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4/2021
Obecné zastupiteľstvo

Dňa 25.8.2021 sa uskutočnilo 19. 
zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór 
obce, zapisovateľka p. Ivana Tavačová, 
neprítomný: Marek Hanuljak (dosta-
vil sa počas  bodu kontrola uznesení).

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.243/A volí 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. 
Dušan Ďurčo, Peter Oberta. Hlasova-
nie: za-8, proti-0, zdržal sa-0, neprí-
tomní-1 

Uznesením č. 243/B volí členov návr-
hovej komisie v zložení:, Ing. Andrea 
Ďurišková.  Ing. Július Ilovský. Hlaso-
vanie: 8-0-0-1

Uznesením č.244 schvaľuje program 
19. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-
1 

2. Kontrola uznesení
Odkúpenie pozemku pod chodní-

kom SNP – čaká sa na dohodu s p. Ku-
čerom. Pokračovanie na 2. strane »

Pokračovanie na 9. strane »

Odkúpenie obecného pozemku par-
cela C 1111/2 p. Cvachovou – zatiaľ 
nebol predložený geometrický plán a 
znalecký posudok.

Bezpečnostná situácia Hradná ulica– 
zatiaľ nebolo uskutočnené stretnutie 
s dopravným inžinierom a zástupca-
mi štátnych lesov. Uznesením č. 245 OZ 
berie uvedené informácie na vedomie. 
Hlasovanie: 9-0-0-0

3. Schválenie podania a spolufi-
nancovania projektu Rozšírenie 
kapacity MŠ

Bola vyhlásenávýzva na predklada-
nie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie kapacít infraš-
truktúry materských škôl. V budúc-
nosti sa očakávajú ešte silnejšie roční-
ky a je potrebné zabezpečiť rozšírenie 
priestoru. Projekt zahŕňa nadstavbu 2 
podlaží nad kuchyňou, čím by vznikli 
ďalšie 2 triedy. Výška spolufinancova-
nia projektu zo strany žiadateľa – obce 

Oslavy 77. výročia SNP
Spomienkové oslavy 77. výročia Slo-

venského národného povstania na 
vrchu Zvonica organizoval Žilinský 
samosprávny kraj, obec Strečno a Ob-
lastný výbor Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Žiline.

V piatok 27. augusta o 16.00 hod. sa 
pamiatke padlých poklonili delegácie 
organizátorov, zástupcov minister-

stva obrany, zastupiteľského úradu 
Francúzskej republiky na Slovensku, 
zástupcovia Českej republiky, pred-
stavitelia miestnych samospráv a ich 
občania, predstavitelia politických 
hnutí a organizácií.

Po hymnách Francúzskej a Slo-
venskej republiky predniesol uvíta-

Pokračovanie na 4. strane »

Dôležité  prianie

Bratia a sestry, mladí priatelia, 
v našom živote sa odohráva 

veľa  etáp, ktoré sa pravidelne opaku-
jú. Jednou z nich je i tá, ktorá je pred 
nami. Nový školský rok. Je to skutoč-
nosť dotýkajúca sa nielen žiakov, štu-
dentov, ale i vychovávateľov, medzi 
ktorých nepatria len učitelia, kňazi, 
ale rovnako i rodičia, starí rodičia a 
vôbec všetci, komu na deťoch a mla-
dých ľuďoch záleží, alebo presnejšie 
malo by záležať. Je dôležité, aby z na-
šich detí a mladých vyrastali nielen 
vzdelaní a múdri ľudia, ale rovnako aj 
dobrí a šľachetní kresťania.  

A práve k tomu by som chcel každé-
ho povzbudiť. Niekedy príbeh môže 
povedať  oveľa viac ako mnoho ako-
koľvek dobrých rád.  Pred časom ma 
zaujal príbeh o Tomášovi. Rád by som 
sa s ním podelil. Opisuje ho známy  je-
zuita a profesor John Powel.  V mno-
hých mladých  je veľa toho,  čo bolo v 
živote Tomáša. Preto  ho budem cito-
vať  doslovne:

Stál som a pozoroval študentov, kto-
rí prichádzali do posluchárne na moju 
prvú prednášku z náboženstva. V ten 
deň som po prvý raz videl Tomáša. 
Mal dlhé vlasy, spadali mu hlboko po 
ramená. Viem, že nezáleží na tom, čo 
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»  Dokončenie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo

je min. 5 %  z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje 
maximálnu sumu 34 250€. Predpo-
kladané náklady projektu sú vo výške  
max. 685 000 € s DPH.Výdavky zahŕ-
ňajú stavebné práce, stavebný dozor, 
nákup interiérového vybavenia a za-
riadenia škôlky, úpravu areálu ma-
terskej školy, spracovanie projektovej 
dokumentácie a manažment projektu.

Uznesením č.246 OZ schvaľuje pred-
loženie žiadosti, zabezpečenie realizá-
cie projektu, finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie a zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávne-
ných výdavkov. Hlasovanie: 8-0-1-0.

4. Návrh VZN č. 1/2021 o podmien-
kach vodenia psov, znečistenia ve-
rejných priestranstiev, sume úhra-
dy náhradnej evidenčnej známky a 
odchyte psov v obci Strečno

Účelom predloženého návrhu VZN 
je určenie podmienok vodenia psov, 
znečistenia verejných priestranstiev, 
určenie sumy na úhradu náhradnej 
evidenčnej známky a odchyte psov v 
obci Strečno. K uvedenému návrhu sa 
stretli poslanci p. Beáta Badibangová, 
Ing. Andrea Ďurišková a Mgr. Dušan 
Ďurčo. Návrh bude poslaný poslan-
com na doplnenie pripomienok a ná-
sledne zverejnený. Uznesením č.247 
OZ berie návrh VZN č.1/2021 so za-
pracovaním pripomienok na vedomie. 

Hlasovanie: 9-0-0-0.
5. Rôzne
A) Skalné bralo v obci na  Lesnej ulici
Starosta informoval o stretnutí krí-

zového štábu pracovníkov OÚ, členov 
krízového štábu Žilina z dôvodu po-
treby sanácie skalného brala a potre-
by vyhlásenia mimoriadnej situácie 
v obci. Stav brala bol zaradený do ka-
tegórie R3, ktorá predstavuje vysoké 
riziko. Ide o objem brala viac ako 8 
m3. Uznesením č.248 OZ berie na vedo-
mie informáciu o potrebe vyhlásenia 
mimoriadnej situácie v obci z dôvodu 
sanácie skalného brala na Lesnej ulici. 
Hlasovanie: 9-0-0-0

B) Európske hlavné mesto kultúry 
2026 – kandidátske mesto Žilina

Mesto Žilina kandiduje v roku 2026 
na titul Európske hlavné mesto kul-
túry spolu s partnerskými mestami 
Bielsko-Biala a Frýdek-Místek pod 
značkou Žilina Beskydy 2026.  Titul 
sa každoročne udeľuje dvom mestám 
v dvoch rôznych členských krajinách 
EÚ. Za SR do výberu postúpili mestá 
Žilina, Trenčín, Nitra. K podpore kan-
didatúry sa môžu pridať aj obce, a 

to podpísaním Memoranda, ktorého 
predmetom je návrh spolupráce pri 
príprave kandidatúry a programu 
mesta Žilina. Súčasťou spolupráce s 
partnerskými obcami je možnosť zís-
kania prostriedkov na kultúrne aktivi-
ty, ale aj príspevky obce vo výške 1€/
obyvateľa ročne od r. 2024 do spoloč-
ného rozpočtu. Uznesením č.249 OZ 
schvaľuje predložené Memorandum o 
spolupráci mesta Žilina s obcou Streč-
no v rámci kandidatúry mesta Žilina 
na titul Európske hlavné mesto kultú-
ry 2026. Hlasovanie: 9-0-0-0

C)Žiadosť o odpustenie zostatku splá-
tok za uniknutú vodu

Dňa 20.8.2021 bola  obci doručená 
žiadosť smerovaná pre obecné za-
stupiteľstvo od p. Edity Ďuríkovej a 
Gabriely Horákovej o odpustenie zo-
statku splátok za uniknutú a nespot-
rebovanú pitnú vodu v dôsledku ha-
várie prípojného potrubia, ktorá je vo 
výške 3 694,02 €. 

Nakoľko OPS je samostatne hospo-
dáriaci právny subjekt, rozhodovanie 
o odpustení zostatku dlhu nie je v 
kompetencii obecného zastupiteľstva.

Uznesením č.250 OZ berie na vedo-
mie, že riešenie predmetnej žiadosti o 
odpustenie zostatku splátok za unik-
nutú vodu nie je v kompetencii roz-
hodnutia OZ. Hlasovanie: 9-0-0-0

Riaditeľ OPS informoval, že spoloč-
nosti OPS vznikli náklady v súvislosti 
s vodou a tie musí spoločnosť uhradiť, 
a preto  nie je možné sumu za unik-
nutú vodu odpustiť. Navrhli splátkový 
kalendár a vydali všetky potvrdenia 

potrebné pre SEVAK na odpustenie 
dlhu aspoň za vodu, ktorá nešla do ka-
nalizácie. Zo strany obce je možnosť 
čerpať jednorazovú mimoriadnu dáv-
ku podľa platného VZN. Osobnú pe-
ňažnú pomoc už počas zastupiteľstva 
prisľúbil starosta aj zástupkyňa. 

Uznesením č.251 OZ schvaľuje jedno-
razovú mimoriadnu dávku v zmysle 
VZN č.2/2020 pre p. Editu Ďurikovú 
vo výške 200 € a pre p. Gabrielu Ho-
rákovú vo výške 200 €. Hlasovanie: 
9-0-0-0

6. Diskusia
Pripomienky poslancov
Ing. Sokolovská - informovala sa o 

Dome smútku, je potrebné vyčistiť 
odkvapové rúry,  upozornila na opa-
kujúce sa výpadky elektriny a stále 
nedokončený stav mostov.

p. Badibangová - upozornila na po-
trebu ostrihania kríkov pred mostom 
zo Žiliny do Strečna, informovala sa 
o osvetlení na  Školskej ulici, pozvala 
poslancov OZ na pietny akt kladenia 
vencov pri príležitosti 77. výročia SNP 
a „Ľekvárové“ hody dňa 27.8.2021.

p. Hanuljak - informoval sa o stave 
výstavby bytoviek na Radinovom

Mgr. Obertová – upozornila na lep-
šiu údržbu stromov okolo cyklotrasy 
(v správe Povodia Váhu), na potrebu 
opráv: pouličných lámp na Ul. 1. mája 
a vpuste pri rod. Dvorských, informo-
vala sa ohľadne regulácie potoka 

Ing. Andrea Ďurišková - informovala 
sa ohľadne priechodu pre chodcov pri 
hornej Jednote.

