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Pestrosť tohtoročnej 
jesene zavŕšia voľby

Pomaly prichádza jeseň a pred po-
myselnými dverami nás najbližšie 
čakajú komunálne a župné voľby, v 
ktorých voliči vyslovia dôveru svojim 
kandidátom. Každé voľby ponúkajú 
zmenu. Tohtoročné voľby však budú 
trochu iné, lebo volíme na dvakrát – 
poslancov a starostov do obecných 
zastupiteľstiev a zároveň poslancov 
a županov do samosprávnych krajov. 
Keďže komunálna politika je dôle-
žitou súčasťou života v každej obci 
či meste, určite by nám nemalo byť 
ľahostajné jej ďalšie smerovanie. Ne-
budem hodnotiť a súdiť jednotlivých 
kandidátov, pretože mi to neprináleží. 
Ale ako volič viem posúdiť, čo je dob-
rý a hlavne realistický plán. Skúsme 
na chvíľu zabudnúť na reči, zapnime 
v októbri vlastný rozum a prečítajme 
si programy kandidátov. Vyberme si 
naozaj to, čo sa realizovať dá. Až po-
tom budeme schopní v budúcnosti 
posúdiť, či ten, koho sme si zvolili, 
spravil maximum alebo zlyhal. V poli-
tike je všeobecne viac ako potrebné sa 
rozhodovať rozumom. Je potrebné sa 
zamyslieť nad tým, kto čo dokázal, kto 
čo zrealizoval a kto čo dokázať môže. 
Nenechajte rozhodnúť o vašom živo-
te, o miestach, kde trávite predovšet-
kým svoj osobný život, iných. Príďte 
v sobotu 29.10.2022 zvoliť svojich 
zástupcov. 

Beáta Badibangová, 
zástupkyňa starostu

Piatok 26. augusta bol dňom pripomienky 78. výročia SNP na Pamätníku fran-
cúzskych partizánov. Zástupcovia štátnych orgánov, regionálnych a miestnych 
samospráv, členovia občianskych združení a obyvatelia Strečna vzdali hold 
padlým a všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. Ich odkaz je trvalý a silnie 
v tomto období, keď mimoriadne cítime krehkosť mieru. Tomuto aktuálne ve-
novali priestor vo svojich príhovoroch aj predsedníčka VÚC ŽSK Erika Jurínová, 
predseda OO SZPB Juraj Drotár, starosta Strečna Dušan Štadáni a veľvyslanec 
Francúzskej republiky na Slovensku Pascal Le Deunff. Bol to akcent na slobodný 
život v demokracii spoločnej Európy. 

Po slávnostnom akte boli už tradične všetci účastníci pozvaní starostom Streč-
na na spoločenské stretnutia do kultúrneho domu a potom na „Ľekvárové“ hody.

/pa/

Oslavy  78. výročia SNP

Galavečer k 95.výročiu ochotníckeho divadla

Už po tretíkrát sme si pripomenuli 
tradíciu založenú našimi predkami. 
95.výročie ochotníckeho divadla  sa 
v našej obci konalo v slávnostnom 
duchu 28.8.2022. Stretnutie bolo 
komorné, hlavne pre ochotníkov  s 
partnermi, ale aj pre tých , ktorí obo-
hacujú  našu kultúru svojím umením 
a pre tých, ktorí nezištne pomáhajú, 
aby naše ochotnícke divadlo nezanik-
lo. Každý stôl  mal názov divadelnej 
hry, ktoré sme od roku 2009 odohrali. 
Pokiaľ sa nezačal oficiálny program, 
mohli si prítomní pozrieť prezentáciu 
fotografií divadelných hier, ako aj 85. a 
90. výročia. Na stoloch ich čakal upo-
mienkový darček.  Galavečer uvádzali 
naši mladí ochotníci , Gabika Kuricová 

a Števko Rajniak. Program večera bol 
nasledovný :

1. Privítanie
2. Príhovor predsedníčky OZ 
3. Príhovor starostu obce
4. Báseň  Strečno 
5. Ocenenie (ochotnícke dosky – 

cena starostu obce)
6. Medailón venovaný Vlastovi Slo-

vačkovi
7. Pozdrav ľudovej hudby Parta
8. Kultúrny program ochotníkov
9. Ukončenie
V príhovore predsedníčky Marty 

Pristachovej sa zhodnotila činnosť 
ochotníckeho divadla. Od roku 2009 
poďakovala obci za postupné zlepšo-
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Stavebné úpravy domu smútku
Obnova domu smútku bola započatá 

v závere roku 2021 a tomto čase práce 
finišujú. Investícia v objeme 86974,84 
eur (72479,03 eur bez DPH)je hrade-
ná v prevažnej miere z vlastných pros-
triedkov obce Strečno. 29991,04 eur z 
celkovej sumy je hradené z Programu 
rozvoja vidieka, kde sme si uplatnili 
nárok ako člen Miestnej akčnej skupi-
ny (MAS) Terchovská dolina v rámci 
Stratégie CLLD mikroregiónu Terchov-
skej doliny - (CLLD – „Community Led 
Local Development“ - Miestny rozvoj 
vedený komunitou“).

Obnova interiéru domu smútku je už 
ukončená a slúži pre obrady a základ-
né potreby. Dokončievajú sa práce v 
exteriéri – podopretie veľkej konzoly 
strechy a úpravy fasády a vytvorenie 
dreveného skladu na náradie na sever-
nej strane objektu pevnej stavby domu 
smútku.

Cyklochodník k hradu Strečno
Cezhraničný projekt z Fondu malých 

projektov, v ktorom je náš  tradičný 
partner obec Horní Tošanovice, je štá-
diu stavebných prác, ktorými sa napĺ-
ňa investičná časť projektu.

Cyklochodník v dĺžke 135 m od ob-
jektu lávky pre peších k výjazdu z 
prístavu pltí a kompy bude nielen 
možnosťou bezpečného prejazdu a 
prechodu pre cyklistov a peších, ale 
projekt rieši i pozdĺžne a priečne par-
kovanie. Objekty prispejú k podpore 
funkčného, ale tiež estetického vzhľa-
du časti starej dediny. 

Cyklochodník  ako aj  stavebné úpra-
vy domu smútku realizuje OPS Streč-
no, s.r.o., z rámci tzv. in house zákazky. 
Celkové investičné náklady v objeme 
73773,68 eur budú pokryté zo zdrojov 
malého projektu v objeme 29 835 eur. 
Ďalšie položky europrojektu s opráv-
neným nákladmi 35 100 eur (5 % 
spoluúčasť obce) tvoria propagačné a 

prezentačné aktivity – brožúry, letáky 
a výmenné stretnutie pri príležitosti 
ukončenia.

Harmonogram prác predpokladá 
ukončenie projektu k 31. 10. 2022.

Lávka pre peších
Rekonštrukcia viac ako šesťde-

siatročnej lávky cez Váh je súčas-
ťou cezhraničného projektu Zvýšení 
přístupnosti a bezpečnosti ke kultur-
ním památkam v Česko – Slovenském 
pohraničí.

Stavebný objekt Lávka pre peších a 
cyklodopravu ponad rieku Váh je čas-
ťou, ktorou ako projektový partner 
vstúpila do projektu obec Strečno.

Český vedúci partner – Moravsko-
slezský kraj si v rámci svojej časti rieši 
stav miestnych komunikácií, ktorých 
význam spĺňa zámer projektu. Hlavný 
cezhraničný partner – Vyšší územný 
celok – Žilinský samosprávny kraj už 
zrealizoval rekonštrukciu hradnej brá-
ny na hrade Strečno a v súčasnosti re-
alizuje cyklochodník v našom katastri 
– od konca obce k predmetnej lávke v 
rámci stavby Cyklotrasa hrad Budatín 
– hrad Strečno ako stavebný objekt C5 
Cyklotrasa Strečno v dĺžke 2140,5 m.

Rozpočet projektu na rekonštrukciu 
lávky pre peších v čase podania pro-
jektu – v roku 2019 bol 618 122 eur. 
Vzhľadom na výrazný nárast cien v 
poslednom období a tiež potrebu za-
komponovania niektorých ďalších, pô-
vodne neuvažovaných položiek, roz-
počet zo septembra 2021 vzrástol na 
sumu 841 435 eur. Pričom táto suma 
nezahŕňa predpokladané náklady na 
práce v súvislosti s plynovodom ukot-
veným na nosnej konštrukcii mosta v 
sume cca 45 tis. eur.

V tomto čase je rekonštrukcia lávky 
pre peších v stave doplnenia projek-
tovej dokumentácie, aktualizácie roz-
počtu a prípravy verejného obstará-
vania. 

Stavba, ktorú možno označiť za ve-
rejnoprospešnú, je výzvou i značným 
príspevkom obce  k riešeniu bezpeč-
nosti využívateľov, ale aj k zvýrazne-
niu dojmu, pretože architektonické 
riešenie má ambíciu vytvoriť z lávky 
ďalší dominantný prvok.

Harmonogram prác predpokladá 
ukončenie komplexu všetkých stavieb 
cezhraničného projektu do októbra 
2023.

Rozšírenie kapacity materskej ško-
ly

Europrojekt v objeme 680 642,94 
eur s výškou nenávratného finanč-
ného príspevku 646 610,79 eur na 
nadstavbu materskej školy, ktorou sa 
vytvoria ďalšie triedy a priestory pre 
potreby rastúceho počtu detí, je v štá-
diu prípravy verejného obstarávania 
na zabezpečenie realizátora diela. 

Obec Strečno - žiadateľ projektu, 
po predpokladanom ukončení diela 
v druhej polovici roka 2023, svojím 
angažovaním pri využívaní možností 
výziev na regionálny rozvoj, ním vý-
znamne pokryje momentálne i per-
spektívne požiadavky výchovy a sta-
rostlivosti o deti v predškolskom veku.

