
Prečítajte si:
Obecné zastupiteľstvo ....................... 1.
Projekt DFS Hajov ................................ 1.
Ocenenie zdravotníkov ...................... 3.
Hodové omša ......................................... 4.
Stretnutie parkinsonikov .................. 5.
Farári v STrečne .................................... 6.
Rozvojové projekty .............................. 8.
Z našej školy .........................................10.
Čo s medvedmi v horách .................12.
Z činnosti DHZ .....................................14.
Plte opäť na vode ...............................15.
Preteky v Malej Fatre ........................16.
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3/2021
Obecné zastupiteľstvo

Dňa 14.6.2021 sa uskutočnilo 18. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová, 
neprítomní: Monika Obertová,  An-
drea Ďurišková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.225/A 
volí overovateľov zápisnice v zložení: 
Ing. Dana Sokolovská, Samuel Zajac. 
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-2. Uznesením č. 225/B volí 
členov návrhovej komisie v zložení:, 
Mgr. Dušan Ďurčo, Ing. Július Ilovský. 
Hlasovanie: 7-0-0-2. Uznesením č.226 
schvaľuje program 18.zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: 7-0-0-2. 

2. Kontrola uznesení
Údržba stromov popri Váhu - je po-

treba opätovne osloviť správu po-
vodia Váhu – orez nebol dostatočný,  
údržba cesty k priemyselnému parku 
- výtlky a praskliny sú odstránené, ne-
dostatky pri moste - ešte neprebehla 
kolaudácia mosta. Uznesením č. 227 
OZ berie uvedené informácie na vedo-

mie. Hlasovanie: 7-0-0-2. 
3. Záverečný účet obce za rok 

2020
Hlavný kontrolór prítomných 

oboznámil s rozpočtom obce na rok 
2020, ktorý bol OZ schválený dňa 
16.12.2019 uznesením č. 99/2019 
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet obce 
bol zostavený ako prebytkový a kapi-
tálový rozpočet obce ako schodkový. 
Navrhol  OZ schváliť záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie s pre-
bytkom 154 828,61 eur bez výhrad a 
použiť prebytok rozpočtového hospo-
dárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške   154 828,61 eur. Uznesením 
č.228 OZ berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k záverečnému 
účtu obce za r.2020. Hlasovanie: 7-0-
0-2. Uznesením č.229 OZ schvaľuje 
záverečný účet obce a celoročné hos-
podárenie s prebytkom. Hlasovanie: 
7-0-0-2. Uznesením č.230 OZ schva-
ľuje použitie prebytku hospodárenia 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 
154 828,61 eur.  Hlasovanie: 7-0-0-2.

Pokračovanie na 2. strane »

Objektívna 
zodpovednosť
O nevhodnom parkovaní v obci, resp. 

porušovaní predpisov o cestnej pre-
mávke na pozemných komunikáciách, 
sa  toho popísalo v Strečnianskom 
hlásniku už neúrekom. Tiež sa tento 
problém preberal aj na rokovaniach 
obecného zastupiteľstva. Niektorí dr-
žitelia a aj vlastníci motorových vozi-
diel si výzvy zobrali k srdcu a začali si 
vo svojich nehnuteľnostiach (pozem-
koch) budovať stojiská na autá poved-
ľa svojich domov alebo pred domom, 
a to  zrušením predzáhradok. Nie kaž-
dý má však dostatočne veľký priestor 
pred alebo vedľa domu. Môžu však 
využiť verejný priestor na parkovanie 
oproti farskému úradu, alebo pozdĺž-
ne na Ulici SNP, tam, kde je označe-
ný  priestor na parkovanie. V záujme 
skvalitnenia služieb máme v pláne 
časť Majera spevniť aspoň makada-
mom a tak vytvoriť možnosť parkova-
nia osobných vozidiel aj tam. V prípa-
de, že ide o firemné vozidlá (dodávky, 
nákladné autá,...)  určené na podnika-
nie, pre tieto vozidlá si musia majite-
lia hľadať iné riešenia na parkovanie. 
Napr. vo svojich nehnuteľnostiach, v 
prenajatých nehnuteľnostiach, alebo 

Pokračovanie na 3. strane »
Podujatie usporiadalo občianske 

združenie Hajov v sále kultúrneho 
domu v Strečne dňa 20. 6. 2021 o 
17:00 hod. Ponúknutý program bol 
uzavretím takmer 2-ročnej tvorivej 
práce členov folklórnych skupín Ha-
jovček a Hajov. Hlavným partnerom 

Duša je vždy mladá

podujatia aj projektu bol Fond na 
podporu umenia a program podporila 
aj obec Strečno a občianske združenie 
Hajov. 

Program vznikol zo zážitkov ľudí, 
z reálnych situácií a predchádzal mu 

Pokračovanie na 14. strane »
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»  Dokončenie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo

4. Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce na II. polrok 
2021

Hlavný kontrolór obce oboznámil 
poslancov OZ s plánovanou kontrol-
nou činnosťou v obci a  predložil ná-
vrh - Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce na 2. polrok 
2021 poslancom OZ. Uznesením č.231 
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra na II. polrok 
2021. Hlasovanie: 7-0-0-2.

5. Prenájom obecného majetku – 
bowling

Obec Strečno opätovne zverejnila zá-
mer na prenájom bowlingu v budove 
telocvične. Bola predložená jedna po-
nuka: STREZEN GROUP, s.r.o., IČO: 53 
724 224, SNP 70/53, Strečno. Záujem-
covia ponúkajú na prenájom 100 eur/
mesačne a pokrytie energet. nákladov 
spojených s prevádzkou bowlingu s 
nájmom na 8 rokov. Na zasadnutí OZ 
odzneli rôzne názory na dĺžku doby 
nájmu. Uznesením č.232 OZ neschva-
ľuje prenájom obecného majetku – 
bowling žiadateľovi STREZEN GROUP 
s.r.o., s dobou nájmu 4 roky. Hlasova-
nie: 3-0-4–2. 

Uznesením č.233 OZ schvaľuje pre-
nájom obecného majetku – bowling 
spoločnosti STREZEN GROUP, s.r.o. 
s dobou nájmu 6 rokov. Hlasovanie: 
4-1-2–2. 

Uznesením č.234 OZ schvaľuje pre-
nájom obecného majetku – bowlingu 
spoločnosti STREZEN GROUP s.r.o. 
Strečno vo výške 100 €/mesačne + 
energetické náklady  s dobou nájmu 
na 6 rokov a s podmienkou prevádzko-
vania bowlingu. Hlasovanie: 6-0-1-2.

6. Odpredaj káblového distribuč-
ného systému 

Obec vlastní káblový distribučný 
systém. Predmetný majetok nie je po-
trebný k plneniu úloh obce pri výko-
ne samosprávy a prevádzkovateľ TES 
MEDIA, s.r.o. Žilina prejavil záujem o 
odkúpenie majetku za účelom potreb-
nej rekonštrukcie, zveľadenia a pre-
vádzkovania. Majetok obce bol znal-
com ohodnotený na sumu vo výške 6 
400 eur. Uznesením č.235 OZ schvaľu-
je odpredaj káblového distribučného 
systému obce Strečno priamym pre-
dajom z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa spoločnosti TES MEDIA, s.r.o. 
Žilina vo výške 6400 eur. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

7. Odkúpenie pozemku pod chod-
níkom SNP

Na základe vyhotovenia geometric-

kého plánu k chodníku SNP bola vy-
členená zabratá pôvodná parcela KN 
C č. 620 za účelom finančnej kompen-
zácie vlastníkov. Výmera zabratého 
pozemku predstavuje plochu 173 m2. 
Znalec ohodnotil pozemok na  22,63 
eur/m2. Na odkúpenie je potrebné 
schválenie OZ, ale nie všetci vlastníci 
boli kontaktovaní a oboznámení s ce-
nou ohodnotenou znalcom. Uznese-
nímč.236 OZ poveruje starostu obce 
k osloveniu vlastníkov pozemkov pod 
chodníkom SNP s akceptáciou ceny 
v zmysle znaleckého posudku a geo-
metrického plánu za účelom odkúpe-
nia. Hlasovanie: 7-0-0-2.

8. Schválenie spolufinancovania 
projektu „Cyklochodník k hradu 
Strečno“

Ide o výstavbu cyklochodníka v dĺž-
ke 135 m so začiatkom pri lávke cez 
Váh po výjazd pltí pri kompe Strečno. 
Stavebný rozpočet na výstavbu cyklo-
chodníka predstavuje sumu 73 773,68 
eur. Schválený rozpočet projektu je 35 
100,00 eur, pridelená dotácia na in-
vestíciu bude vo výške 28 000,00 eur. 
Rozdiel vo výške 45 773,68 eur bude 
obec hradiť z vlastných zdrojov. Reali-
zácia projektu: 09/2021-06/2022. 

Uznesením č.237 OZ schvaľuje re-
alizáciu projektu „Cyklochodník k 
hradu Strečno“ s použitím vlastných 
prostriedkov obce na neoprávnené 
výdavky vo výške 45 773,68 eur. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

9. 6.zmena rozpočtu na rok 2021
Zmena rozpočtu zahŕňa na stra-

ne príjmov a výdavkov: celoplošné 
testovanie COVID-19, projekt MŠ 
- Zlepšenie vybavenia školských je-
dální, projekty ZŠ - Moderné učebne 
- lepšia budúcnosť žiakov a  Zlepšenie 
podmienok vzdelávania,  osvetlenie 
pomníka FP, výstavba chodníka Sokol-
skej ulici a rekonštrukcia domu smút-
ku. Uznesením č.238 OZ schvaľuje 6. 
zmenu rozpočtu na r.2021. Hlasova-
nie: 7-0-0-2.

10. Rôzne
- Schválenie zverenia majetku z 

projektu „Moderné učebne - lepšia 
budúcnosť žiakov“ do správy  zák-
ladnej školy

Zámerom projektu bolo vybudova-
nie odbornej jazykovej, fyzikálnej a 
biologicko-chemickej učebne. Z dôvo-
du ukončenia projektu a komplexnos-
ti výkonu správy zvereného majetku 
je potrebné zveriť majetok do správy 
základnej školy. Uznesením č.239 OZ 
schvaľuje zverenie majetku z projektu 
„Moderné učebne-lepšia budúcnosť 

žiakov“ vo výške 114.016,34 eur do 
správy ZŠ SNP Strečno. Hlasovanie: 
7-0-0-2.

- Sčítanie obyvateľov, domov a by-
tov 2021

V obci bolo sčítaných 97,65% oby-
vateľov. Výdavky na úhradu nákladov 
v súvislosti so sčítaním obyvateľstva 
poskytuje Štatistický úrad vo forme 
dotácie. Odmena kontaktnej osoby 
je stanovená metodickým pokynom 
vo výške 1 000 eur.  Uznesením č.240 
OZ schvaľuje odmenu pozícii kontakt-
nej osoby pri SODB2021 zástupkyni 
starostu vo výške 1000 eur v zmysle 
metodického pokynu.  Hlasovanie: 
6-0-1-2.

- Žiadosť o vyregulovanie potoka
Dňa 14.5.2021 bola  obci mailom do-

ručená opätovná žiadosť p. Richarda 
Drevenáka o vyregulovanie potoka 
v blízkosti jeho pozemku. Potok nie 
je obecný, ale v správe Povodia Váhu, 
ktoré však rieši len povodňové situá-
cie. Objednávka na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie bola zadaná 
ešte v novembri 2020. Projekt by mal 
byť do júla uzavretý, dnes poslal pro-
jektant návrh. Návrh bude postúpený 
stavebnej komisii na pripomienkova-
nie. 

- Žiadosť o odkúpenie obecného 
pozemku

Dňa 20.5.2021 bola na OcÚ doruče-
ná žiadosť p. Boženy Cvachovej, SNP 
94/77, Strečno o odkúpenie obecného 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. 
Pozemok sa nachádza v blízkosti jej 
rodinného domu a daný pozemok 
využívajú. Je potrebné dať vyhotoviť 
geometrický plán, znalecký posudok.

- Žiadosť o sanáciu skalného brala
Dňa 26.4.2021 bola  obci podaná  

žiadosť o sanáciu skalného brala ob-
čanov  Lesnej ulice  v Strečne. Počas 
opravy premostenia na ceste 1/18 sa 
bralo poškodilo natoľko, že ohrozu-
je bezpečnosť občanov i prípadných 
turistov. Bola vykonaná obhliadka a 
následne podaná žiadosť na Minis-
terstvo životného prostredia o inži-
nierskogeologické posúdenie stavu a 
návrhu riešenia. 

- Podnet na riešenie dopravno-
-bezpečnostnej situácie -  Hradná 
ulica

Dňa 9.6. 2021 bol  obci podaný pod-
net na riešenie dopravno - bezpeč-
nostnej situácie na  Hradnej ulici. Ces-
ta je intenzívne využívaná cyklistami 
a často dochádza ku kolíznym situá-
ciám predovšetkým kvôli veľmi rých-
lym jazdám. Obec požiada o odborné 
stanovisko projektanta o možnostiach 
riešenia. Uznesením č.241 OZ berie in-
formácie z bodu Rôzne na vedomie. 
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Hlasovanie: 7-0-0-2.
11. Diskusia
Pripomienky poslancov
Ing. Sokolovská - informovala o pod-

mývaní povrchu vozovky, ktorú robi-
li Štátne lesy a o novelizácii  zákona 
8/2009 o  cestnej premávke 

p. Badibangová - na komunikácii Li-
pová je po prípojke upadnutá jama

Mgr. Ďurčo - informoval o zdvihnutí 
cesty na  Sokolskej ulici

p.Oberta - informoval, že potok v Mo-
čidelnom podmýva hlavnú cestu, tre-
ba odstrániť korene.

 - predložil poslancom 
správu o hospodárení OPS za r. 2020. 

p. Hanuljak - predložil zápis zo za-
sadnutia Komisie pre ochranu verej-
ného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov a konštatoval, že 
starosta obce Strečno za r. 2020 nepo-
rušil ustanovenie Ústavného zákona 
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.

