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Ďakujeme
Okolnosti, čísla a stav očkovania
naznačujú, že zásah, ktorý priniesla pandémia sa významne tlmí a
život sa vracia pomaly do normálnych koľají. Je to už viac ako rok,
keď sme si začali zvykať a uvedomovať si vážnosť situácie, ktorá sa
ešte časom dramatizovala.
Prišli obmedzenia, rúška, rôzne
spôsoby eliminácie rizika nákazy a
jej šírenia.
No základné potreby museli byť
zabezpečené. Asi najdôležitejšími
boli potraviny; ich výroba, distribúcia a predaj.
V našom prípade, ako konzumenti, sme sa denne stretávali práve s
posledným článkom. Poskytovaným našimi predajňami – supermarketmi COOP Jednota. Personál
bol vlastne v prvej línii. Aj keď v
médiá oceňovali predovšetkým
prácu zdravotníkov, bez základných potravín by to nešlo. A tie nám
ponúkali práve zamestnanci – predavačky, v našich podmienkach,
spomenutého reťazca. Vzhľadom
na vlastné skúsenosti, ale predovšetkým kvôli pozitívnym ohlasom,
považujeme vyzdvihnutie ich práce, práve v čase, keď kríza ustupuje, za potrebné.
/pa/
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 15.3.2021 sa uskutočnilo 17.
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór
obce, zapisovateľka p.Ivana Tavačová,
neprítomní: Monika Obertová.
1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
Uznesením č.209/A volí overovateľov
zápisnice v zložení: Ing. Andrea Ďurišková, Samuel Zajac. Hlasovanie: za-8,
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-1.
Uznesením č. 209/B volí členov návrhovej komisie v zložení: Beáta Badibangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Uznesením č.210 schvaľuje program
17.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-01.
2. Kontrola uznesení
Vsakovacia šachta na Sokolskej ulici

a na Ulici za záhradami - úloha splnená
Značenie zákazu sypania smetí úloha splnená
Nebezpečné vychádzanie áut od
NON-STOP-u na hlavnú cestu – osadenie dočasnej značky STOP - úloha
splnená.
Uznesením č. 211 OZ berie uvedené
informácie na vedomie.
Hlasovanie: 8-0-0-1.
3. Zapojenie rezervného fondu do
rozpočtu obce a 3.zmena rozpočtu
na rok 2021
Pred konaním OZ prebehlo stretnutie starostu obce s hlavným kontrolórom obce, ekonómkou a s predsedom
finančnej komisie ohľadom potrebných zmien v rozpočte obce. Návrh
3. zmeny rozpočtu zahŕňa úpravu výPokračovanie na 2. strane »
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ríprava knihy k 700. výročiu založenia obce núti autorov overovať i zisťovať fakty a privádza často
k novým, zrejme doteraz neznámym
skutočnostiam. Súčasné technologické možnosti poskytujú neobyčajné
príležitosti i v štúdiu archívov, matrík a dávajú prístup k materiálom, ku
ktorým by sa záujemca dostával veľmi obtiažne a ak by sa mu to podarilo, tak by ho to stálo mnohonásobne
viac času aj prostriedkov. Cez počítač
a jeho programové vybavenia je k nim
prakticky okamžitý prístup z tepla
domova. Nie je potrebné cestovať ,
využívať knižničné služby, časenky,
kopírovanie a následne, v prípade
cudzojazyčných textov, hľadať jazy-

károv. Pretože i túto službu, vcelku vyhovujúco, poskytujú prekladače.
A tak si môžeme rozširovať vedomosti o Strečne, zaujímavostiach či
udalostiach, o ktorých sme nevedeli.
Nie všetky sa vmestia do knihy, ale
bolo by na škodu, keby si ich autori
nechali pre seba. Preto ich budeme
uverejňovať cestou obecných novín,
ktoré sú tiež významným informačným i archívnym zdrojom pre súčasníkov a aj pre budúcnosť. Ich množstvo nie je možné odhadnúť. Možno to
bude stála rubrika, možno občasník. A
zdrojom nemusia byť iba autori jednotlivých kapitol knihy, ale také isté
možnosti máme všetci a ak je záujem
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Obecné zastupiteľstvo
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nosu dane z príjmov FO, príjmy a výdavky z testovania na ochorenie COVID-19, projekt Rozvoj energetických
služieb v obci Strečno, prekládku kábla na Ostredku, dokončenie plánovanej opravy interiéru kultúrneho domu
a potrebnú opravu havarijného stavu
strechy kultúrneho domu, vyplatenie
príspevku jednotlivcom za umiestnenie v súťaži a odmenu za licenčnú
zmluvu na výherné logo obce.
Uznesením č.212 OZ schvaľuje vyplatenie príspevkov jednotlivcom za
umiestnenie v súťaži na vyhotovenie
loga obce v celkovej sume 150 €. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Uznesením č.213 OZ schvaľuje licenčnú zmluvu na logo obce s odmenou vo
výške 100 €. Hlasovanie: 8-0-0-1.
V súvislosti s rozpočtom bolo navrhnuté zapojenie prostriedkov rezervného fondu vo výške 116.476 € na
bežné výdavky (oprava strechy kultúrneho domu 94.000 €, časť opravy
strechy ZŠ 22.476 €).
Uznesením č.214 OZ schvaľuje zapojenie rezervného fondu vo výške 116
476 EUR do rozpočtu obce 2021. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Uznesením č.215 OZ schvaľuje 3.
zmenu rozpočtu na rok 2021. Hlasovanie: 8-0-0-1.
4. Prenájom obecného majetku –
bowling
Obec Strečno zverejnila zámer na
prenájom bowlingu v budove telocvične. Bola predložená jedna ponuka: p. Štefan Oberta a p. Bohuš Čurjak.
Záujemcovia ponúkajú na prenájom
1€/mesačne a pokrytie všetkých
nákladov spojených s prevádzkou
bowlingu.
Uznesením č.216 OZ neschvaľuje prenájom obecného majetku – bowling p.
Štefanovi Obertovi a p. Bohušovi Čurjakovi v znení predloženej ponuky.
Hlasovanie: 0-8-0–1.
Uznesením č.217 OZ schvaľuje vyhlásenie novej výzvy na prenájom obecného majetku – bowling. Hlasovanie:
8-0-0-1.
5. Zmluva o zriadení vecného bremena – areál PD – Malý priemyselný park: Zahustenie TS a NNK
Obec Strečno bola oslovená Stredoslovenskou distribučnou, a.s. vo veci
realizácie stavby „Strečno – Areál PD
– malý priemyselný park: Zahustenie
TS a NNK pre Kadaši“. Ide o zahustenie trafostanice a nízkonapäťového
kábla a právo vstupu a prístupu na pozemok za účelom prevádzky, vykona-

nia údržby a opráv na časti pozemkov
nachádzajúcich sa v KÚ Strečno.
Uznesením č.218 OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej,
a.s. spočívajúcej v práve umiestnenia
a uloženia inžinierskych sietí na parcele KNE 933/1 s výmerou 449 m2 .
6. Rôzne
Majetkové priznanie starostu obce
Starosta podal v zákonnej lehote majetkové priznanie predsedovi komisie
pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie.
Uznesením č.219 OZ berie informáciu
o podaní majetkového priznania na
vedomie. Hlasovanie: 8-0-0-1.
Podnet občana p. Dušana Obertu
Ide o nevyužité kopy hliny nachádzajúce sa v areáli futbalového ihriska, po
úprave ktorých by sa mohol urobiť
dočasný cyklopark pre deti.
Uznesením č.220 OZ berie uvedené
podnety na vedomie. Hlasovanie: 8-00-1.
Občan sa informuje aj ohľadom parkovania v obci - možnosti osadiť na
začiatku a konci obce zákaz státia s časovým vymedzením, napr. v nočných
hodinách.
Uznesením č.221 OZ poveruje starostu obce, aby vyzval dopravný inšpektorát k náhodnej kontrole dodržiavania pravidiel parkovania v obci.
Hlasovanie: 8-0-0-1.
Žiadosti o prerobenie dažďového
kanála a výrub stromu

Dňa 15.03.2021 bola obci doručená
žiadosť p. Petry Tomašcovej ohľadne obhliadky neodtekajúceho kanála
pred domom na Sokolskej ulici, kde
býva. Dňa 15.03.2021 bola obci doručená žiadosť od p. Aleny Pekarovej
ohľadne odstránenia stromu na cintoríne pri hrobovom mieste č. 14/1 z dôvodu plánovanej rekonštrukcie hrobu.
Uznesením č.222 OZ berie uvedené
žiadosti na vedomie. Hlasovanie: 8-00-1.
Žiadosť o prekládku elektrického
kábla
Dňa 10.02.2021 bola obci doručená
žiadosť od p. Mareka Sapietu o prekládku elektrického kábla vedúceho
na Ostredok, ktorý je vo vlastníctve
obce a vedie cez súkromný pozemok.
Uznesením č. 223 OZ schvaľuje žiadosť p. Sapietu o prekládku kábla.
7. Diskusia
Pripomienky poslancov:
Mgr. Dušan Ďurčo - informoval sa
ohľadom údržby stromov popri Váhu
p. Marek Hanuljak - cesta k priemyselnému parku - je potrebné znova vykonať údržbu príjazdovej cesty
p. Peter Oberta - potrebné odstrániť
kopu pri moste na vstupe, požiadavka
obce bola už zapísaná pri preberacom
konaní
Ing. Dana Sokolovská - v zákrute pod
mostom pri hrade - nebezpečný obrubník, odskakujú kamienky.
Uznesením č.224 OZ berie na vedomie podnety a pripomienky poslancov.
Hlasovanie: 8-0-0-1.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

Štatistika testovaní
Deň testovania
27.2.2021
6.3.2021
13.3.2021
20.3.2021
27.3.2021
3.4.2021
10.4.2021
17.4.2021
24.4.2021

Testovaných
1047
1177
1179
1098
1122
1150
1130
1211
1119

Pozitívnych
2
3
6
7
2
3
0
1
2

% pozitívnych
0,19
0,25
0,51
0,64
0,18
0,26
0,00
0,08
0,18

Situácia na Slovensku sa už niekoľko týždňov po sebe zlepšuje, a tak po mesiacoch prísnych obmedzení sa opatrenia postupne uvoľňujú. Každé uvoľnenie
opatrení je ale stále podmienené platným negatívnym testom. Chcem sa opäť
poďakovať členom odberných tímov za pomoc, profesionálny prístup a hladký priebeh každého testovania. A samozrejme poďakovať sa aj vám, občanom
Strečna, ako aj občanom z okolitých obcí za zodpovednosť a ľudské správanie,
ktorým ste prispeli k pohodovému zvládnutiu každého testovania. Vážime si
milé a povzbudivé slová, ktorých sa nám v priebehu testovania dostáva.
ĎAKUJEME.
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu
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Oznam k vydávaniu rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti
a dani za komunálny odpad
Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a rozhodnutia k poplatku za komunálny odpad budú v i tomto roku vydávané na
obecnom úrade v sále kultúrneho domu cez pracovnú dobu.
Epidemiologická situácia na Slovensku je nezmenená, je potrebná ochrana
kvôli korona vírusu, preto obec pristupuje k tomuto riešeniu.
OU stanovil termíny, v ktorých budú občanom vydávané tieto rozhodnutia
podľa ulíc, vtedy budú môcť uskutočniť i platbu cez pokladňu na obecnom
úrade.
Harmonogram k vydávaniu týchto rozhodnutí:
20.týždeň od 17.05.2021- 21.05.2021 ulice: 1.mája, 28.októbra
21.týždeň od 24.05.2021 -28.05.2021 ulice: Francúzskych partizánov,
Hradná , Kamenná, Kováčska 26.apríla, Lipová
22.týždeň od 31.05.2021-04.06.2021 ulice: Lesná, Partizánska, Čsl. brigády, SNP, M. Ilovského
23.týždeň od 07. 06 2021 -11.06.2021 ulice: Mládeže , Cintorínska Školská
24.týždeň od 14.06.2021-18. 06.2021 ulice: Záhradná, Za Záhradami
25.týždeň od 21.06.2021 -25.06.2021 ulice: Sokolská, Nábrežná, Športová
Tým občanom, ktorí si nebudú môcť v stanovenom termíne vyzdvihnúť
rozhodnutia na obecnom úrade, budú doručené na adresu trvalého pobytu.
Prosíme uprednostňovať platbu cez internet banking.
Zároveň žiadame občanov , aby dodržiavali stanovené termíny na prevzatie týchto rozhodnutí Potrebné je prísť s rúškom alebo inou ochranou tváre
a dodržiavať medzi sebou vzdialenosť minimálne 2 metre.

