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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. apríla 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

Všetky ilúzie, nádeje a perspektíva , 
o ktorých som písal v poslednom SH, 
sa nám rútia ako domček z karát. Po 
dlhej prestávke  sme sa všetci tešili na 
jarnú časť majstrovských futbalových 
zápasov. No naša predtucha, o ktorej 
sme už viackrát písali, že nám chýba 
potrebná kvalita, sa potvrdila a pre-
trváva. Ale poďme po poriadku.  Naši 
prípravkari , t.j. deti kategórie U-9 a 
U-11 pod vedením  Janka Trnovca a 
Ľuba Mojského, začínajú svoje turnaje 
nasledovne:  30.04. 22 - Rosina, 28.05. 
- Strečno, 04.06. - Višňové  a 11.06.   
Stráňavy. 

V nedeľu 1. 5. sa naše nádeje kategó-
rie U-10  predstavia na štadióne MŠK 
Žilina, keď prebehne 6. ročník memo-
riálu Antona Mühelyiho. Na turnaji sa 
okrem nášho družstva predstaví 20 
mužstiev zo širokého okolia a v sk. “ 
D“ sa stretneme s mužstvami Kys. n/
Mesto, Bánová, Terchová a Zádubnie.  
Naši žiaci pod vedením Vojta Obertu  
začali sezónu výborne, v I.tr. ObFZ do-
siahli plný bodový zisk, sú na 3. mies-
te s 34 bodmi  a strácajú na vedúci 
Zbyňov 4 body. Náš hráč Matúš Belko 
je druhý najlepší strelec súťaže, keď 
nastrieľal už 34 gólov. Už zarezáva aj 
v doraste a i tu už zaťažil brankárov 7 
gólmi. Klobúk dolu... 

Náš dorast pod vedením Petra Tava-
ča nedokázal nadviazať na úspešnú 
jesennú časť. Jarnú časť začal  rozpa-
čito, keď z piatich zápasov získal len 2 
body a momentálne okupuje 6. miesto 
v tabuľke V. ligy sk.A. s 29 bodmi. Je 
čo zlepšovať, hlavne urovnať vzťahy 
v mužstve a pokračovať v dobrej tré-
ningovej príprave, aby sa dostali opäť 
na pozície, na ktoré patria. Toto môžu 
dokázať už v najbližšom zápase. Tak 
ako som uviedol v úvode tohto článku, 
nečakali sme , že naše Á-čko bude na 
chvoste  aktuálnej tabuľky v V. lige sk. 
A. No zisk len jedného bodu v úvod-
nom zápase v Rajci nás k tomu dovie-
dol. Mužstvo opustilo šťastie, nevieme 
dať gól ani do prázdnej brány, chýba 
strelec, zakončenie na bránu, stráca-

Rozpačitý vstup do jarnej časti MFS

me veľa lôpt nepresnými nahrávkami, 
nevieme podržať loptu, chýba kvalita 
v hre, nasadenie, v druhých polčasoch 
nestačíme kondične, a tak dostáva-
me veľa gólov. Veď v piatich  kolách 
sme ich dostali už 14 a dali sme len 4. 
Úplne zlá bilancia. Teda vieme pome-
novať slabiny nášho mužstva, avšak  
nevieme nájsť východisko. Opäť opa-
kujem, hrajú tí, čo chcú a môžu hrať 
za naše farby, do toho prišli choroby 
a zranenia, rodinné problémy, práca, a 
preto tréner Marek Mazák  musí kaž-
dý týždeň skladať zostavu, ako sa dá. 
Mladí hráči už dostávajú viac priesto-
ru, no nie vždy sú prínosom  zápasu. 
Potrebujú stále naberať skúsenosti. 
Za zmienku stojí spomenúť mladé-
ho hráča Michala Janusa, ktorý už vo 
veku 16 rokov a 228 dní nastúpil  za 

V nedeľu 24. apríla po dvoch rokoch odmlky kvôli pandemickým opatreniam 
zorganizovala obec opäť Beh oslobodenia Strečna. Už jeho 36. ročník. Je to naj-
staršia miestna športová udalosť a od prvého ročníka je jej symbolike venovaná 
zodpovedajúca pozornosť. Aj tentoraz pred samotným behom v deň preteku zá-
stupcovia obce kládli vence padlým za našu slobodu na miestnom cintoríne a na 
Pamätníku francúzskych partizánov.

Každoročne sa vďaka technike organizácia behu sofi stikuje. Cez registračný 
portál www.beh.sk sa bolo možné vopred prihlásiť a prvýkrát bol časový čip 
súčasťou jednorazového štartovného čísla, ktoré si každý môže odložiť ako spo-
mienku. Hlavný organizátor – obec Strečno – s pomocou svojich zamestnancov, 
spolkov – dôchodcov, hasičov, spolku Červeného kríža, KST Uhlík a dobrovoľní-
kov zabezpečil organizáciu k spokojnosti všetkých.

Prialo i počasie. Bolo také, aké sa na takýto druh preteku asi najlepšie hodí. 
Pretože ide o päť kilometrovú trasu s viac ako dvestometrovým prevýšením, je 
dobré, ak je chladnejšie, neprší a terén je mäkký, nie je blatistý. A práve takto to 
bolo! Na štart sa postavilo 138 pretekárov, ktorých po príhovore starostu Du-
šana Štadániho a  sľube pretekára z úst Gabriely Šmidovej odštartoval hlavný 
rozhodca – Pavol Oberta.

Dobehli všetci. Ocenení boli v desiatich kategóriách. Zo Strečna bolo 45 prete-
károv. Je však smutné, že v kategórii žiačky boli dve pretekárky, u juniorov bol 
iba jeden a medzi juniorkami žiadna... Beh je všeobecne doporučovaný a takáto 
forma súťaženia je aj možnosťou overiť si stav kondície na amatérskej úrovni. 
V týchto prípadoch skutočne platí Športom k zdraviu. Preto je na uváženie, či 
pasívny životný štýl je správna voľba. 

Kompletné výsledky nájdete na www.beh.sk               /pa/

dospelých  v 14.kole v Rajci. I on sa 
pričinil o remízu 1:1. Možno je to naj-
mladší hráč v histórii nášho futbalu, 
musíme pozrieť do futbalovej kro-
niky... Verte, že sa v tejto dobe ťažko 
robí futbal. Robíme, čo sa dá, určite 
to nevzdávame, budeme robiť všetko 
preto, aby sme zachránili V. ligu aj v 
nasledujúcom ročníku. Čakajú nás sú-
peri, proti ktorým sa dá bodovať, pre-
to verím že sa k nám prikloní i špor-
tové šťastie. Hrá sa ešte o veľa bodov, 
o ktoré sa pobijeme už v najbližšom 
zápase. Zároveň ďakujem všetkým, 
ktorí nám pomáhajú pri futbale, ale 
i organizácii majstrovských zápasov. 
Taktiež nášmu hospodárovi Milošovi 
Samcovi, ktorý sa stará o trávnik, ale i 
celý areál nášho pekného ihriska. 

Štefan Tavač, predseda FK Strečno

Beh oslobodenia

Noviny obce Strečno
Cena: 0,00 Eur         XXIX. ročník
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 23.3.2022 sa uskutočnilo 

23.zasadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci 

OZ, hlavný kontrolór obce, zapisova-
teľka p.Ivana Tavačová, neprítomní: 
Ing. Dana Sokolovská, Marek Hanul-
jak, Samuel Zajac.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné. 
Uznesením č.285/A volí overovate-

ľov zápisnice v zložení: Mgr. Monika 
Obertová, Peter Oberta. Hlasovanie: 
za-6, proti-0, zdržal sa-0, neprítom-
ní-3. 

Uznesením č. 285/B volí členov návr-
hovej komisie v zložení: Beáta Badi-
bangová, Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasova-
nie: 6-0-0-3. 

Uznesením č.286 schvaľuje program 
23.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3. 

2. Kontrola uznesení
Oprava výtlkov na ceste k Dong Hee  

– úloha splnená
Upadnutý chodník pred hornou Jed-

notou  – starosta upozornil vedenie 
Jednoty, je plánované stretnutie aj 
ohľadne umiestnenia kontajnerov pri 
dolnej Jednote.

Uznesením č. 287 OZ berie na vedo-
mie kontrolu uznesení. 

Hlasovanie: 6-0-0-3. 
3. 3.zmena rozpočtu na rok 2022
Zmena zahŕňa na strane príjmov a 

výdavkov: navýšenie podielu z výno-
su dane z príjmov FO, zmenu ekono-
mickej klasifi kácie položky, ostatné 
poplatky, zapojenie nevyčerpaných 
fi nančných prostriedkov ZŠ a MŠ z r. 
2021 , úpravu výšky dotácie pre In-
štitút zdravého vývinu, navýšenie 
položky pre projekt Stavebné úpravy 
lávky pre peších a navýšenie položky 
v programe verejná zeleň a spoločné 
priestranstvá.

Uznesením č.288 OZ schvaľuje 3.zme-
nu rozpočtu na rok 2022. Hlasovanie: 
6-0-0-3. 

4. VZN č.1/2022 o určení výšky fi -
nančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa a žiaka školy a 
školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok

Návrh VZN bol zverejnený na úrad-
nej tabuli dňa 9.2.2022 k pripomien-
kovaniu. Vzhľadom k tomu, že   neboli 
vznesené žiadne pripomienky a návr-
hy, starosta obce dal za uvedený návrh 
dodatku hlasovať. 

Uznesením č.289 OZ schvaľuje VZN 
č.1/2022 o určení výšky fi nančných 

Strečno 31. marca 2022 – až 62 hlo-
hov rozkvitne v obci Strečno. Kuriér-
ska spoločnosť Slovak Parcel Service v 
rámci svojich zelených aktivít a ochra-
ny životného prostredia vysadila v 
stredu stromy, ktoré sú známe pes-
trým sfarbením a priaznivými účinka-
mi na ľudský organizmus. 

„Ako zodpovedná fi rma si uvedomu-
jeme dôležitosť výsadby stromov počas 
dlhodobej klimatickej krízy a chceme v 
takýchto aktivitách pokračovať. Kon-
com minulého roka sme sadili japonské 
čerešne v Budimíre na východnom Slo-
vensku, tentoraz sme vysadili 62 hlo-
hov, ktoré obyvateľom Strečna skráš-
lia ich obec, a aspoň čiastočne budú 
kompenzovať našu uhlíkovú stopu v 
regióne stredného Slovenska,“ hovorí 

Strečno budú zdobiť desiatky nových stromov

Pokračovanie na 5. strane »

Každý deň sa situácia okolo vojny 
na Ukrajine a utečencov mení. Zvy-
šujú sa počty ľudí, ktorí prichádzajú 
na Slovensko a aj do Žilinského kraja. 
Utečencom pomáhajú ľudia z celého 
Slovenska. Výnimkou nie sú ani oby-
vatelia našej obce, ktorí im ponúkli 
bývanie. V súkromí máme ubytova-
ných 18 ľudí, z toho 7 detí.  Ide najmä 
o ženy s maloletými deťmi. Obec sa 
snaží byť nájomcom nápomocná pri 
poskytovaní informácií ohľadom pre-
plácania nájomného, pri usmerňovaní 
pri hľadaní lekára, či dochádzke  detí 
do školy.  Je stále mnoho ľudí, kto-
rí chcú s ubytovaním pre utečencov 
pomôcť, no niektorí sa boja. Ale títo 
ľudia sú rovnakí ako my a donedávna 
využívali všetky aspekty života ako 
my. Len ich, bohužiaľ, zasiahla vojna. 
Ďakujem v mene obce všetkým obča-
nom za prejavy solidarity a konkrétnu 
pomoc. Mali by sme mať stále na mys-
li, že dnes pomáhame my im a zajtra 
môže niekto pomáhať nám. 

Beáta Badibangová

Ukrajinci v našej obci
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Obecné zastupiteľstvo

prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na dieťa a žiaka školy a školského za-
riadenia na príslušný kalendárny rok.  
Hlasovanie: 6-0-0-3. 

5. Udelenie titulu  Čestného ob-
čianstva in memoriam 

Obec Strečno vydáva k 700. výročiu 
prvej písomnej zmienky o obci knihu, 
ktorej súčasťou bude aj zoznam čest-
ných občanov obce. 

Uznesením č.290 OZ schvaľuje ná-
vrh komisie pre prípravu 700.výročia 
prvej písomnej zmienky o obci o ude-
lení Čestného občianstva in memo-
riam pre p. Jozefa Ilovského, p. Pavla 
Ďurču, p. Veroniku Samcovú, p. Fran-
tiška Piovarčiho. Hlasovanie: 6-0-0-3. 

6. Žiadosť o odpredaj nehnuteľ-
nosti v k.ú. Lipovec

Obci bola 4.3.2022 doručená žiadosť 
p. Bc. Aleny Rabiňákovej, bytom Parti-
zánska 136/8,  Lipovec o kúpu nehnu-
teľností v k.ú.Lipovec (30,16 m2), 
ktoré obec Strečno nadobudla podľa 
dedičského rozhodnutia po zosnulom 
Cyrilovi Furielovi. Obci bolo dedičstvo 
prenechané ako osobe, ktorá sa posta-
rala o pohreb poručiteľa, kde celkové 
náklady na zabezpečenie pohrebu do-
siahli sumu 413,80 €. Žiadateľka po-
núka kúpnu cenu vo výške 10 €/m2, 
čo predstavuje navrhovanú kúpnu 
cenu 301,60 €. 

Uznesením č.291 OZ berie na vedo-
mie žiadosť p.Rabiňákovej o kúpu 
nehnuteľností vo vlastníctve obce v 
k.ú.Lipovec. Hlasovanie: 6-0-0-3. 

Uznesením č.292 OZ odporúča sta-
rostovi obce vyzvať záujemkyňu o 
kúpu nehnuteľností vo vlastníctve 
obce Strečno v k.ú.Lipovec na dolože-
nie znaleckého posudku. Hlasovanie: 
6-0-0-3.

7. Rôzne
A) Majetkové priznanie starostu 

obce
Starosta v zmysle Ústavného zákona  

o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov 
č. 357/2004 čl. 7 ods. 1 predložil v 
zákonnej lehote majetkové priznanie, 
ktoré bude odovzdané predsedovi ko-
misie pre ochranu verejného záujmu 
pri výkone verejnej funkcie. 

Uznesením č.293 OZ berie na vedo-
mie predloženie majetkového prizna-
nia za r.2021. Hlasovanie: 6-0-0-3.

B) Sadenie stromčekov v spolupráci 
s fi rmou Slovak Parcel Service

Starosta informoval o  spolupráci 
s fi rmou Slovak Parcel Service, kto-
rá prispela nákupom stromčekov v 

sume 5 400 € na výsadbu aleje 62 
stromov okrasného hlohu na verej-
nom priestranstve popri hlavnej ceste 
vstupu do obce. 

C) Odídenci z Ukrajiny
Zástupkyňa starostu informovala o 

odídencoch z Ukrajiny. V obci je mo-
mentálne 8 dospelých a 10 detí. Záu-
jemcovia, ktorí chcú poskytnúť ubyto-
vanie pre odídencov sa môžu prihlásiť 
na obecnom úrade. 

D) Plánované akcie v obci
Starosta informoval o plánovaných 

hromadných podujatiach - 24.04.2022 
Beh oslobodenia obce a Strečnianske 
hody 2022 v termíne 14.-15.5.2022 a 
o pripravovanej knihe Strečno 700. 

