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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 27.1.2022 sa uskutočnilo 

22.zasadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci 

OZ, hlavný kontrolór obce, zapisova-
teľka p. Ivana Tavačová, neprítomný: 
Mgr.Dušan Ďurčo, Mgr. Monika Ober-
tová, Samuel Zajac.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.281/A volí 
overovateľov zápisnice v zložení: Ma-
rek Hanuljak, Ing.Andrea Ďurišková. 
Hlasovanie: za - 6, proti - 0, zdržal sa 
- 0, neprítomní - 3. 

Uznesením č. 281/B volí členov návr-
hovej komisie v zložení: Beáta Badi-
bangová, Ing. Július Ilovský. Hlasova-
nie: 6-0-0-3. 

Uznesením č.280 schvaľuje program 
22.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-
3. 

2. Kontrola uznesení
Vizualizácia riešenia prístavby sály 

kultúrneho domu – pripomienky sta-
vebnej komisie zaslané projektantovi 
na zapracovanie

Úprava stromov popri ceste na Pa-

mätník FP – Komisia životného pros-
tredia predložila súhlasné stanovisko 
s údržbou stromov. Uznesením č. 282 
OZ berie uvedené informácie na vedo-
mie. Hlasovanie: 6-0-0-3. 

3. Schválenie predloženia žiados-
ti o poskytnutie príspevku v rámci 
programu Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraš-
truktúry

Fond na podporu športu vyhlásil 
výzvu na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie príspevku v rámci progra-
mu Výstavba, rekonštrukcia a mo-
dernizácia športovej infraštruktúry.  
Obec má záujem zapojiť sa do pro-
jektu, na základe ktorého by sa mohla 
zrealizovať  dostavba viacúčelového 
športovo-oddychového areálu v ZŠ. Z 
prostriedkov výzvy by sa dobudovala 
viacúčelová športová plocha (basket-
bal,  stolný tenis, bedminton a pod.), 
spevnené plochy a skladové priestory 
(šatne). Minimálna hodnota oprávne-
ných výdavkov projektu je stanovená 
na sumu 100 000 eur. Finančný prí-

Posledné týždne, ešte stále chápané 
ako pandemické, sa pri spätnom po-
hľade do minulých mesiacov a rokov 
zlievajú do jednej veľkej vlny. V jej 
prežívaní máme za sebou svojím spô-
sobom jedinečný, jubilujúci rok, a to 
napriek tomu, že sa nemohol odohrať 
celý dramaturgický plán, zasahujúci 
kultúrne, spoločenské a ekologické 
podujatia. Toto obdobie však prinieslo 
množstvo alternatív, ktorých sa chopi-
la celá strečnianska kultúrna obec.

Najväčšie podujatie roka, Streč-
nianske hody, sa uskutočnili formou 
online vysielania, s otvárajúcim prí-
hovorom starostu obce p. Dušana 
Štadániho. Materská škola, Základná 
škola SNP, Dychová hudba Strečnianka, 
ĽH Parta, Miestne ochotnícke divadlo 
a DFS Hajovček a FS Hajov pripravili 
obci a jej obyvateľom zdravice a žán-

Miestny zbor DHZ po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandemickými opatrenia-
mi, mal až teraz vďaka ich uvoľneniu príležitosť pokračovať v tradícii fašiangov.

V sobotu 26. februára tak mohol zorganizovať sprievod masiek a „maškary“ v 
sprievode Krakovského kvarteta či Party  prešli celou dedinou. Atmosféra a prí-
jemné počasie bola nielen príležitosťou pripomienky tradície ale tiež možnosťou 
podporiť hasičov a ich dobrovoľnícku činnosť. Tí zas všetkých občanov pozvali na 
tradičné zabíjačkové špeciality ku kultúrnemu domu.

STREČNO 700 - 
jubilejný rok 2021

Pamätník nasvietený vo farbách 
Ukrajiny, ako prejav solidarity našim 
susedom po ruskej invázii
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spevok z fondu sa poskytuje v max.
výške 60%. Spoluúčasť obce je 40%. 
Predpokladaná hodnota nášho pro-
jektu pred VO je cca 125 128,50 eur. 
Finančná spoluúčasť obce by sa rea-
lizovala z navýšeného  príjmu  podie-
lových daní, ktoré budú o 62 717 eur 
vyššie (na základe informácie Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 
2022 bude príjem do rozpočtu obce 
z podielových daní vo výške 1 013 
432 eur). Uznesením č.283 OZ schva-
ľuje predloženie žiadosti o  finančný 
príspevok z Fondu na podporu športu 
na základe výzvy na predkladanie žia-
dostí v rámci programu Výstavba, re-
konštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry ,zabezpečenie realizá-
cie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufi-

V roku 2021 sa narodilo 24 detí, zomrelo 
33 občanov. Počet uzavretých sobášov 28. 
Do obce sa prisťahovalo 34 ľudí. Odsťaho-
valo sa 48 osôb. K 31.12. 2021 malo Streč-
no 2590 obyvateľov.

             
Narodení: 

Klára Hanuljaková  Martin Chlebec
Tomáš Škripek  Miriam Tučníková 

MariánVrbka  Charlotte Jackulíková 
Lara Tavačová  Marek Dianovský 

Sofia Máliková  Taisia Smalianyiová
Júlia Ftáčniková  Amélia Fabuľová 
Natália Obertová   Eduard Kováčik

Michal Macošinec  Richard Mintách 
Oliver Káger  Róbert Gallo

Lukáš Stanko  Ema Vresilovičová  
David Taraba  Adela Klocáňová
Sára Kadašiová  Lucas Vavrík 

Zomrelí:
Martin Beleš  Matilda Hanuljaková

 Mária Janusová  Štefan Tavač
Štefánia Jandová  Margita Tarabová

Ján Melo  Anna Obertová 
Ilona Pitlová  Tomáš Ilovský

František Oberta  Cyril Vantuch 
Josef Štefek  Stanislava Rendárová

Emil Beháň  Veronika Samcová
Josef Bárta  Emília Obertová

Jolana Tavačová  Tomáš Klocáň 
Terézia Obertová  Anna Beháňová
Štefan Remek  Jaroslav Dreveňák 

Jozef Janus  František Krajč
Andrej Ilovský  Oľga Adamová 

Eva Muchová  Agnesa Šrenkelová
Mária Rendárová  Irena Honková 

Margita Kadašiová 

Štatistika obce za rok 2021

Najstarší občania s trvalým pobytom, 
starší ako 90 rokov 

Mária Štadániová - Pavol Chovančík
Jozef Zicho - Terezia Čuláková

Elena Hanuljaková 
          

Sobáše: 
Lukáš Tavač  Lucia Cesneková
Patrik Oberta  Iveta Jandová

Juraj Nachtmann  Radoslava Litviková
Adam Dikoš  Katarína Kubalová

Miroslav Tučník  Katarína Ciprichová
Martin Kianička  Slavomíra Kopásková

Juraj Bekeš, Bc.  Lenka Uhrinová
Michal Macošinec, Ing.  Dana Kadašiová 

Matej Fassinger, Ing.  Simona Melová
Peter Samec  Martina Klocáňová 

Tomáš Kadaši  Zuzana Škorvanková
Dušan Klocáň  Katarína Ivančová 

Pavol Kadaši  Andrea Sobolová
Martin Solár  Ľubica Školková 
Boris Kučera  Petra Prieložná

Marián Neboška  Veronika Tavačová 
Peter Kadaši  Erika Drbúlová

Erik Setnický  Simona Klocáňová 
Peter Dolník  Klaudia Obertová

Matej Oberta, MUDr.  
 Adriána Smolková 

Juraj Horník  Simona Bukovinská
Rastislav Hrabec  Veronika Polonská 
Miroslav Ftáčnik  Dominika Zajacová

Robert Rogos  Beáta Tichá 
Dušan Mateička  Eva Balcárová, Ing.
Martin Šmida  Barbora Šrenkelová 

Michal Horáček  Brigita Stráňavčinová
Jakub Oberta  Andrea Walderová
          

Stavebné úpravy domu smútku
Realizácia obnovy 40-ročnej stav-

by prebieha v súlade s harmonogra-
mom. Je financovaná predovšetkým z 
vlastných prostriedkov. Viac ako tre-
tina nákladov (30 tis. eur) však bude 
prefinancovaná i z prostriedkov Eu-
rópskeho poľnohospodárskeho fon-
du pre rozvoj vidieka, ktoré nám boli 
poskytnuté vďaka schválenej projek-
tovej žiadosti, ktorú Strečno, ako člen 
Miestnej akčnej skupiny Terchovská 
dolina – gestora programu, podalo.

Práce finalizujú vnútorné priestory, 
kde sú vykonávané tiež niektoré dis-
pozičné zmeny. Boli vymenené všetky 
okná a obradná miestnosť taktiež zís-
ka nový vzhľad. Obradná miestnosť je 
už v tomto čase k dispozícii.

Následne budú vykonávané exterié-
rové úpravy – vonkajšia fasáda a pri-
budne tiež sklad pre úschovu náradia 
a technický materiál.

Realizátor – OPS Strečno, s.r.o. pred-
pokladá ukončenie prác a úplné sprí-
stupnenie obnovených priestorov 
Domu smútku v apríli.                     /pa/  

Investičné akcie - 
prebiehajúce a pripravované

»  Dokončenie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo
nancovanie realizovaného projektu vo 
výške 40 % z celkových oprávnených 
nákladov na projekt, čo predstavuje 
maximálnu sumu 50 054 eur, zabez-
pečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
obce. Hlasovanie: 6-0-0-3. 

4. Rôzne
Neboli žiadne pripomienky ani žia-

dosti.
5. Diskusia
p. Marek Hanuljak - upozornil na po-

trebu opravy výtlkov na ceste smerom 
k DONG HEE a informoval sa o stave 
plánovanej výstavby bytoviek na Ra-
dinovom. 

p. Peter Oberta - upozornil na upad-
nutý chodník okolo kanalizačnej šach-
ty pred hornou Jednotou. Uznesením 
č.284 OZ berie na vedomie podnety a 
pripomienky poslancov. 

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 
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Obec Strečno
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

administratívny pracovník na Stavebnom úrade Strečno,  
vysunuté pracovisko Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina

Kvalifikačný predpoklad: pozícii vyhovujú uchádzači s min. stredoškolským 
vzdelaním s maturitou
Predpokladaný nástup:    1.4.2022
Plat:  odmeňovanie podľa Zákona č.553/2003 Zb.z.  
 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Druh pracovného pomeru:  zástup počas materskej dovolenky
Náplň práce:    podateľňa a správa registratúry,  ostatné administratívne  
  práce spojené s vybavovaním občanov
Ostatné požiadavky:
Počítačová gramotnosť (znalosť MS Office – word, excel, power  point, Ac-
robat..), ovládanie poštového (emailového) klienta (Outlook), flexibilnosť, 
komunikatívnosť, kultivovaný prejav
Zoznam požadovaných dokladov:
 Motivačný list 
 Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej  
 doby dosiahnutej praxe
 Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Termín podania:
Motivačný list spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne 
do podateľne Obecného úradu Strečno, poštou na adresu: Obec Strečno, So-
kolská 487, 013 24 Strečno alebo mailom starosta@strecno.sk v termíne do 
14.3.2022 (vrátane).

