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Milí spoluobčania a naši diváci, v 
tejto nepriaznivej dobe pre kultúru si 
naša obec pripomína 700. výročie jej 
založenia. Tešili sme sa na stretnutia 
pri rôznych kultúrnych a spoločen-
ských akciách, ale pandémia naše ak-
tivity obmedzila na minimum. Tohto-
ročné hody, ktoré boli trochu zvláštne, 
boli ukážkou kultúrnej tvorivosti širo-
kej verejnosti. V mene všetkých spo-
luobčanov a divákov sa chcem poďa-
kovať Mariánovi Pratákovi za nápad a 
realizáciu hodov v digitálnej forme. Je 
medzi nami veľa talentovaných ľudí, 
ktorí sa so svojím talentom dokážu 
podeliť. Prišlo leto a s ním aj väčšia 
sloboda. Jánske ohne, organizované 
hasičmi, boli ukážkou, ako sme túžili 
po spoločenských stretnutiach. Ďaku-
jem.

Strečnianska mašľa bola ďalšou 
perfektnou akciou s celoslovenskou 
účasťou súťažiacich. Organizátori, 

Darček k výročiu
Dlho sa o tom hovorilo a teraz je to 

pravda, že uzrie svetlo sveta plánova-
ná krížová cesta v Strečne. Bude sa na-
chádzať na pahorku Bôrek v nadmor-
skej výške 430 m.n.m  v južnej časti 
našej obce.

Prvé zastavenie krížovej cesty začína 
100 metrov od hlavnej cesty. Prichá-
dza sa k nemu od kostola z obce Streč-
no, popod most. Posledné zastavenie 
je 30 m pred dreveným krížom na 
vrchole kopca Bôrek, ktorý bude cca 
4m vysoký. Cesta je široká 1 – 1,5 m, 
vybagrovaná vo vápencovom podloží. 

Na realizáciu krížovej cesty vyda-
lo súhlas Pozemkové spoločenstvo 
Strečno, ktoré  je majiteľom tohto po-
zemku.  Stavebné práce budú prebie-
hať individuálne na dobrovoľníckej 
báze. Samotné zastavenie tvorí betó-
nový objekt s parametrami pôdorysu 
100 x 100 cm, výška 218 cm a drevená 
plastika zastavenia s biblickou  téma-
tikou, ktoré vyrobí z lipového dreva 
umelec/rezbár Ján Palko zo Štiavnika.   
Rozmery drevenej plastiky budú 50 x 
90 cm, hrúbka 7 cm. Pod plastikami 
bude  vyrezaný text popisujúci jednot-
livé zastavenia.

Projekt krížovej cesty bol odkonzul-
tovaný s miestnym správcom farnos-
ti, Mons. Mgr. Michalom Kebluškom, 
ktorý predložil tento zámer biskup-
skému úradu v Žiline, ktorý dal súhlas 

KRÍŽOVÁ CESTA

Naplnenie dlhodobého záujmu o 
osvetlenie Pamätníka francúzskym 
partizánom je pred finálom. Už teraz je 
možné každodenne po zotmení vidieť 
nasvietený obelisk. Je osvietený štyrmi 
reflektormi umiestnenými v rohoch 
najvyššej plochy. Táto skúšobná pre-
vádzka nám umožňuje vidieť obelisk 
najčastejšej bielej farby, ale dispozícia 
osadených svietidiel poskytuje takmer 
neobmedzenú farebnú škálu. 

Balustráda (obvodové múry pamät-
níka) bude nasvietená ďalšími ôsmi-
mi, výkonnejšími reflektormi tiež s 
možnosťou farebných variácií. Osa-
dené budú tak ako doterajšie štyri, v 
kovových klietkach s úpravou pred 
poškodením. Tieto budú ukotvené na 

betónových pätkách a kovových stoja-
noch. Predpoklad ukončenia diela je 
v priebehu mesiaca november po do-
dávke svietidiel.

Terénne úpravy a betonáž zabez-
pečuje OPS Strečno, s.r.o. Inštaláciu a 
sfunkčnenie riešia v spolupráci s Ing. 
Michalom Tarabom, PhD., ktorý aj spô-
sob osvetlenia technicky navrhol.

Finančné zabezpečenie realizácie je 
z troch zdrojov. Náklad takmer 30 tis. 
Eur je pokrytý sumou 10 tis. z dotá-
cie od Souvenir Francais, 6,5 tis. Eur 
z predisponovaných prostriedkov or-
ganizácie AMICAL – Združenia fran-
cúzskych dobrovoľníkov bojujúcich na 
Slovensku a zvyšok z rozpočtu obce. 

/pa/

Obelisk pamätníka už vidieť i za tmy

ďakujeme, vytiahli ste z pohodlia do-
mova veľa našich spoluobčanov s tré-
novanými účastníkmi. Po týchto akci-
ách som začala veriť, že aj Ochotnícke 
divadlo Strečno poteší svojich divákov 
predstavením Zlomená pýcha v am-
fiteátri pod hradom Strečno. Ochota 
hercov a Ľudovej hudby Parta bola, 
takže sme mohli začať skúšať a te-
šiť sa na divákov. Veľké poďakovanie 
Katke Repáňovej, kastelánke hradu 
Strečno, ktorá nám vybavila prenájom 
amfiteátra. Dohodnutý termín sa kvô-
li nepriaznivému počasiu presunul. 
Medzitým boli „Ľekvárové hody“ so 
živou kultúrou. Konečne mohli kul-
túrne súbory svojím talentom potešiť 
prítomných divákov a potom si pri ži-
vej hudbe aj všetci zatancovať. Aj keď 
sme museli vyriešiť veľa problémov 
pred predstavením, spoločnými sila-
mi sme všetko zvládli. Predstavenie  
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Darček k výročiu

bolo kvalitné vďaka hereckým výko-
nom hercov – ochotníkov, ĽH Parta a 
profesionálne zvládnutým ozvučením 
a osvetlením. Ľubkovi Bukovinskému 
a jeho tímu patrí veľká vďaka. Vďaka 
patrí aj našej obci za dotáciu, z ktorej 
boli zakúpené osobné mikrofóny. Za 
pomoc pri organizácii predstavenia 
ďakujem Ľubkovi Melovi, Majovi Pra-
tákovi, Peťovi Kováčovi a mojej rodi-
ne. Pre nás bol zážitok koľko divákov 
si prišlo predstavenie pozrieť. Darček 
spolu s aperitívom, ktorý sme vám, 
milí naši diváci, chceli venovať k výro-
čiu, nebol zbytočný. Ďakujeme, že nás 
podporujete. Prajem vám veľa zdra-
via, pokoja, božieho požehnania a ak 
to situácia dovolí, možno sa stretneme 
a navzájom potešíme.

Marta Pristachová

pre toto dielo.   Na realizáciu krížovej 
cesty môžu prispieť občania Strečna, 
ako aj iní záujemcovia. Svoj milodar 
je možné priniesť na farský úrad, kde 
každý darca dostane ďakovný list, na 
ktorom bude suma jeho príspevku. 
Kópia tohto ďakovného listu sa bude 
archivovať na fare kvôli histórii, ale aj  
kvôli zodpovednému prehľadu finan-
cií.    Pavol Ďurčo

KRÍŽOVÁ CESTA

»  Dokončenie z 1. strany

o., 013 06 Terchová 999 určil termín 
začatia prác na 22.9.2021 a ukončenie 
diela do 10.10.2021.

Dňa 22.9.2021 bola vykonaná pod-
robná obhliadka terénu a bola začatá 
príprava materiálu. V dňoch 23. – 25. 
9.2021 bola vykonaná príprava zabez-
pečovacích dielcov, reťazových úväz-
kov, príprava dreva a lešenia. V dňoch 
28.- 29. 9.2021 bol na miesto reali-
zácie zabezpečený  prevoz materiálu 
a kráčajúceho bagra. Bola vykonaná 
úprava prístupovej cesty. Lešenie bolo 
vyvezené a zmontované okolo skalné-
ho brala. Priebežne prebiehalo moni-
torovanie situácie – skalné bralo bolo 
bez viditeľných zmien. Následne bol 
vykonaný výkop zabezpečovacej jamy 
a násyp ochranného valu, zabezpe-
čenie skaly proti šmyku úväzkovými 
reťazami, šponermi a navíjakovými 
zväzkami, zviazanie korún stromov 
zabezpečovacími lanami a napínací-
mi zariadeniami, demontáž lešenia, 
montáž zábran a začatie uvoľňovania  

Mimoriadna situácia odvolaná

skalného brala bagrovým kladivom – 
zbíjanie. 

Práce pod stálym dohľadom staros-
tu obce a členov krízového štábu bola 
30. 9. skontrolovať tiež vedúca KŠ OÚ 
Žilina JUDr. Staníková, ktorá vyjadri-
la s organizáciu a priebehom veľkú 
spokojnosť. Práce na sanácii skalného 
brala boli ukončené 1. 10. 2021.

Kamenné bloky počas sanácie padali 
do zabezpečovacej jamy, resp. boli za-
chytené ochranným dreveným valom. 
Nedošlo k narušeniu súkromného 
majetku ani k ohrozeniu obyvateľov 
a návštevníkov. Po ukončení zbíjacích 
prác bolo kráčajúcim bagrom uprave-
né okolie  a prebytočné skaly odveze-
né.

Mimoriadna situácia, ktorej bola po 
celý čas venovaná i veľká pozornosť 
médií, bola odvolaná v ten istý deň – 1. 
10. o 14.00 hod. Občania boli o ukon-
čení informovaní obecným rozhlasom 
a KŠ OÚ v Žiline oficiálnou správou. 

/pa/

8. septembra 2021 bola krízovým 
štábom obce vyhlásená mimoriadna 
situácia v súvislosti s ohrozením zdra-
via, bezpečnosti a súkromného majet-
ku vplyvom nestability skalného brala 
na Lesnej ulici.

Bralo s výškou cca 8 m bolo naruše-
né puklinami a najproblematickejšou 
bola jeho vrchná časť, výrazne odde-
lená tektonickou poruchou. Na stav 
bol upozornený Obecný úrad Strečno 
listom obyvateľov  Lesnej ulice, ktorý 
následne informoval OÚ Žilina – od-
bor krízového riadenia a spoločne za-
bezpečili odbornú obhliadku Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra, 
ktorého odborný posudok potvrdil 
závažnosť situácie.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie 
bola vyhlásená verejná súťaž na zho-
toviteľa diela. V určenom termíne na 
predkladanie ponúk sa prihlásil jeden 
záujemca – firma Maruna, s. r. o. z Ter-
chovej. Príkaz starostu k vykonaniu 
zabezpečovacích a sanačných prác 
na skalnom brale firme Maruna, s. r. 
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16. septembra 2021 obec Strečno 
dostala od Poľnohospodárskej pla-
tobnej agentúry (PPA) rozhodnutie o 
schválení nenávratného finančného 
príspevku (NFP) pre projektovú žia-
dosť Stavebné úpravy domu smútku 
Strečno v objeme 29991,01 Eur.

Prostriedky z Európskeho poľno-
hospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) boli pridelené na 
základe žiadosti, ktorú obec ako 
člen Miestnej akčnej skupiny (MAS) 
Terchovská dolina podala v rámci 
opatrenia Základné služby a obnova 
dedín vo vidieckych oblastiach už v 
roku 2020.

Pracovníci MAS TD so sídlom vo Va-
ríne, organizácie vyhlasujúcej výzvy 
Programu rozvoja vidieka,  boli pri 
príprave projektovej žiadosti súčinní 
so žiadateľom – obcou Strečno a po 
úspešnej kontrole a splnení náleži-
tostí bola obci schválená PPA vyššie 
uvedená, maximálna čiastka.

Tvorí iba časť rozpočtových nákla-
dov na stavebné úpravy v zmysle re-
alizačného projektu na obnovu domu 
smútku v Strečne. Celkový rozpočet 
je 72 479,03 Eur, za ktorú práce v 
rámci tzv. „in house“ zákazky zreali-

zuje Obecný podnik služieb Strečno, 
s.r.o.

Rozdiel v nákladoch bude hradený z 
obecného rozpočtu.

V tomto čase už práce na stavebných 
úpravách domu smútku prebiehajú. 

Navrhované úpravy domu smútku 
v sebe zahŕňajú predovšetkým zme-
nu dispozície zázemia, kde dôjde k 
zväčšeniu dennej miestnosti a pre-
rozdeleniu pôvodných WC tak, aby 
vznikli samostatne prístupné WC pre 
personál a samostatne pre verejnosť. 
Ďalej bude  vytvorený nový drevený 
sklad, ktorý bude slúžiť pre personál 
na skladovanie náradia. Bude umiest-
nený severne od objektu v jeho tes-
nej blízkosti. Zároveň budú vymene-
né všetky vonkajšie dvere a okná a 
takmer všetky vnútorné dvere. 

