. výročia obce.
Aby sme mali príležitosť sa dozvedieť o
svojej minulosti, ale zaspomínať si aj na
časy, keď sme boli deti. Všetko, čo dnes
robíme, čo tvoríme, je určené predovšetkým im, mladej generácii. V budúcnosti
budú oni budovať našu obec a myslieť
pritom na svoje deti. A ako vnímajú výročie našej obce naše deti? Rozhodli sme
sa vyhlásiť výtvarnú súťaž a oslovili sme
naše školy, aby sa do nej zapojili.
Výsledky prác detí sú obsahom obecného kalendára na r. 2021 plného nápaditých detských diel, ich fantázie, ich
videnia našej obce i našej budúcnosti.
Nuž, posúďte. Práve sa Vám dostáva do
domácnosti náš kalendár.
Záverom mi dovoľte všetkým popriať
veľa trpezlivosti pri prekonávaní prekážok dnešných opatrení, popriať Vám veľa
zdravia, poďakovať Vám za podporu v
uplynulom roku, zaželať Vám všetkým
krásne Vianoce a zdravie i šťastie v každom dni nového roku 2021.
Váš starosta

Odpad pri dolnej Coop Jednote
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Z činností obecného podniku
Tak ako každý rok, dovoľte mi aj na záver roku 2020 krátke zhrnutie hlavných
činností Obecného podniku služieb
Strečno, s.r.o. (ďalej len OPS).
V januári a februári tohto roku spočívala činnosť OPS predovšetkým v zabezpečovaní dodávky tepla pre obecný úrad
a základnú školu, zabezpečení prevádzky
zberného dvora a hlavne zimnej údržby
miestnych komunikácií v obci Strečno,
ako aj v niektorých areáloch priemyselného parku. Koncom januára sme začali
práce na 2. časti 2. etapy chodníka na
Ulici SNP, v ktorých sme prerušovane
(podľa počasia) pokračovali aj v mesiaci február. Vzhľadom na pomerne nízke
teploty sme realizovali predovšetkým
suché procesy, ako sú výkopové práce
a položenie 60 m potrubia pre dažďovú
kanalizáciu.
V mesiaci marec sme sa už naplno venovali chodníku na Ulici SNP. Dokončili
sme 1. etapu 2. časti projektu (po cestu
na cintorín) a pokračovali sme v 2. časti,
ktorá končí za križovatkou ciest Sokolská a SNP (pri bývalom textile). V tomto
mesiaci nás tiež všetkých zasiahla pandémia COVID-19 a tak sme, v súlade
s nariadeniami krízového štábu, aj my
museli dočasne upraviť prevádzku OPS
(vrátene uzatvorenia zberného dvora)
pre verejnosť a prijať sprísnené hygienické opatrenia. Otváracie hodiny sme
po čase vrátili naspäť, avšak sprísnený
hygienický režim trvá naďalej. Prosíme
preto všetkých občanov, aby prísne a
disciplinovane dodržiavali hygienické
opatrenia:
- vstup bude možný len s ochrannými
pomôckami (rúško, šál, šatka prípadne
rukavice)
- vstupujte len po jednom
- pri čakaní, prosím, dodržujte odstupy
minimálne 2m
Ďakujeme za pochopenie
V mesiacoch apríl až jún bola naša
hlavná náplň najmä práca na 2.časti 2.
etapy chodníka na Ulici SNP. Položili

sme 427 m2 zámkovej dlažby na 240 m
dlhom úseku.
Súbežne s prácou na chodníku SNP
sme tiež realizovali niektoré menšie projekty.
V máji sme v súvislosti s rekonštrukciou mostu pod hradom Strečno vykonali ako partner verejného sektoru
prekládku 96 m obecného vodovodu v
poddodávke pre spoločnosť HASTRA,
s.r.o.

V mesiaci jún sme vybudovali plot z
betónových tvárnic pre občana Strečna.
Začiatkom mesiaca júl sme ešte dokončovali chodník SNP a naša pracovná
činnosť pokračovala v oprave plotu na
futbalovom ihrisku. Realizovali sme tiež
panelový plot pre občianku Strečna.
Na prelome mesiacov júl a august sme
v Žiline vykonali práce pre spoločnosť
SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o.,
kde sme počas celopodnikovej dovolenky maľovali steny vnútorných priestorov
a rozširovali zámkový chodník pred areálom firmy.
V mesiaci september sme z dôvodu
pripravovanej rekonštrukcie Kováčskej
ulice uskutočnili rozšírenie vodovodu a
kanalizácie o 121 m.
Koncom mesiaca september a začiat-

kom októbra sme opravili vnútorné
priestory obecnej bytovky 12 B.j. na
Sokolskej ulici. Išlo predovšetkým o vymaľovanie spoločných priestorov a opravu dlažby na schodisku a na niektorých
balkónoch. Koncom mesiaca sme usku-

točnili prípravné práce pre položenie
asfaltového koberca na parkovisku pred
kostolom v Strečne, na novom cintoríne
Strečno, na príjazdovej komunikácii k
cintorínu a pri hasičskej zbrojnici.
V mesiaci november sme sa venovali
predovšetkým vybudovaniu základovej
dosky pre novostavbu v Strečne a položeniu zámkovej dlažby pred budovou
Materskej školy Strečno.
V mesiaci december sa venujeme
predovšetkým výmene okien a rekonštrukcii vnútorných priestorov obecného úradu. Ide o vstupnú halu, obradnú
miestnosť (kanceláriu starostu), kanceláriu projektového manažéra a ekonómok
obecného úradu na 1. poschodí.
Ďalšími našimi činnosťami, ktorým
sme sa v uplynulom roku venovali, boli
už tradične: zabezpečenie údržby verejného osvetlenia a verejného rozhlasu, dodávka pitnej vody, dodávka tepla,
zimná a letná údržba, dopravné služby,
pohrebné služby, drobné služby pre občanov, upratovacie služby, realizácia
vodovodných a kanalizačných prípojok
a prenájom nástrojov a malej mechanizácie.
Tak ako po minulé roky aj teraz môžem
opäť s potešením i hrdosťou zhodnotiť,
že všetci pracovníci OPS, Katarína Králiková, Juraj Buchta, Vladimír Ilovský,
Miloš Melo, Ivan Melo, Peter Melo, Peter
Oberta, Tomáš Oberta a Juraj Žídek, si
uvedomujú dôležitosť našej hlavnej úlo-
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hy, ktorou je zabezpečovanie služieb pre
potreby obce a jej občanov k ich plnej
spokojnosti a podľa toho aj pristupujú k
práci s vysokým nasadením. Nesmiem
tiež zabudnúť na Danku Bukovinskú
a Elišku Špalkovú, ktoré v mesiacoch
máj až september vzorne zabezpečovali
prevádzku turistickej informačnej kancelárie a Jaroslava Ilovského, Michala
Kučeríka a Viliama Tavača, ktorí nám
tak isto vzorne zabezpečujú prevádzku
zberného dvora.
Všetkým menovaným zo srdca ďakujem za odvedenú prácu v roku 2020.
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Tak isto ďakujem aj ich najbližším za
vytváranie rodinného zázemia, vďaka ktorému mohli plniť náročné úlohy
v OPS. Moja vďaka tiež patrí všetkým
pracovníčkam a pracovníkom Obecného úradu Strečno za skutočne výbornú
a priateľskú spoluprácu. Moje poďakovanie patrí aj starostovi obce Bc. Dušanovi
Štadánimu, ktorý nám tak ako aj po minulé roky bol v rámci svojich možností a
kompetencií nápomocný.
V neposlednom rade chcem poďakovať
tiež všetkým našim obchodným partnerom a najmä občanom Strečna za dôveru

Zmena daní a poplatkov

Na ostatnom zasadnutí Obecného zastupiťeľstva v Strečne dňa 15.12.2021 boli
schválené nové VZN v platení sadzieb za komunálny odpad a miestne dane platné
od 1.1.2021. Keďže sa konalo v čase uzávierky tohto čísla, uvádzame v skratke len
základne sumy, ktoré sa zmenili. Kompletne znenie nájdete na obecnej internetovej
stránke.
VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad
Zmena sadzby poplatku za komunálny odpad:
občania: 		
24,00 € a 12,00 € (mimo obce)
FO - podnikatelia a PO:
za 120 l nádobu 		
99,84 € (0,032 €/liter/frekvencia 1x za 2 týždne)
za 1100 l nádobu
915,20 € (0,016€/liter/frekvencia 1x týždenne)
za 1100 l nádobu
457,60 € (0,016€/liter/frekvencia 1x za 2 týždne)
VZN č. 4/2020 o miestnych daniach
Zmeny sadzby poplatkov pri miestnych daniach:
Druh miestnej dane

Nová sadzba dane

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu

0,080 €/m2

stavby na pôdohospodársku produkciu (humno, maštaľ, hosp. budova), skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie vrátanie stavieb na
vlastnú administratívu

0,080 €/m2

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

2,50 €/m2

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou

2,50 €/m2

ostatné stavby

2,00 €/m2

daň z ubytovania

0,50 €/noc

a spoluprácu v uplynulom roku 2020.
Na záver mi dovoľte popriať vám všetkým pekné a požehnané Vianoce a veľa
pracovných i osobných úspechov v novom roku 2021 a najmä nádej, že konečne porazíme pandémiu COVID-19 a náš
život sa vráti do normálnych koľají.
K tomu nech nám Pán Boh pomáha.
Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

Oznam OPS
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o
(ďalej len - OPS) oznamuje občanom,
že vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a v snahe eliminovať
riziká nákazy pracovníkov OPS, musí
zrušiť plánovaný koncoročný odpis stavu vodomerov. Žiadame preto všetkých
odberateľov vody z obecného vodovodu, aby si zabezpečili odčítanie vodomeru a stav nahlásili (v období od 22. do
31.12. 2020 v pracovných dňoch čase
od 7:00-15:00) jedným z nasledujúcich
spôsobov:
- telefonicky na t.č. 0908 829 593,
- SMS na t.č. 0911 277 744,
- e-mail: ops@strecno.sk,
- vhodením lístku so stavom vodomeru
do poštovej schránky OPS.
Prosíme vždy uviesť meno, na koho je
vodomer písaný, adresu a stav vodomeru.
Ďakujem
Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnost
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Opravdivé Vianoce

