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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 13.6.2022 sa uskutočnilo 24.za-

sadnutie OZ. 
Zúčastnení: starosta obce, poslanci 

OZ, hlavný kontrolór obce, zapisova-
teľka p.Oľga Škripková, neprítomní:  
Marek Hanuljak, Ing.Dana Sokolovská 
(neskorší príchod počas rokovania).

1.Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.296/A volí 
overovateľov zápisnice v zložení: Mgr.
Dušan Ďurčo, Ing.Július Ilovský. Hla-
sovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2. 

Uznesením č. 297/B volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: Ing.Dana 
Sokolovská, Beáta Badibangová. Hla-
sovanie: 7-0-1-1. Uznesením č.297 
schvaľuje program 24.zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: 7-0-1-1. 

2.Kontrola uznesení
Oprava informačných tabúľ Strečna 

pri vjazde do obce, pod Pamätníkom 

FP  – úloha čiastočne splnená
Prekládka telefónnych stĺpov medzi 

mostom a kompou – pred začatím 
prác uskutočnia prekládku stĺpov 
podľa potreby. Uznesením č. 298 OZ 
berie na vedomie kontrolu uznesení.  
Hlasovanie: 8-0-0-1 

3.Návrh VZN č. 2/2022 o prideľo-
vaní nájomných bytov vo vlastníc-
tve obce Strečno pre sociálne účely 

Účelom VZN je  stanovenie podmie-
nok prideľovania bytov vo vlastníctve 
obce Strečno, ktoré sú financované z 
dotácie Ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR, z úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 
vlastných zdrojov obce v súlade s ak-
tuálne platnými zákonmi. Návrh VZN 
bol vyvesený na úradnej tabuli a po-
slaný poslancom OZ na pripomienko-
vanie. Uznesením č.299 OZ schvaľuje 
návrh VZN č.2/2022 o prideľovaní 

Dňa 25.6.2022 sa na kopci Chlumec uskutočnila každoročná tradícia zapálenia 
jánskej vatry. Myšlienka akcie ostáva stále rovnaká – stretnúť sa pri peknej vat-
re, v príjemnom prostredí, zaspievať si, vypiť pohár pivka a prehodiť pár slov 
so susedmi. Aj keď sa táto tradícia v niektorých miestach vytráca, v Strečne sa 
snažíme o jej zachovávanie. A to vďaka DHZ Strečno.

Vatru pripravuje DHZ Strečno, ktorého členovia ju počas akcie aj udržiavajú.  
Večer za sprievodu ĽH Parta a Tria zo Strečna bol jánsky oheň zapálený. I keď 
podľa pranostiky mal jánsky oheň privolať dážď, my sme sa tešili, že tomu tak 
nebolo.                              Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Pálenie jánskeho ohňa - zvyk ešte nevymrel

Strečno 700

Kniha s rovnomenným názvom je nie-
len prierezom doby od prvej písomnej 
zmienky, ale aj faktografickým mate-
riálom potvrdzujúcim, že prielom po-
horím umožňujúcim prechod bol ob-
javený, využívaný a osídľovaný dávno 
predtým. História sa tu písala od ne-
pamäti a monografia to zaznamenáva 
výraznou mierou.

Zámer vydať knihu o Strečne bol 
dlhodobý. Prakticky už zanedlho po 
roku 1990  vďaka manželovi riadi-
teľky školy Ľubici Štanskej, Petrovi – 
riaditeľovi Štátneho archívu v Žiline, 
ktorý bol, ako možno najpovolanejšia 
osoba, oslovený vtedajším starostom 
Alfonzom Klocáňom, sme získali a 
zhromaždili množstvo materiálu, kto-
rý mal byť základom knihy.

Zrejme to trvalo dlho a rodina Ďur-
čovcov cítila absenciu diela venované-
ho histórii a súčasnosti Strečna inten-
zívnejšie. Ich pocit sa odvíjal nielen 
od blízkeho vzťahu k obci, pôsobenia 
viacerých jej členov v miestnych zlož-
kách, spolkoch a samospráve, ale i 
vlastníctva množstva faktov zo života 
obce, ktoré zhromažďoval otec rodiny 
– Pavol Ďurčo či fotografickým mate-
riálom jeho syna Pavla, ktorý od mla-
dosti Strečno a jeho život zaznamená-
val. Vyústilo to do rodinného projektu 
a v roku 2010 vydali knihu Strečno – 
prvú monografiu o tejto obci.

Blížiaci sa rok 2021 bol pre obec ro-
kom jubilejným. 700 rokov od prvej 
písomnej zmienky sa javilo ako vý-
znamná príležitosť na oslavy, ale i na 
vydanie diela, ktoré by sa stalo hod-
notným, ale tiež očakávaným a po-
trebným z hľadiska jej významu.

Súčasný starosta Dušan Štadáni ini-
cioval v roku 2019 vznik komisie, kto-
rá mala mať za úlohu knihu pripraviť. 
Bol to proces, ktorý bol náročný nielen 
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Obecné zastupiteľstvo

nájomných bytov vo vlastníctve obce 
Strečno pre sociálne účely. Hlasova-
nie: 8-0-0-1. 

4.Záverečný účet obce za rok 2021
Hlavný kontrolór obce predložil 

stanovisko k plneniu a hospodáreniu 
obce za rok 2021. Hospodárenie obce 
sa riadilo podľa schváleného rozpoč-
tu na rok 2021. Bežný rozpočet obce 
bol zostavený ako prebytkový a kapi-
tálový rozpočet obce ako schodkový. 
Rozpočet obce bol menený desaťkrát. 
Navrhol  OZ schváliť záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie s pre-
bytkom 141 916,71 eur bez výhrad a 
použiť zostatok finančných operácií 
na tvorbu rezervného fondu vo výške 
141 916,71 eur. Uznesením č. 300  OZ 
berie na vedomie stanovisko hlavné-
ho kontrolóra obce k záverečnému 
účtu obce za r.2021.  Hlasovanie: 8-0-
0-1.

Uznesením č.301 OZ schvaľuje záve-
rečný účet obce Strečno a celoročné 
hospodárenie za rok 2021. Hlasova-
nie: 8-0-0-1. 

Uznesením č.302 OZ schvaľuje pou-
žitie zostatku finančných operácií na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 
141 916,71  EUR. Hlasovanie: 8-0-0-1.

5.Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce na II. polrok 
2022

Hlavný kontrolór obce oboznámil 
poslancov OZ s plánovanou kontrol-
nou činnosťou v obci a  predložil ná-
vrh - Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce na 2. polrok 2022 
poslancom OZ. Uznesením č.303 OZ 
schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 
2022. Hlasovanie: 8-0-0-1.

6.Pridelenie uvoľneného bytu v 
obecnej bytovke

Pridelenie nového nájomcu schvaľu-
je OZ na návrh komisie. Dňa 8.6.2022 
zasadala komisia pre výstavbu, územ-
né plánovanie a rozvoj podnikania za 
účelom posúdenia žiadostí o pridele-
nie uvoľneného nájomného bytu. Po-
sudzované boli žiadosti od uchádza-
čov: Monika Obertová, Iveta Honková, 
Zuzana Mojská, Anna Laceková, Jozef 
Bárta, Michal Oberta. 

Po prehodnotení podaných žiados-
tí komisia odporučila nasledovný 
poradovník troch uchádzačov: Mo-
nika Obertová, Michal Oberta, Anna 
Laceková. V rozprave poslancov sa 
rozhodlo o hlasovaní aj ďalších uchá-
dzačov o predmetný byt - p. Iveta 
Honková a p. Zuzana Mojská. 

Uznesením č.304 OZ neschvaľuje pri-
delenie nájomného bytu pre Mgr. Mo-
niku Obertovú. Hlasovanie: 4-0-4-1. 

Uznesením č.305 OZ neschvaľuje pri-
delenie nájomného bytu pre Michala 
Obertu. Hlasovanie: 3-0-5-1. 

Uznesením č.306 OZ neschvaľuje 
pridelenie nájomného bytu pre Ivetu 
Honkovú. Hlasovanie: 0-0-8-1. 

Uznesením č.307 OZ neschvaľuje pri-
delenie nájomného bytu pre Zuzanu 
Mojskú. Hlasovanie: 1-0-7-1. 

Uznesením č.308 OZ vracia žiados-
ti o pridelenie nájomného bytu späť  
komisii pre výstavbu, územné pláno-
vanie a rozvoj podnikania na prehod-
notenie.

7A. Schválenie počtu poslancov na 
nasledujúce volebné obdobie 2022 
– 2026

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 11 
odst.3 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa po-
čet poslancov na celé volebné obdo-
bie určí pred voľbami podľa počtu 
obyvateľov obce takto: od 1 001 do 
3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslan-
cov. Uznesením č.309 OZ schvaľuje na 
nasledujúce volebné obdobie 2022-
2026 9 poslancov pre obec Strečno. 
Hlasovanie: 8-0-0-1.

7B. Schválenie úväzku starostovi 
obce na nasledujúce volebné obdo-
bie

Podľa § 11 písm. i) zákona o obec-
nom zriadení č.369/1990 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov má OZ 
určiť najneskôr 90 dní pred voľbami 
na celé funkčné obdobie rozsah výko-
nu funkcie starostu. 

Uznesením č.310 OZ schvaľuje plný 
úväzok starostovi obce na nasledujú-
ce volebné obdobie 2022 – 2026. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

8.Rôzne
Zrušenie komisie pre prípravu 

700. výročia prvej písomnej zmien-
ky o obci. Uznesením č.311 OZ schva-
ľuje zrušenie komisie pre prípravu 
700.výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Projekt nadstavby MŠ
Starosta informoval o schválení NFP 

vo výške 646 610,79 eur pre projekt 
Rozšírenie kapacity materskej školy 
v obci Strečno – prístavba, nadstav-
ba a stavebné úpravy materskej školy 
Strečno. 

Správa o hospodárení Obecného 
podniku služieb Strečno, s. r. o. v 
roku 2021

Spoločnosť za r. 2021 vykázala úč-
tovnú stratu, ktorú vysvetlil konateľ 

spoločnosti.
Žiadosť o finančnú dotáciu na do-

pravu na turnaj futbalovej príprav-
ky (mladší, starší)

Úhrada za dopravu bude zrealizo-
vaná z prostriedkov poskytovaných 
zriaďovateľom na CVČ.

Uznesením č.312 OZ berie na vedo-
mie informácie z bodu Rôzne. 

Hlasovanie: 8-0-0-1.
9. Diskusia
Pripomienky poslancov:
p. Samuel Zajac - informoval sa o sta-

ve košov na psie exkrementy, termíne 
začatia výstavby cyklotrasy od vodné-
ho diela po most, o pokosení tráv pod 
cintorínom

Ing. Július Ilovský - tlmočil požiadav-
ku občanov z Hradnej ulice ohľadom 
umiestnenia retardéra. 

Mgr. Dušan Ďurčo - upozornil na 
nutnosť opravy cesty pri DONG HEE a 
odstránenia zelene pri vjazde na cestu 
I/18.

Uznesením č.313 OZ berie na vedo-
mie podnety a pripomienky poslan-
cov.

Zapísala: Bc. Oľga Škrípková
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 21.6.2022 sa uskutočnilo 
25.zasadnutie OZ. 

Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce, zapisova-
teľka Ing.Ivana Tavačová, neprítomný:  
Ing.Andrea Ďurišková

1.Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.314/A volí 
overovateľov zápisnice v zložení: Beá-
ta Badibangová, Samuel Zajac. 

Hlasovanie: 8-0-0-1. 
Uznesením č. 314/B volí členov ná-

vrhovej komisie v zložení: Ing.Dana 
Sokolovská, Peter Oberta. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

Uznesením č.315 schvaľuje program 
25.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 8-0-0-
1. 

2.Kontrola uznesení
Umiestnenie košov na exkrementy – 

úloha čiastočne splnená
Kosenie tráv pod cintorínom – úloha 

splnená
Odstránenia zelene pri vjazde na 

cestu I/18 – úloha splnená
Ostatné úlohy z predchádzajúcich 

OZ pretrvávajú.
 Uznesením č. 316 OZ berie na vedo-

mie kontrolu uznesení. Hlasovanie: 
8-0-0-1

3.Pridelenie uvoľneného bytu v 
obecnej bytovke

Na základe výsledkov hlasovania z 
predchádzajúceho OZ, konaného dňa 
13.6.2022, uvoľnený byt v obecnej 
bytovke nebol pridelený žiadnemu 
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uchádzačovi. Nakoľko z pôvodných 
žiadostí boli vylúčení dvaja oprávne-
ní žiadatelia, komisia pre výstavbu, 
územné plánovanie a rozvoj podni-
kania opätovne prehodnotila žiadosti 
všetkých uchádzačov: Monika Ober-
tová, Iveta Honková, Zuzana Mojská, 
Anna Laceková, Jozef Bárta, Michal 
Oberta. Záznam z komisie bol poslaný 
poslancom OZ. Žiadateľ Jozef Bárta 
nespĺňa podmienky pridelenia bytu, 
preto bol z poradovníka posudzovania 
žiadostí vylúčený. Po prehodnotení 
podaných žiadostí komisia odporučila 
nasledovný poradovník uchádzačov: 
1. Monika Obertová 2. Michal Oberta 
3. Zuzana Mojská 4. Iveta Honková 5. 
Anna Laceková.  Starosta vyzval po-
slancov, či sa chcú pred hlasovaním 
zapojiť do rozpravy k uvedenému 
bodu. Ing. Dana Sokolovská uviedla, že 
v stanovisku komisie výstavby, územ-
ného plánovania a rozvoja podnikania 
sa doplnili všetky potrebné informá-
cie. Následne Mgr. Monika Obertová 
uviedla, že komisia bola oboznáme-
ná s tým,  kde a za akých podmienok 
momentálne býva a nie je schopná si 
sama vyriešiť bytovú situáciu. Žiadosť 
si podala z dôvodu preklenutia ne-
priaznivej situácie 1,5-2 roky, kým syn 
nedokončí školu. P. Beáta Badibango-
vá uviedla, že s odporúčaním komisie 
sa nestotožňuje. Sociálnu situáciu p. 
Moniky Obertovej nepozná, ale vie 
o zlej sociálnej situácii ďalších uchá-
dzačov. Odporúčanie komisie prideliť 
sociálny byt p. Obertovej z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa (meno-
vaná je aktívnou poslankyňou 3 vo-
lebné obdobia a pracuje ako predsed-
níčka sociálnej komisie), nie je pre p. 
Badibangovú dôvodom na pridelenie 
sociálneho bytu p. Monike Obertovej. 
Starosta informoval, že komisia je len 
poradným orgánom OZ a stanovisko 
komisie má len odporúčací charakter 
a nie je záväzné pri hlasovaní.

Následne dal starosta hlasovať o pri-
delení nájomného bytu č. 6 v obecnej 
12-bytovej jednotke pre prvého v po-
radí, ako odporučila komisia, t.j.: Mgr. 
Moniku Obertovú

Uznesením č.317 OZ schvaľuje pride-
lenie nájomného bytu pre Mgr. Moni-
ku Obertovú. Hlasovanie: 7-0-1-1. 

Nakoľko nadpolovičná väčšina po-
slancov OZ bola za pridelenie ná-
jomného bytu v obecnej bytovke pre 
Mgr. Moniku Obertovú, hlasovanie o 
pridelení bytu pre ďalších záujemcov 
v nasledujúcom poradí bolo bezpred-
metné.

Diskusia
Nikto sa neprihlásil do diskusie.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová 

Upozorňujeme vlastníkov a užívate-
ľov pozemkov na ich zákonnú povin-
nosť predchádzať výskytu a šíreniu 
burín na svojich pozemkoch. Nedo-
držiavaním týchto povinností sa  ma-
jitelia neudržiavaných pozemkov do-
púšťajú porušenia zákona, na základe 
čoho im môže byť udelená pokuta. 
Vzhľadom na výskyt  takto zanedba-
ných pozemkov v našej obci vás týmto

v y z ý v a m e
k odstráneniu nežiaduceho stavu. 

Veľkým rizikom zaburinenia je aj šíre-
nie semien alergénov, často inváznych 
rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú 
veľké zdravotné problémy. Takmer 
na každom z týchto zaburinených po-
zemkov nájdete invázne rastliny, ako 
napr. ambróziu palinolistú, durman či 
topinambur, na ktoré sa vzťahujú prís-
ne pravidlá pre zamedzovanie ich ší-
renia. Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochra-
ne a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. 
z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a 
o zmene a doplnení niektorých záko-
nov ukladá podľa - § 3 ods. l písmeno 
b) vlastníkom, nájomcom a správcom 
poľnohospodárskej pôdy povinnosť 
predchádzať výskytu a šíreniu burín 
na pozemkoch.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žia-

dame vlastníkov – nájomcov (uží-
vateľov) poľnohospodárskych i ne-
poľnohospodárskych pozemkov na 
dodržiavanie citovaných zákonných 
ustanovení a realizáciu opatrení proti 
rozširovaniu burín, inváznych rastlín 
a náletových drevín, čo spočíva najmä 
v pravidelnom udržiavaní pozemkov 
ich kosením v čase pred kvitnutím, 
ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím 
sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a 
škodcov.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia ale-
bo užívajú pozemky a tieto sú zane-
dbané a zaburinené, aby ich vyčistili 
v čo najkratšom termíne. Upozorňu-
jeme vás, že Okresný úrad – lesný a 
pozemkový odbor môže podľa § 25 
zákona za takýto priestupok uložiť fy-
zickej osobe pokutu až do výšky 330 
eur. Za nesplnenie takejto povinnosti 
uloženej orgánom ochrany poľnohos-
podárskej pôdy až do výšky 995 eur. 
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
– podnikateľovi  uloží pokutu od 166 
eur do 33 000 eur.