Ostatné práce budú zahŕňať nové 
omietky a maľby, interiérový návrh 
obradnej miestnosti, výmenu vonkaj-
šieho obkladu, obkladu sokla a nové 
maľby a nátery vonkajších omietok 
a drevených obkladov. Dôležitou čas-
ťou bude tiež  podporenie veľkej kon-
zoly strechy nad hlavným vchodom.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér

Stavebné úpravy domu smútku
Opäť sa začali dni skracovať, noci sú 

čoraz dlhšie, posúvame čas o hodinu 
dozadu, práce v záhradkách ustávajú 
a času na čítanie je čoraz viac. Preto 
našim čitateľom vychádzame v ústre-
ty zmenou otváracích hodín v obecnej 
knižnici.

Od 1.9.2021 je pre verejnosť knižni-
ca otvorená nasledovne: 

Pondelok: 13.00 – 17.00 hod.
Utorok:       9.00 – 13.00 hod.
Streda:       13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:       9.00 – 13.00 hod.
Piatok:        13.00 – 17.00 hod.
Dňa 12.10.2021 našu knižnicu na-

vštívili detičky z materskej školy spo-
lu s pani učiteľkami. Spoločne sme 
si popozerali krásne detské knižky a 
jednu z nich, Spinkaj, malý ježko, sme 
si pomocou obrázkov prečítali a po-
rozprávali si príbeh o malom ježkovi. 
Deti pre ježka vyrobili aj malý brlôž-
tek. 

V našej knižnici aj naďalej realizu-
jeme projekt Doplnenie knižničné-
ho fondu v obecnej knižnici, ktorý z 
verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Zakúpená bola be-
letria aj náučná literatúra pre deti aj 
dospelých čitateľov.

Príjemné jesenné dni, hlavne veľa 
zdravia v tomto náročnom období, 
praje 

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky v súčasnosti realizuje úplnú 
rekonštrukciu systému včasného va-
rovania. Ide o komplexný celoštátny 
projekt. Rieši inštaláciu sirény na 
objekte a jej umiestnenie je stano-
vené na základe obhliadky územia a 
priestorov.

V Strečne bolo opätovne rozhod-
nuté o umiestnení sirény na streche 
budovy kultúrneho domu.

Na objekte boli následne inštalova-
né:

- riadiaca ústredňa RT1 sirény – typ 
PAVIAN 1200W s ozvučnicami

- anténa v pásme 160 MHz pre dáto-
vú rádiostanicu TS-D200 na komuni-
káciu s nadradeným systémom

- anténa RDS v pásme FM (18 – 108 
MHz) na ovládanie z varovného a do-
rozumievacieho centra civilnej obra-
ny MV SR

- ovládacia jednotka sirény
- skrinky prepäťových ochrán
Po inštalácii bola siréna odovzdaná 

do užívania obci Strečno v piatok 10. 
09. 2021 Odborom civilnej ochrany a 
krízového riadenia v Žiline a taktiež 
bolo vykonané zaškolenie obslužné-
ho personálu.

Na tento deň zhodou okolností pa-
dol aj termín celoplošnej pravidelnej 
skúšky. Takže bola hneď aj v praxi 
odskúšaná. Do činnosti ju uviedli 
pracovníci  Obecného úradu v Streč-
ne. Dĺžka signálu je centrálne na-
stavená na dve minúty. Siréna bude 
pravidelne pri skúškach spúšťaná 
odteraz centrálne. Taktiež hláška o 
skúške bude spustená koordinačným 
centrom. Iba jedenkrát v roku bude 
manuálne spúšťaná pracovníkom 
OÚ pre kontinuitu praxe v prípade 
núteného informovania občanov po-
plašným signálom. 

Uvedenie novej sirény do prevádz-
ky bolo aj symbolické, lebo išlo o 
prvé spustenie tohto systému včas-
ného varovania na Slovensku! Bolo 
to vďaka súčinnosti starostu obce s 
Odborom krízového riadenia v Žili-
ne, ktoré zohľadnilo potrebu inšta-
lácie sirény na streche kultúrneho 
domu v čase výmeny krytiny. Súbeh 
prác bol navzájom koordinovaný, bez 
kolízií, a tak má Strečno prvú mo-
dernú sirénu na Slovensku. Ostáva 
dúfať, že bude vždy preverovaná iba 
skúšobne, nie z dôvodu mimoriadnej 
situácie.                  /pa/

Nová siréna – prvá na Slovensku
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František Jozef I. (* 18. august 1830 
Viedeň – † 21. november 1916 Vie-
deň) bol rakúsky cisár, rakúsky arci-
vojvoda, český a uhorský kráľ a pre-
zident nemeckého spolku. Pochádzal 
z habsbursko-lotrinského rodu. Bol 
najstarší syn arcivojvodu Františka 
Karola Habsburského a Žofie Bavor-
skej. 2. decembra 1848 strýko Františ-
ka Jozefa, cisár Ferdinand I., abdikoval 
na trón a otec Františka Jozefa, Franti-
šek Karol, sa vzdal následníctva v pro-
spech svojho syna. František Jozef sa 
vo veku 18 rokov stal cisárom a zostal 
ním dlhých 68 rokov do roku 1916. V 
období jeho nástupu na cisársky trón 
zúrili v kráľovstve mnohé národnost-
né nepokoje a revolúcie. Františkovi 
Jozefovi a rakúskej armáde sa poda-
rilo revolúcie spacifikovať a rehabili-
tovať mocenské postavenie Rakúska. 
Františkova reakcia na revolúciu pri-
niesla neoabsolutizmus a nastolenie 
tzv. policajného režimu. Na začiatku 
svojej vlády František Jozef I. organi-
zoval takzvané cesty zmierenia, počas 
ktorých prešiel všetky oblasti štátu. 
Okružnú cestu po Uhorsku v roku 
1852, označovanú ako cesta zmiere-
nia, podnikol panovník v snahe upo-
kojiť situáciu  po potlačení revolúcie 
1848/1849 a nástupe Bachovho ab-
solutizmu. Slováci sa podľa dobových 
prameňov ukázali ako lojálny národ 
a dobová tlač prezentovala panovní-
ka ako „miláčika ľudu slovenského“. 
Slovenské noviny pri príležitosti jeho 
návštevy uviedli oslavnú báseň auto-
ra primasa Scitovského, prednesenú 
cisárovi pri návšteve Piešťan, v kto-
rej mu ale súčasne predstavili túžbu 
Slovákov po vzdelávaní v slovenskom 
jazyku: „Zvěstuj dobrému o nás Cí-
sařovi, když ku slavnému přijdeš trůnu 
Jeho, jak byly věrné veždy Mocnářovi i 
Bohu, děti z rodu slovenského;  jak ve 
búřkách svú víru zachovaly, za trůn 
a národ v boji vytrvaly. Tu žije ten lid 
tichý, snášelivý, nepřevýšený k trůnu 
ve věrnosti; žije v něm víra, a duch tr-
pělivý, a tej i oheň svatý národnosti: V 
národnosti své chová náboženstvo, a v 
náboženstve svátém člověčenstvo. Po-
žehnej ten lid, Otče předůstojný! Buď 
orodovník jeho u Císaře; Nemá zástup-
ce ten národ pokojný, nech ho potěší as-
poň trůnu záře; Národné školy vrúcně 
Slovák žádá, ve Tvé Světlosti naději svú 
skládá.“ Oslavy príchodu mocnára, do 
ktorých boli aktívne zapojení aj oby-
vatelia miest, upevnili ich lojalitu k 
štátu a osobe panovníka, ale do určitej 

miery zároveň vytvorili priestor pre 
prezentovanie ich národnej identity. 
Návšteva prebiehala v letných me-
siacoch roku 1852. V prvý augustový 
týždeň roku 1852 zamieril panovník 
na územie dnešného Slovenska, na 
čo vopred reagovali Slovenské pohľa-
dy vydaním niekoľkých básní k jeho 
príchodu: „Zaplesajte Tatry naše, vy 
slovenské pyramídy! Nech vás oko Moc-
nárovo s potešením všade vidí; ozvena 
nech ohlas dáva, cisárovi sláva, sláva! 
A ty Mocnár veleslavný, buď vítaný v 
Tatier lone, milióny ťa čakajú, čo vždy 
stáli pri Tvém tróne.“ Podobne reago-
vali Slovenské noviny, ktoré 7. augusta 
1852 uverejnili báseň na uvítanie ci-
sára „ve věrných krajech slovenských“: 
„Nuž vítej nám, ó náš Nejjasnější Pane! 
V Tatrách, ve slovenském věrném Tobě 
kraji!“ „Slávnosť, akej nikto nepamätá“ 
– tak označili panovníkovu prítom-
nosť obyvatelia Oravy. Cisár navštívil 
Dolný Kubín a prezrel si Oravský hrad. 
Počas celej návštevy sa mal údajne 
viackrát zhovárať s ľuďmi v slovenči-
ne, čo spôsobilo mimoriadne nadše-
nie. Veľké prekvapenie ho čakalo až 
pri ceste do Kraľovian, kde sa na súto-
ku Oravy a Váhu nachádzalo niekoľko 
slávnostne vyzdobených pltí. Podľa 
správy z novín Slovenské noviny, roč. 
4, č. 102 z 28. augusta 1852, uverejne-
nej v rubrike „Zpráwy ze Slowenska“, 
na prvej z pltí bolo vyhradené miesto 
pre žandárov, na druhú sa nalodila hu-
dobná kapela a na tretej plti neobyčaj-
nej veľkosti cestoval samotný panov-
ník s vojenským sprievodom. Cisárova 
plť bola podstatne väčšia, na podlahe 
bolo zelené súkno a na streche červe-
no-biele. Prostredný sťažeň bol ozdo-

bený rakúskou čierno-zlatou zástavou 
a na krajoch boli slovenské i maďar-
ské zástavy menších rozmerov. Život 
cisára bol zverený do rúk skúsených 
pltníkov oblečených do slovenských 
krojov. Keď sa plť pohla, z okolitých 
hôr sa začali ozývať zvuky pastier-
skych trúb, ktoré vytvárali oravskí 
bačovia a valasi. K tomu sa pridali 
slávnostné výkriky stoviek prítom-
ných ľudí a salvy mažiarov. Neoby-
čajná cesta dolu Váhom sa tak celkom 
určite vryla do pamäte cisára. Odda-
nosť miestneho ľudu sa preukázala 
po príchode do Sučian, kde sa pretrhli 
laná na cisárovej plti, na čo reagovali 
prítomní chlapi pohotovým skokom 
do Váhu, aby plavidlo pridržali a cisár 
mohol bezpečne vystúpiť. František 
Jozef bol, podľa slov redaktora Slo-
venských novín, dojatý a pltníkov ná-
ležite obdaroval. Noc strávil v martin-
skom župnom dome a na druhý deň 
ráno pokračoval v ceste do Trenčian-
skej župy cez Strečniansky priesmyk. 
Na župných hraniciach, v chotári obce 
Strečno, trpezlivo vyčkával trenčian-

Vítanie Jeho veličenstva rakúskeho cisára Františka Jozefa I.  
v Strečnianskej tiesňave 12. augusta 1852
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sky župan Jozef Koreska, ktorý už 
dva týždne organizoval rekonštrukciu 
ciest, cez ktoré sprievod prechádzal 
a zároveň zakázal miestnym obyva-
teľom podávať cisárovi sťažnosti. 
Slovenské noviny v čísle 103 z utorka 
31. augusta 1852 v rubrike „Správy 
ze Slovenska a trenčanského  powaží 
ze dne 14-teho augusta 1852“ takto 
informujú o výnimočnej udalosti na 
hraniciach Trenčianskej a Turčianskej 
stolice svojich čitateľov: „Nemůžeme 
pominout, abychom i my welecteným 
rodákům našim nesdělili radostnou 
zpráwu o spůsobu, kterým jsme Jeho 
Weličenstwo, našeho hrdinského císaře 
a pána, dolu trenčanskym Powažím 
cestujícího, přijali. Hned od toho času, 
co se příchodu Jeho Weličenstwa do 
Trenčína za jistotu powažowati mohel, 
konaly se jak od cele stolice, tak od jed-
notliwych obcí a osob slušne príprawy 
k uwítání nejjasnějšího země pána, je-
hož otcowská pečliwost zwláště w tuto 
poslednější dobu drahoty a nedostatku 
tolik dobrého nauznemu lidu mnohých, 
neúrodných krajů trenčanskych proká-
zati ráčila. Tak prišel radostny predw-
čerejší den 12. augusta, kterehož  Jeho 
Weličenstwo z posledního nejwyššiho 
noclehu w Swatém Martine do Trenčí-