N

edávno sa mi dostala do rúk kniha s názvom Horiace srdce. Sú v
nej uvedené príhovory istého staručkého
kňaza. Zaujal ma najmä jeho vianočný
príhovor. Používa v ňom zvláštny voľný
štýl. Počas svojho dlhého života prežil
mnohé Vianoce. Vracia sa najmä k tým
najťažším. Napríklad spomína, že práve
pred Vianocami mu zomrel otec. Doma
mal jeden papierový Betlehem v okne.
Na Štedrý večer nemali ani večeru. Matka vzala do rúk veľké jablko, rozkrojila
ho na desať kúskov, jeden nechala sebe,
ostatné rozdala deťom a povedala: „Keby
ste v živote blúdili, spomeňte si na mňa a
na dnešný večer.“
Alebo spomína na Vianoce, ktoré prežil
vo väzení v malej cele, kde bolo spolu s
ním desať väzňov. Rozprával im o narodení Pána Ježiša a potom s nimi spieval
koledy. Túto udalosť končí slovami: „Cítili sme, že s nami bol naozaj Ježiš. A preto sme boli šťastní.“
A svoj príhovor končí konštatovaním:
„Vianočný príhovor, to je vlastne rozprávanie od srdca k srdcu. Nech novonarodený Spasiteľ rozmnoží vašu vieru a
rozohní vašu lásku. A to budú opravdivé
Vianoce.“
Bol by som rád, keby aj môj príhovor k
vám, drahí bratia a sestry, bol od srdca k
srdcu. Prichádza mi na um veľa myšlienok, ktoré je ťažko vložiť do niekoľkých
slov. Je za nimi túžba k vám, alebo presnejšie k nám, aby sme prežili Vianoce čo
najhodnotnejšie. Aby nám i tieto Vianoce vliali novú silu, ktorá by nám pomáhala opravdivo prežívať aj všedné dni a tých
je oveľa viac ako dní sviatočných.
Prežívame ťažšie dni. Je veľa, obrazne

povedané, jóbových udalostí okolo nás,
ktoré na nás nevplývajú priaznivo.
Spomínaný kňaz sa dokázal radovať na
Vianoce aj bez otca, bez štedrej večere,
dokonca vo väzení, v ktorom bol nie za
nejaký zločin, ale za vernosť Bohu a svoje
viere. Ako to dokázal? Odpoveď je len
jedna. Uveril naplno Kristovi. A to by
som vám chcel v tieto nastávajúce sviatočné dni popriať všetkým. To je hodnota, o ktorú nás nik a nič nemôže obrať.
Možno vám niekedy príde na myseľ aj
takáto otázka: Dá sa vôbec žiť opravdivé
kresťanstvo v dnešnej dobe, ktorá je plná
utrpenia a negatív?
A tak povzbuďme sa i týmto príbehom.
Istý muž spomína takto: „Prešiel som
takmer všetky väznice v Čechách i na
Slovensku. V Prahe som sa dostal do cely
s biskupom Vojtaššákom. Dostal som za
úlohu, aby som ho všade sledoval. Sľúbili
mi, že ak budem podávať o ňom informácie, pôjdem skôr z väzenia domov. Nikdy som tak nesledoval človeka ako vtedy. Čím som ho však viac sledoval, tým
som viac chápal, aký je krásny život človeka, ktorý miluje a ktorý je vnútorne vyrovnaný. Čím ho viac týrali a ponižovali
v jeho vysokom veku, tým pokojnejšie si
spieval a modlil sa. Neraz mi rozprával,
aký je život aj v biede a ťažkostiach nádherný, ak ho človek prepojí na Kristovu
lásku.
Blížili sa Vianoce. Nedalo mi to pokoja,
aby som častejšie bol s ním.
Prišiel Štedrý deň. Biskup si potichu
spieval Tichá noc, svätá noc. A vtedy
som kapituloval. Kľakol som si k nemu,
objal som ho a povedal som: „Otče, prosím vás, pomôžte mi objaviť pravdu Via-

Čaro vianočného obdobia

V

dnešnej uponáhľanej dobe a v
čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie,
je potrebné sa aj pozastaviť. Každá horiaca sviečka na adventnom veci pripomína, ako rýchlo sa blížime k najkrajším sviatkom v roku. Prichádza čas, v
ktorom sa môžeme sústrediť na krásne
chvíle pokoja, premýšľania a snažíme sa
zabudnúť na bežné problémy.
Čas, kedy zažívame vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime tú prevzácnu vôňu
domova. Tá nás v duchu tradícií zvoláva
k rodičom, k najbližším, jednoducho
tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
Nezabudnime si však spomenúť aj na
tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto. Ako aj na tých, ktorí z rôznych
príčin nemôžu byť cez Vianoce s nami.
Chcem sa touto cestou poďakovať všet-

kým kultúrnym, športovým a obecným
zložkám, pracovníkom obecného úradu,
OPS, ZŠ SNP v Strečne, materskej škôlke
za doterajšiu spoluprácu.
Hoci rok 2020 nebol rokom, aký sme si
všetci želali na sklonku starého roka, verím, že budúci rok to bude iné. Veď nás
čaká rok jubilejný a snáď i plný prekvapení – budeme oslavovať a pripomínať
si 700. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci.
Želám všetkým ľuďom dobrej vôle príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich hlavne v zdraví a šťastí, všetci spolu. Prajem
Vám stály zmysel pre radosť z malých či
veľkých vecí života, vnútornú silu, veľa
ľudskej iskry a pokoj v duši nech sa v nej
udrží po celý budúci rok.
S úctou
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

noc. Aby som aj ja našiel to krásne, čo je
vo vás.“ Vtedy ma biskup objal a povedal
mi: „Syn môj, neboj sa. Ak otvoríš svoje
srdce, aj ono môže prijať Ježiša ako voľakedy betlehemská maštaľ.“ Ani neviem,
ako som vyznal hriechy. Biskup ma znova objal a po rozhrešení mi povedal: „Neboj sa. Ježiš miluje aj teba.“
Bolo tesne pred polnocou. Zrazu celu
otvoril dozorca a kričal: „Vojtaššák na
výsluch.“ Ale biskup nešiel. Len sa milo
usmial na dozorcu a dal mu akýsi pokyn.
Dozorca pochopil. O malú chvíľu priniesol malú nádobu a čosi v nej. Vtedy vytiahol biskup z tejto nádoby dve hostie a
trochu vína a povedal: „Syn môj, budeme
sláviť v tejto cele polnočnú sv. omšu. Ani
na tie prvé Vianoce to nebolo ľahšie. Ver,
tak ako sa zrodil Kristus na prvé Vianoce
z Márie, tak sa skrze konsekračné slová
vo svätej omši v tejto cele zrodí ten istý
Kristus.“ Muž končí tento príbeh slovami: „Bola to chvíľa, na ktorú nemôžem
zabudnúť. Odvtedy som už netúžil ísť
čím skôr z väzenia za každú cenu domov, ale žiť to, čo ma naučil biskup. Už
ma nikto nikdy neoddelí od Krista a jeho
lásky.“
A toto je naše poslanie. Uvedomiť si,
že Kristus sa nenarodil v betlehemskej
maštali len preto, aby sme si každé Vianoce citovo pripomínali túto dojímavú
chvíľu, ale aby sme opravdivo uverili, že
prišiel na svet preto, aby sa dával každému z nás. Aby sa rodil pre každého z nás,
a to najmä pri každej sv. omši, a tak bol
s nami. Lebo len v jeho sile a láske sme
schopní žiť hodnotnejšie a vyrovnanejšie
naše životy.
Je úžasné, že koľkí ľudia práve na Vianoce spoznali krásu a zmysel života len
preto, že našli Krista ako napríklad spomínaný väzeň. Každé Vianoce môžu byť
pre nás vzácne vtedy , ak sa počas nich
rozhodneme žiť ešte opravdivejšie Krista
a jeho lásku. Lebo len za takýmto životom sa skrýva pravé šťastie a radosť života, a to nielen počas sviatočných dní, ale
aj v tých ťažších, všedných dňoch života.
A preto vám všetkým, drahí bratia a sestry, prajem a vyprosujem predovšetkým
odvahu žiť ešte opravdivejšie tú najcennejšiu - Kristovu lásku.
Mons. Michal Keblušek, farár
Radostné prežitie
vianočných sviatkov a v ďalšom
roku splnenie
túžob a predsavzatí
spoluobčanom a
všetkým návštevníkom Strečna prajú
pltníci
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Deti a Vianoce

P

odľa žilinského diecézneho biskupa Tomáša Galisa Vianoce už vyše
2000 rokov prinášajú vždy čosi nové
a pritom vždy rovnaké. Boh sa znížil k
človeku, stal sa človekom. A práve na
Vianoce prežívame zázrak Kristovho
narodenia. Dieťa prežíva Vianoce oveľa intenzívnejšie ako my, dospelí. A
robí intenzívnou aj našu túžbu urobiť
na Vianoce dieťa šťastným. Slovami
otca biskupa Tomáša Galisa: „Cirkev
oddávna učí, že dieťa je Boží dar. A
keď je Boží dar, je to Ježiš. Mnohokrát
som mladým rodičom hovoril, najmä,
keď sa im narodilo dieťa, veď vy máte
v rodine vlastne Ježiša. Keď sa budete
modliť pri jeho kolíske alebo postieľke, to sú Vianoce. To, že prídu, je pre
deti úplne samozrejmé. Bez ohľadu
na to, či sú vedené veriacimi rodičmi,
alebo nie. Lebo dieťa tomu rozumie,
my sme už zoskratovaní. Máme s tým
väčšie problémy. Ale deti sú otvorené.
Tú skúsenosť máme všetci. Keď sa na
dieťa pozeráme, alebo sa k nemu chceme priblížiť, nie je možné, aby sme boli
morózni, hnevliví, suroví. Lebo v tej
chvíli sa dieťa pustí do plaču, alebo utečie preč. Ale ak sa mu chceme priblížiť,
musíme sa usmiať. Musíme mu otvoriť
náruč. Ukázať, že mu prejavujeme pozornosť a lásku. O tomto sú Vianoce. A
to sa dotýka naozaj všetkých. Či si to
uvedomujeme viac alebo menej.“
Patrím medzi tých dospelých, ktorí
sa na Vianoce tešia skoro tak, ako malé
deti. Nie z dôvodu zhonu a darčekov,
ale z krásnej atmosféry, ktorá odvšadiaľ
dýcha. Na kúzlo Vianoc, ktoré nie je
tvorené darčekmi, ale rodinou a Božou
láskou. Vianočný stromček vzbudzuje
vo mne nostalgiu a spomienky na detstvo, presne na tie magické vianočné
chvíle, kedy som trávila čas s rodinou.
A práve tajomno spojené s Vianocami patrí k najkrajším spomienkam na
detstvo. Vianoce znamenajú tak veľa
kvôli jednému neobyčajnému dieťaťu,
Ježišovi. Ale Vianoce nám tiež pripomínajú, že všetky deti sú neobyčajné,
že sú darmi od Boha, darmi neobyčajnej hodnoty, ktoré znamenajú viac,
než akékoľvek peniazmi zakúpené darčeky. V ich láske a smiechu, aj v našej
nádeji pre ich budúcnosť, sú pre nás
Vianoce významné. Mnohé deti však
príbeh Vianoc vôbec nepoznajú. Vedia
len, že je to obdobie, keď sú prázdniny, ozdobí sa stromček a príde Ježiško,
ktorý im podľa toho, či poslúchali, alebo nie prinesie darčeky. Prajem teda
nám všetkým, aby sme nad všetky
lásky spoznávali spolu s našimi deťmi
Ježišovu lásku! Keď naučíme deti po-