Obec Strečno
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Materskej školy Strečno, Sokolská 494, Strečno.
Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky a zoznam dokladov po-
trebných k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú uvedené na web-
stránke obce www.strecno.sk a fcb stránke obce. 
Predpokladaný termín výberového konania  20.04.2022. 
Predpokladaný nástup do zamestnania k   01.06.2022.

Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania:
do 25.03.2022 na adresu: Obecný úrad Strečno, Sokolská 487, 013 24 Streč-
no, obálku označte heslom: „VK riaditeľ MŠ Strečno – NEOTVÁRAŤ “.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pe-
čiatky).
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady, oznámi rada školy. 
Ďalšie informácie:     Obecný úrad Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
         tel. č.:  0902 340 494, starosta@strecno.sk

Požiar na hydinárskej farme
V nedeľu 27. februára boli pre na-

šich hasičov časom, kedy bola ich 
dobrovoľná činnosť využitá plnohod-
notne. Ako prví, spolu s Dobrovoľným 
hasičským zborom z Mojšovej Lúčky, 
zasahovali pri požiari jednej z hál na 
hydinárskej farme HYZA. Následne 
sa k nim a ich zásahovým vozidlám 
pripojili k haseniu i členovia profesi-
onálneho Hasičského zboru zo Žiliny 
s technikou. Požiar haly, ktorá zhorela 
úplne, sa však podarilo lokalizovať a 
zabezpečiť jeho nerozšírenie na ďal-
šie haly a objekty.                /pa/

Trendom súčasnosti je znižovanie 
emisií a tiež aktívny život. V našom 
katastri, ktorý tvorí spojnicu medzi 
Žilinskou a Turčianskou kotlinou budú 
v blízkej budúcnosti viaceré investičné 
akcie na podporu kvality a bezpečnosti 
rastúceho počtu využívateľov cyklodo-
pravy. Sú parciálnym príspevkom kom-
plexného zámeru vybudovania Vážskej 
cyklomagistrály.

Cyklochodník k hradu Strečno
V prípade investičnej časti cezhra-

ničného československého projektu s 
rovnomenným názvom ide o vybudo-
vanie 135 m dlhého úseku cyklochod-
níka medzi lávkou a výjazdom pltí. 
Práce na tomto celku by mali byť za-
počaté v jarnom období s ukončením 
do júna 2022. Neinvestičnou časťou 
projektu bude propagácia a výmenný 
pobyt partnera – obce Horní Tošano-
vice so sprievodnou akciou pri otvo-
rení chodníka. 

Lávka pre peších cez rieku Váh
Rekonštrukcia lávky bude najväč-

šou investičnou akciou samosprávy v 
tomto období. Momentálne prebieha 
verejné obstarávanie na výber zhoto-
viteľa diela. Od tohto procesu a tiež od 
vývoja cien materiálov a práce závisí 
ďalší postup. Zrekonštruovaná lávka 
by bola nielen ďalším dominujúcim 
architektonickým prvkom, ale  tiež 
vkladom miestnej samosprávy pre 
všeobecný prospech. Pretože ide o 
spojnicu pre peších a cyklistov, kto-
rých významnú väčšinu tvoria práve 
návštevníci Strečna. Lávka bude po-
kračovaním cyklotrasy, ktorej realizá-
cia sa očakáva už v jarnom období.

Vybudovanie asfaltového povrchu 
cyklotrasy od konca obce po láv-
ku je jednou časťou cezhraničného 
projektu, kde vedúcim partnerom je 
Moravskoslezský kraj. Realizátorom 
cyklotrasy bude VÚC ŽSK ako hlavný 
cezhraničný partner a obec Strečno 
ako projektový partner išla do pro-
jektu s cieľom rekonštrukcie lávky cez 
Váh.                  /pa/
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rovo pestrý program. Pôsobivým da-
rom k sedemstoročnici obce bola  bá-
seň vdp. Milana Kováča. Spracovanie 
videozáznamov sa konalo v réžii Ma-
riána Pratáka, spomínané príspevky 
sú ešte stále k dispozícii na FB stránke 
obce Strečna. 

Práve tento internetový portál bol 
najbezpečnejším a výrazne využíva-
ným priestorom pre podujatia viažu-
ce sa k prvej písomnej zmienke o obci. 
Mal vysokú návštevnosť a ponúkal 
priestor aj na reakciu divákov s mož-
nosťou ďalšieho zdieľania obsahov, 
čím sa prirodzene zabezpečilo šírenie 
povedomia o našej obci.

Až mesiac jún priniesol uvoľnenie 
opatrení, ktoré dovoľovali usporiada-
nie verejných podujatí. Z tradičných 
exteriérových akcií si svoj zvyčajný 
termín ponechali Stavanie mája a 
Jánske ohne, organizované hasič-
ským zborom a „Ľekvárové“ hody“, 
ktoré vznikli zo spolupráce OÚ Streč-
no, Krakovského kvarteta, ĽH Parta,  
speváckej skupiny Jesienka, DH Streč-
nianka a hudobnej skupiny Sunny 
music. V rámci cyklu Tradície v srdci 
sa júni v priestoroch KD  za prísnych 
hygienických opatrení konala premié-
ra scénického programu Duša je vždy 
mladá. Členovia DFS Hajovček, FS Ha-
jov a ŽSS Zvonica po dvoch rokoch prá-
ce predstavili emočne silné pásmo vy-
stavané zo spomienok pamätníkov na 
časy mladosti. V programe ako hosť 
vystúpil FS Dúha z Krasňan.

V júni sa uskutočnilo autorské čítanie 
Slová z úžiny s literátkou Dominikou 
Moravčíkovou, víťazkou súťaže Básne 
SK/CZ 2019, s jej oceneným debutom 
roka Deti Hamelnu (2020) a Otíliou 
Moravčíkovou s mozaikou textov z po-
viedkovej knihy Čakanka. Podujatie sa 
kvôli  prietrži mračien neodohralo na 
Paseke pod hradom, ale v penzióne 
Alžbetka. Na tejto akcii sme mohli pri-
vítať ďalších cezpoľných umelcov na-
šich osláv: Musicanticu z Mojmíroviec, 
ktorá s presvedčivým výrazom pred-
stavila gajdošské a pltnícke piesne. 

Naši divadelníci mali väčšie šťastie, 
keď v auguste v amfiteátri v podhradí 
odohrali predstavenie E.Göllnera Zlo-
mená pýcha. Drámu s našimi ochot-
níkmi režijne naštudovala p. Marta 
Pristachová, o folklórne scény sa  po-
starala ĽH Parta. Napriek náročným 
exteriérovým podmienkam sa vydaril 
pekný divadelný večer.

Okrem tradičných podujatí boli ju-
bileu obce venované dva celoročné 

cykly na FB stránke obce. Rubrika 
zo Strečnianskych kroník pripravila 
milovníkom histórie 10 tém zo živo-
ta obce od r.1939. Výpisky z kroník 
J.Ilovského a F.Piovarčiho paralelne s 
Fotogalériou Strečno 700 spracova-
la O.Moravčíková. Galéria v siedmich 
častiach cyklu predstavila štyroch 
nadšencov fotografie: Michala Tara-
bu, Martinu Pristachovú, Miroslava 
Sklenku a Michala Kristeka. Žánrová 
pestrosť kĺzala od dronových záberov 
krajiny, dramatických brál až k záti-
šiam Váhu a kráse folklóru. Súčasnej 
farebnej fotografii výborne konku-
rovali historické čiernobiele zábery 
3 častí, ktoré z archívov Považského 
múzea  sprostredkovala naša rodáčka 
Anna Kucharčíková. Vizuálna rubri-
ka mala úspešné odozvy, zdieľania, a 
priniesla aj morálne ocenenie auto-
rov. Uvedení fotografi sa ochotne ujali 
aj tematických zadaní, vyplývajúcich z 
potrieb vizuálnej výbavy pripravova-
nej knihy Strečno 700. Niektoré z ich 
fotografií boli uvedené aj v kalendári 
vydanom OÚ Strečno pre rok 2022: 
Strečno z  neba.

Oslavný rok obce ukončil online 
vianočný koncert Narodel sa nám z 
kostola sv.Žofie, zostavený z piesní a 
kolied ĽH Parta a vokálno-inštrumen-
tálnej skupiny Fidem zo Stráňav.

V mene Komisie 700 chcem všetkým 
vyššie spomenutým osobnostiam, 
inštitúciám, zariadeniam, školám a 
umeleckým združeniam poďakovať 
za ich prácu v nezvyčajných pod-
mienkach, za ponúknuté priestory, a 
tiež za každý druh podpory. Želáme 
všetkým vítanú zmenu hygienických 
opatrení, veľa entuziazmu do ďal-
ších rokov. Vaše úsilie byť súčasťou 
700-ročného jubilea nám prinieslo 
pocit sviatočnosti, prehĺbilo vzťah 
k miestu, k domovu, k historickej 
kontinuite, ale aj pocitu vzájom-
nosti nášho obyvateľstva. 

za komisiu Strečno 700
Otília Moravčíková

Poďakovanie
Koncom roku 2021 reagovali na odchod bývalého starostu mesta Saint Pol 

de Léon pána Adriena Kervellu,  ktorý stál pri našich vzťahoch s Francúz-
skom, starostovia našej obce, a to bývalý starosta Alfonz Klocáň a terajší Du-
šan Štadáni, spolu s Pavlom Albrechtom, ktorý bol v tom čase predsedom Klu-
bu priateľov Francúzska, kondolenciou rodine v ich mene a v mene všetkých, 
čo ho poznali. Všetkým bolo doručené nižšie uvedené poďakovanie rodiny.

Suzanne Kervella, manželka, Anne Emmanuelle, Philippe, François-Xavier, 
deti, Gabriela, Oona, Armel, vnúčatá, 

 Vyjadrujú svoju úprimnú vďaku za prejavy súcitu a priateľstva, ktorých sa 
im dostalo po smrti Adriena Kervellu. 

STREČNO 700 - jubilejný rok 2021

»  Dokončenie z 1. strany

Milí členovia nášho klubu ZO JDS,  
chcela by som Vás týmto srdečne po-
zdraviť a popriať Vám veľa zdravia a 
rodinnej pohody.

Aj napriek nepriaznivej situácii 
dnešnej covidovej doby, ktorá sa nám 
nedovoľuje  stretávať,  sa niektorí čle-
novia klubu odhodlali ísť aspoň na 
zimné prechádzky do lesa, kde sa cítia 
šťastní a uvoľnení. Môžu si vychut-
návať krásy našich hôr a nezabudnu-
teľné výhľady do  okolia, ktoré sú ako 
balzam na dušu. Prechádzka lesom je 
tiež dôležitá pre  zdravie, ktoré v na-
šom veku tak všetci potrebujeme. A 
preto neváhajte a pridajte sa k nám aj 
ostatní.

 Tento raz sme boli na Starom hrade 
v Nezbudskej Lúčke a Majeri. Výlet sa 
nám vydaril, počasie bolo trošku ve-
terné, ale slnečné.

Dúfam, že sa už čoskoro uvidíme na 
niektorej našej akcii.