1861“ informujú: „Jeho císařské krá-
lovské apoštol. Veličenstvo ráčil násled-
kem hodnověrných, nejvyššímu místu 
došlých zpráv, že v některých sever-
ných stolicech uherské krajiny hladová 
bída hrozí, majora Bindera a kapitána 
Krausa do zvolenské, liptovské, oravské 
a horno-trenčanské stolice odeslati, 
aby se o stavu věcí z vlastního vidě-
ní náležitě poučili a obyvatelům, dle 
okolností podpory zvláště potřebným, 
peněžitou pomoc ve smyslu nejvyššího 
rozkazu doručili. Následkem tohoto, na 
místě samém jak u stoličných úřadů, 
tak i jiným cíli přiměřeným spůso-
bem zavedeného proskoumání stavu 
věcí, bylo jmenovitě v liptovské obci 
Malužině, kdež následkem obmezení 
rozsáhlé práce tamních dvou velkých 
hámrů meděných obyvatelstvo v nes-
náze upadlo, na den slavnosti Božího 
Těla 500 zlatých, dále v obcech Strečne 
a Mojš-Lučce v trenčanské stolici kdež 
nepříznivé okolnosti a částečně i zkáza 
požáru bídu rozmnožila, 300 zlatých 
rozděleno. Obyvatelé těchto hornatých 
krajů slovenských, v nuzných okolnos-
tech života postavení, spomenuté dů-
kazy nejvyšší milosti a pečlivosti s pro-
nikavými výrazy nejvdéčnějších citů 
přijali.“                                         -AM-

na doraziti měl. Na hranicech stolice, w 
úžinách wrchů při Strečně, postawená 
byla skvostná čestná brána z čečiny, 
u kteréž se obywatelstwo sausedních 
obcí shromáždilo. I opěradla cesty, pres 
užinu tuto wedoucí, zelenými wěncemi 
a kwitím obywatelstwo wkusně okráš-
lilo. Tu, na hranici stolici očekáwal Jeho 
Weličenstwo císaře pána milowany 
župan trenčansky, welkomožný  pán 
Koreska, spolu s úřady okresu žilinske-
ho. Jak náhle se koče s Jeho Weličen-
stwom ukázaly, tu se pozdwihlo hro-
mowité „Sláva“! Uprostřed kterehož 
nejmilostiwější císař a pán ku hranici 
dojel, kdež od welkomožného pána žu-
pana uvítán byl. Tak se jelo uprostřed 
radostného wywoláwáni na „slávu“, 
zpiwáním slowenské národní hymny a 
dumnými hlasy traub pastýrů, na wyni-
kajicích skalinách rozestavenych, dolu 
ku Žilině.“ A cisár pán Franz Jozef I. na 
Strečňanov nezabudol. V čase núdze v 
roku 1861 im a obyvateľom Mojšovej 
Lúčky venoval cisársky dar 300 zla-
tých. V roku 1890 sa Rímskokatolícka 
škola v Strečne potešila finančnému 
cisárskemu daru cisára Františka Jo-
zefa I. vo výške 100 zlatých. 

Slovenské noviny, roč. XIII, čís.69, 
vydané „ve Vídni ve čtvrtek dne 13. jun 

„Septembrová návšteva pápeža na 
Slovensku je veľkým prekvapením, 
pretože Svätý Otec dáva pri výbere 
svojich apoštolských ciest prioritu 
úplne iným krajinám ako je Slovensko.

Pápež dáva prednosť krajinám, kto-
ré sú na spoločenskej, ekonomickej, 
politickej periférii, krajinám, ktoré 
prechádzajú nejakým konfliktom, či 
tým, kde sú kresťania marginalizova-
nou menšinou. Slovensko nič z toho 
nespĺňa.“ 

 Pre TASR to uviedol cirkevný ana-
lytik Imrich Gazda, ktorý avizovanú 
návštevu pápeža Františka na Sloven-
sku označil za „zázrak“, pretože o tom, 
že by mal navštíviť našu krajinu, sa 
vôbec neuvažovalo.

Pápež František na septembrovej, 
až štvordňovej (12. - 15. 9.) návšteve 
Slovenska zavítal do Bratislavy, Košíc, 
Prešova a Šaštína. Stretol sa najvyš-
šími ústavnými činiteľmi, členmi ob-
čianskej spoločnosti a diplomatického 
zboru. Jeho návšteva mala aj význam-
ný ekumenický rozmer. 

Svätej omše na sviatok Sedembolest-
nej panny Márie, patrónky Slovenska, 
na otvorenom priestranstve pri Ná-
rodnej svätyni v Šaštíne a homílii Svä-
tého Otca sa zúčastnili aj niektorí naši 
občania. Bol to duchovný zážitok, kto-

rému prialo i počasie. S viac ako 50 tis. 
ľudí mali možnosť precítiť atmosféru 
a mimoriadnosť situácie a osobne za-
žiť návštevu pápeža, ktorý navštívil 
Slovensko od roku 1990 už štyrikrát. 
Je to odkaz a zrejme i posolstvo. Viera 

K návšteve pápeža Františka a nádej v prínos slovenského národa, 
ktorý si možno ešte neuvedomuje-
me, či mu neveríme. Už Ján Pavol II. 
nám hovoril: „Nebojte sa“. Svätý Otec 
František hovorí: „Slovensko má byť 
srdcom pokoja pre Európu“,  za čo, 
ako nám po odlete odkázal z paluby 
lietadla, sa bude modliť.                 /pa/
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Opäť sú pred nami výnimočné dni, po-
čas ktorých naše kroky budú častejšie 
smerovať na cintoríny, aby sme preja-
vili svoju lásku a vďaku našim blízkym 
zomrelým. Tým najväčším prejavom 
pomoci je,  keď na hrob našich drahých  
nielen  položíme  veniec,  kvet,  či za-
pálime sviecu, ale keď sa pohrúžime do 
modlitby a najmä obetujeme za nich sv. 
omšu a sv. prijímanie. Len táto duchov-
ná pomoc im môže  napomôcť  k tomu, 
k čomu si oni už sami nemôžu pomôcť 
a po čom tak veľmi túžia,  prejsť do 
pravého večného domova.  Nastávajú-
ce  dni by sme mohli nazvať aj dňami 
lásky a pomoci. To úžasné v našom ži-
vote viery je totiž to, že smrťou život   
nekončí, čo znamená, že  naša láska má 
pokračovať aj po smrti našich zosnu-
lých.   Duše tých zomrelých, ktoré sú v 
očistci,  sú totiž odkázané len na našu 
pomoc. Takpovediac, my máme kľúč  
od  dvier ich večného domova. Na tých-
to dňoch je úžasné i to,  že počas nich 
môžeme pomáhať nielen   zomrelým, 
ale i sami sebe. Pretože sú to chvíle, 
ktoré nás pozývajú viac premýšľať nad 
najdôležitejšími, existenciálnymi otáz-
kami, na ktoré, žiaľ, inokedy nemáme 
čas: Prečo žijem? Kam smerujem? Aký 
je najplnší zmysel života? Čo je po smr-
ti? Na tieto otázky nám  nedá odpoveď 
nikto, jedine Ježišovo evanjelium. Lebo 
len Ježišove slová nám môžu zotrieť 
slzy z očí počas chvíľ,  keď stojíme nad 
hrobom našich drahých a zároveň nám 
vliať to,  čo najviac potrebujeme - istotu 
a nádej  v šťastnú večnosť.  Evanjelis-
ta Ján to vyjadruje vzácnymi slovami: 
„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte 
v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho 
otca je veľa príbytkov. Keby to tak ne-
bolo, bol by som vám povedal, že vám 
idem pripraviť miesto?! Keď odídem a 
pripravím vám miesto, zasa prídem a 
vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli 
tam, kde som ja.“ Ježiš tieto slová nielen 
povedal,  ale aj potvrdil svojou smrťou 
na kríži obetovanou za našu spásu a  
najmä   svojím zmŕtvychvstaním, kto-
rým premohol smrť nielen svoju, ale 
každého, presnejšie každého z nás, kto 
bude mať túžbu žiť túto pravdu. Preto 
vzápätí po týchto slovách  Ježiš povedal 
aj dôležité slová, ktoré nás učia, ako 
prežívať čo najhodnotnejšie svoj  život: 
„Ja som cesta, pravda a život. Nik neprí-
de k otcovi iba cezo mňa.“

Mnohí ľudia nastávajúce dni budú  
prežívať len ako  dni nostalgie, bezná-
deje.  Mnohí vďaka svojej viere a ver-
nosti evanjeliu  ako dni svetla a nádeje. 
Je na každom z nás, ako ich  pochopíme, 
a najmä ako sa nanovo rozhodneme. Sv. 

Žiť pre najcennejšiu odmenu
Ignác často hovoril: „Hľadám toho, kto-
rý za nás zomrel, chcem toho, ktorý pre 
nás vstal z mŕtvych.“ 

Bratia a sestry, prajem a vyprosujem 
každému z vás v nastávajúcich dňoch 
túžbu ešte viac  hľadať  a najmä chcieť 
žiť pre toho, ktorý nás jediný vedie  
cestou, čo zaručuje najcennejšiu, večnú 
odmenu. 

 Mons. Michal Keblušek, farár

Päťdesiat rokov spoločného manželského života – to je symbol vernosti, lásky 
a určite vzájomného porozumenia. Ako to v živote každého človeka chodí, nie 
všetky dni sú slnečné a radostné. Prídu búrky, mrazy, vietor-severák, aby skú-
šal silu spoločného žitia. Manželské páry: Jozef a Irena Janusovci (14.1.1971), 
Stanislav a Monika Šupejovci (19.2.1971), Pavol a Marta Lokajovci (2.9.1971) a 
Štefan a Viera Beháňovci (21.10.1971) toto všetko prekonali spolužitím v láske. 
Pri ich jubileu sme im boli s pánom starostom v mene vedenia obce zablahože-
lať a prejaviť im obdiv, úctu a uznanie za spoločne prežité roky. A poďakovať za 
všetko, čo pre Strečno vykonali. Želáme im, aby v dobrom zdraví a porozumení 
prežili ešte dlhé roky v spoločnom manželstve. 

Hoci niektoré manželské páry jubileá oslávili ešte začiatkom roka, pre zhorše-
nú pandemickú situáciu sme im prišli zablahoželať až v tomto jesennom obdo-
bí. V apríli tohto roku si výročie zlatej svadby pripomenuli aj manželia Tomáš 
a Margita Klocáňovci. Bohužiaľ, pán Tomáš Klocáň nás v septembri opustil a 
veľmi nás mrzí, že sme im k výročiu nestihli zagratulovať.  

Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Zlaté svadby
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Synoda (gr.) je cir-
kevný snem. Synoda 
biskupov je v rímsko-
katolíckej cirkvi po-
radným orgánom rím-
skeho pápeža. Bola 
vytvorená dekrétom 
O pastierskom úra-
de biskupov v Cirkvi 
Christus Dominus.

„Božia cirkev je po-
zvaná na synodu“, 
týmto pozvaním pápež František vy-
zýva celú Cirkev, aby si kládla otáz-
ku o synodalite. Tá je rozhodujúcou 
témou pre život a poslanie Cirkvi. Na 
pozvanie pápeža Františka sa Cirkev 
na celom svete, a teda aj na Slovensku, 
vydala na cestu synodálneho kráča-
nia. Svätý Otec František slávnostne 
otvoril v nedeľu 10. októbra 2021 aj v 
našich diecézach synodu, ktorá začala 
v nedeľu 17. októbra 2021. Otvorila sa 
prvá fáza synody na tému „Za synodál-
nu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a 

Slovenskí biskupi pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle,  
aby sa zapojili do synody 2021 - 2023

Stalo sa už tradíciou, že si každo-
ročne v októbri uctievame starších 
spoluobčanov.  Vzhľadom k dnešnej 
pandemickej situácii sa už druhý rok 
nemôžeme stretnúť, uctiť si jeden 
druhého, podať ruku a  popriať našim  
jubilantom  všetko len to najlepšie. 
Naše zdravie si musíme chrániť a vá-
žiť.  A preto sa Vám,  moji milí členo-
via klubu, chcem  aspoň touto cestou 
prihovoriť.

Na prejav úcty nestačí len 1. októ-
ber – Svetový deň seniorov a násled-
ne celý október. Úctu treba prejavo-
vať počas celého roka... nájdime si 
čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších 
neustále, nielen počas októbra. Ne-
zabúdajme, že každému z nás pribú-
dajú roky. Neúprosne a neomylne ich 
prideľuje čas zo svojho náručia nám 
všetkým. Starnutie prichádza pomaly, 
nenápadne. Tak, ako sa pominú letné 
dni a znenazdania prichádza jeseň 
a my len hľadíme, čo sa to v prírode 
deje. Nedá sa tomu vyhnúť. Človek sa 
ocitá v jeseni života a v spomienkach 
sa obzerá do minulosti. A spomienky 
sú pestré ako tá príroda na jeseň. Hýri 
najkrajšími farbami – zlatožltá, červe-
ná, hnedá, pomaly sa vytráca zelená a 
nahrádza ju obyčajná šedá. 

Tak aj v spomienkach sa nájdu naj-
krajšie prežité roky, ale aj vážne, až 
smutné obdobia. Ceníme si vaše skú-
senosti, životné múdrosti, vážime si 

vaše vrásky, vlasy postriebrené še-
dinami, teplo v srdci, odovzdanosť 
dlane. Tešíme sa s vami, že ste mali 
šťastie dožiť sa vyššieho veku. Mnohí 
už stoja na prahu obdobia, v ktorom 
sa postupne strácajú životné sily, fy-
zické i psychické schopnosti, prichá-
dzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa 
životný elán. 