znať ju, bude najväčšou láskou ich života. Vianoce slúžia na to, aby rodina
trávila čas spoločne. Aby sme spomalili a vychutnávali si rodinné rituály a
tradície, ktoré v nás vzbudzujú pocit
spolupatričnosti. Deti sa majú zoznamovať práve s rodinnými tradíciami.
Budú na to spomínať celý život a v dospelosti to bude mať vplyv na to, akým
spôsobom budú tráviť Vianoce oni.
V budúcnosti totiž nebudú spomínať
na to, aký drahý dar dostali, ale koľko
krásnych chvíľ strávili s najbližšími.
Počas Vianoc je viac priestoru, aby boli
deti nielen s rodičmi, ale aj so širšou
rodinou a naučili sa lepšie vnímať hodnotu vzťahov. Každý môže obohatiť
toho druhého. Starí rodičia prinášajú
do našej rodiny tradície. Radi rozprávajú príbehy z ich mladosti a detstva.
Vďaka tomu deti získajú predstavu o
tom, ako vyzeral svet pred niekoľkými
desiatkami rokov, ako trávili Vianoce,
čomu sa tešili, čo bolo dôležité. Pre deti
sú historky starých rodičov krajšie, než
akékoľvek rozprávky a cennejšie, ako
mnohé hmotné dary. Aj preto sú Vianoce ideálnym časom na posilnenie
rodinného ducha. Doprajme deťom
započúvať sa do vianočného príbehu
a pochopiť jeho význam! Porozprávajme im o Kristovom narodení v Betleheme, o vianočnej hviezde a o troch
kráľoch. Pravidelne si zdobíme naše
domovy rôznymi vianočnými symbolmi a pri tom sa ani nezamýšľame nad
tým, odkiaľ vlastne pochádzajú a aký
je ich skutočný význam. Pritom deťom
by sme aj prostredníctvom nich mohli
sprostredkovať dôležité informácie o
ich pôvode a symbolike. Porozprávajme im, prečo sú na adventnom venci
sviečky, prečo sa advent počíta vždy
od nedele alebo prečo zdobíme práve
ihličnatý stromček,...! Keď totiž zvyku
porozumejú, bude pre ne jednoduchšie ho prijať. A možno aj my sami sa
dozvieme veľa nového. Zároveň by sme
deti mali viesť k tomu, aby mysleli aj
na ostatných. Vianoce nie sú len o očakávaniach a prijímaní, ale aj o dávaní.
Stačí aj drobnosť, vlastnoručne nakreslený obrázok, či vyrobená škatuľka
z papiera. S darčekom pre ocka môže
pomôcť mama, s darčekom pre mamu
otec. Dôležitá je však chuť a snaha niekoho obdarovať, a tým mu urobiť veľkú
radosť, učiť deti láske a pokore. Deti
nepotrebujú hromady darov, na ktoré i
tak zabudnú, potrebujú nás. Možno to
neocenia hneď, ale v dospelom živote
im vyčarí úsmev na tvári práve spomienka na chvíle strávené s milovanou
rodinou.
AM
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Uvítanie detí
do života
Udalosť, ktorá možno na prvý pohľad
nie je pre obec až tak dôležitá, ale opak je
pravdou. Veď nie sú to len prázdne slová,
že deti sú naša budúcnosť Deti nám v živote síce robia aj starosti, ale predovšetkým sú pre nás niekoľkonásobne veľkou
radosťou. Každoročne sme v obci zvykli
privítať rodičov s narodenými detičkami na uvítaní detí do života. Bohužiaľ,
tento rok pandemická situácia nedovolila uskutočniť toto milé podujatie, ktoré
nám zvykli spríjemniť vystúpením najmenšie detičky z MŠ. A tak sme osobne navštívili rodičov detí a odovzdali
im malý darček a finančný príspevok
k narodeniu ich dieťatka. Naša obec sa
rozrástla o 26 detičiek. Tak teda vitajte
medzi nami, naši najmenší Strečňania,
naši milí občania.
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Náš kultúrny
stánok osirel...
Nemá účinkujúcich, hercov, spevákov,
tanečníkov, hudobníkov a ani najdôležitejších divákov.
Nečakaná pandémia ho zavrela na dlhé
mesiace a ani nevieme dokedy. Slovami :
ďakujme Bohu za každý deň, ktorý prežijeme v pokoji a v mieri, sme uviedli
drámu Zlomená pýcha, s premiérou dňa
25.12.2019. Prešli tri mesiace a pokoj sa
zmenil na strach a obavu z nakazenia.
Nevieme, dokedy tento
stav bude trvať, musíme sa chrániť a
Boha prosiť ,aby sa čo najskôr do našich
životov vrátil pokoj.
Verím, že sa do nášho kultúrneho stánku čo najskôr vráti naša bohatá dedinská
kultúra. Tento rok Vás nemôžem pozvať
na naše predstavenie ,ale chcem Vám v
mene Ochotníckeho divadla Strečno
zaželať pokojné a požehnané Vianoce ,
do nového roka popriať hlavne zdravie
,lásku a z úprimného srdca sa poďakovať
za Vašu priazeň. Ďakujem našej obci za
finančnú dotáciu, ktorou sme zlepšili
technické podmienky nášho divadla.
Vám, milí moji ochotníci, prajem, aby
ste si tieto vianočné sviatky bez divadla
užili v kruhu svojich najbližších a vychutnali si rodinnú pohodu. Ďakujem
ľudovej hudbe Parta ,ktorá bola ochotná
s nami spolupracovať a popriať im šťastné Vianoce. Tešili sme sa na Vás, že Vám
spríjemníme vianočné sviatky veselohrou, ale druhá vlna pandémie nám to
prekazila .
Veríme, že sa budúci rok stretneme.
Marta Pristachová
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Z našej školy
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apriek nezvyčajnej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, napriek podmienkam a obmedzeniam, snažíme sa pracovať a vzdelávať našich žiakov najlepšie,
ako vieme. Žiaci prvého stupňa prichádzajú denne do školy, stretávajú sa so svojimi
vyučujúcimi a rovesníkmi. Na rúška sme si zvykli, stali sa neodmysliteľnou súčasťou
našich tvárí, pretože chceme chrániť seba i svojich kamarátov. Nezvykneme si však na
detský úsmev ukrytý pod rúškom. Nevidíme, ktoré zúbky v ústočkách najmladších
žiačikov chýbajú, či ktoré zúbky im od leta vyrástli... Všetci veríme, že toto obdobie
čoskoro pominie a my sa budeme môcť opäť na seba usmievať, stretávať sa so spolužiakmi z iných tried, či zabávať sa na výchovnom koncerte, spoločne súťažiť, žiť a
fungovať ako pred rokom.
Žiaci z druhého stupňa sú vzdelávaní dištančnou formou. Pomocou aplikácie Zoom
sa denne stretávajú so svojimi vyučujúcimi podľa zostaveného rozvrhu, učitelia s
nimi pracujú podobne ako v škole, hoci môžu spolu komunikovať len cez obrazovku. Problémy s technickým vybavením sa podarilo odstrániť, žiakom boli zapožičané
notebooky zo školy. Hoci nás občas potrápi pripojenie na internet, zvládame aj tento
netypický spôsob výučby.
Napriek tomu, že nie je možné organizovať súťaže, akcie, exkurzie, besedy ako po
minulé roky, predsa len niektoré aktivity mohli s obmedzeniami prebehnúť.

NOVEMBER
Pred jesennými prázdninami prebiehala v našej škole súťaž o najkrajšiu
vyrezávanú tekvičku. Zapojilo sa 38
detí, ktoré svojimi výtvormi rozveselili
každého, kto okolo tekvičiek prechádzal.
Aj naše tekvičky boli aktuálne – mnohé
mali rúška.
Jesenné prázdniny boli tiež nezvyčajné – predĺžili sme si dva po sebe idúce
víkendy. Dni preleteli ako víchor, štvrť
školského roka je za nami. Obvykle sa
v tomto období vyhodnocovala práca
žiakov, ich vzdelávacie úspechy i neúspechy, správanie, informovali sme

rodičov na rodičovských združeniach.
Aj tu sme museli riešiť mnohé veci ináč
– vedomosti žiakov sú preverované a
hodnotené online, klasifikačná porada
prebiehala taktiež online, dokonca sme
sa s rodičmi našich žiakov tiež stretli na
online rodičovských združeniach. Za
iných okolností by sme boli pyšní, akí
sme pokrokoví a moderní.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili do zbierky „Koľko lásky sa
zmestí do škatuľky od topánok“. Naši
žiaci, rodičia, starí rodičia, kolegovia,
ľudia z dediny i z okolia zareagovali na
výzvu a vo veľkom počte sa zapojili do
zbierky škatuliek pre ľudí v domovoch
dôchodcov. Spolu sme nazbierali nádherných 101 škatuliek.
Naše škatuľky mali pôvodne potešiť deduškov a babičky v zariadeniach v Žiline. Keďže bol tento rok o zbierku mimoriadne veľký záujem, zariadenia v Žiline
už mali takmer všetky potrebné balíčky
vyzbierané. Preto časť našich balíčkov
dostali aj starkí v Bytči. Všetky škatuľky

budú v jednotlivých zariadeniach odovzdané na Vianoce. Každé zariadenie si
odovzdávanie darčekov fotí, prípadne
natáča. Po Vianociach nám tieto fotky a
videá pošlú.
DECEMBER
V adventnom období prichádza medzi
naše deti pravidelne Mikuláš. Tentokrát
si deti našli balíčky už ráno vo svojich
nových skrinkách. Predsa len sa podarilo nájsť Mikulášovi cestu aj do tried,
kde mu deti predviedli, čo si pre neho
pripravili. Mal so sebou aj pomocníka,
našťastie, u nás v škole sú samé dobré
deti a nemohol si nikoho so sebou vziať.
Žiaci z druhého stupňa si prišli po vyučovaní po svoju nádielku pred budovu
školy. Chceme sa poďakovať Rade rodičov, ktorá nám pomohla pripraviť túto
krásnu akciu.
Matematická pytagoriáda – školské
kolo
Pytagoriáda je matematická súťaž pre
žiakov 3. až 9. ročníka, v ktorej okrem
správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú
dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Žiaci prvého stupňa riešili
príklady v škole, zapojilo sa 45 žiakov.
Starší žiaci súťažili online, zapojilo sa 32
žiakov.
Úspešní riešitelia našej školy v tomto
školskom roku sú:
3. ročník: Tobias Oberta, Matej Oberta,
Jakub Horváth, Adrián Korduliak
4. ročník: Mário Jankech, Janka Vrbková, Alex Štadáni, Emma Tarabová,
Timon Tavač, Samuel Kadaši, Nikola
Hanuliaková, Michal Beháň, Patrícia
Mráziková, Tamara Vojvodová
5. ročník: Michal Klocáň, Gabriel Troščák
6. ročník: Ema Obertová, Tobias Kavka, Alena Dubovská
7. ročník: Kristína Trnovcová
8. ročník: Adam Klocáň, Filip Leščinský, Sofia Obertová.
Gratulujeme!
Vianočné prázdniny začínajú 21.12.
2020, predpokladaný nástup žiakov do
školy je 11.1.2021. Veríme, že sa v januári stretneme už aj so žiakmi z 2. stupňa.