Predsedníčka ZO JDS KG

Zimné aktivity ZO JDS
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Zimné obdobie je pre lesnú zver ob-
dobím nedostatku prirodzenej potra-
vy. Chlad a zima, a ak je súvislá sne-
hová pokrývka dlhodobá, ohrozuje to  
jej život. 

Preto v tomto období potrebuje našu 
pomoc. Jednou zo základných po-
vinností členov nášho poľovníckeho 
združenia je starať sa o zver, keď to 
najviac potrebuje. Je to práve v zim-
nom období v čase núdze. Po celom 
poľovnom revíri s výmerou 2067 ha 
sú rozmiestnené zásobníky, jelenie a 
srnčie krmelce a ďalšie kŕmne zaria-
denia - válovce a soliská. Pre drobnú 
zver v poľnej časti revíru sú zásypy. 
Na zimné prikrmovanie sa pripravu-
jú poľovníci v čase vegetácie, kosia 
sa kosné lúky, suší seno. Zásobníky, 
jelenie a srnčie krmelce sa naplnia 
kvalitným senom. Celková hmotnosť 
pripraveného objemového krmiva na 
zimné prikrmovanie je 200 až 250 m3 
sena, uskladnených je zakúpených 80 
- 100 metrákov krmiva, 300 -350 kg 
kamennej soli. Na výstavbu kŕmnych 
zariadení, ich opravy, ako aj na samot-
né krmivo štát neprispieva poľovníc-
kym organizáciám, i keď zver je ma-
jetkom štátu. Všetky náklady, vrátane 
prípravy a nákupu krmiva, si poľovné 
združenie hradí z vlastných prostried-
kov.  

Každý člen poľovného združenia má 
pridelené kŕmne zariadenia, o ktoré je 
povinný sa starať a podľa potreby po-
čas celej zimy  dopĺňať. Pokiaľ je mier-
na zima, menej snehu, zver sa dostane 
aj k prirodzenej potrave. Konzumuje 
aj lístie maliny čiernej, ako aj plody 

buka - bukvice a plody duba – žalude, 
ktoré obľubuje aj diviačia zver. 

Lesný úrad Žilina pri čiastočnom 
zhoršení životných podmienok zveri 
vyhlasuje stav núdze. V tomto zim-
nom období bol vyhlásený stav nú-
dze od 22.01.2022 do 31.03.2022. V 
uvedenom čase poľovníci vo zvýšenej 
miere 2-3 krát do týždňa kontrolujú 
kŕmne zariadenia, dodávajú krmivo, 
ak je to potrebné a zároveň pozorujú 

Prikrmovanie zveri

Počas zimných mesiacov, keď vládne 
pani zima, všetko zamrzne a zapadne 
bielou perinou, si zver voľne žijúca v 
prírode ťažko hľadá potravu. Preto 
sme sa spolu s deťmi MŠ a miestnym 
poľovníkom vybrali k blízkemu kr-
melcu, ktorý sme naplnili dobrotami, 
a tak pomohli zvieratám v   tomto 
krásnom, ale pre nich ťažkom zim-
nom období.

Pán Palko Štadáni porozprával de-
ťom o živote zvierat v zimnom obdo-
bí. Deti si odniesli  nielen veľa zaují-
mavých poznatkov, ale i zážitkov.

Deti z MŠ spolu s pani učiteľkami ďa-
kujú Palkovi Štadánimu a jeho man-
želke za  krásne strávené dopoludnie. 
Tešíme sa opäť o rok.

MŠ Strečno

Starostlivosť o zvieratká v 
lese - vychádzka ku krmelcu

zver a jej zdravotný stav. V tomto čase 
zver potrebuje skutočne pokoj. 

Zimné obdobie pomaly končí, ale 
ešte neskončilo. Nie je to dávno, keď 
sme sa v prvej polovici marca brodili 
hlbokým snehom a ešte zver prikrmo-
vali. 

Veríme, že aj s naším pričinením les-
ná zver, ale i drobná zver prežijú zimu 
v dobrom zdravotnom stave.

Pavol Štadáni PZ Ostredok
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Zaiste mnohí z vás, najmä starší, 
máte v živej pamäti meno kardinála 
Františka Tomáška. Pred časom vy-
šla kniha o jeho živote, ktorá má ná-
zov Kardinál Tomášek. V knihe ma 
najviac zaujal jeho testament, ktorý 
je zvláštny tým, že sa v ňom nepíše o 
majetkoch, ale o kardinálovom postoji 
k životu a o odkazoch, ktoré chcel za-
nechať jednotlivým skupinám ľudí. 

Z testamentu vyberám:
„Svoju dušu odporúčam Božiemu mi-

losrdenstvu a modlitbám tých, ktorí na 
mňa budú spomínať. Pozdravujem vás 
všetkých, ktorí ste prišli na môj pohreb 
alebo spomínate na mňa tam, kde ste. 
Je to lúčenie len na krátky čas, lebo aj 
najdlhší život uplynie ako okamih a 
naša trvalá ľudská existencia začne s 
Tým, kto nás do života poslal, s naším 
najlepším Nebeským Otcom. 

Bude to naša existencia trvalá, večná 
a bude taká, ako si to kto zaslúži svojím 
životom. Áno, existuje spravodlivosť, 
večná, Božia spravodlivosť. 

Snažil som sa v celom svojom živote 
podľa mojich síl slúžiť všetkým v mene 
lásky nášho Spasiteľa Ježiša Krista. 
Prosím o prepáčenie tých, ktorí snáď 
niekedy mali dojem, že som sa im úpl-

Najväčšie umenie života

ne nevenoval. Sme len ľudia. Len dielo 
Božie je dokonalé. Preto nás vyzýva sv. 
Pavol: „Neste si bremená jeden druhé-
mu, a tak naplníte zákon Kristov.“

Obraciam sa k vám, k rodičom, svia-
tosťou manželstva ste sa posvätili k 
veľmi zodpovednému poslaniu. Prij-
mite deti, ktoré vám poslal  Boh a od 
malička ich k nemu privádzajte. Kaž-
dý večer spoločnou modlitbou pozvite 
Krista do svojej rodiny, lebo On sľúbil: 
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ 
(Mt 18,20). Deťom pri tom vždy niečo 
povedzte o ich najväčšom a najlepšom 
priateľovi Pánovi Ježišovi. 

Obraciam sa k vám, chlapci a dievča-
tá,  práve vy hľadajte najviac správnu 
životnú cestu, túžte po poznaní pravdy, 
ak chcete vlastniť život v jeho plnosti. 
Buďte si toho dobre vedomí, že len Kris-
tus vám to môže dať. Lebo len On vám 
môže povedať: „Ja som cesta, Pravda a 
Život“ (Jn 14,6). 

A obraciam sa k vám všetkým, vy 
všetci na to myslite, že naša sila a isto-
ta, a to v každej situácii, je v Kristovi a 
mocnom príhovore Matky Božej Panny 
Márie. Áno, len Kristus nám môže pove-
dať: „Som chlieb života, kto prichádza 

Kostolník alebo sakristián je človek, 
ktorý má osobitné postavenie me-
dzi spolupracovníkmi v spoločenstve 
veriacich. Je dôležitým spojovacím 
článkom medzi kňazom a veriacimi. 
Pomáha pri bohoslužbe a vysluhovaní 
sviatostí. Okrem toho vykonáva dozor 
v kostole, stará sa o kultové predme-
ty, o poriadok v sakristii, dozerá na 
miništrantov. Vlastnosťami dobrého 
kostolníka sú nábožnosť, presnosť 
či dochvíľnosť, pohotovosť, mlčanli-
vosť, diskrétnosť, vyrovnanosť, príve-
tivosť, priateľskosť, vytrvalosť, čest-
nosť, poriadkumilovnosť, obetavosť. 
Pohybuje sa tak ticho, že ho skoro 
nevnímame, ale výsledok jeho práce 
je viditeľný všade v kostole, hoci si to 
často neuvedomujeme a bez problé-
mov prebiehajúcu bohoslužbu berie-
me akosi automaticky. 

Prvým kostolníkom v kostole v Streč-
ne bol učiteľ - organista Ján Gombaš-
ský. Bol ním do svojej smrti, do roku 
1799. V roku 1828 bol kostolníkom 
47-ročný roľník Adam Tkáčik. Jeho 
úlohou bolo chodiť po kostole so zvon-
čekom, pripravovať vodu a bahniatka 
na svätenie, pomáhať organistovi pri 

rodiny Melovcov pri takej zodpoved-
nej práci. Keď bolo treba, pomáhali si 
v rodine navzájom. Keď boli v práci, 
syn nahradil otca, brat brata. Do tej-
to služby boli zapojení všetci členo-
via rodiny kostolníka Františka Melu 
staršieho. Synovia Ján, Alfonz, Eugen, 
synovci, dvojičky, Pavol a Peter Melov-
ci, Miroslav Melo a Jozef Šrenkel, ako 
aj ďalší, bez ktorých by to išlo veľmi 
ťažko. Pomáhali i mama Agnesa a 
manželka Anna, dcéry i vnuci Františ-
ka staršieho. Kostolník v kostole nik-
dy nechýbal. Melovci alebo „kostelní-
kovci“, ako ich často ľudia s láskou po 
strečniansky volali, sú pre Strečno fe-
noménom. Vynikajúcimi a obetavými 
ľuďmi. Je to už 80 rokov, čo členovia 
ich rodiny zastávajú funkciu kostolní-
ka a profesionalita členov tejto rodiny 
pri vykonávaní tejto služby Cirkvi je 
stále aktuálna. Nedá sa pár slovami 
opísať táto služba, ktorá je vždy spo-
jená s obetou. 

Melovcom vyprosujeme veľa Božích 
milostí, prajeme im pevné zdravie, 
optimizmus, trpezlivosť, vytrvalosť a 
úprimne ďakujeme! 

-AM-

ku mne, nebude  nikdy hladovať a kto 
verí vo mňa, nebude  nikdy žízniť“ (Jn 
6,35).

V tom duchu som s vami všetkými a 
zo srdca vám a všetkým vašim drahým 
žehnám v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.S Pánom Bohom a dovidenia v 
našom najkrajšom večnom Domove

František kardinál Tomášek“ 
Človek môže v živote dokázať veľa, 

ale najväčším umením je postaviť sa 
správne k životu, mať jasný cieľ, pre-
žiť život zmysluplne, odísť raz z tohto 
sveta vnútorne vyrovnaný a  zanechať 
najcennejší testament: príklad života 
a povzbudenie najbližším. 

Toto však dokáže len človek, ktorý 
sa neuspokojí iba  s pocitom,  že verí,  
ale ktorý  túži  opravdivo žiť svoj ži-
vot viery. Pred nami je pôstne obdo-
bie, čas, kedy je  potrebné  postaviť sa 
s láskou a vďakou pod Ježišov kríž a 
otvoriť ešte viac svoje srdce Kristovi. 

Bratia a sestry, prajem a vyprosujem 
každému z vás silu a odvahu k tomuto 
dôležitému kroku. Pretože opravdivé 
prežitie  pôstneho obdobia je tou naj-
lepšou prípravou  na dôstojnú oslavu 
;blížiacej sa Veľkej  noci, ako i raz na 
konci života  prechodu do najkrajšie-
ho večného Domova. 