Na základe uvedeného vyzývame 
všetkých vlastníkov a užívateľov po-
zemkov, aby udržiavali svoje poľno-
hospodárske a nepoľnohospodárske 
pozemky v nezaburinenom stave pra-
videlným a včasným odstraňovaním 
burín.

Výzva majiteľom pozemkov

Rozšírenie kapacity MŠ
Projektová žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku 
(NFP) na Rozšírenie kapacity mater-
skej školy v obci Strečno – prístavba, 
nadstavba a stavebné úpravy mater-
skej školy Strečno bola rozhodnutím 
Ministerstva investícií regionálneho 
rozvoja a informatizácie ako riadiace-
ho orgánu pre Integrovaný regionálny 
operačný program (IROP) na základe 
výsledkov konania o žiadosti schvále-
ná. Rozhodnutím v súlade s ustanove-
niami o príspevku z európskych štruk-
turálnych a investičných fondov (EŠIF) 
bol schválený na rozšírenie kapacít na-
šej materskej školy nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške maximálne 646 
610,79 eur, pričom celkové oprávnené 
výdavky projektu boli schválené vo 
výške 680 642,94 eur. Rozdiel  v cene 
bude tvoriť finančná 5% spoluúčasť 
obce Strečno.

V súčasnosti sa pripravujú podklady 
pre podpis zmluvy o NFP na účel, ktorý 
významne zmení podmienky a kapaci-
tu v MŠ.             /pa/

Ďalší europrojekt schválený

Zelený sad
Poisťovňa Kooperativa  vyhla-

suje projekt Zelený sad, ktorého 
cieľom je vytvorenie komunit-
ného priestoru v správe obce, 
kde by sa vysadilo min. 30 dre-
vín, hlavne stromov starých od-
rôd, tak aby bolo možné ovocie 
konzumovať počas celej sezóny.

Realizácia projektu Zelený sad 
bude prebiehať od jesene tohto 
roku.

Občianska iniciatíva nadšen-
cov zo Strečna, pre túto for-
mu zlepšenia a skultúrnenia 
priestranstva v správe obce, 
iniciuje využiť tento zámer i pre 
našu obec.

Ako verejný priestor navrhuje 
využiť pozemok  pod pomní-
kom – niekdajšie „ihrisko“, kto-
rý je vo vlastníctve obce.

/pa/
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z hľadiska rôznorodosti pohľadov na 
obsah knihy, ale jej tvorbu následne 
ovplyvnila i pandémia. Táto však bola 
pozitívna, lebo predĺžila čas na cize-
lovanie, akceptáciu iných pohľadov, 
zakomponovanie nových materiálov a 
faktov, ktoré sa v rámci tvorivého pro-
cesu oveľa intenzívnejšie objavovali.

13. máj 2022 bol dňom, keď bol vý-
sledok viac ako dvojročnej práce pred-
stavený všetkým, ktorí ju očakávali, 
podieľali sa na jej tvorbe zvonku, pod-
porili jej vydanie a poskytli materiály 
na zhutnenie obsahu. Dielo, ktoré má 
ambíciu byť reprezentatívnym pred-
stavením Strečna, obce s mimoriad-
nou prírodou, históriou, kultúrnymi 
tradíciami, ale i súčasnosťou, je vytvo-
rené v prevažnej miere jej obyvateľmi 
ako autormi kapitol, centrálnej maľby 
na líci knihy, grafického spracovania, 
fotografií, ale tiež technickej súčin-
nosti a spolupráce.

Plná sála kultúrneho domu zástup-
cami vyššie spomenutých tvorcov, 
spolupracovníkov a hostí bola sved-
kom, možno povedať, adekvátneho 
rámca, uvedenia knihy Strečno 700 do 
života. Knihy, ktorá je venovaná trom 
kronikárom obce – tým, ktorí predo-
všetkým obdobie 20. a 21. storočia v 
kronikách zaznamenávali, a tak tieto 
kroniky  boli pre knihu veľmi dôleži-
tými faktografickými dokumentami.

Kultúrno – spoločenský program 
dramaturgicky zostavila a aj ním spre-
vádzala Otília Moravčíková. Bolo to 
kultivované a, možno povedať, i ume-
lecky veľmi hodnotné uvedenie knihy. 

Prierez udalostí vývoja a tvorby 
knihy sprostredkoval prítomným sta-
rosta obce Dušan Štadáni. O tých, kto-
rým je dielo venované – kronikároch 
sa osobne vyznal súčasný kronikár 
– Pavol Albrecht. A dielo, prierezovo 
podľa kapitol počas prebiehajúcej vi-
deoprojekcie, predstavil zostavovateľ 
– Silvester Trnovec ml.

Nasledovalo ocenenie najvyšším 
obecným vyznamenaním – Čestný 
občan obce Strečno. In memoriam 
kronikárom a predsedníčke MO SČK 
ich prevzali rodinní príslušníci a prí-
buzní. 

Za Jozefa Ilovského synovec Marián 
Štadáni, za Františka  Piovarčiho syn 
Anton, za Pavla Ďurču st. syn Dušan 
a za Veroniku Samcovú dcéra Zdena 
Ondrušová.

Vstup Petra Štanského –recenzenta 
knihy Strečno 700 – bol hodnotením z 
pohľadu autority, ale tiež človeka, kto-
rý má k Strečnu bezprostredný vzťah. 

Vyzdvihol kvalitu diela a poukázal na 
významný prínos niektorých auto-
rov, ktorí dlhodobo a detailne mapujú 
miestnu faktografiu.

Po týchto bodoch programu boli 
všetkým predstavení autori kapitol a  
nasledoval samotný akt. Bývalý kňaz 
strečnianskej farnosti – Milan Kováč, 
autor centrálnej básne v knihe, spo-
lu so súčasným kňazom – Michalom 
Keblúškom po úvodných slovách a 
modlitbe knihu Strečno 700 posvätili. 

Následne boli na pódium pozývaní  
i ďalší,  ktorí priamo na tvorbe knihy 
participovali, poskytli materiály alebo 
finančne na vydanie prispeli a sym-
bolicky im boli tiež odovzdané prvé 
výtlačky.

Záver patril zástupcom VÚC Žilinský 
samosprávny kraj – predsedníčke Eri-
ke Jurínovej a jej podpredsedovi a tiež 
podpredsedovi NR SR v jednej osobe – 
Milanovi Laurenčíkovi, ktorí odovzda-
li starostovi Dušanovi Štadánimu naj-
vyššie ocenenie VÚC ŽSK samospráve 
k jubileu - Litteras Memoriales.

Celý program a jednotlivé vstupy 
boli prekrývané a prepájané vystúpe-
niami miestnych folklórnych zoskupe-
ní – Hajov, Hajovček, Parta.

Ukončenie oficiálnej časti vytvorilo 
priestor na neformálne hodnotenie 
a určite i radosť zo zavŕšenia etapy, 
ktorá stála nemálo úsilia. Strečno sa 
predstavilo ako komunita s veľkým 
potenciálom a ľudskou hodnotou. 
Kniha bude trvalým svedectvom ži-
vota v dávnej i nedávnej minulosti. 
Práve tá dáva množstvo príležitostí, 
ktoré miestni využívajú a sme vníma-
ní adekvátne významu. To aj odznie-
valo a tešilo aktérov bezprostredne po 
skončení programu pri neformálnych 
rozhovoroch s hosťami z okolitých 
samospráv, nadriadených orgánov, s 
partnermi a spolupracovníkmi.

Pavol Albrecht
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Od spustenia osvetlenia Pamätníka v minulom roku sme farebnosťou viackrát 
reagovali na rôzne pamätné dni a udalosti.

Pripomenuli sme si tým napr. svetovú ekologickú konferenciu v Glasgowe ale-
bo koniec prvej svetovej vojny.

V tomto roku sme žlto-modrým osvetlením vyjadrili solidaritu s ľudom Ukra-
jiny po ruskej invázii. Následne dni výročia oslobodenie obce symbolizovala ze-
leno- biela farba a výročie konca II. svetovej vojny trikolóra.

Dňa 5.6.2022 bol Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti boli 
Bratislavský hrad a Nový zámok v Banskej Štiavnici vysvietené modrou a ze-
lenou farbou, aby vyjadrili podporu celosvetovému ekologickému hnutiu Save 
Soil (Zachráňme pôdu).Pripojil sa k ním i náš Pamätník francúzskym partizá-
nom.

Vlna osvetlenia ikonických miest pri príležitosti Svetového dňa životného pro-
stredia je kľúčovým míľnikom kampane hnutia Zachráňme  pôdu, ktorá od svoj-
ho spustenia v januári oslovila už 2 miliardy ľudí.

Strečno sa tak pripája k aktivitám nielen našich spoločensko-kultúrnych cen-
tier, ale i svetových metropol  a využitím možností farebných variácií osvetlenia 
Pamätníka vyjadruje takýmto, nie zvyčajným spôsobom, svoju angažovanosť.

Beáta Badibangová 

Nasvietením Pamätníka reagujeme na miestne i svetové udalosti

Odchodom riaditeľky Materskej ško-
ly v Strečne pani Žofie Rajniakovej na 
dôchodok bolo potrebné miesto obsa-
diť výberovým konaním. Do konkurzu 
sa prihlásila jedna záujemkyňa, ktorú  
Rada školy pri MŠ Strečno   akcepto-
vala a odporučila starostovi  vymeno-
vať do funkcie. Novou riaditeľkou MŠ 
v Strečne je od 1.6.2022 pani Janka 
Verešová. K novej funkcii jej blahože-
láme a prajeme pevné zdravie a veľa 
tvorivých nápadov v pokračovaní  ví-
zie o dobrej materskej škole. 

Poďakovanie
Každému dieťaťu je najlepšie v blíz-

kosti mamy a nič tento pocit nena-
hradí. Preto je materská škôlka pre 
mnohé deti prvým miestom, kde sa 
naučia počúvať aj iné autority okrem 
rodičov a blízkej rodiny. Dlhé roky 
bola riaditeľkou našej MŠ pani Žofia 
Rajniaková, ktorá v septembri  odchá-
dza do zaslúženého dôchodku. Viac 
ako 40 rokov sa venovala tomu, čo tak 
veľmi milovala – výchove a vzdelaniu 

najmenších. Za celé svoje obdobie vy-
prevadila cez brány materskej školy 
stovky detí. Po toľkých rokoch obeto-
vaných škôlke prišiel čas, keď sa bude 
môcť venovať svojim záľubám a rodi-
ne. V mene vedenia obce vyjadrujem 
úprimné slová vďaky a uznania za jej 
celoživotnú prácu. Za ľudský a vľúdny 
prístup ku všetkým. Prajeme jej veľa 
krásnych rokov v kruhu rodiny a pria-
teľov. Ďakujeme, milá Žofka. 

Staronoví riaditelia
V júni sa uskutočnil aj konkurz na 

obsadenie funkčného miesta na ria-
diteľa Základnej školy SNP v Strečne. 
Jednohlasnú dôveru Rady školy opä-
tovne dostal terajší pán riaditeľ Mgr. 
Matúš Čička. V mene vedenia obce mu 
tiež blahoželáme a želáme veľa ener-
gie, elánu do ďalšej práce a radosti z 
úspechu svojich žiakov. 

Funkčné obdobie riaditeľov je 5 ro-
kov. 

Beáta Badibangová, zástupkyňa sta-
rostu
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Ak je na obyvateľoch Strečna nie-
čo obdivuhodné, tak je to ich 

pracovitosť, vynaliezavosť,  obetavosť 
a radosť, s akou to robia. V minulos-
ti ich životy znepríjemňovali a robili 
ťažšími mnohé udalosti, ako vojny, 
povodne, neúroda, choroby a hlad. V 
súčasnosti musia čeliť problémom 
našej doby. A aj napriek všetkému 
vytvorili a vytvárajú zo Strečna nád-
herné miesto na bývanie a dobrý život 
vôbec. Takouto obdivuhodnou je aj 
generácia Strečňanov, ktorá postavila 
náš kostol. 

  Život ľudí v Trenčianskej stolici, kto-
rej súčasťou bolo aj Strečno, v prvej 
polovici 19. storočia nebol vôbec ľah-
ký. Bol ovplyvnený veľkou povodňou 
v roku 1813, hladomorom sprevádza-
ným epidémiami detských chorôb v 
rokoch 1816 – 19, epidémiou cholery 
v rokoch 1831 – 32 a hladomorom 
v rokoch 1846 – 47. Povodeň v roku 
1813 napáchala v Strečne veľké ško-
dy na úrode a majetku. Životy Streč-
ňanov priamo počas povodne boli, 
našťastie, uchránené. Zničené životné 
prostredie a úroda zrejme vytvorili 
podmienky pre nástup chorôb, čo zle 

znášali najmä deti. Ich veľkú úmrt-
nosť a bolesť rodičov z ich straty pri-
niesli nasledujúce jarné mesiace, keď 
v Strečne na nám neznámu chorobu 
zomrelo od marca do mája 1814 až 40 
detí do 6 rokov veku. Podobne to bolo 
v roku 1819, keď od mája do augusta  
zomrelo v Strečne 34 detí do 6 rokov 
veku. Počet obyvateľov Strečna zdeci-
movala cholera v roku 1831. Do roku 
1831 išlo Strečno so 705 obyvateľmi. 
O rok ich malo len 607. Stavba kosto-
la v Strečne bola dokončená v roku 
1847, keď vrcholil veľký hladomor a 
aj v Strečne na jeho následky umierali 
ľudia. V roku 1846 malo Strečno 616 
obyvateľov, a aj napriek vtedajšej vy-
sokej pôrodnosti, sa stále nedostalo 
na úroveň počtu obyvateľov s číslom 
700 na začiatku 19. storočia. V takých-
to ťažkých rokoch stavali Strečňania 
náš murovaný bohostánok! 

Veľkú zásluhu na jeho postavení 
mali biskupi Nitrianskej diecézy Jozef 
Vurum, Jozef Kluch a Imrich Paluďai. 
Pozemok na jeho výstavbu vybrali už 
v roku 1838. Kostol bol dokončený v 
roku 1847 a zasvätili ho svätej Žofii, 
rímskej vdove. Kňazom v Strečne bol 

175. výročie vysviacky Rímskokatolíckeho kostola svätej Žofie, 
rímskej vdovy

Počas života môžeme prežiť chví-
le, ktoré sú pre veriaceho človeka 

veľkou milosťou. Takéto dni sme vďa-
ka obetavým otcom redemptoristom  
mohli prežívať v našej farnosti, keď  
sa po 76 rokoch u nás konali misie. 
Zaiste každého z vás,  ktorí ste sa ich 
zúčastňovali,  oslovila zvlášť  niektorá 
chvíľa.  Mňa veľmi oslovilo, keď bolo 
stretnutie učiteľov, žiakov s horlivými 
laikmi bratislavského spoločenstva, 
ktorí sa  piesňami, slovom, ako i scén-
kami  snažili osloviť a povzbudiť kaž-
dého.  

Konkrétne ma oslovila scénka pou-
kazujúca na to,  ako Ježiš pozýval Jána 
v každom jeho veku. Najskôr ako ma-
lého chlapca, neskôr ako mladého člo-
veka, potom ako dospelého, napokon, 
ako staršieho človeka. Vždy sa vyho-
váral, že nemá  teraz čas.   Napokon 
zomrel a keď predstúpil pred večného 
sudcu, počul hlas: „Nepoznám ťa.“ Na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ten-
to hlas nevyjadruje Božiu lásku, no v 
skutočnosti hovorí o veľkej Božej lás-
ke, ktorá sa ponúka celý život, ale ak 
ju niekto vo svojej neochote  ustavične 
odmieta, potom už môže mať posled-
né slovo len definitívna spravodlivosť. 
Jána užasne hral lekár – anesteziológ. 

Na  konci tohto stretnutia som položil 
humornú, ale  zároveň i vážnu otázku - 
Aký je rozdiel medzi anesteziológom a 
kňazom. Moja odpoveď znela: aneste-
ziológ použije nejaký medikament, 
ktorý hneď zaberie a pacienta uspí. 
Kňaz s veľkou  túžbou používa „veľa 
medikamentov“, a predsa neúčinkujú 
hneď,  nezaberá to na všetkých rovna-
ko, pritom  nejde o  nejakú  operáciu, 
čo trvá nejaký krátky čas, ale  o celú 
večnosť. Presnejšie ide o to, či človek 
prežije život tak, aby ho ukončil tým 
najcennejším víťazstvom, alebo len 
nezmyselnou prehrou. 

Tak ako dobrému otcovi či matke 
záleží na tom, aby ich dieťa dosiahlo 
čím väčšie  úspechy, tak kňazovi záleží 
na tom, aby jeho veriaci, ako pokrste-
né Božie dieťa, dosiahol  raz najväčší 
úspech, ktorým je požehnaný život a 
následne  šťastná večnosť. 

