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Dňa 15.12.2020 sa uskutočnilo 16. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová. 
Neprítomní: Andrea Ďurišková, Dana 
Sokolovská.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.195/A 
volí overovateľov zápisnice: Marek 
Hanuljak, Mgr. Monika Obertová. Hla-
sovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0,  ne-
prítomní-2. Uznesením č.195/B volí 
členov návrhovej komisie v zložení: 
Mgr. Dušan Ďurčo, Samuel Zajac. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.196 OZ schvaľuje 
program 16.zasadnutia OZ. Hlasova-
nie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
Vsakovacia šachta na Sokolskej uli-

ci – rovnaký problém nahlásený pri 
rodinnom dome p. Repáka na Ulici za 
záhradami - úloha pretrváva

Značenie zákazu sypania smetí (na 
briežku pri TIK-u, za domom p.Kopás-
ka), skládka vzniká aj na  Kováčskej 
ulici za kostolom - úloha pretrváva

Skládka stavebného odpadu po re-
konštrukcii mosta pod hradom – obec 
vyzve firmu na odstránenie, úloha 
pretrváva.

Nebezpečné vychádzanie áut od 
NON STOP-u na hlavnú cestu – sta-
rosta vyzval majiteľa k náprave, osa-
denie značky musí posúdiť dopravný 
inšpektorát. Uznesením č.197 OZ berie 
uvedené informácie na vedomie. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

3. 10.zmena rozpočtu
10. zmena bola vykonaná najmä z 

dôvodu refundácie nákladov na ce-
loplošné testovanie a zabezpečenie 
opatrení v boji s COVID-19. Takisto 
boli zapojené finančné prostriedky z 
fondu opráv 12bj na opravu spoloč-
ných priestorov.

Uznesením č.198 OZ schvaľuje 10. 
zmenu rozpočtu. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

4. VZN č. 3/2020 o miestnom po-
platku za komunálny odpad

Návrh VZN bol zverejnený na úrad-
nej tabuli dňa 27.11.2020 k pripo-
mienkovaniu. Vzhľadom k tomu, že   
neboli vznesené žiadne pripomienky 

K okrúhlemu výročiu sa pravidelne 
jedenkrát  mesačne stretáva prí-

pravná komisia. Jej kontakty sú však 
obmedzované opatreniami, a preto sa 
posledné dva razy uskutočnili s využi-
tím on line prenosu. Aj keď tento spô-
sob možno považovať za neosobný, je 
dôležitý na vzájomnú informovanosť 
a napĺňanie plánov.

Tie sú však redukované a nakoľko sa 
ešte redukovať budú, je nejasné.  Zrej-
me jediným, pre túto chvíľu reálnym 
výstupom, sa javí vydanie knihy k 700. 
výročiu založenia obce. Jednotlivé ka-
pitoly sú priebežne napĺňané, a práve 
to je hlavnou náplňou stretnutí.

Kniha sa bude dotýkať všetkých 
oblastí nášho života a texty jej dajú 
obsah. No dôležitým bude i vizuál-
ny dojem a všeobecne jej výpoved-
ná hodnota. K tomu budú slúžiť i iné 
podklady – fotografie, listiny, schémy 
a pod. 

Určite sa mnohí z našich čitateľov 
stretli už s priamym záujmom spra-
covateľov jednotlivých kapitol. Nie-
len oni,  ale aj tí, ktorí oslovení neboli, 
môžu prispieť ku konečnému vzhľadu 
knihy. Preto sa na všetkých opätovne 
obraciame o poskytnutie podkladov a 
informácií, ktoré by mohli posunúť a 
obohatiť naše momentálne vedomosti 
a zdroje. Každý tak môže spraviť buď 
priamym doručením na obecný úrad, 
alebo upozorniť a ponúknuť svoje 
možnosti na email info@strecno.sk 
alebo telefonickým kontaktom.     /pa/

Príprava výročia

105. výročie narodenia Georgesa Barazera 
de Lannuriena

Pri hrobe Georgesa de Lannurie-
na, ktorý je nositeľom vysokých 

československých aj francúzskych vy-
znamenaní, si uctil jeho pamiatku aj 
veľvyslanec SR v Paríži

Slováci aj Francúzi si v stredu 16. 

decembra 2020 vo francúzskom mes-
te Roscoff  pripomenuli 105. výročie 
narodenia Georgesa Barazera de Lan-
nuriena, legendárneho veliteľa fran-
cúzskych bojovníkov v Slovenskom 

Pokračovanie na 6. strane »
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a návrhy, starosta obce dal za uvedený 
návrh hlasovať. Uznesením č.199 OZ 
schvaľuje VZN č.3/2020 o miestnom 
poplatku za komunálny odpad. Hlaso-
vanie: 6-0-1-2.

5. VZN č.4/2020 o miestnych da-
niach

Návrh VZN bol zverejnený na úrad-
nej tabuli dňa 27.11.2020 k pripo-
mienkovaniu. Vzhľadom k tomu, že   
neboli vznesené žiadne pripomienky 
a návrhy, starosta obce dal za uvedený 
návrh hlasovať. Uznesením č.200 OZ 
schvaľuje VZN č.4/2020 o miestnych 
daniach. Hlasovanie: 6-0-1-2.

6. Návrh programového rozpočtu 
na r. 2021, 2022, 2023

Starosta obce oboznámil prítomných 
s návrhom programového rozpočtu. 
Uviedol, že na obecný úrad neboli do-
ručené žiadosti o úpravu rozpočtu na 
r. 2021.

Rozpočet obce Strečno pre rok 2021 
je navrhnutý ako vyrovnaný, v príjmo-
vej časti aj výdavkovej časti je vo výš-
ke: 2 221 564 EUR. Hlavný kontrolór 
obce odporučil poslancom OZ progra-
mový rozpočet na r. 2021 s výhľadom 
na r. 2022 a 2023 schváliť. 

Uznesením č.201 OZ schvaľuje 
programový rozpočet na rok 2021 s 
výhľadom na roky 2022 a 2023. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

7. Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra na I. polrok 2021

Uvedený plán bol poslancom posla-
ný na predchádzajúcom zastupiteľ-
stve dňa 30.11.2020  a vyvesený na 
úradnej tabuli obce dňa 30.11.2020 k 
pripomienkovaniu. Neboli doručené 
žiadne pripomienky či návrhy. 

Uznesením č.202 OZ schvaľuje Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na I. polrok 2021. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

8. Rôzne
• Žiadosť Základnej školy SNP o 

prehodnotenie spôsobu vykurova-
nia

Starosta informoval o doručenej žia-
dosti ZŠ v Strečne o prehodnotenie 
spôsobu vykurovania budovy. Riadi-
teľ OPS pripravil pre riaditeľa ZŠ po-
trebné prepočty a bol vysvetlený spô-
sob tvorby fixnej a variabilnej zložky 
ceny za teplo. Starosta ozrejmil, že 
po energetickom audite prichádza do 
úvahy iný alternatívny zdroj vykuro-
vania (slnečné kolektory v kombinácii 
s tepelnými čerpadlami). V prípade 
výzvy na takéto alternatívne zdro-
je vykurovania sa obec zapojí. Ak to 

nebude možné, bude sa uvažovať o 
rekonštrukcii plynovej kotolne. Uzne-
sením č.203 OZ berie informáciu na 
vedomie. Hlasovanie: 7-0-0-2.

• Žiadosť OZ Bowlingový klub 
Strečno o ukončenie nájomnej 
zmluvy

Dňa 9.12.2020 bola doručená na 
obec žiadosť OZ Bowlingový klub 
Strečno o ukončenie nájomnej zmlu-
vy k 31.12.2020. Uznesením č.204 
OZ súhlasí s ukončením nájmu k 
31.12.2020. Hlasovanie: 7-0-0-2.

• Žiadosť OZ Bowlingový klub 
Strečno o odpustenie prevádzko-
vých nákladov

Dňa 15.12.2020 bola doručená žia-
dosť OZ Bowlingový klub Strečno o 
odpustenie prevádzkových nákladov 
z dôvodu výrazného poklesu tržieb 
za rok 2020 v súvislosti so zatvore-
ním prevádzky v rámci opatrení proti 
korona vírusu. Uznesením č. 205 OZ 
schválilo odpustenie prevádzkových 
nákladov za r. 2020 pre OZ Bowlingo-
vý klub Strečno. Hlasovanie: 7-0-0-2.

• Jednorazová dávka  
V súvislosti s  policajným zásahom, 

ktorý prebehol 14.12.2020 v dome ro-
diny p. Zdeny Mojskej obec obdržala 
žiadosť o finančnú výpomoc.  Nakoľ-
ko ide o mimoriadnu situáciu, staros-
ta navrhol pomoc rodine na zmierne-
nie následkov vo forme jednorazovej 
mimoriadnej dávky. Sociálna komisia 
nezaujala žiadne stanovisko. 

Uznesením č.206 OZ schvaľuje po-
skytnutie jednorazovej mimoriadnej 
dávky v zmysle VZN č.2/2020 pre ro-
dinu max. do výšky 400 € na náklady 
spojené s opravou okien a dverí. 

Hlasovanie: 5-1-1-2.
9. Diskusia
Pripomienky poslancov:
Mgr. Monika Obertová - informovala 

sa o možnosti  dočasného vyspravenia 
jamy pri dažďovej vpusti na  Sokolskej 
ulici pri rodinnom dome r. Dvorských. 

Uznesením č.207 OZ berie na vedo-
mie podnety a pripomienky poslan-
cov.

Rámcový plán hlavných činností 
OPS na r. 2021

Starosta oznámil poslancom OZ, že 
riaditeľ OPS predložil rámcový plán 
hlavných činností OPS na r. 2021. Upo-
zornil ho na potrebu predkladať pod-
klady na rokovanie OZ včas. 