6/2020

M

ilí rodičia, starí rodičia a všetci priatelia školy, sme na
sklonku veľmi zvláštneho a netypického kalendárneho
roka. Všetkým sa nám zmenil život po 6. marci 2020, kedy
bol ohlásený prvý prípad nákazy COVID-19 na Slovensku.
Všetky opatrenia, obmedzenia, strach z nákazy, neistota... na
nás, na našu krajinu a dokonca na celú planétu pristáli ako
zlá kliatba. Podobne ako v rozprávke o Šípovej Ruženke, ktorú
Vám zahrali naši žiaci pod režisérskou taktovkou pána učiteľa
Romana Franeka ešte v roku 2019. V ľudových rozprávkach sa
kliatba spája so zlom, ktoré niekoho postretne po tom, čo nad
ním niekto zlý vyriekne kliatbu či zlú veštbu. V rozprávkach sa
vždy všetko dobre skončí, zlo je potrestané a vyhrá spravodlivosť a dobrota. Na pozadí magických a rozprávkových dejov
však vystupuje do popredia dobrý charakter, pravdivosť, vnútorná krása, nezlomná vôľa a odhodlanie, či láska hlavného
hrdinu a toto všetko premáha zlo, neprajnosť „osudu“ či ľudí.
Tak je to v rozprávkach a aj keď nás nikto nepreklial, predsa
je tu pandémia a ohrozuje nás. A aj keď je to ťažké prijať a
pochopiť, aj toto môže byť čas požehnania, pretože prekážky,
protivenstvá a ohrozenia nás môžu posilniť a veľa naučiť. Som
presvedčený, že je to čas budovania charakteru. Práve teraz je
tu obdobie, kedy môžeme ponúknuť pomocnú ruku, vrelé slovo i prijatie pre niekoho, kto to potrebuje. A z tejto hrozivej
situácie nám vychádza jedna veľká pravda: sme tu jeden pre
druhého. Známa slovenská speváčka Sima Martausová spieva: „Láska vyháňa strach...“. A tak všetkým Vám i nám prajem
spolu s kolegami zo základnej školy, nech nevládne v našich
životoch strach, zlo, nevľúdnosť, ale nech Vás všetkých i Vašich
blízkych prenikne láska, pokoj, požehnanie a hojnosť radosti
v období najkrajších sviatkov, kedy veríme, že sa nebo dotýka
zeme a ľudských sŕdc.
Dovoľte, aby som v krátkosti ešte zhodnotil uplynulý kalendárny rok a poďakoval aspoň niektorým, ktorí výrazným spôsobom pomohli škole.
V kalendárnom roku 2020 sa nám podarilo preinvestovať v
základnej škole 16.213,99€ z mimorozpočtových zdrojov. Tieto peniaze sme získali z výťažku 2 % dane (9.851 €), z finančného daru nadácie Spoločne pre región (1.775,99 €), z výťažku
z tohtoročného plesu a z finančného zostatku z minuloročného plesu (3.087 €) a z finančnej výhry súťaže SSE, do ktorej

sa zapojili žiaci 1. stupňa (1.500 €). Za tieto peniaze sa nám
podarilo svojpomocne zrekonštruovať šatne. Nakúpili sme
kovové šatníkové skrinky a lavičky, kúpili sme 2 interaktívne
sety (interaktívne tabule, projektory a notebooky), kúpili sme
päť desktopov a jeden notebook, ďalej dve klasické tabule na
kriedu, do každej triedy sme zakúpili skrine na pomôcky, veľké korkové nástenky a pod. Akákoľvek tohtoročná renovácia v
škole sa nezaobišla bez obetavosti pracovníkov školy, za ktorú
sme veľmi vďační. Veľká vďaka patrí aj niektorým našim súčasným a hlavne bývalým žiakom, ktorí nám výrazne pomohli
dobrovoľníckou brigádnickou prácou počas letných prázdnin.
Ich ochota pomôcť je pre nás veľkým povzbudením a motiváciou. Veľká vďaka patrí, žiaľ už nebohému školníkovi, Vlastimilovi Slovačkovi, okrem neho Jarovi Štefkovi, Michalovi
Klocáňovi a Mariánovi Pratákovi. Ale samozrejme aj mnohým
iným, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom počas uplynulého roku
podporili a pomohli nám.
Pre žiakov, ktorí nemali dostatočné počítačové vybavenie,
sme uskutočnili zbierku používaných notebookov. Preto veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám pre nich darovali túto
výpočtovú techniku. Spoločnosť Donghee Slovakia, s.r.o., vďaka jej pracovníkovi pánovi Ing. Branislavovi Kočvarovi nám
darovala dva notebooky. Pán Dušan Ďurčo (firma RecruIT
Assitant, s.r.o.) nám daroval kompletný desktop. Pani až z Považskej Bystrice, ktorá chce zostať v anonymite, nám darovala
jeden notebook. Naša absolventka Simona Bukovinská darovala tiež jeden notebook. Použili sme aj ďalšie notebooky, ktoré nám darovali niektoré firmy v dávnejšej minulosti. Veľká
vďaka patrí pánovi učiteľovi Mgr. Michalovi Klocáňovi, ktorý
všetky tieto počítače pre našich žiakov technicky a softvérovo
pripravil.
Na jeseň sme napísali a podali tri zaujímavé projekty v oblasti robotiky. Dva z nich už boli vybrané ako úspešné, na zhodnotenie tretieho a najväčšieho, v hodnote viac ako 10.000 eur,
čakáme. Aj vďaka týmto projektom a hlavne vďaka nadviazanej spolupráci s partnermi týchto projektov (FRI Žilinskej
univerzity, Donghee Slovakia, s.r.o., atď.) sa nám postupne črtá
priestor na ďalšiu veľmi zaujímavú a perspektívnu oblasť profilácie našej základnej školy.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Z našej knižnice
Je tu december, čas adventu a príprav na
najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Žiaľ,
tento rok sa niesol v znamení rôznych
opatrení a zákazov, kvôli ktorým sme
nemohli uskutočňovať rôzne stretnutia ani besedy vo vynovenom prostredí
knižnice. Je mi ľúto, že sa nemohla v
októbri uskutočniť prezentácia Venduly
Pavláčkovej, autorky knihy Uprostred
africkej slobody alebo (ne)všedný život
v Keni. Avšak po dohode s autorkou je
táto prezentácia preložená na neurčito.
Naši čitatelia si môžu aj naďalej vo zvyčajných otváracích hodinách prísť a vypožičať si z množstva zaujímavých kníh.
Koniec roka sa pomaly blíži a ja chcem
popriať všetkým čitateľom i občanom
našej obce príjemné prežitie vianočných
sviatkov, plných pokoja a radosti v kruhu rodiny a blízkych priateľov a v novom
roku 2021 hlavne pevné zdravie, šťastie a
rodinnú pohodu.
Vaša knihovníčka
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Pokojné prežitie vianočných sviatkov, zdravia , šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád. Ďakujem všetkým zamestnancov
materskej školy za ich prácu v tejto ťažkej dobe.
Ďakujem sponzorom a všetkým, ktorí pomáhali
materskej školy po celý rok. Ďakujem zriaďovateľovi
materskej školy za podporu a pomoc.
Šťastný nový rok 2021.
Žofia Rajniaková, riaditeľka MŠ
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Amerika volá

Príbeh Štefana Obertu

vysťahovalectvo obyvateľov Strečna do Ameriky
“Narodil som sa v Pennsylvánií v Junendále v roku 1912,” vravieval môj starý
otec Štefan Oberta. Spomínal aj to, že bývali v americkej osade Coleraine a aj
mesto Hazleton. O svojom otcovi, tiež Štefanovi, vravieval, že tam bol baníkom a
mali krčmu, v ktorej poskytovali ubytovanie. Bol som malý a viac som si toho nezapamätal. Škodou je, že si veľa nepamätajú ani jeho deti a ani deti jeho staršieho
brata Františka Obertu (pani učiteľka Anežka Melová bola jeho dcéra). Spomienky týchto svetobežníkov sú už nedostupné, pretože ich životy sú už dávno naplnené a je na škodu, že zostali nezaznamenané. Ostali už len útržkovité, prikrášlené
a zamotané v pamätiach ešte žijúcich detí a vnúčeniec. No aj z toho sa dá získať
aký-taký obraz o živote niekoho, kto bol istým spôsobom výnimočný. Nikto už nevie, ako to bolo v skutočnosti. Preto ak sa chce niekto dozvedieť viac o životných
príbehoch svojich rodičov, prarodičov a predkov, musí častokrát siahnuť aj mimo
rodinného archívu.
Pátranie po predkoch
Pred niekoľkými rokmi môj otec Ján
Oberta z Javorinky pri Galante požiadal jednu pani, aby mu cez rodokmeň
ozrejmila, prečo z otcovej strany sú rodičia obaja rodení Obertovci a babka z
maminej strany tiež Obertová. Brali sme
to ako samozrejmosť. Vyhľadala nám
predkov a strohé informácie, ktoré našla v matrikách, no niečo tomu chýbalo.
Rodostrom bol fádny, strom bez malých
konárikov a kôry. Až kým som neobjavil knihu Región Vodného diela Žilina
(2005), kde je popísané, ako sa v okolí
Strečna bývalo, ako sa žilo, čo sa jedlo,
no jednoducho, aký tu bol ťažký život.
Toto bolo práve to, čo tomu chýbalo.
Začal som mať na históriu úplne iný
pohľad. Návšteva hradov a zámkov pre
mňa už nebola len o nič nehovoriacich
vystavených šatách, nábytku, inventári
a kadejakých obrazoch. Oveľa viac som
začal sledovať, aký život v tom období
ľudia viedli. A strom sa začal košatiť, aj
keď len v hlave s myšlienkou, že niekedy sa dostane na papier. Zistil som, že je
veľká škoda, že rozprávanie starých rodičov neostalo zaznamenané.
Zaujímavá a nie tak stará časť z rodinnej histórie je o človeku, ktorý toho vo
svojom živote dosť dokázal. Príbeh sa
môže začať. V Radoli r. 1878, keď sa narodil Štefan Oberta, syn mlynára Štefana
Obertu. Mlynára, ktorého remeslo dotiahlo až do Radole. Mlyn v doline pod
hradom Strečno zrejme nevedel uživiť
starého a dvoch mladých mlynárov. Asi
v štvrtom roku jeho mlynárčenia mlyn
v Radoli nešťastne vyhorel a rodina sa
vrátila späť do Strečna. Tu deti dorástli. Jeden zo synov, spomenutý Štefan,
sa podľa pamätí vyučil za obchodníka.
Ako obchodník si chcel založiť obchod,
aby uživil rodinu, no doma to nebolo
možné. A tak sa ako 22 ročný vybral skúsiť šťastie, ako aj mnohí iní, do Ameriky.
Požičal si peniaze na šifkartu (ako sa v
tej dobe hovorilo lodnému lístku), zaob-