Uznesením č.294 OZ berie na vedo-
mie informácie z bodu rôzne – body B, 

C, D. Hlasovanie: 6-0-0-3.
8. Diskusia
Ing. Andrea Ďurišková – informovala 

o potrebe napraviť informačné tabule 
Strečna pri vjazde do obce a rovnako 
aj pod pomníkom FP

p. Peter Oberta – upozornil, že plá-
novanú výsadbu stromov je potrebné 
vysádzať tak, aby nebránili dobrému 
výhľadu na cestu, neobmedzovali 
ohŕňanie chodníka v zimnom období. 
V blízko plánovanej výsadby sa na-
chádzajú káble pre verejné osvetlenie 
a optika vedúca do priemyselnej zóny.  

V súvislosti s plánovanou výstavbou 
chodníka a parkoviska medzi mostom 
a kompou navrhol zabezpečiť pre-
kládku telefónnych stĺpov.

Uznesením č.295 OZ berie na vedo-
mie podnety a pripomienky poslan-
cov. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Obec Strečno
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/ka Základnej školy Slovenského národného povstania,
 Mládeže 289, Strečno.

Kvalifi kačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky a zoznam dokladov po-
trebných k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú uvedené na web-
stránke obce strecno.sk. 
Predpokladaný termín výberového konania  15.06.2022
Predpokladaný nástup do zamestnania k  01.07.2022

Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového kona-
nia:
do 27.05.2022 na adresu: Obecný úrad Strečno, Sokolská 487, 013 24 Streč-
no, obálku označte heslom: „VK riaditeľ ZŠ 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

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti  a rozhodnutia k 
poplatku za komunálny odpad budú v i  tomto roku vydávané na obecnom úra-
de cez pracovnú dobu. Obecný úrad stanovil termíny, v ktorých budú občanom 
vydávané tieto rozhodnutia  podľa ulíc, vtedy budú môcť uskutočniť i platbu cez 
pokladňu na obecnom úrade.
Harmonogram k vydávaniu týchto rozhodnutí:
18. týždeň 02.05.2022 - 06.05.2022 ulice: 1.mája, 26.apríla, Kamenná
19. týždeň 09.05.2022 - 13.05.2022 ulice: Francúzskych partizánov, Hradná
  Kováčska, 28.októbra, Lipová
20. týždeň 16.05.2022 - 20.05.2022 ulice: Lesná, Partizánska, Čsl. brigády,
  SNP, M. Ilovského, Športová, Nábrežná
21. týždeň 23.05.2022 - 27.05.2022 ulice: Mládeže , Cintorínska, Školská
22. týždeň 30.05.2022 - 03.06.2022 ulice: Záhradná, Za záhradami
23. týždeň 06.06.2022 - 10.06.2022 ulice: Sokolská
Tým občanom, ktorí si nebudú môcť v stanovenom termíne vyzdvihnúť rozhod-
nutia  na obecnom úrade, budú doručené na adresu trvalého pobytu. Prosíme 
uprednostňovať platbu cez internet banking. Zároveň žiadame občanov, aby do-
držiavali stanovené termíny na prevzatie týchto rozhodnutí.

Oznam k vydávaniu rozhodnutí k  dani z nehnuteľnosti 
a za komunálny odpad
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Poradie   CELKOVÉ  DOMÁCI
Meno                              Čas/celkové poradie Meno                               Čas/celkové poradie
KATEGÓRIA  ŽIAČKY (r. 2008 a mladší)
1.  Jánošíková Ema 29:00.8 / 70 Pratáková Sára  38:24.1 / 129
2.  Solárová Alexandra 38:24.0 / 127 Biziková Vivien 47:06.0 / 137
3.  Pratáková Sára (Strečno) 38:24.1 / 129  -  
KATEGÓRIA JUNIORKY (r. 2004 - 2007)
1.  Laceková Adriana 27:54.7 / 59  -  
2.  Gulášová Lucia 31:15.5 / 92  -  
3.  Jánošíková Nicol  32:42.1 / 102  -  
KATEGÓRIA ŽENY DO 40 ROKOV (R. 1983 - 2003)
1.  Zimenová Katarína 26:57.4 / 47 1.  Obertová Natália 31:07.2 / 90
2.  Chupíková Kristína 27:16.2 / 52 2.  Hodermarská Veronika 32:58.3 / 104
3.  Lomázová Simona 27:20.9 / 53 3.  Buchtová Katarína  35:54.2 / 120
KATEGÓRIA ŽENY NAD 40 ROKOV (r. 1982 a staršie)
1.  Adamčíková Zuzana 24:19.1 / 26 1.  Obertová Katarína 31:54.7 / 95
2.  Ďungelová Silvia 24:35.1 / 27 2.  Dvorská Renáta 31:59.3 / 97
3.  Brezániová Miriama 24:44.7 / 28 3.  Klocáňová Adriana  33:15.5 / 106
KATEGÓRIA ŽIACI (r. 2008 a mladší)
1.  Kubala Richard 23:32.8 / 22 1.  Kováč Peter 30:14.4 / 84
2.  Kubo Tomáš 25:40.6 / 35 2.  Tavač Timon 30:33.5 / 87
3.  Suľa Adam 25:45.1 / 36 3.  Troščák Gabriel  32:18.8 / 100
KATEGÓRIA JUNIORI (r. 2004-2007)
1.  Brezáni Kristián  19:52.0 / 4 1.  Cvacho Michal  26:35.8 / 42
2.  Jonek Bohdan 20:32.5 / 8  - 
3.  Macko Peter 22:37.0 / 17  - 
KATEGÓRIA MUŽI DO 40 ROKOV (r. 1983 - 2003)
1.  Kubička Lukáš 19:14.5 / 1 1.  Belko Michal 21:09.5 / 10
2.  Hudák Ľuboš 19:24.9 / 2 2.  Taraba Matej 21:15.3 / 11
3.  Smolka Tomáš 19:42.4 / 3 3.  Králik Milan 25:24.0 / 31
KATEGÓRIA MUŽI DO 50 ROKOV (r. 1973 - 1982)
1.  Holiga Ján Mgr.  20:24.3 / 6 1.  Benedig Róbert 26:56.7 / 46
2.  Straňanek Jozef 21:33.7 / 13 2.  Solár Štefan  27:04.5 / 48
3.  Pavlík Ivan 22:57.5 / 19 3.  Šupej Martin  27:27.2 / 55
KATEGÓRIA MUŽI DO 60 ROKOV (r. 1963 - 1972)
1.  Koleda Zdeno 21:27.3 / 12 1.  Oberta Peter 27:25.4 / 54
2.  Celerin Milan  22:22.8 / 16 2.  Tavač Jozef 28:09.2 / 63
3.  Ochodničan Miroslav 23:29.5 / 20 3.  Beháň Miroslav  30:12.8 / 83
KATEGÓRIA MUŽI NAD 60 ROKOV (r. 1962 a starší)
1.  Dlhopolec Ján 25:15.2 / 29 1.  Albrecht Pavol 28:56.8 / 69
2.  Uhlárik Pavol 25:32.2 / 33 2.  Palubjak Štefan 45:25.5 / 136
3.  Král Jozef  26:15.1 / 39  -  
NAJRÝCHLEJŠÍ PRETEKÁR
 Kubička Lukáš    Belko Michal   
 čas:  19:14,5  čas: 21:09,5

Výsledky 36. ročníka Cezpoľného behu oslobodenia obce Strečno

Kategória ženy zo Strečna nad 40 rokov

Stupne víťazov

Kategória žiaci zo Strečna

Kategória muži zo Strečna do 40 rokovRóbert Benedig, víťaz kategórie muži zo Strečna do 50 rokov

Kategória muži do 40 rokov
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Vodopád Brankov (13.03.2022)
Po dlhých zimných mesiacoch a väč-

šom oddychu sme sa vybrali obzrieť 
okraj Nízkych Tatier. Naša trasa bola 
jasná, najvyšší vodopád Nízskych Ta-
tier - 55 m vysoký Brankov. Táto túra 
nie je náročná, pokiaľ trasa začína v 
Podsuchej a pokračuje po takmer rov-
nej ceste. To by sme ale neboli turisti, 
keby sme si urobili len taký jednodu-
chý výlet. Ráno nás autobus zaviezol 
do obce Biely Potok pri Ružomberku, 
kde náš deň začal. Výstup na hrebeň 
bol pomerne náročný a prudký. Okolo 
nás bolo ešte množstvo snehu, ktoré 
trasu spestrilo, ale i sťažilo. Vystú-
pili sme na vrch Ostré, Kriváň (nie 
tatranský ani fatranský) až na Vyšný 
Brankov, kde sme sa počkali, urobili si 
obednú prestávku, spoločne sa odfo-
tili a pokračovali v ceste ďalej. Lesmi 
a lúkami sme sa prechádzali, zatiaľ 
čo jasná obloha a zohrievajúce slnko 
nám udierali do očí. Niektoré chodní-
ky sme si museli vytvoriť sami, preto-
že množstvo snehu nám neumožňo-
valo nájsť tie pôvodné. Cestou nadol 
sa aj celkom šmýkalo na ľadových 
plochách, no našťastie sa nikomu nič 
nestalo. Pri konci sme sa zastavili 
pozrieť cieľ našej trasy. Vodopád bol 
v tom čase ešte ľadopádom, no o to 
krajší pohľad nám ponúkol. Postupne 
sme sa pobrali k autobusu, ktorý nás 
čakal v Podsuchej a odviezol naspäť 
do Strečna k Jednote, kde sme sa roz-
lúčili a spokojne všetci odišli domov s 
krásnym pocitom z prežitého dňa.
Osnica (23.04.2022)

Malá Fatra sa môže pýšiť mnohými 
vrchmi, ktoré svojou jedinečnosťou 
patria medzi tie výnimočné. Spolu s 
Uhlíkom sme sa koncom apríla vy-
brali na vrch zvaný Osnica, ktorý sa 
nachádza práve v tomto pohorí. Ran-
né vstávanie nám problém nerobilo, 
a tak sme všetci spolu odišli tradične 
od Jednoty smerom do Párnice, kde 
začal náš výšľap na vrchol. Turistický 
chodník nás previedol lesom a lúkami 

Klub slovenských turistov

UHLÍK 
Výročná členská schôdza KST UHLÍK

Po dvoch rokoch sa členovia KST Uh-
lík ofi ciálne stretli na výročnej členskej 
schôdzi. Opäť to bol Kultúrny dom v 
Nezbudskej Lúčke, ktorý im 27. marca 
2022 poskytli zástupcovia obce – pani 
starostka Adriana Kubičková Vraňano-
vá a jej zástupkyňa Jana Zelníková, tiež 
aktívne členky klubu.

Správu o činnosti a hospodárení pred-
niesol predseda Uhlíka Dušan Ďurčo. 
Taktiež informoval o niektorých legis-
latívnych zmenách, ktoré sa dotýkajú aj 

činnosti KST Uhlík a bolo ich potrebné 
schváliť členskou schôdzou. Plná sála 
členov počas jeho prejavu a ešte dlho 
po ňom mohla sledovať zábery z vý-
letov, ktoré Uhlík zorganizoval i keď v 
obmedzenej miere kvôli koronovým 
obmedzeniam. Aj tak ich bolo neúre-
kom. Členovia si mohli takouto retro-
spektívou pripomenúť, čo všetko zvlád-
li a spolu zažili. Akcie pestré, bohaté na 
zážitky, spoznávanie, ale tiež si mohli 
všetci uvedomiť, že mnohé preverili ich 

fyzické schopnosti i vôľu. No zakaždým 
to za to stálo! Predseda Uhlíka tiež in-
formoval o stave príprav preteku Streč-
nianska mašľa a oslovil všetkých na sú-
činnosť pri jeho organizovaní.

Po skončení ofi ciálneho programu sa 
mohli všetci ponúknuť nielen z pripra-
veného bohatého občerstvenia ale tiež 
z pestrej ponuky domácich výrobkov 
či produktov, ktoré priniesli členky zo 
svojich kuchýň, ale i páni venujúci sa 
kulinárskym špecialitám.

Členovia KST UHLÍK spolu s turistickou partiou TOTA BANDA HOP si uctili položením venca 
a krátkou hymnickou pieňou v nedeľu 1.5. počas hviezdicového výstupu na Javorinu obete 
vojakov v 2. svetovej vojne.

s občasným brodením sa v poslednom 
snehu. Napriek tomu, že apríl bol už 
na konci, zvyšky zimy sme si v horách 
ešte vychutnali. Po prvé rázcestie – 
Strungový príslop – bola cesta celkom 
mierna. Až posledných 600 m na vr-
chol nám ukázal, že strmé výstupy sú 
v našom najbližšom pohorí neodmys-
liteľnou súčasťou a vždy dokážu pre-
kvapiť. Od samého rána nám počasie 
dávalo najavo svoju aprílovú premen-
livosť, no na vrchole nás čakali krásne 
gýčové výhľady na okolité vrcholy ako 
je Stoh či Veľký Rozsutec. Spoločnou 
fotkou sme pobyt na Osnici ukončili a 
presúvali sa postupne smerom nadol 
– do Štefanovej. Tam sme si dopriali 
malé občerstvenie a pomaly nasadali 
do autobusu, ktorý po nás prišiel, aby 

nás doviezol naspäť do začiatočného 
bodu nášho výletu, do Strečna.      (kď)
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Tohoročné  veľkonočné  obdobie   
malo  byť  príjemné, oslavné, plné  
jarného  slnka  a  radosti  zmŕtvych-
vstania  Pána  Ježiša, ktoré  si  kaž-
doročne  pripomína  celý  kresťan-
ský svet..... No  našu  obec  zahalil  
smútok  v  podobe  odchodu  dvoch  
významných  a  dôležitých  osôb  pre  
nás  všetkých. 

Pán  Peter  Ďanovský  a  jeho  syn  
Peter ml., náš  kamarát  a  muzikant-
ský  kolega.  Je  to  asi  osud, že  si ich  
Pán  povolal  tak  tesne  za  sebou. Ale  
vzťah  otca  a syna, ktorý  
môžeme  ľudovo  prirov-
nať  k  siamským  dvojča-
tám, bol  ozaj  pozoruhod-
ný. Nielen spojenie  otec  
a  syn, ale  hlavne  hudba  
bola  iskrou  v  ich  vzťa-
hu. Sprevádzala  ich  celým  
životom. V  roku  1975  sa  
spolu  stretli  v  obnove-
nej  dychovke  zo  Strečna. 
Podotýkam, že  Peter  Ďa-
novský  ml. bol v tej  dobe  
14- ročný.  Obaja  neštudo-
vaní amatérski  muzikanti, 
no  srdcom  a  dušou  milu-
júci  hudbu  a  zvlášť  hru  
na  krídlovke.  Keď  spustili  
dvojhlasné  sólo  oni  dvaja, 
nejedno  srdce  priazniv-
cov  dychovej  i  tanečnej  
hudby  poskočilo.  A  keď  
sa  pridal  celý  ansámbel, 
každý  si  povedal, že  tak  
to  je  to  pravé  orechové. 
Práve  oni  sa  stali  hlavní  
ťahúni  a  Peter  ml. i  ka-
pelníkom  a  manažérom  
celej  dychovky. Ich  hlav-
nou  doménou či  nálepkou  

super  atmosféru  na  májových  a  
„Ľekvárových“  hodoch.  Samozrej-
me, dychová  hudba  fungovala  s  
prestávkami  od  roku  1947   a  vždy  
mala  svoje  čaro. No  posledné  roky,  
ktorých  súčasťou  som  mala  česť  
byť  i  ja  so  svojím  manželom, boli  
na  vysokej  úrovni  práve  vďaka  i  
týmto kvalitným  muzikantom, ktorí  
veľkú  časť  svojho  života  venovali  
výchove  mladých  hudobníkov, no  
nikdy  nezanevreli  a  nedali  košom  
vyslúžilým  majstrom, či  bývalým  

členom  tohto  hudobného  
telesa. Nezabudnem  na  
chvíle  adventu  a  hlavne  
na  rozliehajúce  sa  tóny 
Tichej  noci  na  polnočnej  
omši. Dopriali  nám  emoč-
né  vyžitie  Vianoc   spolu  s  
Dychovou  hudbou  Streč-
nianka, ktorá  teraz  účin-
kuje  pod týmto  názvom 
i  v  mnohých  akciách  či  
projektoch  u nás  na  Slo-
vensku,  ale  i  v  zahraničí. 
Pre  občanov  Strečna  to  
boli  a  navždy  budú  „páni  
muzikanti“  a  už  teraz  sa  
nám  natíska  otázka, čo  
ďalej......