Verte, že krásu a pôvab vášmu živo-
tu budú dodávať jedinečné okamihy 
šťastia, ktoré budeme prežívať spolu 
s vami, našimi rodičmi, starými rodič-
mi. Každý z vás je milovaný, každý z 
vás je potrebný. Každé obdobie života 
má svoje svetlé i tienisté stránky. Ne-
nechajte sa domnelou tmou veku od-
radiť a ochudobniť o nádej na šťastie. 
A aj keď sa na oblohe vášho života 
rozprestrú husté mraky, majte na pa-
mäti, že za nimi sa ukrýva žiarivé sln-
ko, ktoré jedného dňa určite vyjde.

V živote človeka sú chvíle, keď začne 
uvažovať o svojom živote a hodnotiť 
svoju životnú cestu. Na tvári sa strie-
da úsmev so slzami. Veď boli radosti 
a boli aj smútky. Skláňame sa v úcte 
pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi 
pre blaho svojej rodiny, našej obce a 
celej vlasti. A ja vám želám, aby všetky 
dni vášho života boli naplnené zdra-
vím, šťastím, spokojnosťou, aby ste sa 
tešili z každej prežitej a dožitej chvíľ-
ky.
Predsedníčka ZO JDS, Kamila Gáborová

Každý predstaviteľ obce je rád, keď  
deti, ktoré uvíta do života, zostanú vo 
svojej rodnej obci aj žiť  a vytvoria tak 
hodnoty pre nás všetkých. Snaží sa 
urobiť obec bezpečným miestom, aby 
tu deti rástli v škôlke či v škole.  Dňa 
21.10.2021 sme si v obci túto chvíľu 
pripomenuli uvítaním detí do života 
(14 chlapcov a 9 dievčat).  Každé die-
ťatko dostalo malý darček (knižku, 
finančný príspevok a pamätný list). 
Podujatie nám spríjemnili kultúrnym 
vystúpením detičky z MŠ pod vede-
ním pani učiteľky Janky Verešovej, za 
čo si zaslúžili poďakovanie a sladkú 
odmenu na záver. 

Milí rodičia, želáme vám, aby vaše 
deti boli pre vás radosťou, aby ste 
spolu zažili veľa krásnych chvíľ, na 
ktoré budete vždy radi spomínať.

Beáta Badibangová, zástupkyňa sta-
rostu

Žilinský samosprávny kraj pravidelne 
vyhlasuje výzvy na podporu kultúry, 
športu a životného prostredia z dotač-
ného programu ŽSK.

Strečno patrí medzi častých žiadate-
ľov a aj úspešných uchádzačov. Jedná 
sa o nízkorozpočtové projekty, ktorých 
získaním prostriedkov sa darí obohatiť 
miestnu ponuku. Projekty zväčša tvo-
ria iba doplnok aktivít, ale umožňujú 
rozšíriť možnosti prezentácie. V minu-
losti to boli napr.  Ľekvárové hody, vý-
ročie Dychovej hudby Strečnianka, 25. 
rokov založenia obecných novín a pod.

V tomto roku sme podali projekt Do-
plnenie cyklistickej infraštruktúry v 
Strečne. Jeho obsahom bolo predovšet-
kým zlepšenie informovanosti, inšta-
lácie vhodného mobiliáru či obnova 
alebo výmena niektorých prvkov Náuč-
ného chodníka. Aktivít, ktoré skvalitnia 
a podporia spokojnosť cyklistov, kto-
rých počty výrazne rastú a Strečno so 
svojim okolím patrí medzi ich význam-
né a časté ciele.

Z pôvodne požadovaných 2930 Euro 
nám bolo o poskytnutých viac ako 80 
% - 2400 Euro. Túto sumu je v zmysle 
požiadaviek o výške povinného spo-
lufinancovania  (min. 20 %) navýšiť o 
min. 480 Euro z vlastných prostried-
kov.                  /pa/

Mesiac úcty k starším

misia“ – teda samotná 
synodálna podstata 
Cirkvi.  Tá spočíva v 
spoločnom kráčaní, vo 
vzájomnom počúvaní 
sa a v načúvaní Ducha 
Svätého pri ohlasova-
ní evanjelia. Kľúčové 
slová „spoločenstvo, 
spoluúčasť a misia“ 
podčiarkujú, že práve 
ohlasovanie evanjelia 

je tým cieľom, na ktorého sledovaní 
máme mať účasť všetci ako spolo-
čenstvo veriacich v Krista. Slovenskí 
biskupi pozývajú všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby sa zapojili do synody a spo-
ločne hľadali odpoveď na otázku, ako 
sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní 
evanjelia dnes uskutočňuje v našej 
Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý po-
zýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní 
rástli. Informácie o synode môžeme 
sledovať na stránke www.synoda.sk.   

-AM- 

Dotácia zo ŽSK

Uvítanie detí

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj
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   Z našej školy Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Didaktické hry
3. A: V utorok 7.9. sme s tretiakmi 

absolvovali didaktické hry. Hlavným 
cieľom bolo spoznávanie svetových 
strán, orientácia v prírode a tiež do-
plnenie poznatkov o bezpečnosti na 
cestách. 

Na začiatku sme si osvojili pojmy tý-
kajúce sa cestnej premávky a vysvet-
lili sme si určovanie svetových strán 
pomocou rôznych prírodných javov a 
kompasu.

Potom sme sa vybrali smerom na 
Starý hrad, pričom cestou sme po-
zorovali  znaky v prírode, napríklad 
mach na kmeňoch stromov, letokruhy 
i tiene ... chvíľu sme si však museli 
počkať na slnko, ukázalo sa nám až 
neskôr. Deti si skúšali orientáciu v 
prírode –  odhadom tipovali, ktorým 
smerom sa nachádza naša škola, ten 
správny smer sme si ukázali pomocou 
buzoly. Všímali sme si aj turistické 
značenie a dopravné značky. (p. uč. Z. 
Brezániová)

3.B: Po pokynoch BOZ a správania sa 
pri presune po miestnych komuniká-
ciách a v prírode na prvej vyučovacej 
hodine sme sa o 8.15 zoradili pred 
školou, skontrolovali si správne oble-
čenie a obuv a vydali sme sa na cestu, 
kde sme si všímali dopravné značky. 
Neskôr nás doviedla pod hrad, kde 
sme si urobili prestávku. Po napláno-
vanej trase sme sa dostali na miesto 
určenia, kde sme sa venovali zdravot-
nej príprave, ošetrili sme skutočné 
zranenie, vyskúšali sme si prenos ra-
neného. Keďže sme vystihli čas, keď 
rastú huby, hlavnou činnosťou bol ich 
zber. Skúsení hubári pomáhali ostat-
ným určovať, či sú to huby jedlé alebo 
nejedlé. Naučili sme sa, že huby, kto-
ré nezbierame, neničíme, ale nechá-
me ich rásť. Jedlé huby sme vyberali 
z pôdy správnym spôsobom. Cestou 
naspäť sme sa osviežili pri prameni 
(studničke), čo sme neskôr využili 
na hodine prírodovedy. Unavení, ale 
spokojní sme sa vrátili do školy. (p. uč. 
Franek)

4. trieda: Aj v tomto školskom roku 
sa štvrtáci vybrali na didaktické hry, 
ktoré absolvovali na neďalekej chate 
Ostredok. Slniečko bolo zrána zuba-
té, ale cvičením a dobrou náladou sa 
rýchlo zohriali a príjemne si zacvičili 
a zabavili sa. Obnovili si vedomos-
ti z vlastivedy, zapotili sa pri práci s 
mapou a kompasom, vyhľadávali na 
mape známe miesta v okolí. V rámci 
ochrany zdravia sa naučili ošetrovať a 
prenášať zraneného.

Atmosféra bola celé dopoludnie vy-
nikajúca a viacerým sa ani nechcelo 
vrátiť domov. (p. uč. Hudecová)

Európsky deň jazykov a Deň eura 
(14.9.2021)

1. trieda: V utorok 14.9. sa vyučova-
nie prvákov nieslo v znamení eura a 
materinského jazyka. Žiaci sa hravou 
formou oboznámili s bankovkami a 
mincami. Z plastelíny vymodelovali 
znak eura. Deti spoznali slovenskú 
vlajku, naše kroje a krásy Slovenska. 
(p. uč. Brűnnová)

2. trieda: Žiaci sa prostredníctvom 
prezentácií a krátkych videí obozná-
mili s jednotlivými krajinami Európy. 
Taktiež si vypočuli a zoznámili sa so 
základnými frázami, ktoré sa použí-
vajú v jednotlivých štátoch EU. Žiaci 
vytvárali (kreslili, vyfarbovali) vlajky 
štátov EU. Nacvičili si pesničku v sve-
tovom jazyku „ Hello, hello!“ taktiež sa 
v angličtine zoznamovali a predsta-
vovali. Žiaci  pracovali aj skupinách a 
navzájom si odovzdávali informácie 
(napísané na vlajkách) o štáte, kto-
rý si mali možnosť vybrať. Pomocou 
názorných ukážok si všímali detaily 
európskych bankoviek. Porovnávali a 
hľadali rozdiely na bankovkách a min-
ciach. Vo videu mali možnosť vidieť 
Európsku centrálnu banku a obozná-
mili sa s výrobou bankoviek. (p. uč. 
Martinčeková)

3.A: Na začiatku sme s deťmi čítali 
rozprávky O troch grošoch a O zla-
tej rybke, deti pracovali v skupinách. 
Rozprávali sme sa o tom, odkiaľ máme 
peniaze, ako ich môžeme získať a na 
čo ich používame. Následne sme si 
priblížili našu menu – euro prostred-
níctvom videa. Pozorovali sme znaky 
pravosti – ochranné prvky, učili sa 
o hodnote centu a eura, počítali sme 

nákup, snažili sa zorientovať, koľko 
stoja jednotlivé tovary v obchodoch.  
Ďalej sme sa venovali štátom Európy. 
Hľadali jednotlivé štáty na mape Eu-
rópy a priblížili si vlajky niektorých 
štátov. (p. uč. Brezániová)

3.B: S deťmi sme si na začiatku za-
hrali súťaž, kto vymyslí najťažšie slo-
vo v českom jazyku, ktoré musia pre-
ložiť do slovenčiny. Vyhrala kapusta a 
rampouch. Neskôr sme skúšali aj iné 
slová v rôznych jazykoch. Na interak-
tívnej tabuli boli pripravené všetky 
vlajky Európskej únie. Deti spoznali 
bez pomoci vyučujúceho až 17 z 27, 
za čo boli pochválené. Nakoniec si 
každý vybral jednu vlajku a nakreslil 
ju. V druhej časti si deti priniesli rôz-
ne mince a bankovky, ale nesmeli to 
byť eurá. Videli sme 5000 v kórejskej 
mene, dináre, kuny, české bankovky a 
mince, staré koruny, poľské zloté a aj 
mnohé ďalšie. Po obdivovaní cudzej 
meny sme sa oboznámili so všetkými 
bankovkami a mincami, ktoré súvisia 
s eurom. Následne si deti vo dvoji-
ciach vybrali svoju najobľúbenejšiu 
bankovku a mincu a pomocou tem-
perových farieb vytvorili jej kópiu. 