Elektronické sčítanie obyvateľov
bolo spustené 15.2.2021 a ukončené
31.3.2021. Potešujúcou správou je,
že v obci Strečno sa k tomuto dátumu
sčítalo 94,29% obyvateľov. A tak aj
naša obec prispela k prvenstvu, ktoré
získal Žilinský kraj v rámci samosčítania krajov.
Dovoľujem si upozorniť, že sčítanie
obyvateľov je zo zákona povinnosťou
pre všetkých obyvateľov. Ak ste sa nemohli/nevedeli sčítať sami, nezúfajte,
môžete ešte využiť pomoc stacionárneho alebo mobilného asistenta na

kontaktnom mieste (obecný úrad). O
túto pomoc ale musí obyvateľ obce
požiadať sám (telefonicky prípadne
osobnou návštevou úradu). Obec nemôže sčítavať obyvateľa bez jeho vedomia. Obdobie asistovaného sčítania
(prostredníctvom asistentov) bude
určené pre každú obec individuálne
na základe rozhodnutia hygienika a
ŠÚ SR na dobu 6 týždňov. Za týmto
účelom bude upravená aj prevádzková doba kontaktného miesta.
Údaje, ktoré sa sčítaním obyvateľov
v roku 2021 získajú, budú tvoriť základ pre prerozdelenie výnosov daní na
obec, a preto je dôležité, aby sa sčítali
všetci obyvatelia.
Beáta Badibangová
kontaktná osoba za obec

Vstupné priestory obecného úradu a kultúrneho domu i kancelárie na I. poschodí prešli značnou rekonštrukciou, ktorá začala už
koncom roka 2020. Ak mala pandémia aj
nejaký pozitívny vplyv, tak v tomto prípade
tomu tiež tak bolo.
Pretože pracovné podmienky, nielen búracie práce, ale tiež finalizácia, by výrazne
obmedzovali kultúrne aktivity, ktoré by pri
normálnych podmienkach boli intenzívne.
V tomto čase vykonáva firma NAFA, s.r.o
jedny z posledných prác vo vestibule KD, pozostávajúce z inštalácie lamelovej funkčnej dekorácie.

Prenájom obecného majetku
Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zásadami 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 nebytového priestoru
Účel využitia: Ponuka bowlingových dráh pre verejnosť.
Občerstvenie pre hráčov a návštevníkov prevádzky a telocvične.
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 17.05.2021 do 12:00 hod. v obálke označenej
„Nájom Bowling – neotvárať“.
Otváranie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej starostom dňa 19.05.2021 o 12:00 hod. Komisia
uskutoční vyhodnotenie ponúk ihneď po otvorení obálok, 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.
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o našu minulosť, je predpoklad, že nebudú iba oni zdrojom nepoznaného,
dávno minulého. Redakcia Strečnianskeho hlásnika privíta výsledok každej takejto práce.
V tomto čísle, vďaka štúdiu Hanky
Melišovej, uverejňujeme preklad Fuilletonu (fejtónu) Prokopa Stupavského
z Přílohy Dělnických listov zo 16. de-

Strečno

B

olo to pred desiatimi rokmi za
treskúceho mrazu, keď vlny politického žitia v dobe koaličnej vlády,
v ktorej sa osemaštyridsiatnici (ako
si hovorili príslušníci strany nezávislosti od Uhorska) spojili s ústavnou a
klerikálnou stranou proti liberálom,
ktorí museli jesť tvrdý a pre nich
horký chlieb opozície, boli v Uhorsku
búrlivé a na Slovensku vyvolali živší
politický ruch. Prešporskí socialisti,
ktorí sa stali akousi ústredňou slovenskej sociálnej demokracie, ktorá mala
vtedy niekoľko pekných a dobrých
organizácií a dva politické mesačníky
„Slovenské Robotnícke Noviny“ a „Napred“, vychádzajúce v Prešporku, sa
rozhodli, že zvolajú na tzv. „hornom
vidieku“, t.j. na severnom Slovensku,
politickú konferenciu, aby podporovali organizačný ruch, ktorý tam bol a
dali socialistickému hnutiu lepší podklad.
Konferencia bola zvolaná do Žiliny.
V Uhorsku neexistuje zhromažďovací
zákon, a teda ani brat alebo príbuzný
rakúskeho paragrafu druhého zhromažďovacieho zákona, podľa ktorého
by sa dala zvolať dôverná schôdza súdruhov. Bolo veľmi nebezpečné zvolať v Žiline tajnú konferenciu, pretože
hnutie bolo mladé, súdruhovia ešte
málo vyškolení a úrady k socialistom
nedôverčivé a prísne.
Čo iné ostávalo, ako zahryznúť do
kyslého jablka, zvolať konferenciu
verejne a ohlásiť ju úradom? V tom
čase nebola Žilina mestom s vlastným
magistrátom, preto bolo nutné ohlásiť
konferenciu povestnému žilinskému
slúžnemu, ktorý bol v Uhorsku známy
ako odporca socialistov.
Ten žilinským súdruhom vyhlásil, že
proti konferencii nič nenamieta, ale
chce mať zoznam delegátov. Po zúradovaní s prešporskými súdruhmi
predložili žilinskí socialisti hlavnému
slúžnemu žiadaný zoznam, slúžny bol
spokojný, avšak večer pred konaním
konferencie si povolal zvolávateľa a
oznámil mu, že rozhodol konanie kon-

cembra 1916. Poetický príbeh o Strečne, kde autor možno ani nedošiel kvôli strachu z cesty v „chatrném hajovu“
a nesprávne určil smer toku Váhu
(možno kvôli jeho strašnému hukotu)
a tiež nesprávne pomenoval pohorie,
považujeme za jeden z najzaujímavejších, ale dá sa očakávať, že s viacerými podobnými sa ešte stretneme.
Že socialisti prekonali svoj strach z

cesty cez rozbúrený Váh a mali konferenciu v strečnianskej v krčme, ktorej majiteľom bol Žid sa môžeme len
domnievať, pretože po preskúmaní
dostupných historických prameňov a
spomienok pamätníkov sme zistili, že
v Nezbudskej Lúčke majiteľmi krčmy
a obchodu Židia nikdy neboli. „Preložený“ text (ešte našťastie sa nám
čeština nestala cudzím jazykom) je
dobový, a preto je tam ponechaných
niekoľko archaizmov.

(Príspevok k dejinám sociálnej demokracie)
ferencie rozhodne zakázať a delegátov zo Žiliny „odšupovať“.
Keď nás vlak z Prešporku unášal
malebným Považím k Žiline, netušili
sme, že konferencia sa nesmie konať a
v Žiline četníci robia prípravy na veľký lov slovenských socialistov.
V Žiline sme vystúpili z vlaku a márne sme hľadali slovenských súdruhov
na peróne. Nikto nás nečakal. Tušili
sme však hneď čertovinu. Neobzerajúc sa na prítomných četníkov, ktorí
zrejme čakali ľudí s veľkými klobúkmi
a dlhými červenými stuhami pod krkom, sme bez prekážky vyšli z nádražia, pred ktorým stáli dvaja žilinskí
súdruhovia, ktorí nám oznámili rozhodnutie hlavného slúžneho a spýtali
sa namiesto schôdzky, čo ďalej robiť.
Naše rozhodnutie bolo úplne jasné
a zdôvodnenie krátke. Keď sme už tu,
urobíme schôdzku i proti vôli hlavného slúžneho. Myšlienka – zostať v Žiline- bola pochovaná hneď v zárodku.
Von – bolo naším heslom. Do lesa sme
kvôli veľkému mrazu nemohli. Pôjdeme do Vrútok – mesta železničných
zriadencov, ktorí sa však v tom čase
ešte k socialistickému hnutiu nehlásili. Tak sa povedalo. Stretnutie sme
si dali v kaviarni pri nádraží. Keby
bolo nebezpečie, že sú nám na stope,
tak bola naša dohoda, na dohodnuté
znamenie na najbližšej železničnej zastávke vystúpime.
Četníci zatiaľ usilovne sledovali lokál, kde sa konferencia mala konať,
hliadkovali po meste; pred oknami
hostinca, v ktorom sme boli bez vedomia slúžneho a četníkov. K nášmu
najväčšiemu potešeniu blýskali sa
četnícke bodáky, hlavný slúžny sám
preložil zo služobného domu kanceláriu kvôli socialistickej invázii do
nádražnej reštaurácie a honosil sa,
ako socialistov zo Žiliny vypráši, netušiac, že vedľa jeho stolu sedí súdruh,
ktorý dáva pozor na každý jeho pohyb
a podáva o ňom správu socialistickej
tajnej schôdzke.
Ale to nebolo pre slúžneho ešte

to najstrašnejšie. Vedľa jeho stola v
nádražnej reštaurácii druhej triedy
sedeli traja cestujúci, ktorí sa živo nemecky bavili a spracovávali slovenské
rezolúcie k socialistickej konferencii, ktorú hlavný slúžny podľa svojej
mienky svojou múdrosťou a politickou obratnosťou úplne znemožnil.
Doba odchodu sa blížila. Delegáti
si kúpili lístky do Vrútok. Železničný
úradník pri pokladni sa náramne divil,
že toľko cudzích i domácich žilinských
ľudí zatúžilo cestovať do Vrútok a hlásil túto zvláštnu udalosť hlavnému
slúžnemu, keď sa u neho informoval,
či nespozoroval niečo podozrivého pri
vydávaní cestovných lístkov. Slúžny sa
pohŕdavo usmial a zatelefonoval pod
dozorom socialistického vyzvedača
četníctvu do Vrútok, aby na nádraží
socialistov pochytali, akonáhle vystúpia.
Vlak nás unášal zo Žiliny do Turca.
Pod Strečnom bolo dané dohodnuté
znamenie a užasnutý strážca železničného nádražia, vidiac toľko cestujúcich v Strečne vystupovať, sa divil, že
im zrazu Strečno neskoro popoludní,
za tuhej zimy, i keď sa súmrak skláňal
nad tatranskými vrchmi, prirástlo k
srdcu.
Zima bola veľká. Snehu napadlo
mnoho, úzka cestička od nádražia
viedla nás do dedinky a k Váhu, ktorý
si pri Strečne prerazil cestu do turčianskej stolice strmými zrázmi vrchov . Vietor skučal, pral do vĺn Váhu
strašlivým hukotom, akoby sa nám
vyhrážal, že máme tak málo úcty k
vrchnosti.
Chceli sme sa dať previesť, aby sme
za Váhom boli bezpečnejší, ale keď
prievozník prišiel so svojou chatrnou
kocábkou a volal šestnásť účastníkov
konferencie k jazde cez rozbúrený
Váh, hovorili sme, že sme mali radšej riskovať pobyt v dome žilinského slúžneho, než v tejto kocábke na
rozbúrenom Váhu.
Uchýlili sme sa v strečnianskej krčme. V začmudenej, tabakovým dymom:
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NA VANDROVKE PO SLOVENSKU
- S MIROM JAROŠOM V OKOLÍ ŽILINY spolu s detskou folklórnou skupinou Hajovček na hrade Strečno a
so starou mamou v Kúdeľnej izbe v
Strečne.
Tento detský festival sa vysiela už
5 rokov prostredníctvom TURBO TV.
Spočiatku bol generálnym partnerom Telecom, dnes to je spoločnosť
Kaufland. Obe spoločnosti zdieľajú
presvedčenie organizátorov, že popri
zábave a šantení sa je potrebné deťom
a rodičom hravou formou prinášať aj
informácie zo sveta zdravia, vzdelávania, športu, ekológie, cestovania, hygieny či finančnej gramotnosti.
Pre prvý diel Vandrovky po Slovensku si Miro Jaroš zvolil práve okolie Žiliny. Predstavil rodnú dedinu Tepličku
nad Váhom, hrad Strečno, aj našu Žofiu Bosniakovú. Na natáčanie vstupov
do relácie organizátori oslovili detskú
folklórnu skupinu Hajovček a remeselníčku Otíliu Kadašiovú zo Strečna.
Cieľom potuliek bolo predstaviť okonaplnenom výčape popíjali slovenskí
sedliaci a robotníci pálenku. Mnohí z
nich už mali „pod čapicou“. Prekvapene sa na nás dívali, keď zbadali náš
sprievod idúci do „panskej izbičky“.
Objednali sme si u židovského krčmára niekoľko litrov vína, a tým sme
si okamžite získali jeho dôveru, ktorú
nebolo možné ani zvrátiť naším neskorším výslovným prianím, nech nás
nechá osamote a nikoho k nám nepúšťa. Konferenciu sme zahájili spevom,
aby sme vzbudili dojem, že sa jedná
o spoločnosť veselých výletníkov.
Do zamrznutých okien krčmičky bili
akordy slovenskej pesničky:
Hej hore háj, dolu háj,
hore hájom chodník,
môj otec bol dobrý,
ja musím byť zbojník
Vybavili sme organizačné záležitosti, predniesli referáty o organizácii a
tlači, prijali spracované rezolúcie, v
priebehu konferencie niekoľkokrát
zaspievali a neskoro v noci sme ju k
všeobecnej radosti ukončili. V noci
sme prišli vlakom do Žiliny, odkiaľ
sme sa vracali do Prešporku, úplne
spokojní s výsledkami svojej cesty.
Kolesá rýchlo idúceho vlaku akoby
nám spievali, spokojne usínajúcim po
vykonanej socialistickej práci, uspávanku:
A keď si tú prácu vykonám,
potom si veselo zaspievam
a pri tom speve ako pri práci
zavše len na teba myslievam
/pa/

lie Žiliny a dať rodinám s malými deťmi námet na turistické výlety a zmysluplné trávenie voľného času.
Našou úlohou bolo predstaviť detský folklór zo Strečna, zatancovať si s
deťmi pri televíznych obrazovkách a
stará mama im ukázala tradičné techniky spracovania vlny.
Aj keď prípravy na natáčanie mali
svoje covidové obmedzenia, deti dokázali v krátkom čase pripraviť do
programu dva vstupy. Odmenou im
bolo krásne počasie, ich spoločné
stretnutie, aj stretnutie s Mirom Jarošom. Tento detský festival bol odvysielaný na TV TURBO dňa 18. 4. 2021
o 8:00hod. Jeho záznam si môžete po-

zrieť na https://www.facebook.com/
kauflanddetskyfestival/
Prajeme Vám veselé potulky po kraji.
Za DFSk Hajovček Ľ. Kučerová