Uznesením č.208 poslanci OZ berú na 
vedomie predloženie rámcového plá-
nu hlavných činností OPS Strečno na 
r. 2021.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

»  Dokončenie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo

Počet obyvateľov k 31.12. 2020: 2612
             

Narodilo sa 23 detí
Oliver Mojský  Šimon Kadaši

Samuel Maxim Hoššo
Samuel Bukovinský  Sebastián Sako

Marián Zrelica  Pavol Piala
Tomáš Mydlo  Matej Glemba
Martin Honko  Matúš Kadák

Radoslav Holeša  Matúš Bátor
Filip Taraba  Zuzana Záhradníková

Nela Lišková  Jaroslava Melová
Emma Niníková  Alexis Čurillová
Linda Čurajová  Emma Obertová

Ema Hrušková  Margaréta Surmová
              

Zomrelo 25 občanov
Alojzia Klocáňová  Róbert Fuljer
Božena Beháňová  Jozef Oberta

Margita Trnovcová  Božena Melová
Mária Sokolovská  Emília Obertová
Anna Ďurišková  Miroslav Oberta
Viera Tarabová  Vincent Ilovský

Ján Beháň  Jaroslav Kadaši
Viera Sjarová  Eduard Oberta

Žofia Hreusová  Irena Kajsíková
Štefan Podkopčan  Filip Kern

Ľubor Gašper  Vlastimil Slováček
Pavlína Kadašiová  Jozef Zajac

Etela Jakubcová
            

Sobáše
Ľubomír Taraba  Martina Hanuljaková

Jakub Kováčik  Michaela Melová
Ján Kadaši  Lucia Takáčová

Ján Vreslovič  Iveta Pratáková
Patrik Čuraj  Rebeka Martiniaková

Martin Samec  Zuzana Lednická
Vlastimil Hruška  Linda Balcárová
František Samec  Alica Obertová
Milan Kadák  Dominika Zichová

Patrik Beháň  Katarína Funtíková
Peter Vojvoda  Katarína Kubičková
Tomáš Bosík  Romana Pratáková

Pavel Šuja  Marianna Ilovská
Pavol Čimbora  Lucia Arvaiová

Kamil Zázrivec  Mariana Škrobáková
Vladimír Hamar  Lenka Palajová

Filip Oberta  Silvia Fecková
Tomáš Dianovský  Anna Samcová
Roman Kameník  Zuzana Pilcová

Róbert Gallo  To Uyen Nguyen
Stanislav Ivanega  Jana Mintáchová
Dalibor Basovník  Lenka Štadániová
             
Najstarší občania s trvalým poby-

tom, starší ako 90 rokov
Mária Štadániová
Pavol Chovančík

Jozef Zicho
Terézia Čuláková

Elena Hanuljaková

Štatistika obce  
za rok 2020
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Od 15. februára 2021 začalo ce-
loštátne sčítanie obyvateľov 2021.  
Sčítanie sa týka všetkých ľudí, ktorí 
majú na území SR trvalý, prechodný 
alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom 
sa zároveň rozumie aj občan Európ-
skej únie, ktorý má na území SR ob-
vyklý pobyt. Povinnosť sčítať sa má 
aj príslušník tretej krajiny s trvalým, 
prechodným alebo tolerovaným po-
bytom na území SR. 

Po sčítaní seba a vašich neplnoletých 
detí  môžete pomôcť pri sčítaní sa aj 
vašim blízkym. Z pohodlia domova 
stačí vyplniť online sčítací dotazník, 
ktorý je prístupný na sodb2021.sk. 
Formulár  obsahuje iba 14 jednodu-
chých otázok. Sčítať sa môžete pomo-
cou PC, tabletu či telefónu. 

Termín, dokedy sa môžete sami sčí-

Sčítanie obyvateľov 2021
tať, je od 15. februára do 30.marca 
2021. Bohužiaľ, momentálna situácia 
nám nedovoľuje vykonať asistova-
né sčítanie, kedy by asistenti z obce 
chodili na požiadanie do domácnos-
tí (napr. k seniorom). Táto možnosť 
bude až od 1.4. 2021 do 31.10.2021 
(všetko ale závisí od epidemiologickej 
situácie). Preto aj ľudia, ktorí nemajú 
prístup k internetu, nemusia mať oba-
vy, ak sa nesčítajú sami, či za pomoci 
rodiny v období sčítania. V období do-
sčítavania (od 1.4.2021-31.10.2021) 
im s tým, na požiadanie, pomôže obec 
a jej asistenti na kontaktnom mieste 
(obecnom úrade). Prosím, pomôžte 
so sčítaním aj svojim blízkym. Zaberie 
vám to maximálne 10 min času. 

Beáta Badibangová – kontaktná oso-
ba za obec

Už v poslednom minuloročnom roč-
níku Hlásnika ste boli informovaní o 
zmene poplatkov za daň z nehnuteľ-
nosti  a poplatku za komunálny od-
pad, ktorá bola v príhovore p. starostu 
odôvodnená. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo VZN č.3/2020 o miest-
nom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady a VZN 
č.4/2020 o miestnych daniach , ktoré 
sú účinné od tohto roku 2021.

V súčasnosti sa v obci spracovávajú 
zmeny,  oslobodenia od dane a zní-
ženie daní a poplatkov, ktoré bolo 
potrebné písomne nahlásiť do konca 
januára 2021.

Platenie daní a poplatkov za komunálny odpad
Rozhodnutia sa budú doručovať 

elektronicky. O spôsobe doručovania 
rozhodnutí v listovej forme vás bude-
me ešte aktuálne informovať približ-
ne v mesiaci apríl až máj 2021.

Prosíme vás, ak to bude možné,  vyu-
žívajte v maximálnej miere formu po-
dávania žiadostí cez e- mailovú poštu,  
ako i platenie cez internet banking, 
aby sa maximálne predišlo šíreniu ná-
kazy. 

Touto cestou sa chceme poďakovať 
občanom za dodržiavanie hygienic-
kých opatrení a trpezlivosť pri vyba-
vovaní na obecnom úrade.

Ing. Eva Balcárová 

Všetci vnímame inakosť doby. No sú veci a tradície, na ktoré preto, aby boli za-
chované, netreba zabúdať. Robíme to aj v našich podmienkach, aj keď to nie je to 
pravé, kontinuita je zachovávaná a keď príde vhodný čas, vrátime sa do zvyčaj-
ných koľají. 

Fašiangový sprievod možno považovať za akciu, ktorá bola zakaždým, žiadna 
doba ju neobmedzila. Preto i teraz, v čase zákazu hromadných akcií, si ho chceli 
naši dobrovoľní hasiči pripomenúť. Nebol to sprievod masiek s hudbou po uliciach 
a s príspevkom na ich činnosť od domácností, ktoré si ich význam uvedomujú. Na-
hradili ho prechádzkou na Košariská, kde na „Prdelke“ pospomínali, občerstvili sa 
a po návrate domov mohli povedať, že aj keď basu nepochovali, ukončili fašiang a 
prešli pri tom porovnateľnú vzdialenosť  ako pri tradičnom sprievode.

Rok 2021 sa začal viacerými opatre-
niami, keď sa v našej knižnici nemohli 
a ešte ani nemôžu konať rôzne pod-
ujatia. Naši čitatelia si však môžu aj 
naďalej prísť požičať svoju obľúbenú 
knižku vo zvyčajných otváracích hodi-
nách pre verejnosť ( pondelok: 15,00 
– 17,00 hod, streda: 15,00 – 18,30 hod. 
a piatok: 14,00 – 17,00 hod.). Vstup 
do knižnice je povolený len s rúškom 
alebo iným prekrytím dýchacích ciest, 
pri vstupe je potrebné si dezinfiko-
vať ruky.  Pevne verím, že aj napriek 
nepriaznivej situácii si nájdete čas na 
návštevu našej knižnice.

Vaša knihovníčka

V mesiaci  október minulého roku 
bola v našej obci realizovaná pokládla 
asfaltového koberca na parkovisku 
pred kostolom v Strečne, na komuni-
kácii na novom cintoríne Strečno, na 
príjazdovej komunikácii k cintorínu 
a pri hasičskej zbrojnici. Obecný pod-
nik služieb Strečno, s.r.o., realizoval 
prípravné práce.  Súbežne s touto ak-
ciou došlo aj k položeniu asfaltového 
kobercu na Ulici SNP v časti,  kde bol 
vybudovaný nový chodník, a na obec-
nom parkovisku pod hradom Strečno, 
ktoré má v prenájme Štefan Oberta.  
Zaznamenal som rôzne neprimerané 
reakcie niektorých občanov,  zaprí-
činené buď nedorozumením alebo 
závisťou, že obec platí zo svojich pro-
striedkov položenie asfaltu pre zlep-
šenie podnikateľského priestoru pre 
niektorých súkromných podnikateľov.  
Chcem dôrazne upozorniť, že to nie je 
pravda, a že položenie asfaltovej hmo-
ty na parkovisku pod hradom Strečno 
bolo plne hradené pánom Štefanom 
Obertom. Taktiež Pizzeria Alžbetka 
zaplatila z vlastných prostriedkov 
položenie asfaltovej hmoty na príjaz-
dovú cestu k cintorínu v úseku pred 
pizzeriou.  Ako poslanec obecného za-
stupiteľstva, ale aj ako občan Strečna, 
chcem obom touto cestou poďakovať 
za príspevok k zveľaďovaniu  obecné-
ho majetku, čo je zvlášť cenné v súčas-
nej ťažkej situácii pre podnikateľov, 
žijúcich predovšetkým z turistického 
ruchu a návštevnosti občanmi, ktoré 
sú opatreniami proti šíreniu ochore-
nia COVID-19 výrazne obmedzované. 

Ing. Július Ilovský – poslanec obecné-
ho zastupiteľstva

Oznam - vysvetlenie

Z našej knižnice
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8. decembra 2020 pápež František 
vyhlásil mimoriadny Rok sväté-

ho Jozefa pri príležitosti 150. výročia 
vyhlásenia ženícha Panny Márie za 
patróna celej Cirkvi. Urobil tak vyda-
ným apoštolským listom Patris cor-
de (S otcovským srdcom), v ktorom 
svätého Jozefa opisuje charakteristi-
kami „milovaný otec“, „nežný a láska-
vý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo 
odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v 
úzadí, „v tieni“. Za patróna Katolíc-
kej cirkvi vyhlásil svätého Jozefa bla-
hoslavený pápež Pius IX. dekrétom 
Quemadmodum Deus z 8. decembra 
1870. Mimoriadny Rok svätého Joze-
fa, ktorý ustanovil pápež František na 
oslávenie 150. výročia tejto udalos-
ti, potrvá od 8. decembra 2020 do 8. 
decembra 2021. Spolu so zverejne-
ním apoštolského listu Patris corde 
vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej 
penitenciárie, ktorým sa na obdobie 
slávenia Roka svätého Jozefa udeľu-
je dar mimoriadnych odpustkov pri 
splnení zvyčajných podmienok (svätá 
spoveď, sväté prijímanie, modlitba na 
úmysel Svätého Otca). Dekrét záro-
veň odporúča, aby sa slávili špeciál-
ne sviatky, pobožnosti a modlitby k 
úcte svätého Jozefa. Pápež František 
v liste Patris corde píše: „So žiadnym 
svätcom, s výnimkou Panny Márie, sa 
pápežský Učiteľský úrad nezaoberal 
v minulosti v takej veľkej miere ako 
so svätým Jozefom“. Pius IX. vyhlásil 
8. decembra 1870 svätého Jozefa za 
všeobecného patróna Cirkvi, Lev XIII.  
zdôraznil jeho vzťah k svetu práce 
kvôli jeho povolaniu tesára, a Pius XII. 
ho  v roku 1955 vyhlásil za patróna 
robotníkov. V apoštolskom liste z roku 
1989 Ján Pavol II. označil svätého Jo-
zefa za ochrancu Vykupiteľa (Redem-
ptoris custos). Pápež František ho 
dáva za vzor všetkým otcom: „Otcom 
sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď 
sa ujíma starostlivosti o dieťa a keď 
preberá zodpovednosť za jeho život“. 
Svätý otec tiež hovorí, že svätý Jozef 
bol „človek, ktorý prechádza bez po-
všimnutia, muž každodennej diskrét-
nej a skrytej prítomnosti, predsa však 
je bezkonkurenčným predstaviteľom 
v dejinách spásy. Svoje otcovstvo vy-
jadril tým, že urobil zo svojho života 
dobrovoľné obetovanie sa v láske vlo-
ženej do služby Mesiášovi, a preto bol 
kresťanským ľudom vždy milovaný. 
Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v 
poslušnosti Bohu. Svojím áno chráni 
Máriu a Ježiša, ktorého učí konať Bo-
žiu vôľu, spolupracujúc na veľkom ta-
jomstve Vykúpenia. Vždy dáva na prvé 

miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť. 
Zároveň je Jozef otcom v prijímaní, 
pretože prijíma Máriu bez preventív-
nych podmienok, čo je dôležité gesto 
ešte i dnes, v tomto svete, v ktorom 
psychologické, slovné a fyzické nási-
lie na žene je evidentné. Ale Máriin 
ženích je práve ten, ktorý dôverujúc 
v Pána, prijíma v jej živote udalosti, 
ktorým nerozumie, s odvahou a silou, 
ktoré pramenia zo sily Ducha Sväté-
ho.“ Poctivý tesár, Máriin manžel, nás 
učí aj tomu, akú hodnotu, dôstojnosť 
a radosť znamená jesť chlieb, ktorý 
je ovocím vlastnej práce. Svätý Otec 
František v tejto súvislosti poukazu-
je na prácu, ktorá sa stala naliehavou 
sociálnou otázkou aj v krajinách s ur-
čitou úrovňou blahobytu. Hovorí: „Je 
potrebné chápať zmysel práce, ktorá 
dáva dôstojnosť, stáva sa účasťou na 
samotnom diele spásy a príležitosťou 
na realizáciu pre seba samých a pre 
svoju rodinu, prvotné jadro spoloč-
nosti“. Tu pramení povzbudenie, ktoré 
pápež dáva všetkým, aby „znovu obja-
vili hodnotu, dôležitosť a potrebu prá-
ce a takto dať zrod novej normálnosti, 
v ktorej nikto nebude vylúčený“. 

O Svätom Jozefovi vieme, že bol man-
želom Panny Márie a pestúnom Ježiša 
Krista, Božieho Syna. Pochádzal z krá-
ľovského rodu Dávidovho. Bol synom 
Jakuba z Júdovho kmeňa. Narodil sa v 
Betleheme. Neskôr sa presťahoval do 
Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. 
Povolaním bol tesár. Z Písma Svätého 
sa o ňom toho veľa nedozvieme. Pá-
pež František však pripomína: „Ma-
túš a Lukáš, dvaja evanjelisti, ktorí 
vyzdvihovali postavu svätého Jozefa, 
hovoria o ňom síce málo, avšak dosť 
na to, aby sme pochopili, akým typom 
otca bol a aké poslanie mu Božia proz-
reteľnosť zverila.“ Matúš nám rozprá-
va príbeh spravodlivého Jozefa, ktorý 
prijal naplno Božiu vôľu a zobral si za 
manželku tehotnú Máriu a stal sa lás-
kavým pestúnom, pozemským otcom, 
Božieho Syna, ktorý tak bol uznaný 
za Dávidovho potomka, ktorým mal 
byť očakávaný mesiáš. V Matúšovom 
evanjeliu, v kapitole o detstve Ježi-
ša Krista, je Jozef predstavený ako 
človek poslušný, čo bez výhrad plní 
Božiu vôľu, láskavý a starostlivý. Po-
dobne ho predstavuje aj evanjelista 
Lukáš, ktorý opisuje cestu Márie a 
Jozefa do Betlehema, kde sa narodil 
Ježiš, cestu Svätej rodiny do Egypta 
pred nebezpečenstvom, ktoré hrozilo 
Ježišovi v podobe Herodesa a napo-
sledy pri hľadaní Ježiša v chráme v 
Jeruzaleme. Lukáš sa venuje aj opisu 

skrytého, všedného Ježišovho života 
ako dieťaťa v Nazarete, kde pomá-
hal Jozefovi pracovať v jeho tesárskej 
dielni a Jozef sa staral aj o jeho dob-
rú náboženskú výchovu. Lukáš Jozefa 
predstavuje ako človeka, čo neustále 
hľadá a prijíma Božiu vôľu. Má hlboký 
cit pre manželstvo a zodpovedné ot-
covstvo. Pamiatku svätého Jozefa slávi 
celá rímskokatolícka cirkev 19. mar-
ca. Ako svätca ho oslavujú aj v gréc-
kokatolíckej, pravoslávnej a koptskej 
cirkvi. Svätý Jozef je patrónom otcov, 
zomierajúcich, dobrej smrti, robotní-
kov, tesárov, stolárov, rezbárov, ale aj 
ekonómov a prokurátorov. Býva vyob-
razený v stolárskej dielni s pracovný-
mi nástrojmi, s dieťaťom Ježišom, ako 
aj na obrazoch Svätej rodiny (Sacra 
familia) s Pannou Máriou a malým Je-
žišom. Nachádzame ho vyobrazeného 
s pútnickou palicou a oslom na ceste 
do Egypta s Pannou Máriou a Ježišom. 
Vyobrazený býva aj s bielou ľaliou a 
dieťaťom Ježišom v náručí. Vidíme ho 
aj v scénach Kristovho narodenia, či 
už na obrazoch, alebo v betlehemoch. 
Kedy a kde zomrel, nevieme. Asi sa to 
stalo ešte pred verejným vystúpením 
Ježiša. Jozefovej chorobe a smrti ve-
nuje osobitnú pozornosť kresťanský 
apokryf z 5. Storočia, známy ako Prí-
beh tesára Jozefa. V legende vrcholia 
jeho životné osudy smrťou na lôžku, 
kde ho oplakávajú Panna Mária a Je-
žiš. Tradícia hovorí, že Jozef zomrel v 
náručí Ježiša a Márie, a preto sa tento 
spôsob smrti považuje za tú najšťast-
nejšiu formu. Z tohto titulu sa stal pat-
rónom hodiny šťastnej smrti. O úcte k 
svätému Jozefovi v prvých storočiach 
tiež nevieme. Ako svätého ho začali 
uctievať okolo roku 1000 v koptskej 
Cirkvi. V 12.-13. storočí si ho niektoré 
rehole vyvolili za patróna. Uctieval ho 
svätý František z Assisi, františkáni, 
dominikáni, svätá Terézia z Avily. Od 
15.storočia je uctievaný ako ochran-
ca rodiny a záchranca prenasledo-
vaných. Svätý otec František hovorí: 
„Ako ochranca Ježiša a Márie, Jozef ne-
môže nebyť ochrancom Cirkvi, jej ma-
terstva a Kristovho tela. Každý núdzny 
je tým „Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. 
Dá sa od neho naučiť milovať Cirkev 
a chudobných.“ Jozefova biela ľalia je 
atribútom ochrany pred chorobami, 

Rok svätého Jozefa
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hlavne tuberkulózy. Má ju vo svojom 
znaku aj pápež František. Pápež Fran-
tišek označuje  Jozefa  prívlastkom 
„najzdržanlivejší“ a takto to odôvod-
ňuje: „... on totiž vedel milovať mimo-
riadne slobodným spôsobom, vedel 
nedávať sám seba do stredu, aby po-
ložil do stredu svojho života Ježiša a 
Máriu. Jeho šťastie je v sebadarovaní. 
Nikdy nie znechutený a vždy dôveru-
júci Jozef zostáva v tichu, bez ťažkania 
si, ale v konkrétnych prejavoch dô-
very.“ „Jeho postava je teda výsostne 
príkladná“, zdôrazňuje pápež Franti-
šek, „vo svete, ktorý potrebuje otcov 
a odmieta pánov, odmieta tých, ktorí 
si mýlia autoritu s autoritárstvom, 
službu so servilnosťou, konfrontáciu 
s utláčaním, dobročinnosť s asisten-
cializmom, silu s deštrukciou“. V lis-
te Patris corde je aj poznámka, ktorá 
odhaľuje jeden životný zvyk pápeža 
Františka. Už štyri desiatky rokov sa 
každý deň po ranných chválach modlí 
k svätému Jozefovi modlitbu prevzatú 
z francúzskej modlitebnej knihy Kon-
gregácie rehoľníčok Ježiša a Márie 
z 19. storočia. „Ide o modlitbu, ktorá 
vyjadruje nábožnosť a dôveru voči 
svätému Jozefovi, ale aj určitú výzvu“, 
vysvetľuje pápež František a pre naše 
povzbudenie k tejto modlitbe uvádza 
jej znenie: „Slávny patriarcha, svä-
tý Jozef, ktorého moc dokáže urobiť 
možnými veci nemožné, príď mi na 
pomoc v týchto chvíľach úzkosti a 
ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu 
situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti 
zverujem, aby mali šťastlivé vyrieše-
nie. Môj milovaný Otec, všetku svoju 
dôveru vkladám do teba. Nech sa ne-
povie, že som ťa vzýval márne; a pre-
tože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, 
ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká 
ako tvoja moc. Amen.“

AM

Bratia a sestry, sme svedkami toho, 
že ľudia sa v rôznych životných situ-
áciách delia na skupiny. Nebolo tomu 
inak ani pri najväčšej udalosti v de-
jinách ľudstva – pri zmŕtvychvstaní 
Krista. Ženy a apoštoli hrdinsky sved-
čili o jeho vzkriesení. Naproti tomu 
strážcovia sa nechali podplatiť od 
veľrady a dokázali klamať, že Kris-
tus nevstal z mŕtvych, ale že jeho telo 
ukradli apoštoli. 

Toto delenie ľudí na skupiny sa ne-
odohralo len pri vzkriesení. Odohráva 
sa stále. Jedni vydávajú pravdivé sve-
dectvo o Ježišovi, druhí zasa falošné. 
Jedni ho vyznávajú slovom i životom, 
iní ho popierajú slovom, písmom, ale 
najviac je tých, ktorí ho popierajú ži-
votom. 

Oslovilo ma vyznanie jednej profe-
sorky, ktorá o sebe píše: „Vyrastala 
som v kresťanskej rodine. Nikto mi 
však nepovedal, že Boh je láska. Po-
stupne som vieru odložila, mysliac si, 
že som objavila svet. Žila som s chu-
ťou, ale stále mi niečo chýbalo. 