Starosta - informoval, že pri výme-
ne strechy obecného úradu je v rámci 
schváleného rozpočtu možné vyme-
niť aj strechu na prístrešku – sklade, 
alebo riešiť rozšírenie sály KD.  Po 
rozprave poslancov dostal súhlas na 
zadanie projektovej dokumentácie na 
vizualizáciu spomenutých priestorov

Uznesením č.242 OZ berie na vedo-
mie podnety a pripomienky poslan-
cov, správu o hospodárení OPS za 
r.2020 a vyhodnotenie majetkových 
pomerov starostu obce za r.2020.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Elektronické sčítanie obyvateľov 
bolo spustené 15.2.2021 a ukončené 
31.3.2021. Pre obyvateľov, ktorí sa do 
tohto termínu nestihli alebo nemohli 
sčítať, bolo realizované asistované sčí-
tanie, ktoré sa realizovalo v období od 
3. mája 2021 do 13. júna 2021. Mož-
nosť využiť služby mobilného a sta-
cionárneho asistenta sčítania využilo 
v našej obci 129 obyvateľov. Celkovo 
sa v obci sčítalo 97,65 % obyvateľstva. 
Kontaktnou osobou pre sčítanie bola 
starostom obce určená zástupkyňa 
starostu.  Touto cestou sa chcem po-
ďakovať mobilným a stacionárnym 
asistentom v obci za ich pomoc pri 
realizácii sčítavania.  A samozrejme 
vám, obyvateľom obce, ktorým nie je 
ľahostajný prístup k veciam verejným. 

Ďakujeme, že ste sa sčítali. 
Beáta Badibangová

zástupkyňa starostu

priamo vo vozových depách (logistic-
kých centrách).

S problémom, ktorý som tu uviedol, 
sa už dlhodobo stretávame nielen 
v našej obci, ale vo všetkých samo-
správach (obciach, mestách). Mož-
no aj preto došlo k zmene zákona č. 
8/2009 Z.z. o cestnej premávke v 
platnom znení a od 1. 5. 2021 boli  § 
139a)  a nasledujúcimi paragrafmi,   
kompetencie v oblasti riešenia zákazu 
zastavenia a státia, teda nesprávneho 
parkovania prenesené aj na obce a 
mestá. V praxi to znamená, že obce a 
mestá môžu pokutovať porušenia zá-
kazu zastavenia a státia aj formou tzv. 
objektívnej zodpovednosti. Po práv-
nej stránke to znamená, že držiteľ 
motorového vozidla je zodpovedný za 
niektoré skutky vodiča. Obce a mestá 
môžu vyhotovovať dôkazné materiály 
vo forme fotografií a videozáznamov 
za porušenie vyššie uvedených pred-
pisov držiteľmi motorových vozidiel. 

Objektívna zodpovednosť

Držiteľovi  vozidla bude doručený  
rozkaz o uložení pokuty určenej zá-
konom vo výške 78 eur, resp. 198 
eur za neoprávnené státie na vyhra-
denom parkovacom mieste pre osobu 
so zdravotným postihnutím spolu s 
dôkaznými materiálmi (fotografie, vi-
deozáznam). Ak držiteľ pokutu uhradí 
do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí 
uhradiť dve tretiny z tejto sumy. Poku-
ta sa tak môže znížiť na 52 eur, resp. 
132 eur.

Voči rozhodnutiu možno podať od-
por, avšak toto je už proces vzájom-
ného dokazovania, či nastal správny 
delikt alebo priestupok. 

Nuž, posúďte sami, či nie je jedno-
duchšie hľadať riešenie vhodného 
parkovania vozidiel, ako sa naťahovať 
o pokutu, ktorá zníži  váš rozpočet.  
Prosím, urobte všetko pre to, aby vás 
neprekvapil „pozdrav“ vo forme roz-
kazu o uložení pokuty, a to nielen z 
našej obce, ale aj z iných obcí a miest.

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce

»  Dokončenie z 1. strany

Ďalší školský rok je za nami a pred nami, tak ako každý rok, očakávané let-
né prázdniny. Deťom ubudnú školské povinnosti, a tak budú mať viac času pre 
seba a príjemné chvíle môžu stráviť so zaujímavou knižkou. Obecná knižnica sa 
preto zapojila do aktivity „Prečítané leto 2021“. Na každý prázdninový týždeň 
bude pripravená iná téma na čítanie. Pre prvý týždeň od 28.6.- 4.7. to bude: „O 
batohoch a kufríkoch“, ďalšie témy budú postupne zverejňované v našej kniž-
nici. Obecná knižnica ponúka deťom aj dospelým čitateľom množstvo zaujíma-
vých kníh na spríjemnenie tohto obdobia.

Všetkým školáčikom, školákom a študentom prajem príjemné letné prázdniny 
plné nezabudnuteľných zážitkov. Aj počas prázdnin bude naša knižnica otvore-
ná tak ako zvyčajne. Teším sa na vašu návštevu.                            Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenili 23. júna vo Fakultnej ne-
mocnici v Žiline 41 sestier.

Ocenenie odovzdali v troch kategóriách. Vedenie nemocnice práve v tomto 
čase chcelo poukázať na mimoriadny prínos ich obetavej práce, kvalitnú ošetro-
vateľskú starostlivosť a vernosť povolaniu. 

Práve vernosť profesii bola dôvodom vytvorenia jedinečnej kategórie pre ses-
tričky pracujúce vo  Fakultnej nemocnici v Žiline desiatky rokov. Napriek tomu, 
že sú aj v dôchodkovom veku, neodišli ani počas pandémie. Preto v tomto roku 
otvorili Sieň slávy pre päť výnimočných žien, ktoré venovali žilinskej nemocnici 
45 až 47 pracovných rokov. 

Je medzi nimi i naša Mária Tavačová z pediatrie. Majka pracuje na detskom 
oddelení od 4. októbra 1974. Splnil sa jej sen - pracovať s deťmi priamo v ne-
mocnici. Práca ju napĺňa a uspokojuje. Aj keď je už od roku 2014 dôchodkyňou, 
je stále potrebná a oddych vymieňa za pomoc najmenším. Šťastím ju napĺňa 
každý  liečebný úspech, no sú tiež chvíle, keď sa diagnóze pomôcť nedá a smú-
tok prejde i do plaču.

Uvedenie do Siene slávy je ocenením obety a humánneho postoja k zdravotne 
odkázaným. No určite i pre tých, ktorí ocenených poznajú a ich prínos ich napĺ-
ňa hrdosťou. U Majky Tavačovej to nie sú len najbližší a rodina, ale i my všetci. 

/pa/

Ocenenie našej zdravotnej sestre
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Prežívame hodovú sv. omšu k úcte 
sv. Žofie. Už druhý rok po sebe preží-
vame túto slávnosť nie tak veľkolepo, 
ako sme boli zvyknutí po iné roky. V 
minulosti býval na sv. omšiach veľký 
počet veriacich. Po sv. omši bolo  pred 
kostolom pohostenie, hudba, všetko 
to, čo zvýrazňuje radosť.  Iste by to 
bolo žiaduce najmä v  tomto roku, keď  
naša obec slávi krásne jubileum 

- 700 rokov. Zaplnený kostol veriaci-
mi by bol tou najdôstojnejšou oslavou 
a prejavom najväčšej vďačnosti. 

A tak je tu otázka: Môžeme napriek 
obmedzeniam, ktoré, žiaľ, stále platia, 
prežiť  tohtoročnú hodovú sv. omšu   
naplno? Záleží na tom, ako pochopíme  
zmysel  hodovej slávnosti.  Pre kresťa-
na, ktorý ju chce prežiť pohľadom vie-
ry a srdca,  by to mala byť vždy nová 
šanca zatúžiť po hlbšom živote viery. 
A to sa dá vždy. A tak rozhodnime sa 
nelamentovať nad tým, čo sa nedá, ale 
konať to, čo sa dá. Tých možností  je 
naozaj dosť. 

Keď má niekto sviatok, vtedy mu 
vinšujeme  rôzne priania. Takpove-
diac všetci, čo žijeme v našej farnosti, 
máme dnes  sviatok. A preto vás chcem 
každého formou prianí povzbudiť. 

Prežívajte každú nedeľu a prikázaný 
sviatok ako sviatočný deň. Koľko je 
trpiacich ľudí, ktorí celé roky nemôžu 
chodiť do kostola, napriek tomu  pre-
žívajú každú nedeľu vďaka kresťan-
ským médiám sledovaním sv. omše  a 
pokornou  modlitbou. 

Pred časom som pochovával 93-roč-
nú tetu, ktorá už niekoľko rokov ne-
vládala chodiť, preto vždy sledovala 
vo sviatočný deň sv. omšu z televízie. 
Dojímavé je, že  skôr,  ako si ju zapla, 
sviatočne sa  obliekla. A napriek vy-
sokému veku si pamätala  všetko: aké 
boli liturgické čítania, o čom bola ká-
zeň. Vedela to prežívať srdcom.  

Nech príde čokoľvek,  ale  každá  ne-
deľa a každý sviatok nech je pre vás 
vždy sviatočným dňom. Tí, ktorí ne-
máte zatiaľ možnosť ísť pravidelne do 
kostola, sledujte a prežívajte sv. omšu 
online.  Akonáhle príde možnosť cho-
diť bez obmedzení do kostola,  ne-
vynechajte nikdy sv. omšu. Riaďte sa 
zásadou sv. Augustína: „Keď je Boh 
na prvom mieste, všetko je na svojom 
mieste.“  Istý mladík namietal kňazo-

vi, ktorý ho povzbudzoval k pravidel-
nej sv. omši,  že sa tam málo hovorí o 
láske. Vtedy mu kňaz  povedal: „Zapa-
mätaj si - pri každej sv. omši sa hovorí: 
Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za 
vás. Nikde na svete nepočuješ silnejšie 
slová o láske.“

To je moje prvé prianie k vám. Nikdy 
nezabudnite: Najväčšie bohatstvo je 
pokoj duše a ten najcennejší liek je sv. 
prijímanie. A túto možnosť máte všet-
ci. V týždni sa pred každou sv. omšou  
spovedá. Ruku na srdce, bratia a ses-
try, je záujem u všetkých o túto veľkú 
možnosť a najmä milosť? Preto moje 
ďalšie prianie k vám je: Nikdy neostá-
vajte  v ťažkom hriechu, to je to naj-
väčšie duchovné nebezpečenstvo. 

Padnúť je ľudské, a povstať je an-
jelské. Neostávajte len pri tom, čo je 
ľudské, ale konajte aj to, čo je anjel-
ské. Túžte po najväčšom bohatstve a 
najsilnejšom lieku. 

Všetci vieme, že  v kostole to najcen-
nejšie miesto je svätyňa, uprostred 
ktorej je bohostánok. V ňom  ustavič-
ne prebýva najcennejší obyvateľ  na-
šej  obce -  živý Kristus. Každý deň sú 
zadné dvere kostola otvorené. Je mož-
nosť prichádzať kedykoľvek, najmä 
ak idete okolo kostola, na adoráciu, 
na stretnutie s Ježišom. Nech vám toto 
stretnutie, najmä v ťažších a dôleži-
tých chvíľach života nikdy nechýba.

I keď najcennejšie miesto v kostole 
je svätyňa, dnes upriamme  náš du-
chovný pohľad  na stred kostola. Tam 
totiž máme vzácny obraz patrónky 
nášho kostola,   sv. Žofie. Skôr, ako si 
priblížime  jej život, čo je tak  dôležité 
v tento deň, pozrime duchovným po-
hľadom, čo všetko je v strede kostola. 
Na strope sú namaľovaní štyria evan-
jelisti. Nezabúdajme, to sú tí, ktorí  
nám ponúkajú najväčšiu múdrosť ži-
vota. Po bokoch máme sochy Božské-
ho srdca Ježišovho a Panny Márie.  

Vieme, že sochy Božského srdca sú 
dvojaké. Sú také, čo majú roztiahnuté 
ruky a chcú nám adresovať Ježišovu 
výzvu:  „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate.“  A sú sochy, kde Ježiš  ru-
kou ukazuje na svoje srdce, čo pred-
stavuje jeho  výzvu: „Učte sa odo mňa, 
lebo som tichý a pokorný srdcom.“ V 
našom kostole je  nezvyčajná socha 
Božského srdca, jednu ruku má roz-

tiahnutú, ako keby ňou pozývala kaž-
dého z nás, a druhou ukazuje na svoje 
srdce a tou nás chce povzbudzovať: 
Majte vzor v mojom srdci. Buďte vždy 
citliví na tieto nádherné výzvy. 

Ďalej tam máme sochu Panny Márie.   
Ktosi to krásne vyjadril:  Toľko bude 
krásy v našom živote, na koľko ho pri-
spôsobíme životu Panny Márie. V roku 
sv. Jozefa nemožno opomenúť ani  so-
chu sv. Jozefa, ktorý nás učí pokore a 
zodpovednosti. A teraz sa duchovným 
zrakom pozrime na obraz našej pat-
rónky a  priblížme si jej život. 

Svätá Žofia, rímska vdova, bola mat-
kou troch dcér:   Fides, Spes a Caritas. 
Tieto mená v preklade znamenajú 
Viera, Nádej a Láska. Napriek prena-
sledovaniu kresťanov ona  a  jej dcéry 
nikdy neskrývali svoju vieru v  Krista 
a verejne ju vyznávali. Boli si vedomé,  
čo ich za to môže čakať. Stalo sa.  Cisár 
Hadrián si ich dal predvolať. Po celý 
čas sa horlivo modlili, prosiac Pána 
Boha, aby im dal silu vydržať muky a 
smrť. Pred cisárom odvážne vyznali 
svoju vieru.  Po celý čas sa  s matkou 
držali za ruky,  mali ich prepletené ako 
veniec. 

Pred utrpením  matka posilňovala 
dievčatá vo viere, aby vydržali až do 
konca. Cisár ich vyzýval, aby zapre-
li svoju vieru v Krista. Dievčatá však 
svoju vieru nezapreli. Potom boli 
strašne mučené. A ich matke bolo pri-
pravené veľké  mučenie srdca. Muse-
la sa na utrpenie svojich dcér dívať. 
Napokon jej telá dievčat  vydali. Keď 
ich pochovala, zostala pri ich hroboch 
v modlitbách tri dni a tri noci, kým 
sama od žiaľu  nezomrela.  Kresťania 
ju pochovali k jej dcéram. 