Nedávno som sa na prechádzke stre-
tol s jedným pánom, ktorý práve do-
behol k svojmu domu. Pozeral na svo-
je nové hodiny, čo mu ukazovali  koľko 
km a za aký čas prebehol. Zaujímalo 
ho, či sa oproti minulému razu zlepšil, 

Milostivý čas

v období  jeho výstavby Juraj Orieška. 
Vysviacka nového kostola bola v ne-
deľu 8. augusta 1847. Vysvätil ho de-
kan z Čadce František Daniš. Slávnosť 
tohto dňa ovenčila prekrásna kázeň 
Štefana Závodníka, veľmi významnej 
osobnosti našej národnej minulosti, 
vtedy farára v Divine, „o katolíckych 
kostoloch a úcte jejich“, nesúca sa v 
duchu Evanjelia podľa Lukáša a mala 
názov „Dnes sa spasenia domu tomu-
to stalo“. Andrej Radlinský, katolícky 
kňaz, jazykovedec, spisovateľ, redak-
tor, zakladateľ a čestný podpredseda 
Spolku svätého Vojtecha, uverejnil 
túto nádhernú kázeň v zbierke káz-
ní Poklady kazateľského rečníctva. V 
Strečnianskom hlásniku bola uverej-
nená minulý rok v jeho druhom čísle.

8. augusta 2022 uplynie 175 rokov 
od slávnostnej vysviacky nášho kosto-
la. S úctou a obdivom sa skláňame nad 
statočnou a obetavou prácou našich 
predkov a patrí im naša veľká vďa-
ka. Odpočinutie večné, daj im, Pane a 
svetlo večné nech im svieti! Nech od-
počívajú v pokoji! Amen! 

Za všetkých veriacich našej farnosti 
-AM-

či je dostatočne pripravený na nastá-
vajúce  preteky. Vtedy som si uvedo-
mil, ako nejeden človek myslí  na seba 
a pracuje  na svojej kondičke. Avšak 
to všetko raz skončí. Preto je potreb-
né myslieť na  veľkú múdrosť,  ktorá 
znie: Čokoľvek konáš, konaj múdro a 
pozeraj na koniec. To nie je plašenie, 
to je prezieravá múdrosť. Totiž všetky 
čiastočné ciele majú zmysel vtedy, ak 
je nad nimi postavený jasný konečný 
cieľ. Vtedy človek nemusí zrazu všet-
ko  v jednej chvíli  stratiť, ale dokonca 
môže to najcennejšie získať.  Môžeme 
vlastniť kvalitné hodinky, o ktorých sa 
nám voľakedy ani nesnívalo a ktoré 
nám ukazujú všetky možné hodnoty, 
ale je dôležité  pamätať i na to, že je tu 
Pán života a smrti, ktorý má vo svojej 
moci, obrazne povedané, hodiny živo-
ta  každého z nás. Len on vie, kedy sa 
zastavia.  Nielen vo svoje moci, ale i 
vo svojej láske. Záleží len od nás, či ju 
nepremárnime, alebo dokonca  neod-
mietneme. 

Prajem a vyprosujem každému mať 
otvorené srdce pre najcennejšiu, 
Božiu lásku. Lebo vtedy každá chví-
ľa nášho života a najmä tá posledná  
môže byť milostivým časom.   

Mons. Mgr. Michal Keblušek, farár
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16. jún bol dňom, keď po nútenej od-
mlke sa opäť mohol aktivizovať náš 
Miestny spolok Slovenského Červené-
ho kríža a zorganizovať odber krvi. 

34 bezplatných darcov, medzi nimi 
traja prvodarcovia, sa dostavilo na od-
ber, ktorý zabezpečovala mobilná Ná-
rodná transfúzna jednotka zo Žiliny v 
sále kultúrneho domu. 

O organizáciu a občerstvenie sa  v sú-
činnosti s obecným úradom postarali 
predsedníčka MS SČK Eva Vojvodová a 
členovia výboru – Milada Lievajová a 
Lenka Vojvodová.

Poďakovanie patri všetkým darcom, 
ale zvlášť je potrebné vyzdvihnúť už 
sté darcovstvo Juraja Obertu, ktorý 
sa ním po 16. júni stal nominantom 
na Kňazovického medailu za 100 bez-
platných odberov.

Zoznam darcov:
Beáta Badibangová
Ing. Eva Balcarová

Adela Valíčková - Ing. Anna Melová
Renáta Štadániová

Marianna Cesneková
Zuzana Melová

Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská

Kamil Zázrivec - Ing. Július Ilovský
Juraj Oberta - Dana Cesneková

Ing. Libor Záhradník
Ing. Zuzana Kopásková

Ing. Veronika Kopásková
Jozef Mindach

Melánia Tarabová
Zuzana Obertová - Peter Oberta

Nicole Bučeková

Odber krvi

Dňa 11.6.2022 sa uskutočnila výroč-
ná členská schôdza MS SČK Strečno za 
roky 2020 a 2021, na ktorej sa zúčast-
nilo 55 členov a 7 hostí.

Predsedníčka, pani Vojvodová, všet-
kých prítomných privítala a odovzda-
la slovo pánovi starostovi Bc. Dušano-
vi Štadánimu, ktorý vyzdvihol prácu 
bývalej predsedníčky pani Veroniky 
Samcovej. 

Pripomenul, že od obce Strečno 
jej bolo udelené Čestné občianstvo 
im memoriam za dlhoročnú prácu 
v Miestnom spolku SČK v Strečne a 
podporu darcovstva krvi. Prítomní si 
ju uctili minútou ticha.

Pani Vojvodová informovala prítom-
ných o činnosti spolku za r. 2020 a 
2021.

Pripomenula aj ďalších zosnulých 
členov, a to p.Matilku Hanuliakovú, Ja-

Miestny spolok SČK Strečno

Rok 2020
Zlato

Dušan Štadáni - Lenka Vojvodová
Striebro

Jana Pitlová - Katarína Bukovinská
Jakub Cvacho - Július Ilovský

Bronz
Janka Čišková - Lenka Gottasová

Dušan Hanuljak - Petra Hradňanská
Róbert Oberta

Rok 2021
Zlato

Miroslav Melo - Martin Melo
Jana Klocáňová - Peter Sinák

Bronz
Ivana Repáňová - Richard Ondruš
Lukáš Ondruš - Zuzana Kadašiová

Petra Ďuračková

Ocenení darcovia

roslava Drevenáka , Andreja Ilovského 
a Jána Vintra.

Pani Ondrušová informovala prítom-
ných o stave pokladne za roky 2020 a 
2021.

Pán starosta ocenil tiež darcov krvi 
za roky 2020 a 2021, ktorí  získali 
bronzovú, striebornú a zlatú Jánskeho 
plaketu. 

Prítomným oceneným darcom po-
ďakoval a odovzdal darčeky. Neprí-
tomným oceneným darcom budú dar-
čeky odovzdané osobne. 

V diskusii sa  členovia mali možnosť 
prihlásiť  na zájazdy do Starých Hôr a 
Hornej Maríkovej. Zaznela  požiadav-
ka na nových členov. Pozývame obča-
nov Strečna, ktorí by mali záujem po-
máhať v dobrovoľnej a humanitárnej 
činnosti, do radov nášho Miestneho 
spolku SČK.                 /zo/

Ľubomír Bukovinský
Ivan Štadáni - Ivan Tavač

Martin Melo - Marián Beháň
Radovan Klocáň

Dominik Blaško – prvodarca
Michal Lukáč – prvodarca

Kristína Verešová – prvodarca
Matej Ponechal - Adam Kudera

Štefan Tavač - Lukáš Kubo
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Iniciálky či skratka, na ktorú sme 
zvyknutí v našich novinách od roku 
2003. Vieme však, o koho ide. Anna 
Melišová sa nám odvtedy predstavuje 
hlbokou znalosťou nielen cirkevných 
dejín, dejín farnosti, ale aj všeobecnými 
znalosťami historických faktov o našej 
obci. Vnímam pritom tiež jej nezaujatý 
postoj, ktorý správne reflektuje sku-
točnosť. Je to studnica poznania a som 
presvedčený, že v súčasnosti nemá v 
tejto oblasti u nás konkurenciu. 

Hanka, o tvojich znalostiach a zá-
ujme sme nevedeli a pri zakladaní 
Strečnianskeho hlásnika sme s tebou 
nekomunikovali. Myslím však, že tento 
nedostatok ale stíhame odstraňovať. 
Si členkou redakčnej rady a čitatelia 
sa majú relatívne dlhú dobu možnosť 
zoznamovať s faktami, ktoré rozširujú 
náš obzor a vedomosti o miestnych reá-
liách. Je Tvoj záujem o ich zaznamená-
vanie a spracovávanie trvalý, alebo sa 
objavil iba v určitom čase?

Patrím k ľuďom, ktorí si nepamätajú, 
že niekedy nevedeli čítať. Naučila som 
sa čítať maličká a mama mi hovorila, 
že sama. Najkrajší vianočný darček 
bola pre mňa kniha. U starej mamy v 
Liptove som každý deň čítala noviny 
Práca, ktoré odoberala. Pamätám si, 
že sa dospelí na mne, malom decku, 
čakajúcom na poštárku a potom čí-
tajúcom Prácu, zabávali, čo ma dosť 
zlostilo. Vášeň pre čítanie, záujem 
počúvať príbehy ľudí, vnímanie súvis-
lostí medzi nimi, a zmysel pre rodinné 
väzby ma napĺňajú od malička. Už ako 
dieťa som veľmi rada počúvala tety 
z dediny. Predovšetkým, a najviac zo 
všetkých, tetu Kadašiovú, ktorú sme 
volali aj teta Saganka a tetu Melovú, 
ktorú každý volal teta Tomková. Vede-
li o živote ľudí v Strečne veľmi pútavo 
rozprávať a ja som bola zvedavý po-
slucháč a „ohmatávač“ ich nábytku a 
biblie tety Tomkovej. Úžasný priestor 
dozvedieť sa o živote predvojnového 
Strečna dávali páračky peria – „dra-
pački pjerja“. To sa u nás zišli tety So-
kolovské, tety Ilovská z „Ernejovca“, 
Dikoška, Tomková, Saganka, Kotuláš-
ka, Slaná. A to bol koncert pre ucho!  A 
to nielen rozprávačský, ale aj spevác-
ky. Vždy som sa tešila na jednu veľmi 
romantickú pieseň, kde spievali: „...
vezňem si ľévoľver, odstrelim sa!...“ To 
slovo ľevoľver sa mi náramne páčilo. 
II. svetovú vojnu nikto lepšie nezazna-
menal v mojom vedomí ako ujo Vinco 
Beháň. No a môj skvelý učiteľ streč-
nianskej histórie bola moja mama. 
Vždy sa mi na nej páčil jej exaktný spô-

sob interpretácie. A pravdu povediac, 
mňa víly a strašidlá až tak veľmi ne-
priťahovali. Skôr reálny život. Okrem 
toho, sám z vlastnej skúsenosti vieš, 
že naše detstvo bolo späté s prírodou. 
S dievčatami sme prelozili každý kút 
od hradu po Radinové, od Močidelné-
ho až po Kojšovú a vedeli sme, kde čo 
trčí, rastie a kvitne.

Tvoj otec pochádzal z Liptova, mama 
bola Strečňianka.  Myslíš, že takáto 
zmes tradícií, naturelu a zvykov sa pre-
javila i v tvojom ponímaní miestneho 
života?

Narodila som sa v Liptovskom Miku-
láši a od troch rokov žijem v Strečne. 
Veľkú časť svojho detstva a mladosti 
som strávila v strednom Liptove. Ta-
kže jedna polovica môjho srdca, čo sa 
týka lokálpatriotizmu, patrí Strečnu 
a druhú stále vypĺňa Liptov. Výbor-
ne ovládam obidve nárečia, spevavé 
strečnianske, ktoré sa radí k západo-
slovenským a írečité stredoslovenské, 
liptovské, zdobené nemčinou - ľubeľ-
ské. Základ môjho vnímania veľkého 
rozdielu medzi Strečnom a Ľubeľou 
bol jednoznačne spôsob reči ľudu. 
Ani jedna z „mojich“ dedín už nebo-
la v čase môjho detstva typickou fol-
klórnou dedinou, takže v tradíciách a 
zvykoch som vnímala menšie rozdiely, 
pretože sa až tak do detailov neprak-
tizovali. V Strečne staršie tety stále 
nosili šorce a ručníky, v Ľubeli sa už 
kroj vôbec nenosil, ak nepočítam stále 
prítomné šatky na hlavách žien, ko-
žušinové vesty – kamizle, na nohách 
kapce či hrubé svetre z ovčej vlny. 
Každý človek tam mal meno a priez-
visko a za ním ďalšie prímenie, kto-
ré nazývali prezývka. Prezývku hrdo 
nosili. Nikoho neurážala a dokonca tí 
starší sa ňou aj podpisovali a po smr-
ti mali na kríži uvedené meno, priez-
visko aj prímenie. Moja praprastará 
mama, ktorej hrob dodnes existuje, 
má na kríži meno Mária Kubík – Jusko. 
V Strečne takáto prezývka mnohých 
nielenže urážala, ale doslova „rozčer-
tila“. A dodnes neviem prečo. Obyvate-
lia Ľubele starú mamu volali mamka a 
starý otec bol ňanka. Šestonedieľkam 
nenosili šišky, ale fánky. Staré mamy, 
okrem klasických kysnutých mako-
vých závinov, piekli hrubánske mako-
vo – slivkové ťahané štrúdle. Mikuláš 
chodil na saniach. Maškary, ktoré v 
Strečne chodia popod šable, sú v Ľu-
beli bursovníci, čo chodia po burse, 
resp. po bursovke. Na jar nevynáša-
li Morenu, ale Murienu a patril k nej 
aj dedko, ktorý im cez zimu „požrau 
fšetko a nič im nenahau (nenechal), a 
tak sa dobre mau.“ Tohto dedka volali 
Dido Dondo. Vianoce boli v podstate 

rovnaké ako v Strečne, len kapustni-
ca u starej mamy nebola rybacia, ale 
mäsovo-klobásová podľa luteránske-
ho vzoru. Mäso z nej sa však jedlo až 
na Božie narodenie. Veľká noc nebo-
la tiež o šibaní, ale o kýbľoch vody a 
parfíne (voňavke), ktorým chlapi ženy 
parfínuvali. Presne tak ako v Strečne, 
len inou rečou. Rozdiel bol v posledný 
októbrový deň. Tu sa v Liptákoch pre-
búdzal starý zvyk, ktorý vraj zvádzal 
ľudí z dobrej cesty. Večer po zotmení 
pred sviatkom Všetkých svätých nosili 
chlapci na paliciach zavesené svetlo-
nosy, vydlabané burgyne, po liptovsky 
burbundy, so sviečkami a mávali nimi 
pred oknami domov starých tiet. Tie 
nahnevané vybiehali von a hrozili sa 
im, že sa rúhajú. Zaujímavé bolo vy-
nášanie „rucha“. Slečna, ktorá šla za 
nevestu, tesne pred svadbou vynášala 
svoju výbavu z domu pred zrakmi žien 
z dediny nastúpených v rade „na divá-
ky“. Aj jedlá sa varili iné ako v Strečne, 
alebo sa aspoň ináč volali. Varili ka-
pustnicu s gribami, aj kyslú poľjouku 
s rezancami a v nej slepú kuru, ktorú 
volali aj bábka, zeleninovú polievku 
chujavu s lohazou. Piekli droby, kú-
chon, kabáč a kochababu. Deti mali 
radi grísku, kuľašu a rískašu. Mamy 
alebo mamky im na kraji špahrieta 
(označenie sporáka v Ľubeli; v Streč-
ne šporheľ) robili cukríky z karamelu 
zaliateho smotanou, také, ako poľské 
krówky. Čo bolo nesmierne milé a aj 
vtipné, a vždy som musela kvôli tomu 
pri návrate do Strečna prepínať na inú 
vlnu, boli otázky pri stretnutí na ulici. 
V Strečne sa ľudia na ulici pozdravia a 
navzájom sa opýtajú: „ Kde ideš? ale-
bo: „Kde si bola?. V Ľubeli sa ma tety 
či ujovia pri stretnutí spýtali: „Hanka, 
a ideš?“ alebo: „A bola si?“ Odpovedala 