Uznesením č.252 OZ berie na vedo-
mie podnety a pripomienky poslan-
cov. Hlasovanie: 9-0-0-0

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Členovia miestnej organizácie ŤZP sa opäť pustili do údržby zelene v obci
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Vyhlásenie mimoriadnej situácie
26. 04. 2021  dostal  OÚ Strečno podnet obyvateľov z Lesnej ulice, ktorí listom po-

ukazujú na ohrozenie uvoľnenia časti skalného brala nad ich nehnuteľnosťami. Stav 
skalného brala sa podľa ich konštatovania zhoršil vplyvom prác na oprave a budovaní  
neďalekého mosta na ceste I/18. Bralo ohrozuje nielen súkromný majetok, ale tiež oby-
vateľov a návštevníkov, ktorí využívajú blízku miestnu komunikáciu. OÚ informoval o 
situácii odbor krízového riadenia OÚ Žilina a na základe navrhnutého postupu požiadal 
o zhodnotenie stavu Geologický ústav Dionýza Štúra. Vykonaná obhliadka a predložený 
posudok potvrdil riziko svahovej deformácie. Odborný posudok bol podkladom na vy-
hlásenie mimoriadnej situácie pre udalosť Narušenie skalného brala na Lesnej ulici 
obcou Strečno. Mimoriadna situácia bola vyhlásená 08. 09. o 15.00 hod. V súčasnosti 
plní vyhlasovateľ legislatívne náležitosti – informovanie o stave postupu prác odbor 
krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline  a pristúpilo sa k realizácii režimových 
opatrení:

-informovanie občanov o vzniku mimoriadnej situácie prostredníctvom miestneho 
rozhlasu,   na úradnej tabuli  a na webovej stránke obce

-zabezpečenie dopravného značenia a inštalácia zákazových a informačných tabúľ v 
ohrozenom priestore

-vymedzenie ohrozeného priestoru bezpečnostnou páskou
- informovanie dotknutých občanov (Michal Klocáň, Peter Andel, Jarmila Bieliková) v 

ohrozenom priestore o postupe prác pri eliminácii rizika a potrebe ich súčinnosti
- vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk pre výber realizátora sanačných prác

Všetci sme po roku 2020, keď nás za-
siahla pandémia koronavírusu, vede-
li, že aj tohtoročné Strečnianske hody 
sú ohrozené a asi nebude možné ich 
usporiadať. Už od začiatku roka som 
rozmýšľal, či predsa len neexistuje ne-
jaká možnosť, aby sme hody v Strečne 
mohli mať. Možno nie také, na aké sme 
boli zvyknutí, ale aspoň niečo, jednodu-
cho nezabudnúť, že práve teraz je u nás 
v dedine veľký sviatok. V roku 2020 sa 
nám ako Ľudovej hudbe Parta podarilo 
usporiadať počas hodového víkendu 
Koncert z dvora, kde sme pozvali sta-
rostu obce a ako sme vládali, aj s pomo-
cou aparatúry a online vysielania cez 
facebookovú stránku obce sme k Vám 
domov priniesli trocha sviatočnej atmo-
sféry. 

Ale čo v tomto roku? Dumanie sa stup-
ňovalo aj s vedomím, že tento rok je u 
nás v dedine ešte väčší sviatok, 700. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci 
Strečno. Nehodlal som sa vzdať a stále 
som dúfal, že mi niečo napadne. Uspo-
riadať aspoň niečo podobné ako minu-
loročný Koncert z dvora však vzhľadom 
na aktuálne opatrenia nebolo možné. 
Až raz v nedeľu večer to konečne prišlo. 
Drobný nápad, keď teda nemôžeme byť 
na dvore obecného úradu  a ani na dvore 
u nás doma, tak budeme každý doma a 
pokúsime sa vytvoriť pomocou dostup-
nej techniky koncert z domu, zahráme 
a zaspievame a pošleme pozdrav oby-
vateľom Strečna k nim domov pomo-
cou facebooku a obecnej televízie. Ešte 
v ten večer som telefonoval zástupkyni 
starostu obce a predstavil svoj nápad. 
Nasledujúce pondelkové ráno mi Bea 
telefonovala a oznámila, že aj starosto-
vi sa nápad páči a môžeme sa pustiť do 
práce. 

Ešte počas prvého týždňa prišla za 
mnou moja manželka a navrhla mi, či 
by aj naši ochotníci nechceli prispieť k 
vytvoreniu sviatočnej atmosféry, že by 
mohli odvysielať niektorú hru z pred-
chádzajúcich rokov. Keďže som takmer 
všetky novšie divadelné hry natáčal ja, 
nevidel som žiaden problém a okamži-
te som kontaktoval režisérku ochotníc-
keho divadla, pani Martu Pristachovú. 
Poprosil som ju, aby  s Ľudovou hudbou 
Parta šli do tohto projektu. Pani Prista-
chová po porade s členmi divadla súhla-
sila a od prvého momentu s nami ukáž-
kovo spolupracovala, za čo jej chcem aj 
takto veľmi pekne poďakovať. Osobne 
som teda navštívil Obecný úrad Strečno 
a predostrel som návrh, ktorý sa ešte 
prerokovával na porade s členmi kul-
túrnej komisie. Tu padol návrh osloviť 
všetky zložky zo Strečna  a ponúknuť 

im možnosť byť súčasťou virtuálnych 
hodov v  Strečne. Chytil som sa tohto ná-
padu a postupne oslovil všetky zložky, či 
by s nami do toho šli. Záujem prejavili 
všetci a každý prispel, ako najlepšie mo-
hol v danej situácii. 

My, ako Ľudová hudba Parta, sme naj-
skôr nahrali zvukovú stopu v hudob-
nom štúdiu Melody v Žiline, čo bol pre 
nás veľký zážitok a obrovská skúsenosť. 
Sme vďační aj Obecnému úradu Strečno 
za finančnú podporu. Potom nasledo-
valo nahrávanie každého z nás doma a 
nakoniec strih všetkých nahraných vi-
deí so zvukovou stopou, čo bolo veľmi 
náročné, ale nakoniec sa to podarilo. 
Počas strihu som oslovil kňaza, Mila-
na Kováča, ktorý v minulosti pôsobil 
v našej obci, a poprosil som ho, aby aj 
nám napísal peknú báseň o Strečne s 
prívlastkom sedemsto… A tak vznikla 
báseň, ktorá bola recitovaná hercom 
Jánom Slezákom na začiatku nášho kon-
certu. Nemôžem nespomenúť Michala 

Ako vlastne vznikli Strečnianske  hody 2021
Tarabu, ktorý nám poskytol jeho obra-
zový záznam z dronu, s ktorým natočil 
z vtáčej perspektívy nádherné zábery 
zo Strečna a okolia našej obce. Pevne 
verím, že aj náš, i keď možno skromný 
koncert, sa Vám páčil a zanechal vo Vás 
pocit,  že môžeme byť všetci hrdí  na to,  
odkiaľ pochádzame a kde žijeme. Veľké 
poďakovanie patrí všetkým: učiteľkám 
a detičkám z Materskej školy v Strečne 
a pánovi Samuelovi Beháňovi za spraco-
vanie obrazového materiálu, učiteľkám, 
žiakom zo Základnej školy v Strečne a 
pánovi učiteľovi Franekovi za súhlas s 
odvysielaním záznamu muzikálu Šíp-
ková Ruženka, členom a vedúcej DFS 
Hajovček, Ľubici Kučerovej, za skvelý 
nápad s fotografiami, ŽSS Zvonica a FS 
Hajov, ďalej Petrovi Ďanovskému a dy-
chovej hudbe Strečnianka, ochotníkom 
zo Strečna, Michalovi Tarabovi, Milano-
vi Kováčovi, Janovi Slezákovi a nakoniec 
všetkým členom ĽH Parta, že mali so 
mnou trpezlivosť.                Marián Praták
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Príhovor starostu Strečna 
Dušana Štadániho

Vážená pani predsedníčka ŽSK, vá-
žený pán podpredseda NR SR, vážení 
zástupcovia veľvyslanectiev, poslanci 
NR SR, zástupcovia združení, vážení 
občania,

vítam Vás v Strečne, na Zvonici, na 
pamätníku, ktorý je nielen našou 
dominantou, ale od roku 1956 pre-
dovšetkým stálym symbolom hrdin-
stva synov Francúzska v bojoch Slo-
venského národného povstania.

Je to miesto, ktoré si držíme v úcte 
a neustále sa snažíme o stav zodpo-
vedajúci jeho významu.

Dnes to môžete i priamo registro-
vať. Stavebné práce  sú prípravou na 
realizáciu osvetlenia obelisku a ba-
lustrády. Som presvedčený, že to je 
ďalší krok na zvýraznenie symboli-
ky tohto miesta. Väčšinu financií, na 
základe našich podnetov, poskytla 
organizácia Souvenir Francais pre 
Slovensko. Dofinancovanie nákladov 
zrealizujeme využitím prostriedkov 
Amical.  Amical – Združenie francúz-
skych bojovníkov na Slovensku po 
ukončení svojej činnosti v roku 2009 
predisponovalo svoje členské prí-
spevky na obec Strečno, ktorú pove-
rilo svojím nástupníctvom. Až teraz 
ich používame a verím, že s účelom 
by boli úplne stotožnení.

Takisto sa nám podarilo získať 
podporu na obnovu pamätníka z 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 
Práce budeme realizovať tiež v tom-
to roku.

Obidve investície budú krokmi na 
predstavenie a zachovanie tohto 
miesta. Obec je pri nich nielen iniciá-
torom, ale tiež bude pokrývať zvýše-
né náklady, ktoré vzniknú nad rámec 
získaných prostriedkov.