V jeden večer som šla okolo kostola a 
vošla som dnu. Ponorila som sa do zá-
zračného pokoja. Zaujala ma začínajú-
ca svätá omša. Kostol bol plný ľudí. Na 
sväté prijímanie šlo veľa ľudí a ja som 
zrazu pocítila túžbu byť medzi nimi. 
O týždeň som prišla znova a všetko 
sa zopakovalo. Zaumienila som si, že 
tam viac nepôjdem. No o niekoľko dní 
som bola v kostole znova. Takmer pol 
roka som zápasila s milosťou. Jedného 
dňa som bola na návšteve u kolegyne 
a všimla som si jej dcéru, ako sa vrúc-
ne modlí. Na ten obraz som nemohla 
dlho zabudnúť. Spočiatku som si mys-
lela, že dcéra sa modlí len zo zvyku 
ako voľakedy ja. Postupne som však 
zistila, že mladé dievča je veľmi inteli-

gentné a má úprimnú vieru. Spriatelili 
sme sa a ona mi navrhla stretnutie s 
kňazom. Tesne pred stretnutím som 
sa však zľakla a odišla som radšej na 
služobnú cestu, ktorá mohla počkať. 
Dievča sa však nedalo, pohotovo mi 
vybavilo náhradný termín a tým ma 
premohlo. Od tej chvíle som sa na 
stretnutie začala pripravovať, a to aj 
skrze modlitbu. Stretnutie s kňazom 
nezostalo len pri rozhovore, ale po 
dlhých rokoch som sa aj vyspovedala. 
Výsledok nemožno opísať. Našla som 
to, čo mi v živote tak chýbalo – pravý 
pokoj.“

I v tomto príbehu si môžeme všim-
núť ľudí s rôznym pohľadom na Je-
žiša. Mladé dievča patrí do skupiny 
žien a apoštolov, ktorí svojím životom 
jasne svedčili o Ježišovi. Profesorka 
predstavuje skupinu ľudí, ktorí síce 
nie sú proti Ježišovi, ale ktorí sú vá-
haví a hľadajúci prameň šťastia.  Naj-
krajšie na príbehu je to, že i ten, kto 
váha, môže nájsť pravý pokoj pomo-
cou svedectva opravdivých veriacich, 
ak bude mať otvorené srdce.

Profesorka našla pravý pokoj, lebo 
mala otvorené srdce a pochopila naj-
krajšiu definíciu viery: Boh je láska. 

Prežívame pôstne obdobie. Je to ob-
dobie, ktoré je  výzvou pre tých, čo sa 
snažia život viery žiť ešte horlivejšie 
a tým vydávať pravé svedectvo. Sú-
časne je toto pôstne obdobie i šancou 
váhajúcim pochopiť  pri pohľade na 
Kristov  kríž jeho lásku a po skonče-
ní pôstneho obdobia pri pohľade na  
zmŕtvychvstalého Krista, víťaza nad 
smrťou, nájsť  najsilnejšiu odpoveď 
na zmysel svojho života. 

Silu a odvahu k tomu vám všetkým 
prajem a vyprosujem.

Mons. Michal Keblušek, farár

Hľadať pravý pokoj

Milí členovia nášho klubu ZO JDS,
 chcela by som Vás týmto srdečne 

pozdraviť a popriať Vám veľa zdravia 
a rodinnej pohody. Aj napriek nepriaz-
nivej situácii dnešnej doby Covidu 19 
, ktorá sa nám nedovoľuje  stretávať,  
sa niektorí členovia klubu odhodla-
li ísť aspoň na zimné prechádzky do 
lesa, kde sa cítia šťastní a uvoľnení. 
Môžu si vychutnávať krásy našich 
hôr a nezabudnuteľné výhľady do 
okolia, ktoré sú ako balzam na dušu. 
Prechádzka lesom je tiež dôležitá pre 
zdravie, ktoré v našom veku tak všetci 
potrebujeme.  Dúfam, že sa už čoskoro 
uvidíme na niektorej spoločnej akcii.

Predsedníčka ZO JDS, KG

Zimné aktivity ZO JDS
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národnom povstaní, ktorý  prežil väč-
šiu časť svojho života práve v tomto 
meste.

„Osobnosť Georgesa de Lannuriena 
dodnes spája. Slovensko nezabúda na 
francúzskych hrdinov, ktorí bojovali v 
SNP, a obzvlášť na ich veliteľa. Osudy 
de Lannuriena symbolizujú historic-
ké peripetie, ktoré oba národy museli 
podstúpiť, aby získali slobodu,“ uvie-
dol v príhovore na radnici v Roscoffe 

Na archívnej snímke veliteľ francúzskych 
bojovníkov na Slovensku kapitán Georges 
Barazer de Lannurien a slovenská parti-
zánka po dekorovaní pamätnou medailou 
29. augusta 1945. Foto: TASR / J. Teslík

Vo Francúzsku si uctili pamiatku hrdinu SNP Georgesa de Lannuriena
»  Dokončenie z 1. strany slovenský veľvyslanec v Paríži Igor 

Slobodník.
Pri hrobe Georgesa de Lannuriena, 

legendárneho veliteľa francúzskych 
bojovníkov, ktorý je nositeľom vyso-
kých československých aj francúz-
skych vyznamenaní, sa zišli uctiť si 
jeho pamiatku veľvyslanec SR v Pa-
ríži spolu s primátorkou prístavného 
mesta Roscoff Odile Thubertovou-
-Montagneovou, starosta obce Saint 
Pol de Léon Stéphan Cloarec, bývalý 
honorárny konzul SR vo Francúzsku 
Yan Mélenec  a viacerí členovia rodiny 
už tretej generácie de Lannurien.

V nových podmienkach sa rozvinuli 
ďalšie možnosti kontaktov Slovenska 
s Francúzskom aj práve na historic-
kých základoch započatých počas SNP. 
Spolupráca medzi slovenskými a bre-
tónskymi mestami sa rozvíja od 90. 
rokov 20. storočia. Strečno udržiava 
kontakty s bretónskymi mestečkami 
Saint Pol de Léon a Roscoff, Gymná-
zium na Metodovej ulici v Bratislave 
už vyše 20 rokov realizuje výmeny 
študentov s lýceom v Saint Pol de 
Léon.

Prevzaté a spracované zo správy 
TASR a facebookovej stránky sloven-
ského veľvyslanectva v Paríži.

Georges Barazer 
de Lannurien sa narodil 16. 

decembra 1915 v meste Saint-Ser-
van-sur-Mer (dnes súčasť  Saint-
-Malo). Pochádzal z mnohopočet-
nej rodiny bretónskej šľachty (mali 
deväť detí) so silnými vojenskými 
tradíciami. Jeho otec absolvoval 
prestížnu francúzsku vojenskú 
školu Saint Cyr a dosiahol hodnosť 
generála. Georges svoje vojenské 
vzdelávanie ukončil na rovnakej 
škole. Vojenskú kariéru začal v 5. 
pluku kyrysníkov v Štrasburgu, kde 
roku 1940 získal hodnosť poručí-
ka – tam ho zastihlo aj prepadnutie 
Francúzska. 

De Lannurien bol nasadený 
do bojov už v máji 1940, no 12. 
júna 1940 padol aj s plukom 
do nemeckého zajatia; interno-
vali ho v sliezskych táboroch v 
Kreuzburgu a Weidenau, odkiaľ 
sa mu po viacerých pokusoch 
podarilo 6. júla 1942 utiecť na 
Slovensko. 

Do 1. československej parti-
zánskej brigády generála M.R. 
Štefánika bojujúcej v Sloven-
skom národnom povstaní sa v 
auguste 1944 pod vedením ka-
pitána de Lannuriena začlenilo 
vyše 200 Francúzov. 

Vyznamenali sa predovšetkým 
počas ťažkých bojov v Streč-
nianskej úžine, kde niekoľko dní 
vzdorovali nemeckej presile. V 
SNP bojovalo celkovo asi 400 
Francúzov, každý štvrtý z nich 
padol. 

Po vojne de Lannurien pôso-
bil ako vojenský pridelenec na 
francúzskych veľvyslanectvách 
v Budapešti, Helsinkách a Ká-
hire, velil aj pluku Cudzineckej 
légie v Alžírsku. Úspešnú karié-
ru urobil vo vojenskej spravo-
dajskej službe. V roku 1964 v 
hodnosti plukovníka odišiel do 
výslužby. 

Plukovník Georges Barazer de 
Lannurien je nositeľom Radu 
Čestnej légie a viacerých čes-
koslovenských a sovietskych 
vyznamenaní. Zomrel 1. marca 
1988. 

V roku 1995 mu bolo udelené 
čestné občianstvo mesta Žilina 
in memoriam. Jeho manželka je 
čestnou občiankou obce Streč-
no.  Slovensko naposledy navští-
vil štyri roky pred smrťou. 

Rozhovor so slovenským veľvyslancom vo Francúzsku

1. Strečno a bretónske mestá Saint 
Pol de Léon a Roscoff sú družobnými 
mestami Strečna od roku 1992. Naše 
vzťahy a návštevy týchto miest počas 
našej prítomnosti boli viackrát poctené  
i príchodom slovenských veľvyslancov 
vo Francúzsku, ktorí boli v tom čase v 
úrade. Bola to vaša prvá cesta do tejto 
časti Bretónska?

Bola to moja prvá služobná cesta do 
tejto časti Bretónska, nie však prvá 
spojená s francúzskymi bojovníkmi v 
SNP a nie prvá do Bretónska: v inej čas-
ti Bretónska, v Morbihane som v sep-
tembri 2017 dostal za úlohu jednému 
z podriadených Georgesa de Lannurien 
Rogerovi Naëlovi v mene pána prezi-
denta Kisku odovzdať štátne vyzna-

menanie, v januári minulého roku som 
mu v mene Slovenska blahoželal k vy-
sokým okrúhlym narodeninám a žiaľ o 
niekoľko mesiacov som mal aj smutnú 
povinnosť vyprevadiť tohto vôbec po-
sledného mohykána na jeho poslednej 
ceste. 

Meno de Lannuriena teda „viselo vo 
vzduchu“, čakal som s návštevou na po-
lookrúhle výročie a keďže so Strečnom 
je spojené aj meno R. Naëla, vždy som 
živo komunikoval s radnicou a vnímal 
som aj vaše družobné väzby s mestami 
v bretónskom kraji Finistère.   

2. Osoba Georgesa de Lannuriena bola 
pre nás vždy autoritou, ktorú sme však 
nepoznali. Poznali sme ho iba z rozprá-
vania jeho spolubojovníkov, osobného 

Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku, pán Igor Slobodník, bol vedúcim 
trojčlennej slovenskej delegácie, ktorá sa zúčastnila uctenia si pamiatky Georgesa 
de Lannuriena pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Bolo to predovšetkým 
vzdanie úcty pamiatke veliteľa francúzskych partizánov bojujúcich na Slovensku, 
nie zvyčajná pracovná cesta. Išiel do prostredia, ktoré je nielen miestom jeho po-
sledného odpočinku, ale čo je z hľadiska jeho misie veľmi dôležité, aj do miest, 
ktoré majú so Strečnom a Slovenskom veľmi dobré kontakty.