9. strana5/2021

Niektoré práce vyšli lepšie, niektoré 
menej, ale my sme mali radosť, že sme 
sa dozvedeli zase niečo nové a zaují-
mavé. (p. uč. Franek)

4. trieda: Štvrtáci zo ZŠ v Strečne 
počas zábavných aktivít ku Dňu eura 
spoznávali našu peňažnú menu, histó-
riu, mince, bankovky, ochranné prvky 
bankoviek, výhody eura. Klasickú ho-
dinu matematiky vymenili za súťaže a 
hlavolamy, ktoré riešili na interaktív-
nej tabuli, riešili slovné úlohy z finanč-
níctva. Na hodine výtvarnej výchovy 
kreslili eurobankovky a euromince. 
Dvojice žiakov tvorili jednoduché roz-
hovory v rozličných cudzích jazykoch. 
To, že svet peňazí a cudzích jazykov 
je deťom dobre známy, vidieť na ich 
aktívnom zapájaní sa a dobrej nálade 
počas celého dňa. (p. uč. Hudecová)

5. trieda: Deti prišli oblečené vo far-
bách vlajky niektorej európskej kraji-
ny, namaľovali si na tvár vlajky. Vyrá-
bali plagáty o krajine v Európe podľa 
vlastného výberu. Pracovali v skupin-
kách (2 – 5 detí). Mali za úlohu zistiť 
hlavné mesto, počet obyvateľov, roz-
lohu krajiny, ktorú si vybrali a nájsť 
nejakú zaujímavú pamiatku, typické 
jedlo alebo osobnosť. Tieto informá-
cie mali použiť pri výrobe plagátu. Ak 
stihli, vyplnili si osemsmerovku s ná-
zvami EU krajín. (p. uč. Grešová)

6. trieda: Žiaci si individuálne zvolili 
štáty Európy, z pripravených materiá-
lov vyhľadávali zaujímavé informácie 
o nich, ich typické jedlá, tradície, je-
dinečné monumenty, ktoré reprezen-
tujú danú krajinu, pomenovali hlavné 
mestá. Nové informácie prepojili už 
so známymi informáciami  danej kra-
jiny. Tvorili vlajky týchto štátov, na 
ktoré tiež umiestnili pozdrav danej 
krajiny. Vybrali si susedné štáty Čes-
ko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko, ale 
i Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, 
Španielsko, Veľkú Britániu... Aktivita 

bola ukončená tvorbou Vlajkostromu, 
ktorý umiestnili v triede 6. ročníka. (p. 
uč. Trnovcová)

7. trieda: V tomto školskom roku sa 
deti sami rozdelili do skupín a zvolili 
si európsku krajinu, ktorá ich niečím 
zaujala. V skupine sa dohodli, akou 
formou odprezentujú zvolenú krajinu 
a jej jazyk. Pripravili si krátke dialógy 
v jazyku krajiny, využívali informá-
cie z internetu, zhotovili plagáty, na 
interaktívnej tabuli našli a premietli 
zábery zaujímavých miest a osobnos-
tí z danej krajiny, pustili štátne hym-
ny. Jedna skupina si doma pripravila 
ochutnávku jedla, ktoré je typické pre 
krajinu, ktorú predstavili spolužia-
kom. Deti sa na tento deň pripravili a 
pracovali samostatne a v rámci skupi-
ny vzájomne veľmi pekne spolupraco-
vali.  (p. uč. Polláková)

9. trieda: Žiaci mali za úlohu rozde-
liť sa do skupín a vybrať si krajinu, 
ktorú spoznávali v rámci projektové-
ho vyučovania. Žiaci si vybrali krajinu 
Poľsko a rozdelili sa do nasledovných 
skupín: prvá skupina vypracovala ku-
chársku knihu s receptami  –  krovky, 
koláč poľský Mazurek. Druhá skupina 
vytvárala poľsko – slovenský slovník. 
Dievčatá v školskej kuchyni upiekli 
typický poľský koláč – Mazurek. Žiaci 
vytvárali aj logo Európskeho dňa ja-
zykov. Spomedzi náčrtov žiaci vybrali 
dve logá a tie nakreslili na biele tričko.  
V rámci poslednej vyučovacej hodi-
ny sme si spoločne zo žiakmi pozreli 
náučné videá s tematikou finančnej 
gramotnosti – Vznik eurobankoviek, 
Výroba novej 5 eurovej bankovky, 
Mincovňa. (p. uč. Ďurišová)

NOC VÝSKUMNÍKOV – BIO, FYZ
Aj tohtoročná Európska noc vý-

skumníkov sa konala online formou, 
záujemcovia sa mohli pripojiť na 
prednášky s rôznou tematikou.  Ve-
decký kuriér nám doručil balíčky s po-
kynmi a pomôckami na uskutočnenie 
zaujímavých pokusov z biológie. Naši 
deviataci sa napríklad pokúsili izo-
lovať vlastnú DNA zo svojich slín. Aj 
keď niektorí mali menšie žalúdočné 
problémy pri pohľade na získavanie 
potrebných vzoriek, nakoniec všetci 
vzorky úspešne odobrali a väčšine sa 
podarilo izolovať aspoň malý kúsok 
svojej DNA. A hlavne sa opäť niečo 
nové naučili. (p. uč. S. Polláková)    
Dňa 24. 9. 2021 sa konal už 15. roč-
ník Európskej noci výskumníkov, 
ktorý nám spestril výučbu prírodo-
vedných predmetov. Počas tohto dňa 
sa nám s ôsmym ročníkom na hodine 
fyziky podarilo sledovať on-line pre-
nos uskutočňovaných experimentov z 
oblasti optiky. Zároveň sme sa zapojili 

do druhého ročníka projektu „ Vedec-
ký kuriér“, ktorý k nám dorazil o pár 
dní neskôr.  Žiaci si mohli vyskúšať 
vedecké pokusy z biológie a chémie. 
Vyučovanie sa  všetkým zúčastneným 
veľmi páčilo, takže sa už teraz tešíme 
na ďalší ročník.  (p. uč. G. Smetanko-
vá)

Enviroworkshop
V spolupráci so Žilinskou univerzi-

tou sa v 4. triede a 7. triede uskutočnili 
besedy a aktivity s environmentálnou 
tematikou. Žiaci sa dozvedeli veľa in-
formácií o ochrane zvierat, prírody a o 
národných parkoch. Deti sa zabavili aj 
pri praktickej umeleckej činnosti.

Jesenný deň športu v ŠKD
Dňa 1. októbra 2021 sa v školskom 

klube detí konala Jesenná olympiáda 
– jesenný deň športu. Počasie nám 
prialo, a tak si deti s chuťou zasúťaži-
li. A kto bol víťaz? Predsa každý, kto sa 
zapojil do súťaží. Na záver boli všetky 
deti odmenené sladkosťou. Športové 
popoludnie malo u detí veľký úspech, 
aktivity plnili s radosťou a odhodla-
ním. Už teraz sa všetci opäť tešíme na 
ďalšie športové popoludnie. (p. vych. 
Lívia Kontšeková)

Technická olympiáda (8.10.2021)
Dňa 8.10.2021 sa v našej škole usku-

točnilo školské kolo technickej olym-
piády pre kategóriu A aj kategóriu B. 
V kategórii A  sa jej zúčastnili šiesti 
žiaci ôsmeho ročníka a v kategórii B 
to boli siedmi žiaci siedmeho ročníka. 
Po prvýkrát sa školské kolo technickej 
olympiády uskutočnilo v on-line re-
žime. Celý proces žiaci zvládli veľmi 
dobre, tešíme sa výsledky. (p. uč. Sme-
tanková)

Testovanie pohybových predpo-
kladov žiakov 1. a 3. ročníka

Pred jesennými prázdninami strávili 
v športovej nálade žiaci 1. a 3. ročníka 
v telocvični. Cieľom projektu je infor-
movať rodičov o stave pohybových 
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predpokladov dieťaťa v porovnaní s 
deťmi, ktoré boli otestované v rám-
ci celého populačného ročníka v SR. 
Zároveň poradiť, či nasmerovať deti 
na športy, kde môžu uplatniť vrodené 
predpoklady. V januári 2022 dosta-
ne každý otestovaný žiak certifikát s 
informáciou, aké sú jeho pohybové 
predpoklady a na akej úrovni sa na-
chádza v jednotlivých motorických 
testoch vo vzťahu k ostatnej populácii 
vo svojej vekovej kategórii.

Šarkaniáda 
1. ročník: 19. október bol pre našich 

prváčikov trošku výnimočný. Zošity 
a knižky sme vymenili za pestrých 
šarkanov a vybrali sme sa na ihrisko. 
Počasie nám prialo, slniečko svietilo a 
vetrík pofukoval, čo viac sme si mohli 
priať? Snáď len dosť síl na behanie. 
Tých sme mali našťastie dosť, a tak 
naši draci lietali a zaplnili modrú ob-
lohu nad Strečnom. Zažili sme krásny 
jesenný deň plný smiechu a radosti. 
(p. vych. K. Bukovinská)

2. ročník: Pestrofarebné šarkany 
našich druhákov vystúpili do výšin a 
postarali sa o originálne divadlo na 
jesennej oblohe. Lietajúce šarkany 
vykúzlili žiakom kopec smiechu a ra-
dosti. Vďaka dobrým poveternostným 
podmienkam sa z nás stali majstri ve-
terných hier. (p. uč. Martinčeková)

Aktivity na podporu čitateľskej 
gramotnosti

Naša základná škola sa tradične za-
pojila do aktivity s názvom Záložka do 
knihy spája školy. Témou tohtoročné-
ho ročníka bol očarujúci svet knižných 
príbehov, rozprávok a básní.

Do  aktivity sa tento školský rok za-
pojilo celkom 109 žiakov z 2. – 7. roč-
níka. Pod vedením svojich triednych 
učiteľov i vyučujúcich slovenského 

Príroda
Máme krásnu prírodu
a zarodenú záhradu.
Ľudia ju odlesňujú
a tým jej ubližujú.
V lese som počul jeleňa
a schoval som sa do sena.
Aby som ho nevyrušil
a tým mu neublížil.

Filipko Taraba, 5. ročník

Jeseň
Jeseň, ročné obdobie
farbiť listy dobre vie.
Listy sú už sfarbené,
žlté aj červené.
Šarkany už lietajú
listy len tak padajú.

Deti sa radujú,
že tekvice vyrezávajú.
Adelka Vojvodová a Paťka 
Mráziková, 5. ročník

Vôňa domova
Jabĺčko červené
alebo zelené
pre mamičku to najkrajšie,
lebo do noci bdie.
Aby nám urobila chlebík
dobručký, chutnučký
ako od mamičky
lepší ako z pekárničky.

Tonko Peško, 5. ročník

Troščák
Prídem domov zo školy

porobím si úlohy.
Idem so psom na prechádz-
ku
urobím si malú zachádzku.
Potom idem na futbal
v bagu bývam stály kráľ.
Urobím si večeru
zahrám si na gitaru.
Naučím sa, tašku zbalím
do postele potom valím.
Umyjem si ráno zuby,
mozog ma po ceste studí.

Gabriel Troščák, 6. ročník

Ja-Peter
Peter chodí do školy
nerobí si úlohy,
Doma učiť sa mu nechce

v škole sa cez to rýchlo pre-
nesie.
Peter ide zo školy
zazvoní na tri domy,
z domu vyjde teta veľká
zavolá na neho dedka.

Peter Kováč, 6. ročník

Lucia
Idem domov zo školy,
doma robím úlohy.
Nechce sa mi moc,
kričím:Pomóóóc!
O desiatej tato volá:
Lucia choď spať!
Ale mne sa veľmi nechce,
ale ráno sa mi nechce vstať.

Lucka Balogová, 6. ročník

Básne z Básnických domov

jazyka a výtvarnej výchovy tvorili zá-
ložky, ktorým predchádzalo čítanie 
rozprávok, príbehov a tvorenie básní.

Druháci si prečítali knižku Puf a Muf 
od Nataši Tanskej, 3. B sa inšpirovala 
rozprávkovými príbehmi a tiež  prečí-
taním knihy Štyri kosti pre Flipra od 
Gabriely Futovej, štvrtáci si čítali Mať-
ka a Kubka. Piataci si pred výrobou 
záložiek tvorili originálne rozprávky, 
pri ktorých sa inšpirovali názvami 
ľudových piesní, šiestaci čítali známe 
romány od Julesa Verna a siedmaci sa 
zabavili nad príbehom Pipi Dlhej Pan-
čuchy, dokonca im v deň aktivity robi-
la jedna Pipi spoločnosť.

Knižný veľtrh
Siedmaci sa aktívne postavili aj k ďal-

šej aktivite s názvom Knižný veľtrh. 
Cieľom tejto aktivity bola vzájomná 
propagácia prečítanej alebo rozčíta-
nej knihy. Žiaci si priniesli knihy do 
školy a pred spolužiakmi jednotlivo 
prezentovali a odporúčali daný titul. 

Je potešujúce, že siedmaci priniesli aj 
rozčítané knihy, takže aj dnešné deti 
majú kontakt s knihou. Jedna žiačka 
v triede priniesla staršie vydanie zná-
meho dievčenského románu, ktorý u 
nich v rodine číta už tretia generácia. 
Chlapci z triedy prezentovali tituly 
pre chlapcov na pokračovanie, jeden 
z nich má dokonca 15 dielov vydaní. 

Burza kníh – Daruj knihu
So siedmakmi sme zrealizovali aj 

aktivitu, ktorá vychádzala z ich myš-
lienky, darovať knihu druhému. Pia-
tok 22.10.2021 siedmaci so súhlasom 
rodičov priniesli knižky, ktoré im už 
poslúžili, ale vyhodiť ich nechceli. Vý-
menná burza najskôr prebehla v trie-
de, knižky, ktoré zostali, sa vystavili 
na viditeľnom mieste v škole a boli 
ponúknuté do daru žiakom našej ško-
ly. Okoloidúce deti si knižky vďačne 
zobrali. O knihy bol mimoriadny záu-
jem, čo nás veľmi teší. (pani učiteľka 
Trnovcová)
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Návšteva Obecnej knižnice v Strečne 
deťmi z materskej školy patrila vždy 
k vzdelávacím aktivitám. Korona nás 
od tejto duchaplnej aktivity odstrihla 
takmer na dva roky. Až teraz,  12.ok-
tóbra 2021, sme konečne vstúpili s 
našimi predškolákmi do jej pokojných 
priestorov. Pozvanie od p. Ivanky Ful-
jerovej sme prijali radi a s potešením, 
pretože knižnica má svoje čaro a po-
núka mnoho možností, ako deti nau-
čiť čítať a milovať knihy. 