Dotácia na monografiu
Na výzvu č.1/2022 Žilinského sa-

mosprávneho kraja na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie z dotač-
ného programu Regionálne dotácie z 
vlastných príjmov ŽSK reagovala obec 
Strečno požiadavkou na podporu kni-
hy Strečno 700. V rámci regiónu Hor-
né Považie bolo úspešným žiadateľom 
spolu rozdelených 85 520 eur. Žiadosť  
obce na monografiu Strečno 700 pat-
rila medzi ne. 1 100 eur od VÚC ŽSK je 
tak ďalším príspevkom, ktorým bolo 
vydanie jubilejnej publikácie umožne-
né.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér 

Projekty a dotácie
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Voľby sa uskutočnia v sobotu 29. 
októbra 2022 v čase od 7:00 do 
20:00 hod.

Volič môže voliť v obci svojho trva-
lého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname je zapísaný. Obec 
Strečno má dva volebné okrsky:

Okrsok č. 1: ulice: 1. mája, 28. ok-
tóbra, Hradná, Kamenná, Kováčska, 
Lesná, Partizánska, SNP, Za záhrada-
mi, Lipová, M. Ilovského, 26. apríla, 
Cintorínska, Francúzskych partizánov, 
Zlatné – Volebná miestnosť: Kultúr-
ny dom Strečno, Sokolská 487, Streč-
no 

Okrsok č. 2: ulice: Mládeže, Sokol-
ská, Záhradná, Čsl. brigády, Školská, 
Športová, Nábrežná – Volebná miest-
nosť: Základná škola Slovenského 
národného povstania Strečno, Mláde-
že 289, Strečno

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať svoju 
totožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo dokladu o pobyte pre 
cudzinca. Po kontrole dokladu totož-
nosti dostane volič jednu prázdnu 
modrú obálku s dvoma lístkami 
označenými modrými pruhmi - jeden 
hlasovací lístok pre voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja a jeden 
hlasovací lístok pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja. 

Potom okrsková volebná komisia 
poznačí voliča v zozname voličov pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí a 
vydá voličovi prázdnu bielu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce a dva biele hlasovacie lístky 
- jeden hlasovací lístok pre voľby do 
obecného zastupiteľstva a jeden hla-
sovací lístok pre voľby starostu obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-
ky potvrdí volič osobitne v každom 
zozname voličov vlastnoručným pod-
pisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

Voľby do samosprávnych krajov: 
Na hlasovacom lístku pre voľby do 
zastupiteľstva Žilinského samospráv-
neho kraja môže volič zakrúžkovať 
najviac trinásť poradových čísiel 
kandidátov. 

Na hlasovacom lístku pre voľby 
predsedu Žilinského samosprávneho 
kraja môže volič zakrúžkovať pora-
dové číslo len jedného kandidáta. 
Volič vloží do modrej obálky hlasovací 

lístok pre voľby do zastupiteľstva sa-
mosprávneho kraja a hlasovací lístok 
pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja.

Voľby do orgánov obce: Na hla-
sovacom lístku pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva obce Strečno 
môže volič zakrúžkovať najviac deväť 
poradových čísiel kandidátov.

Na hlasovacom lístku pre voľby sta-
rostu obce Strečno môže volič zakrúž-
kovať poradové číslo len jedného 
kandidáta. Volič vloží do bielej obál-
ky hlasovací lístok pre voľby do obec-
ného zastupiteľstva a hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce.

Ak volič vloží hlasovací lístok do ne-
správnej obálky, je takýto hlasovací 
lístok neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. 

Po opustení osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov volič vloží 
modrú obálku do modrej schránky 
na hlasovanie pre voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a bielu obálku 
do bielej schránky na hlasovanie pre 
voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej 
schránky na hlasovanie, je takéto hla-
sovanie neplatné. Volič je povinný od-

ložiť nepoužité alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasova-
cích lístkov, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.

Kandidáti vo voľbách do orgánov 
samosprávy obce Strečno

Dňa 6. 9. 2022 zasadala miestna vo-
lebná komisia, preskúmala doručené 
kandidátne listiny a vydala rozhodnu-
tia o registrovaní kandidátov vo voľ-
bách do orgánov samosprávy obce: 

kandidáti na starostu obce Streč-
no:  Jaroslav Oberta

 Mgr. Róbert Oberta
 Bc. Dušan Štadáni
 Štefan Tavač.
kandidáti na poslanca obecného 

zastupiteľstva: 
 Beáta Badibangová
 PhDr. Mária Beháňová
 Martin Gašper
 Marek Hanuljak
 Ing. Július Ilovský
 Ing. Miroslav Kubo
 Ivan Melo
 Ing. Martin Melo
 František Oberta
 Jaroslav Oberta
 Vojtech Oberta
 Marián Praták
 Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová
 Štefan Tavač
 Ján Trnovec
 Ing. Michal  Trnovec

Oznam o voľbách do orgánov samosprávy obcí  
a voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Ing. Július Ilovský pri zlatení písma na Pamätníku francúzskym partizánom. Obnovou zla-
tenia takmer 1200 písmen na centrálnej mohyle – básne a menoslov padlých a na pamätnej 
doske ušetril predpokladané náklady na obnovu písma v objeme cca 1 500 eur.
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V sobotu 30. júla 2022 veriaci v 
kostole v Strečne prežili  nád-

hernú chvíľu, keď dôstojný pán 
ThDr. Ľubomír Guniš, honorárny 
dekan, slávil spolu s obyvateľmi 
Strečna, svojou rodinou, priateľmi 
a kňazmi, vzácne jubileum 80 rokov 
svojho života. Slávnostným kazate-
ľom bol náš duchovný otec, Mosig-
nor Mgr. Michal Keblušek, ktorého 
spája s oslávencom obdivuhodné 
duchovné priateľstvo. Veriaci boli 
vo veľkom počte účastní na tejto 
krásnej ďakovnej omši aj online. 

ThDr. Ľubomír Guniš, honorárny 
dekan, sa narodil 30. júla 1942 vo 
Veľkých Chlievanoch v okrese Bá-
novce nad Bebravou. Po ukončení 
štúdia na Rímskokatolíckej Cyrilo-
metodskej bohosloveckej fakulte UK 
v Bratislave bol 14. februára 1965 
vysvätený za kňaza. V rokoch 1965 
- 1970 bol kaplánom v Konskej. V 
rokoch 1970 - 1971 bol správcom 
fary v Dolnej Tižine, v rokoch 1971 
- 1973 v Lietave. V Strečne pôsobil 
ako administrátor v rokoch 1973 až 
1998. V roku 2001 mu bol udelený 
titul honorárny dekan. Do dôchodku 
odišiel v roku 2003. Ako výpomocný 
duchovný pôsobil vo farnosti Tura-
ny v martinskom okrese, kde v sú-
časnosti žije. V kňazskej činnosti je 
stále aktívny, a tak sa tešíme z jeho 

stálej účasti aj v našej farnosti.
Dôstojný pán Ľubomír Guniš sa 

stal administrátorom strečnianskej 
farnosti 1.októbra 1973. Pre farnosť 
to znamenalo začiatok veľmi plod-
ného obdobia. V Strečne bola stará, 
vlhká farská budova a dlhé roky ne-
udržiavaný kostol nutne potreboval 
rekonštrukciu. Mladý kňaz však v 
Strečne našiel silné, zomknuté cir-
kevné spoločenstvo pracovitých a 
obetavých ľudí, a tak ich spoločné 
nadšenie čoskoro prinieslo svoje 
ovocie. 

Pod vedením pána Guniša streč-
nianski farníci svojpomocne zre-
novovali kostol, v rekordom čase 
postavili novú farskú budovu a po-
stavili kostol vo filiálke strečnian-
skej farnosti v Stráňavách. Dôstojný 
pán Ľubomír Guniš bol kňazom v 
Strečne takmer štvrťstoročie. Zane-
chal tu po sebe veľmi hlbokú stopu. 
Postaral sa o zveľadenie farnosti 
a bol dušou jej živého cirkevného 
spoločenstva. Je to človek s veľkou 
charizmou. Múdry, láskavý a nes-
mierne pracovitý. Ľudia si ho hneď 
od začiatku veľmi obľúbili. Je totiž 
veľmi spoločenský človek so silným 
sociálnym cítením. Vďaka týmto 
vlastnostiam veľmi rýchlo spoznal 
všetkých obyvateľov Strečna. Veľmi 
rád sa s nimi rozprával, zaujímal sa 

o ich život. 
Zaujímal sa o dianie v obci. Jeho 

príhovory v Strečnianskom hlás-
niku povzbudzovali obyvateľov 
Strečna k hlbšiemu prežívaniu kres-
ťanských sviatkov. Mal rád mládež 
a deti. Nedá sa zabudnúť na jeho 
letmé pohladenie maličkých detí 
na líčko, keď prechádzal cez kostol. 
Školopovinné deti mali rady hodiny 
náboženstva, pretože do nich vnášal 
láskavý humor. Mládež ho milovala 
aj pre jeho športového ducha a lás-
ku k slovenskej pýche, hokeju. Jeho 
krásne kázne dokázali sústavne na-
pĺňať kostol. Žil v úžasnej symbióze 
so všetkými obyvateľmi strečnian-
skej farnosti. Nikdy nebolo vidno, že 
by mal jedného radšej ako druhého, 
že by mal svojich obľúbencov. Bol tu 
pre nás všetkých. To dokáže len člo-
vek s láskavým, veľkým srdcom. 1. 
júla 1998 bol z rozhodnutia biskup-
ského úradu preložený do farnosti 
v Petroviciach. Jeho posledná svätá 
omša v obci sa konala 1. júla 1998 
a bola príležitosťou poďakovania sa 
detí a farníkov. Starosta obce, Alfonz 
Klocáň a po¬slanci obecného zastu-
piteľstva mu za jeho pastoračnú čin-
nosť udelili čestné občianstvo obce 
Strečno.