Svätá Žofia je vzývaná ako patrónka 
vdov a ľudí v  núdzi. Úcta k nej  bola a 
zostane  veľká.  Bolo jej zasvätených  
mnoho  kostolov. Jedným z nich je aj 
náš kostol.  Svätá Žofia je  znázorňo-
vaná ako dôstojná žena. Na obrazoch  
stojí majestátne v pozadí a jej  dcéry 
stoja pred ňou. Ani jedna druhú neza-
krýva. Všetky sú výrazné. Tak ako to 
má byť. Buďme vďační, že i v  našom 
kostole, na našom zachovalom obraze, 
máme možnosť obdivovať sv. Žofiu s 
dcérami.   

Možno  by sme si položili otázku: 
Sv. Žofia dokázala veľké hrdinstvo, 
ale  ako nás môže osloviť  jej život? 
Nežijeme v dobe prenasledovania. 
Nie sme predvádzaní kvôli viere pred 
mocných tohto sveta. A predsa nám 
môže povedať veľa. Je pravdou, že nie 
sme prenasledovaní kvôli viere, ale je 
pravdou i to, že často sme kvôli viere 
zosmiešňovaní a ponižovaní. A  pre-
to je sv. Žofia povzbudením pre nás 

Hodová slávnosť

Kázeň, ktorou sa nám 16.5. prihovoril Mons. Michal Keblúšek na hody a ktorú sme 
si mohli vypočuť online alebo v obmedzenom počte i priamo v kostole, bola farník-
mi vysoko hodnotená a odporučená i k uverejneniu. Na jej zachovanie, ale tiež pre 
umožnenie zoznámiť sa s ňou čo najširšiemu okruhu veriacich, i všeobecne tiež tým, 
ktorým odkaz, symbolika a význam našej patrónky nie je celkom zrejmý. 
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všetkých,  najmä pre matky.  Na čom 
sv. Žofii záležalo ako matke najviac?  
Aby jej dcéry nezapreli  svoju vieru. A 
na tomto má  od chvíle krstu záležať 
najviac našim rodičom, ako i krstným 
a starým rodičom, aby ich deti, krstné 
deti, vnúčence  nezapreli svoju vieru.

Každé odlúčenie od pravého života 
viery je zapretím svojej viery. Hodo-
vá slávnosť je veľkou výzvou,  robte 
všetko pre to, aby ste si vy, ale aj vaše 
deti chránili opravdivú vernosť. Mno-
hokrát to nie je ľahké. Pýtate sa ako? A 
zároveň často hovoríte: Nedajú si po-
vedať, sme z nich nešťastní. Odpoveď 
je jasná.  Nedá sa počínať  spôsobom, 
ako to  mnohí riešia. Znechutením, na-
dávaním, vyčítaním. To nič nevyrieši.  
Hriech sa nedá riešiť hriechom. Cesta 
je len jedna, príklad osobného  života, 
trpezlivosť, rozvaha a predovšetkým 
modlitba, skryté obety, ba i slzy, tak 

ako to konala sv. Monika. To je to tzv.  
nekrvavé mučeníctvo. 

Hovorili sme si, že dcéry sv. Žofie 
zomreli mučeníckou smrťou, ale ona 
nie. A predsa ju Cirkev berie  ako mu-
čenicu. Tu je ten krásny výraz muče-
nica srdca.   Mučeníkmi srdca ste a 
môžete byť mnohí,  keď budete robiť 
všetko i za cenu bolesti pre zachova-
nie vernosti svojej viery a viery svo-
jich najbližších. Nech vás povzbudia 
slová sv. don Bosca:  „Tŕne, ktoré nás 
pichajú v dočasnom živote, vo večnos-
ti sa zmenia na kvety.“ 

A tak každá hodová slávnosť, i táto 
dnešná,  nás vedie  k túžbe žiť pra-
vé  hodnoty. Ak sa ich budeme snažiť 
žiť, potom budeme vlastniť to,  čo je 
v živote najdôležitejšie, a to je  Božie 
požehnanie. Nech nikomu z vás ten-
to prameň skutočného šťastia nikdy 
nechýba.  

Poznáme miesto, kde z výšav pyš-
ného hradu Strečno vidieť na rieku, 
ktorá sa vinie ako striebristá stužka 
pomedzi stromy a lúky. 

To je to miesto, kde sa uskutočnilo 
celoslovenské stretnutie Spoločnos-
ti Parkinson Slovensko (SPS). Musím 
potvrdiť, že účasť pre 96 členov v 
dňoch 25.-27. júla 2021, bola neza-
budnuteľná. 

Stretnutie sa konalo v Strečne v are-
áli Železničnej spoločnosti Slovensko 
už po piatykrát. Tento raz bolo spoje-
né s valným zhromaždením, ktoré sa 
koná každoročne v inom meste. SPS 
má zastúpenie v trinástich mestách 
Slovenska. V regionálnych kluboch sa 
stretávajú ľudia s Parkinsonovou cho-
robou. Je to nevyliečiteľné neurodege-
neratívne ochorenie postihujúce celé 
telo, charakterizované tromi hlavný-
mi príznakmi – tras, svalová stuhnu-
tosť a zníženie pohyblivosti. Naše hes-
lo znie: „Život je pohyb, pohyb pre nás 
znamená život.“ Stretávame sa podľa 
možností často, aby sme si vymieňali 
skúsenosti, navzájom sa povzbudzo-
vali, rozvíjali spoločenské kontakty 
a hlavne pohybové aktivity. Cieľom 
Spoločnosti Parkinson Slovensko je 
pomáhať parkinsonikom prekonávať 
a kompenzovať následky ich postih-
nutia, pomáha prekonať psychické 
bariéry, poskytovať informácie a po-
radenstvo a hlavne rozvíjať športové 
pohybové aktivity a byť podporou 
pre jednotlivých členov, nakoľko spo-
lupracuje s lekármi, farmaceutmi či 
odborníkmi zo sociálnej oblasti. Ta -
kže v piatok sme si zhodnotili minulo-

ročné dianie, naplánovali, čo by sme si 
priali robiť, pokiaľ nám to pandémia 
dovolí.  

V sobotu ráno v obecnej telocvični –  
ktorej vybavenie a priestory môžu zá-
vidieť aj niektoré mestské telocvične 
- sa konali športové súťaže. Súťažilo 
sa v hode šípok, petangu, bowlingu a 
v stolnom tenise. 

Popoludní sme si užívali splav na 
pltiach v  úseku strečnianskej úžiny. 
Mnohí účastníci nastupovali do pltí 
s malou dušičkou, ale vystupovali 
usmiatí a šťastní, že prekonali sami 
seba a zúčastnili sa splavu. Bolo jas-
né, že sme v rukách profesionálov v 
krojoch odetých, ktorí nám spríjem-
nili plavbu piesňami, úryvkami z lite-
rárnej tvorby, rozprávaním o histórií, 
ktorá sa viaže k hradom a zaujímavej 
prírode. 

Naše dojmy umocnili zistenia, že 
naši pltníci sa v ten deň zúčastnili 
ich tradičného podujatia ,,Strečnian-
skej mašle“ (50 km maratón) a  aj 
napriek tomu našli v sebe toľko sily a 
porozumenia, empatie a kamarátstva, 
aby nás nesklamali. Zúčastnili sme sa 
prvého ročníka športových hier v júni 
2017, štvrtého ročníka  roku 2020, 
aj tohto na počesť Vojtecha Nikschu, 
a zakaždým to bol úchvatný zážitok. 
Mali sme to šťastie, že vždy to boli 
iní pltnici z Prvej pltníckej a raftingo-
vej spoločnosti, oblečení v ľudových 
krojoch. Všetci boli pripravení svojím 
humorne ladeným výkladom pomôcť 
prekonať strach zo splavovania rieky. 
Myslíme, že na také zážitky sa neza-
búda. K večeru nám prišli zahrať a 

zaspievať ľudové piesne mladí hu-
dobníci zo Strečna. Zahrali nám reper-
toár od východu po západ zo všetkých 
krajov, z ktorých pochádzame. Aj sme 
si zatancovali, kto ako vládal, ako ho 
ruky a nohy poslúchali, ale s radosťou 
a obrovskou chuťou do tanca. V pre-
stávke medzi piesňami sa odovzdávali 
diplomy najlepším súťažiacim. 

Ako sa hovorí: ,,V najlepšom treba 
prestať, aj dobrého veľa škodí.“ Pod 
hrdým hradom žijú v symbióze veľmi 
srdeční, obetaví a empatickí ľudia. Pre 
nich na chvíľu každý zabudol na svoje 
žiale a bôle. Vďaka tým, ktorí dokážu 
pre druhých vzbudiť takéto pocity. 

Na záver sa chcem všetkým, kto-
rí mali účasť na príprave tejto akcie, 
poďakovať, hlavne Paľkovi Tavačovi a 
jeho manželke Janke. Cítili sme sa vý-
borne v tomto nádhernom prostredí 
pod hradom Strečno.     

Viera Vrábľová, predsedníčka RK
Klára Košalková, členka SPS

Strečno, oáza pokoja

Poďakovanie

26. júna 2021 nás opustila vo 
veku 82 rokov pani Veronika 
Samcová, dlhoročná predsedníč-
ka miestneho spolku Slovenského 
Červeného kríža. 

Jej práca v ČK bola odmenená 
bronzovou, striebornou a zlatou 
medailou Za prácu obetavosť, hu-
manitu a dobrovoľnú službu.

Prakticky do konca života bola 
stálym organizátorom bezplatné-
ho darcovstva krvi a vždy doká-
zala zabezpečiť účasť, ktorá ra-
dila Strečno k najvýznamnejším 
obciam v tejto vysoko humánnej 
činnosti.

Okrem toho bola aktívna pri po-
skytovaní zdravotnej pomoci aj s 
pomocou svojej rodiny pri množ-
stve akcií usporiadaných obcou i 
inými organizáciami.

Vďaka jej práci a osobnému prí-
nosu ostane v našich srdciach.
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 Pred farským kostolom v Strečne sa 
nachádza hrob kňaza Štefana Tvrdé-
ho. Na jeho hrobe je napísaný epitaf: 
„ HIˇa! Štefan TVRDÝ farár streČnIan-
sky tV pohrobený VeČné spoČInVtIe 
popraj MV pane!“. Ako dieťa som ve-
ľakrát čítala slová epitafu a náramne 
som sa čudovala, prečo to tak, podľa 
mňa, nepekne, hore-dolu, kostrbato, 
tí ľudia, čo kedysi žili, napísali. Nešlo 
mi to do hlavy a dospelí mi to neve-
deli vysvetliť. V jeseni 2019 pán farár 
Michal Keblušek dal hrob zrenovo-
vať, a kým tak urobil, zaujímal sa o 
tohto kňaza a pýtal sa, či nevieme, čo 
tam bolo napísané. Nápis bol už zvet-
raný. V dôsledku poveternostných 
vplyvov strácal svoj pôvodný vzhľad 
a bol takmer nečitateľný. Náš kostol-
ník, Ferko Melo, mu však text doslo-
va „vysypal z rukáva“. Hrob je dnes 
zrenovovaný. Aby sa pôvodný text 
epitafu uchoval pre budúce generá-
cie a nezničil ho úplne zub času, bol 
prekrytý žulovou tabuľou s textom 
epitafu. Záujem pána farára Kebluška 
o tohto kňaza podnietil vo mne chuť 
zistiť o tomto kňazovi niečo viac. 

  Kňaz Štefan Tvrdý pôsobil vo far-
nosti Strečno v rokoch 1861-1878. 
Spočiatku ako administrátor, neskôr 
ako farár. Narodil sa 25.decembra 
1824 v Žiline. Za kňaza bol vysvä-
tený v Nitre 7. augusta 1850. Počas 
štúdií v Nitre, kde jeho rodákom a  
menovcom, a možno aj príbuzným, 
bol v tej dobe titulárny nitriansky 
kanonik a neskôr nitriansky kanonik 
Štefan Tvrdý, ho volali Junior. Ešte 
pred kňazskou vysviackou od roku 
1849 pôsobil vo farnosti Strečno ako 
infirmarius districtualis, čo označuje  
brata alebo sestru, ktorí sú v klášto-
re, či cirkevnom spoločenstve zod-
povední za starostlivosť o chorých a 
za starostlivosť o tých, ktorí sú odká-
zaní na stálu starostlivosť. Správca 
strečnianskej farnosti Ján Husár totiž 
v septembri 1849 vážne ochorel a 
musel ako kňaz rezignovať. Naďalej 
však až do svojej smrti žil na fare v 
Strečne. Do jeho smrti (zomrel 5. ja-
nuára 1850) bolo potrebné postarať 
sa o neho a o jeho farnosť. Staral sa 
o neho mladý bohoslovec Štefan Tvr-
dý. V kňazskej činnosti ho zastupoval 
kňaz Jozef Rusňák, so striedavou po-
mocou kňazov františkána Agapitusa 
Baďuru, Jána Alojza Beliša, varínske-
ho kaplána, z histórie známeho ako 
zanieteného pomológa a pátra Flo-
riána, tiež z rádu svätého Františka 
z Assisi. Po smrti kňaza Jána Husára 