Vážení hostia, 
moju radosť z Vašej prítomnosti a 

uvádzaných aktivít by som chcel ešte 
podporiť aj pripomienkou symboli-
ky 77. výročia SNP. Vnímam to ako 
sedmičkový rok Strečna.

Okrem týchto dvoch sedmičiek je to 
i sedemsto rokov od prvej písomnej 
zmienky o strečnianskom panstve.

Našu históriu tvorili i padlí a ostat-
ní, už nežijúci hrdinovia z Francúz-
ska. Ich odkaz je však stále silný. Ich 
zodpovednosť a sila postaviť sa ne-
priateľovi je aktuálna i vzhľadom na 
súčasné formy ohrozenia.

Dúfam, že si ich náležite uvedo-
mujeme a vedeli by sme nájsť silu 
vzoprieť sa im, tak ako oni, pre spo-
kojný a mierový život.

Česť ich pamiatke

cí príhovor starosta Strečna Dušan 
Štadáni, za Francúzsku ambasádu sa 
prítomným prihovorila prvá radkyňa 
Francúzskeho veľvyslanectva na Slo-
vensku –  Marion Dehais, záverečný 
príhovor odznel z úst predsedníčky 
Žilinského samosprávneho kraja – 
Eriky Jurínovej.

Počasie na rozdiel od predchádzajú-
cich rokov bolo zamračené i upršané, 
no pietny akt a spomienku na jedno z 
najvýznamnejších počinov Slovákov, 
ktorých zásluhy i s pomocou francúz-
skych dobrovoľníkov z nich spravili 
hrdinov, to nenarušilo.

Príhovory prítomných to zvýrazňo-
vali a ich činy uvádzali ako stály prí-
klad a memento pre mierový život v 
súčasnosti i pre budúcnosť.

Po ukončení osláv sa mohli prítomní 
zoznámiť s prácami na pripravova-
nom osvetlení pamätníka a odobrať 

Oslavy 77. výročia SNP
»  Dokončenie z 1. strany sa na spoločenské stretnutie do kul-

túrneho domu v Strečne.
Tu ich tiež uvítal starosta Strečna, 

poďakoval za prítomnosť, pripome-
nul mimoriadne výročie – 700 ro-
kov od prvej písomnej zmienky. Tiež 
ospravedlnil zo zdravotných dôvodov 
neúčasť predsedu OV SZPB pána Dro-
tára, ktorý je každoročným spoluor-
ganizátorom a rečníkom na oslavách 
Slovenského národného povstania na 
Zvonici. Poprial mu v mene všetkých 
skoré uzdravenie.

Spoločenské stretnutie bolo príle-
žitosťou na kontakty, informovanie 
sa a určite bolo opäť vhodným fórom 
pre vzájomnú spoluprácu na rôznych 
úrovniach.

Na záver sa všetci mohli presunúť 
do kultúrnej zóny pri obecnom úrade, 
kde už po roku nútenej pandemickej 
prestávky prebiehali „Ľekvárové“ 
hody s bohatým programom.

Dňa 27. augusta 2021 si pripo-
menul 77. výročie Slovenského ná-
rodného povstania pri Pamätníku 
francúzskych partizánov na vrchu 
Zvonica v Strečne aj Juraj Blanár, po-
slanec NR SR a od roku 2005 až do 
2017 aj predseda Žilinského samo-
správneho kraja.  

Položením venca vzdal úctu padlým 
francúzskym a slovenským partizá-
nom, ktorí obetovali svoje životy za 
mier a slobodu. Zdôraznil, že musí-
me byť všetci hrdí na svoju históriu 
a nezabúdať, akú obeť priniesli títo 
hrdinovia svojimi činmi za slobodu 
pre nás všetkých.

Monika Obertová
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Vážený pán podpredseda Národnej 
rady,

Vážená pani predsedníčka Žilinského 
samosprávneho kraja, 

Vážený pán starosta Strečna,
Vážený pán predseda oblastného vý-

boru Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov 

Vážené poslankyne a poslanci,
Vážené dámy, vážení páni,
Drahí priatelia,
Takto pred sedemdesiatimi siedmi-

mi rokmi vypuklo Slovenské národné 
povstanie, povstalecké hnutie ozbro-
jených síl a obyvateľstva proti vstu-
pu nemeckých jednotiek na územie 
vojnovej Slovenskej republiky. SNP je 
dodnes považované za jeden z najdô-
ležitejších medzníkov histórie vašej 
krásnej krajiny. Slováci nečakali pasív-
ne na oslobodenie zahraničnými sila-
mi, ale sa sami (tak, ako aj obyvatelia 
iných európskych krajín) pripájali k 
hnutiu za slobodu a demokraciu.

S Varšavským povstaním a bojom 
proti okupantom v Juhoslávii bolo 
SNP považované za  jedno z najväčších 
antifašistických povstaní v Európe. 
Konvenčné boje SNP skončili predčas-
ne v noci z 27. na 28. októbra 1944, 
ale boj proti okupantom neprestal. 
Povstalci viedli partizánsku vojnu až 
do spojenia sa s Červenou armádou 
počas prvých mesiacov roka 1945.

Dnes na úpätí tohto nádherného 
pamätníka postaveného v roku 1956, 
medzi hradom Strečno a riekou Váh, 
vrúcne spomíname na našich kraja-
nov, ktorí hrdinsky padli v nerovnom 
boji proti početnejšiemu a lepšie vy-

zbrojenému nepriateľovi. Prví fran-
cúzski bojovníci spojili svoje sily a 
odvahu so slovenskými povstalcami 
už v prvých hodinách vypuknutia po-
vstania.

Najznámejší z nich boli vojaci, kto-
rí unikli zo zajateckého tábora v Ra-
kúsku a Maďarsku a mladí civilisti od-
vedení do povinnej pracovnej služby, 
ktorí utiekli zo zbrojných závodov v 
Dubnici nad Váhom. Slúžili v prápore 
Foch pod velením kapitána Georges 
Barazer de Lannuriena v jednotke 
1. brigády Milana Rastislava Štefáni-
ka. Z 200 francúzskych bojovníkov 
tohto práporu bolo 56 mŕtvych a 45 
zranených. Francúzi bojovali rovna-
ko v iných partizánskych jednotkách, 
kde mnohí z nich padli v boji. Spomí-
nam na 186 mladých Francúzov, kto-
rí utiekli zo zbrojárskych závodov v 
Dubnici nad Váhom počas noci z 5. na 
6. februára 1945, aby sa pridali k par-
tizánskej brigáde Jána Žižku, v ktorej 
bojovali až do oslobodenia Slovenska.

Spomínam na Jules Kassera a René 
Orana z nitrianskej partizánskej bri-
gády, ktorí zomreli v Topoľčiankach 
na konci januára roku 1945. Prvý pri 
prestrelke s Nemcami, druhý obe-
sený po tom, čo bol zranený a muče-
ný… Rovnako spomínam na zajatých 
Francúzov  väznených gestapom, ne-
skôr zastrelených, ktorých totožnosť 
možno nikdy nespoznáme, ako aj na 
našich dvoch krajanoch zastrelených 
po boku Slovákov v Lúčkach, v blíz-
kosti Ružomberka na konci januára a 
začiatkom februára 1945.

A taktiež nemožno mi nespomenúť 

Alžbetu Blahovú, francúzsku parti-
zánku, ktorá padla v boji na strednom 
Slovenska v decembri 1944, zatiaľ čo 
slúžila v brigáde Jánošik pod velením 
Ernesta Bielika. Alžbeta je pochovaná 
na cintoríne v Brezne. Dožila sa len 
osemnástich rokov.

Vážené dámy, vážení páni, drahí slo-
venskí priatelia,

je vskutku náročné s istotou pove-
dať, koľko Francúzov bojovalo na úze-
mí Slovenska od konca augusta 1944 
do apríla 1945. Podľa archívov a pub-
likácií ich mohlo byť 460. Z nich 107 
padlo v boji.

Avšak, jednu znamenitú vec musíme 
poznamenať: všetci títo bojovníci a 
bojovníčky, väčšina z nich to boli mla-
dí ľudia, boli dobrovoľníkmi! Všetci 
si priali pomôcť Slovákom – obnoviť 
slobodu. Všetci bojovali v mimoriadne 
náročných podmienkach, niekedy aj 
napriek veľkému riziku smrti, v kra-
jine, ktorú nepoznali, ktorej jazykom 
nehovorili.

Na záver tohto príhovoru by som 
chcela srdečne poďakovať všetkým 
vašim krajanom, ktorí v tak ťažkom 
období riskovali svoje životy, aby po-
skytli francúzskym bojovníkom čo 
i len misku polievky, kúsok chleba, 
vody či miesto na spanie.

Zároveň by som rada osobitne po-
ďakovala vedeniu obce Strečno, sta-
rostovi Dušanovi Štadánimu a jeho 
blízkemu spolupracovníkovi pánovi 
Pavlovi Albrechtovi za ich neutíchajú-
ce úsilie s finančnou podporou Fran-
cúzska udržať tento pamätník a ďalej 
ho zviditeľňovať.

Nech je vždy živá spomienka na bo-
jovníkov SNP, nech žije Slovensko, nech 
žije Francúzsko a nech žije Európa!

Príhovor pani Marion Dehais, prvej radkyne Francúzskeho 
veľvyslanectva na Slovensku

Pandémia koronavírusu už viac ako 
rok negatívne ovplyvňuje životy nás 
všetkých. Momentálne najúčinnejšou 
zbraňou zostáva práve očkovanie. Ži-
linský kraj tvorí 11 okresov, pod kto-
ré spadá 312 miest a obcí. 

Z tohto počtu sa naša obec umiestni-
la v zaočkovaní obyvateľstva k 19.au-
gustu 2021 na 3.mieste v rámci okre-
su a na 11. mieste v rámci kraja. K 
uvedenému dátumu bolo prvou dáv-
kou zaočkovaných 1283 obyvateľov 
(50,49%) a druhou dávkou 1194 oby-
vateľov (46,99%).  V rámci očkovania 
patrí obec Strečno medzi najlepšie. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú 
k ochrane života a zdravia ľudí. 