Z našej knižnice
Marec, ktorý je už tradične nazývaný aj „MESIACOM KNIHY“, sa žiaľ, tak ako aj
minulý rok, musel zaobísť bez besied v obecnej knižnici, ktoré boli v minulosti
organizované pre žiakov základnej školy. V rámci prijatých opatrení v súvislosti
so šíriacim sa ochorením COVID-19 ani nebolo možné organizovať akékoľvek
podujatie, na ktorom by sa zúčastnilo viac osôb.
V súčasnosti, keď sa situácia pomaly zlepšuje, je naša knižnica pre verejnosť
otvorená v pondelok 15,00 – 17,00 hod., v stredu 15,00 – 18,30 hod. a v piatok
14,00 – 17,00 hod.
Všetkým čitateľom prajem veľa zdravia v tomto nie ľahkom období a verím, že
už čoskoro budeme môcť využiť priestory knižnice aj na príjemné posedenie a
využitie voľného času.
Vaša knihovníčka

:
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Kázeň pri príležitosti vysviacky nášho kostola v nedeľu 8. augusta 1847
Farnosť Strečno vznikla v roku 1788.
Kňazi v Strečne slúžili bohoslužby
najprv v humne, potom v prvom drevenom kostolíku, až kým nebol postavený a vysvätený nový murovaný
kostol, ktorý nám slúži dodnes. Vysviacka nového kostola bola v nedeľu
8. augusta 1847. Novopostavený kostol vysvätil dekan z Čadce František
Daniš. Slávnosť tohto dňa ovenčila
prekrásna kázeň Štefana Závodníka,
farára z Diviny, „o katolických kostoloch a ucte jejich“, nesúca sa v duchu
Evanjelia podľa Lukáša a mala názov
„Dnes sa spasenia domu tomuto stalo“
(Luk 9,9). Andrej Radlinský, katolícky
kňaz, jazykovedec, spisovateľ, redaktor, zakladateľ a čestný podpredseda
Spolku svätého Vojtecha, uverejnil
túto nádhernú kázeň v zbierke kázní Poklady kazateľského rečníctva.
Štefan Závodník (1813-1885) bol
okrem kňaza aj národný, kultúrny,
ľudovýchovný a osvetový pracovník.
Pracoval aj ako vychovávateľ v rodine Čákiovcov na Budatínskom zámku,
kde mal prístup k bohatej knižnici. So
svojimi chovancami uskutočnil viacero ciest po európskych mestách a
krajinách, na ktorých si rozšíril znalosti cudzích jazykov. Počas revolúcie
(1848-1849) odišiel pred prenasledovaním zo Slovenska a zdržiaval sa na
viacerých miestach (Těšín, Olomouc,
Praha, Viedeň, Vroclav, Drážďany). Po
návrate pôsobil od r. 1850 ako farár v
Pružine a od r. 1860 ako dekan a školský dozorca pružinského dištriktu.
Pod vplyvom F. X. Hábela a J. Vuruma
sa od študentských čias zúčastňoval
na bernolákovskom hnutí, udržiaval
kontakty aj s členmi bratislavského
evanjelického Ústavu reči a literatúry
českoslovanskej, spolupracoval s Ľudovítom Štúrom. Uskutočnil študijnú
cestu po Sliezsku a Haliči (1843), kde
sa zaujímal o činnosť protialkoholických spolkov. Počas pôsobenia vo farnosti Divina (1836-1848) založil prvý
protialkoholický spolok na Slovensku
Braterstvo striezlivosti (1844). V r.
1847 ho zvolili za predsedu Prvého
ústredného spolku zakladateľov spolkov miernosti v Uhorsku. Zároveň
sledoval možnosti zvýšenia vzdelanostnej úrovne ľudových vrstiev prostredníctvom a propagáciou nedeľných
škôl, čím sa zaradil medzi hlavných
reprezentantov a realizátorov národno-zjednocovacích aj ľudovýchovných
snáh štúrovského programu. Bol činný v spolku Tatrín (1844), člen jeho
výboru (1846) a zástanca používania
štúrovskej spisovnej slovenčiny po

jazykových sporoch. Mimo územia
Uhorska vyvíjal čulú proslovenskú
politickú činnosť (1848-1849) vďaka
kontaktom s predstaviteľmi vysokej
šľachty (Čákiovci, Ilešháziovci). V koordinácii s vojensko-politickými akciami Ľ. Štúra, J. M. Hurbana a M. M.
Hodžu intervenoval v slovenskej otázke u cisára Františka Jozefa I. Po páde
Bachovho absolutizmu opäť agilne
podporoval a organizoval slovenské
národné podujatia. Zúčastnil sa na
memorandovom zhromaždení v Martine (1861). Podpísal Memorandum
slovenského národa a stal sa členom
delegácie, ktorá ho odovzdala vláde v
Pešti a vo Viedni. V r. 1866 ho zvolili
za druhého podpredsedu Matice slovenskej. Stal sa spoluzakladateľom a
mecénom slovenského katolíckeho
patronátneho gymnázia v Kláštore
pod Znievom (1868) a zakladajúcim
členom Spolku sv. Vojtecha (1870).
Organizoval slovenskú účasť na Svetovej výstave vo Viedni, pre ktorú zbieral etnografický materiál (1873). Bol
slovenským kandidátom do Uhorského snemu (1861, 1869, 1871). Uhorská svetská vrchnosť i cirkevná hierarchia ho pre mnohé aktivity volala
na zodpovednosť. V neprítomnosti ho
súdil štatariálny súd (1848). V ďalších dvoch procesoch (1871, 1873)
bol uznaný za nevinného a oslobodený. V oblasti ľudovýchovy sa osobitne zaslúžil o rozvoj včelárstva, ovocinárstva, nedeľných škôl, remesiel,
hospodárskych i finančných spolkov.
Pričinil sa o osamostatnenie farnosti
aj o vybudovanie školy a Kostola sv.
Cyrila a Metoda v Mojtíne (1861), do
ktorého na jeho odporúčanie maľo-

val obrazy J. B. Klemens. Patrí medzi
najvýznamnejších pracovníkov, ktorí
všestranne napomáhali vzdelávanie
slovenského ľudu. Bol výborným organizátorom a vedúcou osobnosťou
skupiny katolíckych kňazov 19. storočia. Pri pružinskej škole založil bohatú knižnicu, organizoval hudobné a
divadelné predstavenia. Sám napísal
viacero divadelných hier a spevohier
namierených proti opilstvu, ktoré zostali v rukopise (Slávohrob, Hladomor
a Hojnoslav a Škultéty).
Súborne mal vydaných mnoho kázní. Samostatne vydal zdramatizovanú
veršovanú skladbu Škola Dedinská,
alebo spuosob lahkjeho uweďeňja
Skuol Dedinských (1846), v ktorej
prízvukoval potrebu organizovať školy a vychovávať pomocných učiteľov
najmä pre kopaničiarsku mládež. Spolupracoval na vydaní príručky Včelár
na Slovensku (1871). Ľudovýchovné
články, kázne, piesne a listy uverejňoval v periodikách Cyrill a Method,
Kazateľ, Katolícke noviny, Obzor, Orol
tatranskí, Slovenské pohľady, Pešťbudínske vedomosti, Priateľ školy a literatúry, Slovenskje národňje noviny,
Zrkadlo malučkých, Černokňažník a i.
Bol členom Matice českej, Dedičstva
sv. Jána Nepomuckého v Prahe, Dedičstva sv. Cyrila a Metoda v Brne, Spolku sv. Štefana a Spolku sv. Ladislava v
Pešti.
V Strečnianskom hlásniku vám prinášame úplné, pôvodné, len minimálne upravené znenie kázne Štefana
Závodníka, ktorú predniesol strečnianskemu ľudu pri príležitosti slávnostnej vysviacky nového kostola v
Strečne v nedeľu 8. augusta 1847.
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„Dnes sa spasenia domu tomuto
stalo“ (Luk 9,9) „Istý tajný blahociť
je v hlubinách srdc ĺudských skritý,
ktorý? len vtedy v nás objavúva a válnym prúdom do zovnútornosti vilieva,
ked nekdo z pomedzi nás túžobne očakávaného cieĺa viplnených žádostí
svojich dochádza; a preto ani za
okamženia o tom nepochibujem: že
ste i vy vzácni farníci strečňanskí! tento neobičajny v srdcach vašich precítený blahociť, túto zvláštnu sladkosť
dnes pocítili, spatriac tento od dávna
žádaný, tento vznešený chrám Pána
dohotovený. Už kdože tu z vás nezvolal v radosti roztopeným srdcom: vítaj
presvatý dome boží! ty budeš i pre nás
i pre potomkov našich večitou osląvou, prítulkom a bohatstvom!? Milým
okom nesmrtedlnosti hlädia z nebeskéj víšavy na tento nákladné, úpravne,
krásne vibudovaný chrám Pána večitéj pamiatky hodní zvečnelí pp. biskupi Kluch a Vurum, kterí sa prví zaň u
jeho cis. král. Jasnosti prosiť zaujali.
Ničmenej teraz též radosťou zaplesalo srdce prítomne, slávne spravujúceho Osvieteného P. Biskupa nášho, Imricha Palugyayho, který nie len že
prosby slávnych predchodcov svojich
milostivým uprosredkovaním svojim
dovršil; lež aj na prosby vášho horlivého p. farára vám to od Jeho cis. kráĺ.
Jasnosti vižádal: aby sa vám všetky aj
darmo povinnovaté práce vaše odplácalý. Svoju spokojnosť a duchovnú radosť vijavil v tom, že tento vznešený
chrám Pána, hned, jako sa dohotovil,
posvatiť ustanovil. V jeho teda mene
máme tu česť poctiť dústojn. velebn.
p. Franciška Daniša, dekana čačanského, který iste so všetkou ochotou
na seba prijal úrad posviacania tohoto chrámu božieho, vidiac nim rozmnoženú slávu božú. Všetci títo slávni
mužovia sa o tento chrám boží ustávajúci, zaslúža na večnú pamiatku do
zápisnice fary téjto zaznačený byť.
Čože ale mám povedať o tebe, horlivý
a verný pastýru fary téjto? Čo za sladkosť, čo za radosť, čo za utecha, čo za
rozkoš sa musela rozlievať v srdcí tvojom ked si prvý raz do tohoto utešeného budúnka svatého vkročil, o který si
sa za tak mnohé roky perom, písmom,
prosbámi behaním snažne staral, a
teraz práce tvoje dovršené vidíš?! Nevislovné zaiste musí byť povtešenia
tvoje, drahý bratre v Kristu! ked takýto krásny starosťou tvojou vidvihnuty
pomník vidíš. Že ťa nesmierné potešenia muselo zaujať, zavieram odtúd:
poneváč sa už my, čo príchodci, kterých není tento chrám vlastný, kterí
sme sem priputovali, aby sme v ňom
meno Boha nášho poprvý raz zvelebo-