Mons. Michal Keblušek, farár 

zriaďovaní Božieho hrobu. Túto prá-
cu vykonával bez nároku na odmenu. 
Kňaz mu občas dal pár grošov a na 
základe dôrazného príkazu biskupa 
Jozefa Vuruma bol zbavený verejných 
povinností, ako napr. údržby ciest a 
dediny a nočných stráží. Zomrel 23. 
júla 1835 na choleru ako 54-ročný. V 
rokoch 1856 až 1870 bol kostolníkom 
Adam Hriňa. Vystriedali ho Ján Rendár 
a bratia Jozef a Gašpar Tarabovci. Dlhé 
obdobie funkciu kostolníka vykonával 
František Klocáň (bol ním už v roku 
1874), ktorý zomrel v roku 1934. Po 
ňom funkciu prevzal jeho syn Štefan. 

V roku 1942 sa strečnianskym kos-
tolníkom stal sedemnásťročný miniš-
trant František Melo (*1925 - †2016), 
ktorý túto funkciu vykonával s pomo-
cou svojho otca Jána (†1975) a členov 
svojej rodiny až do svojej smrti. Za 
tých 54 rokov, čo bol v Strečne kostol-
níkom, sa v Strečne vystriedalo deväť 
kňazov. Po jeho smrti oficiálne štafe-
tu prevzal jeho syn František Melo 
(*1963), ktorý túto funkciu vykonáva 
aj v súčasnosti. Neoficiálne začal otco-
vi pomáhať už po smrti starého otca 
Jána. Bolo úžasné vnímať súdržnosť 

Melovci zastávajú funkciu kostolníka v Strečne už 80 rokov
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„RADOSŤ LÁSKY, ktorá sa žije v ro-
dinách, je aj potešením Cirkvi. Ako 
naznačili synodálni otcovia, napriek 
mnohým znakom krízy manželstva 
túžba po rodine zostáva živá predo-
všetkým medzi mladými a motivuje 
Cirkev. Ako odpoveď na túto túžbu je 
kresťanské ohlasovanie, ktoré sa týka 
rodiny, naozaj dobrou správou“ (Amo-
ris laetitia).

   V piatok 19. marca 2021 na sláv-
nosť svätého Jozefa vstúpila Cirkev 
do slávenia osobitného Roka rodiny 
Amoris laetitia, vyhláseného Svätým 
Otcom Františkom pri príležitosti 5. 
výročia vydania jeho posynodálnej 
apoštolskej exhortácie o láske v ro-
dine Amoris laetitia (Radosť lásky). 
Projekt Rok rodiny Amoris Laetitia 
je iniciatívou pápeža Františka a jeho 
cieľom je osloviť každú rodinu na 
celom svete prostredníctvom niekoľ-
kých duchovných, pastoračných a kul-
túrnych návrhov, ktoré možno usku-
točniť vo farnostiach, diecézach, na 
univerzitách, v cirkevných hnutiach a 

ris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď 
sa bude konať 10. svetové stretnutie 
rodín. Svetové stretnutie rodín, ktoré 
sa uskutoční v Ríme od 22. do 26. júna 
2022 ako desiate v poradí, bude pre-
biehať vo dvoch paralelných formách. 
Okrem centrálneho stretnutia v Ríme 
budú rodiny zhromaždené aj v jednot-
livých diecézach sveta. Bude závisieť 
od miestnych biskupov, ktorí podľa 
témy stretnutia „Rodinná láska: povo-
lanie a cesta svätosti“ plánujú inicia-
tívy s využitím spoločných symbolov 
Desiateho svetového stretnutia rodín, 
ako sú logo, modlitba, hymna a grafic-
ké materiály. Pápež František  oslovil 
všetkých veriacich cez video, aby ich 
pozval k účasti na tomto veľkom pod-
ujatí, ktoré bude vyvrcholením Roka 
rodiny Amoris laetitia. Centrálnu prí-
pravu 10. svetového stretnutia rodín 
má pod patronátom vatikánske Dikas-
térium (inštitúcia rímskej kúrie) pre 
laikov, rodinu a život. 

-AM-
zdroj:  https://www.tkkbs.sk/

Rok rodiny Amoris laetitia vyvrcholí na 10. svetovom stretnutí rodín v Ríme

rodinných združeniach. Cieľom je po-
núknuť v Cirkvi príležitosť na zamys-
lenie sa a dôkladné ocenenie apoštol-
skej exhortácie Amoris laetitia o láske 
v rodine určenej biskupom, kňazom a 
diakonom, zasväteným osobám, kres-
ťanským manželom a všetkým veria-
cim laikom, aby bolo možné konkrét-
ne uplatniť jej bohatstvá. Pandemická 
skúsenosť zdôraznila ústrednú úlohu 
rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť 
komunitných väzieb medzi rodinami. 
Takéto väzby robia z Cirkvi autentic-
kú „rodinu rodín“. Rodina si zaslúži 
rok osláv, aby sa zvýraznilo prvoradé 
miesto v pastoračnej starostlivosti 
Cirkvi o rodinu. Rok reflexie nad Amo-

Základná škola Slovenského národného povstania, 
Mládeže 289, 013 24 Strečno
Názov projektu : Pomáhajúce profesie v edukácii 
detí a žiakov II
Kód projektu v ITMS2014+ : 312011AQI4
Doba realizácie projektu: 1. 09. 2021 – 30. 08. 2022
Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje
Názov prioritnej osi – Vzdelávanie
Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie 
predčasného skončenia školskej dochádzky a podpo-
rou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základ-
nému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formál-
nych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania 
za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a 
prípravy.
Ciele: - implementovať princípy inkluzívneho vzdelá-
vania v materských, základných a stredných školách,
- vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelá-
vacích výsledkov detí a žiakov,
- zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu.
Personálne zabezpečenie inklúzie - pedagogickí a od-
borní zamestnanci:
 2 asistenti učiteľa
 1 školský špeciálny pedagóg
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európske-
ho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
dopytovo-orientovaný projekt - www.esf.gov.sk, www.
minedu.gov.sk
 Ďalšie odkazy:
NP POP: https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-poma-
hajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop
NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte
MPC: https://mpc-edu.sk
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Napriek pokroku našej doby a 
takmer neobmedzeným možnostiam 
súčasnej virtuálnej generácie plnej 
sociológov, psychológov, sociálnych 
pracovníkov a všemožných vedcov, 
prežívame ťažkú dobu, akú nikto z 
nás nečakal. O to intenzívnejšie a zdá 
sa, že aj radi, spomíname na to, aká 
bola generácia našich otcov a mám 
silnejšia. Ako žili ľudia v našej oblasti 
a s akými problémami sa pasovali v 
druhej polovici 19.storočia, si bude-
me môcť lepšie predstaviť po prečí-
taní listu pána učiteľa Karola Bieleka 
z Višňového a listu roľníka Mikuláša 
Gapčíka zo Stránskeho, ktoré uverej-
nil v rubrike „Dopisy“ mesačník Ob-
zor, časopis pre hospodárstvo, remes-
lo a domáci život v druhej polovici 
devätnásteho storočia. 

Obzor, časopis pre hospodárstvo, re-
meslo a domáci život, ročník VII, číslo 
30, v Skalici 25. októbra 1869: „Z Viš-
ňova v horňom Trenčiansku: Už od 
dlhšej doby nebolo v Obzore žiadneho 
dopisu z horňo-trenčianskych kraijov 
našich, trebas i tu máme dosť rodákov, 
ktorí by svoje skúšenosti z roľníctva, 
záhradníctva a priemyslu obecenstvu 
našemu sdelovať mohli; chcem tedy 
ja zase daktoré zprávy z krajov našich 
veľactenému obecenstvu podať. A tu 
po samom predku pripomínam, že na-
priek celkom mimoriadneho behu to-
horočnej povetrnosti, boli sme dosiaľ, 
chvála Bohu! od vše¬tkých značnejších 
nemocí zachránení; zo strany poľnej 
úrody ale poznamenávam, že miesta-
mi, a menovite v údoliach bola obstoj-
ná; na iných ale stranách, obzvlášte 
po vrchoch, budú na zimu biedne za-
opatrení, najmä ohľadom na krm pre 
dobytok. Príčinou toho nedostatku je 
neobyčajná suchota, potom ale pozd-
né jarné a včasné podzimné mrazy. Už 
po tých jarných mrazoch obilie skoro z 
polovice vyhynúlo; čo ale v zahradách 
už bolo rozvité, to všetko tiež mráz 
znivočil; menovite ľanu, ktorý mal už 
hlávku von, po mraze viac nebolo, a to 
bol práve ten drahý ľan s bielym kviet-
kom, z jehož semäna u nás 80 kr.(pozn. 
grajciarov) holba stojí. Obyčajne ale 
sejú u nás takzvaný slovien a škeriak, 
a síce v takej rozsiahlosti, že daktorí 
gazda i 2 merice tohoto semäna vy-
seje. I tento obyčajný ľan v celku síce 
pochybil; ale gazdinky naše majú pre-
ca čo trepať, a budú mať i čo priasť 
ces zimu. Od tej doby, čo začali staväť 
na 4 miestach železnicu od Čatce po 

Strečno, nastal u nás veľký nedostatok 
nájomných robotníkov, ktorí zvätša 
odobrali sa, pre dobrý plat, k železnici; 
ba i nejeden gazda, keď z roľníctva ne-
môže svoje dane platiť, opustil domáce 
roboty svoje a odobral sa na železnicu. 
Podobne veľké ťažkosti nastávajú nám 
s drevom, tak že skoro nebudeme mať 
kúriva, a to medzi horami. Drevoku-
pectvo zaiste v takej rozsiahlosti pre-
vodzuje sa, že kde trochu súcejší kus 
dreva nájsť sa môže v horách, všetko 
ide za dobrú plácu dolu Váhom, a my o 
dosť málo rokov nebudeme mať z čoho 
si postaviť chalupu. Príčinou toho je, 
že vyrúbanie hôr, najmä z obecného 
majetku, nespravuje sa tak, jako to 
lesnícke pravidlá vyhladávajú a kde 
les vyrúbali, to nechajú obyčajne na 
pasienky. Z druhej ale strany máme i 
také mestá a obce, ktoré pre svedomité 
hospodárenie s horami za príklad slú-
žit môžu. Tak menovite v Kysucskom 
Novom Meste rozdelili si hory na die-
ly, tak že okrem toho, k rúbaniu vyká-
zaného dielu, ostatná hora pokoj má. 
Obec tohože mesta odkúpila i regálne 
práva šenku, spolu s domom, ba i mlyn 
a role od panstva Csákyho. Podobne i 
obce Nesluša a Brodno odkúpily od to-
hože panstva regálne práva, hory, mly-
ny, role atd. čo tu jako príklad nasledo-
vania hodný pripomíname. Toho leta, 
Bohužial! kraje naše viac požiarov 
navštívilo, ktoré z neopatrnosti pošly. 
Prvá vyhorela obec Závodie pri Žiline, 
kde jednomu, v sviatočný deň počas 
Bohoslužieb Božích pálené variacemu 
obyvateľovi ono sa chytilo a strechu 
podpálilo. Z podobnej príčiny celkom 
vyhorela dňa 5. septembra obec Jase-
ňové; lebo jeden z obyvateľov krstiny 
vystrájal, keď nábožné obyvateľstvo 
práve bolo v chráme. Málo za tým dňa 
8. septembra nešťastie ohňa zachváti-
lo dedinu Stráňavy pri Strečne; požiar 
vypuknul o 2 hod. po pol noci pri ná-
ramne silnom vetre z tej príčiny, že jed-
na gazdina, ktorá večer kravu pri fakle 
dojila, jej odpadky dobre neudusila. I 
tu vo Višňové 3. októbra o 3 hod. ráno 
chytila sa pri kostele medzi chalupami 
jedna chatrč, izbička z maštalky pre-
tvorená, majúc na povali seno, ktoré 
chytilo sa od kúrenia. Na šťastie ale 
tiché povetrie panovalo, a tak sme, z 
pomoci Božej a pri úsilnom hásení, zo-
stali od vätšieho nešťastia zachránení. 
Karol Bielek, učiteľ vyšňovský.“ 