Pred cestou nás oslovil, aby sme ich priblížili.  Zrejme aj ich história a význam 
boli dôsledkom bezprostrednejších stretnutí a vyhliadok pre nasledujúce obdobie. 
Informoval nás o nich zaslaním záznamu z cesty do Bretónska a následne sme sa 
dohodli i na rozhovore, ktorý čitateľom prinášame.
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lekára a samozrejme jeho manželky. 
Nielen jeho hrdinstvo a organizačné 
schopnosti počas bojov, ale i jeho násled-
ný život boli pre nás vzorom a vzbudzo-
vali rešpekt.  Ako ho vnímate vy?

Po oboznámení sa s mnohými peripe-
tiami de Lannurienovej bojovej cesty a 
jeho následnej vojenskej kariéry, kto-
rá ho po 2. svetovej vojne doviedla na 
mnohé bojiská, kde bolo Francúzsko v 
rokoch dekolonizácie angažované, ale 
aj na v časoch studenej vojny veľmi 
horúcom „tichom fronte“, teda do pro-
stredia spravodajských služieb, možno 
konštatovať, že jeho život dokonale ko-
píruje všetky zložité zákruty povojno-
vého vývoja vo Francúzsku, v Európe i 
vo svete. Pri istej interpretácii možno aj 
náhle ukončenie jeho vojenskej kariéry 
spájať s tým, čo sa v lete 1944 odohralo 
v Kantorskej doline... Osobitne ma fas-
cinuje jedna epizóda z jeho pôsobenia 
tesne po vojne a chcem sa jej v Paríži 
ešte venovať, pretože úzko súvisí s vý-
vojom v Československu po tom, ako 
na rozdiel od Francúzska svoju slobodu 
stratilo. Ak sa mi vo vojenských archí-
voch podarí objaviť zaujímavé veci, rád 
sa o ne s vašimi čitateľmi podelím. V 
oblasti hmotných pamiatok má Sloven-
sko voči plukovníkovi jednu malú po-
dlžnosť – radi by sme na rodnom dome 
Georgesa de Lannurien v Saint-Servan, 
ktorý medzičasom tvorí časť známeho 
bretónskeho mesta Saint-Malo, umiest-
nili pamätnú tabuľu.  

Ale aby to nevyzeralo tak, že sa vy-
hýbam priamej odpovedi: všetko, čo o 
de Lannurienovi zachovali mne známe 
dokumenty a odborná literatúra, ale aj 
všetko, čo ku mne doputovalo - napo-
sledy počas dvoch decembrových dní 
strávených vo Finistère – ústnym poda-
ním, vo mne vyvoláva veľký rešpekt k 
tejto osobnosti.    

3. Pamiatke francúzskych partizánov 
vzdal úctu i váš otec Dušan Slobodník, 
ktorý bol v tom čase, myslím, predseda 
zahraničného výboru NR SR. Spolu so 
zástupcami našej obce a Klubu priate-
ľov Francúzska uvítal pri Pamätníku na 
Zvonici vtedajšieho čestného predsedu 
združenia Amical (Združenie francúz-
skych bojovníkov bojujúcich na Sloven-
sku)  – Madame de Lannurien, vdovu pro 
Georgesovi de Lannurienovi pri jednej z 
jej viacerých návštev Strečna. Na diplo-
matickej ceste ste teraz Vy vzdali úctu 
v Roscoffe obom. Povedal Vám o tomto 
stretnutí?

V čase tejto udalosti som už niekoľko 
rokov pôsobil v slovenskej diplomacii, 
takže kontakt s otcom bol predsa len 
obmedzený, ale keďže bol francúzšti-
nárom a prechovával hlbokú úctu k slo-
venským dejinám, neprekvapuje ma, že 

sa tejto spoločnej slovensko-francúz-
skej hrdinskej udalosti venoval s oso-
bitnou vášňou. Madame de Lannurien 
som už spoznal len prostredníctvom 
fotografií, ktoré dokumentujú otvore-
nie slovenského honorárneho konzu-
látu na radnici v Saint Pol de Léon, a 
uvedomil som si, že bola rovnako im-
pozantnou osobnosťou ako jej manžel.

4. Nasadenie francúzskych partizánov 
do prvých bojov v strečnianskej úžine 
a pamätník boli pre nás príležitosťou 
nadviazať na tú dobu nezvyčajné pria-
teľstvo a kontakty, ktoré i napriek útl-
mu medzi rodinami pretrvávajú. Stretli 
ste sa na vašej ceste s ľuďmi, ktorí toto 
obdobie pamätajú a bolo pre nich príle-
žitosťou nielen pre získanie silných pria-
teľstiev, ale tiež zoznámením sa s pre 
nich dovtedy nepoznaným Slovenskom?

Najvýraznejším predstaviteľom tej-
to generácie Bretóncov je samozrejme 
Yan Mélenec, de Lannurienov osobný 
lekár a neskorší slovenský honorárny 
konzul v regióne. Počas návštevy sme 
viedli niekoľkohodinový zasvätený 
rozhovor nielen o minulosti či prítom-
nosti, ale najmä o tom, ako v nových 
podmienkach vami spomenuté väzby 
revitalizovať. A súčasťou mojej prípra-
vy na cestu do Finistère bolo aj pozorné 
čítanie rozhovoru, ktorý Yan, takrečeno 
inštitucionalizovaná, chodiaca pamäť, 
poskytol práve vášmu titulu. 

5. Boli ste prijatý i na radniciach oboch 
miest. Konštatujete, že starosta Saint Pol 
de Léon, resp. starostka Roscoffu majú 
záujem na pokračovaní spolupráce nie-
len so Strečnom, ale i s ďalšími subjek-
tami – napr. slovenskými školami.  Vzišli 
z vašich rozhovorov i konkrétne návrhy?

Keďže Georges de Lannurien je čest-
ným občanom metropoly severu, s 
Maelom Saillourom , riaditeľom lýcea 
Notre-Dame du Kreisker v Saint Pol 
de Léon, sme hovorili o možnosti, že 
by popri rozvíjaní medzičasom vyše 
20-ročnej spolupráce s frankofónnym 
gymnáziom na Metodovej ulici v Brati-
slave radi nadviazali kontakt aj s Bilin-
gválnym gymnáziom Žilina a že im ich 
sily stačia aj na vytvorenie väzieb na 
Základnú školu v Strečne alebo Žilin-
skom kraji, ideálne samozrejme takú, 
kde sa vyučuje francúzština.

6. Ako sa váš zastupiteľský úrad môže 
podieľať na podpore miestnych iniciatív 
samospráv či inštitúcií vo sfére takých 
vzťahov ako realizovalo Strečno? Mys-
lím, že potenciál Strečna vo vzťahu k 
priateľstvu s Francúzskom kvôli vojno-
vej i vďaka nedávnej histórii je význam-
ne posilnený. Čo by ste nám odporučili 
vzhľadom na dynamiku súčasného roz-
voja,  aby sme ho ďalej prehĺbili?

Veľvyslanectvo rado poskytne svo-

je know-how, „najlepšiu prax“ z iných 
družobných väzieb vo Francúzsku, 
príklady praxe z iných štátov či praxe 
iných štátov. Veľvyslanec má za úlohu 
hovoriť s najvyššími predstaviteľmi 
samospráv a pokúsiť sa z kontextu 
rozhovoru, z reči tela pochopiť, či je 
záujem o spoluprácu úprimný, alebo 
ide len o rutinu, kurtoáziu. Z kontaktu 
s obomi primátormi som si odniesol 
dojem, že zatiaľ čo v tejto chvíli nie je 
otázka formalizovania spolupráce „na 
programe dňa“, sú pripravení veľmi 
pozorne načúvať, s akým obsahom ta-
kejto spolupráce v nových podmien-
kach príde slovenský partner. Tu si 
treba naliať čistého vína – na strane 
našich partnerov v „starej“ Európe už 
nadšenie počiatku 90. rokov z otvore-
nia sa strednej Európy a zjednotenia 
kontinentu jednoducho vyprchalo. 
Potenciál obojstranného a pravidelne 
sa obnovujúceho záujmu, teda udr-
žateľnosti, vidím v práci s mládežou, 
mám na mysli kontakty škôl prvého a 
druhého stupňa, slovenskí žiaci a štu-
denti ale musia ovládať aspoň jeden zo 
západných jazykov, teda buď francúz-
štinu alebo angličtinu. Potenciál vidím 
aj v kontaktoch medzi športovcami na 
oboch stranách, osobitne v národnom 
športe, akým je pre Francúzov futbal. 
Do tretice vidím potenciál v oblasti pe-
šej turistiky – Strečno a okolie má taký 
profil a také prírodné danosti, ktoré 
skôr rovinaté Bretónsko neposkytuje. 
Príležitosti prinášajú aj nové techno-
lógie, inovácie, kde by sa mohli hľadať 
prieniky spolupráce medzi francúzsky-
mi a slovenskými lokálnymi podnika-
teľmi a start-upmi. 

Potenciál má aj výmena dobrej praxe 
z riadenia samosprávy pre dosiahnutie 
ekologických inovatívnych a udržateľ-
ných riešení, z ktorých by profitovali 
samotní občania.

V mojom mene a verím i v mene na-
šich čitateľov  chcem veľvyslancovi 
Slovenskej republiky vo Francúzsku, 
pánovi Igorovi Slobodníkovi, aj touto 
cestou poďakovať nielen za odpovede, 
ktorými nás informuje o svojich skúse-
nostiach, zážitkoch a dojmoch z cesty 
do našich družobných miest, ale tiež zo 
svojho pohľadu dáva návrhy a riešenia 
pre budúce obdobia. Taktiež si vážim, 
že sa chce hlbšie venovať či prehĺbiť si 
znalosti z histórie, ktorá je našou spo-
ločnou a má záujem  sa o tom i s nami 
podeliť.

Na základe správy o pracovnej ceste 
pracovníkov slovenského zastupiteľské-
ho úradu v Paríži do Bretónska, správy 
TASR a odpovedí veľvyslanca Igora Slo-
bodníka spracoval Pavol Albrecht
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V roku 2019 získalo občianske zdru-
ženie Hajov podporu v projekte FPU 
„Duša je vždy mladá.“ Finančná pod-
pora je určená na vzdelávanie detí vo 
folklórnych skupinách, na výskum a 
bádanie v obci, na materiálne zabez-
pečenie, výrobu a nákup krojových sú-
častí. Dnes vás chceme informovať o 
zakúpení ďalších krojových súčiastok, 
ktoré sú pomerne drahé a vzácne, a tie 
si vyrobiť nevieme. Ide o zimné kro-
jové súčasti - dámske a pánske zimné 
kožúšky a kapce.  

Z Fondu na podporu umenia sa nám 
zatiaľ podarilo zakúpiť 5ks pánskych 
a 6ks dámskych krojových kožúškov. 
Vďaka p. Otílii Kadašiovej sa dochoval 
kožuštek kožušníkov z Mošoviec, kto-
rý sa voľakedy kupoval na jarmokoch. 
Na výrobu sme oslovili remeselníkov 
z Liptova a z Čičmian. Nateraz sa te-
šíme 3 párom mužských a 4 párom 
ženských kapčekov. Ostatné sa ešte 
vyrábajú. Na návrhoch spolupracova-
la PhDr. Júlia Marcinová a zberateľka 
a ochranárka krojov Zuzana Tajek Pie-
šová. Ďalšie informácie sme získavali 
z vlastných výskumov a bádali sme aj 
v Etnografickom múzeu v Martine. 