Otec  a  syn. Pán  Peter  
Ďanovský  st.  a  Peter  Ďa-
novský  ml.  nám  už  teraz  
veľmi  chýbajú  a  my   len  
dúfame, že  ich  odchodom  
dychová  hudba  v  Strečne  
nezanikne  a  rolu  kapel-
níka  preberie  niekto  tak  
oddaný  hudbe, ako  boli  
títo  dvaja.  OTEC  A  SYN .
Česť  ich  pamiatke!
Katarína  Pratáková

OTEC  A  SYN
Peter Ďanovský st.   10.6.1935 - 1.3.2022
Peter Ďanovský ml.  9.4.1961 - 25.4.2022

bola  ochota  pomáhať  kultúrnemu  
rozvoju  obce.  Nebolo  akcie, ktorej  
by  sa  nezúčastnili. Všade  stáli  na  
dôležitom  piedestáli  a  nik  si  ne-
vedel  predstaviť  napríklad 1. svä-
té  prijímanie  bez  dychovej hudby. 
Tak  isto   spríjemňovali  chvíle  počas  
Behu  oslobodenia  Strečna, vytvorili  

Dňa 28.4. 2022 navštívil našu Zák-
ladnú školu Slovenského národného 
povstania vzácny hosť, pán profesor 
Alain Soubigou, z prestížnej, druhej 
najstaršej európskej univerzity – Uni-
versité de la Sorbonné v Paríži.  S 
pánom prof. Alainom Soubigoum sa 
stretli naši ôsmaci a deviataci, ktorí si 
vypočuli jeho prednášku: Účasť fran-
cúzskych partizánov v boji v Strečne. 
Žiaci sa vďaka tejto príležitosti bliž-
šie oboznámili s pútavým príbehom 
dvoch stoviek mladých Francúzov, kto-
rí sa pod vedením Georgesa Barazera 
de Lannuriena v auguste 1944 hrdin-
sky postavili presile nacistických vojsk 
v úvodnej časti Slovenského národné-
ho povstania. Pripomienkou ich hrdin-
ských činov a aj ich obete je pamätník 
na vrchu Zvonica v Strečne, ktorý bol 

postavený v rokoch 1952 – 1956 a je 
národnou kultúrnou pamiatkou. Pev-
ne veríme, že táto historická pred-
náška a beseda s  pánom profesorom 
Alainom Soubigoum pomohla vzbudiť 

Prednáška o francúzskych partizánoch v Strečne s prof. Alainom Soubigou
v našich žiakoch záujem a povedomie 
o tejto historickej udalosti v Strečne a 
nadobudnuté vedomosti im napomô-
žu k formovaniu ich vzťahu k slobode, 
mieru a demokracii.
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22. apríl je celosvetovo venovaný ak-
tivitám na ochranu prírody.  Motto pre 
rok 2022  je Investujme do našej pla-
néty! Každý má možnosť a priestor in-
dividuálne alebo v rámci skupín potvr-
diť záujem o našu budúcnosť.

V Strečne sa čisteniu prírody venu-
jeme predovšetkým v jarnom období. 
Je zrejmé, že človek na prírodu nedbá. 
Vidieť to predovšetkým na odstavných 
plochách, okolo komunikácií a  na bre-
hoch Váhu. Čierne skládky sú predme-
tom častých riešení a ich likvidácia je 
ekonomicky a ekologicky veľmi zaťa-
žujúca. Preto je potrebné vyzdvihnúť 
aktivity všetkých, ktorí sa u nás zasa-
dzujú o čisté životné prostredie. Deň 
Zeme je jednou z príležitostí prejaviť 
náš vzťah  k nej.
Členovia Poľovníckeho združenia 

Ostredok, o čom píšeme na inom mies-
te, vyzbierali v katastri obce 5 ton od-
padu.

V sobotu 23. apríla už tradične zor-
ganizoval rybársku brigádu Marián 
Oberta – hospodár pre varínsky obvod. 
Zúčastnilo sa jej 19 strečnianskych ry-
bárov – členov MsO Slovenský rybár-
sky zväz Žilina. Čistili brehy Váhu v ka-
tastri obce od Zlatného po hrad, potok 
v doline, „kamennú jamu“ – priestor 
príjazdovej cesty od priemyselného 
parku k bývalému družstvu a lom Baňa 
v katastri Nezbudskej Lúčky. Odpad bol 
rôznorodý, nielen naplaveniny, ale tiež 
pneumatiky či torzá nábytkov... Viac 
ako 5 m3, ktoré doviezli na zberný dvor 
v Strečne. Dobrý pocit z vykonaného si 
po brigáde užili pri guľáši pri kompe.

Odpad zberali i žiaci  základnej školy.
A pridali sa tiež pltníci. Miesto ich 

štartu – Bariérová je ľahko a anonymne 
prístupné. To sa prejavuje aj na čisto-
te tohto priestoru. Iba v časti príjazdu 
a nalodenia na plte vyzbierali viac ako 
desať vriec odpadu.

Možno sa náš vzťah k prírode mení, 
ale praktické skutky o tom nesvedčia. 
Sme na nej závislí, no naďalej ju devas-
tujeme. Nie je to dobrá vizitka, ale pre-
dovšetkým zlá správa pre budúcnosť 
Zeme.                   /pa/

Deň Zeme

Dňa 9.4.2022 sa aj naše poľovnícke združenie Ostredok v Strečne zapojilo do 
akcie Čistý revír = čistá príroda. Napriek mimoriadnej nepriazni počasia sa do ak-
cie zapojilo okolo 30 poľovníkov a priaznivcov prírody a poľovníctva. Akciu sme 
propagovali pomocou plagátov, výzvami cez miestny rozhlas a na facebookových 
a webových stránkach obce Strečno. Vyzbierali sme cca 5 ton triedeného odpadu 
v rámci katastra obce Strečno. Obecný podnik služieb poskytol traktor s kontaj-
nerom na veľkoobjemový odpad a členovia združenia zvážali vytriedený odpad 
vozíkmi na obecný zberný dvor. Likvidáciu odpadu zabezpečila v rámci vlastného 
rozpočtu obec. Po ukončení akcie sme pre uzimených a mokrých účastníkov pri-
pravili občerstvenie - horúcu kapustnicu a čaj. Ďakujeme všetkým zúčastneným 
za účasť, pánovi starostovi aj obecnému podniku služieb za podporu.

Ing. Michal Žák, poľovnícky hospodár PZ

Čistý revír = čistá príroda
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15. apríl bol dátum, keď sa spustila 
registrácia ultratrailového preteku a 
behu Strečnianska mašľa.

Aktivity Klubu slovenských turistov 
Uhlík – hlavného organizátora, ktoré 
zaradili Mašľu do kalendára Slovak 
Ultra Trailu (SUT),  sa prejavili na zá-
ujme od prvého dňa. Predovšetkým 
možnosť zisku troch ITRA bodov za 
absolvovanie 50 km trasy sa odrazili 
na počte on line prihlásených. Dá sa 
povedať, že kapacita päťdesiatky – 
100 pretekárov, je už teraz naplnená.

Sú tam viaceré zaujímavé mená, kto-
ré môžu vlaňajší traťový rekord Pat-
rika Milatu, ktorý však zatiaľ medzi 
prihlásenými nie je, ohroziť.

Dvadsaťpäť kilometrová trať sa tiež 
priebežne zapĺňa štartujúcimi a  už 
teraz možno povedať, že  štvrtý roč-
ník Strečnianskej mašle 25. júna bude 
počtom a zrejme i kvalitou najlepší.

Ako hovorí predseda KST Dušan 
Ďurčo, prvá liga sa v Strečne už dáv-

Aj otvorenie pltníckej sezóny, tradič-
nej akcie od začiatku činnosti Prvej 
pltníckej a raftingovej spoločnosti, s 
r.o., malo kvôli Covidu 19 dvojročnú 
prestávku. Zhromažďovanie v termíne 
Odomykania Váhu bolo v rokoch 2020 
a 2021 nemožné a činnosť v sezóne, 
i napriek uvoľňovaniu počas letných 
mesiacov, značne obmedzená.

Piatok 22. apríla zrejme i preto prišli 
takmer všetci pozvaní. A pltníci sa ich 
prítomnosti nielen potešili, ale v rámci 
svojich možností si ich tiež s vďakou 
uctili. Boli to predovšetkým médiá a 
partneri, ktorí sú pre úspech miestnej 
atrakcie najdôležitejší.

Po privítaní na Gazdovskom dvore za 
sprievodu ĽH Parta s jej hudobnou a 
speváckou zložkou sa všetci odobrali 
na pltisko Bariérová. Pripravené plte a 
krojovaní pltníci ich už očakávali.

Zástupca spoločnosti Pavol Albrecht 
na úvod predstavil význam tejto viac 
ako dvadsaťročnej činnosti pre pod-
poru cestovného ruchu a trvaloudr-
žateľného rozvoja, ktorá má klientelu 
z celého sveta a patrí k významným 
prvkom ponuky cestovného ruchu na 
Slovensku. Podobne privítal všetkých 
i starosta obce Strečno Dušan Štadáni. 

Boli sme potešení, že pozvanie prijal 
i podpredseda parlamentu a podpred-
seda VÚC ŽSK Milan Laurenčík, ktorý 
sa tiež prihovoril prítomným.  Z jeho 
úst tiež sme počuli slová uznania a po-
treby prezentácie regiónu a Slovenska 

tak i tentoraz. Pán dekan Keblúšek vo 
svojej modlitbe vyjadril nádej a túžbu, 
aby pltníci i v nasledujúcich obdobiach 
splavili všetkých s požehnaním a aby 
mali  radosť z prežitého zážitku. Po-
svätil plte a zástupca pltníkov Janko 
Oberta poprosil tiež o božiu ochranu.

To už prichádzal vodník Jurko, aby 
odovzdal kľúč k odomknutiu. Pozdra-
vil všetkých, predovšetkým pltníkov, 
že má z nich radosť a že bude veľmi 
rád, keď i v tomto roku budú plavbou 
predstavovať Strečno a všetko, čo po-
núka.

Po tradičnom akte odomknutia sa už 
plte odrazili a hudba, redaktori a všetci 
zúčastnení sa mohli kochať prírodou a 
cez výklad sa oboznamovať s históriou 
pltníctva na Váhu, ktoré tu je už viac 
ako desať storočí.

Bohaté zastúpenie  televízií – STV, 
TA3, Markíza, Severka, printových mé-
dií – TASR, Žilinský večerník sa prejavi-
lo v publicite pltí ihneď. Šoty v hlavných 
správach vyvolali záujem a pozitívne 
ohlasy. Tiež výzva redaktora TA3 pre 
všetkých, ktorí by chceli byť pltníkom, 
neostala bez odozvy. Zaujímavosťou, s 
ktorou však už majú pltníci skúsenos-
ti, bol tiež priamy – live vstup televízie 
Markíza do mimoriadneho spravodaj-
stva napoludnie o 12.04 hod. 

Zábery televízií boli obohatené i o 
pohľady zhora, ktoré poskytol Miško 
Taraba, ktorý priebeh Odomykania 
snímal dronom.

Po prirazení v prístave sa všetci 
odobrali na občerstvenie na Gazdov-
ský dvor. Priateľskú atmosféru, pocity 
z prežitého splavu iba podporil bohatý 
a profesionálny catering zabezpečený 
Pizzeriou Alžbetka.

Cyril Oberta – predstaviteľ vodníka 
Jurka, zhodnotil tohtoročné otvorenie 
sezóny ako jedno z najlepších. Je určite 
človekom, ktorý to vie posúdiť, pretože 
na činnosti pltníkov je účastný od sa-
mého začiatku.                                /pa/

Strečnianska mašľa - registrácia a stav príprav
no nehrala a Mašľa ho tam 
opäť zaradí.
Čaká ich predovšetkým ohromné 

množstvo práce, aby sa tejto úlohy 
zhostili a nebola to iba krátkodobá 
epizóda. Členská základňa na výroč-
nej schôdzi sa aj tentokrát stotožnila 
s touto úlohou a je pripravená pomá-
hať v procese príprav, počas samot-
ného preteku a samozrejme i po jeho 
ukončení. V prípade potreby je možné 
počítať i s pomocou ďalších dobrovoľ-
níkov.

V tomto čase prebiehajú iniciatívy 
k sponzorskej podpore Mašle. Kto 
by vedel, ako pomôcť fi nančne alebo 
materiálnym zabezpečením, môže 
kontaktovať organizátorov. Za každú 
iniciatívu a podporu vopred ďakujú.

Propagácii a prezentácii Strečnian-
skej mašle sa KST Uhlík venuje prie-
bežne a k zviditeľneniu určite prispel 
v apríli i rozhovor predsedu na face-
bookovej stránke Slovak Ultra Trailu.

Odomykanie Váhu

aktivitami, ktoré využívajú jedineč-
nosť a sú špecifi cké.

Reprezentáciu dlhoročných cezhra-
ničných partnerov, ktorí sa deň pred-
tým stretli na hodnotení činnosti 
Euroregiónu Beskydy v Rajeckých Tep-
liciach, viedla senátorka Poslaneckej 
snemovne Českej republiky a starost-
ka Frýdlantu nad Ostravicí pani Helena 
Pešatová. Vo svojom vstupe srdečne 
poďakovala za pozvanie na plte, ktoré 
už pozná a vyjadrila presvedčenie, že 
nie iba cestou svojich kontaktov a do-
poručení, ale tiež cez prítomných sta-
rostov českej strany Euroregiónu sa so 
Strečnom príde zoznámiť významne 
vyšší podiel tradičnej klientely.