Beáta Badibangová, 
zástupkyňa starostu

Z našej knižnice
Tak ako po iné roky aj v roku 2021 bola 

úspešne podaná žiadosť o poskytnutie fi-
nančnej dotácie z FPU na nákup beletrie 
a náučnej literatúry pre detských aj do-
spelých čitateľov. 

Projekt s názvom „Doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici“ môže-
me aj zrealizovať. Z FPU nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 
1000 € s nutnou spoluúčasťou obce vo výške 250 € na doplnenie knižničné-
ho fondu. Každá zakúpená kniha bude označená logom Fondu na podporu 
umenia a tiež textom: „ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia“.

Od začiatku roka 2021 zriaďovateľ poskytol na nákup kníh 438,20 €. Tým 
sa doplnil a skvalitnil výber literatúry pre detských aj dospelých čitateľov a 
zvýšila sa návštevnosť knižnice.

Letné prázdniny sa skončili, do školských lavíc opäť zasadli žiaci a študenti, 
aby po dvoch mesiacoch leňošenia a letných radovánok získali čo najviac no-
vých vedomostí. V novom školskom roku 2021/22 prajem všetkým žiakom 
aj študentom veľa úspechov v škole...                                            Vaša knihovníčka

Očkovanie v obci
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Po roku 1918 sa v novom štáte Če-
chov a Slovákov začala situácia v ob-
lasti vzdelávania detí na Slovensku 
výrazne pozitívne meniť. Rozvoj škol-
stva v priebehu prvých dvoch desať-
ročí existencie Československa nado-
budol prudký kvantitatívny aj 
kvalitatívny vývoj vzhľadom na pred-
chádzajúce obdobie Rakúsko-Uhor-
ska, čo sa prejavilo na všetkých stup-
ňoch vzdelávania. V roku 1922 bol 
prijatý tzv. Malý školský zákon, v kto-
rom boli zadefinované povinné pred-
mety, ktoré zákon ustanovoval vyučo-
vať na všetkých ľudových školách, 
resp. rozšíril sa ich počet. Bol daný 
presný počet detí na jednu triedu, to 
znamená, že počet tried na školách sa 
rozšíril. Školy sa delili na štátne a ne-
štátne: obecné, cirkevné a súkromné. 
Slovenčina sa stala vyučovacím jazy-
kom a osobitným predmetom. Od 
školského roka 1927/28 bola zavede-
ná osemročná povinná školská do-
chádzka. 1. novembra 1924 sa správ-
com školy, učiteľom a organistom v 
Rímskokatolíckej škole v Strečne stal 
František Chmelár, ktorého môžeme 
považovať za prvého správcu školy v 
Strečne v jeho novodobých dejinách. 
Veľkým bonusom v období nedostat-
ku slovenských učiteľov bola aj sku-
točnosť, že pán Chmelár vyštudoval 
učiteľstvo v nových politických pome-
roch, s novými didakticko-výchovný-
mi metódami a bol Slovák, ktorý po-
merom na Slovensku veľmi dobre 
rozumel. Narodil sa v roku 1905 v Sa-
binove, v chudobnej rodine s jedenás-
timi deťmi, z ktorých sa dospelosti 
dožili iba dve. On a brat Július. Jeho 
otec odišiel za prácou do Spojených 
štátov amerických, ako v tej dobe 
mnoho obyvateľov východného Slo-
venska. V roku 1921 utrpel smrteľný 
úraz po páde z mrakodrapu, na vý-
stavbe ktorého pracoval v meste Cle-
veland. Po absolvovaní štúdia na sabi-
novskom gymnáziu vyštudoval 
František Chmelár učiteľstvo na Uči-
teľskom ústave v Prešove. Štúdium 
ukončil v júni 1924. 24. decembra 
1923 zomrel správca Rímskokatolíc-
kej školy v Strečne, učiteľ a organista 
Matej Saláth, ktorý učil deti v Strečne 
od mája 1879. Bol najdlhšie pôsobia-
cim učiteľom v strečnianskej rímsko-
katolíckej škole. Škola bola v tomto 
období dvojtriedna a navštevovalo ju 
okolo sto žiakov. Keďže zriaďovate-
ľom školy v Strečne bola rímskokato-

lícka cirkev, základný plat učiteľa v 
Strečne poskytovala cirkev. K tomuto 
platu mal nárok aj na tzv. dôchodky, 
ktoré predstavovali: „od obce v hoto-
vosti 190 Kčs, 20 prešporských meríc 
miešaného zbožia, 160 snopkov obi-
lia, 80 polmetrov porúbaného dreva 
na kúrivo, z ktorého aj dve učebne sa 
kúria, sedem honov a 312  siah rôľ, zá-
konitý byt so záhradou, štóla a štátna 
podpora jako doplňok“ (inzerát v den-
níku Slovák z 5. októbra 1924, ročník 
6, číslo 227). Po smrti správcu školy, 
učiteľa a organistu pána Salátha, ne-
mala škola v Strečne zrejme dlhšiu 
dobu k dispozícii stáleho správcu, 
pretože Rímskokatolícka školská sto-
lica v októbri 1924 vypisovala súbeh 
na organistovsko-učiteľskú stanicu v 
Strečne. 1.novembra 1924 nastúpil na 
toto miesto devätnásťročný učiteľ 
František Chmelár, ktorý v Strečne pô-
sobil do 1.decembra 1928. Od 1. ok-
tóbra 1925 ho dočasne zastupoval 
Štefan Poláček, pretože pán Chmelár 
bol povolaný do výkonu povinnej vo-
jenskej služby, ktorá podľa branného 
zákona prvej Československej repub-
liky trvala 14 mesiacov. Počas svojho 
krátkeho pôsobenia v Strečne sa pán 
Chmelár venoval aj mimoškolským 
aktivitám, slúžiacim prospechu a roz-
voju obce. V roku 1924 bol v obci zalo-
žený 24-členný hasičský zbor, ktorého 
sa stal veliteľom. V roku 1927 začali 
svoju činnosť strečnianski ochotnícki 
divadelníci pod vedením Františka 
Chmelára. Režíroval ich prvé divadel-
né  predstavenie, veselohru v troch 
dejstvách Ferdo šéfom, od autora Mi-
roslava Vránu. Humorný príbeh veľ-
kopodnikateľa Žemličku, jeho dcéry 
Ľubky a nešikovného účtovníka Fer-
da, ktorý všetko domotá spôsobom 
„cap záhradníkom“, naštartoval dejiny 
strečnianskeho ochotníckeho divadla 
a občas popretŕhanou niťou s uzlíkmi 
ich preniesol pozdĺž storočím až do 
súčasnosti. Protagonistkou prvého di-
vadelného predstavenia bola talento-
vaná strečnianska mládež. Veľké nad-
šenie pre ochotnícke divadlo prejavili 
vtedy štrnásťročný Jozef Ilovský, kto-
rý bol režisérom mnohých predstave-
ní v nasledujúcich rokoch, ako aj  
predstaviteľ hlavnej úlohy, vtedy šest-
násťročný Ernest Taraba, dlhoročný 
divadelný ochotník. Láska k ochotníc-
kemu divadlu a nadanie preň sprevá-
dzala pána učiteľa Chmelára po celý 
život a založenie ochotníckeho divad-

la v Strečne patrí v tejto oblasti medzi 
jeho veľmi vydarené prvotiny. Podľa 
spomienok jeho vnučky, pani Márie 
Jančekovej, dcéry jeho dcéry Alžbety, 
bol veľmi veselý, optimistický človek, 
ktorý rád vtipkoval. Na svoje učiteľské 
pôsobisko v Strečne veľmi rád spomí-
nal, pretože tu bol spokojný. V Strečne 
rád rybárčil a tešil sa najmä z úlovku 
hlavátok. Ďalšou jeho veľkou láskou 
bola hudba. Na organ v strečnianskom 
kostole hral tak krásne, že si jeho ta-
lent všimol aj biskup a ten mu odpo-
ručil vzdelávať sa v hudbe ďalej. 1. 
decembra 1928 odišiel študovať na 
Hudobnú a dramatickú akadémiu do 
Bratislavy hru na husle, organ a vše-
obecnú náuku o hudbe. Štúdium tohto 
druhu nebolo v tej dobe lacné a pre 
nedostatok financií ho mladý učiteľ 
musel zanechať. Ako učiteľ pôsobil v 
bratislavskej meštianskej škole. V 
druhej polovici tridsiatych rokov sa 
zamestnal v Slovenskom rozhlase v 
Bratislave, v oddelení hudobno-dra-
matického vysielania pre deti a mlá-
dež, kde zúročil svoju lásku k deťom, 
hudobný talent, lásku k divadlu a cit 
pre umenie vôbec. Venoval sa zboro-
vému spevu, dirigovaniu, práci dra-
maturga a režiséra výroby rozhlaso-
vých hier pre deti a mládež, ale aj pre 
dospelých poslucháčov. Bol dramatur-
gom a režisérom rádiožurnálu. V rám-
ci rozhlasového divadla pre mládež 
režíroval, okrem iných, veselú hru s 
hudbou a spevmi Komárova svadba. 
Režíroval aj rozhlasové hry pre dospe-
lých, herecky obsadené členmi Slo-
venského národného divadla: ako na-
príklad veselohru v slovenskej úprave 
Margity Figuli Jozef Mach: Skúška na 
šéfa, Ratkovský poštár podľa novely 
Jozefa Cígera Hronského, Fráter Jo-
hannes podľa historického románu 
Jozefa Zbraneckého a ďalšie. Pripra-

František Chmelár
 správca Rímskokatolíckej školy v Strečne, učiteľ a organista a  
 zakladateľ strečnianskeho ochotníckeho divadla