Dôstojnému pánovi Ľubomíro¬vi 
Gunišovi zo srdca ďakujeme za všet-
ky sviatosti, ktoré nám vyslúžil. Od 
krstenia našich detí, cez spoločné 
slávenia eucharistie, sviatosti zmie-
renia, sviatosti manželstva a až po 
sviatosti pomazania chorých. Ďaku-
jeme tiež za hlásanie Božieho slova, 
za formáciu detí a mládeže na hodi-
nách náboženstva, počas príprav na 
prijatie prvého svätého prijímania 
detí či sviatosti birmovania. Úprim-
nú vďaku vyslovujeme aj za jeho 
obrovské a  neúnavné úsilie pri zve-
ľadení našej farnosti. Vyprosujeme 
mu  Božie požehnanie, veľa milos-
tí a darov Ducha Svätého, ochranu 
Matky Božej, dobré zdravie,  životnú 
silu, optimizmus a  nech mu dobro-
tivý Pán Boh  všetku jeho lásku a sta-
točnú prácu odplatí!

Vďační obyvatelia Strečna

Významné životné jubileum dôstojného 
pána Ľubomíra Guniša

„Kňaz má kľúč od nebeských pokladov. Je Božím správcom a hospodá-
rom jeho dobier. Bez kňaza by smrť a utrpenie nášho Pána bolo bez-
významné. Kňaz pokračuje v diele vykúpenia na zemi. Kňaz je láskou 
Kristovho srdca.“  Svätý Ján Mária Vianney 
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V živote sa niekedy  ocitneme v si-
tuácii, o ktorej by sme si voľakedy 
neboli  pomysleli, že ju zažijeme. Ja 
ako novokňaz by som si  nebol po-
myslel, keď  som počas zastupovania 
pána dekana v Strečne slúžil niekoľ-
ko dní  sv. omše,  že  tu raz  budem  
sláviť denne sv. omšu. Nebol by som 
si pomyslel,   keď som sa stretal s 
pánom dekanom na rekolekciách, že 
raz budem s ním tak nádherne spo-
lupracovať  a že dnes dokonca pri 
jeho krásnom životnom jubileu, 80 
rokov života,  pri jeho ďakovnej sv. 
omši  budem kázať.  Nik z vás, dra-
hí veriaci,  by si nebol pomyslel,  keď 
pán dekan Ľubko  obetavo 25 rokov 
pôsobil  v tejto farnosti, a najmä keď 
sa s vami v roku 1998  lúčil, že po ro-
koch  bude sem opäť  prichádzať vy-
sluhovať sviatosti a že dnes budete s 
ním ďakovať Bohu za dar jeho života.  
Neboli by ste  si to pomysleli ani vy, 
jeho najbližší, ani vy, jeho priatelia 
kňazi, ktorí ste prišli do nášho kosto-
la,  a nebol by si to pomyslel ani sám 
oslávenec,  že dobrotivý Pán Boh mu 
dá milosť dožiť sa tak krásneho veku,  
a že  práve v tomto kostole budeme 
dnes prežívať veľkú slávnosť.  

Možno by si v tejto chvíli niekto po-
myslel, kňazská vysviacka, primície,  
to je veľká slávnosť. Ale táto chvíľa  
môže byť veľkou slávnosťou? Záleží 
od toho, akým pohľadom sa pozerá-
me. 

Ak Božím, ten  nás vedie  k takejto 
úvahe. Byť ako mladý muž vysvätený 
za kňaza je krásne, sláviť primičnú sv. 
omšu  je dojímavé, ale je to  len začia-
tok hrdinstva. 

Ale ísť k oltáru ako 80-ročný muž a 
z toho 57 rokov byť kňazom je veľké 
hrdinstvo. A veľké hrdinstvo sa dá 
naozaj  oslavovať ako veľká slávnosť. 
A preto to najcennejšie, čo môže náš  
oslávenec  spolu s nami konať,  je  
vzdať Bohu chválu slávením najsvä-
tejšej obety.  Veď čo je v tejto chvíli 
naším poslaním? 

Je to chvíľa vďačnosti: Krásny člo-
vek a tobôž kňaz  je ten, ktorý vie byť 
Bohu vďačný. Sv. Pavol nás učí: „Čo 
máš, čo by si nebol dostal od Pána?“  
Dožiť sa 80 rokov v dobrom zdraví a 
jasnej mysle.  Byť 57 rokov kňazom. 
To sú veľké Božie dary.  A preto spolu 
s Tebou, Ľubko, chceme za ne ďako-
vať Bohu.  

Je to chvíľa prosby.  Aký je krásny 
obraz, ak sa vie dieťa postaviť pred 
svojho otca  alebo  matku a vie o nie-
čo poprosiť. O čo je krajší obraz, ak  
vieme  kňazi   spolu  s veriacimi pri 
Pánovom oltári prosiť nášho spo-
ločného Nebeského otca, Nebeskú 
matku, ale i  sv. Jozefa. Dnes chceme 
prosiť spolu s tebou predovšetkým  
za teba. 

Chvíľa povzbudenia:  Tento svet 
nás oberá o veľa vecí. Môže nám veľa 
chýbať. Ale nikdy nás nemôže obrať 
o hodnotu povzbudenia. Tá je v našej 
moci. Koľko ho budeme mať, záleží 
len od nás. Žijeme v dobe, kedy sa 
nám predstavujú falošné vzory,  ako-
by niekedy platilo, kto väčší hriešnik, 
väčší hrdina. Ba sme niekedy svedka-
mi, ako  sa dokonca  oslavujú ľudia, 
ktorí v živote nevynikali najcennej-
šími hodnotami, najmä hodnotou 
lásky. My, vďaka Bohu máme v tejto 
chvíli pred sebou osobnosť kňaza, 
ktorý sa ako mladý človek  otváral pre 
Božiu lásku, aby ju potom ako kňaz 
odovzdával ľuďom. Hodnotu, ktorá 
pretvára svet, robí ho krajším.  Koľko 
jej odovzdal počas kňazského života, 
koľko jej odovzdal v tejto farnosti. 
Čo všetko by som mohol spomínať. 
Zveľaďoval Boží chrám,  ako sa len 
dalo. V neľahkom období postavil s 
veriacimi farskú budovu, potom na 
filiálke nový chrám.  Niekedy sa zdá, 
že zo strany niektorých sú  tieto veľ-
ké diela  málo ocenené. Akoby boli 
vyzdvihované len duchovné stavby, 
ktoré sú, samozrejme, najdôležitej-
šie. Avšak pravda je taká.  Kto má v 
sebe Boží zápal, koná jedno i druhé. 
Ľubko konal jedno i druhé. Keď som 
si pozeral fotografie zo stavby fary, to 
bola úžasná pastorácia mužov, ktorá 
je neraz najťažšia. Bolo za ňou vidieť 
nádherné spoločenstvá, veľa obrov-
ských obiet. 

Sv. Ján Vianney poslanie kňaza nád-
herne vyjadril takto: „Je potrebné, 
aby niekto v nás zapálil Božiu iskru 
a chránil ju počas celého nášho ži-
vota až po večnosť. To môže jedine 
Kristov kňaz.“ Túto iskru Božej lásky 
zapaľoval, chránil v Božom ľude  celé 
roky obetavo i náš jubilant. Koľkí ste 
mi z úctou hovorili, čo všetko konal, 
čím všetkým vás obohatil vo vašom 
duchovnom živote.  Čo je u neho 
vzácne, je to,  že hoci by už mohol od-

počívať, slúži ďalej. Pomáha i v našej 
farnosti. Prichádza predovšetkým na 
prvé piatky  spovedať. To je veľký du-
chovný kapitál. Pekne to vyjadril spi-
sovateľ Oscar Wilde, ktorý na otázku,  
prečo sa stal katolíkom, a čo si na 
svojej viere veľmi váži,  odpovedal: 
„Potrebujem človeka  plného dôvery, 
ktorý by mi vrátil pokoj. Našiel som 
ho v Kristovom kňazovi, lebo len on 
ma môže vyspovedať, dať rozhreše-
nie a vrátiť mi  pokoj duše.“ Koľkým 
ľuďom Ľubko pomáha stále vlastniť 
to najdôležitejšie: pokoj duše. Toto 
všetko spomínam nie preto, aby som 
ho len  chválil, ale aby som všetkých 
nás povzbudil, akú veľkú moc má 
kňaz, čo všetko nám môže sprostred-
kovať. Napokon dnes sa o kňazoch 
neraz píše len v negatívnom zmysle, 
je na nás, aby sme sa nedali pomýliť, 
máme tu veľa vzácnych, obetavých 
kňazov. A napokon nedá mi nespo-
menúť ešte jedno, to, čo si ja na ňom 
vážim. Koná to, čo nekoná každý. Keď 
zomrie nielen kňaz, ale keď zomrie 
kňazovi niekto z jeho najbližších,  je 
na každom pohrebe. Koná to, čo sa dá 
vyjadriť jedným slovom. Srdce. Hod-
nota, ktorá je v Božích očiach najcen-
nejšia.    

Pred pár rokmi sme v  Cirkvi slávili 
rok kňazov. Pri jeho otvorení sa odo-
hrala dojímavá udalosť, biskup diecé-
zy, kde patrí i dedinka Ars, priniesol 
Svätému otcovi relikviár, v ktorom 
bolo neporušené srdce svätého kňa-
za Jána Vianneya. Symbolické bolo, 
že to bolo 150 rokov po jeho smrti. 
Srdce, ktoré toľko milovalo,  nemôže 
byť zničené. Život človeka s takým 
srdcom nemôže prehrať. 