-AM-



9. strana3/2022

som: „Hej (áno), teta, hej, báčik, idem.“ 
alebo: „Hej, ujček, bola som.“. A nikto 
z nich akosi nepotreboval vedieť cieľ 
či účel mojej cesty. Strečňania mali 
úžasnú výhodu bývania v blízkosti Ži-
liny, lepšie dopravné spojenie, a tým 
aj pestrejšiu variabilnosť pracovných 
ponúk. Vďaka týmto výhodám zo 
Strečna za prácou odchádzalo mini-
mum ľudí, počet obyvateľov Strečna 
prudko narastal a Strečno sa postu-
pom času stalo skutočne modernou 
obcou, kde sa dobre žije. Strečňania 
boli preto usadenejší vo svojej rodnej 
obci. Ľubeľské ženy boli často samé, 
pretože chlapi tam boli odjakživa ba-
níci a pred vojnou razili tunely nielen 
na Slovensku (aj v Strečne), ale aj v 
Nemecku a vo Francúzsku, v období 
socializmu pracovali v baniach v Han-
dlovej a Ostrave, alebo boli vdovy, pre-
tože chlapi umierali mladí na silikózu. 
Panovala tam veľká súdržnosť a praj-
nosť, pretože ženy si museli navzájom 
pomáhať. Dodnes sa zachoval dnes už 
len symbolický, ale v minulosti veľmi 
podstatný  zvyk priniesť pozostalej 
rodine košík jedla deň pred pohrebom 
zosnulého, aby  zmiernili ich starosti 
a pomohli s prípravou karu. Príbuzní, 
susedia, priatelia priniesli pozosta-
lým zvyčajne fľašu pálenky, oštiepky, 
hrudku ovčieho syra, fánky, štrúdle a 
klobásu či údené mäso. Mladí ľudia vo 
veľkom počte študovali na vysokých 
školách a radi sa sťahovali do veľkých 
miest, hlavne do Bratislavy. Mala som 
neraz pocit, že toto mesto ich priam 
fascinuje. Liptáci mali radi veľký svet, 
ale domov sa vždy radi vracali. Natu-
rel ľudí sa nedá opísať „en bloc“. Je to 
individuálne. Liptáci boli v každom 
prípade typickí až vibrujúcou srdeč-
nosťou a hrdosťou. Alergickí boli na 
vyvyšovanie sa a lakomosť. A nie je to 
klišé. Mamy a staré mamy s akousi ne-
opísateľnou trpezlivosťou lepšie kro-
tili deti v používaní hrubých výrazov 
a neznášali posmievanie sa. Pamätám 
si to ich nástojčivo opakované: „To sa 
nepatrí!, „Nerúhaj sa!“(Bohu) či „Ne-
porúhaj sa! (porúhať sa = posmievať 

sa), „Bože chráň!“ a „Bože uchovaj!“ A 
bolo tam už v tej dobe oveľa viac vzde-
lancov. Strečno bolo katolícke a na 
Liptove sa miešalo katolícke obyvateľ-
stvo s evanjelickým a toto spolužitie 
im pristalo. Typická pre Strečňanov je 
muzikálnosť. V porovnaní s vážnejší-
mi Ľubeľčanmi je ich dlhodobá láska 
k hre na hudobné nástroje a k spevu 
výraznejšia. Strečňania v čase môjho 
detstva  predstavili svoje nadšenie 
pre spev oveľa brilantnejšie aj v kos-
tole. Aj chlapi idúci z krčmy oveľa viac 
vyspevovali. Strečňania boli jednodu-
cho spevavejší, čo je veľmi pozitívne 
pre veselú myseľ. Strečno, podľa slov 
mojej starej mamy, bola dedina bicyk-
lov. Hovorievala, že v Strečne málokto 
chodí peši. Ale už nebudem porovná-
vať, pretože všade je chlieb o dvoch 
kôrkach. Strečno a Ľubeľa majú dve 
spoločné časti histórie. Prvou je dlho-
ročná láska k ochotníckemu divadlu 
a druhou je vysťahovalectvo do USA. 
Z Ľubele sa však do USA vysťahovalo 
takmer 200 obyvateľov, ďalší o niečo 
neskôr aj do Kanady a mnoho ich tam 
zostalo. Medzi nimi aj moji mladučkí 
prastarí rodičia, ktorí tam chceli zo-
stať natrvalo. Uzatvorili manželstvo 
a odišli za oceán. Moja stará mama sa 
narodila v Barton Ohio v Pensylvánii, 
kde jej otec robil v bani. Bol mladý a 
silný a miloval vtedy veľmi moderné 
zápasenie, ktoré sa mu stalo osud-
ným. Prastará mama sa už ako vdova s 
dvomi maličkými deťmi vrátila v roku 
1914 na Slovensko rovno do I. sveto-
vej vojny. Do konca svojho života nera-
da hovorila o svojom americkom ob-
dobí života a zostala to jej zatvorená 
13. komnata. Amerikánstvo v Ľubeli 
som ako dieťa vnímala ako veľmi živé. 
Stáli tam mnohé domy postavené „za 
doláre“ a každú chvíľu boli u niekoho 
príbuzní z USA a Kanady, pretože sme 
prežívali uvoľnené Dubčekovo obdo-
bie a dalo sa cestovať. Všadeprítomné 
americké žuvačky voňali pri našich 
detských hrách. Starší ľudia používa-
li americké slová a výrazy. Mne sa asi 
najviac páčilo ako starší Ľubeľčania 

hovorili gumeným čižmám - gambu-
ci. Prepojenie Strečna s mojím rodis-
kom som takto nevnímala len v sebe a 
mojich rodičoch, ale aj v prarodičoch. 
Vždy, keď som videla sedieť na lavičke 
pred domom uja Frenkyho Trnovca, 
moja myseľ letela za Atlantik k  môj-
mu prastarému otcovi.

Vyštudovala si teológiu na Rímsko-
katolíckej bohosloveckej fakulte UK v 
Bratislave. Tvoja diplomová práca bola 
venovaná cirkevným dejinám streč-
nianskej farnosti. Z akých študijných 
materiálov si vychádzala?

Pri zozname tém našich diplomo-
vých prác som ani chvíľu neváhala a 
vybrala som si tému Dejiny farnosti 
Strečno. Dôvod bol jediný. O hrade a 
jeho panstve bolo popísané veľa, ale 
chýbalo mi písomné spracovanie de-
jín obce Strečno. Informácie ponúka-
né internetom ešte neboli k dispozícii. 
Čerpala som z cirkevných listín ulo-
žených v Štátnom oblastnom archíve 
v Bytči, kde mi podal pomocnú ruku 
dnes už nebohý archivár a historik 
PhDr. Slavko Churý, ktorému vďačí-
me za vynikajúce spracovanie dejín 
Strečna v období feudalizmu. Myslím, 
že každého, kto sa zaoberá dejinami 
Strečna, veľmi potešilo uverejnenie 
kompletného znenia tejto práce pána 
Churého v Strečnianskom hlásniku 
a v upravenej verzii aj v knihe Streč-
no 700. Ďalšími zdrojmi mojej diplo-
movky boli Kronika farnosti Strečno a 
Kronika obce Strečno, Kanonická vizi-
tácia kostola a farnosti Strečno z roku 
1828 a ďalšia vtedy dostupná litera-
túra. Cítila som, že diplomovkou to 
nekončí a že určite sa budem  snažiť 
zhromažďovať údaje o Strečne ďalej. 
Do budúcnosti ma úžasne nasmeroval 
oponent mojej diplomovky, slovenský 
rímskokatolícky kňaz, vysokoškolský 
pedagóg, historik a bibliotekár Mons. 
ThDr. Ladislav Belás. Moja veľká vďa-
ka smeruje aj k pánovi Petrovi Štan-
skému. 

Cirkevné dejiny a rôzne pripomienky 
cirkevných udalosti boli tvojimi prvý-
mi príspevkami v našich obecných 
novinách. Zakrátko si začala vypĺňať 
i témy, ktoré si cítila, že absentujú v 
informovaní o našej dávnej i nedávnej 
histórii. Niektoré sa odvíjali i od ro-
dinných tradícií či aktivít vo viacerých 
združeniach alebo spolkoch. Tak sme 
mali možnosť, okrem iného, spoznať aj 
históriu mlynov, včelárenia a v súčas-
nosti znovu ožívajúceho ovocinárstva.

K spolupráci na príprave Strečnian-
skeho hlásnika ma v roku 2003 pri-
zval Dušan Ďurčo po odchode pra-
videlného prispievateľa, dôstojného 
pána Milana Kováča zo Strečna. Keďže 
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Strečno je dedina, ktorej obyvatelia sa 
väčšinou hlásia k rímskokatolíckemu 
vierovyznaniu, po odchode pána Ko-
váča absentovala náboženská rubri-
ka. Priznám sa, že písať články k tejto 
téme po odchode literárne nadaného 
a rozhľadeného pána Kováča a ešte 
k tomu kňaza, nebolo pre mňa ľahké 
rozhodnutie. Dušanovo povzbude-
nie však vo mne stimulovalo odvahu. 
Strečno s jeho históriou vnímam celý 
svoj život. Pri príležitosti 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Streč-
no som sa rozhodla, že to, čo viem o 
histórii Strečna a čo sa nedostane 
do knihy Strečno 700, písomne odo-
vzdám obyvateľom Strečna a ďalším 
generáciám prostredníctvom nášho 
periodika. Naši pracovití, vynaliezaví 
a aj veselí predkovia, ako im ja hovo-
rím, starkí, si to zaslúžia! 

V práve vydanej knihe Strečno 700 si 
autorkou dvoch kapitol. No málokto 
vie, že aj keď si na škodu veci nebola  
členom prípravnej komisie, zanedl-
ho si bola prizývaná. A vďaka tvojej 
precíznosti a znalosti sa nielen tvoje 
kapitoly opierajú o presné údaje, ale i 
ďalšie od iných autorov boli tebou fak-
tograficky upravené a kniha má tak 
určite oveľa väčšiu výpovednú i histo-
rickú hodnotu. 

Na toto odpoviem veľmi jednodu-
cho: Vďačne a v záujme dobrej veci!

Už teraz je k dispozícii množstvo tvo-
jich príspevkov, ktoré boli uverejnené 
v Strečnianskom hlásniku, ale viem, že 
tento zdroj miestnych informácií sa na 
ne môže tešiť i v ďalších obdobiach. Je 
to studnica faktov, ktoré vychádzajú 
nielen z miestnych kroník, ale predo-
všetkým sú z prameňov, ktoré sa dnes 
stávajú vďaka digitalizácií knižničných 
fondov verejne prístupnými. Ty sa tomu 
mimoriadne venuješ a my sa dozve-
dáme veci, o ktorých sme nemali ani 
zdania, ale napĺňajú nás hrdosťou, že 
Strečnom prechádzali dejiny v každom 
čase. Priblíž nám, ako sa k nim dostá-
vaš, čo treba k tomu vedieť a tiež čo ťa 
najviac prekvapilo či potešilo.

Internet a jeho elektronické archívy 
dnes ponúkajú nesmierne možnos-
ti pri hľadaní historických faktov. 
Je potrebné zadať správnu adresu, 
heslo či text. A to už vyplýva z úrov-
ne našich štartovacích vedomostí k 
danej problematike. Špičkovú úroveň 
digitalizácie archívnych dokumentov 
z obdobia Rakúsko - Uhorska, čo je 
pre moju rešerš rozhodujúce, posky-
tujú maďarské a rakúske interneto-
vé stránky. Slovenské v tejto oblasti 
poriadne pokrivkávajú. Napríklad 
stránka ostrihomskej arcidiecéznej 
knižnice disponuje zdigitalizovanými 

každoročnými schematizmami tejto 
arcidiecézy od 17. storočia. Nájde-
te v nich zoznamy farností, filiálok, 
kňazov, počty obyvateľstva vo farnos-
tiach, čo veľmi uľahčí prácu historika 
pri zostavovaní poradia kňazov pôso-
biacich vo farnosti, štatistiky s údajmi 
o počte obyvateľstva apod. Bohužiaľ, 
Strečno patrilo do Nitrianskej diecézy 
a tam je už vyhľadávanie schematiz-
mov náročnejšie. Čo je však pre mňa 
veľmi podstatné, je radosť zo stretnu-
tia s ľuďmi, ktorí sa so mnou vedia 
podeliť so svojou skúsenosťou, so 
svojím „know how“. Takým je naprí-
klad pán Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., 
mladý historik z Kysuckého múzea, 
ktorý bol pre mňa svojou skromnos-
ťou, ochotou k dialógu a zanietením 
pre históriu príjemným prekvapením 
alebo Patrik Oberta z Javorinky, s kto-
rým nás okrem lásky k histórii spája 
aj náš strečniansky mlynársky pôvod, 
čo ma zasa veľmi teší. Potešil ma aj 
rozhovor s Palkom Štadánim, ktorý 
výborne pozná názvy strečnianskych 
honov a častí hôr, v čom ja krívam. A 
teším sa aj z veľmi dobrej spoluprá-
ce s tebou a s Dušanom Ďurčom pri 
príprave Strečnianskeho hlásnika, čo 
ma vôbec neprekvapuje, pretože sa na 
vašu profesionalitu môžem spoľah-
núť a vy zasa veríte mne. A čo ma pre-
kvapilo a potešilo konkrétne pri práci 
s archívom? Mám radosť zo všetkého 
nám už nepoznaného, čo znova vy-
pláva na svetlo. Prvýkrát som naozaj 
zvýskla heuréka, keď som rozlúštila 
v dosť komplikovanom rukopise pi-
sára nitrianskeho biskupa F.X. Fuchsa 
meno prvého strečnianskeho učiteľa 
Jána Gombašského. Nadšenie prišlo aj 
po asi polročnom riešení rébusu číta-
nia chronogramu v epitafe náhrobku 
kňaza Štefana Tvrdého. Nakoniec rie-
šenie svitlo v mojej hlave zábleskom 
zo sekundy na sekundu: „Bude to asi 
takto!“ A bolo!  A veľmi som sa pote-
šila takej naoko banálnej veci, keď mi 
po niekoľkých rokoch rozmýšľania 
zaplo, kde v Strečne bol vŕšok zvaný 
Dimech. Píše o ňom biskup Jozef Vu-
rum v kanonickej vizitácii z roku 1828 
a uvádza, že tam bola kedysi kalvária. 
Nikto zo starších odo mňa mi to ne-
vedel povedať. Obrysy tohto vŕška, 
ktorý sa nachádzal medzi Bôrkom a 
Zvonicou, zničila výstavba cesty, ale 
trvalo mi to fakt veľmi dlho, kým som 
na to prišla. Nesmiernu radosť mám z 
objavenia mien učiteľov našej školy v 
priebehu 19. storočia a skompletizo-
vania zoznamu kňazov pôsobiacich v 
našej farnosti, kde sme mali v obdo-
bí 19. storočia veľký zmätok. Robila 
som ich podľa schematizmov, ale pre-

dovšetkým podrobným výskumom 
záznamov našej farskej matriky. Pre-
kvapenia sa až tak často nekonali, ale 
jedno veľké bolo. Mama mi vravela, že 
jej starý otec, mlynár Jozef Hanuljak 
prišiel do Strečna z Terchovej, kde si 
prenajal mlyn, ktorý neskôr odkúpil a 
rodina sa tu usadila. Celý život som s 
touto vedomosťou žila. Aké bolo moje 
prekvapenie, keď som v maďarských 
zoznamoch živnostníkov našla v roku 
1885 mlynára v Strečne Ondreja Ha-
nuljaka, Jozefovho otca! Teda nie Jozef, 
ale Ondrej bol prvý mlynár Hanuljak 
z Terchovej, čo si prenajal od baróna 
Poppera strečniansky mlyn. Dívala 
som sa na meno svojho praprastarého 
otca a povedala som mu: „Ahoj, starký, 
doteraz som o Tebe nevedela!“      

Aj keď sa vďaka tebe dozvedáme veľ-
mi veľa nového, určite je ešte veľa ne-
známych vecí, ktoré nás postretnú.  Čo 
by si odkázala či odporúčala každému, 
kto by sa chcel venovať histórii Strečna 
a prehĺbiť naše poznanie?

Dôležité je umenie počúvať druhé-
ho, pýtať sa, ak nie som si istý, poradiť 
sa, nemyslieť si, že som najmúdrejší z 
najmúdrejších, zachovať si nadhľad 
a triezvy úsudok a mať veľkú dávku 
trpezlivosti pri hľadaní. Treba čítať 
o Strečne všetko, čo kde zbadáme, 
aj keď si myslíme, že nás táto alebo 
tamtá téma nezaujíma. Možno práve 
tam objavíme to, čo práve zapadá do 
predmetu nášho záujmu. Človek, kto-
rý nevníma históriu Strečna z rôznych 
uhlov a nedáva si veci do súvislostí, 
ďaleko nedôjde. Je pre mňa často veľ-
kým prekvapením, že človek, ktorý 
má pocit, že všetkému rozumie, si ne-
prečíta Strečniansky hlásnik, ktorý ja 
považujem za našu kroniku. Veľmi dô-
ležitá je spolupráca ľudí zainteresova-
ných do záujmu o dobro Strečna. Ne-
zanedbateľný je aj fakt, že zanietenec 
pre lokálnu históriu sa musí pripraviť 
aj na búrku svojich zmyslov a citov, od 
ktorých sa musí snažiť odpútať. Keď 
nájde niečo nové, zvolá: „Heuréka!“ a 
má veľkú radosť, ale často musí potlá-
čať slzy smútku nad objavenou smr-
ťou, krivdou a ťažkým životom ľudí v 
minulosti. Nie je nič horšie pre srdce 
ženy, ako keď vidí v záznamoch vyso-
kú úmrtnosť detí a v kolónke príčina 
úmrtia človeka text: „ od hladu“.

Ďakujem za rozhovor. Viem, že máš 
rada filmové repliky a umocňuješ či 
charakterizuješ nimi niektoré situácie 
alebo okolnosti. Werichovo „Ten dělá 
to a ten zas tohle...“ použijem k tomu, 
nech čitateľa povzbudíš svojím vkla-
dom, aby sa pridal „a všichni  dohro-
mady uděláme moc“. 

Pripravil: Ing. Pavol Albrecht



11. strana3/2022

Deň menín patrónky miestneho 
kostola svätej Žofie je tiež termínom 
Strečnianskych hodov. V tomto roku 
padla táto víkendová slávnosť presne 
na 15. mája.

Bol to vlastne predĺžený víkend, keď 
sa Strečňania, rodáci, hostia mohli 
kultúrne a spoločensky naplniť.

Po piatku, slávnostnom uvedení kni-
hy Strečno 700 do života, bola sobota 
a nedeľa venovaná zábave. 

Program bol určený pre všetkých. V 
sobotu poobede predovšetkým pre 
deti, ktorým sa predstavilo divadlo 
Lienka a deti z materskej škôlky mohli 
ukázať tiež svoje umenie. Hudobníci z 
Elan Tribute svojím vystúpením pre-
zentujúcim svoj vzťah k skupine Elán 
a jeho repertoáru už bavili zaplnený 
kultúrny priestor  pri obecnom úrade 
divákmi bez rozdielu veku. Melódie a 
texty najznámejšej slovenskej skupiny 
stupňovali atmosféru hodov.