Správca školy v Strečne František Chmelár
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voval aj programy s folklórnou temati-
kou, akou bol napríklad prednáškový 
zvykoslovný program Veľká noc, kto-
rý zostavil spolu s významným slo-
venským novinárom, publicistom, fo-
tografom a etnológom Pavlom 
Socháňom. Pracoval aj ako cvičný uči-
teľ v Poradnom zbore školského a pe-
dagogického rozhlasu národných a 
stredných škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským. Pôsobil v Spevokole bra-
tislavských učiteľov. V Bratislave sa 
zoznámil s manželkou Máriou. Tu sa 
im narodili dcéry Elena, Alžbeta a Do-
rota. Po skončení druhej svetovej voj-
ny sa manželia Chmelárovci v auguste 
1945 odsťahovali z Bratislavy do obce 
Tvrdošovce (maď. Tardoskedd), ležia-
cej v okrese Nové Zámky. František 
Chmelár tu pôsobil v rokoch 1945 až 
1948 ako riaditeľ Štátnej ľudovej ško-
ly dievčenskej. Aj tu veľmi tvorivo or-
ganizoval divadelné akadémie a be-
siedky s veľkým záujmom 
zúčastnených a divákov. V roku 1949 
sa stal jeho novým pôsobiskom Kež-
marok, kde sa nachádzala tzv. cvičná 
škola, ktorej cieľom bolo pripraviť 
študentov pedagogiky na pedagogic-
kú prax, kontrolovať študentov počas 
vykonávania pedagogickej praxe ako 
súčasti pedagogicko-profesijnej zlož-
ky učiteľského vzdelávania, rozvíjať 
profesijné kompetencie študentov a 
konfrontovať ich teoretické vedomos-
ti, schopnosti a skúsenosti so škol-
skou praxou. To znamená, že Osem-
ročná stredná škola v Kežmarku, kde 
bol pán Chmelár riaditeľom, bola cvič-
nou školou  Pedagogickej školy v Kež-
marku, kde bol zástupcom riaditeľa. V 
Kežmarku mal mimoriadnu zásluhu 
na zriadení mestskej hudobnej školy v 
roku 1948 a detského ochotníckeho 
divadelného súboru. Pôvabná divadel-
ná hra autora Jána Kákoša z roku 1953 
Včielka Bzučalka, režírovaná Fran-
tiškom Chmelárom, mala taký veľký 
divácky úspech, že kežmarské deti v 
úlohách Včielky Bzučalky, Slnečného 
lúča, Trúda, Tety lipy, Vetríka, Me-
dušky, Včelej kráľovnej, Znášalky,... s 
ňou vystupovali krížom-krážom po 
celom východnom Slovensku a vťaho-
vali deti do úžasného života múdrych 
a pracovitých včiel. Po nástupe komu-
nistického režimu začali perzekúcie 
voči učiteľom, ktorí neboli lojálni s ko-
munistickou politikou. V roku 1958 
pána Chmelára komunistický režim 
vyradil z radov pedagógov, pretože sa 
odmietol zúčastniť násilnej kolektivi-
zácie poľnohospodárstva. 3. apríla 
1958 začal pracovať ako knihovník v 
Okresnom vlastivednom múzeu v 
Kežmarku. Od začiatku 60. rokov pra-

coval v mliekarni v Kežmarku ako zá-
vozník, neskôr v kežmarskej hydinár-
ni ako skladník. Zanietenie pre 
ochotnícke divadlo však v ňom žilo 
naďalej. Organizoval divadelné pred-
stavenia, režíroval ich, hral. Pôsobil v 
dvoch kežmarských ochotníckych di-
vadlách pre dospelých. Jedno bolo v 
katolíckom kruhu a druhé pri Mest-
skom osvetovom centre v Kežmarku. 
Neskôr sa zlúčili do jedného divadla. V 
roku 1965 odišiel do dôchodku. V 
roku 1968 bol rehabilitovaný. Ako dô-
chodca ešte v sedemdesiatych rokoch 
sporadicky výpomocne učil na učňov-
skej škole v Kežmarku. Svoju  nes-
mierne tvorivú životnú púť ukončil v 
roku 1988. Zomrel v nemocnici v Žili-
ne. Pochovaný je na cintoríne v Kež-
marku.  

  4. februára 1946 sa v Tvrdošovciach 
manželom Chmelárovcom narodilo 
štvrté dieťa, syn František, ktorý začal 
kráčať v otcových šľapajách a po krát-
kom zamestnaní vo Vagónke Poprad, 
v rokoch 1968 – 69 učil na gymnáziu 
v Kežmarku. Osudným sa mu však stal 
šport. Vyrastal pod Tatrami, v Kež-
marku, kde sa vášnivo venoval najmä 
ľadovému hokeju. Bol však dobrý aj 
v atletike, hádzanej a vo futbale.  Po 
skončení vysokoškolských štúdií, od-
boru telesná výchova a pedagogika 
na Fakulte telesnej výchovy a športu 
UK v Bratislave, pracoval ako funkci-
onár v rôznych športových organizá-
ciách. V roku 1983 sa stal vedúcim 
oddelenia talentovanej mládeže SÚV 
CSZTV a bol aj člen rady vrcholové-
ho športu ÚV ČSZTV. V tom čase sa 
veľmi významne angažoval vo veci 
vzniku športových škôl na Slovensku. 
V rokoch 1991 až 1996 pracoval na 
Ministerstve školstva SR ako riaditeľ 
odboru sekcie športu, detí a mláde-
že. V novembri 1999 bol zvolený za 
predsedu Slovenského olympijského 
výboru a bol ním do novembra 2016. 
Od roku 2016 je čestný prezident Slo-
venského olympijského a športového 
výboru (SOŠV). Z jeho pracovného za-
radenia vyplynula i možnosť zúčast-
ňovať sa prípravy olympijských hier. 
Prvá olympiáda, na ktorej sa takým-
to spôsobom zúčastnil, bola v Južnej 
Kórei, v roku 1988 v Soule. Odvtedy 
bol na všetkých s výnimkou Atlanty 
1996.  Účasti na tej v Pjongčangu sa 
už zriekol zo zdravotných dôvodov a 
aj veku. Posledná, na ktorej bol, bola 
olympiáda v Riu de Janeiro. Zásluhy 
pána Františka Chmelára ml. v roz-
voji športu a olympizmu ocenil Me-
dzinárodný olympijský výbor (MOV) 
udelením Ceny prezidenta MOV, ktorú 
mu v roku 2016 odovzdal prezident 

MOV Thomas Bach. Európske olym-
pijské výbory (EOV) mu v roku 2019 
udelili svoje najvyššie vyznamenanie 
– EOC Order of Merit. Odovzdal mu 
ho prezident EOV Janez Kocijančič. 
František Chmelár bol v rokoch 2013 
– 2017 členom exekutívy EOV. Bol ini-
ciátorom viacerých nových projektov 
SOV. Počas jeho pôsobenia sa začal 
realizovať projekt Olympijských festi-
valov Slovenska (pôvodne  Olympijské 
festivaly detí a mládeže Slovenska) i 
Olympijského odznaku všestrannosti, 
SOV založil aj Nadáciu Slovenského 
olympijského výboru. Okrem toho 
SOV na jeho podnet realizoval domá-
ce olympijské štafety pred OH 2004 v 
Aténach, OH 2012 v Londýne, aj pred 
OH 2016 v Riu de Janeiro. Takisto až 
počas jeho predsedovania SOV za-
čal udeľovať svoje výročné ocenenia 
(premiérovo za rok 2002) i vyzname-
nania (od roku 2000). Okrem športu 
má osobnú záľubu aj vo výtvarnom 
umení. Vyhral súťaž v kategórii ama-
térskych výtvarníkov. 

A práve synovi pána učiteľa Fran-
tiška Chmelára, pánovi PhDr. Fran-
tiškovi Chmelárovi a vnučke pána 
učiteľa Chmelára, pani gymnaziálnej 
profesorke, Mgr. Márii Jančekovej, sa 
chcem aj prostredníctvom Strečnian-
skeho hlásnika úprimne poďakovať 
za poskytnutie informácií a fotografií 
z rodinného archívu rodiny Chmelá-
rovcov, za ich vrúcnu srdečnosť pri 
komunikácii a prejavenú radosť z náš-
ho záujmu o život a tvorivú prácu aj 
nášho, strečnianskeho, pána učiteľa 
Františka Chmelára.                              -AM-                                                              

PhDr. František Chmelár-vpravo, s Petrom 
Saganom na olympiáde v Riu de Janeiro 
2016
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   Z našej školy Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Čas letných prázdnin, výletov, dovo-
leniek a oddychu je už za nami. Dve-
re našej školy sa otvorili pre žiakov 
2. septembra, keď sme odštartovali 
nový školský rok 2021/2022. Výchov-
novzdelávací proces uskutočňujeme 
stále za sprísnených epidemiologic-
kých opatrení. Pevne veríme, že na 
rozdiel od minulého roka sa budeme 
so žiakmi viac učiť v škole ako v „on-
line priestore“.  Prvý týždeň školy sme 
začali aj dobrovoľným domácim PCR 
kloktacím a antigénovým samotesto-
vaním žiakov v domácom prostredí.  

Aktivity a akcie v škole sa nezastavili 
ani počas leta. Pripravovali sme školu 
na nový školský rok. Vďaka obetavej 
práci pána školníka Ľubomíra Tara-
bu a učiteľského tandemu Jaroslava 
Štefku a Michala Klocáňa sa opravili, 
vynovili a vymaľovali tri triedy  a po-
kračovali ďalšie úpravy v troch no-
vých odborných učebniach. Patrí im 
veľká vďaka. Počas leta sme zakúpili a 
namontovali aj  interaktívny set (note-
book, projektor s krátkou projekciou 
a interaktívna tabuľa) do ŠKD. Vďaka 
tomuto nákupu už každá kmeňová 
trieda školy (vrátane tried ŠKD, od-
borných učební) disponuje interaktív-
nou tabuľou. 

Počas prvého ročníka letného škol-
ského klubu detí sa prihlásení žiaci z 
prvého stupňa presvedčili, že chodiť 
do školy cez prázdniny nie je vôbec 
nudné. V dňoch od 1.7. do 9.7.2021 
sme mali v našej škole letnú prázdni-
novú činnosť v ŠKD. Pre deti zo škol-
ského klubu si pani vychovávateľky, 
vedenie školy, asistentky a pani uči-
teľky pripravili zaujímavý program. 
Účastníci chodili každý deň na vy-
chádzky do blízkeho okolia. Spozná-
vali históriu a prírodu, navštívili hrad 
Strečno, ktorý detičky očaril. Najviac 
času deti strávili v prírode, kde sa vy-
šantili pri zábavných hrách. Zbierali 
liečivé bylinky a lesné jahody. Veľké 
ďakujeme patrí p. Martinovi Melovi 
za veľmi peknú a náučnú besedu o 
poľovníctve, ktorú deťom prezento-
val v Javore. Veľký úspech mala špor-
tová olympiáda, na ktorej deti plnili 
rôzne športové úlohy. Najviac sa im 
páčilo súťažiť s balónikmi, ktoré boli 
naplnené vodou. Samozrejme, nechý-
bali sladké odmeny a diplom. Nevy-
nechali sme ani pracovnú a výtvarnú 
činnosť. Deti si vyrábali zvonkohru, 
maľovali na tričká, kreslili na plátno, 
maľovali na kamene, plietli náramky 
priateľstva. Deti precestovali milióny 
svetelných rokov pri prekrásnej akti-
vite o vesmíre (samozrejme všetci sa 
bezpečne a šťastne vrátili späť na pla-
nétu Zem). 