Pltníci majú rešpekt z predstavenia 
svojho produktu a preto zakaždým 
okrem svetskej stránky venujú pozor-
nosť i duchovnej podpore. Bolo tomu 
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súrodencov modlieval a naďalej mod-
lieva v spoločenstve Modlitby Otcov a 
mama zasa v Modlitbách Matiek. Vy-
rastal obklopený samými kresťanmi, 
vrátane starých rodičov. Po troch ro-
koch štúdia  na Kňazskom seminári 
svätého Gorazda v Nitre odišiel štu-
dovať do Ríma. 1. októbra 2020 bol v 
Ríme v Kostole svätého Ignáca z Loy-
oly vysvätený za diakona a ako diakon 
pôsobil vo farnosti Dobrého pastiera 
v Žiline na Solinkách. Za kňaza bol 
vysvätený 12. júna 2021 v Kostole Se-
dembolestnej Panny Márie v Žiline na 
Vlčincoch. Od 1.júla 2021 je kaplánom 
vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline 
na Solinkách.
Oktavia, Žofi a Drevenáková  (1931 
- 1977)
Irmina, Jozefína Gallová  (1927 -  
2014)

Oktavia, Žofi a Drevenáková a Irmina, 
Jozefína Gallová  sa narodili v Strečne. 
Oktavia rodičom Jozefovi a Márii Dre-
venákovcom a Irmina Mikulášovi a 
Agnese Gallovcom.  Obe pracovali ako 
pomocné zdravotné sestry v nemocni-
ci v Martine. Počas tejto práce vstúpili 
do rádu Spoločnosti dcér kresťanskej 
lásky svätého Vincenta de Paul – vin-
centiek. Pracovali v Charitnom dome 
v Pezinku. Octavia žila v Pezinku do 
konca života, Irminu preložili po roku 
1991 do komunity v Košiciach. V roku 
1953 v bývalom kapucínskom klášto-
re v Pezinku zriadili charitný domov 
pre rehoľné sestry, ktoré boli po-
stupne násilne vyvážané z nemocníc. 
Medzi rehoľnými sestrami z rôznych 
rehoľných spoločností sem boli prive-
zené aj sestry vincentky, najmä z veľ-
kej komunity z nemocnice v Martine, 
medzi nimi aj sestry Oktavia a Irmina. 
V Pezinku žili v internácii pod dozo-
rom štátnych zmocnencov. Postupne 
boli sestry z iných rehoľných spoloč-
ností premiestnené do iných charit-
ných domovov a v Charitnom domove 
v Pezinku zostali len sestry vincentky. 
V roku 1955 bol v kláštore zriadený 
charitný domov pre starých a chorých 
kňazov, ktorý existoval až do roku 
2004. Spočiatku mal charakter inter-
načného kláštora, čo sa postupne me-
nilo, zvlášť po roku 1968, keď museli 
odísť štátni zmocnenci. Odvtedy ho 
spravovali kňazi a rádové sestry vin-
centky. Mnohé z nich aj v dôchodko-
vom veku obetavo opatrovali starých 
kňazov až do júna 2004. Zabezpečo-
vali chod charitného domova, službu 
kostolníčok a organistiek, poskytovali 
stravu bezdomovcom, starali sa o hro-
by kňazov na cintoríne a robili veľa 
iných služieb.

Panfília, Terézia Obertová  (1933  - 
2021) 

Narodila sa v Strečne rodičom On-
drejovi a Žofi i Obertovcom. Do Spo-
ločnosti dcér kresťanskej lásky svä-
tého Vincenta de Paul – vincentiek 
vstúpila  ako 18-ročná. Najskôr bola v 
Nitre, kde sa sestry vincentky starali 
v nemocnici o chorých. V roku 1950 
ich deportovali do sústreďovacieho 
tábora v Ladcoch. Odtiaľ odišli do 
kongregácie v Svitavách, kde praco-
vali v Ústave sociálnej starostlivosti. 
V roku 1988 vincentky zo Svitáv odišli 
do kláštora v osade Mendryka (okres 
Svitavy). Pôvodný lovecký zámok v 
Mendryke sa stal od roku 1969 do-
movom pre sestry Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky. Spravuje ho Česká 
katolícka charita pre službu starým 
a chorým sestrám. Sestry komunity 
poskytujú sociálne a zdravotné služby 

»  Dokončenie z predchádzajúcej strany

Jakub Melo

starým a chorým sestrám i ľuďom v 
okolí, ako aj viacpočetným rodinám. 
Taktiež sa venujú pastorácii.
Lucia, Renáta Vintrová  (*1973) 

Jej rodičmi sú Jan a Žofi a Vintrovci 
zo Strečna. Po skončení zdravotnícke-
ho štúdia sa rozhodla vstúpiť do rádu 
Českej kongregácie sestier dominiká-
nok so sídlom v Brne, Veveří. Stará sa 
o seniorov a zdravotne postihnutých 
v Domove pokojnej staroby s celo-
dennou starostlivosťou (Domov po-
kojného stáří) v Brne, ktorý spravuje 
Diecézna charita v Brne.

Naša veľká vďaka patrí rodinám 
kňazov a rádových sestier za poskyt-
nutie informácií a Hanke Kadašiovej 
za to, že sa s nami podelila o svoje 
osobné zážitky.

Anna Melišová a Patrik Oberta

5. strana2/2022

Ján Ťurek, konateľ spoločnosti Slovak 
Parcel Service.

Hlohy obyčajné, ktoré kvitnú začiat-
kom leta, sú stromy dorastajúce až do 
10 metrov a majú husto obrastené ko-
náre, preto poskytnú obyvateľom tieň 
počas horúcich mesiacov. Typickou 
farbou je červená alebo ružová, ktorú 
symbolizujú najmä plody. Zvyknú sa 
z nich robiť čaje alebo lekváre využí-
vané na podporu mentálnej pohody či 
kardiovaskulárneho systému. 

Ide o stromy obľúbené aj pre živočí-
chy, ktoré na nich nachádzajú potravu 
a úkryt. Celá 62-členná stromová alej 
bude lemovať obec Strečno. „Nevieme 
sa dočkať, kedy začnú hlohy kvitnúť, 
je to vždy nádherný úkaz. Chceme na-
šim obyvateľom čo najviac spríjemniť 
prostredie a neustále zlepšovať život v 
obci a takéto príjemné dreviny k tomu 
rozhodne prispievajú. Ďakujeme kurié-
rom zo Slovak Parcel Service, že nám 
pomohli,“ vysvetľuje Dušan Štadáni.

Slovak Parcel Service má v obci 
Strečno aj regionálne doručovacie 

Strečno budú zdobiť desiatky nových stromov
»  Dokončenie z 1. strany centrum – aj to bol dôvod, prečo sa s 

výsadbou stromov pokračovalo na Po-
važí. V roku 2021 vysadili kuriéri 32 
japonských čerešní v Budimíre. Ide o 

dlhodobú stratégiu najväčšej kuriér-
skej spoločnosti na Slovensku – vysa-
diť čo najviac stromov v jednotlivých 
regiónoch. 

Milí záhradkári, s končiacim aprílom 
sa nám, záhradkárom – ovocinárom, 
končí obdobie intenzívnej starostli-
vosti o ovocné stromy a nastáva ob-
dobie pracovného oddychu na našich 
zeleninových záhradkách.

V marci a v apríli sme uskutočnili 4 
verejné bezplatné kurzy a niekoľko 
individuálnych ukážok rezu ovocných 
stromov, a to vo farskej záhrade, ale 
aj v záhradách občanov, ktorí nám 
ochotne umožnili realizovať rez na 
ich ovocných stromoch, za čo im veľ-
mi ďakujeme. 

Už prvý kurz nás prekvapil pomer-
ne hojnou účasťou a tešili sme sa, že 
si naši záhradkári uvedomujú potre-
bu kvalitnejšej starostlivosti o svoje 
ovocné stromy. Tie ďalšie však, čo sa 
týka účasti, už neboli také úspešné. 
Napriek tomu sme však niekoľkých 
skalných záujemcov, a čo je ešte po-
tešujúcejšie, aj záujemkýň, zasvätili 
do techník správneho rezu ovocných 
stromov. Nízka účasť nás veru nepo-
tešila, keďže síce vidíme v záhradách 
nové ovocné stromčeky, týmto ale úpl-
ne chýba správny alebo aspoň nejaký 
povýsadbový rez, ktorý by im umožnil 
naplno prospievať. Obdobne nás ne-
teší, keď vidíme, ako sa naši občania 
doslova celé dni trápia so strihaním 

Záhrady sa zobúdzajú
stromov, ktoré by bolo možné správne 
ošetriť za pár desiatok minút. Nádeja-
me sa preto, že sa naše kurzy stretnú v 
budúcnosti s väčším ohlasom.

Koncom marca sme pomáhali s 
výsadbou novej aleje  pri chodníku 
vedúcemu k priemyselnému parku, 
ktorú sponzorovala fi rma Slovak Par-
cel Service. Vysadilo sa tu 62 stromov 
hlohu obyčajného, ktoré, ako dúfame, 
skrášlia naše prostredie a tiež ako pô-
vodný ovocný druh s množstvom za-
ujímavých liečivých účinkov podporí 

aj biodiverzitu nášho životného pro-
stredia.

V lete zatiaľ plánujeme aspoň jednu 
ukážku letného rezu ovocných stro-
mov a niekoľko ďalších aktivít, o ko-
naní ktorých sa budete môcť dozve-
dieť na našej facebookovej skupine.

Prajeme vám mnoho príjemných 
chvíľ vo vašich záhradkách a, prosím, 
nebojte sa pochváliť vašimi pestova-
teľskými úspechmi na našej faceboo-
kovej skupine.

Samuel Beháň, Dušan Štadáni



6. strana 2/2022

V dňoch 11. – 19. júna 2022 sa v našej farnosti budú konať sväté misie

„Kristus sa vyhlásil za Božieho Syna, 
ktorý v úzkom spojení s Otcom bol 
uznaný za takého učeníkmi a dokázal 
svoje slovo zázrakmi a zmŕtvychvsta-
ním. Cirkev ponúka ľuďom evanje-
lium, prorocký dokument, ktorý dáva 
odpoveď na otázky a záležitosti ľud-
ského srdca a zostáva vždy „blahoz-
vesťou“. Cirkev nemôže prestať ohla-
sovať, že Ježiš prišiel, aby zjavil tvár 
Boha a zaslúžil sa skrze kríž a vzkrie-
senie o spásu pre všetkých ľudí.“                                                                                

Ján Pavol II.: encyklika Redemptoris 
misio 

Na svätej omši 5. marca 2022 nám 
náš pán farár Michal Keblušek s ra-
dosťou oznámil, že ak Boh dá, v dňoch 
11. – 19. júna 2022 sa  budú v našej 
farnosti  konať misie, čo je mimoriad-
na udalosť v živote farnosti a poprosil 
nás, aby sme sa modlili za ich požeh-
naný priebeh. 

Cirkev bola od svojich počiatkov 
misionárska. Poslaním misionárov je 
ohlasovanie evanjelia po celom svete. 
Ohlasujú ho v zahraničí, ale i doma. 
Jednou z foriem ohlasovania sú aj 
ľudové misie vo farnostiach. Cieľom 
misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po 
Bohu a obrátiť sa k nemu celým srd-
com. Sú duchovnou obnovou farnos-
ti, ktorá privádza ľudí k životu podľa 
evanjelia, podľa Krista. Ľudové misie 
sú duchovnými cvičeniami pre celú 
farnosť a slúžia na prehĺbenie viery 
tých, čo veria, aby sa tak oni stávali 
misionármi pre tých, ktorí neveria, 
alebo svoju vieru nežijú naplno. Je to 
požehnaný čas pre farnosť, v ktorom 
sa milujúci Boh chce zastaviť v dome 
každého jedného a ponúka mu svoju 
milosť. Zároveň nám ukazuje našu 
cestu ku skutočnému cieľu života. Je 
to čas návratu k hodnotám evanjelia, 
k tomu, čím sme sa stali pri našom 
krste a obohatili pri prijímaní eucha-
ristie, sviatosti birmovania či man-
želstva alebo kňazstva. Ľudové misie 
sú časom obrátenia. Ich podstatou je 
možnosť počuť živé a účinné Božie 
Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Sú 
pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú po-
vzbudenie vo viere.

Sväté misie sa v strečnianskej far-
nosti konali v januári 1906 za pôso-
benia farára Vincenta Baroša. Veľa o 
nich nevieme, len to, čo sa dochovalo v 
archivovanej dobovej tlači. Píše o nich 
duchovný časopis kňazstva česko-
slovanského  Rádce duchovní, ročník 
XIII, číslo 1 – 12 z roku 1906.  Na prvej 
strane časopis uvádza: „Sv. missie v 
Strečnu, diecese  nitranská v Uhrách, 

konaná od 18. do 26. ledna. Dobrý lid 
vážil si těchto duchovních hodů. Sva-
té svátosti přijalo 940 věrících“. Misie 
odbavovali pátri redemptoristi z Kon-
gregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa 
(Congregatio Sanctissimi Redempto-
ris) zo Svaté hory pri Příbrami.
Ďalšie sväté misie sa v strečnian-

skom kostole konali od 26.decembra 
1922 do 2.januára 1923, keď v Streč-
ne pôsobil farár Pavol Chilko. Odbavo-
vali ich pátri redemptoristi z kláštora 
v Podolínci, páter František Ševčík, 
prvý superior kláštora, neskôr rektor 
kláštora a páter Ján Pluhár. V januári 
1924 sa konala obnova svätých misií. 
Odbavovali ich pátri Ševčík a  Novák. 
Pred kostolom bol na ich pamiatku  
postavený misijný kríž. 

O konaní ďalších misií v Strečne sa 
nezachovali žiadne písomné správy. 
Jediným dôležitým a významne roz-
hodujúcim dôkazom o konaní misií v 

Strečne bol rok 1946 uvedený na mi-
sijnom kríži pred kostolom, ktorý už 
dnes neexistuje, ale pohľad naň dlhé 
roky sprevádzal mnohých pamätní-
kov zo Strečna. 

Aj napriek tomu, že stránky z farskej 
kroniky z  obdobia po druhej svetovej 
vojne, keď začalo veľké prenasledo-
vanie katolíckej Cirkvi, boli pravde-
podobne vtedajšou štátnou mocou 
odstránené, podľa údaju z misijného 
kríža je možné predpokladať, že svä-
té misie v Strečne sa konali aj v roku 
1946 počas pôsobenia strečnianske-
ho farára Ľudovíta Nereču.  

30. júla 1992 sa správca strečnian-
skej farnosti Ľubomír Guniš dožil 50 
rokov. Pri tejto príležitosti sa konala 
slávnostná svätá omša, ktorú konce-
lebrovalo osemnásť kňazov a bol po-
svätený novopostavený misijný kríž 
pred farským kostolom.                                         

-AM-

V marci tohto roku oslávil manžel-
ský pár Pavol a Elena Bukovinskí  60 
rokov spoločného života – diamanto-
vú svadbu (3.3.1962). Pri ich vzácnom 
životnom jubileu sme im boli s p. sta-
rostom v mene vedenia obce zablaho-
želať a prejaviť im úctu a uznanie za 
spoločne prežité roky.  Želáme im, aby 
predovšetkým v dobrom zdraví pre-
žili ešte dlhé roky v spoločnom man-
želstve. Nech mozaika ich jesenného 
života je popretkávaná radosťou, spo-
kojnosťou a rodinnou pohodou.

Beáta Badibangová, zástupkyňa sta-
rostu

Diamantová svadba
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22. augusta toho roku. Prvé rehoľné 
sľuby zložila 5. mája 1937. Prijala re-
hoľné meno Mary Grace (Mária Grá-
cia). Sestra Mary Grace učila deti od 
prvej do šiestej triedy vo farských ško-
lách v štátoch Connecticut, Ohio, New 
York a v Škole svätého srdca na North 
Main Street vo Wilkes-Barre takmer 
60 rokov. Zúčastňovala sa aj na ná-
boženských výchovných programoch. 
Po odchode do strediska starostlivos-
ti o staré a choré sestry Maria Hall v 
Danville v roku 2001 zostala produk-
tívnou členkou tamojšej komunity 
nielen tým, že sa zúčastňovala služby 
modlitby a starostlivosti, ale pôsobila 
aj ako recepčná, vykonávala kuchár-
ske povinnosti, doučovala a pomáha-
la na oddelení umeleckých remesiel. 
Zomrela v piatok 7. októbra  2011 vo 
veku 97 rokov v Emmanuel Center, 
centre opatrovateľskej starostlivosti 
Rádu sestier svätých Cyrila a Metoda 
v Danville, Montour County v Pensyl-
vánii. Pochovaná je na Cintoríne Rádu 
sestier svätých Cyrila a Metoda v Dan-
ville.