vali. Zdržať nemôžeme,aby sme najĺúbežnejším citom radosti premožení
nezvolali: vítaj nám všetkým spolu
krásny stánku boží! vítaj nám podivenia hodná ozdôbo nášho kresťanského náboženstva! vítaj nám ty blesku
tohoto povestného strečňanského
okolia! vítaj nám ty krásna svoju jasnú žáru na všetky strany rozlievajúca
hviezdo! slovom: vítajte nám presvaté
múry chrámu tohoto! Už ale my tento
radostný, pamätný a presvatý deň posviacania tohoto chrámu božieho,
„kterému sa dnes spasenia stalo, nie
len radostným vítaním, lež aj mravno-náhožným a pre celý váš život pamätným naučením stráviť mienime; a
preto bude cieĺ mójho dnešného kázania vo vás. m. Kr.! vážnosť a uctu ku
kostolom a službám božím vzbudiť; z
téj príčiny budem hovoriť o kostoloch
a službách božích vúbec; a o ucte, kterú sme povinní kostolom a službám
božím preukazovať. Prvej ale, jako sa
do rozberania týchto sv. predmetov
pustím, teba, Otče na visosti! kterému
k ucte a chvále je tento sv. dom vistavený; prosím a žádam: osvieť darom
Ducha sv. nie len mňa prvého z tohoto
sv._mesta rečňujúceho, lež i všetkých
tunajších budúcich kazateĺských nástupcov, daj nám sily, daj vírečnosti a
zápalu slovam našim; v poslucháčoch
ale našich vzbud pozorlivosť misle,
obmekči srdca, dodaj chuti ku plneniu
počutých slóv božích! Pozorujte! M.Kr.
a farníci strečňanskí! ked sa dnes spasenia tomuto vášmu domu stalo; ked
sú dnes tyto múry. medzi kterými sa
nachádzame posvatené a službám božím určené, tak, že dnes prvýraz bude
na tomto okrašlenom sv. oltári nekrvavá obeta sv. omše Otcu nebeskému
obetovaná; dnes prvýraz náš najsladsí
Ježiš, Boh i človek spolu v prevelebnéj
svátosti oltárnéj do tohoto stánku božieho vstúpi s tu na sv. oltári, v svatine
v tak rečenom tabernaculum trón
slávného prebývania svójho vivolí,“ a
tak tu medzi námi navždy prebývať
ráči: je slušná vec, abych vám dnes o
chrámoch Pána, počnúc od samých
prvotín sveta, zmienku učinil. Ačpráve
je nám všetkým dobre známo: že Boh
je všade prítomný, a podĺa slóv sv. písma nebe i zem naplňuje, predca od
samého počátku sveta nachádzame
isté vivolené mesta, na kterých viditedlným spôsobom prítomnosť a slávu
svoju ukazujúc zvlášte cteným a zvelebovaným byť žádal, Tak si hned z
počátku sveta vivolil mesto, na kterom bol nevinného Abela sina Adamovho oltár vistavený a Bohu‘ prijemná obeta obetovaná; neskor sa takéto
svaté mesto v podobe rebríka, po kte-
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rom anjeli z neba a do neba kráčali,
pobožnému arciotcovi Jakubovi vo sne
zjavilo, který sa potom prebudiac zvolal:„opravdive je Pán na meste tomto .
. . hrozné je mesto toto, není tu inšie,
jako dom boži a brána nebeská. Vstanúc teda ráno vzal kameň, který si bol
pod hlavu položil, a zdvihnul ho na
znamenia, nalievajúc olej z vrchu“
(Gen 28, 16-18.). - Podobne sa zjavil
Boh Mojžišovi na vrchu Horeb v horiacom kríčku týmito slovami:„Nepribližuj sa sem, vizuj obuv z nóh tvojich; bo
mesto, na kterom stojíš, je zem svatá“
(Exod. 3, 5.), áno, rozkázal mu na púšti prekrásny stánok vibudovať, v kterom by sa truhlica smluvy Pána zachovávala; prebýval v jasnom oblaku,
z kterého skrze Mojžiša a jeho brata
Arona príkazy ludu vidával. Osadlil sa
mocný Pán neba i zeme též v chráme
Šalamonovom, do kterého kňazi pre
nesnesitedlný blesk nemohli vojsť; bo,
jako písmo svaté hovorí: „velebnosť
Pána ho naplnila“ (Kronik. 7, 2.). - Z
čoho všetkého vidíme: že Boh všemohúci, bár všade prítomný. chce a žáda
predca mať mesto osobitné, prítulok
svatý ku službe jeho posvatený, který
chrámom alebo domom Pána menujeme. Z téj príčiny aj najsvatejší, všetkej
poklony hodný bozský Učiteĺ náš, Ježiš. který nás vo všetkom predišiel,
najvätšie obĺúbenia v dome Pána, v
dome Otca svójho mával, tak: že sa už
jako dvanásť ročný mládenček z neho
za try dne vivolať nedal. lež matke
svojej pítajúcej sa ho: „Sinu! prečo si
nám tak učinil?“ odpovedel: „Čože ste
ma hlädali? Či ste nevedeli. že ja v tých
(vecach), které sú Otca mójho, musím
byť?“ (Luk. 2, 48. 49.). Často, prečasto
ho v chráme jeruzalemskom nachádzame (Mat, 21, 12. 14, Luk. 19, 45.).V
téjto horlivosti Ježiša. vodcu a pastýra
svójho verne nasledovalo aj stado
jeho, nasledovali apošteli a učedlníci
jeho, jako to v skutkoch apoštolských
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čítame: že sa totižto prví kresťani na
istých sv. mestach často schádzavali
sotrvávajúc tam v apoštolskom; učení
a obetovaní. v chleba lámaní, to jest: v
rozdávaní sv. večerý Pána vo velebnéj
svátosti olťárnéj „a na modlitbách“
(Sk. ap. 2,42, 1, 14. 3, 1. 6,4. 12, 5. 16.
16.). Tak je, m. Kr.! schádzavali sa prví
kresťani na mestach viznačených,
mestach svatých ku službám božím, s
tým rozdielom: že nie tak verejne, pre
strach totižto židovských a pohanských prenasledovníkov, ani v takých
krásnych budúnkoch, do jakých my
máme štestia sa schádzavať, lež v
podzemných skríšach, kriptách, v
tmavých pivnicách, v smradlavých
dierach, jaskiňách. v oddálených od
ĺudského škreku izbách, áno v plesnivých, vlhkých hroboch mučedlnikov a
viznávačov Kristovych sa schádzavali,
Tu nebolo žádnéj okresy, žádnych drahých zlatom, sriebrom ozdobených pilierov, slupov. Len opravdivá nábožnosť dovjedna sídených viznávačov
Kristovych jich ozdobovala; žáden
zvuk zvonov, ani hlas organov uši sídených kresťanov nerozveseloval, len
sa tu hlubokosrdečné vzdýchy a hlasy
nábožných spevov rozliehaly a oblakami k Bohu zanášaly; bár aj slabé
sveticlko zo svetidiel v tmavých nocach pomihotávalo, lež sa tým jasnejšia žára kresťanskéj lásky k Bohu a
bližnému u nich. Jakožto verných nasledovníkov Krista. zjavovala. - Uprosried shromaždených, pohožnosťou
preníknutých starodávnych kresťanov býval običajne hrob nekterého
pre! vieru Kristovu usmrteného mučedlníka zložený, na kterom bol znak
nášho vikúpenia, kríž svatý vistavený.
Tento bol oltár, na kterom predotcovia naši nekrvavú obetu nového zákona. t. j. sv. omšu obetúvali; a preto sa
ty mesta kostolmi menujú; bo na kosťach mučedlníkov a viznávačov Kristovych boly a sú až podnes vistavené;
poneváč sa v každom oltári ostatky
reliquiae svatých nachádzajú. Na pamiatku starodávných časov, v kterých
sa služby božie, v noci na skritých
mestach len pri švetlacti vikonávaly,
zažihajú sa aj na bielom dni sviece na
oltároch našich na pamiatku: že .prví
kresťani služby božie v smradlavých
podzemných kriptách a jaskiňách vikonávajúc, tyto pre nepríjemný vzduch vikádzať museli, upotrebúvajú sa
pri našich službách božích kadidla,
které boly už v starom zákone z rozkazu božieho užívané, predobrazované,
od Izaiáša proroka týmito slovami
predpovedané: ,,všetci zo Sáby prijdu,
zlato a kadidlo nesúc a chválu Pánovi
zvestujúc“ (lzai. 60, 6.), a príkladom
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sv. troch králov posvatené, kterí „poklady svoje otvoriac Kristu obetovali
dary: zlato, kadidlo a mirhu“ (Mat. 2,
11.). Po úbehu try sto rokov šťastne sa
zvrtly časy: sv. kríž utlačený zvíťazil
pod velkým Konštantinom rimským
cisárom; najchírečnejšie chrámy Pána
sa nákladne, úpravne, nádherne staväť počaly; služby božie kresťanov do
verejnosti vstúpily, pravá viera zvíťazila a Ježiš všade bol za pravého Boha
uznatý, v kostoloch zvelebovaný a
jeho najsvatejšie meno bolo, je a bude
až na veky s uctou a poklonou vislovené. Takto, m. Kr.! víťazí a zvíťazíť musí
pravda! Takto zvíťazil Zakladateĺ našej samospasitedlnéj viery Kristus a s
nim zvíťazily chrámy Pána. Len ste vy,
drahí farníci strečňanskí! až doteraz s
chatrným, viac nejakéj stodole podobným domom božím spokojní byť museli; vy ste cestovateĺa na tamten nad
Váhom visutý, povestný zámok, na
starodávné blahoslavené časy kresťanstva upomínali. My už teda, bud
Bohu česť a chvála! v našich pokojných časoch kresťanských na všetky
strany krásnymi pamätnými chrámy
obohatení, len o to starosť musime
mať: aby sme chrámom a službám božím prisluchajúcu uctu a vážnosť preukazovaľi. Ked skumavejším okom
všestrannú víbornosť a vznešenosť
našich kresťansko-katolických Bohu
samému alebo k ucte svatých jemu
posvatených a nad starozákonný
chrám jeruzalemský vivíšených chrámov ohlädhem; ked pozornejšou
mislou slova svatopísemného kazateĺa starého zákona postíhnem, kterými ĺud izraelský k uctivému držaniu
sa v chráme božom napomína: „Varuj
nohy tvoje, ked do domu božieho
vchádzaš a priblíž sa, abys slovo božie
slyšal“ (Kazat. 4, 17.), t. j. id s velkou
uctívosťou do chrámu, ani sa v ňom
sem i tam márne neprechádzaj, lež
pristúp na blízko ku kazateĺovi, abys
slovo božie slyšal; ked povážim: že
Kristus Pán nie len vihnal predávačov
a kúpcov z chrámu jeruzalemského, A
práve tam nič nepredávalí ani nekúpovali, len to, čo k obete prináležalo;
ale sa pritom tak rozhorlil, že nechcel
dopustiť, aby kdo jakékolvek nádoby
cez chrám niesol; ach, čím menej by
bol strpel, aby sa nekdo v ňom sem i
tam nestydate ohlädal, lahkomiseĺne
si počínal, sa smial, iným v modlitbe
prekážal a pohoršenia dával? ked
všetko toto povážim., zdá sa mi byť
vec skoro nemožná, aby katolickí
kresťani chrámy svoje mrzkým držaním sa v nich zneuctili, které sú nad
chrám jeruzalemsky vzácnejšie a
vznešenejšie. V tomto bola len truhli-