Tú zavŕšilo vystúpenie Sunny Music 

V Strečne hodovali

Ďalší školský rok je za nami a de-
ťom sa začínajú dlho očakávané let-
né prázdniny. Deti si oddýchnu od 
školských povinností a budú mať 
viac času pre seba aj kamarátov a 
voľný čas môžu  vyplniť aj návšte-
vou našej knižnice, kde na nich čaká 
množstvo krásnych knižiek. Môžu si 
zahrať hry, napr. „Človeče nehnevaj 
sa“, stolný futbal či pexeso. Taktiež 
sa môžu zapojiť do akcie knižnice 
s názvom „Prečítané leto“, ktorá 
sa koná od 27.6.– 28.9.2022. Táto 
akcia sa v našej knižnici koná už po 
druhýkrát. Na deti čaká v knižni-
ci počas celého leta množstvo tém, 
podľa ktorých si sami vyberú na 
danú tému knižku a sami budú pát-
rať po rôznych zaujímavých infor-
máciách. 

V utorok 24.5.2022 našu knižnicu 
navštívili prváci, ktorí už spoznali 
všetky písmenká a boli slávnostne 
pasovaní „do cechu čitateľského“.  
23 detí získalo svoj prvý čitateľský 
preukaz a spolu so svojou pani uči-
teľkou si zapožičali svoju prvú kniž-
ku.

Tak ako každý rok aj tento rok sme 
podali žiadosť na FPU o poskytnutie 
dotácie na doplnenie knižničného 
fondu v obecnej knižnici. Podaná 
žiadosť bola úspešná a FPU nám po-
skytol finančné prostriedky v sume 
1500 eur. So spoluúčasťou obce 250 

Z našej knižnice

– hudobnej skupiny zo Strečna, ktorá 
zabávala takmer až do rána.

Nedeľný program otvorila tradične 
Strečnianka – dychovka, ktorá patrí k 
obci už viac ako  sedemdesiat rokov. A 
nasledovali vystúpenia ďalších – Viki 
Buchtovej na heligónke, speváckej 
skupiny Jednoty dôchodcov – Jesien-
ka, žiakov zo základnej školy a fol-
klórnych skupín, ktoré Strečnu robia 
meno i za hranicami –Hajovčeku, Ha-
jovu, speváckej skupine Zvonica  a Ľu-

dovej  hudbe Parta.
Nedeľný program ukončili Helenine 

oči – „multižánrová kapela lokálneho 
významu s globálnym dosahom“.

Strečnianske hody 2022 vyšli orga-
nizátorom, účinkujúcim a predovšet-
kým naplnili spokojnosťou všetkých, 
ktorí túto tradičnú a najvýznamnejšiu 
kultúrno- spoločenskú akciu nemohli 
kvôli korone pripravovať a samozrej-
me ani sa jej zúčastniť.

Dvojročnej odmlke však pomohlo 
zabudnúť počasie, atmosféra a skvelé 
zvládnutie hodov. 

/pa/

eur bude zakúpená beletria a náuč-
ná literatúra pre detských aj dospe-
lých čitateľov. Každá kniha zakúpe-
ná z finančných prostriedkov z FPU 
bude označená vetou „Z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia“ spolu s logom FPU. 

V snahe skvalitniť služby našej 
knižnice a prispieť tak k zlepšeniu 
jej využitia je v knižnici umiestne-
ná schránka „Bútľavá búdka“, do 
ktorej môžu návštevníci knižnice 
vhodiť svoje podnety, ktoré napíšu 
na pripravené lístočky. Poteší nás 
akýkoľvek nápad na skvalitnenie 
služieb týkajúci sa knižnice, pri ná-
kupe nových knižných titulov nám 
pomôžu rôzne návrhy  od čitateľov, 
pochvala či kritika prispeje k lepšej 
komunikácii. Vopred ďakujem náv-
števníkom za nápady, rady, návrhy...

Všetkým žiakom aj študentom 
želám krásne prázdniny, kopec ve-
selých príhod a nezabudnuteľných 
zážitkov. Našim dospelým čitateľom 
prajem príjemnú dovolenku. Naša 
knižnica bude aj počas prázdnin 
otvorená tak, ako zvyčajne. Teším sa 
na vašu návštevu.

Vaša knihovníčka

Okamih, keď malý človiečik pri-
chádza na svet, je jedinečný a ne-
nahraditeľný. Jedinečné sú aj všet-
ky jeho ďalšie chvíle, dni a roky, 
pretože každé dieťa je originálne 
a výnimočné. Keďže obec sa teší z 
každého svojho novonarodeného 
občana, každoročne  organizujeme 
slávnostné uvítanie detí do živo-
ta obce. V piatok 24.6.2022 sa sála 
kultúrneho domu zaplnila „džavo-
tom“ našich 24 nových najmenších 
občanov.  

Na úvod privítal všetkých rodičov 
s deťmi pán starosta a predniesol 
príhovor. Slávnostnú chvíľu spestri-
li vystúpením detičky z Materskej 
školy v Strečne pod vedením svo-
jich pani učiteliek.  Rodičia sa zapí-
sali do Pamätnej knihy obce a kaž-
dé dieťatko dostalo knižný darček, 
pamätný list s menom a finančnú 
hotovosť. 

Milí rodičia, želám vám, aby ste si 
dobrodružstvo rodičovstva vychut-
návali so všetkým, čo k tomu patrí. 
Nezabúdajte, že radosť a pokoj sú 
soľou života. Nech je vaše dieťatko 
pre vás vždy nenahraditeľnou sú-
časťou vášho života. Vitajte medzi 
nami, naši najmenší Strečňania.  
Beáta Badibangová, zástupkyňa sta-
rostu

Uvítanie detí do 
života
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   Z našej školy Kolektív ZŠ SNP Strečno

APRÍL 2022
Deň Zeme 2022
22. apríla sme si pripomenuli Deň 

Zeme. Pri tejto príležitosti mali žiaci v 
triedach triednické hodiny, na ktorých 
diskutovali, čo našej planéte pomáha 
a čo jej škodí, pozerali si náučné vi-
deá, prezentácie o separovaní odpadu, 
dokumentárne filmy o znečisťovaní a 
poškodzovaní Zeme, vyrábali plagáty, 
lapbooky, šperkovnice s logom danej 
tematiky, hrali spoločenské hry a pod. 
Predpoludním zbierali odpadky v uli-
ciach Strečna a v blízkom okolí. Pripo-
menuli sme si, prečo je dôležité chrániť 
našu Zem, spôsoby, akými to môžeme 
urobiť, i to, aké dôsledky prináša zane-
dbávanie starostlivosti o Zem. Veríme, 
že tento deň pozmenil naše myslenie, 
žiadny odpad už neskončí v nesprávnej 
zbernej nádobe a budeme viac ohľadu-
plní a pozorní k zdraviu našej planéty.
Profesijná orientácia žiakov 8. ročníka

V rámci prípravy našich žiakov na bu-
dúce povolania spolupracujeme už nie-
koľko rokov so SCŠPP v Strečne. Testy 
profesijnej orientácie absolvovali naši 
ôsmaci dňa 20.4. 2022. Cieľom vyšetre-
nia profesijnej orientácie je pomoc žia-
kom pri vhodnom výbere strednej školy 
a celkového profesijného zamerania a 
zmapovanie pozornostných procesov. 
(p. Miháliková)

Beh ulicami Strečna – 29.4.2022
29.4.2022 sa po dvojročnej pauze 

opäť organizovala tradičná športová 
akcia pod názvom „Beh ulicami Streč-
na“. Žiaci súťažili v ôsmich kategóriách, 
rozdelených podľa ročníkov. Veľmi milo 
nás prekvapili naši chlapci 7. a 8. roč-
níka, ktorí sa spojili a urobili nádher-
né gesto. Svoje individuálne úspechy 
postavili do úzadia a umožnili vyhrať 
svojmu spolužiakovi, ktorý v tejto sú-
ťaži zatiaľ neuspel. Dopriali mu pocit 
víťazstva a možnosť postaviť sa na stu-
pienok víťazov. Naši deviataci divákov 
pobavili, v závere súťaže sa predviedli 
v originálnom oblečení s netradičnými 
pomôckami. Naplno si užili svoj posled-
ný beh počas školskej dochádzky ako 
žiaci našej školy, ako skvelý kolektív bu-
dúcich stredoškolákov.

MÁJ 2022
Besedy o poľovníctve a lesníctve 
Dňa 2.5.2022 a 24.5.2022 sa v ZŠ SNP 

Strečno konali pre žiakov 2. stupňa  be-
sedy na tému poľovníctvo a lesníctvo. 
Besedy viedol člen Poľovného združe-
nia PZ Ostredok, pán Ing. Martin Melo. 
Každá beseda bola rozdelená  na dve 
časti. V prvej časti sa venoval pán Melo 
významu lesníctva a lesného hospodár-

stva na Slovensku. Žiakom bolo prezen-
tované video vytvorené Slovenskou les-
níckou komorou s názvom „Zomierajú 
postojačky“. Po videu nasledovala dis-
kusia o danej problematike, pán Melo 
žiakom priblížil význam a dôležitosť 
lesa pre spoločnosť a jeho hlavný hos-
podársky význam.

V druhej časti besedy sa pán Melo 
zameral na  význam  poľovníctva na 
Slovensku.  Nosnou myšlienkou bolo 
priblížiť  žiakom hlavný význam poľov-
níctva, tým je  dlhodobý  manažment 
starostlivosti o zver. Žiakom postupne 
prezentoval poľovnícky rok, po ktorom 
nasledovalo nahliadnutie do poľov-
níckych tradícií. K poľovníctvu patrí aj 
kynológia, sokoliarstvo a trubači, ktorí 
boli taktiež spomenutí. Deťom sa be-
seda veľmi páčila a tešia sa na ďalšie 
stretnutie. Ďakujeme p. Melovi za ini-
ciatívu a veľmi poučné besedy. (p. Me-
lová)

Medzinárodná spevácka súťaž 
„Rozvíjej se poupátko 2022“, Střítež

Dňa 13. mája sa uskutočnilo regionál-
ne kolo speváckej súťaže Rozvíjej se po-
upátko 2022 v KD Střítež. Tento ročník 
bol obzvlášť mimoriadny, pretože bol 
jubilejný (už dvadsiaty v poradí). Ide 
teda o súťaž s dlhoročnou tradíciou. Z 
našej školy sa zúčastnili štyri dievčatá, 
a to Emka Verešová v 2. kategórii (1. 
roč.), Stellka Beháňová a Yelyzaveta Po-
pova v 3. kategórii (2.- 3. roč.) a Simon-
ka Mazúrová v 4. kategórii (4.- 5. roč.). 
I napriek obrovskej konkurencii a kva-
litným výkonom všetkých súťažiacich 
sa nám podarilo priviesť na Slovensko 
jedno prvé a dve druhé miesta, ktoré 
znamenali zároveň postup do finálové-
ho kola, ktoré sa uskutočnilo 22.5. 2022 
v Dome detí a mládeže v Třinci. Naj-

lepší výkon predviedla a prvé miesto 
obhájila Simonka Mazúrová s piesňou 
Vráť mi tie hviezdy. Pochvalu za pekné 
druhé miesto si zaslúži aj Emka Vere-
šová s pesničkou Šípová ružička, pre 
ktorú to bola premiéra pred takým po-
četným publikom. Najväčší potlesk zo-
žala od publika naša žiačka z Ukrajiny, 
Yelyzaveta Poppova, ktorá okrem  svo-
jej piesne v ukrajinskom jazyku skvele 
zaspievala aj povinnú pieseň v češtine. 
Na záver môžeme dodať, že sme si uži-
li krásne dopoludnie plné nádherných 
pesničiek a speváckych výkonov. (p. 
Franek)

Prírodovedné súťaže 
Ani v tomto polroku naši žiaci nepoľa-

vili v záujme o súťaže z prírodovedných 
predmetov. Dôkazom toho sú ich úspe-
chy. Deviatak Filip Leščinský sa pre-
bojoval do okresného kola Chemickej 
olympiády, ktoré sa konalo 25. 3. v Žili-
ne. Filip sa prejavil ako nádejný budúci 
vedec – chemik a ako úspešný riešiteľ 
obsadil krásne 5. miesto.

Veľký záujem prejavili žiaci 2. stupňa 
o olympiádu z biológie, a to v niekoľ-
kých kategóriách. Napríklad v kategórii 
C, ktorej školské kolo sa konalo ešte v 
1. polroku (zúčastnilo sa 16 detí 8. a 9. 
ročníka), kde do okresného kola postú-
pili a úspešne nás reprezentovali devia-
tak 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 postúpili žiaci z 1. a 2. 
miesta. Emka s Kubkom aj v okresnom 
kole 21. 4. v Žiline dosiahli výborné vý-
sledky. Obaja sa stali úspešnými rieši-
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teľmi, Emka sa umiestnila na 5. mieste 
a Kubko na 9. mieste.

Nemožno nespomenúť kategóriu E – 
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti. Prí-
prava na túto súťaž je naozaj veľmi ná-
ročná, nielen na množstvo odborných 
informácií, ktoré si súťažiaci musia 
osvojiť, ale aj na čas, ktorý je potrebný 
na vytváranie zbierok, mapovanie vý-
skytu predpísaných

druhov a vytváranie záznamov z ich 
pozorovania. Napriek tomu sa našli dve 
odvážne dievčatá, ktoré súťažili v odbo-
re botanika: Alenka Dubovská (7. trie-
da) a Sofka Beháňová (6.trieda). Obidve 
dievčatá dňa 31. 3. úspešne absolvovali 
okresné kolo. Alenka obsadila krásne 
10. miesto a na úžasnom 2. mieste sa 
umiestnila Sofia, ktorá postúpila do 
krajského kola. To sa konalo 17.5. v 
Čadci. Počas súťaže Sofia úspešne pred-
viedla svoje vedomosti pred odbornou 
komisiou, ktorá súťažiacich preskúšala 
nielen písomnou, ale aj ústnou formou. 
Súťažné úlohy boli skutočne náročné a 
konkurencia veľká. Súťažilo spolu 14 
najúspešnejších detí z ôsmich okresov. 
Sofia sa domov vrátila ako 7. najlepšia v 
Žilinskom kraji!

Všetky deti, ktoré sa zapojili do ná-
ročných prírodovedných súťaží a boli 
ochotné príprave venovať svoj voľný 
čas, si zaslúžia veľkú pochvalu. Tým, 
ktorým sa podarilo prebojovať zo škol-
ských kôl aj ďalej, úprimne blahoželá-
me. Tešíme sa a sme hrdí na to, že na-
priek nízkemu počtu žiakov v ročníkoch 
je ich záujem o prírodovedné predmety 
taký veľký a účasť na súťažiach vyso-
ká. To je dôkaz toho, že naši žiaci majú 
veľký potenciál a my ich budeme pod-
porovať v tom, aby ich záujem o nové 
vedomosti a skúsenosti stále narastal. 
(p. Polláková)
Okresné kolo v malom futbale – Zá-
vodie 

28. apríla sa 9 chlapci z 5. a 6. triedy 
zúčastnili okresného kola v malom fut-
bale mladších žiakov v Závodí. V konku-
rencii 11 družstiev získali 5. miesto. (p. 
Štefko) 

Beh do hradných schodov 
V bežeckej súťaži nás reprezentovali 

ôsmi žiaci od 2. až do 8. ročníka. Žiak 4. 
ročníka - David Králik sa umiestnil na 3. 
mieste v súťaži Beh do strečnianskych 
hradných schodov. Ocenenie mu prišla 
osobne odovzdať pani Katarína Repá-
ňová. (p. Štefko)

Slávik Slovenska – okresné kolo 
12.5.2022 sa konalo Okresné kolo 

speváckej súťaže v interpretácii sloven-
skej ľudovej piesne „Slávik Slovenska 
2022“, na ktoré boli pozvané víťazky 
školského kola – Emka Verešová (1.tr.), 
Simonka Mazúrová (5.tr.) a Nelka Pratá-

ková (8.tr.). Na husliach ich sprevádzal 
náš bývalý žiak, Šimon Srneček. Veľmi 
sa tešíme z víťazstva, Emka Verešová si 
„vyspievala“ krásne 2. miesto. Gratulu-
jeme! (p. Pratáková)   

Strečnianske hody
Po dvoch rokoch mali aj naši žiaci ko-

nečne príležitosť ukázať svoje schop-
nosti a nadanie počas vystúpenia na 
Strečnianskych hodoch. Na úvod sa 
predstavili naši prváčikovia s piesňou a 
s prváckym sľubom, deti z druhej triedy 
zaspievali a ukázali, ako je to so zbiera-
ním maku, deti zo štvrtej triedy sa pred-
viedli dvojhlasným spracovaním piesní 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj a Bodaj by vás 
vy mládenci čerti vzali. Dievčatá z gita-
rového krúžku ukázali, ako sa dajú spie-
vať a zároveň aj hrať na gitare piesne 
od Zuzany Smatanovej a Jany Kirschner. 
Priestor na svoje vystúpenie dostala aj 
Yelyzaveta Popova z Ukrajiny. Dievčatá 
z 5. ročníka dokázali, že vedia spievať aj 
s inštrumentálnym podkladom dokon-
ca aj s vtipnou paródiou. Na záver za-
spievali deti 2. ročníka spolu so svojím 
triednym pánom učiteľom jeho vlastnú 
pieseň Mama.