Srdcia súrodencov Štefana a Anny 
Janekovcov po celý ich život patrili aj 
Slovensku a Strečnu. Ich túžba vidieť 
miesto ich koreňov bola nástojčivá. 
Po Nežnej revolúcii sa im podarilo 
nadviazať kontakt s rodinou v Streč-
ne. Štefanovi sa už nesplnil sen, pre-
tože umrel v roku 1993, ale osemde-
siatročná Anna v roku 1994 strávila 
na Slovensku tri pre ňu nádherné a 
nezabudnuteľné týždne. Strávila ich 
v rodine Mariána Kadašiho, členovia 
ktorej jej poukazovali veľa pôvabných 
kútov Slovenska, ako Vysoké Tatry, 
Bojnice či pre ňu nevýslovne milý Slo-
venský betlehem v Rajeckej Lesnej. 
Najdojemnejšie chvíle však strávila 
návštevou pre ňu významných miest 
Strečna a okolia, kde strávila dlhý čas 
v kostoloch a na cintorínoch pri hro-
boch svojich predkov. V roku 2009  ju 
zasa Kadašiovci navštívili v Danville. 
A čo bolo na Anne Mary Grace výni-
močné a obdivuhodné? Jej slovenskí 
príbuzní boli svedkami jej čistej, pod-
ľa slov Hanky Kadašiovej, „perfektnej“ 
slovenčiny.
Michal Pásztor – kňaz, syn Jarmily 
Klocáňovej 

Michal Pásztor sa narodil 19.apríla 
1979 v Žiline rodičom Petrovi Pászto-
rovi a Jarmile, rod. Klocáňovej. 6. mája 
1979 ho v strečnianskom kostole po-
krstil dôstojný pán Ľubomír Guniš. 
Michalova mama, Jarmila Klocáňová 
sa narodila 13.októbra1955 rodičom 
Vincentovi a Anne Klocáňovcom. Od 
detstva žila s rodičmi a súrodencami 
v Strečne v kresťanskom prostredí. 

Keď sa vydala, so svojou rodinou žila 
v obci Kraľovany, v okrese Dolný Ku-
bín. Michal Pásztor bol po ukončení 
štúdia v Kňazskom seminári biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitu-
le vysvätený za kňaza 21. júna 2008. 
Primície mal 28. júna 2008 v kostole 
Božského srdca v Stankovanoch. Na 
druhý deň  sa v kostole v Strečne ko-
nala slávnostná ďakovná svätá omša 
novokňaza Michala Pásztora, ktorý sa 
považuje za strečnianskeho rodáka, za 
veľkej účasti strečnianskych farníkov. 
Michal Pásztor pôsobil po kňazskej 
vysviacke ako kaplán v Spišskej No-
vej Vsi. Od 1.júla 2011 bol kaplánom 
v Kežmarku, od 8. júla 2015 v Likavke, 
od 6.júla 2016 v Liptovskej Lúžnej, od 
10.júla 2018 v Likave. Od 1.júla 2020 
je kooperátorom, čiže výpomocným 
duchovným, v Stankovanoch v okrese 
Ružomberok. 

skym rodákom, pretože sa zo Strečna 
odsťahovali do Belej, keď mal štyri 
roky. Vyrastal v rodine obklopený 
kresťanskou láskou. 15. júna 2013, 
po absolvovaní Rímskokatolíckej cy-
rilometodskej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
bol vysvätený za kňaza vo Farskom 
kostole Sedembolestnej Panny Márie 
v Žiline na Vlčincoch. Primície sa ko-
nali 16. júna 2013 v kostole svätej Má-
rie Magdalény v Belej. Na vysviacku a 
primíciu bol do Žiliny a Belej pozvaný 
novokňazom aj starosta Strečna a zú-
častnili sa ich aj naši farníci. V piatok 
21. júna 2013 novokňaz Pavol Ďurana 
celebroval svoju prvú svätú omšu aj v 
Strečne. Okrem farára strečnianskej 
farnosti  Ladislava Guru sa jej zúčast-
nil aj dôstojný pán Ľubomír Guniš, 
kňaz, ktorý Pavla počas svojho pôso-
benia vo farnosti Strečno pokrstil. Na 

Pavol Ďurana – kňaz, syn Márie Ka-
dašiovej

Pavol Ďurana sa narodil 13. marca 
1988 v Žiline. Pochádza z Belej. Jeho 
rodičmi sú Milan Ďurana, pochádzajú-
ci z Belej a Mária, rod. Kadašiová. Mat-
ka Pavla Ďuranu pochádza zo Strečna. 
Narodila sa 6. februára 1962 manže-
lom Jakubovi a Margite Kadašiovcom 
zo Strečna. Pavol Ďurana je strečnian-

konci omše predniesli novokňazovi 
Pavlovi Ďuranovi ďakovné príhovory 
zástupcovia staršej a mladej generá-
cie obyvateľov Strečna, ako aj starosta 
obce Strečno. Pavol Ďurana bol v ob-
dobí rokov 2013 až 2015 kaplánom 
vo farnosti Martin – Sever, v rokoch 
2015 – 2019  vo farnosti Pruské. Od 
roku 2019 bol kaplánom vo farnos-
ti Púchov. Od 1.júla 2021 pôsobí ako 
kaplán vo farnosti Oščadnica.
Jakub Melo – kňaz, syn Ivana Mela

Narodil sa v roku 1995 v kanadskej  
Ottawe, kde jeho otec študoval fyziku. 
Jakubov otec, Ivan Melo, pochádza zo 
Strečna, kde vyrastal spolu so súro-
dencami Dušanom a Mariánom. Ich 
rodičmi boli Mikuláš a Božena Melovci 
zo Strečna. Od dvoch rokov Jakub vy-
rastal v Žiline, na sídlisku Hájik. Podľa 
jeho slov, veľký vplyv na jeho rozhod-
nutie stať sa kňazom malo požehnané 
rodinné zázemie. Otec sa za neho i za 

Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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Gašpar Kadaš (Kadas/Kadass 
Casparus)

Z datábazy registrov  študentov je-
zuitských gymnázií 17. – 18. storočia 
(Jezsuita gimnáziumok diákjai, 17 – 18 
század, A pozsonyi  jezsuita gimná-
zium diáksága, Anyakönyviadattár, 
1650 – 1773) vyplýva, že v roku 1689 
bol študentom jezuitského gymnázia 
v Bratislave 10–ročný katolík uhor-
skej národnosti, Nobilis (šľachtický 
titul zemana) Kadas/Kadass Caspa-
rus (Gašpar Kadaš) zo Strečna, ktoré 
bolo súčasťou  Trenčianskej stolice. 
Štúdium ukončil v roku 1692. Z diela 
Zemianske rody v Žiline autorky Dan-
ky Majerčíkovej, ktoré vydalo Kysucké 
múzeum v Čadci v roku 2016, sa do-
zvedáme, že zeman Ondrej Kadaš bol 
od roku 1669 zapísaný ako posses-
sionates (vlastník, držiteľ) horného 
okresu Trenčianskej stolice. Vlastnil 
dom číslo 25, pôvodne č. 9, na Mari-
ánskom námestí v Žiline. Táto zemian-
ska rodina mala vlastný erb. V roku 
1703 sa Ondrej spomína ako provízor 
(správca) strečnianskeho panstva. Bol 
ženatý s Barborou Aponiovou a mali 
niekoľko dcér a syna Gašpara, ktorý v 
roku 1725 predal kadašovský majer. 
Dcéra Barbora sa vydala za zemana 
Mikuláša Suňoga z Divinky, kde vlast-
nili kaštieľ. Ďalším Ondrejovým prí-
buzným bol zrejme aj Martin Kadaš, 
ktorý bol na začiatku 18. storočia ži-
linským richtárom. V roku 1703 sa v 
Žiline spomína Anna Kadašová, ktorá 
s manželom Ladislavom Smrečánim 
žila pravdepodobne v Strečne. Aj v 
konskripcii s údajmi urbáru z panstva 
Strečno z 18. apríla 1705 sa spomína 
Ondrej Kadaš ako užívateľ pozem-
ku  v Strečne. Aký bol životný príbeh 
malého študenta jezuitského gymná-
zia, Gašpara Kadaša zo Strečna, nie je 
známe. Nie je známe, či sa jeho život 
orientoval svetskou, rehoľnou alebo 
kňazskou cestou. Isté však je, že Ka-
dašovci – Kadašiovci žijú v Strečne 
dodnes.
Súrodenci Štefan Janeka, kňaz a 
Anna Mária Grácia Janeková, rádo-
vá sestra

V dome vysťahovalcov zo Strečna 
do Spojených štátov amerických, Jána 
Klocáňa a jeho manželky Márie, rod. 
Štadáni, v americkom Hazletone, v 
osade Tresckow, vyrástol Štefan Jane-
ka (*1.11.1908 v Strečne), ktorý prišiel 
v roku 1913 do Ameriky za svojím 
otcom, Strečňanom Štefanom Jane-
kom (*1881v Strečne), spolu s mamou 
Štefániou, rod. Ilovskou, (*1880 v 

Strečne). Rok po ich príchode sa man-
želom Janekovcom narodila dcéra 
Anna (*17.7.1914, Tresckow, County 
Carbon). Súrodenci Štefan a Anna mali 
neskôr ešte sestry Margaret a Mary, 
ale tie zomreli. Priezvisko Janeka sa v 
Spojených štátoch poangličtilo na Ya-
neka. Štefan a Anna boli otcom Štefa-
nom, matka im zomrela v roku 1917, 
vedení láske k Bohu a jemu zasvätili 
celý svoj život. Manželia Klocáňovci 
nemali deti a pani Mária Klocáňová 
Janekovým deťom s veľkou láskou 
nahrádzala mamu.  Štefan sa stal ka-
tolíckym kňazom a Anna rehoľnou 
sestrou.

bol vymenovaný v októbri 1956. Ako 
pastor pôsobil v Kostole svätého An-
tona v Larksville a od septembra 1972 
v Kostole svätého Jána Nepomuckého 
vo Freedlande, ktorý bol jeho posled-
nou pastoračnou stanicou. Po ukon-
čení pastoračnej činnosti bol v sep-
tembri 1984 vyhlásený za emeritného 
pastora Cirkvi svätého Jána Krstiteľa. 
Zomrel vo veku 84 rokov v pondelok 
8. marca 1993 v komunite osobnej 
starostlivosti Maria Joseph Manor v 
Danville. Pohrebné obrady spojené s 
koncelebrovanou omšou vysluhoval 
scrantonský biskup reverend James C. 
Timlin.  Konali sa  v kostole Najsvätej-
šieho srdca Ježišovho vo Wilkes-Bar-
re. Pochovaný je na cintoríne Svätého 
srdca Ježišovho v Dallase. Kňaz Šte-
fan Janeka bol počas svojej kňazskej 
činnosti rešpektovanou osobou. Aj v 
rámci komunít bol neraz volaný na 
vykonávanie náboženských obradov. 
Stačí spomenúť, že ako kňaz prišiel 
odprevadiť na druhý svet aj toho, kto 
v Amerike pomohol ich rodine, Jána 
Klocáňa. Na svoju rodnú obec Streč-
no a blízku rodinu nikdy nezabudol. S 
príbuznými neustále písomne komu-
nikoval a niekedy im fi nančne vypo-
máhal. 

Kňazi s pôvodom zo Strečna a rádové sestry zo Strečna

Štefan Janeka (Stephen J. Yaneka)
navštevoval  Verejnú základnú školu 
v Tresckowe. Stredoškolské štúdium 
absolvoval na Strednej škole sväté-
ho Gabriela v Hazletone. Nasledovali 
štúdiá na Kolégiu svätého Františka v 
Lorette. Teologické štúdium ukončil v 
Seminári na Hore Svätej Márie v Em-
mitsburgu. Kňazskú vysviacku prijal 
11. júna 1938. Primičná omša sa ko-
nala v nedeľu 12. júna 1938 v Kosto-
le svätého Michala v osade Tresckow. 
Po vysviacke ho scrantonský biskup 
Wiliam J. Hafey poveril vykonávať po-
mocníka pastora Kostola svätej Teré-
zie v Shavertowne. V roku 1938 pôso-
bil aj v baníckom meste Wilkes-Barre, 
kde pôsobil aj známy slovenský farár 
a vynálezca Jozef Murgaš. Potom slúžil 
ako asistent pastora Kostola Svätého 
ruženca v Ashley. Nasledovali Kostol 
svätého Štefana v Plymouthe, Kostol 
Svätej Márie v Mount Pocono, Kostol 
svätého Jána vo Freelande, Kostol svä-
tého Jakuba v Jessupe, Kostol svätého 
Jozefa v Hazeltone a Kostol svätého 
Jozefa v Nanticoke. Za pastora Kos-
tola Nanebovstúpenia v Mocanaqua 

Anna Mária Grácia Janeková (Anna 
Mary Grace Yaneka) ako dieťa na-
vštevovala, podobne ako jej brat Šte-
fan, Verejnú základnú školu v Tresc-
kowe a Strednú školu svätého Gabriela 
v Hazletone. Absolvovala Akadémiu 
svätého Cyrila v Danville. Bakalársky 
diplom získala na Marywoodskej uni-
verzite v Scrantone. 1. februára 1935 
vstúpila do Rádu sestier svätých Cyri-
la a Metoda a ako novicka bola prijatá 
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Bratia a sestry, neraz sme v živote 
svedkami nezvyčajných príbehov. Za-
iste medzi ne patrí i tento.  

Bol chladný začiatok leta. Matka do-
volila 14-ročnému Kurtovi a 12-roč-
nému Martinovi ísť sa hrať na obľú-
benú pláž, ale zakázala im kúpať sa. 
Keď chlapci prišli na pláž, videli diev-
čatá, ktoré im z vody zúfalo mávali a 
kričali. Boli to deti bohatého gazdu. 
Na mori sa kolísal malý gumený čln, 
sedela v ňom 4-ročná Helga. Dievčatá 
rozprávali, že vietor odtrhol uviazaný 
čln, v ktorom sa malá hrala, a zahnal 
ho na more. Ich 9-ročný brat bežal do 
dediny, aby privolal pomoc. 

Kurt si uvedomil, že cesta do dediny 
trvá 45 min a za ten čas bude čln veľ-
mi ďaleko na mori. Bez rozmýšľania 
skočil do rozbúreného mora. Záchran-
ná akcia trvala vyše hodiny. Kurt bol 
veľmi vysilený, ale podarilo sa mu 
dievčatko zachrániť. Studené more 
však urobilo svoje, trvalo dlho, pokiaľ 
sa podchladený Kurt spamätal. Jeho 
prvá otázka znela: „Kde je dievčatko?“ 
Martin povedal: „Dievčatá s ním rých-
lo utekali domov.“

Po čase sa Kurtova rodina presťaho-
vala. O 20 rokov bol Kurt s matkou na-
vštíviť príbuzných. Medzi príbuznými 
stretol i Helgu – dievčatko, ktoré ke-
dysi zachránil. Zaľúbili sa do seba a po 
čase sa vzali. Po 5 rokoch šťastného 

manželstva pri jednej príležitosti po-
vedal Kurt svojmu bratovi Martinovi: 
„Som šťastný, že som pred 25 rokmi 
práve ja mohol zachrániť Helgu. Za-
chránil som si ju vlastne pre seba.“

Prečo spomínam tento príbeh? Je 
veľmi symbolický a môže nám po-
môcť lepšie pochopiť a hlbšie prežiť 
veľkonočné obdobie, ktoré opäť pre-
žívame. Je to obdobie, počas ktorého 
si pripomíname ten najnezvyčajnejší 
príbeh, čo sa odohral v dejinách ľud-
stva. V ňom išlo nielen o záchranu 
jedného človeka na niekoľko rokov, 
ale o záchranu každého z nás, celého 
ľudstva, a to na celú večnosť. 