Obzor, časopis pre hospodárstvo, re-
meslo a domáci život, ročník XXIV, číslo 

18, v Turčianskom Sv. Martine dňa 10. 
júla 1886: „Stránske: Čítal som v „Ob-
zore“ v čísle 6. dopis z Liptovskej Osady, 
že zo strmých holí nezpratúva sa seno 
na dol, ale na mieste zkrmuje sa ovca-
mi. Bratia Liptáci! Aj my trenčianski 
roľníci máme tak strmé hole, že štvor-
nožky sa na ne driapeme; ale seno z 
nich predsa dolu zvlačujeme; no pokú-
sim sa predsa predstaviť Vám, nakoľko 
sa to dá, slovami prácu tak, jako sme 
jú konávali my Stráňanci na hol‘ach, 
ktoré vo spolku so Strečňanmi sme od 
panstva odkúpili; teraz už nekosieva-
me tie hole, ale jich spásame volmi, 
ktorých býva na paši do tristo kusov, a 
ovečkami. My, keď sme kopy nastavali, 
každú sme ohradili; keď bola nachýle-
ná na jeden alebo druhý bok, podopreli 
sme takú. Keď nám bolo sena pilno tre-
ba, sošli sme sa kamaráti pospolu, po-
shovárali sme sa, kde máme najsam-
prv ísť, a koľko provazov, štránkov, má 
vziať každý kamarát — účastinár, bo 
nie všetci mali na lúkách tých rovnaký 
podiel.  Zavčas rána, keď bolo pekne 
jasno a ticho, vybrali sme sa na hole. 
(Keď bolo veterno, zostali sme doma 
preto, žeby bol vetor seno chvátal. )  
Keď sme boli u kôp, spravili sme útlak, 
t. j . vyrovnali sme sňahom v sňahu 
miesto, kde sa seno viazalo; potom sa 
zahlobil z dola kôl; sluka zo štránku 
na vrch tohože kola sa založila; jeden 
z nás vyšiel na kopu, váľal z nej seno, 
čo zatým slabší chlapi kopou triasli, ši-
chorili, aby seno nebolo v gučiach; šesť 
iných chlapov hrabalo to našichorené 
seno pod kolená, kolensky, nie ovšem 
hrabľami, lež všetko desiatimi prsta-
mi. Nikdaj sa nebralo náčinie senné ku 
takým kopám, iba brávaly sa lopaty, čo 
sa sňah  z kôp odhadzoval; bo niekedy 
boly celkom zafujačené. Seno sa teda 
pod kolená čo najtuhšie a najširšie 
utískalo (podobne, jako sa na mlatov-
nici ubíja slama hrabľami do otepov). 
Také shrabky dávaly sa tri dolu a tri 
na ne na ten štranok; tento potom sa 
dvíhal za oba konce, aby shrabky boly 
v rovnováhe, a žeby ani na jeden a na 
druhý bok neprevažovaly. Keď sa rov-
nováha docielila, navliekol sa provaz 
do sluky, a druhý sa nadviazal a ten-
to poťahovalo aj šesť chlapov na hor, 
keď z dola jeden chlap ten snop se-
nový zadržal. Keď sa cítilo, že je seno 

„Skúšenosti  z roľníctva, záhradníctva a 
priemyslu z horňo-trenčianskych krajov“
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tuho uviazané, zadrhol sa štranok tak 
múdre, že jakýkoľvek malý chlapec ho 
rozviazať mohol. (Pod sluku sa totiž-
to podkladal kúsok sena, ktoré keď sa 
prerezalo, štranok pustil.) Potom sa 
odťahovalo seno zo snopu zo všetkých 
strán, aby sa ničoho z neho neztratilo, 
nerozsýpalo. Počul som od susedných 
občanov, že oni viažu také hoľné seno 
do troch provazov; pravda, neznajú 
oni tú správu opísanú. Seno nami do 
jedneho provazu viazané nerozsypá-
valo sa čo jako drobné bolo. To seno, čo 
sme my viazavali, volá sa „cipina,“ ono 
vám z ruky uchodí, a predsa sme ho len 
do jednoho štránku viazavaly. Koľko 
by bolo bývalo načim štrankov, keď sa 
z jednej kopy aj pädesiat snopov navia-
zalo! Jeden chlap odťahoval úväzky tie 
senové dolu niže kopy; a keď sa všetko 
seno z jednej kopy sobralo, vliekli sme 
úväzky dolu. Z niektorého miesta, keď 
bol strieň, hnalo nás úžasne tak, že 
kým sme zošli na dolinu, nejednomu 
z nás sa až štica parila. Z jednej hole, 
volá sa „Babino“,  zvliekalo sa seno viac 
jak na poldruhej hodiny, kým prišlo na 
dolinu. Tu sa nakladalo na sane, vlast-
ne na vlačuhy, k tomuto cieľu schvál-
ne zhotovené; cesta sa musela sňahmi 
prerábať. Takých viazaníc vzal ten 
najlepší povoz dvanásť, nie preto, že 
by snáď nebol mohol viac uviezť, ale 
že nebola snadná cesta. Viazanica v 
takom jednom štranku uviazaná oby-
čajne vážila kolo 140 starých funtov. 
Keď sa domov došlo, seno sa delilo po 
viazankách. Ráno, bol-li príhodný čas, 
znovu sme sa poberali do krkolomnej 
práce a tak dlho sme chodili, kým všet-
ko seno nedostalo sa z holí domov.  Mi-
kuláš Gapčík, roľník“  

A na záver poznámka redaktora Ob-
zoru:  „Takto sa musia trápiť naši pod-
tatranskí roľníci, aby svoju lichvičku 
(dobytok) prezimovať mohli! S nebez-
pečenstvom života vyhľadávajú si svoj 
vozdajší biedny chlebíčok, keď naši 
dolniacki bratia sebe odfukujú pri tep-
lých pieckach. Jak veľký to rozdiel me-
dzi svážaním sena do kozlov a týmto 
krkolomným zpratávaním ho do obcí v 
čase najtreskúcejšej zimy! Veru ten ne-
unavene činný ľud náš zasluhoval by 
väčšej šetrnosti a starostlivosti, nežli 
jaká sa mu venuje zo stránky tých, kto-
rí sa mu za vodcov, často násilným spô-
sobom, natískajú. Uľavovať biedu ľudu 
tomuto, káže kresťanská láska; ľud v 
hlúposti schválne udržiavať, je zločin 
proti človečenstvu páchaný. Taký zlo-
čin, ktorý mi nemôže z umu vyjsť, bolo 
to famósne uzavretie trenčiansko-sto-
ličného výboru, že sa v stolici žiadne 
slovenské noviny nemajú rozširovať.“

-AM-

Navštívil Jaroslav Hašek Strečno? 
Pri hľadaní odpovede na túto otázku 
sme sa spojili s novinárom, publicis-
tom a spisovateľom Igorom Válekom 
(žije v Mojšovej Lúčke a chodí na be-
sedy aj do našej knižnice). Je autorom 
úspešnej knihy Haškovi v pätách s 
podtitulom Koláž o hľadaní a nájdení 
Slovenska i spisovateľa. Autor – člen 
Mezinárodní společnosti Jaroslava 
Haška – ju prezentoval na medziná-
rodných konferenciách, počas besied 
a množstva podujatí na Slovensku aj v 
Čechách. Č

asto v spoločnosti Radka Pytlíka 
(najväčšieho Haškovho znalca) a Ri-
charda Haška (spisovateľovho vnuka 
a organizátori medzinárodnej haš-
kovskej „pospolitosti“). V knihe sú 
zachytené humorné epizódy z potu-
liek slávneho autora Osudov dobré-
ho vojaka Švejka – Jaroslava Haška. 
Napríklad stretnutie so zakladateľom 
slovenskej muzeológie Andrejom 
Kmeťom, ktorého „nabaláchal“ his-
torkou o archeologickej lokalite vo vy-
myslenej oravskej dedinke Mohelnica. 
Alebo požičaný bicykel od budúceho 
lekára L. N. Dostojevského Dušana 
Makovického, jeho „skvapalnenie“ 
a následné výtržnosti v pohostin-
stvách, ktoré Haškovi „vyniesli“ nie-
koľkodňové väznenie na Vrútkach....                                                                                                                                  
Práve do tohto dobrodružstva sa do-
stáva aj Strečno. Viac Igor Válek: „Keď 
Hašek navštívil Slovensko v lete 1903, 
na Detve stretol skupinku českých 
maliarov, ktorí túžili mať výstavu 
svojich obrazov. Hašek im sľúbil, že 
všetko vybaví v Žiline. Dobre sa pozná 
s tam pôsobiacim lekárom Dušanom 
Makovickým, ten zas pozná kadekoho 
aj medzi umelcami... Obaja sa postara-
jú o to, aby maliari v meste vystavova-
li. Sadli teda nadšení na vlak do Žiliny, 
no prišli prudké dažde, Váh postŕhal 
mosty medzi Vrútkami a Žilinou. Na 
Vrútkach museli presadnúť na vozy 

Igor Válek: Hašek a Strečno

ťahané koňmi a tak sa dostali do Ži-
liny. No maliarske náčinie ostalo na 
Vrútkach. Hašek však bol mužom činu, 
prostredníctvom Makovického si v Ži-

Igor Válek a Richard Hašeka

line požičal bicykel, sadol naň a vybral 
sa na Vrútky, že opäť všetko vybaví. 
Bol koniec augusta, slniečko nemilo-
srdne pieklo a smäd bol neúprosný. 
Nikto presne nevie, koľkokrát a kde 
presne sa po „dlhej“ ceste Hašek za-
stavil, aby sa občerstvil. Nielen vodou, 
ale isto aj pivom a asi aj „tuhšou“ teku-
tinou. Je takmer na sto percent isté, že 
sa napil aj v niektorom pohostinstve a 
či krčme v Strečne. A že si niektorými 
Strečancami štrngol na zdravie, veď 
bol veľmi družnej povahy. Možno sa 
v niektorej rodine traduje spomienka 
na takéto stretnutie... No a výsledok 
„občerstvovačiek“ už poznáte... Väze-
nie vo Vrútkach, odkiaľ ho „vyrekla-
moval“ práve Dr. Makovický.“  