A tak, Ľubko, tešíme sa spolu s te-
bou, úprimne ti blahoželáme ku krás-
nemu jubileu. A vlastne podľa slov sv. 
Augustína,  ani nemáš veľa rokov. On 
hovorí: „Tí, čo hľadajú, žijú Krista, sú 
stále mladí.“ Ty ho stále hľadáš, ty ho 
žiješ. Ďakujeme ti za všetko, čím si 
nás obdaroval a spolu s tebou  chce-
me ďakovať  predovšetkým Bohu 
za dar tvojho života. Vyprosujeme ti 
na príhovor Panny Márie, sv. Jozefa 
i sv. Jána Vianneya i našej svätice bl. 
Zdenky, ktorej spomienku práve dnes 
slávime,  do ďalších rokov veľa zdra-
via a Božích milostí.  

Tešíme sa na ďalšiu duchovnú spo-
luprácu a povzbudení tvojím životom 
i myšlienkou sv. Augustína, chceme 
byť všetci mladí,  spolu s Tebou chce-
me žiť to najcennejšie, to vianneyov-
ské:  „Mať srdce, ktoré miluje, ktoré 
nemôže byť zničené, ktoré nemôže 
nikdy prehrať.“ Amen

Mosignor Mgr. Michal Keblušek

Kázeň, ktorú  som mal 30.07.2022 
p. dekanovi Ľubomírovi Gunišovi  
pri príležitosti jeho 8O rokov života
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Odkedy som sa v auguste 1998 presťahoval na Slovensko, mal 
som možnosť zúčastniť sa na mnohých pietnych aktoch pri 
Pamätníku francúzskych partizánov na Zvonici pri obci Streč-
no, v nádhernom prostredí medzi hradom a riekou Váh. Tieto 
slávnosti sú pre mňa vždy poznačené silnými emóciami pri spo-
mienke na hrdinské činy francúzskych bojovníkov, ktorí bojovali 
v SNP až do oslobodenia Slovenska. Prišli z vlastnej vôle bojovať 
do krajiny, o ktorej takmer nič nevedeli, ktorej jazyk neovládali 
a ktorá bola spočiatku pre nich úplne cudzou. Aká odvaha prísť, 
zapojiť sa do takéhoto nebezpečenstva a v mnohých prípadoch 
priniesť tú najvyššiu obeť! 

Tento rok však boli moje pocity ešte silnejšie, pretože som v 
predstavách videl tvár Alžbety Blahovej (Elisabeth Blaho), mla-
dej francúzskej partizánky, 18–ročnej členky partizánskej brigá-
dy Jánošík, ktorú Nemci zavraždili v decembri 1944 pri Brezne. 
Oči mi zvlhli dojatím, keď som videl členov jej rodiny z Fran-
cúzska kráčať po schodoch pamätníka, aby naň položili kyticu 
kvetov vo farbách našej vlajky. Alžbeta Blahová, ktorú jej rodina 
a priatelia nazývajú Lisette, je symbolom priateľstva medzi naši-
mi národmi a boja za spoločný ideál. V sobotu 27. augusta 2022 
bola Lisette vyznamenaná medailou „Milana Rastislava Štefáni-
ka I. triedy“ in memoriam. 

A z tohto pamätného dňa si ponechám ešte jeden symbolický 
obraz: osvetlenie pamätníka vo farbách vlajok našich dvoch kra-
jín. Úžasné!
Didier Rogasik
tlačový atašé veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku

Vážená pani predsedníčka Žilinského 
samosprávneho kraja,

vážený pán starosta obce Strečno,
vážení zástupcovia Ministerstva 

obrany a ozbrojených síl Slovenskej 
republiky,

vážený pán podpredseda Žilinského 
výboru Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov,

vážené dámy a páni zástupcovia 
miest a obcí,

vážené dámy, vážení páni,
vážení priatelia,
dnes sme sa zišli pri tomto veľkole-

pom pamätníku postavenom v roku 
1956 medzi hradom a Váhom, na 
ktorom sú zlatými písmenami vyryté 
mená 58 mojich krajanov, ktorí pad-
li v nerovnom boji po boku rovnako 
hrdinských slovenských bojovníkov 
proti početnejšiemu a lepšie vybave-
nému nepriateľovi. 

Od konca augusta 1944, teda od 
vypuknutia Slovenského národného 
povstania, do apríla 1945, teda do 
oslobodenia krajiny, bojovalo na Slo-
vensku 460 Francúzov, civilov a voja-
kov. 107 z nich prišlo o život. Dnes 
chcem pred vami vzdať hold Sloven-
skému národnému povstaniu a po-
vedať, že Francúzsko nezabúda na 

svoje deti, ktoré tu, ďaleko od vlasti, 
bojovali za slobodu.  

Väčšina týchto Francúzov slúžila v 
prápore „Foch“, ktorému velil kapi-
tán Georges Barazer de Lannurien, 
jednotke podriadenej 1. partizánskej 
brigáde Milana Rastislava Štefánika. 
Z 200 francúzskych bojovníkov tohto 
práporu 56 padlo a 45 bolo zrane-
ných, najmä počas ťažkých bojov v 
okolí Strečna v prvých hodinách Slo-
venského národného povstania.

Ďalší Francúzi bojovali v partizán-
skych jednotkách, najmä v brigádach 
Ján Žižka, Jánošík alebo v nitrianskej 
brigáde. 

Myslím aj na Francúzov väznených 
v gestapáckych väzniciach a potom 
zastrelených, ktorých totožnosť mož-
no nikdy nespoznáme, podobne ako 
našich dvoch krajanov zastrelených 
spolu so Slovákmi v Lúčkach pri Ru-
žomberku koncom januára, začiat-
kom februára 1945.

Dnes však osobitne myslím na 
Alžbetu Blahovú (Elisabeth Blaho) 
zvanú Lisette, členku partizánskej 
brigády Jánošík pod velením Ernes-
ta Bielika, ktorú Nemci zavraždili v 
decembri 1944 pri Brezne. Mala len 
18 rokov. Zajtra, v sobotu 27. augus-

Príhovor francúzskeho veľvyslanca
Strečno 25.08.2022

ta, Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov Alžbete Blahovej, ktorá 
je pochovaná na breznianskom cin-
toríne, udelí in memoriam medailu 
„Milana Rastislava Štefánika I. trie-
dy“. Cením si tento akt uznania, ako aj 
prítomnosť jej rodiny z Francúzska, 
ktorú srdečne pozdravujem.

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

Dnes, keď si na Strečne pripomína-
me 78. výročie Slovenského národ-
ného povstania, v susednej Ukrajine 
bojujú muži a ženy proti ruskej oku-
pačnej armáde za slobodu a demok-
raciu. Aj dnes myslím na obete rus-
kej agresie a milióny ukrajinských 
utečencov. Francúzsko, Slovensko a 
Európska únia podporujú Ukrajinu v 
jej boji za slobodu. Naša únia je našou 
silou!

Chcel by som sa poďakovať obci 
Strečno, jej starostovi Dušanovi Šta-
dánimu a jeho spolupracovníkom za 
ich nezištné úsilie, ktoré s podporou 
francúzskeho veľvyslanectva vynalo-
žili na údržbu a obnovu tohto pamät-
níka.

Nech žije pamiatka bojovníkov Slo-
venského národného povstania, aby 
aj zajtra platilo: nech žije Slovensko, 
nech žije Francúzsko a nech žije Eu-
rópa!
JE p. Pascal Le DEUNFF, 
veľvyslanec Francúzska na Slovensku

78. výročie SNP v Strečne – moje pocity
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Vážená pani predsedníčka ŽSK, 
vážení zástupcovia veľvyslanectiev, 
poslanci NR SR, zástupcovia združe-
ní, vážení občania,

pripomienka 78. výročia SNP na 
Zvonici v takejto reprezentatívnej 
zostave je pre mňa potvrdením, že 
na túto dejinnú udalosť nezabúda-
me. Je pre nás trvalým symbolom 
internacionalizmu a túžby po mieri.

Teší ma to o to viac, pretože práve v 
tomto čase je náš pokojný povojno-
vý život ohrozený. Vnímame veľmi 
intenzívne krehkosť mieru, ktorý 
môže narušiť v určitých etapách vý-
voja i znepriatelenie bratských kra-
jín.  

Pripomíname si tu nielen hrdinstvo 
Francúzov, ale vyjadrujeme vďa-
ku všetkým osloboditeľom. Boj ich 
spojil a životné a materiálne straty 
potvrdili nezmyselnosť doteraz naj-
väčšieho konfliktu. I dnešný deň by 
mal byť príležitosťou na uvedome-
nie si nebezpečia nenávisti, nutnosti 
nenásilného riešenia ideologických 
rozdielov a podporou slobody a de-
mokracie.

Stotožnený s týmto životne dôle-
žitým mottom Vás preto zakaždým 
srdečne vítam v Strečne. V rámci 
svojich možností sa neustále snaží-
me o zachovanie pamiatky odvahy a 

odkazu II. svetovej vojny.
Preto sa opäť stretávame na tomto 

mieste, ktorému venujeme z uvede-
ných dôvodov stálu pozornosť. Mô-
žete registrovať obnovený povrch, 
tiež obnovu písma mien padlých hr-
dinov a najmodernejšie osvetlenie 
Pamätníka. Osvetlením reagujeme i 
na výročia významných historických 
medzníkov, ako koniec I. svetovej 
vojny, ale tiež iných udalostí, ktoré 
vnímame ako zásadné pre trvaloudr-
žateľný život. Takou bola napríklad 
celosvetová ekologická konferencia 
v Glasgowe. Dnes bude Pamätník  
žiariť francúzskou trikolórou. 