V auguste 2021 sa v škole zavŕšil tri 
roky realizovaný projekt v rámci vý-
zvy ministerstva školstva „V základnej 
škole úspešnejší“. Vďaka tomuto pro-
jektu v škole pôsobili dve asistentky 
učiteľa. Od septembra 2021 je naša 
škola zapojená do nového projektu 
MPC pod názvom „Pomáhajúce pro-
fesie v edukácii žiakov II“. Vďaka to-
muto projektu budú naďalej pôsobiť 
dve asistentky učiteľa a zároveň bude 
môcť na plný úväzok v škole pôsobiť 
aj školská špeciálna pedagogička.

Všetkým žiakom, učiteľom a rodi-
čom prajeme na začiatku septembra 
pokojný, inšpiratívny  a úspešný škol-
ský rok 2021/2022, prežitý v dobrej 
nálade a s pevným zdravím.
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je na hlave, ale na tom, čo je v nej, ale 
v tú chvíľu ma to prekvapilo . 

Pri hodinách náboženstva bol To-
máš akýmsi „miestnym ateistom“. Ne-
ustále niečo namietal proti existencii 
Boha, Otca, ktorý nás bezpodmieneč-
ne miluje. Pochybovačne sa usmieval, 
prednášky sprevádzal posmeškami. 
Celý jeden semester sme spolu žili v 
relatívnom mieri. Keď po skončení 
prednášok prišiel na skúšku, spýtal 
sa trochu cynickým tónom:  „Myslíte 
si, že niekedy nájdem Boha?“ Zrazu 
som sa rozhodol pre malú dávku šo-
kovej terapie. „Vôbec nie!“ povedal 
som veľmi dôrazne. On odpovedal: 
„Ale ja som si myslel, že to bol cieľ va-
šich prednášok.“ Nechal som ho odísť 
na pár krokov a potom som zvolal: 
„Tomáš! Nemyslím, že ho niekedy náj-
dete, ale som si úplne istý, že on nájde 
vás!“ Pokrčil trochu ramenami a odi-
šiel z mojej triedy i z môjho života (na 
čas). Cítil som trochu sklamanie, že 
neocenil moju vtipnú vetu: „On nájde 
vás!“ 

Neskôr som počul, že Tomáš promo-
val a bol som za to náležite vďačný. 
Potom prišla smutná správa. Dozve-
del som sa, že Tomáš má rakovinu. 
Skôr ako som ho vyhľadal, prišiel za 
mnou sám. Vošiel do mojej pracovne, 
jeho telo bolo dosť zničené, dlhé vlasy 
mu vypadali v dôsledku chemotera-
pie. Avšak oči mal jasné a hlas pevný, 
azda po prvý raz, čo som ho poznal. 
„Tomáš, často na vás myslím. Počul 
som, že ste chorý,“ vyrazilo zo mňa 
bez rozmýšľania. „Áno, veľmi chorý. 
Mám obojstrannú rakovinu pľúc. Je to 
otázka niekoľkých týždňov.“ „Môžete 
o tom hovoriť, Tomáš?“ „Iste, čo by ste 
chceli vedieť?“ „Aké to je, keď má člo-
vek dvadsaťštyri a umiera?“ „Mohlo 
by to byť aj horšie.“  „Ako to?“  „Horšie 
by  bolo mať päťdesiat rokov a nemať 
nijaké hodnoty a ideály alebo si v päť-
desiatke myslieť, že alkohol,  ženy a 
peniaze sú v živote to hlavné.“ 

„Avšak, hlavný dôvod, kvôli čomu 
som vás navštívil,“ povedal Tomáš, „je 
to, čo ste mi povedali pri skúške.“ (Pa-
mätal si to!)

Pokračoval: „Pýtal som sa vás, či 
vôbec niekedy nájdem Boha, a vy ste 
povedali, že nie, čo ma prekvapilo. Po-
tom ste povedali: ,On nájde vás.‘ Pre-
mýšľal som veľa o tom, aj keď som 
vtedy Pána Boha príliš intenzívne ne-
hľadal. 

Lenže, keď mi lekári vyoperovali ná-
dor a povedali mi, že je zhubný, začal 

som sa vážne zaoberať Bohom. A keď 
sa zhubné nádory rozšírili do životne 
dôležitých orgánov, naozaj som začal 
búchať na bronzovú bránu nebies. 
Boh však nevychádzal. Vlastne sa ne-
dialo vôbec nič. 

Našťastie som sa rozhodol, že čas, 
ktorý mi ešte ostáva, strávim niečím 
užitočnejším. Premýšľal som o vás a o 
vašich prednáškach a spomenul som 
si na niečo iné, čo ste povedali: ,Naj-
väčším smútkom je prežiť život bez 
lásky.‘ Avšak rovnako skoro smutné 
by bolo prejsť životom a opustiť ten-
to svet bez toho, aby sme tým, ktorých 
sme milovali, povedali, že ich miluje-
me. 

A tak som začal tým najťažším: svo-
jím otcom. Keď som k nemu prišiel, 
čítal práve noviny. ,Otec.. ‚ ,Čo je? ‚ spý-
tal sa a čítal ďalej. ,Otec, chcel by som 
sa s tebou rozprávať.‘ ,Dobre, hovor.‘  
,Chcem ti povedať.... je to naozaj dô-
ležité. ‚  ,A čo je to? ‚  ,Otec, ja ťa mám 
rád. 

Chcel som len, aby si to vedel.‘ No-
viny spadli na zem. Potom otec urobil 
dve veci, ktoré som u neho predtým 
nevidel. Plakal a objímal ma. A potom 
sme sa rozprávali celú noc, hoci mu-
sel ísť ráno do práce. Cítil som sa dob-
re, bol som rád, že som blízko otca, že 
vidím jeho slzy, že cítim jeho objatie, 
že ho počujem hovoriť, ako ma má 
rád on. S matkou a s mladším bratom 
to bolo ľahšie. Plakali sme tiež, objí-
mali sa a začali si navzájom hovoriť 
pekné veci. Zdôverovali sme sa s ve-
cami, ktoré sme mnoho rokov držali 
v tajnosti. Ľutoval som iba jedno: že 
som s tým tak dlho čakal. Až teraz, v 
tieni smrti, som sa začal otvárať ľu-
ďom, ku ktorým som mal v skutoč-
nosti tak blízko. Tak som jedného dňa 
zmenil svoj postoj a Boh bol tu. Keď 
som ho usilovne prosil, neprichádzal. 
Pripadá mi to, že som bol vtedy ako 
krotiteľ, ktorý drží pred zvieraťom 
obruč a hovorí: Len poď, preskoč! Tak 
som ja hovoril Bohu: ,Príď, dávam ti 
tri dni... tri týždne.‘ Boh zrejme robí 
veci svojím spôsobom a vtedy, kedy 
chce sám. Avšak dôležité bolo, že tu 
bol. Našiel ma. Mali ste pravdu. Našiel 
ma napriek tomu, že ja som ho prestal 
hľadať.“ 

 „Tomáš,“ lapal som doslova dych, 
„mám dojem, že hovoríte niečo dôle-
žité a oveľa významnejšie, než si to 
uvedomujete. Mne aspoň hovoríte, že 
najistejšou cestou ako nájsť Boha, je 
otvoriť sa láske, a nie si z Boha robiť 
súkromné vlastníctvo, niekoho, kto 

bude riešiť problémy alebo okamžitú 
útechu vo chvíli, keď to potrebujeme. 
Viete, svätý Ján to povedal takto: ,Boh 
je láska a kto ostáva v láske, ostáva v 
Bohu a Boh ostáva ňom.‘ Tomáš, mo-
hol by som vás poprosiť o láskavosť? 
Mohli by ste prísť do môjho terajšie-
ho kurzu náboženstva a povedať im 
to, čo ste teraz hovorili mne?  Keby 
som im tú istú vec povedal ja, nebo-
lo by to ani spolovice tak účinné, ako 
keď im to poviete vy.“

„Hm... Dokázal som to povedať vám, 
ale neviem, či by som bol schopný to 
povedať celej triede.“ „Premýšľajte o 
tom, Tomáš. A keď áno, zatelefonuj¬-
te mi, keď budete pripravený.“

O niekoľko dní Tomáš zavolal, pove-
dal, že je pripravený to povedať pred 
celou triedou a že to chce urobiť pre 
Boha a pre mňa. Tak sme si dohovo-
rili dátum. Avšak k tomu už nedošlo. 
Mal inú schôdzku, oveľa dôležitejšiu 
ako bola schôdzka so mnou a s mojou 
triedou. Jeho život samozrejme smr-
ťou neskončil, len sa premenil. Tomáš 
urobil veľký krok od viery k videniu. 
Vošiel do života oveľa krajšieho, aký 
kedy videlo ľudské oko, o akom kedy 
počulo ľudské ucho a aký kedy vy-
myslela ľudská myseľ. 

Skôr ako zomrel sme ešte naposle-
dy spolu hovorili. „Už to vašej triede 
nepoviem,“ vravel. „Ja viem, Tomáš.“ 
„Poviete im to namiesto mňa? Povie-
te to za mňa celému svetu?“ „Poviem, 
Tomáš. Poviem im to. Tak ako to naj-
lepšie dokážem.“ 

Tomáš si prial, aby to bolo povedané 
celému svetu. Preto som to chcel dnes 
povedať i ja vám.