/pa/
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   Z našej školy Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Beseda s Romanom Kontšekom
Dňa 21. januára sme si pozvali na 

besedu významnú osobnosť z našej 
obce, p. Romana Kontšeka. Porozprá-
val nám o svojej bohatej športovej 
kariére, priniesol svoje najobľúbenej-
šie trofeje, poháre, medaily, pamätné 
dresy či už z klubového alebo repre-
zentačného pôsobenia. Odpovedal 
nám aj na naše otázky, ktoré sa týkali 
jeho športových začiatkov, výsledkov 
v škole, najcennejších úspechov v 
hokejovej kariére. Dozvedeli sme sa 
okrem iného, že v detstve bol úspešný 
lyžiar a že aj jeho syn sa venuje hoke-
ju. Na konci besedy, ktorá veľmi rých-
lo ubehla, nám ochotne podpísal naše 
hokejky a vlastne všetko, čo sme si 
priniesli. Bolo to úžasných 60 minút, 
ktoré sme strávili s veľmi príjemným 
človekom a športovcom, ktorý nám 
nezabudol dať pár veľmi poučných 
rád do života. (Nadšení a spokojní žia-
ci z 3.A a 3.B)

Perinbaba nám dopriala
Poriadna snehová guľovačka či sán-

kovačka bola kedysi samozrejmosťou, 
no dnes je skôr už vzácnosťou. Perin-
baba nám túto zimu dopriala dostatok 
snehu, a preto sme sa aj my, učitelia a 
vychovávateľky, rozhodli dopriať de-
ťom poriadnu sánkovačku po zaslú-
ženej práci počas celého polroku. Deti 
prichádzali do školy so svojimi sánka-
mi, klzákmi, bobami a už sa nevedeli 
dočkať, kedy ich budú môcť použiť. 
Snehom zasypaný kopec Zvonica bola 
tá správna voľba. Sánkovačka bola 
síce zamrznutá, ale nezabudnuteľná. 
Detský krik a smiech sa niesol celou 
dedinou. Do školy sme sa vracali po-
riadne unavení, ale spokojní a šťastní. 
Chvíle zažité na obyčajnom kopci iste 

utkveli v každej jednej detskej hlavič-
ke. Veríme, že aj budúci rok nás zima 
obdarí aspoň takouto nádielkou sne-
hu a my opäť zažijeme nezabudnuteľ-
né chvíle strávené s deťmi na snehu.  
(L. Kontšeková, Z. Brezániová, 3.A)

Aktivity na podporu čitateľskej 
gramotnosti 

Vedeli ste o tom, prečo Pavol Orszá-
gh Hviezdoslav mal v obľube nosenie 
šatiek? Miloval šatky, no pravým dô-
vodom ich nosenia boli jeho zdravot-
né problémy. Býval často chorľavý, 
preto ho jeho rodičia dali na štúdiá. 
Alebo, že Ľudovít Štúr sa desaťročia 
živil ako domáci učiteľ, miloval kva-
litný tabak a bol veľmi pyšný na svoju 
bradu? Ďalšou zaujímavosťou je sľub, 
ktorý si Štúrovci dali. Sľúbili si, že sa 
neoženia, no okrem Štúra to každý 
z nich postupne porušil. Problém u 
Ľudovíta nebol v tom, že by ho ženy 
nechceli. Dokonca sa traduje, že ak by 
Adela Ostrolúcka nezomrela na tuber-
kulózu, aj on by sa oženil. O týchto a o 
mnohých ďalších „ pikoškách „ sme sa 
s ôsmakmi dozvedeli v rámci rozvoja 
čitateľskej gramotnosti zameranej na 
týchto dvoch našich významných veli-
kánov. (K. Srnečková, 8. tr.)

5. ročník - Svet Andersenových roz-
právok – žiaci si čítali rozprávky od 
H.Ch.Andersena. Mali tiež za úlohu 
vybrať si menej známu autorskú roz-
právku od menovaného autora, pre-
čítať ju a spracovať.Nakoniec tvorili 
informatívne plagáty o autorovi a jeho 
tvorbe.

Valentínske verše – žiaci tvorili básne 
na tému Valentín. (5., 6. ročník)

6. ročník - Bájne príbehy – žiaci si čí-
tali báje z knihy Staré grécke povesti 
a báje, po prečítaní vybranú báj spra-

covali.
7. ročník - Prisadni si k Tajovskému 

– žiaci čítali zo zbierok  Horký chlieb, 
Pastierča vybrané poviedky, tie ná-
sledne spracovali a plánujeme odpre-
zentovať spracované prečítané dielo.

9. ročník - Tvorivé pracovné listy – 
žiaci pracujú s rôznymi ukážkami 
(text, graf, umelecký text...). Vyhľadá-
vajú informácie v texte, identifikujú 
žánre, určujú slohové postupy a jazy-
kové štýly, pracujú s umeleckými pro-
striedkami. (E. Trnovcová)

Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni
V jednotlivých ročníkoch sa uskutoč-

nili triedne kolá v recitačnej súťaži v 
prednese poézie a prózy v mesiacoch 
január a február. Jednotlivci postú-
pili do vyššieho školského kola. Pre 
zhoršujúcu sa pandemickú situáciu 
sa neuskutočnilo školské kolo formou 
spoločnej prezentácie žiakov, ale žia-
ci boli skúšaní v rámci svojej triedy v 
mesiaci február. 
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V školskom kole prezentovali svoje 
recitačné schopnosti títo žiaci:

• Adela Vojvodová, Patrícia Mráziko-
vá, Anton Peško, Michal Beháň, Emma 
Tarabová, Alex Štadáni, Richard Zá-
hradník, Matej Pavlina, Nikolas Drbúl, 
Samuel Kadaši, Alexandra Pialová, 
Kristína Melová, Timon Tavač (5. tr.)

• Jakub Kubička (6.tr.)
• Sára Pratáková, Nina Kadašiová, 

Sabina Klimová (7.tr.)
• Viktória Benedigová, Nela Pratáko-

vá (8. tr.)
• Marek Klocáň (9. tr.)

Postupujúci do okresného kola, kto-
ré sa bude konať 16.-18.3.2022 v ži-
linskej radnici, sú Jakub Kubička (6. 
ročník) s poéziou od Daniela Heviera: 
Veľké myšlienky malého človeka a 
Nela Pratáková (8. ročník) s prózou od 
Paulíny Prášilovej: Na ľavé líce.

V prípade nepriaznivej pandemickej 
situácie bude okresné a regionálne 
kolo pre jednotlivcov I. – IV. kategórie 
prebiehať formou hodnotenia video-
záznamov. (E. Trnovcová, K. Srnečko-
vá)

 Biologická olympiáda
Aj v tomto školskom roku veľký po-

čet žiakov 2.stupňa prejavil záujem o 
účasť na Biologickej olympiáde a ak-
tívne sa do súťaže zapojili takmer vo 
všetkých kategóriách. 

V kategórii C súťažili  dňa 11. 1. 2022 
v školskom kole žiaci 8. a 9. ročníka:  
Viki Benedigová, Martin Brandýsky, 
Patrik Hauer,  Michal Oberta, Nela Pra-
táková, Tomáš Ritkav, Erik Škorvánek, 
Kristína Trnovcová, Barbora Belková, 
Sabina Čižková, Marek Klocáň, Adam 
Klocáň, Filip Leščinský, Samuel Ober-
ta, Sofia Obertová, Aneta Trnovcová.

Súťaž sa konala online v učebni 
informatiky, samozrejme s pedago-
gickým dozorom. Žiaci mali určený 
časový limit, po uplynutí ktorého ich 
systém automaticky odpojil. Z celko-
vého počtu zúčastnených boli dvanás-
ti žiaci úspešnými riešiteľmi. Z nich 
do okresného kola postúpili Filip Leš-
činský a Kristína Trnovcová. 

Okresné kolo sa konalo dňa 10.2. 
2022 opäť online formou. Napriek 
náročnosti úloh sa obaja naši žiaci 

stali úspešnými riešiteľmi: Filip – 9. 
miesto, Kristínka – 15. miesto. Tešíme 
sa a blahoželáme!

Naši žiaci prejavili záujem aj o účasť 
v iných kategóriách, konkrétne v ka-
tegórii D – pre 6. a 7. ročník, ktorej 
školské kolo sa bude konať 21.3.2021- 
zatiaľ prejavilo záujem o účasť 20 detí 
a v kategórii E-botanika, kde školské 
kolo prebehne 18.2.2022. 

Obe súťaže sa uskutočnia opäť on-
line formou. V kategórii E, ktorá je 
mimoriadne náročná, budú  súťažiť 
Sofia Beháňová (6. trieda) a Alena 
Dubovská (7. trieda), ktoré musia 
poznať, opísať stavbu tela a správne 
zaradiť do čeľade 50 druhov rastlín. 
Dievčatá sa zodpovedne pripravujú 
počas celého školského roka, aby ve-
deli predpísané rastliny pomenovať 
nielen slovenským, ale aj odborným 
(latinským) názvom. Zároveň počas 
šk. roka vytvárali vlastnú zbierku liso-
vaných rastlín z predpísaných druhov. 
Veríme, že sa im bude dariť a budú 
môcť v súťaži pokračovať aj vo vyš-
šom kole. (S. Polláková)

Chemická olympiáda
Ani Chemická olympiáda nezosta-

la bez povšimnutia. Naši deviataci 
sa nezľakli a odvážne sa zapojili aj 
do tejto náročnej súťaže. Školského 
kola, ktoré sa konalo 11.2.2022, sa zú-
častnili Barbora Belková, Marek Klo-
caň, Filip Leščinský, Samuel Oberta a 
Aneta Trnovcová. Po náročnom teste 
plnom chemických vzorcov, rovníc a 
výpočtov sa do okresného kola prebo-
jovali Filip Leščinský a Samuel Ober-
ta.  Okresné kolo sa bude konať 25.3. 
2022. Obom chlapcom budeme držať 
palce. (S. Polláková)

Fyzikálna olympiáda
Práve sa ukončilo domáce kolo Fy-

zikálnej olympiády (FO). Úspešnými 
riešiteľmi kategórie E boli dvaja žia-
ci, Samuel Oberta a Filip Leščinský. 
K tomuto úspechu im srdečne gratu-
lujeme, lebo úspešné zvládnutie do-
máceho kola FO znamená niekoľko-
mesačnú tvrdú prácu kvôli jej vysokej 
náročnosti. Obaja boli navrhnutí do 
postupového okresného kola (OK), ta-
kže sme momentálne v očakávaní po-
zvánok zo strany predsedu OK FO. Dr-
žme im všetci palce. (G. Smetanková)

Nácvik prvej pomoci
Ešte pred lyžiarskym výcvikom sied-

maci na hodine biológie trénovali, 
ako poskytnú prvú pomoc pri zlome-
ninách a podvrtnutiach. Pri športe, 
teda aj pri lyžovaní, sa nehody stávajú. 
Siedmaci však veria, že ich schopnosti 
nebudú potrebné, preto sa počas ho-
diny biológie hlavne dobre zabavili. 
(S. Polláková)
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Lyžiarsky výchovno-vzdelávací 
kurz