sa Štefan Tvrdý vrátil do Nitry, kde 
v katedrálnom kostole svätého Eme-
ráma pôsobil ako reverendissimus 
magister canonicus junior. V roku 
1855 bol kaplánom v Bošáci, v roku 
1857 vo Valaskej Belej, v roku 1859 
v Považskej Bystrici a následne v Ky-
suckom  Novom Meste. V máji 1861 
prišiel z farnosti Kysucké Nové Mesto 
do Strečna. Bol predovšetkým kňa-
zom, ale aj človekom s veľkou láskou 
k slovenskému národu. Bol členom a 
podporovateľom Matice slovenskej. 
Záznamy v slovenskom periodiku 
Pešťbudínske vedomosti, ktoré uve-
rejňovali zoznamy darcov finanč-
ných príspevkov na podporu Matice 
slovenskej alebo na podporu Mar-
tinského kníhtlačiarenského spolku, 
pravidelne uvádzali ako prispievate-
ľa Štefana Tvrdého. Podporoval vzde-
lávanie slovenského ľudu. Pravidelne 
finančne prispieval na podporu vzde-
lávacích inštitúcií, akou bolo napr. 
gymnázium v Kláštore pod Znie-
vom. Na fare v Strečne, popri ktorej 
viedla cesta do Turca, centra nášho 
národno-obrodeneckého diania, sa 
stretávali so Štefanom Tvrdým jeho 
priatelia, národovci, medzi ktorých 
patril aj kňaz Štefan Závodník, veľká 
osobnosť nášho národného života. 
Lásku Štefana Tvrdého k slovenské-
mu jazyku a jeho znalosť vidno aj v 
zápisoch narodení, úmrtí a sobášov 
v matrike farnosti Strečno. Ako kňaz 
písal latinsky, ale priezviská obyva-
teľov farnosti a názvy dedín farnosti, 
zapísané v matrikách, sa jeho rukou 
formovali do slovenských, dnešných 
tvarov. Štefan Tvrdý mal rád históriu. 
Ako historik aj publikoval. Jeho štú-
dia o šľachtickej (zemianskej) rodi-
ne Stráňavských vyšla v roku 1876 v 
Slovenskom letopise redaktora a vy-
davateľa Františka Víťazoslava Sasin-
ka, I. ročník, tretí zošit, str. 220  pod 
názvom „Pokonanie Stráňavských r. 
1666 v trenčianskej župe“. Stráňavskí 
boli členovia významnej zemianskej 
šľachtickej rodiny zo Stráňav. Z ich 
radov pochádzali mnohí volení rich-
tári mesta Žiliny. Prvým z nich bol v 
roku 1619 Štefan. Na Mariánskom 
námestí v Žiline stojí ich dom s čís-
lom 29. Pán farár Štefan Tvrdý tak, 
ako mnoho slovenských kňazov tej 
doby, poučoval a povzbudzoval ľudí 
vo farnosti aj v praktickom živote. 
Učil ich ako hospodáriť, ako zveľadiť 
svoje hospodárstvo, ako mať z neho 
úžitok, pretože pôvod chudoby videl 
aj v nevedomosti, nevzdelanosti a 

alkoholizme. Obzor, noviny pre hos-
podárstvo, remeslo a domáci život, 
XXI. ročník, číslo 18, vydané v Tur-
čianskom Svätom Martine dňa 30. 
júna 1883, na prvej strane v článku 
pod titulkom „Útočište roľníkov hor-
no-uhorských“ varuje chudobných 
roľníkov Horného Uhorska pred mí-
ňaním peňazí v krčme: “Dosavádnym 
tržením grošov z predatého zbožia 
roľník náš sa nezmáhal, ba upádal, 
bo premrhával mnoho drahého času, 
a potrovil mnoho po krčmách, tých 
blízkych príležitosťach, v ktorých do 
hriechov a skrze ne do záhuby časnej 
i večnej upádal. Vy, milí pp. Bratia, 
roľníci záhorskí, podolskí, vy nevie-
te, jako brat váš horniacky predáva 
tú trochu zbožia svojho, ktoré utrhne 
hospodárstvu svojmu; on tú trochu 
rozmeriava na trošky, nošky, ktoré 
v sajdáku (vreci na chrbte pohodlne 
nesenom) na trhy odnáša; predajúc 
tú ktorú štvrtočku (15 L), kúpi si 
jedno druhé: soli, omasty, petrole-
ja a iné, a navracia sa domov nesúc 
sebou v krčme kúpenú často veľkú 
opicu! Táto mu, ak nie polovicu, no 
iste tretinu, štvrtinu zbožia zožiera.“ 
Nabáda ich k plodnej práci a čo naj-
širšiemu pestovaniu „okopanín, po 
nich jačmeňa a ovsa, hrachu a šošo-
vice a nadovšetko kŕmnych rastlín, 
aby sme pestujúc hojne okopávaniny: 

Štefan Tvrdý, farár strečniansky

Mons. Michal Keblúšek pri hrobe Šte-
fana Tvrdého



7. strana3/2021

burgundicu, zemiaky, mrkev, bôb, v 
teplejších polohách i kukuricu, väčšie 
plochy zeme mali súce pod jačmeň 
pivovarský (vždy dobre platený), 
pod krmné rastliny pre dobytok, pod 
strukoviny vždy v dobrej cene posta-
vené. Keď takto pokračovať budeme, 
požehná nám Boh (jak o to už pohan-
skí Rimania soznávali, príslovne vra-
viac: „Dii laboribus omnia vendunt,“ 
t. j. že Boh prácu odmieňa).“  Ako 
príklad plodnej práce dáva občanov 
Strečna, ktorým príklad dobrej práce 
dával ich pán farár Štefan Tvrdý,  jeho 
pracovitá, šikovná pani hospodárka a 
richtár František  Ondák: „Jak výhod-
né a osožné by bolo pre našich hos-
podárov horniackych oddať sa s ce-
lou silou do chovania lichvy a bravu 
sviňského, máme toho krásny príklad 
na občanoch Strečňanských. Príkla-
dom svojho neb. farára Št. Tvrdého a 
jeho pilnej hospodárky, jako i tamej-
šieho rezkého richtára p. Fr. Ondáka, 
povzbudení  tíže občania oddali sa do 
opatrovania bravov, i zásobujú dobre 
až to radosť videť, vykrmenými kusa-
mi trhy Žilinské, takými kusmi, za 
ktoré po 80 - 100 i vyšše zlatých utr-
žia. Sú jarmoky, z ktorých za predaté 
svine opatrní a chvály hodní  Streč-
ňania odnesú i vyšše 2000 zlatých. 
Keď by za dva tisíc predávali zbožie 
po takých troškách, jako iní susední 
roľníci, či by tie peniaze v celosti pri-
šly do obce ? Nikdy! Strovilo by sa z 
utržených po troškách peňazí zaiste 
niekoľko sto, a koľko zdravia by sa 

podkopalo! Role tiež by z toho ničoho 
nedostaly. Takto ale majú i peniaze 
v úplnej summe doma, Pána Boha a 
blížnych neurážajú a nepohoršujú 
opilstvom toľmä, i zostáva jim hoj-
nosť výborného trusu pre role jejich, 
ktoré poneváč sa jim náhrada dáva za 
to, čo sa z nich vyťažilo, udržiavať sa 
budú v plnej úrodnosti.“ 

  Štefan Tvrdý sa nedožil vysokého 
veku, ale určite žil veľmi aktívnym, 
obetavým životom a pocítili to aj jeho 
farníci v Strečne. Umrel v Strečne 
30.novembra 1878.  O jeho smrti sa 
písalo okrem cirkevného schema-
tizmu aj vo vtedajších slovenských 
periodikách. Texty svedčia, že slo-
venská pospolitosť si ho veľmi váži-
la. Slovenský kalendár z roku 1878 
oznamuje jeho úmrtie so slovami,  že 
sa odobral na večnosť „šľachetní syn 
nášho národa“. Časopis Orol, 12. číslo 
IX. ročníka z roku 1778, str. 338 zasa 
obsahuje nekrológ, ktorý oznamuje, 
že „zomrel v Strečne tamojší katolíc-
ky farár Štefan Tvrdý, rodoľub hor-
livý a zakladateľ slovenských vzde-
lávacích ústavov“. Staršia generácia 
súčasných obyvateľov Strečna zažila 
ešte ujov a tety, ktorí sa narodili v de-
vätnástom storočí. A tí  jej prenechali, 
okrem svojich zážitkov a spomienok, 
aj spomienky a zážitky svojich rodi-
čov a prarodičov. Títo ľudia hovorili, 
že dôstojný pán Štefan Tvrdý bol pre-
dovšetkým veľmi skromný a pokorný 
človek. O tom, že si Strečno zamilo-
val, niet pochýb. Veď v Strečne ako 
bohoslovec a budúci kňaz začínal a v 

Strečne ukončil svoju pozemskú púť. 
  A ako je to s tým nesúmerným pís-

mom textu epitafu na jeho hrobe? Nie 
je to tým, že by ľudia v minulosti ne-
vedeli pekne písať. Ich rukopisy boli 
v mnohých prípadoch oveľa úhľad-
nejšie ako naše. Oni sa učili krasopis 
a potrpeli si naň. V epitafe je takýmto 
spôsobom zašifrovaný významný dá-
tum zo života Štefana Tvrdého. Epitaf 
obsahuje tzv. chronogram, alebo inak 
povedané, chronostikon. Chrono-
gram je zvyčajne pamätný nápis na 
fasádach budov, tabuliach, náhrob-
koch,  obrazoch alebo minciach, pí-
saný zvyčajne v latinčine, v ktorom je 
po správnom zoradení vyznačených 
písmen alebo súčtom hodnoty nie-
ktorých písmen (M,D,C,L,X,V,I), resp. 
rímskych číslic, napísaných majusku-
lou (veľkými písmenami) uvedený 
letopočet udalosti, ktorej sa obsah 
nápisu týka. Je to ozdoba, či šperk 
nápisu. Nápis na náhrobku Štefana 
Tvrdého nie je síce v latinčine, ale 
chronogram je v ňom použitý. V tom-
to prípade je to zašifrovaný dátum 
narodenia Štefana Tvrdého. MDCCC: 
1800, V+V+V+V /len štyri zvýrazne-
né rímske päťky/: 20, I+I+I+I: 4 = rok 
1824. A ak budeme mať odvahu rie-
šiť tento rébus ďalej, nájdeme aj rok 
úmrtia Štefana Tvrdého. Keď si pred-
stavíme v slove Hľa písmeno ľ ako 
L, čiže  rímsku päťdesiatku, máme 
k dispozícii  rímske číslice: MDCCC: 
/1800/ +  L /50/ + VVVV /20/  +   VIII 
/8/  = rok 1878

 - AM-      

Korona vírus znemožnil už druhýkrát po sebe 
usporiadať Beh oslobodenia Strečna. Avšak tak  ako 
vlani ho symbolicky absolvoval MUDr. Ján Hanák. 
Všetci ho poznáme, je nadšencom nášho behu, no 
iba on, i napriek závažným pohybovým ťažkostiam, 
si ho i v tomto roku pripomenul.

I teraz zanechal svedectvo o svojom výkone vo for-
me vizitky, kde je uvedený štart 25. 4. o 12,02 a ako 
tam píše „doplazenie do cieľa“ uzavrel o 13,50 hod.

S pozdravom - Dovi o rok (?) -  sa s nami lúči. I otáz-
nikom vyjadruje obavu, ako to vtedy bude. Veríme však, že predchádzajúce dva 
neuskutočnené ročníky nebudú mať pokračovanie a všetci, ktorí sme zvyčajne 
na štarte, sa tam ako bežci či diváci s doktorom Hanákom stretneme.            /pa/

Pri prechode naším náučným chod-
níkom si všimol náhodný pozorný tu-
rista nepatrne zo zeme trčiaci koniec 
delostreleckej míny. Upozornil na to 
mejlom obecný úrad, ktorý o náleze 
informoval obvodné policajné odde-
lenie.

Výjazd na relatívne presne určené 
miesto zabezpečili policajti a za súčin-
nosti pracovníka OÚ i za priebežnej 
telefonickej komunikácie ho identifi-
kovali. Bolo to miesto priamo v chod-
níku, po ktorom za desaťročia prešli 
tisícky osôb a lesnej techniky. Prvý 
dojem bol teda spojený s konštatova-
ním obrovského šťastia všetkých.

Privolaný pyrotechnik však po zá-
sahu zistil, že išlo iba o koniec míny, 
ktorý zrejme odletel po výbuchu v 
miestach ťažkých oslobodzovacích 
bojov o Polom.                                    /pa/

Muničný nález  
na turistickom 
chodníku

Beh oslobodenia i tento rok symbolický

Ukážka z matriky farnosti Strečno, rukopis kňaza Štefana Tvrdého
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Lávka cez Váh
Lávka cez Váh je pracovný názov na 

realizáciu diela, o ktoré sa obec snaží 
už od roku 2008. Až tretí pokus na zá-
chranu viac ako 60- ročnej stavby vo 
vlastníctve Strečna je pred podpisom 
zmluvy. 

V čase najvyššom, keď sa jej tech-
nický stav hodnotí ako havarijný. Ide 
o momentálne nosný a finančne naj-
významnejší prínos obce pri vytváraní 
zodpovedajúcich podmienok pre zvy-
šovanie kvality života. Strečno vníma 
problém cyklodopravy komplexne, a 
tak aj k nemu pristupuje. Preto využí-
va i ďalšie príležitosti jej systémového 
riešenia.

Projekt s centrálnym názvom Zvýšení 
přístupnosti a bezpečnosti ke kultur-
ním památkám v česko-slovenském 
pohraničí bol podaný v rámci Operač-
ného programu 

Interreg V - A Slovenská republika - 
Česká republika 2014-2020, spolufi-
nancovaného Európskym fondom regi-
onálneho rozvoja 16. 3. 2021. Žiadateľ 
– vedúci partner je Moravskoslezský 
kraj, hlavný cezhraničný partner Žilin-
ský samosprávny kraj a obec Strečno je 
partnerom projektu. 

Ide o investície do cestnej komuniká-
cie III. triedy na českej strane a investí-
cie do cyklotrasy a cyklolávky spolu s 
rekonštrukciou hradnej veže na hrade 
Strečno na slovenskej strane.

Celkové oprávnené výdavky projektu 
sú 3 742 950,42 eur.

Rozpočet Strečna na dielo Rekon-
štrukcia lávky pre peších ponad rie-
ku Váh, pozostávajúci zo stavebných 
úprav pre zvýšenie zaťažiteľnosti a 
úpravu šírkových parametrov pre cyk-
lodopravu,  je 672 239, 83 eur.

Po podpise už pripravenej zmluvy s 
Ministerstvom investícií, regionálne-
ho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky na príspevok poskytovaný 
v zmysle európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF) a v zmysle 
zmien a doplnení niektorých zákonov 
bude pristúpené k realizácii.

Každý partner si bude riešiť parciál-
nu časť vo svojej réžii a zabezpečovať 
jej realizáciu predfinancovaním. 

Strečna sa dotýka nielen lávka, ale 
tiež cyklotrasa a hradná veža, ktorých 
prefinancovanie požadoval VÚC ŽSK.

VÚC ŽSK zabezpečí vybudovanie po-
kračovania cyklotrasy hrad Budatín 
– hrad Strečno v rámci jej 5. etapy od 
súčasného ukončenia pred obytnou 
zónou v Strečne po lávku pre peších a 
tiež rekonštrukciu a stavebné úpravy 
budovy hlavnej veže na národnej kul-
túrnej pamiatke hrad Strečno.