Vlani Strečno oslávilo 700 rokov 
od prvej písomnej zmienky. Kni-
ha k tomuto výročiu dokumentu-
je tiež udalosti II. svetovej vojny v 
Strečnianskej úžine, ale venuje sa 
samozrejme i kontinuite vzťahov s 
Francúzskom, ktoré sme po Nežnej 
revolúcii rozvinuli. S krajinou, kto-
rej synovia obetovali životy za našu 
slobodu, a vďaka nej sme spojení aj v 
rámci Európy. V priestore, ktorý má 
množstvo negatívnych príkladov a 
poučení z histórie, a preto verím, že 
ďalší vojnový konflikt nám a našim 
potomkom nehrozí.

Česť pamiatke padlým a všetkým 
bojovníkom za našu mierovú prí-
tomnosť

Prejav starostu obce pri príležitosti osláv SNP na 
Pamätníku francúzskych partizánov na Zvonici

Len málo vyvolených a bohumilých ľudí na svete má tú možnosť naplno prežiť 
a v zdraví sa dožiť úctyhodného veku 90 rokov života. V našej obci sa tohto krás-
neho veku dožili dve spoluobčianky , a to v júli pani Anna Pratáková a v auguste 
pani Anna Beháňová. Dlhovekosť im vôbec neubrala na veselosti a i napriek 
pokročilému veku sa snažia prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne. Obidve 
sme spolu s pánom starostom navštívili v zariadeniach pre seniorov a popriali 
im všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie a pokojnú jeseň života. 

Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Naša kolegyňa, ŽOFKA RAJNIAKOVÁ, 
naštartovala svoju kariéru v oblasti 
učiteľstva po absolvovaní gymnázia a 
večerného štúdia na SPgŠ v Turčian-
skych Tepliciach, v MŠ v Žiline, no prí-
ležitosť a hlavne srdce ju zaviedlo do 
rodného Strečna, kde pracovala, preži-
la krásne roky a dovŕšila dôchodkový 
vek. Každá etapa bytia má svoje čaro. 
Človek sa ju snaží žiť naplno a ani si 
neuvedomujeme, že čas, neúp-rosný 
pán v našich životoch, nás poháňa do-
predu nejedenkrát hrboľatými cestič-
kami závratnou rých-losťou. Naša Žo-
finka, ako sa jej hovorí, to „dáva“ ľavou 
zadnou. Je to asi tým, že dominantou 
jej života sú deti. Okrem svojich vaše, 
naše, deti našich i vašich detí. Jej prá-
ca sa stala poslaním, keď im s láskou 
vštepovala všetky záhady sveta. Pes-
tovala v nich empatiu k životu, ľuďom, 
nášmu krásnemu regiónu. Splnila de-
ťom možné i nemožné, a vždy, keď ju 
zbadali prichádzať, mohli ste počuť 
to veselé: ,,IDE ŽOF-KÁÁÁÁÁÁ“! Kraj-
šie zadosťučinenie v živote učiteľky, 
ktorá vidí, že sa na ňu deti tešia, snáď 
nie je. No a nehovoriac o tom, že pra-
covala obetavo smerom k deťom, ro-
dičom a samozrejme k nám, všetkým 
za-mestnancom MŠ v Strečne. Boli 
chvíle veselé i menej veselé, ale vždy 
udržala svoj post tak, aby bolo dobre . 
A tak to má byť .No ako už bolo pove-
dané: ,,KAŽDÝ DEŇ SA NIEČO ZAČÍNA 
A KAŽDÝ DEŇ SA NIEČO KONČÍ .“

Tak jej prajeme, aby sa tak , ako s lás-
kou žila náš spoločný učiteľský život , 
oddala svojim vnúčatkám, rodine, hu-
bárčeniu a prírode, ktorú nesmierne 
miluje a ako ona hovorí, práve príroda 
je balzam na jej dušu.

Ďakujeme, milá Žofka.
Za kolektív MŠ v Strečne: Katarína 

Pratáková

KAŽDÝ  DEŇ  SA  
NIEČO  ZAČÍNA, 
KAŽDÝ  DEŇ  SA  
NIEČO  KONČÍ

Životné jubileum 90 rokov



8. strana 4/2022

V čase môjho detstva ulice Strečna 
neboli ani zďaleka také rušné a 

nebezpečné pre malé deti ako dnes. 
Hlavná cesta už viedla poza Strečno 
a v dedine sem-tam prebehlo nejaké 
osobné auto, motocykel či nákladiak. 
Deti do školy chodili samé. Nebol dô-
vod, aby ich každý deň do školy spre-
vádzali rodičia. Vždy, keď som ako 
malá prváčka vyšla z dvora, otočila 
som hlavu doľava, či už idú všetci z 
horného konca dediny, Krakova a Do-
liny. Pripojila som sa k nim a v urečne-
ných veselých hlúčikoch sme kráčali 
do školy. Z Paseky s nami chodili dvaja 
žiaci, Jozef a Eva Štrkáčovci. Boli odo 
mňa oveľa vyšší, tak si ich pamätám 
veľmi dobre. Veselý Jozef a Eva s ven-
com kučeravých vlasov okolo hlavy a 
školskou taškou  napred seba v náru-
čí. My, deti, sme sa nezaoberali tým, 
kde sa Rómovia Štrkáčovci v Strečne 
vzali, odkiaľ prišli. Bývali na Pase-
ke pod hradom, v blízkosti potoka a 
lesa v drevených chatrčiach a patrili k 
Strečnu. Ľudia ich brali ako súčasť na-
šej dediny. Nikomu nevadili, pretože 
aj keď poriadkumilovní príliš neboli, 
nekradli, neboli hluční, nevykrikova-
li po nikom, boli úctiví, priateľskí a 
pracovali. Bratia Jozef a Milan Štrká-
čovci boli zamestnaní v Doprastave. 
Ďalšieho dospelí volali Jozef – kováč, 
čo hovorilo o jeho remesle. Niektorí 
boli zamestnaní na železnici. Tí, čo 
nemali dostatok, si chodili do dedi-
ny vypýtať jedlo a Strečňania sa radi 
rozdelili. Nikto ich neodháňal. Tak 
chodila po Strečne a okolí Karolína 
Štrkáčová, ktorú si mnohí z nás veľmi 
dobre pamätajú. Bývala v zemľanke 
nad  potokom v Krakove. Každý deň 
si husté vlasy učesala na pútec a pri-
kryla ich šatkou. Obliekla si dlhú, na-
riasenú kvetovanú barchetovú (po 
strečniansky barchanovú) sukňu a 
pestrý lajblík, cez plecia si previazala 

ručník, uviazala batôžtek na chrbát 
a vybrala sa na cestu za jedlom po 
Strečne a okolí. Dnes už nebohá pani 
Štefánia Zjavková zo Stráňav spomí-
nala, že Karolína, kým bola mladšia, 
v Stráňavách zvykla ľuďom pomáhať 
pri poľných prácach, alebo keď ľudia 
pracovali na poli, zavartovala im deti. 
Tiež spomínala na šikovného a praco-
vitého Michala Štrkáča, ktorý pracoval 
v tehelni a nikto lepšie, úhľadnejšie a 
rýchlejšie nenaplnil tehlové šablóny 
ako on. Spomienky mlynárovej ženy 
Žofie Hanuliakovej hovoria o mlčanli-
vej Rómke Hane, čo sa v tichosti opre-
la o zárubňu dverí do mlynice a čakala, 
kým jej mlynárka nezabalila čerstvo 
upečený chlieb. Poďakovala, popriala 
dobré zdravie a spokojná odišla na Pa-
seku. Iste si mnohí zo starších Streč-
ňanov spomenú na pôvabnú Rómku 
Pavlu Štrkáčovú, dcéru Jána Štrkáča. 
Bývala s rodičmi v peknom a čistom  
drevenom zrube vedľa cesty v Streč-
nianskej doline. Aj pohľad otvorený-
mi dverami do tohto domčeka, ktorý 
ako jediný z rómskych príbytkov žiaril 
čistotou, svedčil o poriadkumilovnos-
ti majiteľov. Zdobil ho naškrobený a 
bielučký vyšívaný ľanový uterák pre-
vesený cez stojan so smaltovaným 
umývadlom (lavórom).

O poctivom živote strečnianskych 
Rómov píšu noviny SLOVENSKÝ DE-
NÍK, ročník XX, číslo 140, ktoré vyšli 
v Bratislave v nedeľu 20. júna 1937: 
„Pod ruinami strečnianskeho hradu 
stojí celá cigánska kolónia. V otrha-
ných  chatrčiach býva tam vari štyri-
cať cigánskych rodín. Tu na Strečne 
šesťročný Rudo Štrkáč robí turistom 
sprievodcu. Ukáže im zbytky hradu, za-
vedie ich do hradnej  kaplnky, ukáže im 
aj bývalú hladomorňu a zarobí denne 
veru slušných pár koruniek, lebo v let-
ných mesiacoch denne vystrieda sa na 
Strečne mnoho desiatok turistov a veru 
žiaden nezabudne malému Štrkáčkovi 
podarovať korunku, alebo dve. O streč-
nianskych Cigánoch hovorí sa, že sa ži-
via poctive.“ 

  V roku 1964 bol hrad Strečno zapí-
saný do štátneho zoznamu nehnuteľ-
ných národných  kultúrnych pamia-
tok. V roku 1965 Krajské stredisko 
štátnej pamiatkovej starostlivosti a 
ochrany prírody v Banskej Bystrici 
rozhodnutím vyhlásilo pamiatkové 
ochranné pásmo hradu Strečno. V tom 
istom roku vláda Slovenskej republiky 
prijala uznesenie s odporučením pre 
Krajský národný výbor v Banskej Bys-
trici a Okresný národný výbor v Žiline 

zabezpečiť náhradné ubytovanie pre 
rómsku komunitu bývajúcu v ochran-
nom pásme na Paseke pod hradom. V 
novembri 1965 sa z Paseky sťahova-
lo 22 obyvateľov. Väčšina do bytov v 
Žiline (Emil Štrkáč, Margita Rácová a 
Bonifác Rác s rodinami), Ján Štrkáč s 
manželkou do rodinného domu v Ne-
zbudskej Lúčke a Karolína Štrkáčová a 
Mária Štrkáčová s rodinou do Vrútok. 
Dve bezdetné rodiny Jána a Milana 
Štrkáčovcov zostali bývať v Strečne v 
Krakove, v dome po bratoch Tarabov-
coch. 