Na sv. Valentína sme my, siedmaci 
a ôsmaci, naštartovali tohtoročný ly-
žiarsky kurz v Jasenskej doline spolu 
s pani učiteľkami, s pánom učiteľom, 
inštruktormi a s pánom zdravotní-
kom. Tí, ktorí sme na lyžiach stáli 
prvýkrát, sme sa s plným elánom a na-
sadením pustili do prvého pluhovania 
a brzdenia. Zvládli sme aj prvé oblú-
ky. S malou dušičkou sme absolvovali 
prvú jazdu vlekom. Úspešne! Potom 
tých jázd bolo neúrekom... No a my, 
ktorí sme už boli lyžiari – frajeri, sme 
sa stali ešte väčšími frajermi. Trénova-
li sme a zdokonaľovali oblúky, otočky, 
rýchlosť a celkovú techniku lyžovania. 
Čo nás veľmi tešilo – bolo počasie. 
Slniečko sa na nás usmievalo celé tri 
dni. V piatok sme si svoje zručnosti a 
sily zmerali v pretekoch a tým úspeš-
ne ukončili náš týždeň lyžovania. (Žia-
ci 7. a 8. ročníka)

Biblia očami detí 
Žiaci na hodinách náboženskej vý-

chovy tvoria výtvarné znázornenie 
Biblie, súťaž prebieha do konca marca 
2022. (M. Ďurišová)

Budovy pre kultúru
V rámci medzipredmetovej spolu-

práce VYV a TECH sa žiaci 8. ročníka 
zapojili do súťaže s názvom Budovy 
pre kultúru, kde sa zamerali na ar-
chitektúru budov. Hotové práce boli 

Žiaci 6. ročníka na hodine techni-
ky vyrábali z pomaranča originálne 
kŕmidlo pre vtáčiky. Všetky použité 
materiály boli z biologicky rozložiteľ-
ných surovín, čím nevznikol odpad a 
zbytočné zaťaženie životného pros-
tredia. Kŕmidlo si žiaci zobrali domov 
a umiestnili ho buď do záhrady alebo 
na balkón. Takýmto spôsobom sa naši 
žiaci naučili vyrobiť niečo nové a zá-
roveň pomohli vtáčikom prečkať zim-
né obdobie, ktoré je pre nich náročné 
z hľadiska vyhľadávania potravy. (M. 
Ďurišová)

aj vystavené na školskej chodbe. (G. 
Smetanková, M. Ďurišová)

Technika
Na hodinách techniky sú naši žiaci 

veľmi tvoriví, skúšajú rôzne techni-
ky. Napr. ôsmaci vyrábali valentínske 
prekvapenie, pričom pracovali s fo-
nalgrafikou - technikou vyšívania na 
papier. Piataci pracovali s kreatívnou 
stavebnicou Merkur, s ktorou žiaci 
trénovali rozoberateľný spoj kovové-
ho materiálu. Siedmaci si vyskúšali 
prácu s drôtom a vyrobili nádherných 
slimákov. (G. Smetanková) 

Vážení rodičia a priatelia Základnej 
školy SNP Strečno, obraciame sa na 
Vás s prosbou o poukázanie 2% Vami 
zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípa-
de, že ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. 
Týmto spôsobom môžete podporiť našu školu a napo-
môcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie 
našich žiakov.  

Bližšie informácie o postupe darovania 2% z dane náj-
dete na našej internetovej stránke www.zsstrecno.sk, 
alebo na čísle 0901 703 891. 

Prehľad použitých finančných prostriedkov z 2% (zúč-
tovaných v rokoch 2017-2021):

- magnetické tabule,
- školské katedry, lavice, stoličky,
- skrine do tried,
- veľkorozmerné korkové tabule do tried,
- školské tabule,
- interaktívne sety do tried (interaktívne tabule, projek-

tory, notebooky),
- šatníkové skrinky (čiastočne hradené aj z výťažku z 

plesu),
- mikroskopy, hotové preparáty,
- pracovné stoly do žiackej dielne,
- knihy do školskej knižnice,
- rôznorodé didaktické pomôcky,
- tablety (náhrada triednych kníh pri plnom prechode 

na Edupage),

- kopírovacie zariadenie,
- materiál na opravu tried (plávajúce 

podlahy, stavebný materiál a pod.).
Celková preinvestovaná suma z fi-

nančných prostriedkov z 2% je v rokoch 2017-2021 v 
hodnote 36.477,3o eur. Väčšina poukázaných financií 
pochádza z darov podnikateľských subjektov, zamest-
nancov školy a následne rodičov žiakov. Vďaka týmto 
prostriedkom (spolu s prostriedkami z ďalších sponzor-
ských darov, výťažkov z plesu, realizovaných projektov) 
sa v uplynulom období podarilo v mnohých oblastiach 
školu zmodernizovať a zariadiť modernými didaktický-
mi informačnými pomôckami. Napríklad, každú triedu 
(vrátane ŠKD) sa nám podarilo vybaviť interaktívnou ta-
buľou, projektorom, notebookom a vizualizérom. Chce-
me sa však posunúť ďalej, a preto Vás prosíme o ďalšiu 
pomoc a podporu v podobe poukázania 2% Vami zapla-
tenej dane. 

Získané prostriedky v ďalšom roku použijeme na: 
-nákup a modernizáciu informačno-komunikačných 

technológií určených na vyučovací proces, 
- nákup nevyhnutných učebných pomôcok,
- opravu tried, revitalizáciu triedneho nábytku,
- vybudovanie prístrešku pre bicykle žiakov (v prípade, 

ak sa nezrealizuje prostredníctvom vypísaných projek-
tov).

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej školy a 
našich žiakov.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

2 percenta pre školu
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S ustupujúcou silou zimy sa aj naše 
vnímanie okolo pandémie začína roz-
plývať. Do tvárí sa nám tlačí úsmev a 
s radosťou očakávame príchod jari, 
ktorá nás ťahá do našich záhrad a zá-
hradiek.  A my, záhradkári,  obnovuje-
me starostlivosť o okrasné a ovocné 
dreviny. 

Pri tvorbe knihy Strečno 700, kto-
rej vydanie už ide do finále, sa nám 
dostalo do rúk množstvo spomienko-
vých fotografií od našich spoluobča-
nov. Niektoré z nich zobrazujú našich 
dedov – záhradkárov, starajúcich sa 
o ovocné stromčeky v dnes už nee-
xistujúcom sade v areáli farmy Hyza.  
My by sme radi nadviazali na ich ak-
tivity a obnovili túto činnosť, lebo 
neutešujúci stav ovocných stromov 
v našich záhradách vedie mnohých k 
nahrádzaniu starých kvalitných ovoc-
ných odrôd neužitočnými okrasnými 
stromami a nezdravými trávnikovými 
monokultúrami.

Už v minulom roku sme preto začali 
s výsadbou ovocných, ale aj okrasných 
drevín v parku a na ďalších priestran-
stvách a taktiež sme naštartovali 
údržbu existujúcich stromov v okolí 
cintorína. Vďaka iniciatíve firmy Slo-
vak Parcel Service, s.r.o., z priemysel-
ného parku budeme tiež organizovať 
výsadbu novej stromovej aleje popri 
chodníku pri vstupe do obce.

Našou najbližšou aktivitou bude 
Ukážka rezu a údržby ovocných 
stromov, ktorá sa v prípade priazni-
vého počasia  uskutočni dňa 5. marca 
o 9.00 hod. vo farskej záhrade za 
naším kostolom (sledujte FCB a obec-
nú stránku).

Záujemcom by sme chceli  ukázať 
čo robiť, a predovšetkým čomu sa 

Prebúdza sa príroda a aj záhradkári

vyhnúť pri starostlivosti o ovocné 
dreviny. Tiež by sme chceli vytvoriť 
skupinu dobrovoľníkov, ktorí by mali 
záujem vzdelávať sa v tejto oblasti a 
pomôcť s ošetrením ovocných drevín 
na našich verejných priestranstvách, 
napr. v Močidelnom popri ceste, pod 
cintorínom a na ďalších miestach, kde 
máme dlhodobo neudržiavané drevi-
ny,  ktoré  treba ošetriť, ak je to ešte 

možné, pripadne ich nahradiť, vysa-
diť nové a skrášliť tieto lokality.

Do budúcna by mohli títo nadšenci 
pomáhať našim občanom so starost-
livosťou o stromy v ich záhradách, ke-
ďže tieto služby nie sú príliš rozšírené 
a svojpomocné pokusy o starostlivosť 
často končia neúmyselným poškode-
ním stromu. Častou chybou je aj prí-
lišné zmladenie stromu, ktoré spustí 
tvorbu mladých výhonkov, tzv. bičov 
a vyvolá potrebu ich každoročného 
náročného strihania. To neraz kon-

čí výrubom celého stromu a  majiteľ 
sa už o takýto bujný a slabo rodiaci 
strom nedokáže postarať, a my tak 
prichádzame o vzácne domáce odro-
dy ovocia.

Preto by sme tiež chceli vyhľadávať 
a rozmnožovaním zachovať zaujíma-
vé lokálne odrody ovocných drevín, 
ktoré dlhodobo rastú v našich klima-
tických podmienkach. Bola by veľká 
škoda, keby zanikli, lebo ovocie z ob-
chodov sa im chuťou nikdy nedokáže 
vyrovnať.

Milí záhradkári, dúfame, že sme 
niektorých z vás oslovili s naším  zá-
merom a tešíme sa na stretnutie s 
vami. 

Dušan Štadáni, starosta obce 
Samuel Beháň, nadšenec - záhradkár
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Naši turisti boli i v roku 2021vo svo-
jich plánoch výrazne obmedzení. Via-
cero akcií, predovšetkým na jeho za-
čiatku, bolo kvôli pandémii zrušených. 
Situácia sa však relatívne upokojila a 
možno povedať, že koniec roka covid 
neovplyvnil.

Poslednou vlaňajšou akciou bol už i 
predtým organizovaný koncoročný 16 
km prechod do Strečna cez Javorinu. 
Na Štefana sa  teda gro zo 42 turistov 
odviezlo vlakom do Vrútok a po ceste 
Ulicou Karvaša a Bláhovca sa napojili 
na modrú značku, ktorá ich priviedla 
na Saračníky a ďalej až do nášho ka-
tastra. Túru v krásnom zimnom poča-
sí ukončili na Ostredku, kde Lyžiarsky 
oddiel ponúkal chutné jedlo i zaujíma-
vé, k chladu sa hodiace, nápoje.

5. február bol termínom, keď mali 
členovia Uhlíka ísť do strediska SKI 
Salamander pri Banskej Štiavnici. 
Kvôli problému s dojazdom autobusu 
do tohto strediska bol program zme-
nený a išlo sa na Oravu.

Nezvyčajne bohatá snehová nádiel-
ka, ktorá tu nebola už veľa rokov, po-
núka vyžitie pre každého. Zuberec či 

Štefanský výstup
Na Ostredku sa v Druhý sviatok via-

nočný uskutočnil už 3. ročník tohto 
podujatia. A práve tento ročník bol 
výnimočný tým, že ste si po rokoch 
mohli užiť lyžovačku u nás na domá-
com svahu. Táto zima nám umožni-
la už šesť dní mať vlek v prevádzke. 
Veríme, že takýchto dní na Ostredku 
bude oveľa viac, a tešíme sa na Vašu 
ďalšiu návštevu .