Strečno zrealizuje kompletnú rekon-
štrukciu lávky pre peších. Mala by sa 
ňou získať obnovená plná zaťažiteľ-
nosť (v súčasnosti vzniknuté poruchy 
ovplyvňujú zaťažiteľnosť na cca 50% v 
hladine charakteristických normových 
účinkov zaťažení), vylúčiť nepriaznivé 
detaily na konštrukcii, upraviť statický 
systém a zvýšiť spoľahlivosť mostov-
ky. Úpravami bude dosiahnutá šírka 
pre cyklodopravu – 2 metre.

Harmonogram prác je 06/21 – 
12/22. V tomto období prebieha prí-
prava verejného obstarávania na výber 
realizátora prác s kritériom najnižšia 
cena. Pri samotnej realizácii bude tre-
ba zohľadňovať a posudzovať nielen 
obmedzenia prechodu cez lávku, ale 
tiež biorytmy s ohľadom na hniezdiace 
vtáctvo.

Ide sa o jednu z najväčších investícií 
Strečna posledných období. Nutnosť 
rekonštrukcie je zrejmá na prvý po-
hľad a postoj obce je postojom dobré-
ho hospodára, spravujúceho majetok, 
ktorý slúži nielen jeho občanom. Celá 
agenda vyžadovala veľa úsilia a snáh 
počas niekoľkých volebných období. 
Blížime sa k finálu a veríme, že úsilie 
bude zhodnotené dielom, ktoré svojimi 
technickými parametrami, ale aj archi-
tektonickým riešením bude dlhodobo 
svedkom nielen cezhraničnej spolu-
práce, ale aj prístupu samosprávy k sú-
časným požiadavkám a potrebám.

Cyklochodník k hradu Strečno
Projekt, ktorého vyhlasovateľom je 

Region Bíle Karpaty – správca Fondu 
malých projektov pre program Inter-
reg V-A Slovenská republika – Čes-
ká republika v spolupráci s hlavným 
cezhraničným partnerom – Žilinským 
samosprávnym krajom,  bol podaný 8. 
1. 2021. 

Partnerom projektu cezhraničnej 
spolupráce bola pre Strečno už tra-
dičná, overená a vždy spoľahlivá obec 
Horní Tošanovice.

Projekt s maximálnou výškou prí-
spevku z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja – 30 tis. eur pre in-
vestičné projekty umožňoval až 80% 
celkových nákladov smerovať na in-
vestičnú aktivitu.

Vzhľadom na špecifický cieľ výzvy – 
Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a 
prírodného dedičstva pre obyvateľov a 
návštevníkov –   sme sa rozhodli podať 
projekt pre vybudovanie cyklochodní-
ka k hradu Strečno. K tejto investícii 
sme mali dlhodobo pripravené podkla-
dy a potrebné náležitosti.  

Takže hlavnou náplňou projektu 
bude vybudovanie 135 m úseku cyklo-
chodníka od  vyústenia cyklonapojenia 
na lávku, ktorej riešenie je predmetom 
následne popisovaného projektu, po 
výjazd pltí z prístavu pri kompe.

Celkové rozpočtové náklady  stavbu 
Cyklochodník sú 73773,68  eur. Pro-
jektom sme požadovali maximálnu 
možnú čiastku – 28 tis. eur, ktorá pred-
stavuje  79,77% jeho rozpočtu – 35 
100 eur.

V procese hodnotenia nebola kráte-
ná žiadna položka, a tak v najbližších 
dňoch bude obci Strečno predložená 
zmluva na podpis v úhrnnej sume 35 
100 eur, z ktorých v zmysle pravidiel 
pre žiadateľov z radov samospráv nám 
bude umožnené  čerpať až 85 % zo 
zdrojov Európskej únie, 10 % zo štát-
neho rozpočtu a  obec Strečno sa zavä-
zuje s 5%-nému spolufinancovaniu, čo 
predstavuje 1 755 eur.

Avšak vzhľadom na to, že celkový 
rozpočet na cyklochodník je 73773,68 
eur a možnosť príspevku vzhľadom 
na pravidlá výzvy bolo 28 tis., je v 
tomto prípade potrebný súhlas i na 
dofinancovanie diela v čiastke, ktorá 
predstavuje rozdiel týchto súm, t.j. 45 
773,68 eur. S touto požiadavkou správ-
cu – vedúceho partnera Fondu malých 
projektov regiónu Bíle Karpaty a jeho 
hlavného cezhraničného partnera VÚC 
ŽSK, bolo oboznámené obecné zastu-
piteľstvo, ktorého súhlasom na 18. 
zasadnutí 14. júna 2021 boli splnené 
všetky požiadavky pre podpis  zmluvy 
na dielo s harmonogramom realizácie 
09/2021 – 06/2022.

Okrem hlavnej investičnej aktivity 

Projekty v realizácii a v príprave
I napriek obmedzeniam vyplývajúcim z pandemickej situácie obec Strečno stále 

reagovala na možnosti priebežne vyhlasovaných výziev a podávala projekty, kto-
rých záber pokrýval aktuálne potreby alebo sa týmito možnosťami sledovalo zvý-
šenie kvality života, vzdelávania, občianskeho komfortu a rozvoj doplnkovej infraš-
truktúry. Je možné konštatovať, že snahy boli veľmi úspešné a podarilo sa získať 
prostriedky na diela dlhodobých hodnôt. 

V príspevku sú popísané aktuálne prebiehajúce projekty, ako aj tie, ktoré sú už 
schválené a k ich napĺňaniu sa bude pristupovať, resp. sa už pristupuje v zmysle 
schválených harmonogramov. Pretože ide nielen o zaujímavé, v niektorých prípa-
doch i finančne značné, architektonicky a koncepčne významné a presahujúce ob-
dobia pravidelného informovania, bude určite stav, priebeh a výsledky realizácií 
zverejňované i v ďalších číslach obecných novín. 
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obsahuje projekt i náklady na návšte-
vu zástupcov partnera z Horních Toša-
novic pri ukončení diela a poskytnutie 
tlačovín a propagačných materiálov, 
ktoré sú projektom plánované a zod-
povedajú zmyslu a vytváraniu cezhra-
ničnej vzájomnosti v našom priestore.

Doplnenie cyklistickej infraštruk-
túry v Strečne

30. marca bola obcou Strečno podaná 
žiadosť, ktorou reagovala na možnosť 
podpory programu Regionálne dotá-
cie, vyhlásenej Žilinským samospráv-
nym krajom, ktorá bola zameraná na 
vytváranie podmienok pre rozvoj kul-
túrnych a voľnočasových aktivít - za-
chovania kultúrneho dedičstva, rozvoj 
cyklistickej infraštruktúry a rozvoj ve-
rejnej športovej infraštruktúry.

Projekt Doplnenie cyklistickej infraš-
truktúry v Strečne s celkovým rozpoč-
tom 3520 eur je v súčasnosti v procese 
odborného hodnotenia.

Projekt kalkuluje náklady na zaobsta-
ranie a inštaláciu cyklostojanov, par-
kových lavičiek, smetných košov a info 
tabúľ na verejných priestranstvách v 
miestach najväčšieho výskytu cyklis-
tov – park, OÚ, TIK.

I táto aktivita, ak bude podpore-
ná z dotačného programu VÚC, bude 
ďalšou časťou mozaiky na zlepšenie 
podmienok všetkým, ktorí sa venu-
jú outdoorovým aktivitám, ale budú i 
povzbudením momentálne váhajúcim 
vykonávať športové aktivity v priesto-
re, ktorý spĺňa takmer všetky potreby 
a požiadavky.

Zachovanie a zatraktívnenie pa-
mätníka

Pomník na Zvonici je dominantou, ale 
predovšetkým monumentom pripo-
mínajúcim hrdinstvo a obete z radov 
Francúzov počas II. svetovej vojny.

Obec priebežne nielenže vykonáva 
základné práce, plynúce z povinnosti 
danej zákonom na údržbu vojnových 
hrobov, ale tiež z úcty k padlým, vzhľa-
dom na povojnové silné putá. Potreby 
zvýšených financií sú tiež vyvolané i  
rozsiahlosťou areálu. Preto sa priebež-
ne snaží o jeho zachovanie.

Tieto snahy boli niekoľkokrát v mi-
nulosti podporené, no zub času sa na 
stav samozrejme podpisuje a je nutné 
stále reagovať.

V súčasnosti pristupujeme k realizá-
cii až dvoch aktivít, ktoré budú nielen 
krokom k jeho zachovaniu, ale pred-
stavujú i pridanú hodnotu na jeho 
predstavenie.

Obnova Pamätníka francúzskym 
partizánom

V roku 2020 vyšla Výzva predse-
du vlády na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie na obnovu voj-

nových hrobov. Na maximálnu výšku 
požadovanej dotácie – 20 tis. eur sme 
reagovali žiadosťou s názvom Obnova 
pamätníka francúzskym partizánom s 
rozpočtom 19940 eur. Z požadovanej 
čiastky nám bolo schválených 16 tis. 
eur. Položky a rozsah prác boli určené 
kvalifikovaným zhodnotením stavu a 
obsahujú výmenu a doplnenie dlažby 
a blokov zo spišského travertínu, opra-
vu a doplnenie schodišťových stupňov, 
opravu a zlatenie písmen na centrálnej 
mohyle (zoznam padlých a francúzsky 
a slovenský text básne) a sanáciu scho-
dov a balustrády. Rozsah prác však 
zohľadňoval iba najväčšie potreby 
vzhľadom na možnosti a  podmienky 
výzvy. Bude však určite ďalším kro-
kom na zachovanie tejto národnej kul-
túrnej pamiatky s medzinárodným vý-
znamom. Práce budú zabezpečované 
po vykonaní  verejného obstarávania 
a jeho odsúhlasení poskytovateľom – 
Úradom vlády SR. Termín dokončenia 
je do konca roku 2021.

Osvetlenie pamätníka
Osvetlenie pamätníka je druhou akti-

vitou na jeho zatraktívnenie. Aj v tom-
to prípade ide o dlhotrvajúci záujem 
obce. Ešte  v roku 2017 zabezpečila k 
tomu návrh architekta, externé posú-
denie a návrh technického riešenia. 
Bolo to tiež o hľadaní zdrojov. Pod-
mienky dotácií Úradu vlády a ani pod-
porné programy na obnovu vojnových 
hrobov nezodpovedali tomuto účelu,  
a preto bolo potrebné hľadať iné rie-

šenia. Francúzska ambasáda už pred 
dvoma rokmi prezentovala záujem po-
dieľať sa na obnove pamätníka a náš 
zámer bol nimi prijatý. Najskôr kvôli 
potrebe podpory neziskových organi-
zácií sme do Francúzska zaslali pro-
jekt na osvetlenie cez turistický oddiel 
Uhlík. Podmienky sa však medzičasom 
zmenili a po odsúhlasení prostried-
kov – 10 tis. eur ministerstvom obrany 
Francúzskej republiky ich bolo možné 
poskytnúť priamo obci. V júni 2021 
boli už predisponované cez organizá-
ciu Souvenir Francais. Francúzske veľ-
vyslanectvo v Bratislave sleduje tiež 
priebeh napĺňania projektu a priebež-
ne je obcou Strečno o nej informované.

V tomto čas bolo posúdené a navrh-
nuté technické riešenie, ktoré zodpo-
vedá potrebám a zohľadňuje súčasné 
aktuálne a pokročilé technické mož-
nosti.

Balustráda i obelisk  budú nasvietené 
reflektormi, ktoré sú schopné mixovať 
širokú farebnú škálu a ich nastavenie 
bude možné diaľkovo programovať z 
obecného úradu. K tomu treba vybudo-
vať elektrické rozvody a tiež navrhnúť 
spôsob osadenia a zabezpečenia jed-
notlivých svetelných zdrojov. Rozpočet 
celého diela sa v tomto čase aktualizu-
je, francúzsky príspevok bude tvoriť 
jeho podstatnú časť. V prípade potreby 
navýšenia je obec Strečno pripravená 
hľadať možnosti dofinancovania.

Ing. Pavol Albrecht, 
projektový manažér obce

Dňa 23.6.2021 sme sa konečne po roku odlúčenia kvôli pandémii zišli na po-
sedení pri guláši na Radinovom. Naši seniori nám navarili chutný a veľmi dobrý 
guláš spolu s výborom ZO JDS v Strečne, za čo im patri veľká vďaka.

Guláš chutil aj ostatným členom klubu - zúčastnených  nás bolo 80 členov. 
Taktiež výborne chutili koláče, ktoré napiekli naši oslávenci pri príležitosti ich 
okrúhlych  narodenín. Týmto by som im chcela popriať veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti, božieho požehnania  a ešte veľa krásnych chvíľ prežitých s nami v 

klube. Teším sa a dúfam, že sa čo najskôr stret-
neme na niektorých naplánovaných akciách ZO 
JDS v Strečne.

Kamila  Gáborová, predsedníčka ZO JDS

Posedenie pri guláši ZO JDS v Strečne
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   Z našej školy Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Spolu múdrejší
Naša škola sa zapojila do rozvojové-

ho projektu „Spolu múdrejší“, ktoré-
ho cieľom bolo prostredníctvom do-
učovania žiakov vytvárať podmienky 
na zlepšovanie vedomostí a zručnos-
tí žiakov a pomáhať zmierňovať dô-
sledky pandémie od apríla do júna 
2021. Žiaci z 1. ročníka boli doučova-
ní zo slovenského jazyka a z matema-
tiky, žiaci 6. a 8. ročníka sa venovali 
v popoludňajších hodinách riešeniu 
úloh z matematiky.

Strečnianske hody
Aj žiaci našej školy sa zapojili do 

spríjemnenia programu netradič-
ných hodových slávností v našej obci. 
Pod vedením triednych učiteliek si 
deti pripravili krátke vstupy, ktorých 
nahrávky si mohli občania pozrieť 
prostredníctvom káblovej televízie 
a facebooku. Všetci diváci si mohli 
pozrieť audiovizuálny záznam mu-
zikálu Šípová Ruženka, ktorý zahrali 
žiaci pod vedením pána učiteľa Mgr. 
Romana Franeka.  

Zápis do 1. ročníka
Do prvého ročníka nového školské-

ho roka 2021/2022 je zapísaných 22 
detí, 13 dievčat a 9 chlapcov. Zápis už 
druhý rok prebiehal online formou z 
dôvodu hygienických opatrení. Ná-
sledne prebiehalo overovanie údajov. 
Na budúcich prváčikov sa už teraz 
veľmi tešíme.  