Veríme, že keď pominie doba Covi-
du-19, tak  nás v zime kapce a kožúšky 
zahrejú. Zatiaľ čakajú v krojovni. Hlav-
ne sa tešíme na program „Duša je vždy 
mladá“, ktorý pre pandemickú situá-
ciu stále odkladáme. Po dlhej odmlke 
budú musieť aj deti a mládež nabrať 
kondičku a vrátiť sa k tréningom a 
nácvikom. Pozdravujeme všetky deti 
z Hajovčeka a z Hajova ako aj členky 
Ženskej speváckej skupiny Zvonica 
zo Strečna. Veríme, že sa už čoskoro 
stretneme v tvorivom procese. 

Kožúšky a kapce z Fondu na podporu umenia 
pre členov folklórnej skupiny Hajov zo Strečna

Pozdravujeme aj vás a ďakujeme za 
spoluprácu pri príprave knihy k 700. 
výročiu obce. Ďakujeme informáto-
rom a priateľom, ktorí nám poskytli 
fotografie a informácie. Aj vďaka nim 
bude kniha omnoho živšia a zaujíma-
vejšia. Ďakujeme rodine Anny Mo-
ravčíkovej, Vladimíra Melu, Kamila 
Obertu, Jána Obertu, Boženy Behá-
ňovej, Magdy Obertovej, Ivana Behá-
ňa, Mariána Kadašiho, Pavla Kubičku, 
Anny Grajciarikovej, Heleny Belicovej, 
Jána Kučeru, Otílie Kadašiovej, Zitky 
Bitušíkovej, Márie Obertovej, Katky 
Obertovej, Františka Tarabu, Františ-
ka Tavača, rodine Janusovej , aj rodine 
Ondreja Klocáňa a Antona Klocáňa.

Ak ešte máte aj vy doma dobové fo-
tografie, čo ozrejmia našu minulosť a 
ukážu nám cestu do budúcnosti, mô-

žete ich posielať na adresu hajovstrec-
no@gmail.com. Radi Vás na oplátku 
pozveme na náš program. 

Ďakujeme vám
Ľ.Kučerová,  o.z.Hajov

Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so  zásada-
mi hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
zverejňuje zámer na prenájom obecného majetku a 
výzvu na predkladanie cenových ponúk. 
Identifikácia majetku: Bowling v budove telocvične
Doba nájmu: 4 roky od uzavretia zmluvy o nájme nebyto-
vého priestoru 
Účel využitia: Ponuka bowlingových dráh  pre verejnosť. 
Občerstvenie pre hráčov a návštevníkov prevádzky a telo-
cvične.
Ostatné podmienky nájmu:  
Zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky dráh a zariadení a 
pokrytie všetkých nákladov s tým spojených (servis, údržba 
a pod.). 
Podmienky predloženia žiadosti:
Žiadosť o prenájom môže predložiť fyzická a právnická 
osoba. 

K žiadosti je potrebné doložiť: 
– podnikateľský zámer 
– cenovú ponuku na prenájom 
Výberové kritériá: najvyššia cenová ponuka  

Adresa a lehota na doručenie žiadosti o prenájom: 
Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno 
do 12.03.2021 do 12:00 hod. v obálke označenej 
„Nájom  Bowling  – neotvárať“.  

Otváranie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie me-
novanej starostom dňa 12.03.2021 o 12:00 hod. Komisia 
uskutoční vyhodnotenie ponúk ihneď po otvorení obá-
lok, vyhotoví zápis z vyhodnotenia a následne predloží 
na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zámer a výzvu obec zverejňuje na dobu minimálne 15 dní 
na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a tlači 
pred schválením prenájmu obecným zastupiteľstvom. 

Prenájom obecného majetku
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Tieto Vianoce boli iné. Nielen ob-
chody, ale aj ľudia navzájom sa 

navštevovať nemohli. Dokonca i šted-
rá večera bola v mnohých rodinách 
bez všetkých, s ktorými  zvyčajne bý-
vavala. Dotklo sa to asi každého.

Mnohí z nás však dostali darček, 
ktorý bol iný. Knižku od pána farára. 
Vydanú MTM Levoča práve ku koncu 
roka 2020. Jej recenzent PhDr. Jozef 
Lapšanský, PhD. ju v úvode predsta-
vuje:

„Pokračovanie – druhý diel – kázní, 
katechéz, príhovorov a esejí Mons. Mgr. 
Michala Keblúška vznikalo v medzičase 
neočakávaných udalostí. Autor zarea-
goval na kritický stav s vírusom Covid 
19, no pridržiaval sa harmonogra-
mu liturgického roka. Začiatkom júla 
2019 Mons. Keblúšek prevzal farnosť  
Strečno a v novom pôsobisku sa rých-
lo zorientoval a adaptoval. V druhej 

časti publikácie Božie slovo pýta každé 
srdce badať  istejší, vyzretejší štýl au-
tora aj vplyv neštandardných okolnos-
tí – niektoré texty publikoval v období 
epidémie korony na webovej stránke 
strečnianskej farnosti, čo si žiadalo ur-
čitú mieru operatívnosti a zrýchlenú 
periodicitu. 

Internet, sociálne siete, digitalizované 
formáty prežívajú renesanciu a valcujú 
donedávna neotrasiteľnú dominanciu 
svetových denníkov, týždenníkov či ma-
gazínov. 

Ak majú niektoré klasické printo-
vé médiá akú - takú šancu prežiť, tak 
regionálne, nízko tirážne občasníky. 
Jedným z nich je Hlásnik obce Strečno, 
do ktorého Mons. Keblúšek hneď po 
svojom nástupe začal pravidelne pri-
spievať. Rozsah týchto obecných novín 
si vyžadoval hutné, informačne nasýte-
né texty, ale s oslovujúcim nadčasovým 

presahom ponad aktuálnu tému. Tieto 
parametre autor zbierky kázní a kate-
chéz bezo zvyšku splnil“.

Knižku považujem za darček každé-
mu. Nielen pre niektorých fyzicky, ale 
duchovne všetkým.

Pretože je dielom, ktoré sumarizuje 
kázne a katechézy nášho kňaza už v 
jeho novom pôsobisku. Dielo je od-
razom nielen hlbokých duchovných 
hodnôt, literárneho talentu, ale i vzťa-
hu k nám. Pretože sa nám takto pri-
hovára, prichádza práve v čase, keď 
kontakty sú obmedzené v miere ne-
poznanej. Aj jeho stály online kontakt 
v nedeľu a vo sviatok nie je zvyčajný.  

Kniha je už druhým dielom kňaza, 
vydaným počas pôsobenia v streč-
nianskej farnosti v dobe známej sú-
časníkom. To je tiež fakt, ktorý posúva.

Darčeku sa však teším i ako redaktor 
obecných novín, ktoré považuje re-
cenzent uvedenej knižky za médium s 
nadčasovým presahom.                   /pa/

Darček 

Napriek pandémii ochorenia COVID 
– 19 sa intenzita našej pracovnej čin-
nosti nezmenšila ani v roku 2021.  Ba 
práve naopak.  Využili sme obdobie 
zníženej mobility občanov  a na pod-
net starostu, ale najmä vďaka členom 
stavebnej i finančnej komisie, ale aj 
ostatným poslancom obecného za-
stupiteľstva, ktorí schválili pridelenie 
finančných  prostriedkov, realizuje-
me v tomto roku opravu vnútorných 
priestorov kultúrneho domu Strečno 
na 1. a 2. nadzemnom podlaží -  vesti-
bul, schody, chodba, kancelárie. Práce 
by mali byť dokončené do polovice 
mesiaca marec 2021. Veríme, že na-
priek ďalším činnostiam, ktoré musí-
me zabezpečovať a aj vďaka pomoci  
firmy JLK group, s.r.o., (Ladislav Ku-
bička) sa nám podarí termín odovzda-
nia (19.3.2021) dodržať. 

Jednou z významných činností Obec-
ného podniku služieb Strečno, s.r.o., 
na začiatku tohto roku  bola aj zimná 
údržba obecných komunikácií a ko-
munikácií niektorých firiem v našej 
obci.  V mesiaci január  sme strávili na 
zimnej údržbe celkom 292 hodín, čo 
predstavuje približne 48,5 hodiny na 
zamestnanca. 

Pravdepodobne aj v súvislosti s pre-
biehajúcou pandémiou ochorenia 
COVID – 19 sme v januári zabezpečili 
až 7 pohrebov. Len pre porovnanie, v 
januári roku  2020 sme nemali ani je-

den pohreb, v januári roku 2019 sme 
mali 3 pohreby.  Chcem preto veľmi 
úprimne poprosiť všetkých občanov – 
buďme vzájomne ohľaduplní. Chráň-
me slabších a  dodržiavajme zásady  
Rúško-Odstup-Ruky/dezinfekcia. Ide 
o základnú a veľmi účinnú prevenciu, 
ktorou dokážeme seba, ale najmä svo-
je okolie efektívne chrániť, a ktorými 
prispievame k zamedzeniu šírenia 
COVID-19 v stále pretrvávajúcej pan-
démii tohto ochorenia. 

Uvedomme si, že nenosiť rúško v 
blízkosti iných (ktorí nežijú s nami v 
spoločnej domácnosti),  nie je hrdin-
stvo, ale bezohľadnosť. 

Zberný dvor Strečno je napriek pan-
démii onemocnenia COVID-19 v pre-
vádzke tak, ako zvyčajne pre danú 
sezónu. Prosím občanov, aby pri náv-

Šenk na Majeri (bývalý hostinec 
u Ivana) Vám praje v tejto pohnutej 
dobe veľa zdravia a síl na zdolanie 
tejto zvláštnej situácie.

Veríme, že situácia sa čoskoro upo-
kojí a všetci pospolu sa stretneme v 
našom šenku.

Už teraz sa na Vás tešíme. 
Personál Šenku na Majeri ešte raz 

všetkým praje pevné zdravie.

števe zberného dvora dodržiavali 
všetky hygienické protipandemické 
opatrenia a riadili sa pokynmi pracov-
níkov  zberného dvora.  
Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti
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Zimné obdobie je pre lesné zviera-
tá obdobím nedostatku prirodze-

nej potravy. Chlad, zima a ak je súvislá 
pokrývka snehu dlhodobá, ohrozuje 
ich životy. Preto je potrebné, aby im 
človek, v týchto pre nich ťažkých ča-
soch, podal pomocnú ruku. 