ca smluvy Pánovej a trón boží, Cherubíny; lež v našich chrámoch je najsvatejšia svátosť oltárna, v kteréj je
Kristus jako Boh i človek spolu prítomný. V tamtom sa len hovada Bohu
obetovaly; v týchto ale býva sám
opravdivý Sin boží obetovaný. V tamtom sa krv nerozumnych hovád vilievala; v týchto sa ale telo i krv vteleného v Sina božieho obetuje. Zdá sa mi
byť vec skoro nemožná, aby sa katolickí kresťani pred opravdivým. pod
spósobom chleba a vína prítomným
Bohom v chráme svojom nekorili který, chrám je nad to mesto vznešenejší,
o kterom Jakub vidiac na ňom visoký
až do neba sahajúci rebrík, riekol:
„Jak hrozné je mesto toto, není tu iného, okrem dom boží a brána nebeská“
(Gen. 28, 17.). Zdá sa mi byť vec skoro
nemožná, aby, nehovorím, jako kresťani, lež jako rozumní ĺudia všemohúcemu Bohu a Pánu, „v kterom žijeme,
híbame sa a trváme“ (Sk. ap. 17.28.),„
který slunku svójmu na dobrých, i na
zlých vichádzať káže; a dážd na spravedlivých i nespravedlivých dáva“
(Mat. 5, 45.), poklonu svoju v tak víborných, v tak vznešených domoch
jeho vďačne nepreukazovali, služby
jeho, nekonali, na hriešne kolena neklakali, ruky k nemu nespínali, v prsa
sa nebili, za odpuštenia hriechov ho
neprosili; slovom: zdá sa mi byť vec
nemožná, aby sa človek jakokolvek
múdry, jakokolvek zámožný opovážil
k ucte Stvoriteĺa svójho zriadené služby zneucťovať, zapovrhovať, dobre
vediac: že kdo dom Pána zneueťuje,
zneucťuje samého v ňom prebyvajúceho Boha; že kdo dom Pána zapovrhuje, zapovrhuje rozmluvy s Bohom;
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bo my tu k Bohu mluvíme, ked sa k
nemu modlíme; Boh ale k nám mluví,
ked sa nám slovo božie káže. A predca,
bohužáĺ! nachodia sa v týchto časoch
vätším dielom kresťani, ktorí z domu
modlitby brloh lotrov robia (Mat. 21,
13.), na kterých sa všetkým právom
móžu vsťahovať slova sv. Pavla korintských kresťanov takto karhajúceho: „Či nemáte, domov k jedeniu a pitiu? či potupujete božú Cirkev ?“ (1.
Kor. 11, 22.) Či nemáte dosť času
doma sa shovárať, prechádzať, smiať,
šeptať, na časné veci misleť, či máte
týmto ešte aj chrám boží naduživať,
zneucťovať? Nachodia sa kresťani,
kterí sú zato: že smilnýma očima i srdcom chrám Pána poškvrňujú, vätšieho
trestu hodní, jako tí, kterých sv. zlatoústy Ján zato: že sa v chráme pri službách božích shovárali alebo smiali,
ostro karhal nasledujúcimi stovami:
„Vidím nekterých, čo sa stojačky shovárajú, ked sa modlitby konajú: áno,
vidím nevážnejších z nich, nie len ked
sa modlitby konajú, lež i vtedy, ked
kňaz posvacuje. Ó, hrozná vec! . . . Či
nevieš: že tu s anjelmi stojíš;“ hovorí
dálej, „že s nimi spievaš, s nimi Boha
chváliš, a stojíš smejúc sa? Či není
dívu, že hrom nie len do tých, kterí to
robia, lež i do nás neudiera? Slušne
zaiste by mal krom pre ty vístupky udreť. Tu je král vojsko svoje ohlädajúci;
a ty stojíš! a smeješ sa pred očima
jeho, smiech si za nič nepokladajúc?
Lež jak dluho budem jich napomínať?
jak dluho budem jich trestať? Či by nebolo lepšej, aby takí, jakožto škodliví,
pohoršiví, bezbožní, a všetkéj zlosti
plní boli z chrámu vihnaní?“ (sv.zlat.
Ján. kň.5. Hom. 40.). Nachodia sa, bohužáĺ! kresťani, kterí z chrámov, kázňi a služéb božích posmech a žarty
robia, jich za samé pletky, za blúd, poveru a slepotu majú; a preto aj zapovrhujú. Ó, vy múdrci! ó, vy bohopustí
osvietenci! čo tak smíšĺate, zatvorte
len na desať rokov chrámy, len za desať rokov nech prestane kresťanské
viučovania, a uvidíte premenu ĺudského pokolenia, zbadátte o tižto mordármi, cudzoložníkami, pilcami, zlodejmi a zbojníkami preplnené žaláre,
tak: žeby ste sa radšej v tmavom hrobe; bohopustom svete uvideť žádali.
Ach ale, m. Kr.! prečo by ti nemaly byť
vzácne chrámy Pána? ved všetko, čo
tam bedlivé oko tvoje zazre, ku tvojmu poučeniu, potešeniu a posilneniu
slúži. Opreš oči tvoje na oltár? ozve sa
ti: pre teba, kresťane! pre teba tiekla
predrahá krv Boha tvójho; pre teba
ešte býva každý deň pri nekrvavéj
obete sv. omše obetovaná; bedli, aby si
sa vikúpenia tvójho nehodným neuči-

nil, aby si skrze hriechy tvoje túto sv.
krv noháma nešlapal! Pozreš na okrasu chrámov našich? zbadáš na najhlavnejšom meste, nad oltárom sv.
kríž a začuješ slova tyto: hle, človeče!
takto som ja_teba miloval, miluj aj ty
mňa a príkazy moje zachovaj; bo ja
som to od teba zaslúžil. Pozreš na krstedelnicu? ozve sa ti: tu si sa, človeče!
švetských márností a skutkov diabla
odriekol; tu si od všetkéj špiny hriechu
zmitý súc k údom Cirkve Kristovej pričítaný; preto zaďrž nevinnosť a bez
všetkých hriechov čistotu, na podobu
bieléj čistéj šaty, která sa ti pri krste
sv. podala, svieť čnosťmi, peknými
mravý, jako svieca, kterú si pri krste
sv. v ruke držal. Pozreš na mesto, na
kterom si stál, viznania pravéj víery
Kristovej pri svátosti birmovania obnovujúc? tu ti na pamäť prijsť musí
svaté učenia náboženstva nášho, které máš až do smrti svate zachovať. Tu
sú spovedelnice; či ti, pohlädom na ne,
neprijde na um: jak ťažký kameň ti zo
svedomia odpadnul, ked po uprirrmom viznaní hriechov. po opravdivéj
ĺutosti nad obrazením Pána tvójho, po
sv. slúbe: že sa chceš napozatým každého hriechu chrániť, počuješ ty potešné slova Ježišove: „Odpúšťajú sa ti
hriechy tvoje, id a nehreš viac“! ? Tu
zazreš na oltári prevelebnú svátosť
oltárnu, kterú od hriechov očistený
prijať a tak sa s predrahým Spasiteĺom tvojim spojiť môžeš; prvej ale,
jako k nej pristúpiš, počuješ hlas: človeče! stráž maj nad sebou, aby si sa
tela a krve Kristovej nehodným neučinil. Tu vidíš kazateĺnicu; která ti ustavične dovoláva: drž sa príkazu božieho, plň učenia Kristovo, a dobre ti
bude, tu i večne. Tam spatríš mesto pri
oltári, kde ti je podĺa ustanovenia božieho i podĺa običaja Cirkve sv. všeobecnej daná verná manželka, daný
verný manžel! Tu sa rozpomenieš na
ten sv. sväzok, na ty sĺúby a prísahu,
které ťa vernosťou a láskou ku manželovi tvojmu, ku manželke tvojej až
do smrti viažu. Pozreš na obraz nekterého svatého predstavujúci? začuješ
slova tyto: človeče! nasleduj mňa; ži
čnostne, pobožne. striezlive, jako ja a
budeš šťastný, blahoslavený jako ja.
Slovom: kam sa len oči tvoje zatočia,
všade len samé naučenia, potešenia a
posilnenia v dobrom zočíš, které ti
musia chrám Pána prijemným učiniť.
Vstúpiš do chrámu Pána so studeným
srdcom? hle, tu ťa zohreje, k pobožnosti vzbudí príklad tisícich sídených
pobožných kresťanov, kterí spolu s tebou v jednom meste bývajú, s tebou
jednako radosť i žál, štestia i neštestia
snášajú a z kterých nejední ťa dnes
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zajtra do hrobu ponesú i nekterú slzu
priateľské ucty pri pohrebovaní tvojom vironia. Aj to vidvihuje miseĺ i srdce človeka, ked pod službámi božími
vidí: že sme v chráme božom všetci
spoluúdovia jednej rodiny jedneho
Otca; že sme tu všetci rovnakí; že nás
tu žádné svetské rozdiely nedelia: že
je tu bohatý chudobnému, zámožný
núdznému, vznešený nizkemu, predstavený poddanému pán sluhovi rovný; bo. že Boh na osoby ludské nepatrí,
lež jedine na jejich učinky dobré lebo
zlé: tak teda sú aj služby božie pre nás
poučľivé, ony totižto píšného k poniženosti, skormúteného a málomiselného k uvažovaniu svojej hodnosti
ludskéj napominajú. A ked by ťa ani
toto k pobožnosti nepohiňalo; ani ty
nábožné, posvatného nadšenia plné
spevy, ani ty prenikavé modlitby, které
sa verejne v chramoch Pána vikonávajú, neprejímaly, vtedy si pomisli: že
práve v tom okamžení, v tú hodinu, v
ten deň nedelný a sviatočný, ked ty bez
všetkého náboženského citu, studený
ostávaš; vtedy, hovorím, v celom širokom svete každý opravdivý kresťan
pred Bohom svojím na kolenach klačí;
všetky národy sa modlia; mocnári z
trónov svojich zostupujú, a do chrámu
sa ponáhlajú Bohu Stvoriteĺovi svójmu slúžiť; rolník, remeselník náradia
svoje zanecháva a do chrámu sa ponáhĺa Otca nebeského o požehnania v
prácach svojich prosiť; malé školské
deti spolu i s učitelmi svojimi školu,
knihy zanechávajúc spiechajú do kostola Bohu slúžiť a nevinné ruky svoje v
modlitbách k nemu spínať. Už komuže
by nemaly byť vážne a milé chramy
Pána? Kdože by nepospiechal s radosťou do nich? Kdo by tu nebol povzbudený k pobožnosti? Ked si aj na to pomislíš, ó, človeče! že na tom meste, kde
teraz v kostole stojíš, budú kedysi vnukovia, potomci a prapotomci tvoji
Boha chváliť; ked teba už viac nebude,
oni sa tu asnad ešte na teba rozpamätajú. Možno, že to mesto, které tu teraz noháma šlakuješ, kedysi povdačná
slza tvójho vdačného sina, tvojej céry,
tvójho uprimného priatela pokropí,
ked sa v srdci jejich pamiatka na teba
precíti. Toto a podobné rozmíšlania
móže jedného každého k ucte naproti
chrámom božím nakloniť, najme, ked
si to ešte očam predstaviš: že všetci
títo tu v chráme prítomní, spolu aj s
tebou budú, nehovorím o sto, o päťdesiat rokov, ale ešte prvej, pred súdnou
stolicou Otca nebeského stáť, aby počeť vidali z toho, či deň nedelný a sviatočný ctili? či Bohu verne slúžili? či
chrámy Pána pobožne navštivovali? či
jim patričnú uctu a vážnosť preuka-

10. strana
zovali? Toto všetko teda majte pred
očima, m. Kr. vzácni farníci strečňanskí! kterí sa možete s takýmto krásnym chrámom božím honosiť; pamätajte: že sú chrámy mesta svaté, mesta
od Boha k službám jeho vivolené; a
preto: že ste povinní, jim všetku uctu a
vážnosť častým a pobožným navštivovaním preukazovať; pamätajte: že
tento chrám Pána bude pre vás bohatou na dary na milosti božie pokladnicou, z kteréj si jich tu budete mócť od
Boha vižádať. Tu bude to mesto, na
kterom budete mócť rany svedomia
vášho duchovnými prosriedkami viliečiť; tu sa skrite pred pokušitelom vašim, tu bedlite v modlitbách, aby vás k
zlému nepodviedol; tu sa posilnite k
boju, aby ste sa nie jako pleva každému vetru od dobrého odviàť dali, ale
aby te jako obrovské topoly každému
víchoru zvoditelstva nepohnutne v odpor stáť mohli; ludia! tu budete Stvoriteĺa vášho mať; kresťani! tu bude
Kristus Spasiteĺ náš ustavične prebývať; pobožní! tu bude mesto vašich
duchovných rozkoší; bezbožní! tu budete nad učinkamí vašimi stráž mať;
a preto traste sa pred obličajom jeho;
bratia kresťanskéj striezlivosti! tu budete toho mať, pred kterým ste sĺúb
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kresť. striezlivosti zložili, který vás po
cestách vašich sprevádza a každé
hnutia misle i srdca vášho vidí; preto
„budte striezliví a bedliví; bo protivník
váš, diabol, jako lev ručiaci obchádza
hlädajúc: koho by zožral: jemužto odpierujte silní vo viere“ (1. Pet. 5, 8.9,).
v sv. predsavzatí vašom; tu bude medzi vámi aj spravedlivý Súdca prebývať, který skrze ústa apoštola národov, sv. Pavla krom iných i na opilcov
takyto ortiel viniesol: „ani smilnici ani
modlári ani cudzoložníci...ani opilci...
nebudú královstvom božím vladnuť“
(1. Kor. 6, 9. 10.). inšie nám,m.Kr. a farníci strečňanskí nepozostáva, jako:
klaknúť na kolena, sopnúť ruky k
Bohu a modliť sa týmito slovami: Všemohúci Otče! který nebe i zem naplňuješ a toto mesto zvlášte si ku prebývaniu tvojmu vivolil, učiň: aby tento
ucte a chvále tvojej dnes posvatený a
sv. Žofii velkéj patronke a orodovnici
fary téjto venovaný dom bol domom
slávy tvojej, domom potechy pre utrápených, domom pokoja, domom rozkoší pre nesmrtedlné duše ludské. Vislyš, ach vislyš každého, který bude s
uprimným srdcom ruky svoje k tebe
spínať! Prijmi tento sv. dom pod mocnú opateru tvoju, mocný Bože! odvráť

od neho oheň a inšie neštestia! Chráň
ho pred skazou nepriatela a pred neuctou bezbožníka! Bože! zadrž pri
stálom zdraví aj našho „Najjasnejšieho kráĺa Ferdinanda V-ho a celú cis.
král. Radu,“ aby aj napotom budúnok
tento pod svojou opaterou udržali!
Daj požehnania tvoje a hojnú odplatu
„Osvietenému p. biskupovi Imrichovi
Palugyaymu jako hlavniemu pastýroví,“ který svojim milostivým prosredníctvom ostatnie vrchnosti ku stavaniu chrámu tohoto naklonil. Zachovaj,
Bože!
Pri opravdivéj horlivosti aj kňazstvo,
které bude v tomto dome tvojom nekrvavú obetu sv. omše obetovať, slovo
božie ohlašovať a svaté svátosti rozdávať; požehnaj práce jejich vo vinici
téjto a poteš jich srdečnou dúverou
a láskou farníkov jejich k nim! Daj,
Bože! iaby táto poctivá fara vždycki
bola verným pastýrom opatrená. Požehnaj každého jednotlivca vo fare
téjto na rolách, v remeslach, v hospodárstve, kterí sa teba a sv. príkazov
tvojich nespustí. Naposledy uved nás
všetkých z týchto z kameňa a dreva
staväných domov do domu večnéj radosti, pokoja a slávy. Amen.“
Spracovala: AM