Rómovia tvoria veľkú etnickú skupi-
nu európskeho obyvateľstva. Hovoria 
spoločným rómskym jazykom, kto-
rý sa delí na mnoho sčasti vzájomne 
nezrozumiteľných dialektov. Majú 
spoločné kultúrne rysy. Ich pravlas-
ťou je severná India, odkiaľ približne 
v období rokov 900 - 1100 migrovali 
v jednotlivých skupinách cez Perziu, 
Arménsko a Malú Áziu na európsky 
kontinent. Keď sa Rómovia zjavili v 
Európe, domáce obyvateľstvo im za-
čalo hovoriť označeniami, ktoré vy-
chádzali z dohadov o ich pôvode. Na 
základe údajného egyptského pôvodu 
sa zrodili označenia ako Gypsy, Gita-
nas,  Zigeuner, Zingar, Tsigan, Czigany, 
Cigán... Samotní Rómovia si hovorili 
rôzne (Dómovia, Loli, Lómovia, Dža-
kati, Bandžari...), v závislosti od su-
betnicity. Pomenovanie Róm pôvodne 
patrilo len jednej vetve etnika či náro-
da pochádzajúceho pôvodne z Indie. 
Okolnosti vzniku označenia Cigán sú 
však sporné, pričom najväčším prob-
lémom sú negatívne asociácie, ktoré 
sa s ním vlečú (napríklad cigániť = 
klamať). Preto, napriek polemikám 
samotných príslušníkov tohto etnika 
a skutočnosti, že samotní Rómovia 
zväčša používajú toto pomenovanie 
na to, aby sa označili, svetové rómske 
organizácie začiatkom 70. rokov a o 
dve dekády neskôr aj Slovenský jazy-
kovedný ústav Ľudovíta Štúra upred-
nostnili pomenovanie Róm. Príbeh 
príslušníkov tejto etnickej skupiny, 
poeticky označovanej aj „deti vetra“, je 
o hľadaní miesta na prežitie, spôsobu 
obživy, spôsobe života, o ich zvykoch 
či vzťahoch s miestnym európskym 
obyvateľstvom. V stredoveku mali v 

Rómovia v Strečne

Osada Štrkáčovcov na Paseke na grafike  
Jaroslava Vodrážku z roku 1964

Milan Štrkáč            Jozef Štrkáč
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západnej Európe veľmi zlú povesť. 
Odvšadiaľ ich vyháňali a stavali ich 
pobyt na území mimo zákon. Prena-
sledovanie Rómov v západnej Európe 
a tvrdá protirómska legislatíva spôso-
bili, že v priebehu 16. a 17. storočia 
prichádzali na územie Uhorska veľké 
skupiny Rómov. Mestá sa tomu bránili 
a vydávali rôzne nariadenia, ktorými 
chceli zabrániť kočovníkom bývať 
pri mestách. Domácim, už usadeným, 
rómskym vajdom a ich skupinám za 
rôzne odmeny vydávali zemepáni 
ochranné listiny, ktoré im umožňo-
vali pohybovať sa v rámci panstva a 
povoľovali vykonávať rôzne remesel-
nícke práce. Skupiny rómskych ková-
čov, hudobníkov a iných remeselníkov 
sa ku koncu 17. storočia vyskytovali 
na panstvách a pri takmer všetkých 
našich mestách a mestečkách, lebo 
ich služby boli žiadané. Rómovia boli 
povestní muzikanti, kováči, kotlá-
ri, kolári a uhliari. Tak sa  postupom 
času vyformovali na dve základné 
skupiny, usadených (slovačike Roma, 
ungrike Roma) a kočujúcich, olaš-
ských (vlachike Roma, olah Roma). 
Rozmiestnenie Rómov v 70. a 80. ro-
koch 18. storočia je možné čiastočne 
rekonštruovať zo súpisov, ktoré boli 
realizované za Márie Terézie a Jozefa 
II.. Vyplýva z nich, že Rómovia upred-
nostňovali južnejšie položené regióny, 
kde boli priaznivejšie klimatické pod-
mienky. Najviac rómskych rodín žilo 
v Bratislavskej stolici. V Trenčianskej 
stolici, ktorej súčasťou bolo Strečno, 
žilo v roku 1785 116 rómskych rodín. 

Komunity usadených slovenských 
a maďarských Rómov sa spôsobom 
života snažili prispôsobiť majoritné-
mu obyvateľstvu a postupne zane-
chávali pôvodné špecifiká v štruktúre 
spoločenských vzťahov a v tradičnej 
kultúre. Aj keď sobáše a pohreby Ró-
mov prebiehali väčšinou v súlade s 
ich zvykmi, tí z našej farnosti uzatvá-
rali manželstvá vo farskom kostole v 
Strečne a veľmi dôležitým sa pre nich 
stal evidentne kresťanský krst. Z úda-
jov matriky farnosti Strečno, ktorá sa 
začala písať 1. januára 1789, môžeme 
pomerne spoľahlivo zistiť, odkedy žili 
Rómovia v Strečne. Vo farnosti Strečno 
žili už v 18. storočí, a to v Stráňavách 
a v Mojšovej Lúčke. V Stráňavách žila 
v časti, ktorú aj dnes volajú Na vŕšku, 
kováčska rodina Balážovcov. Rómovia 
Rácovci a Balážovci mali postavené 
obydlia aj vedľa potoka na návrší nad 
starou Mojšovou Lúčkou na mieste, 
kde je dnes záhradkárska lokalita. V 
roku 1789 bol v kostole v Strečne po-
krstený Jozef Baláž zo Stráňav, v roku 
1796 Ján Baláž. V roku 1800 tu pokrs-

tili Máriu Rácovú z Mojšovej Lúčky, 
v roku 1804 Jána Baláža z Mojšovej 
Lúčky a ďalšie deti Rómov z týchto 
filiálok strečnianskej farnosti krstili 
aj v prvej polovici 19. storočia. Priez-
visko Štrkáč sa v strečnianskej krstnej 
matrike nachádza prvýkrát v roku 
1849, keď sa narodila Eva Štrkáčová 
rodičom Jozefovi Štrkáčovi, kováčovi 
a Anne Čerňanskej v Mojšovej Lúčke. 
Prvým pokrsteným rómskym dieťa-
ťom, ktoré sa narodilo na území Streč-
na, bol Štefan Baláž, ktorý sa narodil 
rodičom Andrejovi Balážovi a Juliane 
Frátrikovej. Bol pokrstený 26.augusta 
1855 a krstnými rodičmi mu boli kos-
tolník Adam Hriňa a Mária Hudeková 
zo Strečna. 12.decembra 1859 na úze-
mí Strečna porodila Juliana Štrkáčová 
dcéru Františku ako slobodná matka. 
2.marca 1862 mali sobáš 37-ročný 
Andrej Baláž zo Strečna a 28-ročná 
Juliana Frátriková pochádzajúca z Ov-
čiarska, rodičia prvého pokrsteného 
rómskeho dieťaťa zo Strečna. Za sved-
kov im boli Adam Hriňa, kostolník zo 
Strečna a František Baláž. Vtedajší 
strečniansky farár Jozef Záborský 
zapísal novomanželov do matriky so 
záznamom, že žijú ako novoosadníci 
(neocoloni) v Strečne. Lokalita, kde si 
postavali svoje obydlie, však nie je už 

dnes známa. Na Paseke si strečnianski 
Rómovia začali stavať svoje obydlia až 
po roku 1926, keď sa prestal ťažiť ka-
meň na hradnom vŕšku. 19. júna 1862 
bolo pokrstené ďalšie dieťa manželov 
Andreja a Juliany Balážovcov, Vende-
lín. 22.novembra 1876 mali sobáš Jo-
zef Štrkáč, miles – vojak, 26-ročný zo 
Strečna a Mária Balážová, 20-ročná zo 
Strečna. Za svedkov im boli kostolník 
František Klocáň a Jozef Baláž, zinga-
rus (cigán). Manželom Jozefovi a Má-
rii Štrkáčovcom sa v Strečne narodilo 
sedem detí, z toho šesť dievčat. 21.de-
cembra 1875 sa narodila najstaršia 
Eva. Po sobáši sa im postupne narodili 
Valentína, syn Jozef, Anna, Františka, 
Cecília (Cila). Najmladšia Karolína, 
ktorú si dobre pamätáme, bola pokrs-
tená 14. januára 1894. Všetky zázna-
my krstnej matriky strečnianskej 
farnosti potvrdzujú, že Rómovia žili v 
Strečne od druhej polovice 19. storo-
čia, teda viac ako sto rokov. Strečnian-
ski Štrkáčovci boli potomkovia vo far-
nosti už v 18. storočí usadenej rodiny 
Balážovcov, ktorá sa živila poctivým 
kováčskym remeslom.