staral vysťahovalecký pas, rozlúčil sa s
rodinou a nasadol na vlak. Podľa štúdií
takto za prácou odišlo približne trištvrte
milióna ľudí.
Aká bola jeho cesta za lepším životom?
Aký bol hlavný dôvod? Kto ho prehovoril?
Naše rodinné pamäte tu majú medzeru. Prázdne miesto. Nevedno kedy
presne, ako a prečo sa skutočne Štefan
Oberta vybral do Ameriky. Ako a s kým
tam žil. Vedeli sme len to, že tam bol s
rodinou. Našťastie, archívne záznamy
USA zo začiatku 20. storočia sú dnes
dostupné na internete a poskytujú cenné informácie. Pátranie po pradedovi v
Amerike sa začalo.
Pradedo Štefan nebol ten, ktorý sa ako
prvý zo Strečna odhodlal odísť až na
druhú stranu zemegule. Odišiel až v roku
1904 a nechal doma manželku s malým
3 ročným synom. Dobre, viem kedy do
Ameriky prišiel, ale čo ešte? Imigračné
dokumenty- zoznamy pasažierov hovoria aj to, ku komu sa v USA pripojil, za
kým išiel. Cestoval za istým švagrom Tobiášom Buchtom, tiež zo Strečna. Kto to
je? To bola ďalšia zaujímavá otázka, ktorá sa pretvorila do inej. Kto bol prvým

odvážlivcom zo Strečna, ktorý sa odhodlal na tú cestu? To sa dnes už asi nedozvieme. Čo však vieme je, že na konci
19. storočia sa sem odvážili odísť František Klocáň (nar. 1873?), Jozef Bitušík
(1872?), Tobiáš Buchta (1868), František Beháň (asi Galo) (1873), zrejme aj
Ján Klocáň (1868) a v roku 1900 Jozef
Ilovský (1873), František Ondák (1883),
František Trnovec (1871). Išli slobodní
mládenci, ale aj čerství manželia či otcovia malých detí.
Keď sa moja priateľka rozhodla ísť na
leto brigádovať do USA, dôvodom už
nebola snaha o lepší život a získanie financií pre rodinu, ihneď mi napadlo, že
pôjdem aj “k dedovi”. Dovtedy som nad
cestou do Ameriky nikdy neuvažoval.
Snažil som sa turistický výlet naplánovať
tak, aby sme určite išli “pozrieť deda”.
Zažil som tu niekoľko pocitov hrdosti.
Prvým bol, že môj pradedo sa sem odvážil vkročiť a ja idem po jeho stopách.
Bolo to pri vystupovaní z lietadla v New
Yorku, keď ma oslovil strážnik a povedal mi “Welcome to the USA” (Vitajte
v USA). Ďalší bol v imigračnom múzeu
na Ellis Island. Tu sa mi všetky načítané vedomosti o emigrácií do Ameriky
začali spájať a získal som viac svetla do
života „Amerikánov“. Už to prestali byť
len osoby z rozprávania, z fotky a nejaké neznáme nápisy na náhrobných kameňoch, boli to silní, nebojácni ľudia.
Myslím, že si zaslúžia náš obdiv, a to
nielen oni, ale aj ostatní, čo sa rozhodli
podniknúť túto dlhú cestu. Nie nadarmo
tu na tomto ostrove je “Wall of Honor”
(Stena cti), kde sú vygravírované mená
tých, čo hľadali nový život v novom svete, v Amerike.
Koncom 19. stor. vzdelanie stále nebolo dostupné a mnohí Slováci nevedeli

Loď Slavonia, s ktorou sa Štefan s Andrejom Obertom Buchtom doplavili do Ameriky v r. 1904.
Zdroj www.ellisisland.org
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dobre písať ani čítať, nepoznali cudziu
reč, nepoznali svet, ako ho dnes pozná
žiak prvého stupňa a častokrát neboli
ďalej ako niekoľko desiatok kilometrov
od domova. Napriek tomu to dokázali,
možno preto sa nebáli a nabrali odvahu. Niekto môže povedať, že ich cesta
bola dopredu naplánovaná, vydláždená
a pripravená agentmi lodných spoločností, ktorí za províziu verbovali ľudí a
sľubovali im lepší život, ale aj rodinnými
príslušníkmi, ktorí ich tam volali. No ja
si myslím, že to chcelo veľa síl vydať sa
do neznáma, do cudzích krajín, doma
zanechať manželky a deti. Určite sa im
v hlavách museli vynárať rôzne myšlienky, aj to, že na ceste alebo tam môžu
zahynúť a už nepomôžu svojej rodine
zaslaním dolárikov. Napriek tomu sa vydali na cestu za nejasným osudom. Iste
boli prinútení beztak ťažkým životom a
chudobou a necestovali sami, ale s niekým z okolia, no našli sa aj takí, čo cestovali úplne sami. Dokonca aj manželky
s malými deťmi.
Strečňania v Amerike
Väčšinou ich cesta loďou začínala v
prístavoch v Brémach, Hamburgu či
chorvátskej Rijeke.
Ako sem prišli? Kedy opustili svoj rodný kraj? Vlakom, peši...? Opäť niečo, na
čo nepoznám odpoveď.
Asi 2-týždňová cesta loďou na rozbúrenom mori v 3. triede nebola pre suchozemca veľmi príjemná a ani po vytúženom pohľade na Sochu slobody v New
Yorku nemali vyhraté. Ak na lodi nebola
vysoko infekčná choroba, pustili ju do
prístavu. Všetci museli ísť povinne na
pasovú kontrolu, lekárske prehliadky a
rôzne vypočúvania. Po prechode jednotlivých miestností, ako aj oni, a vypočutí
autentických nahrávok som mal z toho
celého procesu zimomriavky. Každý mal
naučené alebo na papieriku napísané odpovede, čo má povedať, no v cudzej reči
to muselo byť veľmi ťažké. Možno mali
aj tlmočníkov, no stačilo chybné slovo
alebo príznaky choroby, ktorú nevedeli
v priľahlej nemocnici liečiť a mohli ich
vrátiť späť do Európy a všetko úsilie by
vyšlo navnivoč. Ak bolo všetko v poriadku, mohli s radosťou opustiť ostrov a vydať sa do svojho nového domova.
Strečňania sa zhromažďovali prevažne
v Pennsylvánii, najskôr v Pittsburghu, no
potom okolo veľkého náleziska uhlia v
okolí mesta Hazleton. V iných lokalitách
boli poriedko. Tí, čo sa rozhodli trvalo
usadiť, zostali tu, alebo sa rozhodli presťahovať do Clevelandu a Youngstownu,
v štáte Ohio. Tu bola taktiež veľká slovenská komunita. V okolí hazletonských
baní boli vystavané mestečká a osady
banských spoločností, tzv. “patch towns”.