A ja Vám všetkým prajem: Vážte si 
život. Nechápte všetko ako čosi samo-
zrejmé. Nechápte, že na všetko máte 
právo, najmä nie na hriech. Buďte 
skromní, vďační. 

Deti a mladí, milujte svojich rodičov, 
blížnych, všetkých ľudí. A vy, ktorí to 
máte ťažké, ktorí snáď necítite takú 
lásku a najmä kresťanskú lásku, akú 
by ste mali cítiť, dajte ju vy rodičom 
a všetkým. Počuli ste, čo znamenala 
jediná veta Tomáša – Otec, ja ťa mám 
rád.  Aj tie noviny, ktoré mali často 
väčšiu cenu pre otca ako jeho syn, mu 
vypadli z rúk, a všetko v jeho živote 
sa menilo. Vy, čo zodpovedáte za vý-
chovu detí a mladých, odovzdajte im 
všetku zodpovednosť, ktorú k ním 
máte a najmä svoje srdce.

 A napokon, neodporujte nikdy Bo-
žej láske, lebo len v tejto láske nájdete 
odpoveď na zmysel života, len v tejto 
láske nájdete opravdivý pokoj a ra-
dosť, čo vám všetkým vyprosujem.  

Mons. Michal Keblušek, farár

Dôležité  prianie

»  Dokončenie z 1. strany
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Ľudová hudba Parta prijala pozvanie 
do obce Klenovec a zúčastnila sa na fes-
tivale Klenovská Rontouka, ktorá sa ko-
nala dňa 13. až 15. augusta 2021. Spolu 
s pozvánkou bola možnosť zúčastniť sa 
súťaže ľudových hudieb Drótova nôta. 
Za účasti odbornej poroty sú ocenené 
tri najlepšie ľudové hudby. Samozrej-
me, neváhali sme a do súťaže sme sa 
prihlásili, veď možnosť porovnať sa s 
inými, veľakrát aj s absolventmi VŠMU 
alebo konzervatórií veru nemáme kaž-
dý deň.  Pustili sme sa do práce, nacvi-
čili a ponúkli divákom a porote melódie 
z Terchovej pod názvom “Cifry primáša 
Alojza Muchu”. Po uvedení a predsta-
vení našej Ľudovej hudby Parta mode-
rátorkou súťaže sme vyšli na pódium, 
rýchlo otriasli zo seba napätie a stres a 
sústredili sa len na to, aby sme podali 
čo najlepší výkon. Po odohraní všetkých 
súťažiacich a porade odbornej poroty 
sme s napätím počúvali výsledky.

,,Na treťom mieste v nadregionálnej 
súťaži ľudových hudieb Drótova nôta  
sa umiestnila Ľudová hudba Parta zo 

Strečna”. Priznáme sa, bol to aj trošku 
šok a chvíľku sme neverili, či je to na-
ozaj, ale po pohľadoch ostatných súťa-
žiacich a za ich potlesku vyšiel na pó-
dium primáš  Šimon Srneček a náš hráč 
na basu Marek Ján Praták, ktorí prevza-
li ocenenie. Zavládla medzi nami veľká 
radosť z obrovského úspechu. Mnohí 
súťažiaci nám tiež gratulovali a uznali, 
že sme veru pekne zahrali. 

Po súťaži nasledoval úvod hlavného 
programu  pod názvom Vtipom, žar-
tom…Hrali a spievali sme v piatich 
vstupoch, striedali sme sa  na pódiu 
s FS Hriňovčan, FS Kýčera, Kmotry a 
kmotrovia z Detvy a THZ Caporna. Do 
našich vstupov sme sa snažili vybrať tie 
najvtipnejšie texty piesní z Terchovej a 
jej okolia, aby sme divákov čo najviac 
rozosmiali, čo sa nám aj podarilo. Po 
vyčerpávajúcom popoludní sme večer 
ešte dlho nemohli zaspať a písali sme 
do Strečna o zážitkoch a úspechu. Ver-
te či neverte, je to pre nás česť repre-
zentovať našu obec. Tento  úspech nám 
určite dodal hlavne veľa entuziazmu a 

chuti do ďalšej práce. Chceme sa Vám 
všetkým poďakovať za podporu a aj 
gratulácie, ktoré ste nám napísali na 
našu FB stránku, Samovi Franekovi za 
pomoc pri nácviku a tiež Margarétke 
Kadášiovej. Ďakujeme!

ĽH Parta

Po ročnej odmlke sa nám to predsa 
len podarilo a 27.augusta sa u nás, v 
Strečne, konali „Ľekvárové“ hody. Po 
oslovení obecným úradom, či sa po-
dujmem zostaviť kultúrny program 
hodov, priznám sa, mal som celé leto 
obavy, či sa vlastne „Ľekvárové“ hody 
budú tento rok môcť usporiadať. Do-
stal som pokyn od predsedníčky kul-
túrnej komisie, aby som oslovil zložky, 
ale len z našej obce. Účasť prisľúbilo 
Krakovské kvarteto, spevácka skupina 
Jesienka, dychová hudba Strečnianka 
a ľudová hudba Parta. 

Všetkým, ktorí tam v ten deň boli 
aj napriek nepriaznivému počasiu, 
chcem poďakovať. Poďakovanie patrí 
aj zamestnancom Obecného úradu 
Strečno, DHZ zo Strečna za chutný 
guláš a občerstvenie a zvukárovi Ľu-
bovi Bukovinskému ml. Účinkujúci, 
diváci aj súťažiaci skonštatovali, že 
nám chýbajú takéto stretnutia. O to 
viac sme si dnešný deň cenili a dobre 
sa zabavili. Lekvár sa podarilo navariť 
a po vystúpeniach nám do tanca hrala 
kapela Sunny music veru až do rána. 
Čo na záver dodať? Len si zaželať to 
najcennejšie – zdravie,  a tak v kútiku 
duše dúfať, že opäť o rok sa budeme 
môcť takto stretnúť na „Ľekvárových“ 
hodoch 2022.

Marián Praták a ĽH Parta

Raz darmo, počasie človek nezmení. Ale ani dážď nám nemohol pokaziť dobrú 
náladu v tento deň. Veď po ročnej pauze sme sa konečne dočkali a mohli sa kul-
túrne stretnúť na lekvárových hodoch. Chcem sa poďakovať družstvám - Jednote 
dôchodcov, Tvorivej dielne zo Strečna a rodine Trnovcovej, ktoré od skorého rána 
miešali slivky v kotloch, aby ich vo finále premenili na chutný lekvár. Ten hodnotila 
porota v zložení: Ing. Milan Laurenčík, podpredseda NR SR a vicežupan VÚC, Anna 
Zemanová, poslankyňa NR SR, Štefan Svetko – starosta obce Mojš a Didier Rogasik, 
tlačový atašé Francúzskeho veľvyslanectva.  Veru, nemali to ľahké. Bodové výsledky 
boli naozaj „tesné“. No nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Každé družstvo bolo 
ocenené darčekovými košmi a fľaškami slivovice od pána starostu. Okrem ochutna-
nia lekváru si návštevníci pochutili aj na  koláčoch, ktoré napiekli naše vitálne pani 
dôchodkyne. Za prípravu kultúrneho vystúpenia ďakujem  Mariánovi Pratákovi a 
účinkujúcim: Krakovskému kvartetu, speváckej skupine Jesienka, dychovej hudba 
Strečnianka, ĽH Parta a zvukárovi Ľubkovi Bukovinskému. Večer už patril zábave, o 
ktorú sa postaral náš DHZ Strečno za účasti skupiny Sunny Music. Príprava takého-
to podujatia si vždy vyžaduje kopec ľudského nasadenia a ochotu byť nápomocný 
za každých okolností. Preto moje poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom na 
obecnom úrade a vám všetkým, čo ste zavítali na dvor kultúrneho domu. Verím, že 
budúci rok si to opäť zopakujeme.                 Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

ĽH Parta na súťaži Drótova nôta na 3. mieste

„Ľekvárové“ hody 2021

Jednou z mála zrealizovaných kultúrnych akcií, ktoré boli plánované k 700 . výročiu prvej písomnej zmienky o Strečne, bola repríza diva-
delnej hry Zlomená pýcha. Ochotnícky divadelný súbor Strečno ju predstavil na Paseke 3. septembra. Plné hľadisko prírodného amfiteátru 
bolo opäť svedkom ich takmer profesionálnej úrovne, ku ktorej prispelo i kvalitné ozvučenie.
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Jelenia zver patrí medzi pôvodnú 
zver v našich lesoch, ktorá žije vo všet-
kých lesných oblastiach Slovenska. Na 
území Slovenska žijú dva poddruhy 
jeleňa lesného, a to jeleň karpatský a 
jeleň západoeurópsky. Jeleň karpat-
ský žije na východnom Slovensku, je-
leň lesný západoeurópsky v nížinných 
lesných oblastiach západného Sloven-
ska. Rozdiel medzi nimi je, že jeleň 
karpatský je mohutnejší a trofejovo 
silnejší než jeleň lesný západoeuróp-
sky.

Tieto dva poddruhy sa navzájom krí-
žia. Preto na strednom Slovensku v 
pohorí Malej a Veľkej Fatry žijú  také-
to jelene. Jelenia zver je dominantným 
druhom zveri v našich lesoch, a pre-
to aj náš revír je zaradený do jelenej 
oblasti s plánovaným chovom a lovom  
tejto srstnatej raticovej zveri. Patrí 
medzi párnokopytníky, žije v spolo-
čenských čriedach, len staré jelene 
žijú samotársky. Prírodné prostredie 
tvoria listnaté a zmiešané lesy s otvo-
renými plochami, ako sú rúbaniská a 
horské lúky. Bežne sa však vyskytuje 
aj v rozsiahlych  ihličnatých lesoch, ale 
aj v poľnej časti v čase vegetácie, keď 
im poľnohospodárske plodiny posky-
tujú potravu ale aj potrebný úkryt. 
Dospelé samce jeleňa majú mohutné 
parožie, ktoré práve v ruji používajú 
ako zbraň na ovládnutie jelenej črie-
dy. Právom sa hovorí, že jeleň lesný je 
kráľom našich hôr.