Naša prvá návšteva v tomto škol-
skom roku bola zameraná na oboz-
námenie sa s priestormi knižnice, ako 
aj na prvé spoznávanie sveta kníh. V 
predškolskom období patrí podpora a 
rozvoj gramotnosti detí k cieľom škol-
ského vzdelávacieho programu. Deti 
sa učia ako správne s knihou narábať, 
učia sa knihu čítať poporiadku, podľa 
obrázkov, ale pracujú už aj  predikta-
bilným textom a pomaly spoznávajú 
písanú reč. Oboznamujú sa s funkciou 
písma a krásou knižných ilustrácií. Ve-
dieme deti k vyhľadávaniu informácií.

Tentokrát bola naša návšteva moti-
vovaná knihou „Spinkaj malý ježko.“ 
P. knihovníčka Ivanka deti v knižnici 
privítala, oboznámila ich s knihami 
pre deti, a potom im v tichu čítala prí-

Obecná knižnica- svet kníh dostupný aj pre 
deti z materskej školy a ich rodičov

beh o Ježkovi Jožkovi. Deti na základe 
doplnkového textu neverbálne vyjad-
rovali čítané javy, svoje myšlienky aj 
pocity. Takouto formou sa deti naučili 
deti knihu čítať postupne podľa ob-
rázkov a vedia si čítanie z knihy zopa-
kovať aj sami. Knižku sme si požičali 
do materskej školy, aby malo každé 
dieťa možnosť si ju prečítať samé ale-
bo za pomoci kamarátov a p. učiteliek. 

Pre rodičov a deti odporúčame 
navštíviť Obecnú knižnicu spoloč-

Od nedele 24.10.2021 sa môžete za-
staviť v detskom kútiku v Strečne v 
penzióne Irenka.

Inštitút vzdelávania a psychológie, 
o.z. sa spojil s penziónom a vytvorili 
sme detský kútik, ktorý bude patriť 
deťom a ich hre. Spoločne sa v tomto 
priestore môžu stretávať mamičky s 
deťmi, priatelia, rodina. Je určený aj 
pre najmenších. Počas otváracích ho-
dín (od 10.00 hod do 22.00 hod.) si tu 
môžete pochutnať na kávičke, koláči 
alebo obede. Vstup do kútika je za-
darmo. Radi by sme realizovali akcie, 
ktoré budú patriť rodinám s deťmi a 
tvorivé dielne (napr. aktivity pre naj-
menších, angličtina hrou pre deti a 
pod.). Samozrejme, budeme sa riadiť 
podľa aktuálnej epidemiologickej si-
tuácie. Taktiež by sme radi postupne 
doplnili a obmieňali hračky. Ďakuje-
me veľmi pekne pani majiteľke pen-
ziónu Irenka, že podporila náš nápad. 
Tešíme sa na vašu návštevu. Aktuálne 
informácie o detskom kútiku môžete 
sledovať na Facebooku a Instagrame 
na stránke Detský kútik v Strečne.

Mgr. Iveta Tarabová

ne. Otváracie hodiny sú vyvesené v 
priestoroch materskej školy aj na bu-
dove knižnice. Nie všetky knihy musia 
mať predsa deti kúpené. Aj schopnosť 
podeliť sa o knihu a čítať spoločne od-
porúčanú knihu obohatí Váš rodinný 
život. A ešte aj ušetríte.

Pani Ivanke Fuljerovej ďakujeme za 
milé pozvanie a prípravu spoločného 
čítania. Isto zavítame do knižnice čas-
tejšie počas doobedných vychádzok. 
Tešíme sa na ďalšie aktivity v našej 
malej ale milej knižničke. 

S vďakou deti z triedy Lastovičky- 
predškoláci, pani učiteľky Hanka a 
Ľubka z MŠ v Strečne.   Ľ.K.

Detský kútik v Strečne
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V novembri 1938 bratislavská Tat-
rabanka založila ako svoje osobitné 
filmové oddelenie Ústrednú správu 
spojených kín, ktorá začala vyrábať 
filmový spravodajský žurnál Nástup, 
slovenský zvukový týždenník. Na-
priek zložitosti historického, spolo-
čenského a politického vývinu počas 
vojnového Slovenského štátu vznikli 
viaceré základy slovenskej kinema-
tografie (pravidelná filmová výroba, 
rozšírenie siete kín, vyškolenie a prax 
odborných aj tvorivých pracovníkov, 
vznik populárno-vedeckého a náuč-
ného filmu). V tomto období vznikli 
základy slovenskej dokumentárnej 
aj animovanej filmovej tvorby. Z línie 
filmovej propagandy sa okrem viace-
rých šotov mesačníka LÚČ vyčlenilo 
len niekoľko dokumentárnych filmov 
nastupujúcich filmárov, medzi ktorý-
mi dominovali najmä Eugen Mateička 
a Paľo Bielik. Mateička sa v stvárne-
ní folklórnych motívov vo filme Leto 
pod Kriváňom (1943) inšpiroval ly-
rizujúcou štylizáciou Karola Plicku. 
Paľo Bielik počas svojho pôsobenia v 
spoločnosti Nástup postupne vypro-
filoval svoj cit pre filmové zobrazenie 
skutočnosti, ktorý prejavil najmä v 
dokumentárnych filmoch Pod holým 
nebom (1942), Hlavátky (1943) a Na 
ostrove kormoránov (1944). Na etno-
grafických či prírodopisných témach 
dokázal eliminovať vplyvy dobovej 
ideológie a vytvoril diela, ktoré sa 
stali základom slovenskej filmovej do-
kumentaristiky aj v ďalšom období. 
Viacerí filmári Nástupu sa po vyhlá-
sení Slovenského národného povsta-
nia v auguste 1944 otvorene rozišli 
s vtedajším režimom a pripojili sa k 
účastníkom povstania. Paľo Bielik a 
vynikajúci slovenský kameraman Ka-
rol Krška sa spolu s ďalšími filmovými 
spolupracovníkmi zaradili do propa-
gačného útvaru povstaleckých vojsk, 
ktorý mal názov Film Českosloven-
skej armády. Začali nakrúcať zábery 
pre plánovaný film Odboj 1944, no 
nakrútený materiál bol pod názvom 
Za slobodu dokončený až po porážke 
fašizmu. LÚČ (Ľud-Umenie-Činy) bol 
slovenský zvukový filmový mesačník 
v rokoch 1942 až 1943. Celkovo bolo 
vydaných 5 čísiel. Výrobcom bola 
firma Nástup. Mesačník sa oriento-
val na etnografiu, kultúru a umenie. 
Debutovali v ňom Paľo Bielik, Eugen 
Mateička, Ján Fintora, ale aj hudob-
ní skladatelia Tibor Frešo a Viliam 

Figuš-Bystrý. V mesačníku LÚČ duo 
Bielik a Mateička natočilo príspevky 
o mnohých remeslách a pracoviskách: 
Miznúca romantika, Travertín – slo-
venský mramor, či Vyrábame glyce-
rín.  Forma mesačníka následne ostala 
súčasťou filmového spravodajstva až 
do konca roku 1989. Denník Slovák, 
ročník XXV, ktorý vyšiel v Bratisla-
ve v stredu 10. marca 1943 ako číslo 
57,  na strane 4 pod nadpisom „Scény, 
ktoré na filme neuvidíme alebo Veselé 
epizódky pri nakrúcaní slovenských 
kultúrnych filmov“ oznamuje svoj-
im čitateľom, že: „Pred pár dňami 
premietli po našich kinách štyri nové 
kultúrne filmy slovenské, ktoré spolu s 
piatimi číslami filmového, zvukového 
mesačníka „Lúč“ predstavujú sloven-
skú filmovú tvorbu z roku 1942. Pri 
týchto nových slovenských kultúrnych 
filmoch môžeme hovoriť o akejsi „poé-
zii“ pohyblivých obrazov, za ktorú naše 
mladé filmovníctvo, ktoré je ešte len v 
rozbehu, sa ozaj nemusí hanbiť. Nemu-
sí sa hanbiť ani preto, že všetky tieto 
filmy dohotovilo vlastne v rekordnom 
čase.“ Predstavuje čitateľom scény, 
ktoré vo filme diváci neuvidia a veselé 
epizódky  pri nakrúcaní týchto filmov. 
Jednou z nich je aj nezabudnuteľná 
príhoda filmárov pri Strečne. Noviny 
ju uviedli pod titulkom: „Smrteľný pot 
na čele utekajúcich cez tunel“ v tomto 
texte: „Útek tunelom pred rýchlikom. V 
2. čísle filmového mesačníka „Lúč“ vi-
deli sme snímku „Na rušni cez Považie“, 
pri nakrúcaní ktorej odohrala sa táto 
podarená epizódka. Režisér a kamera-
man tejto snímky na drezine sa vyviezli 
za tunel za Strečnom, načo drezina sa 
vrátila a naši filmári sa dali do práce. 
Keď boli hotoví, poinformovali sa, či 
je dosť času ešte a keď dostali kladnú 
odpoveď, dali sa pešky, obťažkaní ka-
merou, statívom i akumulátorom na 
zpiatočnú cestu — cez tunel. Práve sa 
potkýnali asi uprostred tunela v tme, 
keď zrazu koľajnice sa začínaly za-
chvievať a rastúci hrmot, v podstate 
slabý, ale v tunely zniekoľkonásobe-
ný ozvenou podzemnou, oznamoval 
bliženie sa rýchliku od Vrútok. Teda: 
nebezpečenstvo, ktorému sa len rých-
lym útekom bolo možno vyhnúť. Nuž, 
ale utekaj, keď je v tuneli tma, musíš 
skákať z podvalu na podval len tak 
podľa inštinktu, a pritom si obťažka-
ný ťažkou kamerou, nemenej ťažkým 
veľkým statívom aj akumulátorom! 
Našich filmárov opanoval smrteľný 
strach. Na čele objavily sa im krupaje 

potu. Režisér Mateička, ako prezrádza 
teraz, v duchu videl už zprávu v novi-
nách, že dvaja slovenskí filmári za-
hynuli pri výkone svojich filmárskych 
povinnosti pod kolesami rýchliku. Tak 
utekal on, i jeho druh, kameraman Krš-
ka, odovzdaný do vôle Božej a tíško sa 
modliac, aby dobehli na koniec tunela. 
A hrmot prichádzajúceho vlaku sa len 
zväčšoval a nohy, unavene sa napína-
ly bežať ozlomkrky ďalej. Napokon, 
celkom spotení dobehli na koniec a od-
dýchli si. I cigaretu si zapálili a potom 
sa pobrali ďalej, smerom k Strečnu.“ 

A na záver treba čitateľom Strečnian-
skeho hlásnika predstaviť tých dvoch 
odvážlivcov, čo o život bežali cez streč-
niansky tunel. Režisér Eugen Mateička 
(1914 - 1996), rodák z Brezna, od roku 
1942 pracoval ako režisér a scená-
rista vo filmovej spoločnosti Nástup, 
kde nakrúcal dokumentárne filmy a 
podieľal sa na tvorbe mesačníka Lúč. 
Po skončení vojny bol do roku 1947 
zamestnancom Slovenskej filmovej 
spoločnosti ako poverenec pre výro-
bu spravodajského žurnálu. Po roku 
1948 nakrútil niekoľko objednávko-
vých filmov s poľnohospodárskou 
tematikou, ale pôsobil už mimo fil-
movej oblasti. Slovenský kameraman 
a zakladateľská osobnosť slovenskej 
kinematografie Karol Krška (1920 - 
1989) začal vo vojnovom období pra-
covať ako asistent kamery v spoloč-

Útek slovenských filmárov strečnianskym 
tunelom pred rýchlikom

 režisér Eugen Mateička
 kameraman Karol Krška
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nosti Nástup a skúsenosti zbieral aj 
vo Viedni v spoločnosti Wienfilm, kde 
spolupracoval s českým kamerama-
nom Janom Stallichom. Od roku 1941 
začal nakrúcať ako samostatný kame-
raman. S Paľom Bielikom a s Eugenom 
Mateičkom sa podieľal na filmovom 
týždenníku Lúč a na dokumentárnych 
filmoch O zdravie robotníka (1942), 
Biele zlato, Leto pod Kriváňom, V bie-
lom raji (všetky 1943) a i. Keď počas 
nakrúcania dlhometrážneho hraného 
filmu Hanka sa vydáva (1944) vypuklo 
Slovenské národné povstanie, pôsobil 
ako frontový kameraman. Po vojne 
spolupracoval spolu s kameramanom 
Václavom Hanušom na filme režiséra 
Martina Friča Varuj..! (1946) a v roku 
1948 debutoval ako samostatný ka-
meraman hraným filmom režiséra 
Paľa Bielika Vlčie diery. Za kameru vo 
filme Boj sa skončí zajtra (r. M. Cikán, 
1950) získal v roku 1951 Štátnu filmo-
vú cenu II. stupňa. V roku 1953 natočil 
pod režijným vedením Jozefa Macha 
film Rodná zem. Režijne sa podieľal na 
dlhometrážnom filme Jozefa Medveďa 
Štvorylka (1955) a spolu s Paľom Bie-
likom ako kameraman spolupracoval 
na filmoch Priehrada (1950) a Kapitán 
Dabač (1959). V roku 1964 sa prvý-
krát stretol s režisérom Martinom 
Hollým pri filme Prípad pre obhajcu. 
Ich dlhoročná spolupráca pokračova-
la divácky úspešnými filmami Medená 
veža (1970), Orlie pierko (1971), soci-
álnymi drámami Hriech Kataríny Pa-
dychovej (1973), Kto odchádza v daž-
di... (1974) a skončila psychologickým 
filmom Smrť šitá na mieru (1979).