Tieto typické osady baťovského typu
mali výbornú občiansku vybavenosť, ale
ich okolie s haldami nalámaného uhlia a
teda aj množstvom prachu kazilo celkový dojem. Haldy uhlia tu je možné vidieť
aj teraz ukryté za stromami v menšom
počte a veľkosti. Nádherná farebná jeseň
tu bola idylická. Ospalé zhluky domov
zahmlievali predstavu o niekdajšom rušnom živote v tejto lokalite, kde žilo niekoľko tisíc obyvateľov.
Osada Junedale (Coleraine), dnes už
ani zďaleka nie je taká ako na dobovej
fotografií a dom Obertovcov už asi tiež
nestojí. Je tu len hlavná cesta a niekoľko
amerických drevených domov. Strečňania žili aj vo vedľajších mestečkách
Tresckow a Beawer Meadows, tie však
oplývajú rušnejším životom. Po potulkách v okolí sme náhodou natrafili na
banícky skanzen “Eackley Miner’s Village Museum”. To bolo niečo, čo som hľadal. Tu nám ukážu vtedajší život, aj keď
nie našich, predpokladal som. Mýlil som
sa. Po príchode do vstupnej haly sme
sa pýtali na prehliadku. Veľmi ochotný
starý pán nám s nešťastím v tvári oznámil, že sa už začala a ihneď zisťoval, pri
ktorom stanovišti sa skupina nachádza
a odprevadil nás. Sprievodkyni oznámil, že sme prišli neskôr a nech sa o nás
postará, pretože sme zo Slovenska. Prehliadku sme teda začali až pri kováčskej
dielni, no po skončení nám veľmi ochotne ukázala, čo sme zameškali a odpovedala na naše otázky. Späť k prehliadke.
Prehliadka pokračovala po vybudovanej
ulici. Ulicu lemovali drevené budovy,
dobový obchod, krčma, občianske a firemné budovy, domy a samozrejme kostol. Vo vnútri domov a v obchode sme
sa necítili ako v Amerike, ale skôr ako u
nás na Slovensku. Vystavené hrnce, kuchynské misky a predmety, obrazy, nástenné výšivky mi pripomínali veci, aké
majú doma starí rodičia. Sprievodkyňa
s nadšením o nich rozprávala Američanom, no pre nás to bolo ako návrat domov. Opäť som bol hrdý, hrdý na to, že
kus našej kultúry a histórie je tu. Bolo to
ako poďakovanie za tvrdú prácu, ktorá
pomohla vybudovať Ameriku. Veď uhlie
potrebovali všade, pri výroba ocele, palivo do lokomotív a kúrenie.
Firmám patrili okrem priemyselných
objektov aj budovy, domy, obchody a
služby. Ľuďom poskytovali prácu, no aj
oberali o zarobené peniaze, ba dokonca
osady mávali svoju vlastnú menu. Baníci
tu pracovali na živnosť s denným plánom, ktorý ak naplnili doobeda, mali
celý zvyšok dňa voľno. Obchodníci na
nich často zarábali predajom nekvalitného náradia, ktoré si museli zaobstarať
baníci sami. V baniach, pridružených
službách a železniciach boli často za-
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mestnávané aj celé rodiny, nielen dospelí, mladiství, ale aj deti. Obytné drevené
domy rôznych rozmerov, ako to je v USA
zvykom, pripomínali skôr olatované
chaty a nie domy ako z filmov. Najviac
mi v pamäti zostal skromný poschodový
dom, naproti nemu stála letná kuchyňa s dielničkou. Na prízemí bola malá
kuchyňa s izbou a na poschodí 2 izby.
Osadenstvo domu pozostávalo prevažne
z hlavy (muž), manželky a detí. Neraz
nájomcovia pomáhali s nocľahom rodine a kamarátom, ktorí prišli z domoviny. Boli ochotní zrieknuť sa komfortu
bývania a zdieľať životný priestor ako
predtým doma. Sen o lepšom živote teda
na nejakú dobu nahradila skromnosť a
realita. Na stenách domu boli dobové
fotky ukazujúce večerné kúpania baníkov v kýbli alebo malej vaničke. Uvedomil som si, že večerná očista musela
peknú chvíľu trvať, kým všetci muži zo
seba zmyli čierny prach. Čierny neporiadok bolo potrebné aj upratať, a tak pani
domáca mala, okrem prípravy stravy pre
celú perepúť hladných krkov, o robotu
postarané. V lete sa mohli umývať kdekoľvek vonku, no v zimných mesiacoch
to muselo byť pomerne náročné.
Množstvo nocľažníkov v jednom obydlí dokladá aj záznam zo sčítania ľudu z
roku 1910, kedy u Jána Klocáňa (1868) a
manželky Márie, rod. Štadáni (1873?) v
osade Treskov bývali ich príbuzní z rodiny a iní Strečňania/Stráňavčania Andrej
Oberta (Buchta) (1879), Jozef Kadaši
(1887), Štefan Janeka (1881), Andrej
Andel (1877), Ján Ilovský (1882), Jozef
Hreus (1873) a ďalší traja. Ostatní, ktorí
tu boli v tom čase, bývali u susedov alebo
v iných dedinách. Jednoducho povedané, museli na nejakú dobu strpieť ťažšie
životné podmienky, no po nasporení dolárov si už mohli dovoliť lepší život.
Život rodiny v Amerike a návrat domov
Mnohí sa spoza Atlantiku vracali späť
do Strečna, ale aj opäť odchádzali späť za
robotou. Toto bol prípad aj môjho pra-

Banícky dom v Eackley Miner‘s Village
Museum
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deda Štefana. Prišiel tam s 25 dolármi v
“ pudilári“ a po nasporení dostatočných
finančných prostriedkov na slušný život
sa pravdepodobne v roku 1909 vrátil
späť. Asi len na otočku. Pozrieť, ako sa
darí manželke, ako rastie syn, vyplatiť
dlhy a prehovoriť svoju manželku Evu
(rod. Obertová - 1875), aby odišla do zasľúbenej zeme aj ona. Nakoniec povolila,
pobalila šifkarty a veci potrebné na cestu. Nastúpili na vlak a hor sa do Brém.
Tu sa v máji 1911 s 8 ročným synom
Ferkom nalodili na loď. Cestou využili
rady Štefana, ktorý počas krátkej návštevy svojmu malému synovi aj manželke pozorne vysvetľoval, ako túto zložitú
cestu zvládnu. Po prechode Atlantiku a
celej imigračnej tortúry ich na pevnine
niekto čakal, aby ich odprevadil do Beawer Meadows, kde vtedy Štefan býval.
V zozname pasažierov som zatiaľ nenašiel niekoho, kto z okolia Strečna s nimi
cestoval. Na takú zložitú cestu za manželom sa odvážila na jar po roztopení snehov v roku 1905 ísť aj iná matka, Anna
Buchtová (rod. Obertová - 1875) s 8 ročným synom, ktorý však cestu nezvládol
a po príchode v nemocnici zomrel. Otec
Tobiáš Buchta Ondák (1868) sa teda po
vyzdvihnutí manželky z nemocnice dozvedel smutnú správu.
Ani nie rok po Evinom príchode sa v
Junedale narodil môj starý otec Štefan
(1912) a neskôr bratia Juraj (1914), Gašpar (1915) a dcéra Anna (1919). Po spojení rodiny pracoval možno ešte 2 roky
ako baník a banícky kontrolór a založil si
živnosť. Za nasporené peniaze zaobstaral pre svoju rodinu slušné ubytovanie
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na okraji osady pri lesíku, malé hospodárstvo, zvieratá a roľu. Využil svojho
podnikavého ducha a začal s koníkom
a malým vozom roznášať po okolitých
dedinách pivo. Cieľavedome si splnil sen
a prenajal si veľký dom, v ktorom prevádzkoval obchod, krčmu a poskytoval
ubytovanie pre „kostošov“. Tak volali
svojich nájomcov. V rodinnom podniku bola zamestnaná celá rodina, aj deti
mali svoje úlohy, upratovali izby, čistili fľašky a pod. Rodine sa tu žilo veľmi
dobre. Dedo však často spomínal, ako
ich v škole učili a nútili hovoriť anglicky.
Napriek dobrému životnému štandardu
a blahobytu si manželka Eva na život v
Amerike nevedela zvyknúť a stále ju to
ťahalo domov. Prišla prohibícia a príjem
rodiny sa prepadol. Štefan nakoniec
ustúpil a poslúchol žiadosť manželky.
Súhlasil s návratom. … a v polovici roku
1920 sa vybrali na cestu domov, už však
ako občania USA.
Pre rodinu dobré časy skončili. Cesta
domov do Strečna bola ako zo zlého sna.
Neustále knísanie lode po vlnách spôsobilo takmer celej rodine morskú chorobu. Namáhavú cestu nevydržala pre
mamu vytúžená dcéra, takmer 2 ročná
Anna. Už sa nedozvieme, kde vkročili na
starý kontinent. Pravdepodobne išli do
Strečna vlakom. Cesta domov s manželkou v pokročilom tehotenstve, zronenou
zo straty dcérky, 3 malými chlapcami a
jedným takmer dospelým synom musela
byť náročná. Z Ameriky si niesli so sebou 3 veľké lodné kufre s oblečením, dôležitými a spomienkovými predmetmi a
darmi pre blízkych.

Rodina pred odchodom v roku 1921. Zhora František, zľava Juraj, mama Eva, Gašpar, otec
Štefan, Anna a Štefan zdroj: rodinný archív

Po návrate do Strečna ich nečakal život
ako v Amerike. Pobudli tu približne rok,
ktorý bol skôr trápením a sen o staronovom domove bol rozplynutý. Pre rodinu
bolo potešujúce narodenie dcérky, pomenovali ju po mame Eva. Žiaľ, zomrela
ešte počas krátkeho pobytu v Strečne.
Chceli sa tu usadiť, kúpiť roľu, dom a vychovávať deti. Tento zámer sa nevydaril,
a tak začali hľadať iné miesto na usadenie sa. Jedným slovom u svokrovcov pod
lipou pre nich už nebolo dostatok miesta, boli tu navyše. Pre deti bola zmena
prostredia šokom. Rozprávali anglicky
a ostatné deti sa tejto reči smiali. Spávať
museli kade-tade po povale. Dedo nemal na túto časť detstva dobré spomienky a takmer vôbec o tom nehovoril. Z
prinesených peňazí živili nielen seba, ale
aj starú rodinu. Svetom skúsení štyridsiatnici sa rozhodli prihlásiť do kolonizácie južného Slovenska, organizovanej
štátom v rámci 1. pozemkovej reformy.
Za peniaze, ktoré im zostali, chceli kúpiť synom nový domov. Pravdepodobne
o tom Štefan získal vedomosti ako člen
Slovenskej ligy v Amerike. Na jeseň 1921
začali poslednú etapu života v kolónii
Štefánikov (dnes Javorinka, mestská časť
Galanta). Na spoločnej ceste za chlebom
sa tu rozhodli usadiť aj ďalší Strečňania,
a to Ján Beháň Sepeši a manželka Paulína Obertová (budúci svatovci), Štefan
Ondro (Mojšova Lúčka) s manž. Annou
Obertovou a ďalšie 2 rodiny z Mojšovej
Lúčky - Ondrej Hanuljak s manž. Máriou Hreusovou a Štefan Bielik s manž.
Antoniou Labo z Nezbudskej Lúčky. Eva
a sesternice Paulína s Annou opustili natrvalo svoj rodný dvor pod lipou. Štefanova charizma, schopnosti a skúsenosti
tu z neho spravili niekoľkonásobného
richtára. To už ale patrí inému príbehu….
Príbeh rodiny môjho prastarého otca
Štefana Obertu bol poskladaný len z niekoľkých spomienok z rozprávaní a pátrania v archívnych záznamoch. Má ešte
niekoľko hluchých miest a nejasností,
ktoré je potrebné preveriť. Teraz po 10
rokoch sme sa opäť pustili do pátrania
s cieľom doterajšie znalosti potvrdiť,
vyvrátiť a dozvedieť sa niečo nové. To
je história, začne sa pri mýtoch a povestiach a po pátraní sa nakoniec dostane
do príbehov ako ich poznáme dnes. Zajtra už môžu byť zmenené, no ich kostra
a hlavná myšlienka budú rovnaké.
Podeľte sa aj vy o zaujímavé príbehy o
vašich predkoch, napríklad aj „ Amerikánoch“, a spolu vytvorme jedinečnú
zbierku ich osudov. Súčasťou dejín sú aj
jednoduchí ľudia. Nemusia to byť len panovníci, králi, magnáti...
Patrik Oberta
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Celoplošné testovanie v obci