Jelenia ruja
Po horúcom lete prichádzajú za-

čiatkom jesene chladné hmlisté rána, 
chladnejšie dni s občasným dažďom 
a práve v tomto období od polovice 
septembra do polovice októbra začína 
jelenia ruja. Vo vyšších polohách skôr 
ako v nižších polohách.

Práve počas ruje zakladá jelenia zver 
svoje potomstvo. Prakticky už od kon-
ca augusta začínajú jelene vyhľadávať 
čriedy jeleníc. Ako prvé vstupujú do 
ruje staršie dominantné statné jelene, 
ktoré sa začínajú ozývať hlasným hr-
delným ručaním, podľa ktorého sa dá 
zistiť, či jeleň je ešte bez jeleníc, alebo 
už ovládol čriedu. Medzi dospelými je-
leňmi vznikajú ostré súboje. Hlavnou 
zbraňou pri súbojoch je parožie. Veľ-
mi nebezpečný práve v týchto súbo-
joch je dospelý jeleň vidlák. Tento je-
leň nemá výsady, ale len ostré kmene, 
ktoré môžu druhého pri súboji smr-
teľne zraniť. Takéto jelene sa poľovní-
ci snažia čím skôr odloviť a vyradiť z 
chovu. Vrchol ruje prebieha v druhej 
polovici septembra. Horou sa neustá-

le ozýva ručanie jeleňov. Prebieha ne-
ustály boj o jelenice. Jelene, ktoré už 
ovládli čriedu, musia byť ostražité, 
pretože bočné jelene čakajú na každú 
príležitosť, ako sa dostať k jeleniciam. 
Jeleň sa v čriede pári s každou jeleni-
cou a svojím neustálym ručaním dáva 
najavo ostatným jeleňom svoju nad-
vládu nad čriedou. Stojí ho to veľa síl a 
v priebehu ruje prakticky nič nežerie, 
a tak stratí skoro jednu tretinu svojej 
váhy. 

Vzrušujúcim  zážitkom pre poľovní-
kov – lesníkov je pozorovať, počúvať 
hlasité prejavy ručiacich jeleňov. Je to 
skutočne nevšedný zážitok, na ktorý 
sa nezabúda. Odlov jelenej zveri sa 
vykonáva aj počas ruje. Skúsení po-
ľovníci vábničkou privábia jeleňa na 
niekoľko desiatok metrov, a tak môžu 
posúdiť,  či jeleň je chovný alebo nie. 
Lovia sa aj staré jelene, jedenásť a 
viac ročné. V prvej polovici októbra 
ručanie pomaly slabne. Dominantné 
jelene opúšťajú vyčerpané čriedu. 
Ruja pokračuje, k rujným jeleniciam 
sa snažia ešte dostať  a páriť mladšie 
jelene. Po ruji hora stíchne, rozdrobe-
né čriedy jeleníc sa znova dávajú do-
hromady. Vodí ich staršia jelenica. Pri 
jeleniciach zostávajú jeden až dvoj-
ročné mladé jelene. Jelene žijú tiež v 
čriedach, ktoré vodí mladý jeleň. 

Jelenice sú gravidné 240 až 250 
dní, necelých 8 mesiacov. Na jar sa 
oplodnené jelenice oddelia od čriedy, 
hľadajú tiché a bezpečné miesto pre 
rodenie svojich mláďat. Najčastejšie 
začiatkom júna porodia jedno a výni-
močne dve jelenčatá. Jelenčatá sú po 
narodení veľmi čulé. Po čase sa jele-
nica s jelenčaťom vracia k čriede. Do-
spievajú v druhom roku života. 

Jelene po zime zhadzujú svoje pa-
rožie. Staršie skôr, mladšie neskôr. Z 
púčnic na čelovej kosti im začne rásť 
nové parožie. Rast  parožia  trvá  pri-
bližne 120 – 150 dní,   závisí  to od 
veku a  zdravotného stavu, ale aj od 
úživnosti prostredia, v ktorom zver 
žije. Od polovice júla do augusta za-
čínajú najmä staršie, po nich aj mlad-
šie vytĺkať o stromy  suché odumreté 
lyko, ktoré vyživovalo paroh počas 
celého jeho rastu. Po vytlčení parožia 
stmavne. V auguste majú už staré je-
lene vývin parožia ukončený. Mladšie 
jelene o niečo neskôr. 

Stavy jelenej populácie sa v posled-
ných rokoch mierne zvýšili a začínajú 
robiť škody na mladých lesných po-
rastoch, ale i na poľnohospodárskych 
kultúrach. Jelenia zver je čiastočne 
chránená najmä v čase gravidity jele-
níc a pri liahnutí mláďat a jelene po-
čas rastu nového parožia. Je lovnou 
zverou so stanoveným časom lovu. 
Poľovníci pri love musia dodržiavať 
pravidlo správneho selektívneho od-
lovu a dodržiavať schválený plán cho-
vu a lovu tejto hlavnej zveri  v našich 
lesoch. Stavy jelenej zveri sa po čase 
dostanú do stanoveného počtu úmer-
ne k rozlohe a úživnosti poľovného 
revíru. 

Pavol Štadáni

Zo života v našich lesoch
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 10. septembra 2021 v náklade 
700 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Tak ako som avizoval  v poslednom 
SH , po krátkom tréningovom procese 
a dvoch dohrávkach uplynulej sezó-
ny, sa začal nový ročník futbalových 
súťaží ročníka 2021 – 22. Všeobec-
ne sa hovorí , že amatérsky futbal po 
korone stratil na kvalite, čo je možno 
pravda , veď dva roky sa riadne ne-
trénovalo, a teda i nehralo. Hodno-
tia to i zväzové orgány, že je úbytok 
mládežníckych mužstiev, hlavne v 
dorasteneckých kategóriách, úbytok 
rozhodcov i činovníkov. Je dobré, že 
u nás to nehrozí, práve naopak. Veľmi 
dobre pracujú naše prípravky pod ve-
dením Petra Beháňa a Janka Trnovca. 
Majú dostatok dobrých talentovaných 
hráčov v mladšej i staršej prípravke. 
Dokonca o Lukáša Kučeru /9r./ má 
záujem MŠK Žilina. Previerkou pripra-
venosti bude turnaj prípraviek, ktorý 
sa uskutoční tento víkend na našom 
ihrisku. Okrem našich detí sa predsta-
via i mužstvá zo Stráňav, Višňového a 
Rosiny. Dobre vstúpili do súťaže i naši 
žiaci. Pod vedením Vojtecha Obertu 

dosahujú veľmi dobré výsledky, veď 
sú momentálne na druhom mieste, 
keď ešte neprehrali. Najlepším naším 
strelcom je Matúš Belko s 13 gólmi. 
Striedavé úspechy dosahujú  doras-
tenci. V tabuľke sú momentálne na 7. 
mieste.Tréner Peter Tavač však vie, v 
ktorých činnostiach musia pridať. Mr-
zia hlavne prehry v Liet. Lúčke i doma 
s Višňovým. Chvályhodné je, že má do-
statok hráčov a dobrú tréningovú mo-
rálku. Veď viacerí nám už pomáhajú i 
v našom Á-čku. Mnohokrát si príde s 
nimi zatrénovať i brankár MŠK Žilina 
Ľubomír Belko, ktorý je už i v repre-
zentácii do 21 rokov a odovzdáva im 
cenné skúsenosti. Naše Á-čko nezača-
lo zle. Aj keď sa zdá, že to tak nie je, 
odohrali sme ťažké stretnutia a uhra-
li sme tri cenné remízy. Veď z Belej a 
St. Bystrice sa ťažko nosia body, ale 
i domáca s Vysokou sa ráta, pretože 
sú lídrom našej súťaže. Mrzí prehra s 
Kotešovou, ale musíme uznať, že boli 
lepší. Svoju dominanciu sme pred-
viedli v dohrávke s Rajcom, ktorému 
sme nadelili štvorku. 

Musím poďakovať starším hráčom, 
ktorí nám chodia vypomáhať a v prí-
pade potreby zasiahnu. Sú to: Robo 
Benedig, Peter Sokolovský, tréner 
Marek Mazák, či Dušan Trhančík. V 
dobrej forme sú bratia Beháňovci  či 
Andrej Barošinec,  v bráne je jednot-
kou brankár Lajš, ale i ostatní hráči. 
Do zápasov už naskakujú i mladí hrá-
či v dorasteneckom veku.  Filip Trnka 
/18r./ dal dokonca dva góly v Belej, 

Boris Oberta/17r./ hral dobre proti 
Rajcu, Denis Begičevič/18r./ i Mário 
Gála /17r./ už pravidelne striedajú 
práve starších hráčov. Vieme, že nám 
chýba potrebná kvalita, preto si musí-
me všetky zápasy  uhrať bojovnosťou 
a nasedením, preto si cením každého 
hráča, ktorý je na ihrisku. Naopak, 
mrzí nás odchod niektorých hráčov, 
ktorí však odmietajú reprezentovať 
našu obec. Problémy s hráčmi sú há-
dam v každom klube. Robíme čo mô-
žeme a hráme s hráčmi, ktorí si vážia 
náš dres. 

Keďže sa dvíhajú náklady na celko-
vú organizáciu tréningov, stretnutí, 
či materiálne vybavenie našich muž-
stiev, zvyšujeme vstupné na 2 €, dô-
chodcovia 1 €, ženy a deti zdarma. 
Verím, že pochopíte toto opatrenie, 
ale verte, že každý cent pôjde len na 
náš futbal. Veď viaceré podnety sme 
dostali práve od Vás, divákov. Už to 
má väčšina klubov  v súťaži. Touto 
cestou chcem úprimne poďakovať 
nášmu dlhoročnému hospodárovi 
Kamilovi Vojvodovi /72r./za jeho ak-
tívnu prácu na našom ihrisku a verte, 
že viem, o čom hovorím, pretože si to 
vyžaduje každodennú prácu,  a to  sa-
mozrejme i cez víkend. Veľká obeta, 
ďakujeme, Kamil... Od septembra ho 
nahradí Miloš Samec, ktorý je odhod-
laný pokračovať v tejto činnosti. No  
zároveň chcem poďakovať i všetkým, 
ktorí nám  pomáhajú pri organizácii 
stretnutí a pri práci s mládežou. 

Štefan Tavač, predseda  FK Strečno

Futbalový život sa rozbehol...