Iba v Kristovej smrti a jeho zmŕt-
vychvstaní má život každého človeka 
zmysel a cenu, lebo od tej chvíle žiad-
na obeta, utrpenie a najmä smrť ni-
koho nie je zbytočná. Avšak či sa táto 
najcennejšia pravda našej viery stane 
skutočnou, záleží len od nás, od našej 
túžby prehlbovať svoj život viery. K 
tomu by nám mali pomôcť i blížiace sa 
misie v našej farnosti. Budem úprim-
ný keď prezradím, že  po príchode do 
tejto farnosti bola moja prvá túžba 
konať misie. Nakoľko pátri redempto-
risti z Kongregácie Najsvätejšieho Vy-
kupiteľa, ktorí majú charizmu na toto 
dielo, mali už misijný program naplá-
novaný na dlhšiu dobu a do toho ešte 
prišla pandémia, nepodarilo sa misie 

Žiť vzkrieseného Krista

uskutočniť skôr. Bol som vďačný Pánu 
Bohu, keď som dostal  oznámenie o 
termíne misií.

A teraz  to  dôležité:  Čo sú to misie,  
čo je ich náplňou? Mnohým, najmä 
mladším, tento pojem veľa nehovorí.

Misie sú akoby veľká duchovná ob-
nova celej farnosti vedená viacerými 
kňazmi (v našej farnosti spomínaný-
mi redemptoristami), ktorí podľa sta-
vov (deti, mládež, rodiny, muži, ženy, 
trpiaci, starí ľudia...) povzbudzujú 
svojimi príhovormi k hlbšiemu pocho-
peniu mnohých kresťanských právd a 
najmä tej najväčšej - Kristovho víťaz-
stva nad jeho i našou smrťou. Taktiež 
vysluhovaním sviatostí pomáhajú po-
sväcovať naše životy, a tak ich viac za-
merať na to najdôležitejšie – lásku k 
Pánu Bohu a k blížnemu.  

Dnes už sv. Matka Tereza,  na ktorú 
si starší veriaci dobre pamätajú,  na 
otázku, ako dokáže tak úžasne pre-
žívať svoj ťažký život, odpovedala: 
„Celý život musí byť v nás radosť, kto-
rá pramení z Ježišovho zmŕtvychvsta-
nia. Táto radosť však spočíva v každo-
dennom hrdinskom živote viery.“ 

Kiežby nastávajúce misie každému 
z nás pomohli k takému životu viery, 
ktorý by priniesol do našich životov 
pravý  pokoj a radosť, čo už teraz kaž-
dému prajem a vyprosujem.

 Mons Michal Keblušek, farár

Interiér obradnej miestnosti Domu smútku Strečno po rekonštrukcii fi nancovanej z dotácie Programu rozvoja vidieka a vlastných pros-
triedkov obce
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Dušan Ďurčo je nám všeobecne známy. Jeho aktívny záujem o Strečno a dianie v 
ňom sú možno geneticky dané. Ale je to predovšetkým osobný vzťah a vklad pre 
množstvo obecných aktivít, v ktorých,  a to je potrebné zdôrazniť, nezištne pôsobí. 
Vnímal som ho odjakživa, ale priamo sme prišli do kontaktu až v období, ktoré 
považujem za najvýznamnejšie pre rozvoj Strečna. V čase, keď bolo iba na nás, ako 
sa budeme rozvíjať.

Naším prvým osobným, ale i pracovným  vzťahom pre  obec, bolo založenie Streč-
nianskeho hlásnika. 

Jeho ochota, skúsenosti a odbornosť sa prejavovali i ďalších oblastiach komunál-
neho života. Bol pri zrode a rozvoji detského folklóru, zapája sa do kultúrneho dia-
nia a jeho najnovším naplnením sa javí práca v Turistickom oddiele Uhlík. Je dlho-
ročným poslancom obce a v súčasnosti ako predseda fi nančnej komisie prichádza 
nielen s návrhmi  na komunálny rozvoj, ale v súčinnosti s obecným úradom a sta-
rostom je pri návrhoch a posudzovaní prakticky všetkých závažných rozhodnutí.

Dušan, Strečniansky hlásnik robíme 
spolu bez prestávky takmer tridsať 
rokov. Tvoju počítačovú zdatnosť a 
grafi cké schopnosti využíval tento 
zdroj miestnych informácií od prvého 
čísla. Techniky boli rôzne, samozrej-
me poplatné dobe, ale myslím, že za 
vzhľad obecných novín sme sa nikdy, 
práve vďaka tebe, nemuseli hanbiť. 
Pri tvorbe takmer každého čísla sa 
stretávame a ja obdivujem nielen tvo-
ju zručnosť, ale tiež trpezlivosť, neza-
ujatosť a snahu prezentovať Strečno 
tak, aby boli jeho čitatelia nielen hrdí 
na miestny rozvoj, ale tiež účastní dia-
nia. Obsah Hlásnika spolu s vizuálom 
sú prakticky stále vnímané pozitívne. 
Čo pre teba znamenajú naše noviny?

Dodnes si pamätám, ako sme s 
bratom Palom ukladali v roku 1994 
články na stránky a neustále zväčšo-
vali, zmenšovali, strihali, aby sme sa 
dopracovali k výsledku. Dnes, po 28 
rokoch sa technológie neuveriteľne 
posunuli a ja som rád, že som mohol 
byť pri tom.

Osobne som grafi cký samouk a vždy 
som sa tomu venoval hlavne ako ko-
níčku, no myslím, že sa nám spoločne 
s tebou podarilo udržať naše noviny 
na solídnej úrovnim, či už grafi ckej, 
ale aj obsahovej. A tak, ako teba baví 
sledovať, ako sa napĺňajú prázdne 
stránky novín, mne sa páčia naše spo-
ločné debaty o hľadaní možnosti roz-
voja Strečna.

Strečniansky hlásnik sa stal za svoju 
históriu zdrojom veľkého množstva 
informácií a zdrojom pre rôzne štu-
dentské a vedecké práce, čo je tak isto 
ocenenie hlavne pre autorov novín. 
Naše noviny sú od začiatku tvorené 
hlavne ako pamäť našej obce a ako 
povedal jeden múdry pán Churchill 
– „Národ, ktorý zabudne na svoju mi-
nulosť, nemá budúcnosť“, tak toto je 
pre mňa asi to najpodstatnejšie, pre-

zaujať. Napríklad momentálne bu-
dovaná krížová cesta sa určite stane 
veľkým lákadlom pre návštevníkov 
Strečna.

Celá tvoja rodina sa vložila i do 
rozvoja kultúry. Hajovčekom i Hajo-
vom prešli Katka s Miškom a bola to 
nielen príležitosť naučiť sa spievať, 
tancovať a hrať. Kvalita súborov im 
prinášala i prináša uznanie v nielen 
celoslovenskom rámci.  Poznajú ich 
vďaka cezhraničným vzťahom tiež v 
Poľsku a Českej republike, ale napr. 
i v Macedónsku a Bulharsku. Tvoja 
spolupráca so súbormi bola, predpo-
kladám, nielen záujmom o osobnost-
ný rozvoj detí, ale tiež si tam videl 
priestor na svoj a Julkin príspevok k 
práci vo sfére, ktorá vyžaduje súčin-
nosť rodín, zachováva tradície, rozví-
ja ducha i telo mladej generácie. 

K folklóru som sa dostal skôr okľu-
kou, keďže ja mám zakázané spievať 
a hrať, kto ma počul, vie prečo :). Ale 
áno, keď prišiel brat Palo s myšlien-
kou vytvoriť v Strečne folklórny sú-
bor, pustil som sa ním do toho, preto-
že to zapadalo do toho môjho záujmu 
o zviditeľňovanie obce. Oslovili sme 
Ľubku Kučerovú, ktorej rodina sa už 
vtedy venovala folklóru a ona spoloč-
ne s rôznymi folklórnymi pedagógmi 
vybudovala súbor, ktorý je dnes jed-
ným z najlepších v žilinskom regióne 
a nestratí sa ani na celoslovenských a 
medzinárodných podujatiach.

Rovnako ako ste vy vytvorili príle-
žitosť cestovať v rámci Klubu pria-
teľov Francúzska, aj folklórny súbor 
umožnil veľkému množstvu našich 
detí spoznávať rôzne kúty Slovenska 

Dušan Ďurčo -  príklad patriotizmu a angažovania

čo som stále pri ich tvorbe.

Ďurčovci – tvoj otec a súrodenci, vy-
dali prvú monografi u o Strečne. Gra-
fi cká úprava je tvojim dielom. Tiež si 
vytvoril viaceré propagačné materiá-
ly a bulletiny na propagáciu Strečna, 
jeho spoločenských zložiek a športu. 
V súčasnosti si členom komisie pre 
tvorbu knihy Strečno 700. Strečno 
a jeho danosti z neho robia „relatív-
ne ľahkú“ tému. Pretože je miestom 
mimoriadneho bohatstva a nikdy ne-
budeme môcť povedať, že už nie je o 
čom. Máš tiež taký názor a v čom vidíš 
možnosti našej prezentácie?

Opäť sa vrátim kúsok do minulosti. 
Keď som sa vrátil po vysokej škole 
do Strečna a moje gény po rodičoch 
ma doviedli k tomu, aby som  začal 
rozmýšľať o možnostiach našej obce, 
všade som čítal Vrátna, Terchová, 
Rajecké Teplice a podobne. Mali sme 
síce hrad, ale naša obec bola pre všet-
kých len krátka zastávka na trase do 
Tatier. Ja som od začiatku presvedče-
ný, že Strečno vie ponúknuť minimál-
ne podobné zaujímavosti ako iné tu-
ristické centrá a dnes po tých rokoch 
môžem povedať, že sa im už výrazne 
približujeme, ak sme ich v niektorých 
aktivitách aj nepredbehli.

Ak si odmyslím Covidové obdobie, 
ktoré všetkým ukradlo dva roky, v na-
šej obci sa počas celého roka dejú rôz-
ne spoločenské aktivity, ktoré k nám 
lákajú množstvo záujemcov. Na hrade 
sa konajú pravidelné podujatia, obno-
vila sa pltnícka tradícia, vybudovali 
sa zaujímavé cyklistické a turistické 
trasy s vyhliadkou na Špicáku. Obec 
pravidelne organizuje kultúrne podu-
jatia. Postupne sa otvárajú ubytovacie 
kapacity, a tak sme sa z hodinovej za-
stávky po ceste zmenili na obec, kde 
sa oplatí ostať niekoľko dní. 

A stále existujú nápady, ako ešte viac 
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Detská folklórna skupina Hajovček zo 
Strečna sa stala opäť laureátom súťaž-
nej prehliadky detských folklórnych sú-
borov z horného Považia.

V sobotu 23. apríla 2022 sa v sále Kon-
zervatória Žilina zišlo viac ako 170 detí 
na súťaži choreografi í, sólistov inštru-
mentalistov a ľudových hudieb Vítanie 
jari a Vidiečanova Habovka.

V  choreografi ckej súťaži sa predsta-
vilo 5 detských folklórnych súborov a 
v rámci hudobného folklóru si mohli 
diváci vypočuť 14 súťažných vystúpe-
ní. Všetkých súťažiacich hodnotila od-
borná porota v zložení Agáta Krausová 
– etnochoreologička a tanečná pedago-
gička z Katedry etnológie a folkloristiky 
UKF v Nitre, Mária Palásthyová – chore-
ografka z FS Váh v Liptovskom Mikuláši, 
Janka Veselovská – etnologička a meto-
dička pre folklór z Liptovského kultúr-
neho strediska, Juraj Jakubík – etnológ a 
primáš ĽH FSk Javorníček z Hvozdnice 
a Miloš Bobáň – heligonkár, harmonikár 
a pedagóg v DFS Terchovček. 

Za obec Strečno sa zúčastnili Detská 
folklórna skupina Hajovček a naša naj-
menšia členka Šarlotka Tavačová aj ako 
sólistka inštrumentalistka v hre na heli-
gónku pod vedením svojho pána učiteľa 
a otca.

DFSk Hajovček sa predstavila sú-
ťažným pásmom „Uš idú pán učiteľ!“  
Program zachytáva detské hry, žarty, 
ale aj zvyklosti detí v školskom prostre-
dí v prvej polovici 20. storočia. Program 
sa zrodil naozaj veľmi rýchlo, lebo vý-
zva do súťaže prišla nečakane v mesiaci 
február, keď ešte platili protipandemic-
ké opatrenia. Vďaka dobrej organizácii, 
pomoci OU Strečno,  spojením síl detí a 
rodičov sme spoločne s Erikom Marci-
nom zostavili a aj pripravili program. 
Veľké ďakujem patrí dnes už nežijúcim 
pamätníkom, lebo práve z ich spomie-
nok mohol vzniknúť ďalší  program, 
ktorý získal zlaté ocenenie. Najmenšia 
členka Šartlotka Tavačová získala Zlaté 

pásmo s priamym postupom na Vidie-
čanovu Habovku za svoj mimoriadne 
detský  a bezprostredný muzikálny pre-
jav.

Vedúci skupiny Ľubica Kučerová a 
Erik Marcin dostali od odbornej poroty 
osobitnú cenu za dlhoročnú odborno-
-výskumnú a výchovnú činnosť v oblas-
ti detského folklóru.

Hajovčeku sa darí od počiatku. Od 
roku 2008 získaval na prehliadkach 
postup na regionálnej a krajskej úrov-
ni a k tomu trikrát získal ocenenie na 
celoštátnej úrovni. Verím, že tak bude 
aj naďalej.  Sme hrdí na deti a mládež, 
ktorú v Hajovčeku a v Hajove vychová-
vame už 15 rokov. Folklórne skupiny 
Hajovček a Hajov pôsobia v rámci Slo-
venska ako folklórne kolektívy s osobi-
tým naturelom a sú oceňované odbor-
nou verejnosťou. Často sú pozývané 
na najväčšie festivaly na Slovensku a 
do tematických programov etnológov. 
Všetko, čo robia, robia s dušou a s úctou 
k predkom a pre Vás.
Ďakujeme p. Anne Verešovej, Ondrejo-

vi Ilovskému, p. Emílii Kadašiovej a na-
šej starej mame Otílii  Kadašiovej, ktorá 
nám ušila rekvizity do programu.

14. mája 2022 sa koná ďalšie kolo 
– krajská súťažná prehliadka Vidieča-
nova Habovka v Habovke s postupom 
do fi nále Eniki beniki na FF Východná 
2022. Držte nám palce.