Vážení spoluobčania,
v dňoch 31.10-1.11.2020 a 7.-8.11.2020
sa uskutočnili dve kolá celoplošného
testovania na COVID-19. Zvládli sme
to. Som hrdá na Strečňanov a hlavne na
postoj občanov, keď skutočne bolo treba
prejaviť obetavosť a solidaritu, mnohí
z vás ani na chvíľu neváhali. Veľké ďakujem patrí všetkým zainteresovaným
zdravotníkom, z ktorých mnohí išli z
predošlej služby a následne po otestovaní nastupovali do ďalšej.
Ďakujem dobrovoľníkom a administratívnym pracovníkom, ktorí sa vzdali
voľných víkendových dní aj na úkor svojich rodín a odpracovali si dvakrát po 15
hodín. Poďakovanie patrí aj policajtom a
zástupcom ozbrojených síl, DHZ. Vďaka nim a vašej trpezlivosti prebehlo celé

testovanie bez problémov.
V prvom kole bolo testovaných 1883
ľudí, z toho pozitívnych 15 (0,8 %), v
druhom kole 1842, z toho pozitívnych
8 (0,4%). Týchto pár základných čísel z
testovania hovoria jasne: za to, ako sme
obstáli vďačíme hlavne vám, občanom
Strečna, vašej disciplinovanosti a ohľaduplnosti nielen voči sebe, ale hlavne
svojmu okoliu. Ďakujeme.
Pred nami sú najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. Prežite ich v radosti, v zdraví a
pokojnej atmosfére v kruhu svojich blízkych.
Neviem, čo nás čaká najbližšie týždne, tak prosím, nezabúdajme na to minimálne, ako sa môžeme chrániť: rúško
-odstup- ruky.
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Jesenná úprava park- občanmi so ZTP počas pandémie
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Sčítanie
obyvateľov, domov
a bytov 2021
V roku 2021 nás po desiatich rokoch
čaká sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Oproti predchádzajúcim sčítaniam
bude prebiehať výlučne elektronicky.
Dôležité informácie:
Kto sa má zúčastniť sčítania obyvateľov?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa SR. Na účely sčítania sa
obyvateľom rozumie každý, kto má v
SR trvalý, prechodný alebo tolerovaný
pobyt.
Kedy bude sčítanie prebiehať?
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od
15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových
formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.
Ako bude sčítanie prebiehať?
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím PC, tabletu alebo mobilu
s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na web stránke
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta
cez mobilnú aplikáciu.
Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo
nemôžu sčítať sami (napr.z dôvodu
imobility), budú môcť využiť aj službu
asistovaného sčítania. V obci bude zriadené kontaktné miesto – obecný úrad,
kde obyvateľovi so sčítaním pomôže
stacionárny asistent. V obci budú tiež
pôsobiť mobilní asistenti, ktorí v prípade požiadania navštívia domácnosť
obyvateľa.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas
sčítania do formulára uvedie, sa musia
vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Význam a prínos sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
bude využité napr.: na plánovanie nových infraštruktúr, pri analýzach populačných štruktúr, vzdelanostnej štruktúry, domácnosti a pod.
Určená kontaktná osoba za obec Strečno: Beáta Badibangová
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža praje svojim členom a spoluobčanom
príjemné a šťastné prežitie
Vianoc a do nového roku
2021 hodne zdravia
a nádeje.
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Život v našich lesoch

Z

o vzácnych druhov zveri , ktorá žije
v našich lesoch, okrem medveďa
hnedého, o ktorom sme písali naposledy,
je to predovšetkým: rys ostrovid
Je celoročne chránený. Patrí medzi najväčšie mačkovité šelmy žijúce u nás. Cez
deň odpočíva v dierach pod vývratmi a
skalných dutinách. Na lov vychádza v
nočných hodinách a loví najmä v lesných
porastoch. Jeho korisťou je najmä srnčia
zver, diviačatá, zajace, líšky a hlodavce.
Jeho revír je dosť rozsiahly a má rozlohu okolo 30 km2. Pri love presne dodržiava svoje chodníky a v sliedení za korisťou prejde v noci aj niekoľko km. Pri
vysliedení zveri nečakane zaútočí. Má
výborne vyvinutý sluch a najmä zrak.
Preto má názov rys ostrovid. Stretnutie
s rysom v prírode je vždy len šťastná náhoda a je vzácnosťou aj pre poľovníkov
a lesníkov. Jeho prítomnosť v danej oblasti sa väčšinou zistí v zimnom období
stopami, ktoré zanechá na snehu, poprípade nájdením strhnutej zveri. Aj keď je
rys veľmi rýchle zviera, zdravá zver mu
unikne. Často sa ale stáva jeho korisťou
aj zver zoslabnutá v zimnom období. Aj
v našich lesoch sa nachádza a žije rys.
Jeho migračná trasa je od Dubnej skaly
cez Košariská, Rakytie , Ostredky, dolinu
Markovú. Aj v minulom roku vo februári bola strhnutá srnčia zver v časti Mrežová, Ostredky. Na fotopasci bola zachytená samica rysa s mladým . O výskyte
rysa v letných mesiacoch svedčí nájdená
srnčia zver v revíri.
Párenie rysej populácie prebieha v mesiacoch február -marec. Gravidita trvá 9
až 11 týždňov. V máji až júni rodí samica dve až tri mladé, ktoré sa rodia slepé.
Vidieť začnú okolo pätnásteho dňa od
narodenia. Mláďatá zostávajú v spoločnosti matky jeden rok. Matka ich kŕmi
a učí ich loviť. Pohlavnú dospelosť dosahuje rys medzi 2. a 3. rokom života.
Dožíva sa 15 až 20 rokov. Váži od 15 až
do 20 kg. Rys v žiadnom prípade nie je
nebezpečný pre človeka. Ak by aj došlo
k stretu človeka s rysom, ten včas odíde
do bezpečia. Každé stretnutie, ak by k
nemu došlo, by bola len šťastná náhoda s
veľkým zážitkom.
Z chránených a vzácnych druhov žije u
nás aj: mačka divá
Patrí k našim najvzácnejším šelmám.
Je nočným zvieraťom. Žije samostatným
spôsobom života, s výnimkou obdobia
párenia. Medzi jej najčastejšie úkryty
patria dutiny stromov, skalné trhliny, ale
taktiež opustené brlohy líšok. Tak ako aj
iné mačkovité šelmy sa rady vyhrievajú
na slnku. Párenie divých mačiek pripadá na február – marec, tak ako aj mačky
domáce. Samotný akt párenia s neprí-

jemnými zvukmi prebieha v noci. Po desiatich týždňoch privedie mačka na svet
3 až 5 mláďat, ktorým sa oči otvoria po
10-tich dňoch. Veľmi rýchlo rastú a už v
prvom roku dospievajú. Dožívajú sa až
10 rokov. Loví najmä hlodavce, drobné
vtáctvo a zriedka uloví i hada.
Mačka divá je väčšia ako mačka domáca. Váži 5 až 8 kg. Oba druhy sa v prírode navzájom krížia. Najspoľahlivejším
rozpoznávajúcim znakom medzi mačkou divou a domácom je dĺžka chvosta a
tmavý pás, ktorý sa tiahne od hlavy až po
koreň chvosta. Mačka domáca má dlhý
chvost a mačka divá o polovicu kratší s
tupým koncom. Na chvoste má priečne
bledé pruhy. Aj keď ju v posledných rokoch u nás nikto nevidel najmä pre jej
skrytý spôsob života, v našich lesoch
žije. Minulý rok bola v mesiaci august
zrazená na ceste I/18 pri lanopáse. Podľa
rozlišovacích znakov to bola mačka divá
krížená z mačkou domácou. Je užitočná
v prírode a jej stavy na území Slovenska
sa pohybujú okolo 800 až 900 kusov.
Ďalším tajuplným obyvateľom našich
lesov v podhorských oblastiach v bukových a zmiešaných lesoch, ktoré sú prestúpené s poľnohospodárskou pôdou je:
jazvec lesný
Je to všežravec, spoločenský živočích,
je aktívny najmä v noci. Strávi väčšinu
života vo vyhrabaných dierach. Nora je
vždy členitá, s viacerými chodbami a
vstupmi, v strede s tzv. komorou , kde
prespáva. Je to zviera veľmi čistotné.
Podzemné priestory si vystiera suchou
trávou a listami. Trus ukladá mimo
nory. Neobjavujú sa tam na rozdiel od
líšok ani zvyšky stravy. Je zaujímavé, že
ak nejaký jazvec uhynie v časti nory, ostatní túto časť zahrabú a uzavrú. Niekedy
však uhynutého vynesú a zahrabú vonku. Je veľmi obozretný , brloh opúšťa len
v noci, keď sa presvedčí, že mu nehrozí
nebezpečenstvo. Preto jazvece možno
pozorovať oveľa ťažšie ako líšky, ktoré
sú aktívne už za súmraku alebo zavčas
rána. Majú dobre vyvinutý čuch a sluch,
ale slabý zrak.
Konzumujú takmer všetko, čo pri nočných vychádzkach nájdu a vyňuchajú.
Potravu tvoria najmä dážďovky, slimáky,
larvy hmyzu, hraboše, mláďatá a vajcia
vtákov hniezdiacich na zemi. V čase núdze nepohrdnú ani zdochlinami. Z rastlinnej potravy jazvece obľubujú najmä
ovocie, žalude, bukvice i poľnohospodárske plodiny. V jesenných mesiacoch
sa najviac vykrmujú, a tým si vytvárajú
tukové zásoby na prezimovanie. Jazvec
prespáva zimu vo svojom brlohu nepravidelným spánkom. Páriť sa môže od
jari do jesene. Podľa času párenia majú

rôzne dlhú latentnú (utajenú) graviditu,
takže všetky samice jazveca rodia koncom zimy až začiatkom jari. V brlohoch
sa rodí 2 až 5 mláďat. Začínajú vidieť do
jedného mesiaca. Vo veku troch mesiacov prechádzajú na pevnú stravu. Osamostatňujú sa až nasledujúcu jar. Dospievajú vo veku 1,5 roka. Dožívajú sa
12 až 15 rokov života. Váha dospelého
jazveca je 12 až 15 kg. Pred zimou môže
vážiť až 20 kg. Zvýšenú váhu prestavujú
tukové zásoby na zimný nepravidelný
spánok. Jazvec je ľahko rozoznateľný
podľa bielej hlavy s dvoma tmavými pásmi, ktorá vytvára na tvári masku.
Jazvec sa môže loviť od 1.septembra
do 30. novembra. V našich lesoch sa vyskytuje najmä v oblasti Kojšová,v oblasti
Domašínu, ale i v porastoch okolo potokov v poľnej časti revíru.
Jazvečej masti sa pripisujú liečivé účinky pri mnohých chorobách, a to pri nachladnutí, kašli, zápale priedušiek, žalúdočných ťažkostiach a pod. Jazvečia
masť sa používa aj vo farmaceutickom
priemysle pri výrobe liekov. O jazvečiu
masť je záujem aj dnes. Jeho stavy mierne stúpajú , ale napr. v bažantniciach nie
je vítaný. Pomerne veľa jazvecov uhynie
aj pod kolesami áut.
Ďalším druhom srstnatej zveri, ktorá
žije v našich lesoch, je najmä jeleň lesný,
ktorý je hlavným druhom zveri v pohorí Malej Fatry, ale i srnčia zver , diviačia
zver a ďalšie.
Z pernatej zveri, ktorá žije v našich
lesoch, je prísne zákonom chránená a
vyžaduje našu ochranu, je to hlavne orol
krikľavý, výr skalný, sova lesná, myšiak
hôrny a krkavec lesný.
O výskyte týchto druhov a ich spôsobe života vás oboznámim v ďalšom čísle
novín.
Pavol Štadáni
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Deti Hamelnu – kniha roka 2020
a autorka zo Strečna