Triedne výlety
Naši žiaci počas uplynulých dní ab-

solvovali triedne výlety do blízkeho 
okolia. Ponúkame krátke zápisky z 
triednych výletov, ktoré sa uskutočni-
li pred uzávierkou Hlásnika. Niektoré 
triedy ich absolvujú až posledný jú-
nový týždeň.

• 1. trieda
Naši prváci sa pokúšali dobyť Streč-

niansky hrad, no v ceste im stála 
Paseka pod hradom Strečno, kde na 
nich čakalo množstvo zábavy, smie-
chu a radosti, preto sa svojho úmyslu 
vzdali a strávili radostné chvíle spo-
lu so svojimi pani učiteľkami. Okrem 
zábavy získali veľa nových informácií 
o živote našich predkov, pozorovali 
okolitú prírodu a rastlinstvo. Bol to 
deň plný zážitkov a smiechu.

• 2. A
V stredu 23.6. sme sa s druhákmi 

vybrali na výlet. Počasie nám prialo, 
bolo nádherne slnečno, do toho aj 
vetrík pofukoval, tak sa nám šliapalo 
veľmi príjemne. Najskôr sme vystú-
pili ku chate Ostredok. Deti boli veľ-
mi kreatívne, vymysleli sme si rôzne 

hry, vybehali sa, aj pooddychovali. 
Potom sme zbehli o kúsok nižšie a 
na ohnisku pri potôčiku sme si poo-
pekali špekačky, deti mali radosť, že 
sa môžu osviežiť pri vode. Spoločný 
výlet sme si všetci naplno užili.  

• 4. A
Dňa 22.6.sa žiaci 4.A vybrali na škol-

ský výlet. Cieľom výletu bola opekač-
ka na Paseke pod hradom Strečno. V 
príjemnom prostredí si deti posedeli 
a opiekli si špekačky alebo slaninku. 
Na záver opekačky nezabudli uhasiť 
oheň a spraviť poriadok. Veríme, že 
deti budú na tento deň radi spomí-
nať. 

• 4.B
Včielky zo 4. B triedy sa vybrali po-

sledný júnový piatok na očakávaný 
triedny výlet. Pôvodný cieľ výletu 
bola chata na Košariskách, avšak pre 
obavu zo stretnutia s nie vždy pozi-
tívne naladenou medvedicou sme 
trasu výletu zmenili na chatu Ostre-
dok. Pri zapaľovaní ohňa na opekanie 
chlapci nepoužili zápalky, ale zálesác-
ke kresadlá. Po úpornom snažení sa 
im to nakoniec podarilo a všetci si 
pochutnali na špekačkách a slaninke. 
Na záver výletu sme sa na pamiatku 
odfotili. Všetci sme sa radostne a spo-
kojne vrátili.

• 6. a 7. trieda
Po dlhých horúcich dňoch sa šiesta-

ci a siedmaci zbehli schladiť do Va-
rínky. Ako odmenu po namáhavom 
presune si dopriali sladkú bodku na 
záver spoločného výletu.

• 8. trieda
V piatok 25.6. sa ôsmaci v rám-

ci triedneho výletu vybrali na pre-
chádzku na Vodné dielo Žilina, kde si 
užili veľa zábavy. Po zvládnutej ceste 
sa občerstvili a pochutnali na dobrej 
pizzi.

• 9. trieda
Naši deviataci počas triedneho vý-

letu zamierili nad Strečno pozrieť 
sedlo Rakytie. Cesta bola sprevádza-
ná krásnymi výhľadmi na Strečno 
a celé blízke okolie. Žiaci si spestrili 
výlet opekaním špekačiek a slaninky. 
Počasie im prialo, celý výlet bol vo 
výbornej nálade.

Prijímacie pohovory na stredné 
školy

V školskom roku 2020/2021 konči-
lo 9. ročník 13 žiakov. V umiestnení 
našich žiakov na stredné školy sme 
tak ako aj minulý školský rok dosiah-
li vysokú úspešnosť. Všetci žiaci de-
viateho ročníka boli prijatí v prvom 
kole prijímacieho konania na stredné 

školy. Podľa školského zákona môže 
uchádzač o štúdium na stredné ško-
ly podať dve prihlášky na stredné 
školu a dve prihlášky na štúdium, 
kde sa vyžaduje overenie špeciál-
nych schopností (talentové skúšky). 
Niektorí žiaci boli prijatí na viaceré 
stredné školy, preto mali pred sebou 
možnosť výberu. Všetci deviataci sa 
umiestnili na stredných školách s 
maturitou, z toho až štyria žiaci na 
gymnáziách. 

Deviatakom úprimne želáme, aby do 
novej etapy svojho života naštartovali 
tým správnym smerom a správnym 
tempom.  Želáme im veľa šťastia. 

Testovanie 9
Už druhý školský rok bola z dôvodu 

pandémie COVID-19 zrušená realizá-
cia Testovania 9 – tzv. Monitoring z 
matematiky a slovenského jazyka a li-
teratúry. Aj napriek tejto skutočnosti 
v obmedzenej miere sa elektronicky 
uskutočnil tzv. Monitoring NÚCEM 
2021. Realizácia tohto testovania bola 
zameraná na získanie informácií o 
výsledkoch žiakov 9. ročníkov vybra-
ných škôl v náväznosti na dištančný 
spôsob výučby. Elektronického tes-
tovania z matematiky a slovenského 
jazyka sa zúčastnili všetci žiaci 9. roč-
níka našej školy. Toto testovanie bolo 
určené ako náhrada Testovania 9 na 
reprezentatívnej vzorke vybraných 
škôl. Testovania sa zúčastnilo viac ako 
12 tisíc žiakov 9. ročníka.  NÚCEM po-
skytne výsledky žiakom cez platfor-
mu Edupage do konca júna 2021.   

Začíname s robotikou
Myšlienka zaviesť robotiku na našej 

škole sa zrodila minulý rok. Robotic-
ké systémy a základy programovania 
sú aktuálne atraktívnym nástrojom 
pre motiváciu a budovanie kľúčo-
vých kompetencií žiakov (dôraz na 
prvky tzv. STEM vzdelávania) s výz-
namom pre ich osobný, kognitívny a 
psychomotorický rozvoj. Edukačné 
robotické systémy vytvárajú vhodnú 
pomôcku pre budovanie technických 
zručností, tímovej kooperácie, schop-
nosti riešiť problémy, aplikovať te-
oretické vedomosti do praxe, a tým 
vhodne prepájať teóriu s reálnym 
praktickým životom. 

Vďaka dvom úspešným projektom 
od Nadácie Orange a Nadácie T-mo-
bile, sponzorom a nadšencom, sme 
pre našu školu zabezpečili Lego ro-
boty, Micro:bity a ďalšie vybavenie, s 
ktorým chceme napredovať v oblasti 
informatiky a zlepšovať tak nielen 
vedomosti a zručnosti našich žia-
kov, ale aj kredit a odbornosť našej 
výučby. Všetky naše práce v oblasti 
robotiky a informácie budú postupne 
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Zriaďovateľ Základnej školy Slovenského národného povstania v Strečne – 
obec Strečno, zrealizoval v budove školy vytvorenie troch odborných učební s 
bohatou paletou pomôcok pod projektovým názvom: „Moderné učebne – lepšia 
budúcnosť žiakov“. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie – Integro-
vaný regionálny operačný program, štátneho rozpočtu a finančnej spoluúčasti 
obce. Nenávratný finančný príspevok (NFP) predstavuje sumu 105 577,21 eur 
(85% príspevok EÚ, 10% príspevok zo štátneho rozpočtu). Finančná spoluú-
časť žiadateľa – obec Strečno je 5 556,70 eur (5% celkového rozpočtu).

Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti: jazyko-
vých zručností (predovšetkým výučba cudzích jazykov) a prírodovedných zruč-
ností (najmä moderné a experimentálne vyučovanie predmetov biológie, ché-
mie, fyziky a techniky). Vybudovaná jazyková učebňa umožňuje vyučujúcemu 
prezentovať a používať audiovizuálny materiál, nahrávky a aplikácie pomocou 
IKT vybavenia (projektor, počítače, digitálne jazykové laboratórium, slúchadlá 
s mikrofónmi a pod.). Fyzikálna a biologicko-chemická učebňa sú zariadené la-
boratórnymi stolmi pre učiteľa a dvojicu žiakov, notebookom pre učiteľa a inte-
raktívnou tabuľou s projektorom. Takto zariadené odborné učebne umožňujú 
realizáciu veľkého množstva rôznorodých pokusov a praktických demonštrácií 
z prírodovedných predmetov. Zo zoznamu moderných fyzikálnych didaktických 
pomôcok vyberáme aspoň tieto: multifunkčný model mechanického auta, kva-
palinový baroskop, rôzne výukové fyzikálne sady a súpravy (objem a hmotnosť, 
miešanie farieb, optika, mechanika, termodynamika a pod.). Výučbu biológie 
osviežia pomôcky ako resuscitačná figurína, sada simulácie úrazov, biologické 
modely (botanika, zoológia, kostra človeka, anatomické modely a pod.), mikro-
skopy pre žiakov a učiteľa, hotové preparáty, vizualizér, laboratórne vybavenie 
(kahany, laboratórne stojany, laboratórne sklo) a mnohé ďalšie. Realizácia po-
kusov umožní názornú výučbu a pomôže prepojiť teóriu výučby s praktickým 
použitím a reálnym životom. Demonštrácia teoretickej podoby učiva na praktic-
kých úlohách s použitím modernej didaktickej techniky a pomôcok nám umožní 
spestriť a zefektívniť výučbu, a tak napomôcť žiakom rozvíjať ich jazykové a 
prírodovedné kľúčové kompetencie a zručnosti.        

Modernizáciou učebných priestorov a ich vybavenia vytvárame  našim žiakom 
podmienky pre lepšiu budúcnosť. V rámci novej učebne fyziky žiakom budeme 
môcť sprístupniť formu zážitkovej výučby v omnoho väčšom meradle, ako tomu 
bolo doteraz.  Prostredníctvom pokusov, realizovaných nielen samotným vyu-
čujúcim, budú môcť žiaci mnohé javy objavovať samostatne vlastnou experi-
mentálnou činnosťou, a to z mnohých oblastí fyziky, ako napr. termodynamika, 
mechanika, optika, magnetizmus, elektrina a iné. 

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ ZŠ

Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov

zverejňované na našom robotickom 
projektovom webovom sídle www.
sonnyrobots.sk.

Projektová činnosť žiakov na bio-
lógii

Žiaci 7. ročníka v priebehu júna 
svojpomocne zhotovili modely orgá-
nov ľudského tela, ktoré odprezen-
tovali pred svojimi spolužiakmi na 
hodinách biológie. Žiakov ľudské telo 
veľmi zaujalo a pevne veríme, že svoj 
záujem o biológiu človeka budú aj 
ďalej rozvíjať.  

Odmenení žiaci
Na zasadnutí pedagogickej rady dňa 

24. 6. 2021 bolo udelených 41 po-
chvál od triedneho učiteľa. Pochvaly 
od riaditeľa školy boli udelené 16 
žiakom, ktorí dosahovali na 1. alebo 
na 2. stupni výborný prospech a na 
svojich vysvedčeniach mali len jed-
notky.

4.A: A. Pialová, S. Mazúrová, P. Mrázi-
ková, A. Vojvodová, T. Vojvodová, 

M. Beháň, A. Štadáni, A. Peško, R. Zá-
hradník

4.B: V. Buchtová, N. Hanuliaková, R. 
Kontšek, E. Tarabová, T. Tavač, J. Vrb-
ková

9. trieda: E. Kazimírová
Naši žiaci z 2. stupňa sa počas škol-

ského roku napriek dištančnému 
vzdelávaniu aktívne zapájali do rôz-
nych olympiád a súťaží, riešili zadané 
úlohy v školských i okresných kolách. 
Za úspešnú reprezentáciu školy budú 
odmenení pochvalou od riaditeľa 
školy a krásnymi knihami.       

M. Klocáň (5.tr.): úspešný riešiteľ 
okresného kola Matematickej pyta-
goriády

G. Troščák (5.tr.): úspešný riešiteľ 
okresného kola Matematickej pyta-
goriády

A. Dubovská (6. tr.): úspešná rie-
šiteľka okresného kola Biologickej 
olympiády

K. Trnovcová (7. tr.): úspešná rie-
šiteľka okresného kola Biologickej 
olympiády

E. Kazimírová (9.tr.): úspešná rieši-
teľka okresného kola Technickej, Bio-
logickej a Chemickej olympiády

K. Fuňaková (9.tr.): úspešná riešiteľ-
ka okresného kola Biologickej a Che-
mickej olympiády

M. Sklenka (9.tr.): úspešný riešiteľ 
okresného kola Technickej olympiády

Letná ŠKD
Školský klub detí pri Základnej ško-

le v Strečne organizuje od 1. do 9. júla 
2021 prázdninovú letnú činnosť pre 
33 prihlásených detí. Počas týchto 
dní sa budú realizovať v závislosti od 
počasia výlety do okolia, športová a 
záujmová činnosť. 
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Nie náhodou patri jún  medzi najkraj-
šie mesiace v roku. Je to mesiac plný 
života. Koncom mája a začiatkom júna 
na svet prichádzajú srnčatá, jelenčatá 
a aj ostatná zver. Práve v tomto obdo-
bí potrebujú zvieratá pokoj a zo stra-
ny ľudí rešpektovanie ich životného 
prostredia. Zároveň v rovnakom čase 
poľnohospodári kosia lúky a pasienky. 
Poľovníci pred kosbou sena prechá-
dzajú trávnaté porasty, aby zabránili 
pokoseniu mláďat srnčej zveri a inej 
malej zveri. Kosením lúk poľovníci tiež 

Jún -  mesiac poľovníctva a ochrany prírody

pripravujú seno v takom množstve, 
aby ho bolo dostatok na zimné prikr-
movanie.

V tomto období aj ľudia častejšie cho-
dia do prírody za chvíľkou oddychu, na 
prechádzky lesom. Začína sa hubárska 
sezóna, turistika, a postupne časom 
aj zber lesných plodov. Človek si musí 
uvedomiť, že v prírode sa musí správať 
ohľaduplne k zvieratám, ktoré v ňom 
žijú. Príroda má svoje pravidlá, treba 
im však porozumieť a rešpektovať ich.