Obyvatelia Strečna mali skúsenosť aj 
s kočovnými, olaskými Rómami. Bola 
to však úplne odlišná skúsenosť, ako 
so Štrkáčovcami usadenými v Strečne. 
Strečniansky kronikár Jozef Ilovský 
píše o „Válke kočovných cigáňov“ takto: 
„25. júna 1926 došlo do obce viac rodín 
kočovných cigáňov, medzi ktorými bol 
aj známy Michal Stojka, Bango Stojka 
z Maduníc a Jozef Stojka z V. Topoľčian. 
Bolo to pred 10. hod. dopoludnia, keď 
sa títo nevítaní hostia dali užierať gaz-
dov o seno, peniaze a potraviny. Keď 
sa im v almužnách nedarilo, chytali 
na kukurici uviazanou cvernou sliepky 
po  dvoroch gazdov, ktorí boli na poli. 
Mimo toho mali medzi sebou akúsi 
rodinnú hádku pre slobodnú cigánku, 
ktorú si nahovárali dvaja. Keď ustup-
čivosť nenachádzala porozumenie k 
dohode, začalo medzi nimi šľahanie 
sa bičmi, potom ktorý čo môhol pola-
piť a nakoniec išlo to na nôž. Od školy 
po hostínce bola nimi cesta zatarase-
ná, ako prenasledovali jedni druhých.  
Mnohí, zvlášť cigánky zdrápaním šiat 
boly napolo nahé, úplne dokrvácané, 
hulákaním volali o pomoc. V tom čase 

Prvé dieťa s priezviskom Štrkáč, Eva Štrkáč, zaznamenané v krstnej matrike farnosti  
Strečno. Rok 1849

Kočovnícky list pre Rómov, ktorí kočovali 
na území Prvej Československej republiky
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nadišlo do bitky žandárstvo a len ťaž-
kou námahou podarilo sa chytieť Stre-
čanom Michala Stojku, ktorý krvavý boj 
započal. Uvedení cigáni boli odovzdaní 
Okresnému súdu v Žiline do vyšetrova-
cej väzby. Títo kočovní cigáni sú ďaleko 
známi ako kšeftári koňov, ktorých mali 
u každého voza 3 - 5.“

Táto dramatická udalosť vyvrcholi-
la a mala dohru 27. júna 1926 v Tur-
ci. Noviny Slovenský národ, ročník II, 
číslo 144, vydané v Bratislave 29. júna 
1926, píšu: „Četníctvo znovu znemož-
nilo jednu veľkú zlodejskú bandu v Tur-
ci. Streľba medzi četníkmi a svrhlýma 
zlodejmi. Vrútky, 27. júna. Cez celý deň 
malo vrútocké a okolité obyvateľstvo 
zvláštnu podívanú, akej sa málokedy 
poskytne pre divákov. Bol to urputný 
hon četníctva zo štyroch obcí, za veľ-
kou zlodejskou bandou kočujúcich ci-
gánov, ktorá so zbraňou v rukách od-
porovala četníctvu a len málo chýbalo, 
že tento boj nevykoristil si aj ľudské 
obete. O tomto prípade sdeľuje sa nám 
nasledovné: Vrútocká četnícka stanica 
obdržala dnes predpoludním telefonic-
kú zprávu, že smerom od Strečna po 
št. hradskej ide smerom ku Vrútkam 
jedna veľká tlupa kočujúcich cigánov, 
ktorí počnúc od samej Žiliny vedľa 
hradskej kradli s poľa pokosenú ďate-
linu. Na základe tejto zprávy šli dvaja 
vrútockí četníci, aby tlupu pristavili 
a zistili zlodejov. Keď četníci prvý voz 
tlupy zastaviť chceli,  cigáni s najväč-
šou rýchlosťou hnali kone medzi stoja-
cích četníkov, takže títo museli vyhnúť. 
Márne  volali na stoj, všetkých 7 vozov 
utekalo. Po tomto nezdare išiel telefón 
na martinskú a sučiansku četnícku sta-
nicu a oni sami sa pustili za tlupou. Keď 
na prvom voze sediaci spozorovali, že 
četníci ich sledujú, štyria z vozu sosko-
čili a dali sa na útek smerom do neďa-
lekého lesa pri Priekope. Po väčšom 
usilovaní podarilo sa dvom četníkom 
pristaviť dva posledné vozy a donútiť 

nimi i známi ubehlik ilavskej trestni-
ce, Štefan Sojka, ktorého už od dávna 
všetky úrady a četníctvo stihá a to bez 
žiadneho výsledku. Medzi tým časom 
vozy dobehli do Priekopy a tu sa na dve 
strany rozišli. Jedna časť prchala sme-
rom k Martinu, druhá časť zas k Suča-
nom. Časť vozom, ktorá šla na Martin, 
aby sa mohla vyhnúť četníctvu, uchýli-
la sa v bočnej dedinke v Košutách. Časť 
druhá pred Sučanmi trafila na četníc-
ky odpor. Medzi četníctvom a cigánmi 
nastala formálna vojna. Z prvého voza 
soskočili štyria muži a chceli prchnúť. 
Keď četníci dali sa za nimi po poliach, 
títo začali strieľať z revolverov. Četníc-
tvo odpovedalo tiež streľbou a jeden zo 
zlodejov zostal poranený, ktorému však 
za pomoci troch spoločníkov podarilo 
sa ufujazdiť. Štyria úprchlíci boli Sojko-
vi spoločníci, ktorí sa za Vrútkami pus-
tili do hôr. Keď však videli, že vrútockí  
četníci sú zaujatí s posledným i vozmi a 
že sa vracajú na Vrútky, znova pribehli 
nazpäť á viezli sa ďalšími vozmi ďalej. 
Sučianskym četníkom podarilo sa iba 
tri vozy cigánov doviesť na Vrútky, s 
ktorými došli už v neskorých hodinách. 
Dotiaľ martinským četníkom podari-
lo sa nájsť úkryt cigánov v Košutách, 
ktorí po tomto spolu so sučianskymi  
dopravili cigánov na Vrútky. Pred vrú-
tockou četníckou stanicou stálo viac 
ako sto divákov a pozeralo na asi 40 
cigánov. Cigáni počas výsluchu všetku 
vinu svaľovali na uprchnutého Sojku a 
na jeho spoločníkov. Zároveň udali, že 
títo v krátkom čase vykonali niekoľko 
vlámaní okolo Žiliny a Trenčína.  Vzdor 
zapieraniu poškodený J. Kopka spoznal 
svojho koňa a aj cigána, ktorý mu ho 
z voza vypriahol. Prihlásil sa aj jedon 
gazda, keď sa o zlapaní cigánov dozve-
del, že jemu pred mesiacom kočujúci ci-
gáni ukradli doma v Žabokrekoch tiež 
jedného koňa. Poškodený gazda menu-
je sa Jozef Rumpel. Mnoho cigánov bolo 
zatvorených a dopravených do Turč. 

Sv. Martina. Za uprchlíkom četníctvo 
pátra. A dúfa, že podľa zranenia jed-
ného spoločníka podarí sa pochytať 
všetkých štyroch. Prípad ten vzbudil 
na celom okolí veľkú rozčulenosť proti 
cigánom, ktorí so stálym pohybovaním 
ohrožujú  verejnú bezpečnosť. Najvyšší 
čas by bol, aby úrady takéto hromadné 
cesty cigánov zamedzili.“ 

V päťdesiatych rokoch 20. storočia 
sa opäť množili sťažnosti na kočov-
ných olaských Rómov. Ich spôsob 
života si nevyžadoval udržiavať s do-
mácim obyvateľstvom dobré vzťahy. 
Miesta pôsobenia často menili, ľudí 
nepoznali, nebolo pre nich ťažké oby-
vateľstvu strpčovať život krádežami. 
Situácia však bola taká vážna, že muži, 
len čo sa dozvedeli o blízkosti kočov-
níkov, nešli do práce. Olaské ženy boli 
totiž také odvážne, že domáce gazdiné 
okrádali priamo pred ich očami. Ró-
movia kradli ďatelinu, lucernu, kone, 
hydinu, peniaze, periny... Národné vý-
bory o tom informovali Povereníctvo 
vnútra i ÚV KSČ. V októbri 1958 čes-
koslovenský parlament prijal zákon č. 
74/1958 Zb. o trvalom usídlení koču-
júcich osôb a vykonanie súpisu koču-
júcich a polokočujúcich osôb v dňoch 
3. - 6. februára 1959. Na základe toh-
to zákona boli kočovníkom odobraté 
kone a kolesá od vozov a začala sa 
asimilácia kočovných Rómov s obyva-
teľstvom a snaha štátu o prijatie no-
vého spôsobu života týmto etnikom. 
Prijatiu zákona predchádzal pomerne 
podrobný výskum spôsobu ich života, 
ktorý riadilo Povereníctvo vnútra za 
účasti odborníkov etnológov, zdravot-
níkov a sociálnych pracovníkov. Zákaz 
kočovania sa dotkol na Slovensku len 
malej časti Rómov. V tom čase už to-
tiž bola väčšina tohto etnika usadená. 
Väčšina Rómov údajne zákon prijala s 
radosťou. 

Na súpis sa dostavili slávnostne ob-
lečení a s nadšením sa domáhali by-

tov. Miestne orgány im 
vybavovali rodné listy 
a občianske preukazy. 
Obce boli povinné nájsť 
im ubytovanie a zamest-
nanie. Časť z nich tak 
začala pracovať v poľno-
hospodárstve. Pracovníci 
národných výborov často 
navštevovali domácnosti, 
viedli s nimi osvetové be-
sedy, kurzy gramotnosti, 
hygienických návykov, 
zdravotníci kontrolova-
li zdravotný stav detí a 
pomerne dobre sa darilo 
riešiť sociálne problémy.