Ukážka historického zápisu v matrike Farnosti Strečno: Prvá birmovka v Strečne, ktorá sa konala dňa 8. septembra 1789 a vysluhoval ju
biskup Nitrianskej diecézy František Xaver Fuchs. Obrázky predstavujú prvú a poslednú stranu zápisu birmovky prvým kňazom v Strečne
Vavrincom Stríberným s jeho podpisom.
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Vzácne povolanie
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Bratia a sestry, každá obec má veľa
dôležitých a vzácnych dokumentov.
Patrí medzi ne i kronika. Z nej je možné dozvedieť sa aj po mnohých rokoch,
čo všetko významné sa odohralo v dejinách obce. Iste aj naša obec prežila
veľa významných chvíľ a teší ma, že
i v kresťanskej oblasti sa udialo veľa
krásnych udalostí. V kronike mi však
chýba jedna zmienka. A to je meno
kňaza, ktorý by počas posledných rokov vzišiel z našej obce. A to je jeden
z dôvodov, prečo som sa rozhodol v
mojom príspevku venovať pozornosť
tejto téme. Druhým dôvodom je to, že
tieto slová píšem práve v Nedeľu Dobrého pastiera, v deň, ktorý patrí kňazskému povolaniu.
Hovorí sa, že človeka nadchne len to,
čo chápe. Niekedy môže povedať príbeh viac, ako povie veľa slov. Verím, že
i príbeh, s ktorým sa chcem s vami podeliť, môže nielen poukázať na dôležitosť kňazského povolania, ale i očistiť
skreslený pohľad, čo majú neraz niektorí ľudia. Páter Mojžiš, ktorý sprevá-

dza pútnikov vo Svätej zemi, spomína,
že keď bol ešte farárom v jednej farnosti, mával mládežnícke sv. omše, na
ktoré prichádzalo veľa vysokoškolákov. Istý neveriaci študent premýšľal,
prečo tam chodí toľko mladých ľudí,
čo im to môže dať. Jedného dňa sa vybral aj on, nie z nejakej nábožnosti, ale
zo zvedavosti a doslova si povedal, že
je zvedavý, čo im ten hlupák bude rozprávať. Božia milosť je veľká. Dotkla sa
už toľkých neveriacich ľudí a dotkla sa
i jeho. Na svätej omši prežil obrátenie.
Ako dospelý sa začal pripravoval na
krst. Spolu s touto sviatosťou prijal i
ďalšie sviatosti a začal žiť aktívne svoj
život viery. Avšak stále nebol vnútorne spokojný. Pocítil, že Boh mu ponúka
viac, volá ho ku kňazskému povolaniu.
Napokon sa stal kňazom. S vďačnosťou v srdci za tieto dary išiel na púť
do Svätej zeme. Pútnikov sprevádzal
práve páter Mojžiš, ktorý o ňom vtedy ešte nič nevedel. Kňaz ho poprosil,
či by mohol povedať pútnikom pár
slov. Vyrozprával im svoj príbeh, kto-

rý ukončil: „Hľa, tu stojí predo mnou
ten, o ktorom som si myslel, že je hlupák a práve vďaka nemu som i ja nielen šťastný človek, ale i kňaz.“ Vieme
si predstaviť, akú radosť vtedy pocítil
páter Mojžiš, ako i všetci pútnici.
Kňazstvo je veľký dar. Len kňazova
ruka nás môže žehnať, len kňazova
ruka nás môže rozhrešovať od hriechov a spájať s Bohom, viesť nás s
istotou na druhý bezpečný breh, breh
opravdivého večného domova.
Sv. Klement Alexandrijský napísal: „V
našej chorobe potrebujeme Spasiteľa,
v našom túlaní sprievodcu, v našej
slepote niekoho, kto nám ukáže svetlo.
Jednoducho, tak ako deti potrebujú rodiča a učiteľa, my všetci potrebujeme
pastiera, ktorý by nás viedol tou najistejšou cestou, ktorá nekončí prehrou,
či zúfalstvom, ale tým najcennejším
večným víťazstvom.“
Modlime sa za kňazov, za kňazské povolanie, ako i na úmysel, aby aj v našej
obce boli kňazské povolania, z ktorých
by vzišli tí, ktorí by nás viedli tou najistejšou cestou, cestou spásy.
Mons. Michal Keblušek, farár

Pracovníčky obecného úradu Vierka Frašková a Gabika Pešková vysádzali zeleňou a
kvetmi ostrovčeky pozdĺž chodníka pre peších na Ulici SNP.

Počas pandémie bola návšteva kostola vylúčená. Počas veľkonočných
sviatkov však bolo možné prísť v obmedzenom režime k svätému hrobu.
Krížová cesta v Mojšovej Lúčke pri
kaplnke na vodnom diele, dielo rodiny
Bittovej, je známa. Doporučenie pobytu v prírode pri obmedzení kontaktov
a možnosť tichého rozjímania boli
dôvodom zvýšenej návštevnosti tohto pietneho miesta na frekventovanej
trase peších a cyklistov.
Pracovníci Obecného úradu v Strečne si všimli potrebu výmeny už svet-

lom a časom narušených zastavení a
zavolali pani Bittovej (Jozef Bitto vlani
zomrel) s ponukou, že zabezpečia vytlačenie nových obrazov a ich ochranu
pred počasím zaliatím do fólie.
Bolo to akoby vnuknutie, pretože
práve v tom čase to chceli, no nemali
možnosť to urobiť. A tak mohol ich
syn hotové obrazy od nás nainštalovať a každý, kto si pripomenul modlitbou najväčšie kresťanské sviatky na
tomto mieste, robil to už v priestore
obnovenej krížovej cesty.
-pa-
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Z našej školy
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Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Milí rodičia a priatelia základnej školy, pevne veríme, že máme za sebou najdlhšie krušné a náročné obdobie vzdelávania našich žiakov, ktoré spôsobila pandémia. Skúsime ho stručne zrekapitulovať.
Od 26. októbra 2020 celý druhý stupeň prešiel na dištančné vzdelávanie,
ktoré trvalo až do nedávna. Prvý stupeň prešiel na dištančný spôsob výučby hneď po vianočných prázdninách.
Koncom januára 2021 sme privítali v
škole prvé deti z prvého stupňa. Ich
rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo nemali dostatočný prístup
k IKT. Od februára sa brány našej školy otvorili pre celý prvý stupeň, čo sa
po nejakom čase zmenilo kvôli karanténnym opatreniam pozitívnych prípadov COVID -19. Po jarných prázdninách sme mali v škole okrem jednej
triedy, ktorá zostala v karanténe, celý
prvý stupeň, čo však bolo prerušené
zhoršením epidemickej situácie a väčšina detí prvého stupňa musela opäť
prejsť na dištančný spôsob výučby. Po
Veľkej noci mohli nastúpiť do školy
už všetky deti prvého stupňa. Vďaka
zlepšovaniu epidemickej situácie sa
od 19.4. 2021 vzdelávajú prezenčne v
škole aj žiaci 8. a 9. ročníka a od 26.4.
aj žiaci 5., 6. a 7. ročníka. Druhý stupeň sa až pol roka vzdelával pomocou
výpočtovej techniky dištančným spôsobom.
Počas dištančnej výučby sme sa snažili pomôcť rodinám žiakov, ktorí mali
nedostatočné vybavenie výpočtovou
technikou. Vďaka viacerým darcom,
ktorým vyslovujeme veľké ďakujem,
sa nám podarilo získať počítače a notebooky pre tieto deti. Až 7 žiakom
sme mohli poskytnúť notebooky a
viacerým aj sluchátka s mikrofónom.
Učitelia sprostredkúvali vzdelávací
obsah žiakom prostredníctvom „online“ vyučovacích hodín cez program
Zoom. Dištančné úlohy sme zadávali
žiakom pomocou programu Edupage,
ktorý slúžil aj na komunikáciu s rodičmi. Snažili sme sa žiakom zabezpečiť
čo najviac „online“ hodín, aby učitelia
mali s nimi čo najväčší kontakt. Toto
obdobie bolo veľmi náročné a uvedomujeme si, že ani tá najlepšia dištančná výučba nenahradí priamy kontakt
učiteľa a žiaka v škole. Rozhovory so
žiakmi po návrate do školy ukazujú,
že všetkým, učiteľom aj žiakom, priamy vzájomný kontakt veľmi chýbal.
Po návrate žiakov druhého stupňa
prebieha tzv. adaptačné obdobie, ktoré im má pomôcť opätovne sa zapojiť do kolektívu a postupne prejsť na
plnohodnotnú formu prezenčného

vyučovania. Kladieme dôraz na socializáciu žiakov, ale nezabúdame ani
na učenie, pretože najmä žiakov 9.
ročníka o krátky čas čakajú prijímacie
skúšky na stredné školy.
Počas tohto obdobia sa žiaci našej
školy zapojili do viacerých súťaží a
olympiád.
Matematická súťaž Pytagoriáda
2020/2021
Matematickej súťaže sa na 1. stupni
zúčastnilo 46 žiakov 3. a 4. ročníka. 14
žiakov bolo úspešnými riešiteľmi tohto kola:
3. tr. – A. Korduliak, M. Oberta, T.
Oberta, J. Horváth,
4.A – A. Štadáni, M. Beháň, P. Mráziková, T. Vojvodová
4.B – M. Jankech, J. Vrbková, E. Tarabová, T. Tavač, S. Kadaši, N. Hanuliaková. (p. uč. Brünnová)
Žiaci 5. až 8. ročníka, hoci sa vyučovali online formou, sa aj tento rok
zúčastnili Pytagoriády. Školské kolo
prebiehalo online formou. Svoje vedomosti a znalosti v matematike si overilo 32 žiakov.
9 žiakov bolo v šk. kole úspešných:
5. tr. – M. Klocáň, G. Troščák,
6. tr. – E. Obertová, T. Kavka, A. Dubovská,
7. tr. – K. Trnovcová,
8. tr. – A. Klocáň, F. Leščinský, S.
Obertová.
Pokračovali ďalej
a absolvovali
okresné kolo súťaže, taktiež online
formou. Tu zanietenie a záujem o matematiku znova prinieslo svoju úrodu,
dvaja žiaci 5.ročníka Michal Klocáň a
Gabriel Troščák boli aj v tomto kole
úspešnými riešiteľmi. Obom chlapcom zo srdca gratulujeme a všetkým
ďakujeme za účasť. (p. uč. Srnečková)
Deň Zeme 22.4.2021
Aj v tomto roku sme v našej škole
oslávili Deň Zeme. Naši prváci rozoberali tému šetrenia životného prostredia a pracovali s enviro-prezentáciou
na interaktívnej tabuli, kde plnili rôzne úlohy. Svoju tvorivosť a vedomosti