Životné prostredie poľovnej a nepo-

ľovej zveri je aj v našich lesoch značne 
narušené. Už v minulom roku bolo v 
našom Hlásniku poukázané na to, že sa 
mladí ľudia preháňajú na motorkách 
a štvorkolkách po lesných cestách a aj  
po lese. Niet snáď miesta, kde by mala 
zver skutočný pokoj.

Čo je najhoršie, takéto hlučné vý-
jazdy robia aj vo večerných hodinách, 
keď zver vychádza za potravou. Zver je 
skutočne stresovaná z tohto počínania 
mladých ľudí. Pokiaľ budú pokračovať 
s touto zábavou, poľovnícke združenie 
bude musieť rozhodne konať a obme-
dziť pohyb motorových vozidiel a mo-
toriek. 

V poslednom čase  rozvírilo hladinu 
verejnej mienky a aj na sociálnych sie-
ťach usmrtenie človeka medveďom a 
čoraz častejšie strety a videnia medve-
ďov na mnohých miestach v blízkosti 
obydlí. Ľudia sa právom pýtajú, čo 
ďalej s medveďmi, prečo sú chránené 
až tak úzkostlivo štátom, keď sú doká-
zateľne  premnožené a ohrozujú často 
aj ľudí nielen v lese, ale aj v blízkosti 
obydlí.   Ministerstvo životného pros-
tredia i naďalej presadzuje celoročnú 
ochranu medveďa hnedého.

Medveď hnedý 
Je našou najväčšou šelmou žijúcou na 

Slovensku. V mnohých štátoch Európy  
bol už vyhubený v minulom storočí. Aj 
na území Slovenska bol po prvej sveto-
vej vojne takmer vyhubený. Jeho stavy 
sa pohybovali okolo 30 jedincov, preto 
začal byť medveď hnedý od roku 1932 
prísne zákonom chránený a je chráne-
ný dodnes. Obmedzením lovu sa začali 
stavy medveďov zvyšovať.

Populácia začala narastať najmä v 

ich pôvodnom domove, vo Vysokých 
a Nízkych Tatrách, v Malej a  Veľkej 
Fatre. V deväťdesiatych rokoch bolo 
na Slovensku nasčítaných 400 až 450 
kusov medvedej populácie. Tvrde-
nia o počte medveďov sa značne roz-
chádzali a aj dodnes sa rozchádzajú 
medzi ochranármi na strane jednej a 
medzi poľovníkmi a lesníkmi na stra-
ne druhej. Na základe celoplošného 
sčítania formou genetického rozboru 
trusu a srsti na Slovensku v roku 2015 
žilo 1240 medveďov.  Tento stav na ži-
votné prostredie je krajne neúnosný. 
Medveď hnedý sa dožíva 25 až 30 ro-
kov. Váha dospelého jedinca je 120 až 
250 kg, medvedice sú menšie. 

Tu sa natíska otázka:  Prečo sa zmen-
šuje životný priestor medveďa? Zmen-
šuje sa len výrubom lesných porastov 
a zásahom človeka do prírody alebo je 
to aj nárastom počtu populácie med-
veďa ?  

Medvede sú všežravce, avšak 70 až 
80 % ich potravy tvorí rastlinná po-

trava, zvyšok živočíšna potrava. Med-
veď je schopný uloviť aj raticovú zver. 
Hlavnou potravou však zostáva rast-
linná potrava podľa vegetačného ob-
dobia. S obľubou konzumuje maliny a 
čučoriedky. Na jeseň bukvice a žalude. 
Nevítané sú však jeho návštevy v ovoc-
ných sadoch. 

Med je pre medveďa maškrtou. Pre-
to včelári majú hlavu v smútku, ak 
ich včelín navštívi medveď. Zmeny v 
klimatických podmienkach posúvajú 
poľnohospodárov k pestovaniu obil-
nín, najmä kukurice do podhorských 
oblasti, čo je výdatná potrava pre med-
vede, aby sa zásobili tukom na zimu, 
ktorú prespávajú v brlohoch nepravi-
delným, prerušovaným spánkom. Nie 
je žiadnou zvláštnosťou, že v kukurič-
ných poliach na Liptove, v okolí Veľkej 
a Malej Fatry, bolo pozorovaných viac 
medveďov pohromade na tom istom 
kukuričnom poli, čím samozrejme 
spôsobujú škody poľnohospodárom. 
Práve toto je možno aj jedna z príčin, 
že medveďov je stále viac, aj napriek 
tomu, že ich životné prostredie  sa ne-
ustále zmenšuje. 

Ak v 90-tych rokoch, keď stavy med-
veďov  boli na prijateľnej úrovni a mali 
omnoho väčší životný priestor , med-
vedica mala zvyčajne 2 mladé a vycho-
vala z nich len jedno, dnes má med-
vedica 3-4 mladé a vychová všetky. 
Takže populačný rast je omnoho vyšší  
než sa predpokladalo. Stavy medve-
ďov stúpajú a ich životný priestor,  kde 
by sa mali pohybovať, je čoraz menši. 
Medvedia ruja začína koncom mája a 
končí začiatkom júla. Práve v týchto 
dňoch medvede vyhľadávajú medve-
dice na párenie. Medvedice sa začínajú 
páriť zvyčajne v piatom roku. Nepária 
sa každý rok. Medvedice, ktoré majú 
pri sebe 1 až 3-ročné medvieďatá,  sa 
nepária. Rujný medveď  je dosť agre-
sívny, preto sa medvedice vyhýbajú  
takýmto medveďom, aby ochránili 

Ako ďalej s medveďmi
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svoje mláďatá.  Preto ich vídať v tomto 
období  na okraji lesov, ako aj v blíz-
kosti obydlí a dochádza častejšie k 
stretom  s medveďom. Pomerne veľký 
počet stretnutí a videní je zazname-
naný najmä v rekreačných oblastiach. 
V dnešnej dobe sa dá povedať, že sa 
vo veľkom šíri výstavba rekreačných 
chát, hotelov a rekreačných zariadení  
priamo v národných parkoch, ktoré 
sú domovom lesnej zveri. Niet sa čo 
čudovať, že lesná zver, vrátane med-
veďov, sa správa stresujúco a v niekto-
rých prípadoch až agresívne. 

Ľudia pri chatách a rekreačných za-
riadeniach nechávajú odpadky, kto-
ré sú ľahko získanou potravou pre 
medveďa. Medveď je veľmi vnímavý 
a často navštevuje tieto miesta. Veľké 
problémy majú najmä v Tatrách s kon-
tajnerovými medveďmi. Sú to med-
vede, ktoré stratili plachosť a ľudí sa 
neboja, avšak ich vrodené pudy  šelmy, 
ako napr. agresivita, zostávajú. 

Medvede v našich lesoch
Podľa pozorovania členov poľovné-

ho združenia, ale aj lesníkov a niekto-
rých občanov Strečna a Stráňav, môže-
me   povedať, že v katastri  našej obce 
a obce Stráňavy sa pohybuje okolo 7 - 
8 medveďov na rozlohe necelých 2000 
ha. Na Domašíne sa pohybuje medve-
dica s dvoma mladými. Bola zachytená 
na fotopasci členom PZ. Taktiež sa v 
poslednom čase pohybuje mladý med-
veď  v doline Marková, v Javore a v čas-

ti Stráňav pri lanopáse. Dospelý veľký 
medveď sa pohybuje v časti Košariská 
- Grúň a v doline Trúbna. Za Polomom, 
v časti Javorina – Kabátová bola tak-
tiež zaznamenaná medvedica s troma 
mladými. Stavy medveďov u nás sa 
môžu meniť najmä v čase spomínanej 
medvedej ruje. V časti Domašínskeho 
meandru až po Jánošikovo je cez rieku 
Váh  migračná trasa zveri z Krivánskej 
časti do Lúčanskej Malej Fatry. Migrá-
cia v tejto časti  je  nielen u medveďov,  
ale aj jelenej zveri a diviačej zveri.

Chcel by som touto cestou upozorniť  
najmä hubárov a občanov, ako aj turis-
tov, aby si boli vedomí, že aj v našich 
lesoch žijú medvede, preto je potrebné 
zvýšiť opatrnosť a pozornosť. Ak be-
riete so sebou psíka, majte ho na vôdz-
ke a nepúšťajte ho do hustých poras-
tov, práve tam môže byť medveď a je 
zle. Všetko sa môže obrátiť proti vám. 

Medveď je síce šelma, ale neútočí na 
človeka ako na korisť. Je to skôr plaché 
zvera, ktoré sa vyhýba človeku, pokiaľ 
ma tú možnosť. K nebezpečnému stre-
tu dochádza najmä vtedy, ak vyrušíme 
medveďa pri jeho koristi, alebo sa pri-
blížime k medvedici s mladými. 

Na Slovensku sú skutočne už niekoľ-
ko rokov nežiaduce vysoké stavy med-
vedej populácie. Zoologické záhrady 
sú plné, niektoré krajiny v Európe, kde 
bol v minulosti vyhubený,  nemajú zá-
ujem prinavrátiť medveďa hnedého 
do svojich lesov. Slovensko by im v 

tom mohlo pomôcť. Medveď  mal byť 
už pred pár rokmi vyňatý z celoročnej 
ochrany a zaradený do plánovaného 
chovu a jeho stavy zredukované podľa 
úživnosti a veľkosti jeho súčasného ži-
votného prostredia. 

Vytvorenie zásahového tímu Minis-
terstvom životného prostredia SR ne-
vyrieši terajšiu vyhrotenú situáciu. V 
obci Sučany zásahový tím zlikvidoval 
medveďa pohybujúceho sa v blízkosti 
obce, no po krátkej dobe v tých istých 
miestach „úradoval“ ďalší medveď. 
Chatár z tejto oblasti tvrdí, že videl viac 
medveďov pod horou. Takéto hlásenia 
sú na dennom poriadku z viacerých 
miest Slovenska. Ľudia volajú a píšu 
a nič sa nedeje. Neochota riešiť tento 
problém je pravdepodobne zaujatosť  
Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk za 
podpory odboru ministerstva životné-
ho prostredia, proti lesníkom a poľov-
níkom. Na sociálnych sieťach doslovne 
prebieha štvavá kampaň proti širokej 
poľovníckej verejnosti a proti lesní-
kom. Prečo to robia a kto ich v tom 
podporuje, čo tým chcú dosiahnuť?

Ak chceme urýchlene riešiť prob-
lém okolo medveďa hnedého, ako 
aj  ochranu ďalších živočíchov a ich 
životné prostredie, je potrebné, aby 
ministerstvo životného prostredia 
prehodnotilo terajší stav za účasti od-
borníkov, lesníkov a poľovníkov, ako aj 
ochrancov prírody. 

Spracoval  Pavol Štadáni

Dobrovoľný hasičský zbor i v čase koronavírusových 
obmedzení postavil máj v parku pri kultúrnom dome. 
Uvoľnenie opatrení  im o mesiac umožnilo zorganizovať 
ďalšiu tradičnú akciu – pálenie Jánskych ohňov. Účasť na 
Chumci bola bohatá a okrem pripomenutia letného slno-
vratu ukázala potrebu a záujem stretávania sa.
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hlavne bádateľský výskum mládeže v 
obciach Strečno, Nezbudská Lúčka a 
Mojšova Lúčka. Spoločné stretnutia - 
„posiedky“ - mládeže a pamätníkov sa 
konali v rokoch 2019 a 2020. Viac ako 
20 pamätníkov spoločne spomínalo 
na svoju mladosť. Toto priame počú-
vanie malo podporiť aktívnu činnosť 
mládeže vo folklórnych skupinách 
Hajov a Hajovček. Mladí bádatelia 
zachytávali čaro mladosti na dedine 
v medzivojnovom a povojnovom ob-
dobí, objavovali miesta  stretávania 
vtedajšej  mládeže, formy zábavy, hry, 
obľúbené piesne a tance. V spomína-
niach sa objavila aj  vtedajšia rebélia, 
aj povojnová frustrácia mládeže a jej 
obavy. Hľadali sa paralely aj rozdiely 
v spôsobe trávenia voľného času mla-
dých ľudí v minulosti a dnes. Z tvori-
vej práce členov folklórnych skupín 
a pod vedením p. Ľubice Kučerovej a 
Erika Marcina  vznikol pútavý a hod-
notný program „Duša je vždy mladá.“ 

Tento program je výpoveďou nielen 
pamätníkov, ale aj mladých bádateľov. 
Mládež hľadala odpovede na otázky:  
Ako mladí voľakedy trávili voľný čas? 
Kde a kedy sa stretávali v časoch bez 
médií? Čo ich zaujalo, prekvapilo, čo 
bolo až neuveriteľné? Odzneli obavy z 
vojny a aj súcitenie s deťmi, ktoré boli 
vtedy  často fyzicky aj psychicky tres-
tané, čo je dnes nepredstaviteľné. 

V programe okrem domácich fol-
klórnych skupín účinkovala aj domá-
ca Ženská spevácka skupina Zvonica 
zo Strečna a FS Dúha z Krasňan. Celý 
program bol citlivo doplnený premie-
taním fotografií a záznamami pamät-
níkov zo spomínaných obcí.  

Cieľom projektu bolo spojiť gene-
rácie v tvorivom procese. Mládež 
aktívne počúvala a zaznamenávala 
spomienky a udalosti z tejto doby. 
Spomienko-terapia priniesla oslove-
ným pocit „byť potrebným“ a omladila 

ich dušu. Obidva procesy zabezpečili 
živý generačný prenos a materiálový 
prínos pre obohatenie programov fol-
klórnych skupín. Táto  spolupráca pri-
niesla obidvom stranám úctu k pozna-
niu, priateľstvá aj zážitky. Boli však 
aj straty a veľké. Pandémia nám ne-
návratne zobrala vzácnych aktívnych 
ľudí, ktorí sa premiéry programu 
nedočkali. Práve týmto nenahraditeľ-
ným účastníkom bol program,  „Duša 
je vždy mladá“,  venovaný. 