Počas hodov sa výborne postarali o 
potreby žalúdka hodujúcich aktívni a 
ochotní členovia Rady rodičov základ-
nej školy, patrí im veľká vďaka za na-
máhavú a obetavú prácu.  

Pasovanie prvákov za čitateľov 
knižnice 

24. mája žiaci prvej triedy navštívili 
Obecnú knižnicu v Strečne. Počas za-
ujímavej besedy sa dozvedeli, k čomu 
slúži knižnica, aké pravidlá v nej platia 
a ako treba zaobchádzať s knihami tak, 
aby slúžili ľuďom čo najdlhšie. Na záver 
boli slávnostne pasovaní za čitateľov 
knižnice a získali čitateľský preukaz. (p. 
Brűnnová)

Škola v prírode v Nitrianskom Rud-
ne (13. – 17. 6. 2022)

Na južnom úpätí Strážovských vrchov 
v obci Nitrianske Rudno sa nachádza 
rekreačné stredisko Normandia, kde 

strávili žiaci 3. A, 3. B a 4. ročníka krásny 
týždeň dlho očakávanej Školy v príro-
de. Hneď  po príchode do rekreačného 
strediska sa deti zoznámili s animátor-
mi – Keksom, Crashom, Ofinkou, Heňou 
a zdravotníčkou Dory, ktorí boli prezle-
čení za pirátov. Hneď po rozdelení izieb 
a naobedovaní sa  vrhli na program, 
ktorý si pre deti pripravili. Deti rozde-
lili do tímov, premysleli si názov svojej 
pirátskej lode, rozlíšili sa farebnými 
náramkami. Počas celého pobytu plnili 
množstvo zážitkových úloh zamera-
ných na súboj pirátov a boje o získanie 
ostrovov. Skoro ráno bola ranná roz-
cvička, kde deti získali energiu na celý 
deň. Keďže počasie bolo priaznivé, väč-
šina aktivít prebiehala počas dňa vonku 
a vo večerných hodinách  v klubovni 
penziónu. Veľkým zážitkom pre deti 
bola nočná hra, kde prenášali pirátsky 
poklad v podobe mincí, pričom to mali 
sťažené strašením zo strany animáto-
rov. Program animátorov bol na vysokej 
profesionálnej úrovni a zároveň spĺňal 
prvky motivačné, tvorivé, náučné a zá-
roveň zábavné. Samozrejme nechýbali 
ani výlety do okolia. V blízkosti vodnej 
priehrady Nitrianske Rudno sa nachá-
dza náučný chodník, na ktorom spolu s 
triednymi učiteľmi spoznávali rastliny, 
živočíchy a iné prírodniny, ktoré sa v 
okolí nachádzajú. Ďalšou vychádzkou 
bol príjemný výstup pod blízky vrch 
Rokoš, k prameňu a čistinke s veľkým 
ohniskom. S pomocou triednych učite-
ľov a animátorov rozložili oheň, opiekli 
špekáčiky, zaspievali mnohé známe i 
menej známe táborové piesne za sprie-
vodu hry na gitaru pána učiteľa Frane-
ka. Počas pobytu deti strávili celoden-
ný výlet do kúpeľného mesta Bojnice, 
kde navštívili miestnu ZOO a Bojnický 
zámok. V ZOO videli množstvo exotic-
kých zvierat a v zámku okrem bežnej 
prehliadky interiéru poznávali pros-
tredníctvom divadelných predstavení 
hercov slovenských divadiel kúzlo naj-
krajších slovenských rozprávok. Medzi 
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ďalšie zábavné aktivity patril futbal, 
vybíjaná, kúpanie a súťaže v bazéne a 
drobné športové hry. Dobrá nálada ni-
komu nechýbala, ale ako to už býva, deti 
sa tešili na rodičov tým viac, čím viac sa 
blížili čas odchodu. Dni utekali veľmi 
rýchlo. Posledný večer deti čakalo vy-
hodnotenie družstiev i jednotlivcov a 
rozlúčková diskotéka s úžasnými ani-
mátormi. Všetky deti boli obdarované 
tričkom, diplomom a inými krásnymi 
vecnými cenami. Poďakovanie za Školu 
v prírode patrí triednym učiteľom Mgr. 
Romanovi Franekovi, Mgr. Zuzane Bre-
zániovej a PaedDr. Lenke Hudecovej. (p. 
Hudecová)

Divadelné predstavenie pre ZŠ a MŠ 
Svet je pretkaný umením, občas ho 

pre potešenie potrebuje každý z nás. 
A tak trošku z umenia prišlo aj k nám 
do Strečna. Vo štvrtok 2.6. mali žiaci 
prvého stupňa základnej školy spolu so 
škôlkarmi možnosť pozrieť si divadelné 
predstavenie Škaredé káčatko - pútavý 
príbeh so zvieracími postavami, ktoré 
nám predstavili rozličné ľudské vlast-
nosti. Prostredníctvom veršovaných 
dialógov, veselých pesničiek a pestrých 
kostýmov vtiahli deti do deja.  Divadel-
níci zo žilinského divadla Oskar nám 
zahrali rozprávku v kultúrnom dome. 
Deťom sa predstavenie páčilo, zasmiali 
sa i oddýchli. (p. Brezániová)

Medzinárodný deň detí 
V piatok 3.6. sme s veľkým nadšením 

našich žiakov aktívne oslávili Deň detí. 
Učitelia za pomoci žiakov 8. a 9. triedy 
pripravili bohaté športové, pohybové a 
umelecké aktivity pre menších žiakov. 
V priebehu dňa si žiaci zahrali futbal, 
zhadzovali kolky, skákali na švihadle a 
vo vreci (nie naraz), cúvali so zrkadiel-
kom po určenej trase, hádzali basket-
balovou loptou na kôš a mnohorakým 
spôsobom sa potešili počas slnečného 
dňa. Pod vedením pána učiteľa Štefku 
sa uskutočnil turnaj v pingpongu, kto-
rý vyhral Matúš Belko. Aktívni rodičia z 
Rady rodičov sa postarali o občerstve-
nie detí a chutné hotdogy. Zlatým klin-
com programu bolo premietanie filmu 
o vesmíre v mobilnom planetáriu, ktoré 
zafinancovala Rada rodičov. Všetkým, 
ktorí sa podieľali na tomto krásnom 
dni, zo srdca ďakujeme.

Školské výlety – tr. učitelia
1. trieda - Dňa 14.6. sa žiaci prvej 

triedy vybrali na školský výlet na hrad 
Strečno, kde absolvovali hradnú školu. 
Popri hravých aktivitách spoznávali 
históriu hradu. Deti odchádzali plné ra-
dostných zážitkov a nových vedomostí. 
(p. Brűnnová)

2. trieda - Dňa 31.5. sme s druháčikmi 
absolvovali koncoročný výlet na hrade 
Strečno, kde sa konala Hradná škola. 

Organizátori Hradnej školy mali pre nás 
pripravené zaujímavé aktivity, ako napr. 
kráčanie na jedných lyžiach vo dvojici, 
bludisko, hádzanie kruhov na meč, 
hádzanie pieskových mešcov do dier 
a výklad pána sokoliara o našich dra-
vých vtákoch. Žiaci počas prehliadky 
zbierali indície, ktoré potom použili pri 
záverečnej aktivite, ktorá pozostávala 
z riešenia krížovky na tému slovenské 
príslovia a porekadlá, ktorá bola popre-
tkávaná hádankami. Mottom akcie bolo, 
aby si žiaci uvedomili, že v jednote je 
sila a že máme držať pospolu ako jeden 
tím. Počas prehliadky hradu sme sa do-
zvedeli veľa zaujímavých informácií z 
histórie hradu ako aj zo života stredo-
vekých ľudí. Nechýbal ani príbeh hrad-
nej pani Žofie Bosniakovej, ktorá svojou 
láskou k blížnym pomáhala chudobným 
ľuďom,. Všetci sme sa vracali s dobrým 
pocitom a veríme, že o rok sa stretneme 
znova. (p. Jankovič)

5. - 6. trieda: Naši šiestaci a piataci 
sa vybrali na zaujímavú akciu, na kto-
rej mali možnosť vidieť krásny kaštieľ 
Antol vo Svätom Antone. Prehliadka 
kaštieľa ponúkala okrem autentickej 
expozície aj výstavu zvierat, videli sme 
historickú časť mesta s bohatými his-
torickými objektami, ale navštívili sme 
aj unikátnu základnú školu, v ktorej sa 
vyučuje sokoliarstvo ako povinný pred-
met. Deti mali možnosť zúčastniť sa 
prehliadky základnej školy, kde videli 
mnoho druhov dravcov a operencov a 
tiež priamo absolvovali vystúpenie so-
koliarov - žiakov tejto školy. (p. Trnov-
cová)

7. – 8. trieda - Koniec školského roka 
je obdobím školských výletov a exkur-
zií. Aj žiaci 7., 8. a 9. ročníka s radosťou 
privítali možnosť konečne vyraziť za 
kultúrou, poznávaním a zábavou. Spo-
ločne s triednymi učiteľkami sa 14. júna 
vybrali do nášho hlavného mesta.

Kultúru si užili v divadle Nová scéna, 
kde si pozreli muzikál Boyband. Občas 
mali pocit, že sú súčasťou deja, keďže 
sedeli v prvých radoch hľadiska a her-
ci s nimi aj priamo komunikovali. Po 
skončení predstavenia sa naskytla prí-
ležitosť vyfotografovať sa s hercami 
na javisku, čo  samozrejme s radosťou 
využili. Prechádzka z divadla poslúžila 
na poznávanie časti Bratislavy: prešli 
sa Grasalkovičovou záhradou, nakukli 
do okien Prezidentského paláca (samo-
zrejme len z diaľky) a poprechádzali sa 
uličkami Starého mesta, kde videli Mi-
chalskú bránu, historickú budovu SND, 
známu atrakciu „Čumila“ a mnoho iné-
ho. Prechádzku Bratislavou ukončili v 
modernom obchodnom centre, kde sa 
posilnili dobrotami a niektorí si kúpili 
aj niečo na pamiatku. Skrátka, prežili 
deň plný zábavy, ktorá pokračovala aj v 
autobuse cestou späť do Strečna. Všet-
ci dúfajú, že podobné výlety a exkurzie 
budú môcť absolvovať aj v nasledujú-
com školskom roku. (p. Polláková)

9. trieda - Záver školského roka si 
deviataci spríjemnili koncoročným vý-
letom do Nitry, ktorý sa uskutočnil 22. 
júna 2022. Prvá zástavka bola na Nit-
rianskej kalvárií, odkiaľ bol nádherný 
výhľad na Nitru. Po nej žiakov čakala 
najvýraznejšia a najcennejšia pamiatka 
Nitry, ktorou je hrad. Ten je  pamätní-
kom mnohých stáročí, viažu sa k nemu 
významné historické, politické a spo-
ločenské udalosti. V rámci prehliadky 
sme okrem iného navštívili aj dominan-
tu hradného areálu, ktorou je Katedrála 
svätého Emeráma. Počas nášho výletu 
bolo nádherné počasie, ktoré nám do-
volilo v plnej kráse si užiť koncoročný 
výlet. (p. Ďurišová) 

Lektoring EKOALARM – 3. modul
Posledný interaktívny online lek-

toring v rámci projektu Ekoalarm sa 
uskutočnil v pondelok  20.6.2022 v 
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dvoch blokoch pre prvý a druhý stupeň. 
Vzdelávanie ukončila téma Zero was-
te. Lektorka žiakom priblížila princípy 
minimalizácie odpadu: Odmietni, Zno-
vu použi a Recykluj. Žiaci sa aktívne 
zapájali, mnohí z nich tieto princípy už 
aj využívajú v rodinách. Zvýšením po-
vedomia o ekologických témach a alter-
natívnych možnostiach vieme znižovať 
množstvo odpadu a chrániť prírodu. (p. 
Brezániová)

Exkurzia do Liptovského Mikuláša 
– 4. roč. 

Žiaci 4. triedy sa spolu s pani učiteľ-
kou Hudecovou po dlhej odmlke spô-
sobenej karanténnymi opatreniami vy-
brali na exkurziu do unikátneho múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši. Počas interaktívnej 
prehliadky si vypočuli zvuky prírody 
a zvierat, nazreli do medvedieho brlo-
ha, či vyskúšali  plazenie v jaskyni. Na 
troch poschodiach videli rôzne vzácne 
exponáty, ako napr. kostru jaskynného 
leva, pravekú kultovú masku, či model 
meteoritu. Vystavené exponáty dopĺ-
ňali svetelné a zvukové efekty, pri kto-
rých sa štvrtáci cítili, akoby sa naozaj 
prechádzali lesom. Počuli piskot svišťa 
i zavýjanie vlka. V podkroví si pozreli 
výstavu vysokohorského prostredia, 
našli aj napodobeninu najstaršej chaty 
vo Vysokých Tatrách - Rainerovu útul-
ňu. V podzemných priestoroch budovy 
navštívili jaskynnú expozíciu s nádher-
nými kvapľami doplnenú zvukovými i 
svetelnými efektami, spoznali aj samot-
nú prácu jaskyniarov. Prehliadka mú-
zea bola pre žiakov veľmi zaujímavá, 
priniesla im veľa zážitkov a určite sa 
doň v budúcnosti ešte vrátia i spolu so 
svojimi rodičmi. Veľkým zážitkom bola 
aj samotná cesta zo Strečna do Liptov-
ského Mikuláša, pretože mnohí cesto-
vali po prvýkrát vláčikom a riadne si to 
užili. (p. Hudecová)

Literárno-dejepisná exkurzia, 6. 
ročník

Šiestaci 27.5. navštívili v Žiline Ro-
senfeldov palác, v ktorom si pozreli 
bábky v podkroví, tiež mali možnosť 
vstúpiť do Burianovej veže. Čitateľskú 
gramotnosť sme rozvíjali zaujímavou 
aktivitou - Čitateľským chodníkom. Žia-
ci rozdelení do dvojíc a trojíc dostali za 
úlohu vyhľadať si informácie o vybra-
ných objektoch v historickej časti Žili-
ny, ktoré čítali na konkrétnom mieste 
v Žiline. Dozvedeli sme sa zaujímavé 
informácie o Burianovej veži, Buriano-
vej medzierke, Mariánskom námestí a 
meštianskych domoch na ňom, o radni-
ci, Farskom kostole, Hlinkovom námestí 
a Mestskom divadle Žilina. Na Marián-
skom námestí si zamkli svoj zámok na 
mestskú studňu, všetci sa naň podpísa-

li. (p. Trnovcová)
Atletický trojboj – Horní Tošanovice
Dňa 7.6.2022 sa naša škola zúčastni-

la 17. ročníka Medzinárodného atle-
tického trojboja o pohár starostu obce 
Horní Tošanovice. Zo všetkých tried 
prvého stupňa + piaty ročník boli vy-
braní zástupcovia, ktorí našu školu re-
prezentovali v disciplínach - beh, skok 
do diaľky z miesta a hod kriketovou 
loptičkou. Niektorí žiaci už mali skúse-
nosti s týmto podujatím, iní tu boli prvý 
raz a trošku nervozity sme u nich videli 
aj my. No všetci súťažiaci sa navzájom 
povzbudzovali a každý vydal zo seba 
maximum. Počasie nám prialo, deti sa 
občerstvili, nazbierali nové skúsenosti 
a strávili tak príjemné súťaživé odpo-
ludnie. Síce sme si neodviezli putovný 
pohár, ale ani tak sme sa nevracali bez 
medailí. Najúspešnejšou disciplínou 
bol jednoznačne skok do diaľky, v kto-
rej sme získali dve medaily. Zlatú me-
dailu získal žiak 4. ročníka Dávid Krá-
lik a striebornú medailu si zavesil na 
krk žiak 3. ročníka Jakub Melo. Všetci 
účastníci nám spravili veľkú radosť, 
ďakujeme im za predvedené výkony a 
k získaným medailám im srdečne bla-
hoželáme. Tešíme sa  na budúci rok a 
deťom prajeme, aby boli úspešní aj ten 
nasledujúci. (p. Franek)

Hip hop show 
Dňa 7.6.2022 sme sa vybrali my, ôsma-

ci, na veľkú tanečnú show skupiny My-
Dance do Domu odborov v Žiline. Chceli 
sme svojou prítomnosťou podporiť 
našu spolužiačku Nelku, ktorá je aktív-
nou členkou tejto skupiny. Celé vystú-
penie bolo naozaj veľkou SHOW a my 
sme sa  skvele zabavili. (p. Srnečková)

Farské misie v škole 
V stredu 15.6. 2022 zavítali aktivity 

farských misií pod vedením pátrov re-
demtoristov aj do našej základnej školy. 
Počas 2. hodiny  misijný tím uskutočnil 
interaktívnu katechézu pre žiakov 1. a 
2. triedy. Žiaci sa s radosťou zapájali do 
katechézy, spievali, ukazovali a dokonca 
hrali krátky divadelný príbeh, z ktorého 
plynulo ponaučenie. Nasledovala svätá 
omša, ktorú celebroval páter Michal Za-
mkovský v Kostole sv. Žofie v Strečne. 
Po svätej omši sa uskutočnila katechéza 
pre žiakov druhého stupňa školy. Akti-
vít farských misií sa zúčastnili žiaci na 
základe súhlasu rodičov. Ostatní žiaci 
mali náhradný program a zaujímavé 
aktivity v odborných učebniach (fyzika 
a biológia/chémia), kde sa venovali po-
kusom a zážitkovému učeniu. (p. Čička)   
 Triedny koncert 2. triedy pre rodičov

Dňa 17. júna sme pre rodičov usporia-
dali koncert v našej triede. Žiaci si na-
cvičili detské ľudové piesne a básničky, 
zazneli aj sklady z našej vlastnej tvorby. 