   Stav núdze pre zver vyhlasuje prís-
lušný okresný úrad, pozemkový a les-
ný odbor na základe sťažených život-
ných podmienok lesnej zveri. Preto je 
potrebné, aby široká poľovnícka ve-
rejnosť začala vo zvýšenej miere ve-
novať pozornosť prikrmovaniu zveri, 
objemovým, jadrovým a dužinatým 
krmivom. Na zimné prikrmovanie sa 
poľovníci pripravujú prakticky už od 
jari. V prvom rade sa opravujú a čis-
tia krmelce, zásypy pre drobnú zver, 
válovce aj soliská tak, aby boli pri-
pravené na nasledujúce zimné obdo-
bie. Zároveň sa vykonáva dezinfekcia 
týchto kŕmnych zariadení. Hlavnou 
úlohou poľovníkov je pripraviť dosta-
tok skutočne kvalitného objemového 
krmiva - sena, ktoré je hlavným zdro-
jom potravy pre jeleniu a srnčiu zver v 
našich lesoch. V prvé letné dni v čase 
vegetačného obdobia sa kosia  kosné 
lúky v Javore, Na láni, Za Polomom v 
časti Stráňav. Kosíme a pripravujeme 
seno na Domašíne, ale i na cintoríne  
a v jeho okolí pod pomníkom. Seno 
sa vyváža do krmelcov a zásobníkov, 
ktoré sú rozmiestnené po celom revíri 
tak, aby zver mala možnosť prístupu 
k potrave v každej časti lesa, či je to 

poľovná, ale aj nepoľovná zver. Súčas-
ne sa zver prikrmuje podľa potreby 
aj jadrovým a dužinatým krmivom a 
kukuričnou silážou. Zvyčajne sa vá-
lovce a soliská umiestňujú v blízkosti 
krmelcov. Zásypy pre drobnú zver sú 
umiestnené v poľnej časti, v ktorých 
nájdu potravu aj rôzne druhy vtáčej 
populácie. Stav núdze pre zvieratá 
trvá zvyčajne do konca marca. Závisí 
to aj od počasia. 

Každý člen poľovného združenia má 
pridelený svoj krmelec, zásyp, válo-
vec aj solisko, o ktorý sa musí pravi-
delne podľa potreby starať a dopĺňať 
krmivo. Kontrola kŕmnych zariadení  
sa musí najmä pri zlom počasí vyko-
návať pravidelne 2 až 3x týždenne. 
Samotná zver ako taká sa nekŕmi, ale 
prikrmuje. Prikrmovať sa má tak, aby 
zver nehladovala, ale aby sa ani nepre-
žierala, najmä jadrovým a dužinatým 
krmivom. Objemového krmiva v kr-
melcoch musí byť vždy dostatok. Po-
kiaľ seno dochádza, musí sa doviezť 
zo zásobníkov. Poľovnícke združenie 
zabezpečuje na základe skutočných 
stavov jednotlivých druhov zveri  cca 
240 q  objemového krmiva, 80q jadro-
vého krmiva,  dužinaté krmivo, ako aj 
soľ, ktorá je pre život ako človeka tak 
i pre zvieratá nevyhnutná. V minulom 
roku bol dobre zarodený buk a dub. 
Bukvica a žaluď sú tiež prirodzeným 
zdrojom potravy v zimnom obdo-
bí  najmä pre diviačiu a jeleniu zver. 
Počas zimného obdobia pri snehovej 

pokrývke sa jelenia a srnčia zver zdr-
žuje v blízkosti krmelcov. Obmedzujú 
pohyb, a tým šetria svoju energiu. Prá-
ve pri kŕmení sa dobre pozoruje zver, 
jej počty i jej zdravotný stav. Koncom 
februára, keď zima vrcholí, „neželaní 
návštevníci“ obchádzajú jeden kr-
melec za druhým za účelom získania 
toho, čo im nepatrí.

Nastáva čas pre nelegálnych  zbe-
račov  parožia jelenej zveri. Vysilenú 
zver od krmelcov zbytočne odháňajú. 
Je to najhoršie obdobie pre jeleniu 
zver práve zásluhou takýchto bezcit-
ných ľudí. V tom období sú jelenice už 
v značnom štádiu gravidity a takéto 
štvanie im neprospieva. Na zber pa-
rožia majú vydané povolenia samot-
ní členovia poľovníckeho združenia. 
Zber parožia je bez povolenia zakáza-
ný a je to trestné. Parožie je majetkom 
poľovného združenia. Pokiaľ takýchto 
nezodpovedných ľudí prichytí poľov-
ná alebo lesná stráž, prípadne samot-
ní policajti, hrozí im pokuta, prípad-
ne trestné stíhanie. Nájdené zhody 
parožia sú pre poľovníkov dôležité z 
hľadiska posúdenia chovnosti, veku a 
tým poľovné združenie získava aj in-
formácie o kvalite jelenej populácie v 
našich lesoch. Pokiaľ sa vyberiete sám 
alebo so svojou rodinou do prírody, 
do lesa na prechádzku a nájdete pa-
roh jelenej zveri,  zavolajte známemu 
poľovníkovi alebo hospodárovi po-
ľovného združenia, ktorý paroh posú-
di. Môžem vás uistiť, že vašu radosť z 
nájdeného vám určite nepokazí. Zatiaľ 
je v našich lesoch stav núdze. Poľovní-
ci sa starajú, aby zvieratá prežili zimu 
v dostatočnej kondícii a dobrom stave. 
Zvieratá v týchto dňoch potrebujú po-
koj vo svojom životnom prostredí. 

Ľudia dnes v ťažkých časoch pan-
démie čoraz častejšie aj so svojimi 
rodinami vychádzajú na prechádzky 
do prírody načerpať novú energiu, 
ale aj pozitívne myslenie s nádejou, že 
sa všetko na dobré obráti a budeme 
zdravší, budeme mať znova radosť zo 
života.

Príroda nám dáva nádej. A preto pre-
chádzkou prírody nezabúdajme, že aj 
my sme jej súčasťou.

Pavol Štadáni,  PZ Ostredok

Čas núdze – prikrmovanie zveri
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Parkovanie v obci na verejných 
(obecných) komunikáciách je prob-
lém, po riešení ktorého volajú občania 
už viacero rokov, avšak počet áut na 
cestách neklesá, ba naopak stúpa. 

Na úvod pár zjednodušených naj-
podstatnejších faktov. 

Pri státí vozidla na pozemnej komu-
nikácii musí ostať voľný jazdný pruh 
v šírke minimálne 3 m pre každý smer 
jazdy. Čiže musí ostať  6 m široký 
priestor pre dvojsmerovú komuniká-
ciu, čo sú v podstate všetky komuni-
kácie v Strečne.  Pri státí  na chodníku 
musí ostať voľná šírka chodníka naj-
menej 1,5 metra.  Z uvedeného nám 
vyplýva, že za súčasného stavu je par-
kovanie na verejnej komunikácii v ce-
lom Strečne protiprávne. 

Apelujem preto na občanov, ktorí 
majú možnosť parkovať vo dvore, 
alebo si prerobiť predzáhradku na 
odstavnú plochu, aby tak urobili a 
odľahčili naše cesty od množstva áut, 
ktoré znepríjemňujú život najmä tým 
najzraniteľnejším, našim seniorom 
a mamičkám s kočíkmi.  Nesprávne 
zaparkované automobily tiež bránia 
v jazde vozidlám záchrannej zdra-
votnej služby, hasičom či smetiarom,  
ale aj vozidlám vykonávajúcim zim-
nú údržbu ciest a len vďaka veľkému 
šťastiu zatiaľ nedošlo k poškodeniu 
parkujúcich vozidiel alebo zdravia ob-
čanov. Žiaľ, priestoru máme len toľko, 
koľko máme a situácia sa stáva z roka 
na rok horšou. Je nutné problém rie-
šiť a dostať čo možno najväčší počet 
automobilov mimo ciest. Verím, že 
nikomu nebude prekážať, ak k vám 
príde návšteva a pár hodín či dní bude 
parkovať na ceste, pokiaľ bude váš 
dvor plný.  Avšak verím tiež, že to člo-
veka môže nasrdiť, ak niekto parkuje 
niekoľko áut na ceste a človek nemá 
šancu prejsť pohodlne na bicykli či s 
kočíkom a musí kľučkovať medzi za-
parkovanými autami a pritom dotyč-
ný vodič má dvor prázdny, ale nechce 
sa mu napríklad otvárať brána. 

Riešení je niekoľko a ja osobne vi-
dím štyri. 

1. Zodpovedný a tolerantný prístup. 
Tu ide o to, aby skutočne každý, kto 

má aspoň aký-taký priestor na svo-
jom pozemku (dvor, predzáhradka), 
tak parkoval na ňom, prípadne sa 
dohodol s niekým, kto takýto voľný 
pozemok má a nevyužíva ho, aby mu 
ho za určitých podmienok prenajal. Vo 
svete i na Slovensku je to bežná prax 
a zaznamenal som takéto prípady aj v 
našej obci.  

2. Parkovanie na verejných parkova-

cích plochách. 
3. Zavedenie jednosmerných ciest.
Toto riešenie by na jednej strane 

mohlo na niektorých komunikáciách 
zlegalizovať parkovanie, lebo by v ta-
kom prípade stačilo ponechať 3 m ši-
roký jazdný pruh, avšak toto riešenie 
sme skúšali zaviesť na  Záhradnej ulici 
a stretlo sa s nevôľou a ničením do-
pravných značiek.  Každopádne, ak by 
sa občania na niektorej ulici dohodli a 
chceli takéto riešenie zaviesť, je nutné 
sa obrátiť so žiadosťou na príslušné-
ho poslanca či priamo na pána staros-
tu. Ak to rozmery danej komunikácie 
dovoľujú, čiže pri parkujúcom auto-
mobile musí ostať 3 m voľný jazdný 
pruh, bude vaša žiadosť prekonzulto-
vaná s dopravným špecialistom a pre-
rokovaná na obecnom zastupiteľstve. 

4. Zákonné vymáhanie práva.
Schválne som si nechal toto repre-

sívne riešenie na záver, lebo verím, 
že bude využívané až keď zlyhá zod-
povednosť a tolerancia parkujúceho 
vodiča. Je zdanlivo najdrastickejšie, 
avšak je to možnosť, ktorá tu vlastne 
vždy bola, len si to možno občania 
neuvedomovali. Každý jeden občan 
má v podstate riešenie nezákonného 
parkovania vo vlastných rukách. Ak 
vidíte, že niekto vo vašom okolí vám 
znepríjemňuje život napríklad tým, že 
môže parkovať vo dvore a kvôli poho-
dlnosti parkuje na ceste, stačí ANO-
NYMNE  zavolať na známe číslo 158 a 
jednoducho dotyčného nahlásiť (ad-

resu a poznávaciu značku, typ a farbu 
automobilu). Polícia príde a konkrét-
ny priestupok bude riešiť.  Zdôrazňu-
jem, že podľa vyjadrenia pracovníka 
polície, s ktorým som danú vec kon-
zultoval, privolaná hliadka bude riešiť 
len konkrétne nahlásené vozidlo a nie 
všetky prípadne parkujúce vozidlá na 
danej komunikácii. Ak bude vlastník 
vozidla prítomný, môže to skončiť na-
pomenutím alebo blokovou pokutou 
do 50,-€, ak majiteľ nebude prítomný, 
vec sa bude  riešiť v správnom kona-
ní, kde môže byť pokuta až do výšky 
100,-€, čo môže byť tiež význam-
ný motivačný faktor pre parkovanie 
mimo verejnú komunikáciu.  