Jakub Oberta

Uhlík na prelome rokov

Habovka však boli a sú stálou záru-
kou. A tak bolo možné záujemcom na-
vrhnúť turistiku, lyže, bežky i skiapl. 
Tí, čo išli na lyže, mali svoje upravené 
trate alebo svah na Janovkách k dis-
pozícii. „Horšie“ dopadli turisti. Trasa 
prechodu z Oravského Bieleho Potoka 
cez rozhľadňu Machy do Zuberca nie 
je veľmi frekventovaná a hĺbka sne-
hu im dala možnosť pripomenúť si 
časy, keď ho bolo i po brucho. Hlavne 
takmer 5 km časť od rozhľadne nebo-
la vôbec prejdená a 21 členná skupina 
musela zvoliť husí pochod za tými, 
čo prešľapávali. Bolo to však veselé 
a mnohí sa vrátili do detských hier a 
spomienok.

Bežkári sa zatiaľ vyžívali na lúkach 
okolo Zverovky, lyžiari na Janovkách 
a skialpinisti si to tiež vyšliapali k 
rozhľadni.

Akciu teda možno opäť považovať 
za vydarenú. 42 účastníkov sa rozchá-
dzalo zdravo unavených a spokojných 
z typicky zimného výletu. 

Najbližšie Uhlík plánuje 13. 3. vý-
let na Brankovský vodopád v doline 
medzi Ružomberkom a Liptovskou 

Osadou, v predhorí Nízkych Tatier. Je 
to krásne miesto, ktoré mnohí nepo-
znajú a tým, ktorí áno, ho ešte možno 
pretrvávajúca zima predstaví inak.

A potom – o mesiac, 24. apríla, sa 
môžeme spolu vybrať na Osnicu – 
milý kopec nad Zázrivou medzi Veľ-
kým Rozsutcom a Stohom. Vlastne 
hneď za rohom, kde však tiež mnohí 
neboli.                  /pa/ 

13.3. Vodopád Brankov
23.4. Osnica (Malá Fatra) 
8.5. Výstup na Javorinu – Polom
21.5. Praha – Prčice
5.6. Trojmedzie Česko – Slovensko  
 – Poľsko
25.6. 4. Strečnianska mašľa
17.7. Jaskyňa mŕtvych netopierov –  
 Chata M.R. Štefánika
7.8. Záruby (Smolenice)
10.9. Krížna (Veľká Fatra)
24.9. 11. Náučný chodník + guľáš
8.10. Osvienčim
22.10. 11. Nočná Javorina
31.12. Vrútky – Grúň

Plán turistických akcií na rok 2022

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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SLOVAK ULTRA TRAIL (SUT) je ob-
čianske združenie organizátorov hor-
ských ultramaratónov a diaľkových 
pochodov na Slovensku. Vzniklo v 
roku 2014. Spolupracuje s mediálny-
mi partnermi v Čechách (svetbehu.cz) 
a v Poľskej republike (runandtravel.
pl) a je členom  ITRA (International 
Trailrunning Association), - Medziná-
rodnej trailovej bežeckej asociácie.

Strečnianska mašľa má za sebou iba 
tri ročníky, ale už zaujala. Jej profil, 
umiestnenie, parametre, ale v nepo-
slednom rade organizačné zvládnutie 
pútajú pozornosť prakticky od svojho 
vzniku.

K tomu sa pridáva i aktívna práca aj 
pri ďalších podujatiach pod hlavičkou 
SUT, kde sa predseda Uhlíka – našej 
turistickej organizácie a hlavného or-
ganizátora Strečnianskej mašle, Du-
šan Ďurčo, ako dobrovoľník zúčast-
ňuje a nielen pomáha, ale i rozširuje 
povedomie o našom preteku a samo-
zrejme získava skúsenosti.

Naše podujatie sa stalo členom SUT 
a pre tento rok je prvýkrát zaradená 
Strečnianska mašľa do jeho progra-
mu ako jeden z trinástich slovenských 
trailov. Aj s určením presného tohto-
ročného termínu – 25. júna. Nasleduje 
dva týždne po Severnom živnoplazo-
vi - ultratrailovom behu a diaľkovom 

Tak ako kultúra  aj šport ako taký si 
v posledných rokoch prešiel ťažkým 
obdobím. Bude naozaj náročné sa s 
touto situáciou  vysporiadať.  

No, ako sa hovorí, „nádej umiera 
posledná“. A strečnianski volejbalisti 
veria, že ťažkým časom pomaly od-
zvonilo a čo nevidieť  sa zase všetci 
vrátime k tomu, čo máme tak radi, a 
to sú spoločné stretnutia pri jednej z 
našich najobľúbenejších pohybových 
aktivít -  pri volejbale. Veríme, že vo-
lejbalová tradícia, ktorú sme spoločne 
v Strečne vybudovali, má dostatoč-
ne pevné základy, aby zvládla aj takú 
veľkú prekážku, akou je pandémia 
Covid-19.

S pozdravom a nádejou, že už sa 
čoskoro vidíme na palubovke.

o.z. VOLLEYBALL STREČNO, J.Š. 

Beh oslobodenia
24. apríla sa uskutoční 36. ročník 

Behu oslobodenia Strečna. Bližšie 
informácie formou propozícií budú 
zverejnené na obecnej stránke www.
strecno.sk.

Strečnianska mašľa v kalendári SUT

pochode v prostredí Ľubovnianskej 
vrchoviny a Ľubotínskej pahorkatiny. 
Registrácia bude možná od 15. apríla.

Po Mašli o týždeň sa koná už nám 
známa Malofatranská stovka.

Takýto rámec Strečnianskej mašle 
nás radí nielen k podujatiu s celoslo-
venským významom, a zvýši záujem a 
športovú úroveň, ale bude klásť i  vyš-
šie požiadavky na organizačné zvlád-
nutie.

Doterajšie skúsenosti, ochota, ale 
tiež rozšírené možnosti materiálnej 
a mediálnej pomoci od Slovak ultra 
trailu sú však zárukou, že očakávaná 
kvalita bude zabezpečená.

/pa/

Prvá pltnícka a 
raftingová  

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov

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

Predpoklady: vek nad 16 rokov, 
dobrý zdravotný stav, 

komunikatívnosť
Znalosť AJ, NJ vítaná

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

Volejbalisti v nádeji
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 25. februára 2022 v náklade 
700 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

2%  za rok 2021  pre FK Strečno
FK Strečno aj  tento rok prosí  fy-

zické i právnické osoby, všetkých 
rodičov, fanúšikov a priateľov fut-
balu   o darovanie 2% z Vašich daní 
. Potvrdenie vám vydajú v mzdovej 
učtárni, vyhlásenie vytlačíte, vypí-
šete, podpíšete a spolu odovzdáte 
vedeniu FK, trénerovi, alebo pria-
mo na OÚ . Každé euro pôjde v 
prospech našich detí a FK. Vopred 
ďakujeme

Po zimnej vianočnej, novoročnej, 
ale i covidovej  prestávke sa všetci 
hráči FK Strečno zapojili do zimnej 
tréningovej prípravy  pred jarnou 
časťou majstrovských futbalových 
súťaží, ktorá, veríme, že sa už koneč-
ne riadne odohrá.  Problém nastal u 
našich najmladších zástupcov, keď 
bola opäť zastavená činnosť  CVČ pri 
našej ZŠ, kde sa medzi žiakmi rozší-
rila pandémia omicronu, takže sme 
museli zastaviť tréningovú činnosť  a 
stále čakáme na zlepšenie situácie. Je 
to škoda, aj zo slov rodičov detí cítiť, 
že by bolo lepšie, keby sa deti začali 
riadne pohybovať a nesedieť doma 
pri počítačoch, mobiloch, či televí-
zii. Hneď ako sa uvoľnia opatrenia, 
začneme s tréningovou činnosťou. V 
plnej záťaži je v príprave náš doras-
tenecký tím. Tréner Peter Tavač im 
nič nedaruje a dáva im zabrať. Pote-
šiteľná je dobrá účasť  hráčov na tré-
ningoch . Odohrali dokonca už aj dva 
prípravné zápasy, a to s III. ligovým 
Krásnom n/Kysucou. Aj keď v týchto 
dueloch ťahali za kratší koniec, bola 
to dobrá previerka našich chlapcov, 
veď boli ešte len v začiatkoch zimnej 
prípravy. Začiatok majstrovských zá-
pasov začína  až 27.3. , dosť dlhá doba 
na ešte kvalitnejšiu prípravu. Možné 
posily sú v štádiu riešenia, isté je však 
to , že ho posilnia hráči, ktorí končia 
v žiackej kategórii. Naši muži začali  s 
prípravou už v sobotu 8. januára. Pod-
ľa možnosti striedajú  umelú trávu  
s telocvičňou a s výbehom do našej 
okolitej peknej prírody. Záleží aké je v 
danom momente počasie. Účasť býva 
dobrá, no stalo sa už, že tréning musel 
byť zrušený pre zdravotné, resp.  pra-
covné povinnosti hráčov. Ale to je asi 
problém v každom klube. To ako sme 
trénovali, preveria najbližšie  príprav-
né zápasy, ktorými budú OŠK Nede-
dza, Lietavská Lúčka,  Vrútky  a Veľké 
Rovné. Generálkou bude modelovaný 
zápas s naším dorastom, no a potom 
už prvý dôležitý majstrovský zápas v 
Rajci, ktorý je momentálne  na posled-

SME TU PRE VÁS
OD 25.2.2022
od 19:00 hod.

NOVÉ PRIESTORY
VYNOVENÉ DRÁHY

REZERVAČNÝ SYSTÉM
ŠPORTOVÉ PRENOSY

FIREMNÉ A SPOLOČENSKÉ AKCIE
RODINNÉ POSEDENIA

ŠÍPKY

ZNOVUOTVORENIE
BOWLINGU
STREČNO

KONTAKT
info@bowlingstrecno.sk

0918 827 271

www.bowlingstrecno.sk

DÁTUM 
25.2.2022
od 19:00 hod.

Zimná príprava začala

nom mieste našej tabuľky v V.lige sk. 
A.  Hosťovania hráčov sa dajú  vybaviť 
až do 31.3. , prebehli nejaké rokovania 
s hráčmi a ich klubmi, zatiaľ je všetko 
v štádiu rokovaní. Musím však kon-
štatovať, že  tieto rokovania sú ťažké, 
hráčov na trhu je málo a kluby nechcú  
uvoľniť svojich hráčov. Navyše kom-
plikujú dohodu aj vysoké finančné 
nároky hráčov, ale i klubov, s ktorý-
mi sa musíme dohodnúť.  Uvidíme...  
Areál ihriska do jarnej časti chceme 
zveľadiť o nové striedačky a miest-
nosťou pre hospodára klubu, lebo tá 
stará sa nám už rozpadáva. Čaká nás 
náročná jarná časť  MFS, preto sa na 
ňu musíme  kvalitne pripraviť. Uvi-
díme, aké zmeny nastanú aj v riadení 
krajských súťaží, lebo v januárových 
voľbách došlo k úplnej výmene ve-

denia  SsFZ  . Nechajme sa prekvapiť.  
Rozpis stretnutí vydáme až tesne pred 
prvými majstrovskými zápasmi, lebo 
vo vylosovaní súťaží dochádza k via-
cerým zmenám.

Štefan Tavač, predseda FK Strečno