D

ominika Moravčíková, dievča zo
Strečna, ktoré sa vo svete nestratí. Vďaka svojej precíznej práci sa v roku
2019 stala laureátkou súťaží Poviedka a
Básne SK/CZ. Tento rok debutovala básnickou zbierkou Deti Hamelnu, ktorá
hneď zožala úspech a redaktori Pravdy
ju zvolili za knihu roka 2020.
Dominiku poznám odjakživa. Prežili
sme krásne detstvo spolu s našimi súrodencami.
Veľa sme sa hrali, natáčali krátke filmy,
ale veľké miesto v spoločnom čase zohrávali aj naše pokusy o literárnu tvorbu.
Písavali sme najmä krátke detektívky,
riešili spoločné záhady a kreslili hlavné
postavy našich príbehov. Už vtedy boli
tie jej zaujímavé a mali zvláštnu atmosféru, ktorá každého vtiahla do deja.
Nechápali sme, ako to robí. Všetko, čo
napísala, malo čaro a chceli sme to čítať
stále dookola. Od čias spoločných detektívok prešlo veľa rokov. Na spoločné
písanie už iba spomíname, ale ona v literárnej tvorbe pokračuje. Jej vnímanie
reality a pohľad na skutočnosť je zvláštne
iný. Časom svoj talent obrusovala a písaniu venovala čoraz väčšiu pozornosť.
Vďaka workshopom, projektom a súťažiam sa jej otvorili nové obzory, nahliadla do iných svetov, ale nikdy nezanevrela
na jej „Strečienko“ (ako ho niekedy láskavo nazýva). Keď je doma, často kráča
dedinou, pozoruje, rozmýšľa, obracia v
hlave, nazerá na všetko z každej strany.
Nasáva, medituje, prijíma... Jej texty sú
vo všeobecnosti úzko späté s dedinou a
okolitým prostredím. Všetko vníma veľmi citlivo a následne to prenáša do svojej
tvorby. Cítim to v každom texte, ktorý sa
mi od nej dostal do rúk.
Ak chcete hľadať Strečno v zbierke
Deti Hamelnu, určite natrafíte na báseň Strečno – Zlatné r. 1380 a stretnete
sa s miestnym vodníkom. Viaceré básne
sú poznačené folklórom a oživia vo vás
spomienky na starú dedinu, rozohrajú
vašu fantáziu a prebudia obrazotvornosť.
Dýcha v nich niečo pohanské a niečo
kresťanské, všedné a nevšedné, niečo
staré a nové, živé a mŕtve, materské a
politické. A presne o tom je Dominikin
pohľad na svet.
Kolíše na hranách svetov, vďaka ktorým si uvedomíte vlastnú existenciu a to,
čo po vás ostane.
Okolo knihy aj autorky sa v poslednom čase hovorilo naozaj veľa. Viacerí
literáti ju označujú za obojživelný talent,
pretože vyniká v próze aj poézii, o čom
svedčia jej prestížne ocenenia v oboch
kategóriách. Básnik Juraj Kuniak hovorí

Deti Hamelnu (úryvok)
9:
iba tri deti ostali žiť v Hamelne.
prvé bolo nevidomé :
druhé hluché :
tretie nemohlo chodiť.
tak to dáva zmysel :
postihnutie sa stáva výhodou v prípade
istých lákadiel.
nevidieť znamená nenasledovať :
nepočuť znamená neuveriť :
nechodiť znamená nepodľahnúť :

o jej úprimných očiach a citlivom srdci,
ktoré do tvorby vkladá. Mila Haugová
ju považuje za mimoriadny zjav v krajine literatúry a Erik Jakub Groch, ktorý
zároveň túto zbierku editoval, ju rovno
zaradil medzi najintenzívnejšie zážitky
literárnej tvorby. Pokiaľ máte záujem,
prečítajte si odborné recenzie, ktoré
nájdete v časopisoch Pravda a Knižná
revue. Dostupná je aj relácia Nedeľná
chvíľka poézie v archíve rádia Slovensko,
kde je celý rozhovor s Dominikou Moravčíkovou.
Samozrejme, najlepšia je vždy vlastná
skúsenosť a tak, ak knihu nenájdete pod
stromčekom, nájdete ju vo viacerých
kníhkupectvách.
V tomto období, kedy má každý z nás
viac času ako obvykle, je dobré zastaviť
sa a trebárs aj s knihou v ruke rozjímať.
Viacerí literáti a čitatelia povedali, že
kniha sa číta jedným dychom. Tak sa
teda nadýchnite, dýchajte a nasávajte. A
ak niekedy stretnete Dominiku kráčať
ulicami „Strečienka“, určite sa jej v hlave
rodí nový skvost, tým som si istá.
M. Kučerová
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Vyhodnotenie súťaže o logo

Obec Strečno pri príležitosti budúcoročných osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci vyhlásila súťaž na
vytvorenie loga, ktoré bude vystihovať
uvedené výročie. Celkovo sa zapojilo 10
jednotlivcov, ktorí nám do súťaže poslali
svoje originálne návrhy. Po zvážení a bodovom hodnotení komisia vybrala ako
víťazný návrh p. Jána Fiťmu. Na druhom
mieste sa umiestnili návrhy od dvoch
súťažiacich: Veroniky Moravčíkovej a
Rastislava Melu. Na treťom mieste skončil návrh Martina Samca. Čo nás teší, je
fakt, že do súťaže sa zapojili aj deti zo ZŠ
SNP Strečno – súrodenci Lukáš a Tobias
Švantnerovci, ktorí získajú vecné ceny a
ich návrhy budú súčasťou pripravovaného obecného kalendára na r.2021. Ešte
raz ďakujeme všetkým, čo sa do súťaže
zapojili a víťazovi srdečne blahoželáme.
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Vinšujeme Vám šťastlivé sviatky, nech
chutia Vám Starej mamy oplátky.
Aby ste mali kapra chutného, prajeme
Vám zo srdca celého.
Na tú svatú Viliu, aby ste mali peňazí
plnú Bibliu a na toho Štefana, ulejte
pálenky do džbána.
Nech ihličie vonia a do kostola
zvonia, do každej rodiny veľa pokoja
a lásky, aby ste mali na čele iba od
smiechu vrásky.
Aby ste boli veselí ako v nebi anjeli, a
aby Vás Pán Boh žehnal ako z neba
padá rosa.
FSk Hajovček a Hajov.
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Dobre sa to číta...
Rozhľadňa Špicák –
naozajstný skvost medzi
rozhľadňami
Takto označuje Miky, administrátor a
bloger stránky YNTA (You never travel alone – Nikdy necestuješ sám) našu
rozhľadňu. Na stránke, kde v časti Slovensko porovnáva turistické trasy, cyklotrasy a rozhľadne, je naša medzi 12
posudzovanými.
„Pre mňa ide o jednu z TOP rozhľadní na Slovensku. Rozhodne odporúčam
každému, kto si trúfne na prudké úseky,
ktoré sú však pomerne krátke. Výhľad
odtiaľto je úžasný, vidno hrebeň Malej
Fatry, meander Váhu a samozrejme hrad
Strečno. Pre ľudí, ktorí nepoznajú okolité kopce, sú navyše k dispozícií aj informačné tabule. Preto ak rozmýšľaš, ktorú
rozhľadňu v okolí Žiliny navštíviť, tak ja
ti odporúčam práve Špicák.“
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Keďže je zima za rohom, tak nám lyžiarom
neostáva nič iné, ako
sa tešiť na poriadnu
lyžovačku. Preto sa
lyžiarsky oddiel Javorina usilovne venuje oprave vleku a
úprave svahu. Vždy
je to dosť namáhavé,
a preto dúfame, že sa
nám táto tvrdá práca
vyplatí a my si užijeme
lyžovačku aj u nás na našom
domácom svahu.
S prichádzajúcimi sviatkami pre Vás
chystáme v druhý sviatok vianočný, na
Štefana, na chate punč, varené vínko,
zabíjačku a mnoho iných dobrôt.
Všetci ste vítaní a samozrejme všetko
bude v rámci epidemiologických opatrení. Všetkým by sme ešte chceli zapriať šťastné a veselé Vianoce a všetko
dobré do nového roka.
Jakub Oberta, lyžiarsky oddiel

AK Strečno
Žiaľ, tento rok nám moc pretekov nedoprial, avšak aj na tých pár, čo sme sa
zúčastnili, sme mali výborné výsledky.
Dôkazom toho je Rajecký maratón, kde
sme mali už dva tímy na štafete a podarilo sa nám obhájiť prvé miesto z roku
2019. Momentálne sme už začali prípravu na rok 2021 a dúfame, že všetko dobre dopadne a opatrenia sa začnú pomaly
uvoľňovať, pretože pre každého športovca je veľmi ťažké sa udržať v top forme

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 18. decembra 2020 v náklade
700 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

bez motivácie a po celý rok. Takže treba
len veriť, že všetko dobre dopadne a čím
skôr sa všetko vráti do normálnych koľají. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám držali palce v tomto roku, obci
Strečno za podporu.
Zároveň prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko dobré do
nového roku 2021. S pozdravom AK
Strečno
Belko Michal

1.miesto- Tomáš Gašper, Milan Bača, Michal Belko, Pavol Zániky
30.miesto- Jozef Sokolovský, Alena Sokolovská, Dominika Sokolovská, Mária Kubíková