využívali v rôznych eko-hrách a eko-výrobkoch. Dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál môže vhodne
poslúžiť. Dozvedeli sa veľa nových zaujímavostí a aj to, že ak začneme malou pomocou od seba, bude to veľká
pomoc pre našu prírodu. Bol to krásne prežitý deň. (p. uč. Martinčeková)
Biologická a chemická olympiáda
Žiačky 9. triedy, Elena Kazimírová a
Katarína Fuňaková, boli úspešné riešiteľky biologickej olympiády v kategórii C. Obe spomínané žiačky boli
aj úspešné riešiteľky v okresnom kole
v chemickej olympiáde, kategórii D.
Veľmi pekné umiestnenie v okresnom
kole biologickej olympiády, v kategórii
E získali žiačky Kristína Trnovcová (7.
trieda) – 3. miesto a Alena Dubovská
(6. trieda) – 4. miesto. Obe žiačky sa
pripravovali celý školský rok, museli ovládať 50 slovenských a aj latinských názvov a základné charakteristiky rastlín. Taktiež si museli vytvoriť
vlastný herbár.
Ďalšie olympiády a súťaže
Naši deviataci sa úspešne zúčastnili
aj okresného kola technickej olympiády: Elena Kazimírova (3. miesto) a Michael Sklenka. Viacerí žiaci 6. ročníka
sa zúčastnili online IQ olympiády. Počas marca a apríla boli žiaci 1. stupňa
zapojení do našej čitateľskej súťaže.
Najlepší čitatelia budú odmenení peknými knižkami.
Zápis do 1. ročníka
Už druhý rok sme sa kvôli pandémii
nemohli osobne stretnúť s predškolákmi a museli sme zorganizovať elektronický zápis do 1. ročníka, ktorý sa
uskutočnil od 6. do 14.4. 2021. Do 1.
ročníka sa zapísalo 21 detí.
Projekty realizované v škole
Od začiatku kalendárneho roka sa
naša škola zapojila do realizácie viacerých projektov. V marci 2021 sme
vďaka projektu ministerstva školstva „Čítame radi“ kúpili do školskej
knižnice 102 kníh v hodnote 800 €.
Vďaka projektu od nadačného fondu
Telekom sme kúpili 11 programovateľných stavebníc „micro:bity“ v
hodnote 950 €, ktoré budú slúžiť na
podporu zavádzania základov programovania a robotiky do vzdelávania na
hodinách informatiky a fyziky. Vďaka
projektu „Robotika u nás dýcha“, ktorý
nám podporila nadácia Orange, sme
zakúpili Lego roboty v hodnote 750 €,
ktoré budú ďalším príspevkom k zavádzaniu robotiky do vzdelávania našich žiakov. V oblasti robotiky budeme
ďalej spolupracovať s katedrou informatiky Fakulty riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity a spoločnosťou
DONGHEE Slovakia.
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Moderné učebne
Zriaďovateľ Základnej školy Slovenského národného povstania – obec
Strečno realizuje v našej škole projekt
Moderné učebne – lepšia budúcnosť
žiakov. Cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov. Projekt v celkovej hodnote 115 472, 76 €
je financovaný zo zdrojov Európskej
únie – Integrovaný regionálny operačný program (IROP), štátneho rozpočtu
a finančnej spoluúčasti obce. V rámci
projektu budú vybudované 3 moderné odborné učebne: jazyková učebňa,
zameraná najmä na výučbu cudzích
jazykov, biologicko-chemická učebňa
a učebňa fyziky. Jazyková učebňa bude
disponovať moderným IKT vybavením – digitálnym jazykovým laboratóriom, ktoré umožní individuálnu
komunikáciu učiteľa so žiakmi prostredníctvom slúchadiel a mikrofónov,
nahrávanie jazykového prejavu žiaka,
individuálne cudzojazyčné náčuvy
žiakov, zadávanie individuálnych úloh
a pod. Učebňa bude vybavená interaktívnou tabuľou a projektorom. Odborné učebne fyziky a chémie/biológie
budú taktiež vybavené interaktívnou
tabuľou a projektorom. Laboratórne
stoly a početné moderné a elektro-

nické pomôcky umožnia fyzikálnu a
chemicko-biologickú experimentálnu
činnosť žiakov. Súčasťou týchto učební budú pomôcky umožňujúce rôznorodú výučbovú činnosť.
Vybudovanie týchto učební bude
materiálno-technickým príspevkom,
ktorý, pevne veríme, pomôže rozvíjať
rôznorodé kľúčové kompetencie žiakov.

Umelecká tvorba našich žiakov
Žiaci siedmej triedy nelenili a zahrali sa na spisovateľov. Vytvorili veľkolepé umelecké opisy, ktorými chceli priblížiť krásy prírody a našej malebnej obce, ktorá tento rok oslavuje nádherné okrúhle narodeniny. Tak
všetko najlepšie, STREČNO!
Naša malebná dedinka Strečno sa rozpína pod úpätím Malej Fatry. Nad ňou sa
týči mohutný kamenný hrad. Cez dedinu tečie tajomná rieka Váh. Dávni obyvatelia
Strečna po ňom zvážali mohutné stromy. Na ostrom kopci Zvonica stojí Pamätník francúzskym partizánom, ktorého vrch je vyšší ako okolité stromy. V okolitých
pohoriach Strečna sa nachádza vyhliadka s rozmanitým výhľadom na okolie . V
studenej doline, kde hríby rastú ako z vody, leží lyžiarske stredisko Ostredok. Každý rok na jeseň sa dedina premení na farebný obraz maliara, ktorý zachytáva žltú,
oranžovú a zelenú farbu vôkol neho. Som hrdý na to, že môžem bývať v dedine,
ktorá sa pýši prírodou takou krásnou a nepreskúmanou ako je tá strečnianska.
(Erik Škorvánek, 7. ročník)
V okrese Žilina leží ľúbezná dedinka Strečno. Je to malá dedinka, ktorá je môjmu srdcu veľmi blízka. Tento malý kúsok slovenskej zeme sa rozprestiera v objatí mohutných zelených hôr. Lúky v obci žiaria šťastím. Na jar je na nich rozprestretých toľko druhov kvetov a toľko vôní, čo dopĺňa ako čerešničku na torte
spev vtáčikov so zlatom v hrdle.
Na vrchu Špicák je postavená drevená rozhľadňa, z ktorej jej návštevníci majú
možnosť vidieť ako na dlani tri hrady - hrad Strečno, Starhrad a Lietavský hrad.
Ak sa rozhodnete vystúpiť na Starhrad, neoľutujete. Hoci je len zrúcaninou, no
krása, ktorá sa vám rozprestiera ako deka pod nohami, je neopísateľná. Vytvorili ju ruky samej prírody. Pre turistov, ktorí vyhľadávajú adrenalín, sú tu plte na
Váhu. Tí, ktorí sa pobavia vtipnými hláškami pltníkov, vám plavbu určite odporučia. Pltníci majú jasný zrak, a preto keď pôjdete okolo skál Margita a Besná,
sa vám nič nestane. Ale nechcem vám prezradiť všetko, príďte sa na vlastné oči
presvedčiť, čím sa pýši naša dedina, ktorá tento rok oslavuje 700. výročie od
prvej písomnej zmienky.
(Nelka Pratáková, 7. ročník)
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Oprava strechy školy
Obec Strečno v mesiaci apríl začala
realizovať opravu bočných častí strechy budovy školy, ktorá bola v havarijnom stave. Dielo Stavebné úpravy
– oprava havarijného stavu stavebnej
krytiny v hodnote 80274,00 eur realizuje firma DHD, spol. s r.o. Martin.
Vďaka tejto investícii sa zabezpečí
bezpečnosť v okolí budovy.
STREČNO je malebná dedinka ležiaca v lone Strečnianskej kotliny, nad
ktorou sa pýši hrad na mohutnom
brale. Obkolesuje ho zelený hodváb
lesov. Krása prírody láka turistov v
každom ročnom období. Na jar všetko rozkvitnuté a voňavé, v lete zelené
stromy kryjú pred slnkom a ponúkajú
tieň, na jeseň všetko farebné ako maliarske plátno a v zime všetko prikryté
bielou prikrývkou. Pod hradom tečie
Váh, dravá rieka, ktorá neľútostne
schmatne všetko, čo jej príde do cesty.
Plte sa každoročne ženú napospas silnému prúdu, ktorý už v dávnych dobách strhával do hlbín pltníkov rútiacich sa naprieč Váhom. Nenadarmo sa
preto hovorí: Tam okolo Strečna cesta
nebezpečná. Povyše hradu, na vrchu
Špicák, medzi nekonečnými závojmi
stromov, sa týči drevená rozhľadňa.
Pohľad z nej ponúka hneď niekoľko
výhľadov. Za Váhom spoza stromov,
ktorých konáre ako ruky ťahajú sa k
nebu s túžbou dotknúť sa ho, sa vytŕča
zrúcanina Starhrad, a pri ľahkom sklonení hlavy aj hrad Strečno. Studnica
nápadov na turistiku je veľmi hlboká.
Na vrchu Zvonica nám Pamätník francúzskym partizánom pripomína bojovníkov, ktorí zahynuli v boji, rovnako aj Pamätník Polom, ktorý je skrytý
v rúšku ticha strečnianskej prírody.
(Kristína Trnovcová, 7. ročník)
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Umelecká tvorba našich žiakov
Strečno ako lastúra ukrývajúca perly Váhu, ktoré skrývajú mnohé krásy.
Lesy, v ktorých počuť nádherný spev
vtákov. Doliny, na ktorých rastie veľké
množstvo prekrásnych kvetov.
Život sa tu podobá životu v raji. Je tu
všetko, čo k životu potrebujem - rodina a priatelia. Bez nich by som toto
miesto nemohol nazvať domovom.
Naša dedina ma vzácnu kultúrnu pamiatku. Je tu kostol sv. Žofie, rímskej
vdovy, ktorý bol postavený v roku
1789.
Slovom sa ani nedá opísať, čo všetko
sa tu nachádza. Moja dedina je najkrajšia v lete. Ranné prebúdzanie pri
nádherných prírodných zvukoch je to
najkrajšie, čo môžem počuť. Ranná
hmla obklopuje každý nižšie obklopený domček, v diaľke počuť len pár áut.
Neďaleko môjho domu sa nachádzajú
rozľahlé polia. Pohľad na ne mi v zime
vždy vyplní prázdno na duši. V diaľke vidno zasnežené stromy, ktoré sa
ohýbajú pod kopcami snehu.
(Marcus Chovanec, 7. ročník)
•••••••••••••••••••••
STREČNO
Malebná obec, volajúca sa Strečno, je perlou na Váhu. Prvé starobylé písomnosti sa našli z roku
1321. Naša obec v tomto roku 2021
oslávi svoje okrúhle narodeniny, a
to už 700 rokov. Vďaka svojim pamiatkam tu na návštevníkov dýcha
história a kultúra na každom kroku. Na vstupe vás privíta Pamätník
francúzskym partizánom na vŕšku
Zvonica. Biela mramorová stavba
bola postavená na počesť francúzskych partizánov, ktorí udatne bojovali v 2. svetovej vojne po boku
našich slovenských partizánov a
bránili tak našu obec a vlasť pred
fašistami.
Z pamätníka sa zahľadíme nadol,
kde vidíme kostol sv. Žofie. Je v
skutku nádherný, svojou veľkosťou
a majestátnosťou patrí k dominantám obce. Kostolná veža sa šplhá
vysoko k oblakom ako vrch Veľký
Kriváň v neďalekej Malej Fatre.
Hlavnou dominantou Strečna je
hrad. Týči sa na skalnatom brale
na rieke Váh. Z hradu je nádherný
výhľad na okolitú prírodu a dedinu
máme ako na dlani. Odvážnejší turisti sa môžu povoziť na drevených
pltiach na rieke Váh, ktorej voda
veselo tečie okolo väčšej časti obce.
V našej obci je čo obdivovať! Neveríte? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.
(Viktória Benedigová, 7. ročník)

Naša dobrá online škola
Naša dobrá online škola,
každé ráno nás volá.
Naše učiteľky nás učia,
ale my si myslíme, že nás mučia.
Na stole máme knihy,
z druhej strany stola ryhy.
Niektorí sa popri učenia hrajú,
učitelia im za to poznámky dávajú.
Po hodinách si môžeme oddýchnuť,
no ja si idem k playstationu sadnúť.
Prosím, nech to nikdy neskončí,
ale báseň je už na konci.
Tomáško Oberta, 5. ročník
•••••••••••••••••••••
Online škola
Online škola, tá nás baví,
skoro nemám žiadne chyby.
Učím sa cez ňu s radosťou
v mojom dome snov.
V pondelok mám matiku,
v utorok zas techniku.
Už sa na ňu veľmi teším,
už na stoličke sedím.
Nikolka Beháňová, 5. ročník
•••••••••••••••••••••
Naša online škola
Online škola, online škola,
toto je tá celá veda:
napojíš sa na hodinu
matiku a slovenčinu.
Napojíš sa cez počítač
a už si na hodine.
Je tam pani učiteľka,
ktorú všetci poznáme.
Lucka Balogová, 5. ročník
•••••••••••••••••••••