„Duša je vždy mladá“
program folklórnych skupín Hajovček, Hajov zo Strečna a ich hostí

»  Dokončenie z 1. strany zvom „Tvoj kroj - tvoja duša“, zame-
rané na ručnú výrobu krojových sú-
čiastok, a to nie hocijakých. Dievčatá 
z folklórnej skupiny Hajov  si počas 
roka vyšívali, riasili a ušili 15 ks ľa-
nových opleciek podľa dochovaných 
vzorov zo Strečna. Náročná práca na 
oči, prsty, aj čas im priniesla vytúžené 
vlastné jedinečné oplecko tak, ako to 
bolo voľakedy. K tomu ušili spolu 20 
skosiek-šatiek a 20 zásteriek. Všetky 
súčiastky si dievčatá hrdo obliekli na 

Pandémia síce projekt zastavila vždy 
v najaktívnejšom čase, ale vôľa mla-
dých ľudí zvíťazila. Po takmer roku 
pauzy sa k programu vrátili a za nece-
lý mesiac program doladili.

Po premiére programu je krásne čí-
tať odozvy divákov a priamych účast-
níkov posiedok. Ešte krajšie je stretať 
účastníkov projektu s úsmevom a 
omladením v očiach aj napriek rúšku. 
A to je najviac. Lebo „duša v pekných  
spomienkach  je vždy mladá“.

Projekt FPU „Duša je vždy mladá“ 
č.19-432-05056 podporil všetky vý-
stupy projektu sumou 13 000,00 €. Z 
tejto podpory nevznikol iba program. 
Počas rokov 2019-2021 sa realizovali 
aj tvorivé remeselné dielne pod ná-

pódium do programu. 
Projekt podporil aj samotnú činnosť 

folklórnych skupín, nácviky progra-
mov, ako aj  3-dňové pracovné sústre-
denie v škole v prírode Goo Kľačno 
(2/2020), kde sa program tvoril a zo-
ceľoval.  Zakúpilo sa  zimné ošatenie 
členov folklórnych skupín- 11 ks dám-
skych a pánskych krojových kožuchov, 
vyrobilo sa 27 párov zimných kapcov  
podľa dochovaných vzorov, zakúpil sa 
diktafón na bádateľskú činnosť mlá-
deže a šijací stroj na remeselné diel-
ne. Všetky výstupy projektu smerovali 
k uchovaniu tradičnej ľudovej kultúry 
v obci Strečno. 

Ľubica Kučerová, Hajov o.z.
Foto: Ing. Miroslav Sklenka
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Prvá pltnícka a 
raftingová  

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov

Finančne zaujímavá a sezónna 
pracovná príležitosť pre študentov, 
zmenárov, nezamestnaných a pod. 

Predpoklady: vek nad 16 rokov, 
dobrý zdravotný stav, 

komunikatívnosť
Znalosť AJ, NJ vítaná

Info: tel.: 0907 196 999
Email: prvapltnicka@strecno.sk

Po dlhých mesiacoch, keď podľa nariadení bolo zakázané 
sa stretávať, prišlo uvoľnenie a od konca apríla môžeme 
opäť využívať náš futbalový trávnik. Trávnik je oddých-
nutý a vo veľmi dobrom stave vďaka závlahovému sys-
tému, ktorý nám pomáha v týchto horúcich dňoch. Naši 
mládežníci  aj napriek tomu, že ich súťaže boli anulované, 
sa postupne zapojili do tréningovej činnosti a pripravujú 
sa na jesennú časť majstrovských súťaží v novom ročníku 
2021-22. Ožila aj naša prípravka, vďaka Petrovi Beháňovi 
a Jankovi Trnovcovi sa potešili mnohí rodičia   a mohli po-
slať svoje ratolesti na tréning. Bolo to vidno pri prvom prí-
pravnom zápase so Stráňavami, kde sa zišla možno stovka 
rodičov z oboch táborov. Bola to radosť vidieť plné ihrisko 
rozradostených detí zapálených z hry a rodičov, ktorí po-
vzbudzovali svoje deti. Taktiež naši žiaci pod vedením Voj-
ta Obertu  začali svoju prípravu a plnia jeho príkazy zod-
povedne a s radosťou. Do prípravy sa po uvoľnení opatrení  
ihneď zapojili i naši dorastenci. Tréner Peter Tavač prísne 
dohliada na prípravu svojich zverencov, ktorí sa mu od-
vďačujú dobrou dochádzkou a zodpovedným prístupom. V 
tejto fáze sa už odovzdávajú prihlášky do nového ročníka, 
ktorý by mal začať už 1.8.2021. Ostáva nám teda len jeden 
mesiac na prípravu pre nový ročník. Najťažšie to bolo s 
naším Áčkom. Zväzové orgány  aj napriek nesúhlasu klu-
bov  nariadili, že sa bude dohrávať jesenná časť súťažného 
ročníka 2020 - 21. To znamená, že sa odohrajú posledné 
dve kolá , ktoré zastavila pandémia. V rýchlej príprave sme 

odohrali dve priateľské stretnutia,  prvé doma s Vrútkam, 
keď sme gólom Mareka Beháňa  zvíťazili 1:0 , potom o týž-
deň sme podľahli štvrtoligovej Rosine 0:3. Krst ohňom pri-
šiel v 12.kole na pôde Vysokej n/Kysucou. Aj napriek kru-
tej prehre 3:0 sme predviedli dobrý bojovný výkon , keď 
sme nepremenili viacero gólových príležitostí a odklonilo 
sa nám športové šťastie, pretože sme nedokázali dať gól 
ani do prázdnej súperovej  brány. Toto sa nám podarilo 
až v poslednom 13. kole doma proti lídrovi našej súťaže 
a postupujúcemu mužstvu do IV. ligy TJ Tatran Turzovka, 
v ktorom sme po dobrom bojovnom výkone zvíťazili 2:1, 
gólmi Kuba Beháňa z PK a Rasťa Beháňa. Dobrý výkon po-
dal i náš brankár Šmida, ktorý zneškodnil v 61´PK najlep-
šieho strelca V. ligy Šmahajčíka z Turzovky. Bolo to dôležité 
stretnutie o potvrdenie účasti v V. lige , čo sa nám podarilo 
i vďaka Vám, divákom, ktorí ste nám verili a chlapcov ne-
ustále povzbudzovali. 

Krátku letnú prestávku využijeme na oddych, doliečenie 
zranení a regeneráciu fyzických síl. Do prípravy postupne 
zapájame i našich dorastencov, už proti Turzovke nastúpil 
Filip Trnka a Denis Bagičevič, hral už aj Boris Oberta, Ri-
chard Janus i Michal Janus. Sú to talentovaní mladí chlap-
ci , ktorí by mali byť nástupcami našich starších hráčov. 
Tréner Marek Mazák im dáva príležitosti, aby sa postupne 
etablovali v našom Áčku. Ďakujem všetkým za priazeň a 
tešíme sa na nový ročník majstrovských futbalových zápa-
sov 2021-22.                    Štefan Tavač – predseda FK Strečno

Futbalové trávniky opäť ožili

Pltníci sú už zvyknutí, že k ním cho-
dia spravodajské, dokumentačné, 
filmové štáby. Je to pre nich vďačný 
spôsob propagácie, ktorá dokazuje, že 
plte sú významným prvkom minulého 
i súčasného života.

Vedia na to reagovať, ale stále aj 
zbierajú skúsenosti a získavajú odva-
hu spĺňať očakávania, požiadavky a 
potreby štábov. Vždy sú to záznamy, 

ktoré sa pripravia, i viackrát zosníma-
jú a následne v štúdiách zostrihajú.

No 15. júna išli „live“. Prvýkrát sa 
rozhodla priblížiť divákom plte na 
Váhu redakcia televíznej relácie Re-
gina RTVS banskobystrického štúdia. 
Redaktorka Martina Černeková  mala 
predstavu o dvoch živých cca 5 minú-
tových vstupoch na plti počas jazdy. 
Jeden o 8:50 a druhý o 9:15 hod.

Takúto požiadavku ešte pltníci ne-
mali. Bolo treba zvážiť časový rozdiel, 
navrhnúť odrazenie z Bariérovej tak, 
aby boli zábery zaujímavé a prenos 
priamého signálu nerušený perejami. 
Skúsenosti, no aj optimálne plavebné 
podmienky, im pomohli. 

Preto mohol prvý vstup od zástup-

cu Prvej pltníckej a raftingovej spo-
ločnosti Pavla Albrechta ísť do éteru 
„naostro“ z relatívne tichej vody na 
Mlíšku a v ďalšom o takmer pol ho-
dinu pltník Janko Kuzmány hovoril o 
pocitoch so scenériou hradu v pozadí. 
Taktiež Beátka Badibangová sa vyzna-
la zo zážitku počas týchto záberov, čo 
bola pre každého asi najtypickejšia 
pozvánka na plte do Strečna.

Plť bola obsadená zamestnancami 
obecného úradu. Aj pre nich to bola 
isto zaujímavá a nezvyčajná skúse-
nosť, ktorú im ponúkli pltníci, vzhľa-
dom na potrebu obsadiť plť v relatív-
ne skorom čase. Svojím „komparzom“ 
tiež prispeli k plne zvládnutej režijnej 
predstave.                                            /pa/

Plte naživo
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 5. júla 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

26. jún mohlo byť zas Strečno hosti-
teľom všetkých, ktorí prepadli alebo 
prepadajú trailovým behom.

Strečnianska mašľa bola jednou z pr-
vých možností na ich osobné stretnu-
tie. Vírus im to znemožňoval viac ako 
rok. Profil trate je lákadlom. Nielen 
situovaním v atraktívnom prostredí, 
ale tiež voľbou oboch úsekov – 50 km 
oboma slučkami „mašle“ alebo jej jed-
nou - 25 km časťou. 

Tohtoročná účasť bola rekordná – 
viac ako 140 bežcov či diaľkoplazov. 

Pretek je dôležité nielen správne 
navrhnúť tak,  aby zaujal a mal oča-
kávané parametre, no keď sa to po-
darí a on osloví, nemenej dôležité je 
ho adekvátne pripraviť a zabezpečiť 
priebeh.

Organizátori sú však nielen nadšen-
ci, ale aj znalí potrieb a požiadaviek 
a možno povedať, že relatívne mladá 
mašľa spĺňa od začiatku očakávania 
amatérov aj profesionálov. 

V tomto roku ich bolo viac ako šty-
ridsať. Pretekári sa s ich prácou stre-
távali už od rozhodnutia, že do toho 
idú, pretože pandemické obmedzenia 
to umožňujú.

Priamy dojem však získali osobnou 
účasťou. K priebehu samozrejme 
prispelo i počasie – príjemné ochlade-
nie po tropických horúčavách.

Na štart 50 km trate cez Suchý s ná-
vratom cez Strečno a pokračovaním 
na Minčol sa postavilo 38 pretekárov.  
Víťaz Patrik Milata vytvoril traťový 
rekord časom 5:21:03. Zlepšil svoj 
čas z roku 2019 o viac ako desať mi-
nút. „Keď som bol malý, chcel som sa 
stretnúť s mimozemšťanom a včera sa 
mi to konečne podarilo. Dokonca som 
s ním stál na jednom pódiu“ hodnotil 
jeho výkon Jozef Matz.

Na 25 km slučku Strečnianskej mašle 
sa prihlásilo 105 pretekárov. Ich úro-
veň takisto významne vzrástla. Prvý 
– Ivan Mudroň z Kysuckého Nového 
Mesta zlepšil výkon najlepšieho spred 
dvoch rokov o 23 minút (2:34:05).

Spolu bolo vyhodnotených 8 kategó-
rií. Víťazi okrem finančnej odmeny 

dostali i množstvo vecných ocenení 
od organizátorov a sponzorov. 

Tretí ročník Strečnianskej mašle je 
za nami. Zrejme bol ďalším krokom k 
tomu, aby sa stala významnou súčas-
ťou ultratrailového nielen slovenské-
ho bežeckého kalendára. Spĺňa všetky 
predpoklady a hodnotenia účastní-
kov to potvrdzujú. „Ešte raz ďakujem 
organizátorom za neskutočne vysokú 
úroveň akcie,“ uvádza na svojom face-
bookovom profile Dalibor Dvorštiak. 
Jeho pripojená fotoreportáž z 50 km 
behu je tiež romantickou pozvánkou 
do atraktívneho prostredia, v ktorom 
je umiestnený. 

Bonusom je však okrem organizač-
ného zvládnutia, zabezpečeného pre-
dovšetkým Klubom slovenských turis-
tov Uhlík Strečno v spolupráci s obcou 
Strečno, i záujem pretekárov z radov 
Strečňanov. A nebolo to iba dokázanie 
si, že na to mám. Boli to v niekoľkých 
prípadoch i výkony, vďaka ktorým ob-
sadzovali aj najvyššie priečky. 

/pa/

Strečniansku mašľu podporili:

Obec Strečno
BARIDI Trenčín

Lugera & Maklér Trenčín
TU Reality Žilina

AdamSport Ružomberok
Prvá pltnícka 

a raftingová spol. s r.o.
Behmar 

Adam Klocáň
Pizzeria Alžbetka

Penzión Irenka
Bufet pod hradom Martinický

50km - muži do 40 rokov
1. Milata Patrik 5:21:03
2. Matz Jozef 6:57:36
3. Belko Michal 7:15:57

50km - muži nad 40 rokov
1. Pavlík Martin 6:54:26
2. Morava Ján 7:12:25
3. Maslo Peter 7:15:27

50km - ženy do 40 rokov
1. Štócová Petra 8:21:22
2. Martyneková Janka 8:56:34
3. Obertová Natália 9:52:16

50km - ženy nad 40 rokov
1. Žuffová Jana 8:12:30
2. Halúsková Monika 8:56:34

25km - muži do 40 rokov
1. Mudroň Ivan 2:34:05
2. Gdovin Lukáš  2:48:32
3. Janotka Ľuboš 2:54:40

25km - muži nad 40 rokov
1. Vyhnička Kamil 2:40:21
2. Jaš Martin 2:53:11
3. Pták Marián  2:58:00

25km - ženy do 40 rokov
1. Vasilová Veronika 3:40:03
2. Tavačová Lenka 3:40:15
3. Sabolová Anna 4:04:25

25km - ženy nad 40 rokov
1. Brandýská Barborka 4:44:19
2. Bukovinská Galyna 5:14:47
3. Galková Jaroslava 5:14:47

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianska mašľa a jej (opäť) úspešný tretí ročník