Záver
Mnohí občania majú taký nejaký 

prehnaný rešpekt alebo skôr obavu z 
polície. Myslia si, že číslo 158 je mož-
né využiť len vtedy, ak príde k vražde, 
lúpeži, či nejakej inej skutočne závaž-
nej trestnej činnosti,  a preto znášajú 
od nedisciplinovaných občanov viac 
príkoria ako je nutné.  Nie, nebojte 
sa! Polícia má známe heslo: „Pomá-
hať a chrániť “ a ja som sa viackrát 
presvedčil, že to naozaj aj platí.  Tak 
sa nebojte  ich požiadať o pomoc či 
ochranu kedykoľvek, keď si myslíte, 
že sú vaše práva alebo aj práva iného 
obmedzované, hoc aj  protiprávnym 
parkovaním,  rušením nočného po-
riadku, alebo aj nedodržiavaním pro-
tipandemických opatrení či konaním 
domáceho násilia.
Ing. Július Ilovský – poslanec obecného 
zastupiteľstva

Výsledky testovaní v obci Strečno
Vážení spoluobčania, pred rokom som v tomto čase písala o obecných fašiangoch 

a zabíjačke. Bohužiaľ, doba sa zmenila a pociťujeme to všetci. Príjemné rozhovory 
či stretnutia počas obecných podujatí nahradili stretnutia pri testovaní. V rámci 
informovanosti vám prinášame výsledky antigénových testovaní, ktoré prebiehajú 
v našej obci už niekoľko víkendov. Otvorenie MOM (mobilné odberové miesto) zá-
visí od zaradenia okresu Žilina v rámci Covid automatu. 

Deň testovania Testovaných Pozitívnych % pozitívnych
23.-24.1.2021 1339 8 0,60
6.2.2021 581 5 0,86
13.2.2021 994 5 0,50
20.2.2021 943 0 0
Chcem sa ešte raz poďakovať zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a 

všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, za každý jeden víkend, ktorý strávili pri testo-
vaní. Poďakovanie patrí aj Dušanovi Ďurčovi, ktorý nám pomohol vytvorením apli-
kácie, ktorá skrátila čas pri vypisovaní certifikátov. A samozrejme poďakovanie 
patrí aj vám všetkým, ktorí ste prišli na testovania, za trpezlivosť a slová povzbu-
denia pri našej práci. Mnohí ste nás milo prekvapili – domáce šišky od rodiny Ká-
novej, či prekvapenie v podobe darčeka – pizze - od pizzérie Alžbetka. Prežívame 
náročné chvíle, ale ľudskosť medzi nami ešte nevymrela.  A to je dobré znamenie. 
Za celý odberný tím zo srdca všetkým ďakujem. Všetci si uvedomujeme, že prijaté 
opatrenia nás obmedzujú v bežnom živote. To, čo sme brali kedysi ako samozrej-
mosť, je nám dnes vzácne. A tak na záver jedna prosba: buďme prosím ohľaduplní 
k sebe a svojmu okoliu, dodržiavajme základnú stratégiu – R-O-R. Nezľahčujme 
vlastné prehrešky. Je len na nás, aký ďalší vývoj nastane. Držím nám preto všetkým 
palce!                 Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Parkovanie v obci
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 24. februára 2021 v náklade 
700 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Keď sa v marci minulého roku pre 
Covid-19 začali v našom živote 

rôzne obmedzenia , nikto netušil , že to 
bude trvať tak dlho. Aj keď v lete minu-
lého roku boli uvoľnené určité opatre-
nia , jeseň, Vianoce i začiatok nového 
roka nás priviedol do reality i terajších 
dní. Situácia z vírusom sa nie že  by 
zlepšovala, ale sa ešte horší. Aspoň tak 
nám to hovoria naši politici a my musí-
me nariadenia, ktoré vydali, či chceme 
alebo nechceme, rešpektovať. Naďalej 
platí núdzový stav, začíname sa riadiť 
Covid-automatom, ktorý nám zabraňu-
je sa stretávať, či vyvíjať nejakú činnosť 
pre vás, občanov. Zvlášť je to zlé v tomto 
roku, kedy by sme mali oslavovať 700. 
výročie vzniku našej obce. Určite nám 
všetkým  chýbajú  spoločné stretnutia 
pri rôznych kultúrnych, spoločenských, 
kresťanských či športových poduja-
tiach. A u tých futbalových by som sa 
chcel pristaviť. Keď nám na jar 2020 
zrušili a anulovali všetky súťaže, mysleli 
sme si , že to najhoršie je za nami. V lete 
nastali uvoľnenia, no v polovici októbra 

sa to všetko vrátilo a my sme nestači-
li odohrať pre vírus ani dve posledné  
kolá našich súťažných stretnutí. Začalo 
čakanie a to trvá dodnes. Od posledné-
ho MFS sme sa teda pre obmedzenia 
nevideli. Nezačala ani zimná príprava, 
ktorá je tak potrebná pre celý ročník. 
Naši chlapci sa udržiavajú v kondícii 
individuálne, sem tam ich vidíte, ako 
behajú po okolí či našich uliciach. Mali 
sme pripravené i priateľské stretnutia, 
či doplnenie kádra. Situácia vo futbale 
je zlá, skôr mám informácie z nadria-
dených orgánov, že súťaže budú opäť 
zrušené. Boli pripravené rôzne scenáre, 
ten najnovší hovorí o dohraní  aspoň 
neodohraných futbalových stretnutí z 
jesennej časti. No nejde len o posledné 
dve kolá, ale množstvo ďalších stretnutí 
, ktoré sa neuskutočnili pre zlé počasie. 
Ak teda by sa tieto dohrali, z tabuliek by 
vzišli postupujúce, resp. vypadávajúce 
mužstvá. Ale to je len vízia. Vieme, že 
bez tréningového procesu i prípravných 
zápasov sa to nedá a núdzový stav bol 
predĺžený o ďalších 40 dní... Čo bude 

V čoraz väčšej miere sa hovorí o vy-
čerpávaní zdrojov, skleníkových 

plynoch, otepľovaní a s tým súvisiacimi 
ekologickými katastrofami a existenč-
nými problémami. Je to téma, ktorú 
vnímame dlhodobo, sú jednoznačné 
príznaky a ani nie je potrebné sumari-
zovať výsledky mnohoročných skúma-
ní, stačí osobná skúsenosť stredne sta-
rého človeka.

Dokonca ide zrejme o zahmlievanie 
vážnejších skutočností, pretože „ekono-
mika je prvoradá“. K tomu sa priradzujú 
stále zvyšujúce osobné potreby a život-
ný štýl nerešpektujúci možnosti. Dá sa 
však existovať a vcelku komfortne i pri 
nižších nárokoch a návrat k prírode by 
mal byť každého osobným mottom.

Náš Uhlík je toho príkladom. Pomaly 
najpočetnejšia turistická organizácia v 
regióne sa ňou nestala z večera na ráno. 
Sú za tým akcie, výsledky a záujem aj zo 
širokého okolia. Takmer každý mesiac 
sa možno zúčastniť výletu.

Bolo by tomu tak i vlani, nebyť korony. 

rodou. Vianoce so snehom poznajú nie-
ktorí z nich iba z rozprávania...

Uhlík svojim zameraním a iniciatíva-
mi dáva možnosť každému nielen žiť 
komunitne, čo je pri súčasnej absencii 
sociálnych kontaktov veľmi potrebné, 
no aj ich príspevok možností súžitia s 
prírodou a váženia si ešte stále mimo-
riadnych hodnôt je až životne dôležitý.

Ich činnosť neprodukuje exhaláty, 
nedevastuje, ale podporuje vzťah k prí-
rode, rešpektovaniu zákonov, ktoré si 
ona vždy presadí. Človek svojím bytím 
a činnosťou s ňou môže koexistovať, no 
jej nerozkáže. 

Aj v tomto roku pandémia pokračuje 
a Uhlík už musel redukovať plán. No 
stále sa je možné tešiť, že po jej ústupe 
sa stretneme a zvládneme nejaký štít, 
prechod či iba jednoducho pekný pobyt 
v prírode. Bez uhlíkovej stopy a pri uve-
domení si nášho miesta na Zemi.

      /pa/

Náš šport má stále červenú... v marci a v nasledujúcich mesiacoch, 
uvidíme.  Mne osobne futbal chýba a aj 
keď nám v televízii ponúkajú  prenosy 
z európskych líg, nie je to to pravé ore-
chové, keď počujem hlasy hráčov či tré-
nerov, pripadám si ako na dedinskom 
futbale a nie pri stretnutí európskych 
veľkoklubov. Ale v dohľadnej dobe to 
asi inak nebude . Na druhej strane, ľu-
dia majú dnes dôležitejšie starosti, a to 
existenčné, pracovné a hlavne zdravot-
né. Prajem preto vám všetkým hlavne 
pevné zdravie, ak toto bude, bude aj 
všetko ostatné. Pozdravujem z tohto 
miesta i všetky naše mládežnícke muž-
stvá, teda prípravkárov, žiakov i hráčov 
dorastu, prajem im skorý návrat do škôl 
i na naše ihriská. Na záver chcem po-
prosiť už teraz všetkých, ktorí by chceli 
pomôcť rozvoju mládežníckeho futbalu 
v našej obci, aby prispeli svojimi  2% z 
daní, či už právnických alebo fyzických 
osôb. Tlačivá budú zverejnené na strán-
ke obce, FB alebo si ich môžete zobrať  
priamo na OU, kam ich po potvrdení za-
mestnávateľom  aj odovzdáte, začo vám 
už teraz pekne ďakujem.

Štefan Tavač, predseda FK Strečno

(Ne)Uhlíkova stopa

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Približne pred rokom prvá vlna začala 
redukovať plány. Pridala sa jesenná a 
Uhlík už do konca roku akcie neorgani-
zoval. Tie lokálne a pravidelné sú však 
zažité, a tak si ich realizovali členovia 
„individuálne“.

Takým, okrem jarného výstupu na 
Javorinu, to bol v jeseni  prechod Ná-
učným chodníkom a výstup na Polom 
so západom slnka, kde okrem turistov 
vytiahli či vybehli, ako rok predtým, v 
rámci „Mierového trojboja“ i cyklisti a 
bežci. Tiež Štefanský prechod z Vrútok 
do Strečna bol samostatnou, no rela-
tívne početnou záležitosťou našich tu-
ristov pri dodržaní ROR. I pri ňom sa 
mohli účastníci presvedčiť, že zimy sú 
iné. Veď až vtedy sa stretli s bielou prí-

Turisti na koncoročnom prechode v sedle pod Grúňom