Koncert bol venovaný rodičom ako po-
ďakovanie za školský rok a za to, že s 
deťmi prežívali školské radosti i staros-
ti a stáli pri deťoch pri plnení školských 
povinností. Zahrnuli sme aj poďakova-
nie otcom pri príležitosti Dňa otcov a 
odmenili sme ich srdiečkami, ktoré sme 
vyrábali na hodine výtvarnej výchovy. 
Koncert sa nám vydaril a rodičia mali 
veľkú radosť. Pevne verím, že aj na bu-
dúci školský rok zopakujeme tento prí-
jemný zážitok. (p. Jankovič)

Čitateľský maratón
V tomto roku sa naša základná škola 

zapojila do zaujímavého projektu, ktorý 
vyhlasuje Linka detskej istoty v spolu-
práci s knižnicami, školami a klubmi na 
celom Slovensku. Z našej školy sa zapo-
jilo 86 čitateľov z 2.- 5. ročníka, ktorí 
čítali knižku od Gabriely Futovej: Lebo 
musím...Čítajúci boli najskôr informo-
vaní o fungovaní Linky detskej istoty, 
potom začali čítať. Každá trieda po 
prečítaní časti knihy odovzdala knižku 
ďalšej triede, po dočítaní sa deti podpi-
sovali na podpisový plagát. Po skončení 
celoslovenského čítania je pripravené 
záverečné losovanie pre zúčastnené 
školy o knižné tituly pre školskú knižni-
cu. Dúfame, že sa na nás usmeje šťastie 
a budeme medzi vylosovanými.

Deň zvierat v 3.B
Dňa 23.6. si deti z 3.B na poslednú 

hodinu prírodovedy priniesli do školy 
svojich domácich miláčikov v rámci ak-
cie Deň zvierat. Každý jeden nám svoje 
zvieratko osobitne predstavil, prezradil 
nám, aké mu dal meno, ako k nemu pri-
šiel, čím ho doma kŕmi, kde a ako spáva, 
aké veselé chvíle spolu zažili a veľa ďal-
ších milých informácií. Zoznámili sme 
sa nielen s dvoma korytnačkami, ko-
relou, prepeličkou, zajačikom, ale aj so 
slimáčikom a dokonca aj s lúčnym ko-
níkom. Najkrajší zážitok nám pripravi-
la Oliho prepelička, ktorá nám v triede 
zniesla malé prepeličie vajíčko. Nelka 
sa nám dovolila odfotiť so svojím za-
jačikom a Kubkov papagáj nám ukázal 
svoju šikovnosť na hojdačke v klietke. 
Zoznámili sme Terezkinu a Sárkinu ko-
rytnačku a Maťkov slimák sa nám skryl 
pod lavicu. Vďaka zvieratkám sme pre-
žili super vyučovací deň a najradšej by 
sme nechali našich kamarátov v triede 
stále. Už sa tešíme na stretnutie opäť o 
rok. (3.B a p. Franek)

Dočkali sme sa... Opäť máme vytúže-
né prázdniny, počas ktorých môžeme 
načerpať energiu, oddýchnuť si, prežiť 
nezabudnuteľné zážitky. V septembri sa 
školský kolotoč rozkrúti nanovo. Dvad-
sať deviatakov bude začínať na stred-
nej škole, jeden ôsmak na bilingválnom 
gymnáziu a my privítame 17 nových 
prváčikov. Dovidenia v septembri.
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Dňa 14.06.2022 Krajské kultúrne 
stredisko v  Žiline usporiadalo det-
skú súťaž Eniki, beniki, kliki, bé. Sú-
ťaž prebiehala v kategórií speváckej 
a recitačnej. Našu materskú školu 
reprezentovali Terezka Venglořová a 
Šarlotka Tavačová. Dievčatá sa veru 
nestratili a odniesli si krásne ocene-
nia. Terezka Venglořová získala prvé 
miesto v recitácii a Šarlotka Tavačová 
čestné uznanie za spev. Dievčatám sr-
dečne gratulujeme, prajeme im veľa 
úspechov  a ďakujeme za reprezentá-
ciu našej materskej školy.

Jana Verešová, riaditeľka MŠ

ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ.....

Dňa 17.06.2022 sa pred MŠ začali 
stretávať naši predškoláci, aby spolu 
s pani učiteľkami prežili  prvú neza-
budnuteľnú noc plnú zábavy, zážitkov 
a dobrodružstiev. Niektoré deti prvý-
krát strávili  noc bez svojich rodičov. 

Po príchode  boli na školskom dvore 
pripravené športové aktivity. Keďže 
rozprávkový hrdina je rýchly, obratný 
a šikovný, vyskúšali sme aj naše deti  v 
týchto aktivitách.

 Deti nezaháľali ani v triede, malý 
škriatok nám poprehadzoval rozpráv-
ky a deti na základe zvukovej ukážky 
hádali názov danej  rozprávky .

Prekvapením bolo divadelné pred-
stavenie Tri prasiatka, ktoré deťom 
zahrali pani učiteľky. Áno, áno, deťom 

PRVÁ ROZPRÁVKOVÁ NOC V MATERSKEJ ŠKOLE

Boli to dva namáhavé a priam ne-
konečné týždne príprav najdôleži-
tejšieho májového dňa. Tento mesiac 
je obdobím lásky a kto si viac zaslúži 
vďaku a uznanie od svojich detí ako 
ich milované mamy? 

Áno. Ako sme už povedali, najkrajšia 
pieseň na svete je láska mamy a dieťa-
ťa, tak i naše žabky, lienky a lastovičky 
venovali tým svojím najúprimnejším 
spôsobom svoje vrúcne slová a piesne 
na besiedkach ku Dňu matiek. Boli to 
chvíle radosti, smiechu, tanca i slzi-
čiek. Nechýbali ani tvorivé dielne, kde 
predviedli deti a mamičky vzájomnú 
spoluprácu – hru. Ale nechýbali nám 
ani staré mamy, ktoré sa zúčastnili 
príjemného posedenia. Prajeme si, 
aby sa takéto stretnutia stali viac ako 
pravidelnými i v kruhu celej rodiny. 

Ako sa hovorí, človek mieni, život mení. 
1. JÚN je deň venovaný našim drobcom, 
najväčším pokladom v našom živote. 
Plán bol jedna veľká oslava s množstvom 
hier, súťaží, rozprávok, bublín a cukríkov. 
No na prekvapenie, z jedného sa stali 
tri nádherné dni plné emócií, šantenia v 
skákavom kráľovstve, pečenia koláčov v 
tvorivých kútikoch, chôdze prekážkovou 
dráhou, tanca i stavania hradov z piesku. 
Asi najväčší zážitok mali deti z úžasného 
divadelného predstavenia pod názvom 

„ŠKAREDÉ KÁČATKO“ spoločne so žiak-
mi ZŠ v sále kultúrneho domu. Deti boli 
obdarované medailou a darčekom, no 
samozrejme nechýbalo mňam, mňam 
občerstvenie, ktoré si veľmi užili. Naj-
krajším prejavom vďaky pre nás dospe-
lých boli žiarivé tváričky všetkých našich 
detičiek.

ĽÚBIME  VÁS,  POKLADY,  A  ROBTE  
NÁM  RADOSŤ!

Za kolektív MŠ Katarína Pratáková

Je nám ľúto, že po dlhých krásnych rokoch strávených v našom kolektíve, ale 
samozrejme i v čarovnom spoločenstve tých najmenších a najúprimnejších by-
tostí, našich detí, odchádza na zaslúženú trvalú dovolenku pani učiteľka Hanka 
Kadašiová.

V mene detí, milá naša kolegyňa, Ti ďakujeme za všetku lásku, ktorú si deťom 
venovala. Za každú jednu naučenú básničku, odspievanú pesničku, každú jed-
nu zaviazanú šnúrku na topánkach, za láskavé pohladenie a pofúkanie každej 
jednej boliestky. Bola si tu pre ne i nás v dobrom aj v zlom, mala si nesmiernu 
trpezlivosť a snahu vychovať z nich dobrých a šikovných mladých ľudí. Jedno-
ducho, si dobrou druhou „mamou“ a tie roky s nimi strávené Ti určite nebudú 
zabudnuté. A nám? Nám už teraz chýbaš ako kolegyňa, priateľka a človek. 

Prajeme Ti do ďalšieho života veľa síl, krásnych chvíľ s rodinou, veľa vypesto-
vaných záhradných vôní a poznávacích zážitkov. Veď svet je veľký a my sme tu 
len chvíľu, tak každý jeden zlomok života preži v zdraví a šťastí.

ZA STOVKY PESNIČIEK, ROZPRÁVOK A HIER, 
ZA LÁSKU A ÚSMEV, ČO NIKDY NESCHÁDZAL VÁM Z PIER. 
SLOVÁ LÁSKY, SLOVÁ VĎAKY POVEDAŤ VÁM CHCEM, 
ŽE NIKDY NA VÁS NEZABUDNEM A ZA VŠETKO VÁM ĎAKUJEM.

Za deti a kolektív MŠ Katarína Pratáková

DEŇ DETÍ V NAŠEJ ŠKÔLKE

sa veľmi páčilo.
Aj poklad v čarovnej truhlici nám za-

nechal kapitán pirátskej lode. Bol síce 
zamknutý, ale šikovné deti našli kľúče, 
a tak si mohli deti otvoriť truhlicu so 
sladkým prekvapením.

Všetky deti vydržali až do rána, za ich 
statočnosť im rozprávková víla necha-
la malé prekvapenie pod postieľkou.

Myslím si,  že prvá rozprávková noc 
sa vydarila k spokojnosti všetkých 
zúčastnených. Deti získali diplomy za 
odvahu a šikovnosť. A čo je najpod-
statnejšie, všetky deti boli nadšené, 
šťastné a skonštatovali, že by si roz-
právkovú noc chceli ešte raz zopako-
vať. 

Jana Verešová, riaditeľka MŠ

SRDEČNÉ POĎAKOVANIE
našej kolegyni  HANKE KADAŠIOVEJ

ĎAKUJEM TI DRAHÁ MAMA, ŽE SI PRÁVE MOJA...

Ešte raz Vám, mamy a staré mamy, 
ďakujeme za každé milé slovo, bozk, 
úsmev, povzbudenie, ale i malé pokar-
hanie ako výkričník v živote, v ktorom 
sa dá veľmi rýchlo zablúdiť. 

Ďakujeme Vám.
„POMÔŽEM A POHLADÍM ŤA, VŽDY 

OSTANEM TVOJE DIEŤA, POŠEPNEM, 
ŽE MILUJEM ŤA, DRAHÁ MAMA MOJA“

Za kolektív MŠ, Katarína Pratáková
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Rok 2022 sme už pomaly tradične 
začali vystúpením pri stavaní mája 
v parku pred kultúrnym domom v 
Strečne.  Ale to najväčšie poduja-
tie, hody v Strečne 2022, nás ešte 
len čakalo. Úmorné cvičenie a častý 
tréning sa nám podľa vašich reakcií 
osvedčil a boli sme nakoniec odme-
není veľkým potleskom nielen na 
samotných hodoch, ale aj na udalosti 
pod názvom Uvítanie knihy Streč-
no 700 do života. Po dvoch rokoch 
pandemických opatrení, hoci aj vte-
dy sme pre vás čo-to pripravili, sme 
sa po prvýkrát odhodlali pripraviť 
nielen hudobné, ale aj tanečné pred-
stavenie s malým prekvapením v po-
dobe spevu Emky Verešovej a našej 
novej členky Lujzy Tarabovej, ktorá 
po prvýkrát rozozvučala struny cim-
balu počas nášho vystúpenia.  Ko-
nečne  sme sa videli naživo s vami a 
verte, že sme si to užili naplno. Veľmi 
vám ešte raz chceme poďakovať za 
potlesk a slovnú podporu, ktorá nám 
dodala veľa síl do ďalšej práce - tešiť 
vás, Strečňania. 

Momentálne sa pripravujeme na 
zapálenie Jánskeho ohňa, kde vám 
ponúkneme čo najviac Jánskych 
piesní a veríme, že sa spolu zabaví-
me aspoň tak ako minulý rok na tom-
to podujatí. 

Opäť sme sa pustili do spolupráce 
s Ochotníckym divadlom zo Streč-
na a pripravujeme pre vás na leto 
divadelnú hru. Keďže nevieme, či 
môžeme viac prezradiť, tak vás ešte 
chvíľku necháme v napätí. Veríme, že 
vás sami ochotníci zo Strečna budú 
čoskoro informovať.  

Prijali sme pozvanie organizátorov  
Janošíkových dní a s radosťou vám 
oznamujeme, že budeme tam... V pia-
tok 29.7.2022 vystúpime v RIC Ter-
chovec v pásme pod názvom Noc s 
Terchovskou muzikou, kde si zahrá-
me spolu s množstvom hudobníkov, 

ktorí hrajú terchovskú muziku.
V sobotu 30.7.2022 o 10.00 – 12.00 

hod. Ľudová hudba Parta vystú-
pi v RIC Terchovec s pripraveným 
pásmom terchovských piesní.

V nedeľu 31.7.2022 o 8.30 hod. 
budeme na svätej omši v Kostole sv. 
Cyrila a Metoda v sprievode spoje-
ných terchovských muzík a následne 
už tradične o 10.00 hod. v konskom 
vozovom sprievode. O 12.30 hod. 
ešte krátko vystúpime v areáli pod 
sochou Juraja Jánošíka pri predsta-
vovaní furmanov a muzík.

O najväčšom prekvapení tohto pod-
ujatia sme sa rozhodli napísať v sa-
mostatnom článku uverejnenom v 
tomto čísle SH. 

Ak nemáte ešte plán, čo budete 
robiť počas posledného júlového 
víkendu, srdečne vás pozývame a 
už teraz sa tešíme, že sa tam spolu 
stretneme. Apropo, nezabudnite sa 
ohlásiť z hľadiska, že ste tam a prišli 
ste nás podporiť. Vopred ďakujeee-
emeeeee.

V auguste, presne 21.8., cestujeme 
do Javorinky pri Galante, kde oslavu-
jú storočnicu založenia obce. Keďže 
pri založení tejto obce stáli aj naši 
rodáci zo Strečna, organizátor podu-
jatia nás pozval a my sme pozvanie 
prijali.

26. augusta nás čakajú Ľekvárové 
hody v Strečne, varenie a vyhodno-
tenie súťaže vo varení lekváru. Spo-
lu s ostatnými kultúrnymi zložkami 
zo Strečna sa postaráme o kultúrny 
program.

Toľko o nás, čo sme spolu už preži-
li a čo ešte toto leto spolu zažijeme. 
Prajeme všetkým čitateľom Streč-
nianskeho hlásnika krásne prežitie 
letných dní a dovoleniek s prianím 
pevného zdravia, do skorého videnia 
a počutia. 

Za členov Ľudovej hudby Parta: Ma-
rián Praták 

Primáš Ľudovej hudby Parta v 
pokuse o zápis do Guinessovej 
knihy rekordov?

Zaujal Vás nadpis?  Prezradíme 
viac. Počas tohtoročných Jánoší-
kových dní 2022 v Terchovej bol 
náš primáš Ľudovej hudby Parta zo 
Strečna, Šimon Srneček, pozvaný, 
aby sa spolu s ostatnými predníkmi 
terchovských muzík pokúsil o zápis 
do Guinessovej knihy rekordov.  Celé 
sa to uskutoční v piatok, 29.7.2022 o 
20.00 hod. na hlavnom pódiu v am-
fiteátri Nad bôrami v Terchovej pod 
názvom: ,,NA PREDEK SOM BEŽEL‘’. 
Pokúsia sa o ustanovujúci rekord 
spoločne hrajúcich terchovských 
predníkov. Garantom je sám pred-
ník, Alojz Mucha. 

Šimonovi držíme palce. Už teraz 
sme na neho veľmi pyšní, že aj takto 
nielen nám, členom Ľudovej hud-
by Parta, ale aj celému Strečnu robí 
radosť a zviditeľňuje našu obec. Ši-
mon, ešte raz ďakujeme!!!

Vážení čitatelia, ešte nekončíme a 
pokračujeme v dobrých správach.

V sobotu 30.7.2022 o 20.30 hod. sa 
na hlavnom pódiu amfiteátra Nad 
bôrami v Terchovej predstavia čle-
novia našej Ľudovej hudby Parta, 
primáš Šimon Srneček a basičkár 
Marek Ján Praták, ako členovia Ter-
chovského ľudového orchestra. 

Mnohí z vás si asi neviete predsta-
viť, aká je to pre našich chalanov 
pocta - byť prizvaný medzi terchov-
ských muzikantov a zahrať si s nimi 
na hlavnom pódiu. Stálo ich to veľa 
hodín cvičenia aj odriekania, aby sa 
z nich stali takí muzikanti, akými sú 
už teraz, čo si všimli aj organizátori a 
oslovili ich. 

Pre športovca je najväčší úspech 
zvíťaziť, pre muzikanta je potlesk a 
uznanie kolegov. Preto ešte raz ďa-
kujeme vám, Šimon a Marek, že robí-
te dobré meno našej ľudovej hudbe 
a obci Strečno aj za hranicou nášho 
chotára.