-AM-

Akcie Turistického oddielu Uhlík sú 
stálou príležitosťou objavovať nové, 
ale pri cyklických akciách si tiež opä-
tovne uvedomovať bohatstvo a krásu, 
ktoré nás obklopujú. Je to tiež spôsob 
návratu k prírode, k jej hodnotám pre 
našu budúcnosť. Rady Uhlíka rastú. 
Potešiteľné je, že sa k nám pridávajú 
i ľudia zo širokého okolia. Je to vizit-
ka kvality práce, ale tiež externého 
pohľadu na hodnoty a ponuku, ktoré 
nám pripadajú možno všedné.

Svedčí o tom i dojem televízneho 
štábu, ktorý priblížil celému Sloven-
sku Strečno prechodom Náučným 
chodníkom komplexne a redaktorka 
Televíkendu Martina Kacinová nielen 
organizáciu akcie, ale predovšetkým 
koncentráciu zaujímavostí uviedla 
v upútavke relácie 16. 10. ako niečo 
špeciálne.

11.9. 2021 Bystrá
Ako už býva zvykom, prvá polovi-

ca septembra zaviedla turistov do 
Západných Tatier. Tento rok to bolo 
na najvyšší vrch tohto pohoria – na 
Bystrú. Sobotnú turistiku sme zača-
li tradične pri hornej Jednote, odkiaľ 
nás autobus doviezol až na rázcestie 
Hrdovo, ktoré leží neďaleko Pribyliny 
a po žltej značke sme postupovali až 
na vrchol. Cestu nám spríjemňovalo 
krásne počasie a vodné atrakcie – pre-
skakovanie cez rieky. Výstup na Bys-
trú nebol najjednoduchší, ale pohľad 
na hrebene Západných Tatier stál za 
to. Táto časť Národného parku Vy-
soké Tatry je jednou z najkrajších na 
Slovenku, čo nám naplánovaná trasa 
potvrdzovala po celej svojej dĺžke. Na 
samom vrchole sme sa porozhliada-
li po okolitých kopcoch a rozmýšľali, 
kde sme už boli a kde ešte pôjdeme. 
Spoločná fotka nesmela chýbať, a tak 
sme sa všetci zoskupili pred turistic-
kou tabuľou s názvom nášho cieľa a 
usmievali sa do fotoaparátu. Cestou 
nadol sme prešli ešte cez jeden vrchol 
nad 2000 m.n.m., a to cez Blyšť, ktorý 
sa nachádza na hranici s Poľskom. 

Po hranici sme išli nejaký čas, až 
kým sme neprišli do Pyšného sedla, 
odkiaľ sme postupovali už len nadol 
po modrej turistickej značke do obce 
Podbanské. Tesne pred opustením 
lesa nás stretla ešte jedna rieka, cez 
ktorú niektorí preskakovali, niektorí 
prechádzali cez kladinu vytvorenú zo 
stromu, alebo sa vyzuli a len kráčali 
po vode, pričom si schladili unavené 
nohy. Po príchode do Podbanského 
sme sa osviežili v miestom podniku 
na terase, ktorý bol sprístupnený s 

obmedzenými podmienkami a niek-
torí si aj pochutnali na teplej poliev-
ke. Po výživnej celodennej túre sme 
si posadali do autobusu a pomaly sa 
vybrali plní nových zážitkov naspäť 
do Strečna.

25.9. 2021 Náučný chodník (RTVS)
Začiatkom tretieho ročného obdo-

bia sa v Strečne koná tradičný Ná-
učný chodník. Tento rok to bol už 
10. ročník, no stále dokáže niečím 
novým prekvapiť. Trasa sa počas ro-
kov nezmenila, a teda prechádzala 
cez rozhľadňu Špicák, výstupom na 
Javorinu a postupne cestou na chatu 
Domašín, kde nás už čakal uvarený 
kotlíkový guľáš od našich verných ku-
chárov. Tento rok to však bolo o niečo 
viac výnimočné. Účastníkmi tejto ak-
cie bol aj štáb z RTVS z relácie Tele-
víkend. Keďže išlo o natáčanie, trasa 
bola o niečo dlhšia, ale za to sme si 
viac užívali prírodu. Podľa slov štábu 
je u nás na malej rozlohe príliš veľa 
krás. Veď posúďte sami. Pohľad na 
jesennú Malú Fatru z ktoréhokoľvek 
kúta našej obce je plný farieb a pote-
šením pre každé dobrodružné oko. Po 
príchode na chatu sme ochutnali čer-
stvo uvarený guľáš, ktorý sme ponúkli 
aj štábu. Náučný chodník ale nekončí 
na chate. Každý rok sa nazbiera sku-
pina ľudí, ktorí si chcú užiť pohľad na 
Malú Fatru aj z plte. Vďaka našim plt-
níkom mali účastníci veľký zážitok z 
jazdy a veríme, že na tento výlet budú 
spomínať veľmi dlho.

23. 9. 2021 Nočný výlet cez Javo-
rinu

Pozvánka  na tradičný nočný pre-
chod zo Stráňav do Strečna cez Javo-
rinu bola už po tretíkrát okrem tra-
dičnej pešej trasy tiež pre bežcov a 
cyklistov, ktorých štartovým miestom 
bolo parkovisko pod hradom Strečno.

Všetky tri skupiny mali jednotný cieľ 
– Pamätník na Javorine, odkiaľ po ob-
ligátnej fotodokumentácii pri západe 
slnka na Polome zišli do sedla Rakytie, 
kde si každý opiekol to, čo si so sebou 
priniesol a na záver sme sa v dobrej 
nálade vrátili  do Strečna.

Veľmi pekné počasie, ktoré však 
chladom už predznamenávalo prí-
chod zimy, oslovilo viac ako sto účast-
níkov, a to prevažne turistov. Bežcov a 
cyklistov bolo dokopy jedenásť. Avšak 
boli opäť spokojní, bude ich určite 
pribúdať. Pretože tak ako pobyt v prí-
rode i tieto formy aktívneho pohybu 
nachádzajú čoraz viac záujemcov.

/kď,pa/

Uhlík stále aktívny

Prvý septembrový víkend usporia-
dal Lyžiarsky oddiel Javorina druhý 
ročník Kina pod holým nebom

V pláne sme mali premietnuť dva 
filmy, no chladné počasie bolo proti, 
tak si návštevníci vychutnali len čes-
kú klasiku - Dědictví aneb Kurvahoši-
gutntág. Mali sme však pripravený aj 
super program, ktorý zabezpečili dob-
rovoľníci z horskej služby Malá Fatra, 
tam ani chladné počasie neprekážalo. 
Ukázali nám prvú pomoc, záchranu 
raneného v teréne a následne pripra-
vili pre deti lanovú dráhu. My sme 
pridali ešte aj nafukovací hrad, kde sa 
mohli deti vyšantiť. Samozrejme, ako 
už je zvykom, nechýbalo skvelé jedlo 
a pitie.

Ďakujeme všetkým návštevníkom 
a taktiež veľké ďakujem patrí obci 
Strečno, ktoré túto akciu finančne 
podporila.

Jakub Oberta

Kino pod holým nebom
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Rajecký maratón, 9. 8. 2021; zľava: Jozef Sokolovský, Tomáš Gašper, Milan Bača, Michal 
Belko, Gabriela Šmidová, Veronika Sokolovská, Dominika Sokolovská, Mária Kubíková

Nikdy nie je jednoduché rozbehnúť sa, 
no niekedy je to ešte ťažšie. Kľučkujeme 
pomedzi neisté dni, užívame si voľné 
dni a bojíme sa, aby tým zaneprázd-
neným nebol koniec. Tohto smútku už 
máme plné noviny a sociálne siete, pre-
to na to zabudnime a poďme sa aspoň 
na chvíľku tešiť aj z tých najmenších 
osobných víťazstiev, ktoré čakajú kaž-
dého z vás. Úsilie a hodnotne strávený 
čas nosí ovocie, a preto sme radi, že sme 
sa nenechali stiahnuť k zemi a môžeme 
vám aspoň na moment priniesť úsmev 
na tvár a dokázať vám, že odhodlanie a 
nádej v lepšie zajtrajšky ešte stále exis-
tujú.

Mnohí si myslia, že bežíme, aby sme 
schudli, že bežíme, aby sme sa po inte-
lektuálne náročnom dni unavili a netr-
peli prebdenými nocami, aby sme zabili 
čas, či aby sme zapôsobili zdravým ži-
votným štýlom. Kiežby to bolo tak jed-
noduché! Pravdou však je, že bežíme, 
aby sme mohli byť spokojní sami sebou. 
Nenaháňame sa za medailami (preto-
že, a to len medzi nami, tie na väčšine 
pretekov dostanete, aj keď sa do cieľa 
dokotúľate poslední), naháňame sa za 
zážitkami, za atmosférou, za nepreko-
nateľnými priateľstvami a spokojnos-
ťou. Nebeháme v centrách veľkomiest, 
užívame si pocit, ktorý nám dávajú ze-
lené miesta bez betónu. No a úprimne, 
kto z nás, čo tu bývame, nikdy nenavští-
vil tie krásne lesy a voňavé lúky? Sme 
veľmi vďační za to, kde žijeme. Pretože 
nemusíme sto rokov utekať pomedzi 
paneláky, aby sme uvideli kúsok zelene, 
máme ju tu  ako na dlani a stačí sa len 

rozbehnúť.
Ultrabežec a spisovateľ ultramaratón-

skych príručiek, Michael D´Aurelio, vo 
svojich publikáciách predstavuje beh 
ako moment, kedy vaše nohy síce pre-
stanú vládať a vzdávajú sa, ale vaše srd-
ce podá ten najlepší výkon. Tým myslí 
moment, kedy vaša myseľ vypne, aby 
mohla vnímať viac ako vaše problémy 
v práci, napäté vzťahy, alebo iné kaž-
dodenné výzvy. Beh je momentom, keď 
si všímate okolie, keď vnímate seba a 
analyzujete svoje rozhodnutia, úspechy 
aj zlyhania. Vtedy ďakujete Bohu za to, 
že máte telo, ktoré vám dovolilo vyštar-
tovať a nemusíte sa báť neúspechu. Ne-
nadarmo sa hovorí, že príroda lieči, čistí 
hlavu a šepká nám tie najlepšie nápady. 

Posledné mesiace do našich dní pri-
niesli novú výzvu, no nevzdali sme sa 
a bežíme ďalej. Spomalili sme, aby sme 
sa nadýchli a keď nám opatrenia sťaži-
li tréning, utekali sme ešte ďalej. Tam, 
kam by sme inak nešli, a to do hôr. Áno, 
určite si teraz, rovnako ako ja, hovoríte, 
že sa zadýchate aj  výšľapom na prvé 
poschodie či na turistike. Kam sa to 
ženieme, však? No aj vďaka týmto ne-
očakávaným výzvam sa nám podarilo 
zlepšiť naše výkony a opäť sa priblížiť k 
pódiovým umiestneniam.  

Náš mužský štafetový tím v zostave: 
Milan Bača, Michal Belko, Tomáš Gaš-
per a Pavol Zanický sa svojím výkonom 
na podujatí Rajecký maratón nielenže 
priblížili k stupienku, dokonca s časom 
1:25:23 na 21 kilometrov dlhej trati za-
stali jeho druhú pozíciu. Tento rok sa 
nám podarilo zostaviť aj plne ženský 

štafetový tím v zložení: Mária Kubíková, 
Gabriela Šmidová, Dominika a Veroni-
ka Sokolovské, ktorý spoločným úsilím 
pod motivačným vedením Jozefa Soko-
lovského odbehol trať v čase 2:09:08. Aj 
cez nepriaznivé podmienky, ktoré so se-
bou priniesli posledné náročné mesiace, 
zostala atmosféra živá a priateľská. Pred 
každým domom stáli ľudia odhodlaní 
povzbudzovať aj toho najvzdialenejšie 
žijúceho cudzinca aj v jednom z najho-
rúcejších dní leta.