Za Detskú folklórnu skupinu Hajovček 
Ľubica Kučerová

Laureát súťažnej prehliadky súborov z horného Považia

Výsledky súťaže
Regionálne kolo postupovej súťaže 
detských folklórnych súborov Eniki 
Beniki:
Zlaté pásmo s priamym postupom:
DFSk Hajovček zo Strečna
Strieborné pásmo: DFS Stavbárik zo 
Žiliny – staršie deti, DFS Stavbárik 
zo Žiliny – mladšie deti, DFS Nezá-
budka z Rudiny
Bronzové pásmo: DFS Bylinky z 
Gbelian
Regionálne kolo postupovej súťaže 
hudobného folklóru detí Vidiečanova 
Habovka:
Kategória Ľudové hudby:
Zlaté pásmo s priamym postupom:
ĽH DFS Lieska zo Žiliny
Kategória spevácke skupiny:
Zlaté pásmo s priamym postupom: 
Vajčovskí junáčkovia, CVČ Kysucké 
Nové Mesto
Strieborné pásmo: Vajčovské spie-
vanky, CVČ Kysucké Nové Mesto
Kategória sólisti inštrumentalisti:
Zlaté pásmo s priamym postupom: 
Šarlota Tavačová zo Strečna
Kategória sólisti speváci a spe-
vácke duá:
Zlaté pásmo s priamym postupom 
(región horné Považie): Anna Kuku-
číková – DFS Cipovička zo Žiliny
Zlaté pásmo s návrhom na postup
(región horné Považie): Jaromír 
Labuda – DFS Cipovička zo  Žiliny
Zlaté pásmo s priamym postupom
(región Kysuce): Milan Hájnik a 
Samuel Hájnik – CVČ KNM
Zlaté pásmo: Barbora Pilátová – DFS 
Stavbárik zo Žiliny
Strieborné pásmo: Jakub Skákala – 
DFS Stavbárik zo Žiliny, Radoslava 
Kotrčová – CVČ KNM, Ela Mičundo-
vá – CVČ KNM
Bronzové pásmo: Karolína Hrmová a 
Pavol Hrmo – DFS Bylinky z Gbelian, 
Nina Mičundová – CVČ KNM, Soňa 
Kubová – DFS Stavbárik zo Žiliny
Ceny poroty
Ľubica Kučerová a Erik Marcin – ve-
dúci DFS Hajovček zo Strečna: Cena 
za dlhoročnú odborno-výskumnú a 
výchovnú činnosť
Dana Šedová – vedúca DFS Stavbá-
rik zo Žiliny: Cena za dlhoročnú vý-
chovno-umeleckú činnosť v súbore
Deti z DFS Nezábudka z Rudiny: 
Cena za presvedčivý a prirodzený 
prejav detí
https://krkszilina.sk/2022/04/25/
detske-folklorne-sutaze-poznaju-svo-
jich-vitazov/
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zia so zameraním na matematiku. Žiaci 
našej školy vytvorili dva 4-členné tímy 
a s veľkým elánom bojovali s netradič-
nými matematickými úlohami. (K. Sr-
nečková)

Chemická olympiáda
Deviatak Filip Leščinský sa prebojo-

val do okresného kola chemickej olym-
piády, ktoré sa konalo 25. 3. v Žiline. 
Filip sa prejavil ako nádejný budúci 
vedec – chemik a ako úspešný riešiteľ 
obsadil krásne 5. miesto.

Biologická olympiáda
Veľký záujem prejavili žiaci 2. stupňa 

o olympiádu z biológie, a to v niekoľ-
kých kategóriách. Napríklad v  kategó-
rii C, ktorej školské kolo sa konalo ešte 
v 1. polroku (zúčastnilo sa 16 detí 8. 
a 9. ročníka), kde do okresného kola 
postúpili a úspešne nás reprezentova-
li deviatak Filip Leščinský (obsadil 9. 
miesto) a ôsmačka Kristína Trnovcová 
(obsadila 15. miesto).

Ani žiaci 6. a 7. ročníka sa nedali za-
hanbiť a až 21 z nich zabojovalo o čo 
najlepšie výsledky v školskom kole v 
kategórii D.  Na 1. mieste sa umiestnila 
Emka Obertová (7.trieda), na 2. mieste 
Kubko Kubička (6.trieda) a na treťom 
mieste Sonka Sklenková (7. trieda). Do 
okresného kola, ktoré sa konalo v Žiline 
dňa 21. 4., postúpili žiaci z 1. a 2. mies-
ta. Už samotná účasť na okresnom kole 
je veľký úspech pre deti aj pre našu 
školu.

Nemožno nespomenúť kategóriu E 
– Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. 
Príprava na túto súťaž je naozaj veľmi 
náročná nielen na množstvo odborných 
informácií, ktoré si súťažiaci musia 
osvojiť, ale aj na čas, ktorý je potrebný 
na vytváranie zbierok a mapovanie a 
zaznamenávanie výskytu predpísaných 
druhov. Napriek tomu sa našli dve od-
vážne dievčatá, ktoré súťažili v odbore 
botanika: Alenka Dubovská (7. trieda) 
a Sofi a Beháňová (6.trieda). Obidve 
dievčatá dňa 31. 3. úspešne absolvovali 
okresné kolo. Alenka obsadila krásne 
10. miesto a na úžasnom 2. mieste sa 
umiestnila Sofi a, čím sa posunula až do 
krajského kola, ktoré sa bude konať 3. 
mája.

Všetky deti, ktoré sa zapojili do ná-
ročných prírodovedných súťaží a boli 
ochotné príprave venovať časť svojho 
voľného času, si zaslúžia veľkú pochva-
lu. Tým, ktorým sa podarilo prebojo-
vať zo školských kôl aj ďalej, úprimne 
blahoželáme. Tešíme sa a sme hrdí na 
to, že napriek nízkemu počtu žiakov v 
ročníkoch je ich záujem o prírodoved-
né predmety taký vysoký. To je dôkaz 
toho, že naši žiaci majú veľký potenci-
ál a my ich budeme podporovať v tom, 
aby ich záujem o nové vedomosti a in-

formácie stále narastal. (S. Polláková)
Fyzikálna olympiáda
Z domáceho kola fyzikálnej olympiá-

dy v kategórii E postúpili do okresného 
kola naši dvaja veľmi šikovní deviataci, 
a to Samuel Oberta a Filip Leščinský. 
Okresné kolo sa konalo dištančnou 
formou 16.3.2022 a Samkovi sa poda-
rilo prebojovať do krajského kola, čo 
je v kategórii E najvyššia možná súťaž. 
21.4. 2022 Samko opäť dištančnou 
formou v prostredí TEAMS bojoval o 
úspešné umiestnenie. Súťaž je veľmi 
náročná, preto všetci držme palce. (G. 
Smetanková)

JAR V ŠKD
Jar je najkrajším obdobím roka,  ktoré 

sa nám spája hlavne so sadením. Preto 
aj my v školskom klube sme si zasadili 
rôzne mikrobylinky, napríklad pažítku, 
žeruchu a cibuľku. Ozdobili sme si aj 
nádobky, postupne sme pridávali kva-
litnú zeminu a následne sme pridávali 
semienka. Každý deň sa o naše rastlin-
ky staráme. Polievame a prihovárame 
sa rastlinkám. Sledujeme postup, ako 
zo semienka vypestujeme novú rastlin-
ku. My si na našich bylinkách čoskoro 
pochutnáme na čerstvom chlebíku. (L. 
Kontšeková)

Testovanie 9 a prijímacie pohovory na 
stredné školy

6.4.2022 prebiehalo celoslovenské 
testovanie žiakov 9. ročníka zo slo-
venského jazyka a literatúry a z mate-
matiky. Apríl a máj sú najnáročnejším 
obdobím pre našich najstarších žiakov, 
absolvujú prijímacie pohovory na ško-
lách, ktoré si zvolili. Našim deviatakom 
držíme palce pri ich prvých krôčikoch, 
ktoré ich dovedú na nimi vybranú 
strednú školu.

Slávik Slovenska
Dňa 7. apríla sa v našej škole po dl-

hých dvoch rokoch uskutočnila spevác-
ka súťaž Slávik Slovenska. Zúčastnilo 
sa presne 26 spevuchtivých detí, ktoré 
súťažili v troch kategóriách. Najviac 
prihlásených bolo samozrejme v prvej 
kategórii, kde spievali deti z 1. až 3.roč-
níka. Víťazkou sa stala Emka Verešová 
(1.) s piesňou „ Koj som húsky pásla“. 
Na druhom mieste sa umiestnila jej 
spolužiačka Emmka Tavačová s pies-
ňou „ Pod horou“ a tretie miesto sa ušlo 
dvojici Stellka Beháňová (3.B) s pies-
ňou „Čierne oči“ a Magdalénka Marti-
niaková (2.), ktorá spievala pieseň „ Pec 
nám spadla“. Ako hosť a prekvapenie 
pre všetkých vystúpila Yelizaveta Po-
pova (3.B) s veľmi peknou pesničkou v 
ukrajinskom jazyku. V druhej kategórii 
obhájila 1. miesto Simonka Mazúro-
vá (5.) s piesňou „ Mala som rukávce“, 
striebornú pozíciu obsadila Saška Pia-
lová (5.) s piesňou „ Keď sa vydávala“ 

a porota sa rozhodla udeliť dve tretie 
miesta aj v tejto kategórii, a to Peťovi 
Kováčovi (6.), ktorý spieval „ Na Krá-
ľovej holi“ a Adriánkovi Korduliakovi 
(4.), ktorý sa uviedol s piesňou „ Tan-
cuj, tancuj, vykrúcaj“. V poslednej ka-
tegórii sme mali iba jednu súťažiacu, 
takže aj víťazku, ale o to zaslúženú, a to 
Nelku Pratákovú (8.), ktorá excelovala 
s trávnicou „Hrabaj, dievča“. Počas hod-
notenia poroty, ktorej predsedala p. uč. 
Lenka Hudecová, sme sa výborne zaba-
vili, zaspievali sme si spoločne riadne 
nahlas, zatancovali, a potom sme už len 
tlieskali nielen víťazom, ale všetkým 
súťažiacim, ktorí nabrali odvahu a po-
stavili sa pred také početné publikum. 
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas 
podporiť našich najmenších spevákov 
a tešíme sa na stretnutie snáď aj o rok. 
(R. Franek)

Zápis do 1. ročníka
Dňa 13. 4. 2022 sa opäť po dvoch ro-

koch uskutočnil na našej škole zápis do 
1. ročníka prezenčnou formou. Budú-
cich prváčikov privítali pani učiteľky 
Lenka Hudecová a Zuzka Brezániová. 
Deťom sa individuálne venovali, pre 
deti pripravili zaujímavý program, 
rozhovorom a riešením úloh v pra-
covnom liste zisťovali školskú zrelosť. 
Každý budúci prváčik získal za svoju 
odvahu a splnenie úloh spomienkové 
predmety so symbolom Lienky, ktorá 
bude deti sprevádzať aj v prvej triede. 
Darčeky pre detičky pomáhali vyrábať 
naši štvrtáci, pani vychovávateľka Lívia 
Kontšeková, pani asistentky Miška Gi-
lániová a pani učiteľka Zuzka Melová. 
Počas čakania na zápis sa deti mohli 
pohrať s našimi štvrtákmi v tvorivom 
kútiku.

Do 1. ročníka sme zapísali 17 veľmi 
šikovných a smelých detí, ktoré sa už 
veľmi tešia na september. Veríme, že 
deti spolu s rodičmi prežili na našej 
škole príjemné chvíle a my sa tešíme 
na našich budúcich prváčikov. (L. Hu-
decová)
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a Európy.
A to je tiež investícia, ktorá sa určite 

obci vráti v podobe nových a moder-
ných nápadov, kam sa posúvať.

Spolu s Petrom Obertom ste funkč-
ne najstarší poslanci. Už viac ako 20 
rokov máte priamu zodpovednosť 
za rozvoj Strečna. Viem, že to nie je 
to pre vás honor, či možnosť „robiť 
na úrade“. Poznáte svoje schopnosti 
a ponúkate ich pre všetkých. Vzťah 
k prírode vás bližšie spojil a založi-
li ste Turistický oddiel Uhlík. Veľmi 
mu fandím a som jeho aktívnym čle-
nom. No predovšetkým vnímam jeho 
význam pre každého, kto má záujem 
o spoznávanie nielen Slovenska, ale 
i krás susedných krajín. Myslím, že 
organizácia, ktorá je už najväčšou v 
okrese, je pre jej členov a sympatizan-
tov veľkou vzácnosťou. Čo by si chcel 
k tejto práci povedať a čo očakávaš od 
budúcnosti?

Máš pravdu, je to už skutočne dlhá 
doba, čo sme sa s Peťom stretli. Je to 
človek, ktorý obcou žije a záleží mu 
na jej rozvoji. Spolu  sa veľmi dobre 
dopĺňame a rozbehli sme niekoľko 
spoločných aktivít. Uhlík začal tak, 
že sme chceli našim deťom dopriať 
na turistike rovesníkov, aby sa ne-
museli vláčiť len s rodičmi. Nikdy by 
nás nenapadlo, že o pár 
rokov z toho bude najväč-
šia turistická organizácia 
v žilinskom regióne. Pô-
vodne sme ani nezamýš-
ľali urobiť z toho ofi ciálne 
združenie, ale keď KST 
ponúkalo členom nejaké 
benefi ty na horských cha-
tách a poistenie v horách, 
išli sme do toho. To nám 
teraz umožňuje organi-
zovať rôzne turistické a 
športové podujatia ako 
Náučný chodník a Streč-
niansku mašľu.

Ja osobne považujem 
vznik turistického od-
dielu za jeden z mojich 
najlepších počinov, pre-
tože sme naučili mnoho 
Strečňanov chodiť po 
slovenských horách. Áno, 
turistická tradícia je v 
Strečne dlhá, veď aj májo-
vý výstup na Javorinu bol 
odjakživa hlavne vďaka 
našim turistom, no ako mi 
viacerí neskôr povedali, 
s nami sa naučili orien-
tovať v horách a začali aj 
samostatne objavovať iné 

kúty Slovenska, nielen strečniansky 
chotár. A tiež, ako folklór, chodíme 
aj do zahraničia, kde máme možnosť 
zbierať inšpiráciu pre našu obec.

Kolektív Uhlíka, či povedzme „par-
tia“, ako si väčšinou hovoria, sa stále 
rozrastá a jeho kvalita a chuť bol pre 
vás impulzom pridať sa k súčasnému 
trendu ultrabehov. Predpokladám, 
že Strečnianska mašľa i napriek jej 
mladému veku je pretekom s budúc-
nosťou. Svedčí o tom i zaradenie do 
kalendára Slovak Ultra trailu. Orga-
nizácie, kde sa angažuješ a ako dob-
rovoľník sa zúčastňuješ na viacerých 
nimi zastrešených podujatiach. Ako 
ty vnímaš Mašľu, ktorá jedinečne 
predstavuje strečniansky prírodný 
potenciál a krásy okolitých hôr?

Mašľa vznikla náhodou, keď sme raz 
s Peťom a mojou manželkou Julkou 
absolvovali polovicu Malofatranskej 
100. Vtedy trasa išla ešte cez Strečno 
a boli sme radi, že takýto náročný pre-
tek ide cez našu obec. Neskôr sa orga-
nizátori rozhodli Strečno vynechať, 
a tak sme si povedali, že naše kopce 
Suchý a Minčol si zaslúžia tiež svoje 
preteky. Tento rok, keď budeme orga-
nizovať 4. ročník, nás prijali do prvej 
ligy slovenských ultrabehov hlavne 
vďaka našej kvalitnej príprave, za čo 

patrí vďaka skoro 60 organizátorom, 
ktorí sú potrební pri zabezpečení ta-
kéhoto podujatia. Ako hovoríš, každý 
rok absolvujem nejaké ultrtrailové 
podujatie ako dobrovoľník, predsa 
len behanie už nechám mladším a 
tebe, a myslím si, že u nás majú prete-
kári veľmi luxusné podmienky.