A to je už naozaj všetko. 
Za Ľudovú hudbu Parta: Marián Pra-
ták

Zo života Ľudovej hudby Parta
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Také nenápadné pod-
ujatie ultrabežecké sa len nedávno 
zrodilo v Strečne, a pritom tento rok 
už štvrtý raz bolo! A dokonca po vy-
nútenej covidovej pauze v roku 2020. 
Donedávna možno nenápadné pre 
„ultrášov“, lebo ho organizujú miestni 
turisti (KST Uhlík) a nie niektoré zo 
známych mien slovenskej ultrascény. 
Ale tentokrát sa do toho zamonto-
val už aj Slovak Ultra Trail a Mašľa je 
zrazu aj v SUT-lige. Napriek tej akože 
nenápadnosti sa ale stačí pozrieť do 
profilu trate a každý musí spozor-
nieť, lebo toto nie je klubový výklus 
po miestnych zvážniciach! Pekne 2x 
1000 súvislých výškových a k tomu 
nejaké tie bonusové brdky, takže do-
kopy vyše 3000 nastúpaných metrov 
na 50 km – a to je už poriadna nálož! 
Veď ale všetko podstatné je na webo-
vej stránke behu. No a prečo ten ná-
zov, musí byť každému jasné, keď sa 
pozrie do mapy na trasu. Lebo proste 
organizátori logicky dvoma okruhmi 
prepojili Krivánsku a Lúčanskú časť 
Malej Fatry, keď už leží to Strečno 
presne na ich spojnici. Po štarte inak 
viacerí „nedomáci“ účastníci tipovali, 
v ktorej z tých dvoch častí Fatry aku-
rát sú – a zhodli sa rýchlo na tom, že 
v „strmej“.

Inak pre lenivého reportéra je táto 
trať výborne postavená, nemusí to 
obehnúť celé (aj keď príde o pek-
né hrebeňové úseky), ale pekne do 
štyroch smerov mu stačí z priestoru 
štartu a cieľa vybehnúť a môže dobre 
celý priebeh pretekov zdokumento-
vať – aj s vývojom rozostupov na pr-
vých miestach. Naopak pre krízujúce-
ho a kadejako psychicky nalomeného 
účastníka je to isto poriadny boj, keď 
sa z predposledných síl dopotáca cez 

lávku do Strečna, na skok od cieľa, ale 
pritom vie, že ho čaká ešte rovnako 
dlhý okruh ako ten prvý, len na opač-
nú stranu.

Takže som sa bol premiérovo po-
zrieť, ale len tak, pololenivo – lebo dal 
som si síce prvé kolečko cez Suchý, ale 
potom do druhého už som len išiel 
prvým bežcom kúsok naproti – na 
Kojšovú. Podľa toho sú aj fotky dole 
v galérke. Lebo sľúbil som síce „býva-
lému kamarátovi“, že mu spravím na-
vigátora, no nebol som s ním schopný 
držať tempo ani na začiatku. To totiž 
treba aj potrénovať na takéto srandy... 
Ale poďme radšej k veci :-) 

Registrácia fičala v piatok večer aj v 
sobotu ráno - zdalo sa, že ako hodinky, 
organizátori skúsení! Prespať sa dalo 
okolo futbalového ihriska, aj po miest-
nych ubytovniach, aj vo vlastných sta-
noch. Parádne zázemie je tá miestna 
Marakana pre celú akciu a trávička 
hebučká, ani karimatky hádam nebo-
lo treba. K tomu bufet a teplá voda v 
sprchách furt, pre nenáročných hneď 
vedľa tečie Váh. Večerný príchod bol 
nutný, lebo štart dlhej trate o šiestej 
ráno. 

Na polovičnú (druhé kolečko cez 
Minčol) vyrážalo potom druhé stá-
do neskôr, o pol deviatej. Skorý štart 
bol fajn, lebo cieľové limity boli veľmi 
benevolentné pre obe trate, ale naj-
mä mal byť príšerný hic. Veď aj bol, 
našťastie trochu pod mrakom a ráno 
z tej sivej deky aj symbolicky pokro-
pilo a príjemne prevoňalo tie púdrové 
chodníky. Lebo sucho je teda fest a už 
dlho.

Víťaz posledných dvoch ročníkov a 
držiteľ mimozemského rekordu trate 
Patrik Milata tento rok nepriletel, ale 
dav vyletel spod brány, popri Váhu, aj 

tak poriadne rýchlo. Úvod do doliny 
Kúr je tu taký príjemný, vlnitý, popod 
horu, dobrý na rozbeh. Tam sa to pek-
ne natiahlo, potom to ale prišlo: strmá 
modrá na hrebeň, do sedla Priehyb. 
Ani hrebeňovka cez Stratenec na Su-
chý nie je ktovieaká behateľná, na via-
cerých miestach je skôr šplhateľná. No 
a dlhánsky, strmý a hrboľatý zbeh pod 
Starhrad, na to tiež treba mať pevné 
a natrénované nohy. Toľko prvá po-
lovica – z jej konca, z občerstvovačky 
za lávkou cez Váh, to viacerí už neboli 
schopní rozchodiť a odbočili namiesto 
do druhého kola doľava (smerom pod 
hrad) opačným smerom, do predčas-
ného cieľa. Tí ostatní sa za hradom 
rýchlo odpútali od asfaltu, čakalo ich 
ďalších 1000 výškových v jednom 
kuse, až na Minčol. Trochu viac zváž-
nic, trochu menej strmosti, ale zase 
– zhora už poriadne prikurovali... Vraj 
sa to najviac prejavilo hore, po výcho-
de z lesa na hole. Hej hej – predtým, 
dopoludnia, pred Suchým, bolo o dosť 
príjemnejšie. Z Minčola to bolo druhý 
raz predlho a strmo dole, po modrej 
až do Višňového. Potom krátko popod 
les do Stráňav po rozpálených lúkach 
a tam prišlo pre viacerých asi najväč-
šie rozčarovanie – lebo si vraj mysleli, 
že už len tak v pohode, viac z kopca, 
až do cieľa. Ale škaredo podcenili ten 
posledný „brdok“ na profile cez Kojšo-
vú, hehe... Ono je to poriadna strecha, 
a takto na záver, v rozmontovanom 
stave... No na morál. A ešte ten hnus-
ný prebeh pomedzi kameňolomy k 
tomu...

Kojšovský budzogáň ako ukazo-
vadlo konca trápenia? Noooo, ani fi-
nálny zbeh z Kojšovej nie je sranda. 
Aj keď vylepšený občerstvovačkou 
pod rozhľadňou na Špicáku, je po-
riadne strmý a hrboľatý. V tomto su-
chu aj poriadne prašný a teda niekde 
aj šmykľavý. Potom ale už len prebeh 
Strečnom – po asfaltke, k obecnému 
úradu. Za ním už poza jeho budovu 
po šotoline do cieľa na ihrisku. Viace-
rí frfľali, že by sa lepšie bežalo popri 
Váhu – v tieni a po hlinenom chodní-
ku, presne tade ako po štarte. Organi-
zátori ale chceli vraj upozorniť dedi-
nu na to, že sa tu deje niečo športovo 
hodnotné, hodné aspoň zatlieskania. 
Len si na tej ceste skôr zavadzali hore 
– dole sa motajúci cykloturisti, autá a 
teraz ešte aj bežci, mal som dojem. No 
uvidíme vraj o rok, čo bude – aj keď 
vraj z toho hlineného chodníčka už 
bude asfaltový cyklochodník. Kto sa 
teda doplazil pod cieľovú bránu, toho 
čakala tá hebká tráva na spamätanie 
sa v polohe ležmo a potom už mňam-
ky nevídané a pochutiny všakovaké. 

Strečnianska mašľa 2022
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Pre každého dokonca niečo v tombo-
le a pre najrýchlejších okrem slávy 
na bedni a vecných cien aj finančné 
odmeny, pre ultrabehy vec nevídaná. 
Výsledky (aj po kategóriách) sú na HI-
KINGU ULTRA a (odtiaľ ukradnuté) aj 
dole v galérke. Najrýchlejší bol „spar-
ťan“ Daniel Pagáč pred Adamom Dr-
gom a na tretie miesto sa záverečným 
útokom pod Špicákom dostal Martin 
Pavlík. Ivana Líšková doletela šiesta 
celkovo a aj napriek tomu, že sa jej „od 
prvého kiláku“ nešlo dobre, nadelila 
druhej Zuzane Lisonovej 45 minút. 
Tretia dobehla v pohode sebe vlast-
nej Majka Kubová. Výsledky boli ale 
vyhlasované po kategóriách, nie cel-
kovo, tak na fotkách je to trochu inak. 
Nechápal som trochu, prečo sa v cieli 
každý ponáhľal do sprchy – veď špina 

MY Žilinské noviny zorganizovali 
veľkú anketu priamo s hráčmi, účast-
níkmi V. ligy sk.“A“, za uplynulý ročník 
2021 – 22. Zapojilo so do nej až 74 
hráčov z nášho regiónu. A aj napriek 
tomu, že sa nám v tomto ročníku na-
darilo, mali sme aj my, FK Strečno, 
svoje zastúpenie. Veď posúďte sami:

TOP-5 OBRANCA: 5.m. Andrej Baro-
šinec

TOP-5 STREDOPOLIAR: 4.m. Jakub 
Beháň

TOP-5 HRÁČI: 2. m. Jakub Beháň
TOP- ZÁZEMIE: 2.m. FK STREČNO
TOP- IHRISKO: 1.m. FK STREČNO
Zvlášť nás teší víťazstvo v kategó-

rii IHRISKO, kde hlasovalo až takmer 
22% hráčov. Svedčí to o dobrej práci 
v areáli futbalového ihriska a zvlášť 
starostlivosti o náš trávnik . Ďakujem 
preto hospodárovi Milošovi Samcovi 
a ľuďom, ktorí mu pri tom pomáhajú.

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. júna 2022 v náklade 700 
kusov. Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

Anketa

predsa konzervuje, by ľudia vydržali 
dlhšie čerství. Opečení do chrumkava 
väčšinou už boli. A ktovie, čo potom 
tieklo z tých spŕch dole Váhom... Ale 
počasie vyšlo úplne parádne – pre 
účely socializácie. Tak sa vo veľkom 
socializovalo, konzumovalo a povaľo-
valo. Tak to má byť. Organizácia tuším 
šliapala parádne, ani na vyhlasova-
nie víťazov sa nečakalo dlho. Paráda, 
takto na pohľad nezainteresovaného 
bulvárneho oka to bola veľmi podare-
ná akcia – všetkým zainteresovaným 
treba len poriadne poďakovať. Dúfaj-
me, že budúci rok dostaneme šancu 
sa poriadne rozbiť v Strečne a okolí 
opäť!

Rišo Pouš, vetroplach.sk
Podrobné výsledky ako aj fotografie 

nájdete na stránke masla.strecno.eu.
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Futbalový ročník 2021 – 22 je za 
nami. Konečne po dvoch rokoch pan-
démie sa odohral kompletne celý 
ročník MFS vo všetkých kategóriách. 
Ako obvykle, môžeme hodnotiť veľmi 
dobre prácu s našou mládežou. Naši 
prípravkári pod vedením Janka Tr-
novca a Ľubomíra Mojského, ktorým 
dobrými radami ešte čo-to povie Peter 
Beháň, odohrali štyri turnaje so sú-
permi zo Stráňav, Višňového , Rosiny 
a Zástrania. Dobrou previerkou boli i 
dva turnaje v Stankovanoch, kde ich 
preverili i tímy zvučnejšieho mena. 
Vyrástli nám ďalší chlapci, ktorí už 
zarezávajú v žiackej kategórii Michal 
Kučerík, Radko Beleš, Ľudko Buko-
vinský, Michal Beháň a Majo Jankech. 
V poslednom domácom turnaji sme 
oficiálne poďakovali trénerovi Petrovi 
Beháňovi  za jeho dlhodobú, takmer 
10-ročnú prácu. Aj tréner žiakov Voj-
to Oberta si pochvaľuje prácu s mlá-
dežou. V tabuľke skončili na peknom 
2.mieste, za čo im patrí uznanie. Aj tu 
nám  vyrástlo viacero chlapcov, ktorí 
už hrávajú v doraste. Patrí medzi nich 
Matúš Belko, Matej Repáň, Adam Klo-
cáň, Martin Brandýsky a Patrik Koša. 
Je to ďalšia dobrá nastávajúca generá-
cia pre náš futbal. Prichádzajú prázd-
niny, tak nech si chlapci oddýchnu a 
začnú sa pripravovať na novú sezónu. 
Pre nich začne súťaž až koncom au-
gusta. V doraste nám to v jarnej časti, 
resp. na konci súťaže, trochu škrípalo. 
Nedosahovali sa potrebné víťazstvá, 
z čoho vznikala nervozita a hádky 
hráčov s trénerom Petrom Tavačom. 
Do novej súťaže povedie dorast Ľu-
bomír Belko s vedúcim družstva Ras-
ťom Repáňom. Očakávame skvalitne-
nie tréningového procesu, zlepšenie 
vzťahov, a teda i výsledkov. Ďakujeme 
trénerovi za jeho doterajšiu prácu pri 
našom doraste. I piate miesto v ta-

Záchrana v poslednej chvíli

buľke V. ligy je pekný úspech. To však 
nemôžeme povedať o našom „Á“-čku. 
Tých príčin, prečo sme sa zachraňo-
vali do poslednej chvíle, je viacero. 
Nebudem to rozoberať, vieme o nich, 
bohužiaľ, nie všetko ide tak, ako si 
predstavujeme. Pracujeme v tomto 
období na tom, aby sa toto už neopa-
kovalo. Všetko sa dozviete v najbliž-
šom SH. Prebieha reorganizácia súťa-
ží, zaradenie družstiev, lebo dochádza 
k posunom mužstiev do vyšších súťa-
ží, dohrali sa barážové stretnutia, robí 
sa nový rozpis súťaží, bude krajská 
konferencia, ktorá toto všetko schvá-
li. Počkajme si na definitívnu podobu. 

V nedeľu 26.06.2022 sa uskutočnil 
na našom futbalovom ihrisku „Finálo-
vý deň ObFZ Žilina“, na ktorom sa zú-
častnili mužstvá na prvých miestach v 
ročníku 2021 – 22 vo všetkých veko-
vých kategóriách, keď to bol v poradí 
už 35.ročník memoriálu Teodora Zva-
ru. Ihneď po stretnutiach im boli odo-
vzdané poháre i medaily za postup do 
vyšších súťaží. Turnaja sa zúčastnili i 
naši muži , ktorí doplnili ako organi-
zátor trojicu z I. , II. a III. DOXXBET 
triedy ObFZ Žilina. Postupne sa teda 
predstavili víťazi v kategórii mladších 
žiakov OŠK Rosina a FA UNITED N-KL-
-G , ktorí zvíťazili na PK 2:1 , potom 
nasledovala kategória starších žiakov, 
kde zvíťazili ŠK Petrovice nad OŠK 
Stráňavy 2:1.

V doraste zvíťazil Horný Hričov nad 
Kolárovicami na PK 3:2. Víťazom boli 
z  rúk predsedu ObFZ p. Igora Kršku 
odovzdané i poháre za víťazstvo v 
tomto turnaji, ako i putovné poháre 
predsedu ObFZ. Potom nasledoval 
3.ročník turnaja memoriálu Milana 

V závere chcem poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomáhajú pri organizova-
ní nielen majstrovských zápasov, ale 
i tréningového procesu, taktiež pri 
údržbe a opravách v areáli nášho pek-
ného ihriska a pri udržiavaní kvalit-
ného trávnika, na ktorom má zásluhu 
najmä Miloš Samec a v neposlednom 
rade i starostovi obce za záujem o 
chod nášho klubu. Nový súťažný roč-
ník nám začína 7.8.2022 a bude to už 
premenovaná VI. liga sk.“A“. Žiakom a 
študentom prajeme pekné prázdniny 
a vám všetkým krásne dovolenkové 
obdobie.

Štefan Tavač, predseda FK Strečno

Finálový turnaj ObFZ Žilina

Šmehýla v kategórii dospelých. Naj-
prv sa predstavili naši chlapci, keď v 
značne omladenom tíme porazili ví-
ťaza II. DOXXBET triedy OFK Hôrky 
7:2 Góly za nás strelili Tibor Kašiak-
-3x, Denis Begičevič-2x, Denis Židek 
a Mário Gála po 1x. V druhom semi-
finále porazila MFK Bytča – víťaz I.tr. 
nad víťazom III.tr. OFK Ovčiarsko 4:1 
. V stretnutí o 3.miesto zvíťazil OFK 
Ovčiarsko nad OFK Hôrky 2:1 . Potom 
nasledovalo finále turnaja a v tom sa 
stretli naši chlapci FK Strečno z MFK 
Bytča. Prehrávali sme už 0:3, stiahli na 
2:3, prišla veľká šanca na vyrovnanie. 
To sa nestalo a vzápätí a najmä v záve-
re sme inkasovali ďalšie góly. Aj keď 
sme prehrali, pozitívom je, že dostali 
šancu viacerí mladí hráči z dorastu, 
ba dokonca i zo žiakov, čo je dobrým 
predpokladom do budúcna. Ďakujem 
preto všetkým, ktorí sa pričinili o kva-
litný priebeh turnaja, za čo nám poďa-
koval i predseda ObFZ Žilina p. Krško, 
ako i ostatní hostia.

Štefan Tavač,  predseda FK