Našim členom sa darilo aj v domácom 
prostredí, na našom obľúbenom pod-
ujatí. Strečnianskej mašle sa tento rok 
aktívne zúčastnili ôsmi turisti a bežci, 
medzi ktorými časovo vyčnievali bež-
ci Jozef Sokolovský, ktorý vo svojej ka-
tegórii podal skvelý výkon, alebo Michal 
Belko, ktorý vo svojej kategórii dočiahol 
na tretie miesto. Ostatným účastníkom 
však tiež gratulujeme k úspešnému ná-
vratu do cieľa. Mnohí sme z kopca na 
kopec prežívali svoje osobné maximá. 
Tým sa však vyznačuje skutočne kvalit-
ná aktivita. Tlačí nás z komfortnej zóny 
k malým víťazstvám nad sebou samým.

Strečnianska mašľa v sebe ukrýva 
všetko, prečo beh tak milujeme. Krásnu 
prírodu, priateľské tváre a kvalitnú or-
ganizáciu. Každý rok sa k nám v zdolaní 
náročnej trasy pridáva viac a viac čle-
nov a ich časy sa rok od roka lepšia. Sme 
veľmi radi, že môžeme byť súčasťou 
tak úžasného podujatia, ktorý je skvele 
premyslený a má tak výbornú atmosfé-
ru. Podľa skúseností našich bežcov, toto 
jedinečné podujatie kvalitou prebije ne-
jeden starší pretek na Slovensku. Pozi-
tívne ohlasy zbierame aj od kamarátov-
-bežcov na iných podujatiach.

Aj vďaka tomuto náročnému, no nád-
hernému behu, sme sa začali zúčast-
ňovať viacerých podobných pretekov. 
Zúčastnili sme sa behu Ultra Fatra a ďa-
lej plánujeme: beh Vertikála  či Lazová 
stovka. Ďakujeme Tomášovi Gašperovi, 
že nás v tomto smere motivoval a inšpi-
roval. Časom sme sa presvedčili, že pre 
naše nohy a kĺby bude toto príjemnejší 

Bežíme za zážitkami a víťazíme nad sebou

Medzinárodný maratón mieru, 3. 10. 2021 
Košice; zľava: Milan Bača, Michal Belko, 
Gabriela Šmidová, Zuzana Sláviková, Jakub 
Slávik, Veronika Sokolovská, Dominika So-
kolovská, Jozef Sokolovský



15. strana5/2021

terén a tichý pokojný horský a lesný po-
vrch sme uprednostnili pred tvrdým a 
nudným asfaltom.

Ďalším behom, ktorý nám prirástol k 
srdcu a nevieme si bez neho predstaviť 
športový rok, je aj Medzinárodný ma-
ratón mieru v Košiciach, ktorého sa z 
nášho tímu zúčastnilo až osem bežcov s 
rôznou traťovou náročnosťou. Atmosfé-
ra nás ani tento rok nesklamala a aj cez 
nepriazeň osudu sa podujatie tento rok 
tešilo veľkej účasti. Tento rok sme spo-
znali aj nové kúty tohto krásneho mesta 
s dychberúcim historickým nádychom.

Tak ako to chodí v každej sfére bytia, 
raz sme hore a raz sme dole. Bohužiaľ, 
ani tento rok sme sa nevyhli zdravot-
ným prekážkam. Je nám veľmi ľúto, že 
túto sezónu nás nebude môcť svojimi 
výkonmi podporiť jedna z našich top 
bežkýň, Alena Sokolovská, ktorá nás 
však nesmierne povzbudzuje a podpo-
ruje z domáceho prostredia, a preto by 
sme jej týmto chceli poslať pozdravy 
a popriať jej skoré uzdravenie, aby sa 
mohla čoskoro vrátiť do plnohodnotné-
ho života.

Tešíme sa na ďalšie podujatia, na kto-
rých budeme môcť stretnúť množstvo 
zaujímavých a odhodlaných športovcov. 
O našich ďalších aktivitách vás opäť 
radi poinformujeme v ďalších vyda-
niach. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia 
a pozitívneho naladenia.

Veronika Sokolovská, AK Strečno

Žiaci FK Strečno 2021-22Žiaci FK Strečno 2021-22

Dorast FK Strečno 2021-22Dorast FK Strečno 2021-22

 Spoločná fotogra-
fia po západe slnka 
na Javorine
 Počas túry na 
Bystrú, sme museli 
brodiť aj studený po-
tok

 Ostatná dvojitisí-
covka nášho najstar-
šieho turistu
 Návšteva na našom 
náučnom chodníku z 
Televíkendu
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 29. októbra 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

Vydarená jesenná časť našich mládežníkov
Po dvoch rokoch sa v tomto ročníku 

2021/22  kompletne dohrala jesen-
ná časť majstrovských futbalových 
stretnutí vo všetkých vekových kategó-
riách. A bola veru veľmi dobrá pre na-
šich mladých účastníkov. Naši príprav-
kári  odohrali počas jesene 4 turnaje , 
v ktorých si počínali veľmi dobre . Ich 
súpermi boli deti zo Stráňav, Višňového 
a Rosiny. Aj keď sa v stretnutiach nee-
vidujú výsledky, dôležité je nasadenie 
a radosť z futbalu. Deti povzbudzuje 
množstvo rodičov i starých rodičov, kto-
rí chodia na turnaje a podporujú svoje 
ratolesti. Je radosť pozerať na ihrisko, 
na ktorom sa pohybuje  skoro stovka 
detí od 6 do 10 rokov. Staršiu a mladšiu 
prípravku doplnila i najmladšia príprav-
ka . O všetky tieto deti sa starajú tréneri 
Peter Beháň a Ján Trnovec, ktorým po-
máha Ľubo Mojský. Patrí im veľká vďa-
ka za to , že sa starajú o naše malé talen-
ty. V týchto dňoch však prišla z CVČ zlá 
správa, že sa opäť pre COVID  zatvárajú 
jeho brány. Uvidíme teda, ako to bude 
pokračovať. Veľmi dobre si počínajú v 
I.triede ObFZ Žilina naši žiaci. V tabuľ-
ke obsadili pekné 3.miesto z 31 bodmi, 
keď z 13 odohraných kôl  až 10 vyhrali a 
strácajú na vedúce duo Stráňavy a Zby-
ňov len 1 bod. O pekné skóre 54:13, čo 
je priemer na zápas viac ako 4 góly, sa 
postaral hlavne Matúš Belko, ktorý stre-
lil súperom 27 gólov, čo mu vynieslo cel-
kové 4. miesto v poradí strelcov súťaže. 
Je to veľmi pekný úspech našich žiakov 
v tomto súťažnom ročníku. Veľký podiel 
na ňom má tréner Vojtech Oberta, ktorý 
sa príkladne a zodpovedne stará o ka-
tegóriu U – 15. Podobne úspešne si po-
čína i náš dorast v V. lige sk. A. V  tabuľ-
ke obsadili 3. priečku s 27 bodmi, keď 8 
zápasov vyhrali, 3x remizovali a len 2x 
prehrali so skóre 30:15. Najlepším strel-
com bol Ivan Abasov so 6 gólmi, Matúš 
Belko už naskakoval aj za dorast a strelil 
5 gólov, o ostatné góly sa podelilo ďal-
ších 10 hráčov. Škvrnou boli dve červe-
né karty /Mičlo a Gála/. Myslím si, že i 
tu nám vyrastá dobrý ročník hráčov, o 
ktorý sa stará tréner Peter Tavač, ktoré-
mu asistuje brankár Richard Janus. Tré-

ner je síce k hráčom kritický, no vie ich 
motivovať a vyburcovať k víťazstvám. 
Celkovo sme absolútne spokojní s prá-
cou a výsledkami našich mládežníckych 
mužstiev. Toto už nemôžeme povedať o 
našich mužoch. Po trápení pred rokom 
a záchrane v súťaži v dohrávkach jarnej 
časti pokračujú rozpačité výsledky aj v 
novom ročníku. 

Po dobrom úvode, keď sme remizovali 
s lídrom našej súťaže v Belej 2:2, v Sta-
rej Bystrici 1:1, doma s Vysokou 1:1 a 
výhrou nad Rajcom 4:0, prišli aj zahan-
bujúce prehry doma s Kotešovou 0:2, so 
Skalitým 1:2 a s Čiernym 0:3, vonku v 
Radôstke 5:0, vo Višňovom 3:0, v Gbe-
ľanoch 3:0 a Bitarovej 3:1 . Potešilo nás 
už len vydreté víťazstvo vo Varíne 3:4 
a doma s Predmierom 2:1. Toto všetko 
nás posunulo v tabuľke na 12. miesto s 
12 bodmi a skóre 16:29 . O góly sa po-
starali Jakub Beháň – 3, Filip Trnka, Ma-
roš Ďanovský , Marek Beháň,  Jozef Melo 
, Michal Dolinajec po 2, Rasťo Beháň a  
Robo Kán po 1 góle, jeden vlastný /Bita-
rová/. Je to slabá vizitka našich strelcov. 
Brankár Lajš robí čo môže, ale hrubé 
chyby obrany zapríčinili v našej bráne 
až 29 gólov, čo je v priemere viac ako 2 
góly na zápas... Tréner Marek Mazák sa 
snaží meniť posty, nasadzuje mladých 
i starších, doplnili sme káder o skúse-
ného Dolinajca, no na pár výnimiek vý-
sledky neprichádzajú. Vieme, že chýba 
potrebná kvalita, no hráme s tými, ktorí 
majú chuť a záujem reprezentovať naše 
farby. Máme viacerých našich hráčov na 
hosťovaní, sledujeme ich a v prípade, 
že prejavia záujem ísť k nám, radi ich 
uvítame v zimnej príprave. Sú to v Zá-
dubni Taraba a Čičmanec – III.tr., Zaťu-
ra – Divinka III.tr., Trpiš – Nededza I.tr., 
Marián, Jakub, Michal a Frederik Beháň, 
S. Klocáň, Š. Šmida v Nezb. Lúčka III.tr. 
Nastáva zimná prestávka, máme dosta-
tok času na to, aby sme  hľadali vhodné 
riešenia na zlepšenie situácie v našom 
mužstve.  V závere chcem poďakovať 
všetkým, ktorí nám akokoľvek pomá-
hali pri organizácii   stretnutí, turnajov 
mládeže, tréningov, dopravy, občerstve-
nia, vstupného,  záverečného posedenia 

V.liga skupina A
1 Belá 13 9 3 1 35:15 30
2 Višňové 13 7 3 3 29:16 24
3 Vysoká n. Kys. 13 7 2 4 26:15 23
4 Gbeľany 13 6 3 4 34:16 21
5 Čierne 12 6 3 3 21:15 21
6 Predmier 13 6 3 4 23:20 21
7 Kotešová 13 5 4 4 31:28 19
8 Skalité 12 6 0 6 16:20 18
9 Varín 13 4 3 6 19:26 15
10 St. Bystrica 13 4 2 7 30:33 14
11 Bitarová 13 4 2 7 24:38 14
12 Strečno 13 3 3 7 16:29 12
13 Radôstka 13 2 4 7 17:29 10
14 Rajec 13 3 1 9 17:38 10

V.liga dorast U19 skupina A
1 Liet. Lúčka 12 10 2 0 48:12 32
2 Višňové 12 9 2 1 36:22 29
3 Strečno 13 8 3 2 30:15 27
4 Stráňavy 13 8 2 3 43:12 26
5 Rašov 13 7 2 4 52:34 23
6 Rajec 13 7 2 4 39:24 23
7 Radoľa 13 6 4 3 37:29 22
8 Čierne 12 5 2 5 29:26 17
9 Makov 13 5 1 7 28:29 16
10 Varín 13 4 2 7 35:40 14
11 Kam. Poruba 13 3 1 9 14:39 10
12 Belá 12 2 1 9 11:26 7
13 Skalité 11 1 0 10 19:54 3
14 Rosina 13 1 0 12 12:71 3

I. MIRAGE TRIEDA ŽIACI
1 Stráňavy 12 10 2 0 81:3 32
2 Zbyňov 13 10 2 1 61:9 32
3 Strečno 13 10 1 2 54:13 31
4 Hvozdnica 13 9 0 4 53:32 27
5 Rosina 13 8 2 3 60:24 26
6 Višňové 13 8 1 4 47:24 25
7 Veľké Rovné 12 6 1 5 31:36 19
8 Rašov 12 4 2 6 31:33 14
9 Kotešová 12 4 1 7 36:37 13
10 Dlhé Pole 13 4 0 9 24:41 12
11 Varín 13 3 0 10 24:50 9
12 Horný Hričov 12 3 0 9 19:62 9
13 Dolný Hričov 11 2 0 9 20:65 6
14 Hliník 12 0 0 12 4:116 0

s hráčmi, sponzorom mládeže, staros-
tovi, ekonómke a Milošovi Samcovi za 
vzorovú prípravu šatní, hracej plochy i 
celého areálu nášho ihriska.

Štefan Tavač, preds. FK Strečno

Turnaj prípraviek v StrečneTurnaj prípraviek v Strečne