Tento rok čakáme viac ako 200 pre-
tekárov, čo sú ďalší obdivovatelia 
krás Strečna a pevne dúfam, že aj do 
budúcna budeme vedieť pripravovať 
účastníkom vynikajúce podmienky a 
nejaké zaujímavosti.

Strečno považujem nielen za obec 
s významnou históriou a prírodnými 
či kultúrnymi hodnotami, ale tiež ako 
miesto, kde sa oplatí žiť. Máš svoje 
skúsenosti, nadhľad a určite ešte stá-
le entuziazmus, myšlienky a schop-
nosti byť pri jeho napredovaní. Čo by 
si si predstavoval či očakával, aby sme 
nielen my, ale i naše deti mali ten istý 
dojem?

Strečno sa stalo jedným z hlavných 
cieľov návštevníkov a pozná ho už 
mnoho ľudí nielen ako upchatú do-
linu medzi Žilinou a Martinom. Od  
90. rokov minulého storočia prešlo 
veľkým rozvojom aj vďaka obom sta-
rostom, s ktorými som mohol spolu-
pracovať sa zaradilo medzi moderné 

obce Slovenska. 
Dnes mi chýba väčší 

verejný záujem o obec, 
hlavne medzi mladými. 
Kedysi sme sa stretali na 
verejných schôdzach, kde 
sa dali získať nápady od 
rôznych skupín. Dnes 
mám pocit, že čakáme, čo 
vymyslia tí „hore“ a to je 
z môjho pohľadu trochu 
škoda. Práca pre komuni-
tu si vždy vyžaduje aj kus 
vlastného času a veľmi 
sa mi páči životné krédo 
našej Žofi e Bosniakovej, 
ktoré som nedávno čítal v 
jednej knižke o jej živote: 
„Po človekovi ostanú len 
dobré skutky,  všetko os-
tatné odveje len neľútost-
ný čas.“

Ešte je stále priestor na 
ďalší rozvoj Strečna pre 
obyvateľov a návštevní-
kov obce a to by mala byť 
úloha pre ďalších zaniete-
ných Strečňanov. 
Ďakujem za rozhovor, 

názory, podnety a inšpira-
tívne myšlienky. 

Pavol Albrecht
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

Vzájomná pomoc a solidarita
Na základe pokynov ministerstva 

školstva prebiehalo na začiatku mar-
ca 2022 tzv. adaptačné obdobie urče-
né pre žiacke kolektívy v spojitosti s 
vojnou na Ukrajine. Triedni učitelia sa 
spolu so žiakmi primeraným spôso-
bom venovali na triednických hodinách 
témam: situácia na Ukrajine (starší žia-
ci), dezinformácie, vzájomná solidarita, 
empatia a spolupráca. Žiaci spoločne 
vytvorili nástenku na hlavnej chodbe 
školy s tematikou mieru, kde napísali 
svoje odkazy na papierové holubice. 
Vyberáme aspoň niektoré z nich: „Mier 
v duši = mier na Zemi“, „Mier sa nedá 
dosiahnuť násilím, môže sa dosiahnuť 
iba pochopením“, „Najlepšia pomsta je 
žiadna pomsta, pohni sa ďalej. Budeš 
šťastný“.

Žiaci z Ukrajiny
V priebehu marca a apríla 2022 sme v 

našej škole privítali 4 žiačky z Ukrajiny 
v triedach: 3.B, 5. a 7. trieda. Naši žia-
ci ich vrelo privítali a rýchlo sa s nimi 
spriatelili. Pevne veríme, že sa im bude 
u nás páčiť. Najmä dievčatá z 5. triedy 
skúšajú slovíčka a vetičky z ukrajinčiny 
a pomáhajú svojej novej spolužiačke 
lúskať slovenčinu. Niekedy pomôže 
aj angličtina, z čoho má triedna pani 
učiteľka veľkú radosť. Žiaci v 7. triede 
majú možnosť zúročiť a potrénovať 
vedomosti z ruského jazyka pri komu-
nikácii so svojou novou spolužiačkou 
z Ukrajiny. Pri adaptácii ukrajinských 
žiakov nám prišla pomôcť na jeden 
týždeň ako dobrovoľníčka aj vysoko-
školská študentka Žilinskej univerzity, 
ktorá študuje učiteľstvo a pochádza z 
Ukrajiny. Slovenský jazyk učí dievčatá z 
Ukrajiny aj pani učiteľka Mgr. Dagmar 
Halajová.       

Návšteva knižnice, 1. stupeň
Už roky mesiac marec spájame nielen 

s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, 

najväčší priateľ človeka, od nepamäti 
patrí medzi neodmysliteľných spoloč-
níkov nás všetkých.

Žiaci 1. stupňa našej základnej školy 
navštívili Obecnú knižnicu v Strečne. 
Všetci pozorne počúvali pani knihov-
níčku, riešili úlohy, hádanky, ktoré pre 
nich pripravila. Oboznámili sa tiež s 
poslaním knižnice, dozvedeli sa o spô-
sobe požičiavania kníh, o ich triedení 
podľa čísel a žánrov, o ich označovaní. 
Na záver vrátili knihy, ktoré si doma 
prečítali a požičali si nové knihy, ktoré 
ich zaujali a radi by si ich prečítali.

Veríme, že aj takéto pekné aktivity 
pomôžu dnešným deťom vytvárať si 
krásny vzťah ku knihám. Už teraz sa 
tešíme na ďalšiu návštevu knižnice pri 
zážitkovom čítaní. 

Rozprávkové dopoludnie, 1. stupeň
Deti sa po dvoch rokoch opäť zapojili 

do medzinárodnej akcie Noc s Ander-
senom na podporu čítania. Podujatie sa 
konalo v termíne, keď si pripomíname 
narodenie svetoznámeho spisovate-
ľa Hansa Christiana Andersena (2. 4. 
1805). 

Triedni učitelia si pripravili pre svo-
jich žiakov svoj vlastný originálny 
program. Spoločným základom boli 
knižné príbehy a knižní hrdinovia.  
Spoločne si v triedach pripomenuli 
185. výročie vzniku rozprávky Cisáro-
ve nové šaty, ale aj okrúhle výročia slo-
venských spisovateľov a  výtvarníkov 
- napr. Ľudmily Podjavorinskej, Eleny 
Čepčekovej, či Ľudovíta Fullu. Žiaci si 
priniesli z domu svoje obľúbené roz-
právkové knihy, niektorí  prišli preob-
lečení za rozprávkové bytosti. A tak sa 
v našej škole zišli Maťko a Kubko, Malá 
morská víla, Kocúr v čižmách, Dlhý, Ši-
roký a Bystrozraký, ale nechýbali ani 
králi, strigy, či čarodejnice. Spolužiaci 
hádali, akú rozprávkovú postavičku 
predstavujú. Žiaci v skupinách riešili 

tematické vedomostné zábavné akti-
vity z rozprávkového sveta, zahrali si 
krátku divadelnú hru, skladali časti 
rozprávok z cestovinových písmeniek, 
hrali hry s písmenami, spievali, tan-
covali, súťažili, zahrali si živé pexeso, 
svoju fantáziu a obrazotvornosť využili 
pri výrobe obalov na knihy a ilustrácii 
rozprávok. Cieľom bola zábava a obja-
vovanie vlastných talentov, spolupráca 
v kolektíve, kamarátstvo a spoliehanie 
sa na svoje vlastné sily. 

Veríme, že Rozprávkové dopoludnie 
s Andersenom v našej škole prispelo 
k motivácii a podpore čítania detí, na-
vštevovaniu knižnice. Pevne veríme, 
že deti si aj takýmto spôsobom vytvo-
rili pevný základ pre ďalšie budovanie 
svojich poznatkov a túžby vzdelávať sa. 
Už teraz sa tešíme, ako si Rozprávkové 
dopoludnie s Andersenom o rok zopa-
kujeme. (L. Hudecová)

Literárny puzzle, 5. ročník
Piataci rozdelení do skupín dostali 

rozstrihaný obrázok, ktorý mali za úlo-
hu poskladať a vytvoriť k nemu príbeh. 
Vznikali tak príbehy na tému rozpráv-
kových postáv a zvieracie rozprávky.

Naša kniha, 5. a 6. ročník
Marec ako mesiac knihy - v tomto 

duchu sa niesli aj aktivity na podporu 
čitateľskej gramotnosti. V 5. a 6. roč-
níku žiaci tvorili svoju knihu. Piataci 
boli rozdelení do troch skupín a tvorili 
na témy Bicykel, Ovocie, Šaty. Šiestaci 
tvorili na tému ZOO. Vytvorili pútavé 
príbehy, každý svoju stranu doplnil o 
ilustráciu. Obaly na knihu v 5. ročníku 
vytvorila ich nová spolužiačka z Ukra-
jiny, Sofi a.
Čo odkukal Kukučín, 7. ročník
Žiaci boli rozdelení do 5 skupín, pred 

prácou v skupinách sme si prečítali 
jeho jednu poviedku, ktorú jedna sku-
pina spracovala, druhá po naštudova-
ní materiálu spracovávala jeho život, 
ďalšia jeho tvorbu, dve skupiny tvorili 
o ňom básne, jedna skupina pripravila 
tiež plot, spoza ktorého Kukučín rád 
nakúkal ľuďom do dvorov, čo sa odzr-
kadlilo aj v jeho poviedkach.

Vytiahnuté z klobúka, 7. ročník
Žiaci 7. ročníka pracovali vo dvoji-

ciach na zaujímavej aktivite. V klobúku 
sa nachádzali literárne postavy a auto-
ri. Dvojice si svoje vylosované postavy 
mali nakresliť a zistiť si o nej informá-
cie. S tými neskôr narábali pri tvorbe 
mini príbehu s piatimi vetami. Pod-
mienkou príbehu bolo vytvoriť pro-
tiklad v 1.osobe, napr. smutný koniec 
Dievčatka so zápalkami mali pretvoriť 
na príbeh so šťastným koncom a pod.

Stretli sa, 7. ročník
Žiaci vytvorili päť skupín, každá sku-

pina dostala 2 fotografi e literárnych 
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autorov, dvojicu tvorili autori, ktorí sa 
nemali v histórii možnosť stretnúť, 
napr. Kamil Peteraj a Janko Matúška. 
Žiaci si o nich naštudovali informácie 
zo života a ich tvorby a tie následne vy-
užívali v dialógoch, ktoré autori medzi 
sebou viedli.
Čaj s Agathou Christie, 9. ročník
Najznámejšia autorka detektívok 

Agatha Christie ,,zavítala” do 9. ročníka, 
pri voňavom čaji sa deviataci dozvedeli 
fakty z jej života a tvorby. (E. Trnovco-
vá)

EKOALARM 
Dňa 21.3.2022 sa uskutočnil druhý 

lektoring zo série prednášok v rámci 
projektu Ekoalarm. Lektoring bol re-
alizovaný v dvoch blokoch pre prvý a 

našej Zeme. (Z. Brezániová)
Karnevalový deň (30.3.2022) 
Karnevalové obdobie je vo februári 

vždy v plnom prúde. Inak to nebolo 
ani na našej škole. Deti popustili uzdu 
svojej fantázii a spoločne s rodičmi si 
pripravili nádherné masky. Predsta-
vovali princezné, kráľov, ježibaby, dra-
kov, tancovali spolu pes i mačka aj iné 
rozprávkové postavičky. Hoci sa deti z 
dôvodu epidemiologických opatrení 
zabávali iba v rámci svojich tried, o zá-
bavu, tance, hry, či rozličné karnevalo-
vé úlohy nebola núdza. Keďže každá z 
masiek bola jedinečná, zvíťazili všetci 
žiaci a každý získal drobnú sladkú od-
menu.

Veselosť, dobrá nálada, ale aj dobré 
občerstvenie pokračovalo v školskom 
klube spolu s pani vychovávateľkami. 
Veru to bol vydarený a veselý karneval. 
Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc 
pri výrobe krásnych karnevalových 
masiek. (L. Hudecová)

Spoznávame tajomstvá lesa, 4. trieda
Vďaka ochote mamičky našej žiačky 

Mirky Dikošovej, ktorá darovala žia-
kom príručku od vydavateľstva Da-
phne Svet lesov, si mohli žiaci zahrať 
hru Cestovanie lesom, a tak sa naučiť 
a zopakovať fakty o lesných rastlinách 
a živočíchoch. Zábavnou formou, pro-
stredníctvom hry sa deti oboznámili s 
rôznymi faktami o stavovcoch, bezsta-
vovcoch a rastlinách lesov. Deti sa nau-
čili lepšie spoznať rôzne druhy rastlín 
a živočíchov, rozoznávali ich charakte-
ristické znaky. Počas hry triedna uči-
teľka pustila relaxačnú hudbu so zvuk-
mi lesa. Po skončení hry si zopakovali 
poznatky, ktoré sa už predtým naučili, 
spoločne diskutovali, s ktorými orga-
nizmami sa pri hre stretli a čo si o nich 
zapamätali, žiaci mali priestor na vy-
jadrenie sa k živočíšnym a rastlinným 

druhom aj z vlastnej skúsenosti. (L. Hu-
decová)

Ani v tomto polroku naši žiaci nepoľa-
vili v záujme o účasť na súťažiach z prí-
rodovedných predmetov. Dôkazom toho 
sú ich úspechy. 

Matematická pytagoriáda  
Ešte v decembri 2021 sa na našej 

škole uskutočnilo školské kolo mate-
matickej súťaže Pytagoriáda. Úspešní 
riešitelia, Martin Sokolovský, Viktória 
Kubičková, Terézia Pešková, Nela Rit-
kavová, Marián Pastierik (3. ročník), 
Matias Klocáň, Adrián Korduliak  (4. 
ročník), Patrícia Mráziková, Samuel Ka-
daši (5. ročník), Sofi a Beháňová (6. roč-
ník), postúpili do okresného kola, ktoré 
sa konalo online formou. Tu  si svoje  
vedomosti zmerali so žiakmi z iných 
škôl žilinského okresu. Svoje skvelé 
zdatnosti v matematike tu potvrdili 
Viktória Kubičková, Martin Sokolovský 
(3. ročník), Matias Klocáň (4. ročník), 
Patrícia Mráziková (5. ročník) a stali 
sa úspešnými riešiteľmi aj tohto kola. 
Podľa počtu získaných bodov je mož-
né, že budú pozvaní na celoštátne kolo. 
Všetkým srdečne gratulujeme a želáme 
veľa takýchto úspešných umiestnení v 
matematických súťažiach.

Matematický klokan je najväčšia me-
dzinárodná matematická súťaž na 
svete. Ani naši žiaci nelenili a s veľkou 
chuťou sa pustili do riešenia trošku ná-
ročnejších matematických úloh. Spolu 
sa aktívne do súťaže zapojilo 56 žiakov, 
z toho 41 žiakov z 1. stupňa a 15 z 2. 
stupňa. Výsledky ich úspešnosti budú 
zverejnené 3.5.2022. Držíme palce!

GVOBOJ
Naši deviataci sa 8.4.2022 zúčastni-

li matematickej súťaže pod záštitou 
Gymnázia Veľká Okružná Žilina. Išlo o 
súťaž pod názvom GVOBOJ, ktorú orga-
nizujú študenti spomínaného gymná-

druhý stupeň. Témou bol odpad a re-
cyklovanie, triedenie odpadu a jeho 
minimalizácia. Lektorka predstavila 
7 mýtov o triedení odpadu a rovnako 
ozrejmila, aké materiály patria do jed-
notlivých zberných nádob. 

Veríme, že vďaka informáciám i do-
stupnosti zberných kontajnerov v ško-
le a v obci môžeme žiť v krajšom život-
nom prostredí a prispievať k ochrane 