Sme online
O ôsmej sa pripojím
o štyridsať minút odpojím.
Dvadsaťminútová prestávka
potom zase matika.
Po matike anglina,
ukončí to slovina
Nakoniec sa usadím k telke
pozrieť všetky filmy na Jojke.
Sofinka Beháňová, 5. ročník
•••••••••••••••••••••
Online škola
Online škola, to je sranda veľká,
keď do nás hučí učiteľka.
Naučí nás písať, čítať,
na matike počítať.
Deň za dňom pod stresom a tlakom,
čo spôsobí našim žiakom?
Už nechcem byť otrokom
pod koronovým nátlakom.
Tobiáško Gašper, 5. ročník
•••••••••••••••••••••
Nová škola
Online škola je tu nová
je v nej veľa zábavy,
Musíme tam poslúchať
ani nežuť žuvačky.
Musíme sa aj tak učiť,
nemôžeme podvádzať,
Môžeme tam aj čaj piť
už chcem v škole byť.
Sebastiánko Čiško, 5. ročník
•••••••••••••••••••••
Nie je to až také zlé
Starký mi vraví,
či ma ešte škola baví,
odpovedám mu, že nie,
veď mi zadok na stoličke ,,zhnije“
Online výučba ma baví viac
menej hodín a skúšania zas,
toto sú moje pocity,
dúfam, že vás pobavili.
Lukáško Tavač, 5. ročník

Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov

Projekt na zriadenie odborných učební s plnohodnotným vybavením v budove ZŠ SNP v Strečno.
Aktivity projektu:
Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne
Obstaranie vybavenia biologicko – chemickej učebne
Stavebné úpravy odborných učební
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP):
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení Žilinský samosprávny kraj
Prijímateľ: 			
Obec Strečno
Celkové oprávnené výdavky:
116 266,72 eur
Výška NFP: 			
110 453, 38 eur
				
(95% oprávnených nákladov)
Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa:
				
5 813,34 eur (5%)
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Pernatá zver v našich lesoch a okolí
Z hľadiska zoologického rozdeľujeme poľovnú, ale i nepoľovnú zver na
srstnatú a pernatú.
Pernatá zver je označenie pre určitú
skupinu druhov vtákov , ktorými sa
zaoberá i poľovníctvo. S niektorými z
nich sa môžeme stretnúť a vidieť ich
u nás a v blízkom okolí. Medzi chránené druhy dravcov patrí orol krikľavý, ktorý pred pár rokmi zahniezdil
v časti Grúňa. Ďalej výr skalný, naša
najväčšia sova.
Krkavec čierny sa živí najmä uhynutými živočíchmi. Pri ranných prechádzkach ho môžete vidieť, ale i
počuť za letu ako hlasno kráka pri vyhľadávaní potravy. Je zaradený medzi
poľovnú zver s celoročnou ochranou.
Jastrab lesný a jastrab krahulec
lovia cicavce a vtáky, najmä holuby, a
preto sú v nemilosti chovateľov holubov.
Myšiak lesný patrí u nás k najrozšírenejším dravcom, a pritom je užitočný. Veľkú časť jeho potravy tvoria
hraboše poľné. Vidieť ho lietať ponad
polia. Niektorí ľudia si ho mýlia s kaňou močiarnou, ktorá u nás nehniezdi.
K vzácnym druhom zveri patrí aj
tetrov hlucháň. Žije vo vyšších polohách na hranici lesa. Jeho početnosť
klesla vplyvom zhoršujúcich sa životných podmienok. Jeho stavy ovplyvňujú aj predátory ako sojka, kuna
lesná , kuna skalná a iné. U nás sa už
prakticky nevyskytuje. Pre informáciu, na Slovensku hniezdi 500 až 700
párov tetrova, lokálne v pohorí Tatier,
Malej a Veľkej Fatry a v Kremnických
vrchoch.
V našich lesoch žije aj jariabok lesný. Je to kurovitý vták, ktorý patrí medzi poľovnú zver a je možné loviť ho v
určitom čase. Loviť sa môže iba kohút,
sliepka je chránená celoročne. Veľkým zážitkom bol lov sluky lesnej na
jarnom ťahu. Sluka je sťahovavý vták,
prilieta k nám v marci a odlieta v októbri. Zmenou EU legislatívy sa zmenil
i čas lovu z jarného ťahu na jesenný, a
tak záujem o jej lov poklesol.
Z pernatej poľovnej zveri možno u
nás poľovať prakticky iba na kačku
divú. Jej lov na rieke Váh a Vodnom
diele Žilina je však rizikový, pretože
sa po ceste okolo priehrady pohybuje
množstvo chodcov, cyklistov a rybárov.
Spoločné poľovačky na drobnú zver
ako bažant poľovný, zajac poľný sú
u nás len spomienkou. V osemdesiatych až deväťdesiatych rokoch, keď sa
u nás začalo s veľkoplošným obhos-

podarovaním a používaním chemických postrekov, začali stavy drobnej
zveri, a to nielen u nás, klesať. K tomu
sa ešte pridružili predátory ako líška
a túlavé psy. Mnoho drobnej zveri, zajacov, bažantov a inej pernatej zveri
uhynulo pod kolesami áut na hlavnej
ceste I/18.
Pred dvoma rokmi auto usmrtilo
počas jedného týždňa 2 kusy výra
skalného. Je to neuveriteľné, ale je to
tak. Stalo sa to pod hradom Strečno.
Zrejmé je, že auto usmrtilo zajaca, výr
vzlietol na úhyn ako na potravu a bol v
nočných hodinách zachytený prechádzajúcim autom.
Starostlivosti o drobnú zver venujú
členovia poľovného združenia zvýšenú pozornosť. V rámci poľovného
revíru sú vybudované v poľnej časti
zásypy pre bažantiu zver , ale i zajace.
Tieto zásypy sa napĺňajú pred zimou
a v čase núdze pre zver. Redukujú sa
odlovom aj stavy líšok.
Pred niekoľkými rokmi sme uvažovali o tom, že sa znovu pokúsime o
zazverenie revíru bažantmi a zajacmi.
Od tohto zámeru sme odstúpili. Jedným z dôvodov bolo i to, že premávka
na ceste, ktorá prechádza pozdĺž celého revíru od Mojšovej Lúčky po Čierny potok na hranicu okresu Martin,
je tak frekventovaná, že nie je možné
vykonať úmysel zazverenia, aj vzhľadom k tomu, že nebol ukončený tunel
Višňové - Dubná skala.
V samotnej obci a okolí žije aj množstvo inej vtáčej populácie. Pred obnovou hradu Strečna, ktorá sa začala v
r.1978 a trvala do roku 1993, skalné
bralo, na ktorom je postavený hrad
bolo „obývané“ rôznymi druhmi vtákov, ktoré hniezdili v skalných dutinách a zrúcaninách samotného hradu.
Naši starší občania si určite spomenú
na najpočetnejších obyvateľov, a to
kavku tmavú, ktorá je o niečo menšia od podobnej vrany popolavej.
Skalný masív hradu bol domovom, a
verím, že ešte aj je, už spomínaného
výra skalného, sovy lesnej, kuvika
vrabčieho, ale aj sokola myšiara. Na
hrade žili aj ďalšie druhy živočíchov,
najmä netopiere. Počas obnovy hradu
a spevňovania hradného brala ho niektoré druhy opustili.
Aj Vodné dielo Žilina-vodná nádrž,
ktorá siaha až po sútok Varínky do
Váhu, sa stala domovom vodného
vtáctva , ktoré predtým na rieke Váh
okrem kačky divej a čajky smejivej
neboli. Pri prechádzke okolo vodného diela možno vidieť volavky po-

polavé, labute biele, čajky smejivé,
viac druhov kačiek, potápky veľké
a malé, lysku čiernu a hus divú. Starosti rybárom robí kormorán veľký.
Väčšina z týchto vtákov odlieta na jeseň na zimoviská do teplých krajín, na
jar znovu prilietajú na svoje hniezdiská, aby založili nové potomstvo.
Naša obec sa nachádza v peknom
prostredí na úpätí Lúčanskej Malej
Fatry na ľavom brehu rieky Váh. Príroda v okolí našej obce s dominantným hradom má svoje čaro. Potvrdzuje to aj množstvo návštevníkov,
ktorí obdivujú pamiatky a krásy našej
prírody a ktorí sa k nám radi vracajú.
V poslednom období sa však v našej
obci, ale aj okolí, rozšírila jazda na
terénnych motocykloch a štvorkolkách po poliach, lúkach, ale najmä v
lesoch. Krkolomné jazdy po lesných
cestách a zvážniciach, ale i priamo po
lese, za veľkého rachotu sú absolútne
nerozumné a trestné. Tieto spanilé
jazdy robia nielen cez deň, ale aj vo
večerných hodinách. V tomto čase
je zver gravidná, začína privádzať na
svet svoje potomstvo. Potrebuje pokoj
a našu ohľaduplnosť viac ako inokedy. Pritom dobre vedia, že čo robia, zle
robia. Samotní občania, ktorí v týchto
časoch vyhľadávajú pobyt v prírode, sa na takéto počínanie mladých
ľudí sťažujú. Nikto vám neberie váš
vzťah k adrenalínovému športu,
ale takto sa to nerobí!
Čím viac ľudí bude chápať úprimné
vzťahy medzi človekom a prírodou,
tým väčšia bude pravdepodobnos, že
sa nám podarí zachovať krásy a rozmanitosť našej prírody, teda aj zvieratá, ktoré v nej žijú, pre budúce generácie.
Štadáni Pavol, PZ Ostredok
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Čiastočné uvoľňovanie športu...
Po viac ako
polročnom čakaní
/presne od 11.10.2020/, kedy sa hral
posledný majstrovský zápas a nastali
prísne pandemické opatrenia, zablikalo svetielko nádeje . Od pondelka
19.4.2021, na základe zlepšujúcich
sa celoštátnych výsledkov COVID-19,
povolila vláda športové tréningy. Aj
keď je to v obmedzenom režime, sme
radi, že sa môžeme opäť stretnúť na
našich ihriskách. V utorok 20.4. sme
si so starostom obce a trénermi vysvetlili možnosti trénovania našich
družstiev. U pripravkárov a žiakov
to zatiaľ nie je možné, pôjde to až
po obnovení CVČ na základnej škole.
Podľa vyjadrenia mnohých rodičov,
ale i samotných hráčov, sa na to už tešia. Náš dorast pod vedením trénera
Petra Tavača začal tréningy v piatok
23.4.21. Prekvapila nás pekná účasť,
keď prišlo až 17 hráčov. A tréner im
dal zabrať hneď na prvom tréningu.
Po dlhej odmlke bolo vidieť radosť a
ochotu trénovať . Naše „Áčko“ sa taktiež stretlo na prvom tréningu v piatok 23.4. 21 . Tréner Marek Mazák nariadil prvý ľahký vyklusávací tréning
doplnený hernými situáciami. Hovoriť o pohybe hráčov smerom von i dnu
je predčasné, lebo do dnešného dňa
nemáme žiadne informácie o dohra-

Brigáda rybárov
22. apríl je každoročne venovaný Dňu Zeme. Rybári práve v tomto
čase pravidelne vykonávajú čistenie
brehov Váhu. Je to záslužná činnosť,
ktorou si nielen kultivujú priestory,
kde budú tráviť (častokrát nenaplnené) chvíle čakania na svoje úlovky,
ale predovšetkým likvidujú dôsledky
ľudskej necitlivosti voči prírode.
V nedeľu 25. apríla v strečnianskom
katastri, pozdĺž Váhu od hradu po
Zlatné vrátane potoka v doline, 15
našich občanov - rybárov, členov MsO
SZR Žilina, naplnilo cca 50 vriec odpadom, ktorého zmes je dôkazom nekultúrnosti a ľahostajnosti každého,
kto sa na ňom podieľa.

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 29. apríla 2021 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

tí, resp. začiatkoch MFS. Musia nastať
ďalšie uvoľnenia, aby sa mohlo naplno trénovať a následne začať hrať, a
to najskôr prípravné stretnutia. Či to
časovo bude možné, počkáme si až
na rozhodnutie SFZ. Veľká pravdepodobnosť je, že súťaž bude, tak ako
minulý rok, anulovaná a začneme sa
pripravovať už na nový súťažný ročník 2021-22.
FK Strečno pripravuje, ak to situácia
dovolí, n á b o r našich detí do futbalových prípraviek, resp. žiackeho
družstva do novej sezóny 2021-2, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. júna 2021
o 10 hod. na našom ihrisku. Zároveň
pozývame i rodičov detí na „Deň otvorených dverí“, aby ste si mohli pozrieť
priestory a podmienky, v akých vaše

deti budú trénovať.
Pozývame ročníky :
- mladšia prípravka 2013, 2014,
2015
-staršia prípravka 2011 , 2012
-žiaci
2007 až 2010
Štefan Tavač, predseda FK