-AM-Dom v „Krakove“ kde bývali Jožko a Milan Štrkáčovci

15 cigánov, aby sa vrátili 
na Vrútky, kde za ten čas 
došli už aj varínski četníci 
a sdelili, že tlupa prepadla 
medzi strečianskym tu-
nelom a Vrútkami na št. 
hradskej voz istého Jozefa 
Kopku, ktorého najsam-
prv ohavne zbili a potom 
mu koňa z voza vypriahli 
a ukradli. Po odovzdaní 
15 cigánov četníckej sta-
nici pustilo sa 7 četníkov 
za ďalšími 6 vozmi, keďže 
došla zpráva, že na prvom 
voze idú štyria nebezpeč-
ní lupiči, ktorí nepatria 
medzi cigánov a je medzi 
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Beáta Badibangová, SaS
Pracujem v obci ako 

zástupkyňa starostu 
už druhé volebné ob-
dobie a zároveň som 
predsedníčkou komi-
sie kultúry, školstva a 
športu. Radosť, spo-
kojnosť a vďačnosť 
na tvárach „dotknutých“ – vtedy cítim, že 
to je to, čo chcem robiť. Takýto život má 
zmysel. Tí, ktorí ma poznajú osobne, ve-
-dia, že práca pre ľudí ma baví a napĺňa a 
rada by som pre vás pracovala aj naďalej. 
Ponúkam Vám moju energiu, cieľavedo-
mosť a schopnosť presadiť veci v záujme 
obce. Prišiel čas, keď sa uchádzam o Vašu 
dôveru opäť vo voľbách za poslankyňu OZ 
a zároveň aj na post poslankyne do VÚC.

PhDr. Mária Beháňová,
nezávislá kandidátka
Pracujem viac ako 20 

rokov na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodi-
ny v Žiline. V minulosti 
som bola členkou soci-
álnej komisie v Strečne. 

Celý svoj pracovný 
život sa orientujem na 
pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriazni-
vej životnej situácii a tieto moje skúsenosti 
by som chcela ponúknuť i našim občanom. Mgr. et Mgr. Iveta Tarabová, MBA, 

nezávislý kandidát
Počas štúdia psy-

chológie som sa 
angažovala ako 
dobrovoľníčka v 
neziskovom sekto-
re. Od roku 2017 
pracujem ako psy-
chologička. Počas 
tohto obdobia som vyštudovala popri 
práci aj odbor sociálna práca, nakoľko 
sa zaujímam predovšetkým o sociálno-
-právnu ochranu detí. Aktuálne som na 
rodičovskej dovolenke a zároveň pracu-
jem na čiastočný úväzok v ambulancii 
klinickej psychológie. Pred vypuknutím 
pandémie som v Strečne organizovala 
akcie pre rodiny s deťmi – Postavme si 
spolu snehuliaka, Deň (nielen) pre deti. 
V posledných mesiacoch som sa priči-
nila o vznik detského kútika v Strečne 
v penzióne Irenka, ktorý je aktuálne v 
rekonštrukcií. Som aktívna na sociál-nej 
sieti, kde prezentujem aktivity pre deti, 
zamerané na ich rozvoj. Som zaklada-
teľkou občianskeho združenia, ktorého 
cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania 
a osvety v oblasti psychológie a zdravé-
ho životného štýlu. V obecnom zastupi-
teľstve by som sa rada angažovala pre-
dovšetkým v témach zo sociálnej oblasti 
a ponúkala svoj pohľad a nápady aj v 
ostatných sférach.

Ing. Martin Melo, nezávislý kandidát 
Aktuálne pracujem 

ako strojár- konštruk-
tér. Som súčasťou kos-
tolníckej Melovskej ro-
diny, ktorá sa už štvrtú 
generáciu stará o fun-
govanie nášho kosto-
la, odkiaľ ma väčšina 
z vás pravdepodobne po-zná. Niektorí 
ľudia ma poznajú ako aktívneho poľov-
níka. Preto svoj poslanecký záujem bu-
dem smero-vať aj ku environmentálnym 
aktivitám. Preferujem férový prístup a 
základom zmýšľania je pre mňa použitie 
zdravého rozumu.

Martin Gašper, nezávislý kandidát
Som obyčajný cha-

lan zo Strečna, ktorý 
sa po pätnástich ro-
koch vrátil zo zahra-
ničia do svojej rod-
nej de-diny. Príroda 
a šport má pre mňa 
zmysel, preto by som 
rád svoje skúsenosti a poznatky využil pri 
rozvoji rôznych aktivít v obci a v skvalitne-
ní života obyvateľov.

František Oberta, nezávislý kandidát
Mám 43 rokov. 

Kandidujem na 
poslanca, chcem 
sa venovať proble-
matike občanov a 
obce. Ďakujem za 
vaše hlasy. Môj vo-
lebný plán prvé 3 
body. 1.Lepšia informovanosť občanov 
(komunikácia s poslancami, obecným 
zastupiteľstvom, kvalitnejší internet..) 
2.Miesto pre seniorov a matky s deť-
mi( park, kde si môžu starší oddýchnuť, 
mladší sa pohrať, využiť miesto Majer) 
3.Bezpečnost občanov (kamery, spo-
-maľovače, zrkadlá). Toto sú moje hlav-
né 3 body. Ďakujem. 

Ing. Július Ilovský, SaS
So súčasným staros-

tom obce Strečno, Bc. 
Dušanom Štadánim, 
spolupracujem ako 
konateľ OPS Strečno 
už tretie volebné ob-
dobie, z toho posled-
né volebné obdobie aj 
ako poslanec obecného zastupiteľstva a 
predseda komisie pre ochranu verejného 
po-riadku. Výsledky našej spolupráce sú 
viditeľné doslova na každom kroku v na-
šej krás-nej obci. Preto chcem i naďalej 
ako poslanec obecného zastupiteľstva a 
člen jeho tímu prispievať svojimi skúse-
nosťami k realizácii projektov, ktoré budú 
zveľaďovať našu obec a urobia tak život v 
nej ešte krajší a bezpečnejší.

Ing. Miroslav Kubo, 
nezávislý kandidát
Momentálne pra-

cujem vo Volkswa-
gen Group Services 
v Martine ako in-
formatik. V oblas-
ti informač-ných 
technológií mám 
20- ročnú skúsenosť. Okrem toho sa 
vo voľnom čase venujem futbalovému 
zväzu Strečno, kde spracovávam videá 
pre Slovenský futbalový zväz. Obci by 
som vedel pomôcť v rozvoji infraštruk-
túry, kde momentálne obec zaostáva v 
pokrytí internetu, ako napr. chýbajúca 
optická sieť alebo veľmi slabé pokrytie 
4G od slovenských providerov. Taktiež 
som veľký podporovateľ vybudova-nia 
cyklotrasy medzi Strečnom a Marti-
nom.

Marek Hanuljak, SNS
Milí priatelia,
v úvode sa Vám 

chcem poďakovať 
za prejavenú dôveru 
v minulých voľbách. 
Ako poslanec som 
hájil záujmy občanov 
v obci zodpovedne a 
so cťou celé volebné obdobie 2018 – 2022.

Keďže i naďalej dostávam podnety od 
občanov na riešenie rôznych problémov a 
pomoc ľuďom mi nie je cudzia, rozhodol 
som sa opätovne kandidovať na post po-
slanca OZ v obci Strečno. Chcem sa aktívne 
spolupodieľať na rozvoji obce a podporo-
vať veci v prospech nás všetkých.

Mojou hlavnou prioritou je:
• pričiniť sa o dobudovanie bytovej vý-

stavby v lokalite Radinové a podporiť tým 
mladé rodiny, aby žili v našej obci spokoj-
ne a dôstojne,

• a spolupracovať s odborníkmi v soci-
álnej oblasti a ešte viac zefektívniť rozvoj 
sociálnych služieb v obci, t.j. rozšíriť opat-
rovateľskú službu pre seniorov a zdravot-
ne znevýhodnených občanov v prirodze-
nom domácom prostredí. 

Preto Vás zdvorilo žiadam o podporu v 
komunálnych voľbách 2022 – 2026.

Kandidáti
na poslancov
obecného 
zastupiteľstva 
v Strečne
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Vážení občania,

blíži sa 29. október, čas keď prebehnú komunálne 
voľby. Čas, keď budete voliť svojich zástupcov, ktorí 
budú nasledujúce štyri roky rozhodovať o tom, čo je 
pre obec dôležité, presadzovať záujmy občanov a ve-
rím, že budú vytvárať kvalitné podmienky pre život 
v našej obci.

Vo svojich 46 rokoch som sa aj ja rozhodol kandido-
vať na post starostu našej obce, obce Strečno.

Vyrastal som a žijem v našej obci od detstva, mám 
dospelú dcéru a dospelého syna. Moje najvyššie ukon-
čené vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, dosiahnuté absolvovaním štúdia na Akadémii 

KTO SOM?
Volám sa Jaroslav Oberta a celý svoj život bývam v Strečne. 
Mám 40 rokov, pracujem v kovovýrobe. Rád by som svo-
je sily a schopnosti venoval rozvoju našej obce, pričom by 
som pri tom rád aktívne spolupracoval s obyvateľmi Streč-
na. Tento rok sa uchádzam o Vašu dôveru na post starostu 
obce Strečna. V živote sa riadim heslom: „Vyhodia ma dve-
rami, prídem oknom“. Postupne by som Vám rád predstavil 
svoje vízie.
KOMUNIKÁCIA S OBČANMI
- Využívanie sociálnych sietí pre rýchlejšie šírenie informá-
cií (Facebook a Instagram) – súčasťou by boli aj oznamy 
obecného rozhlasu, naďalej distribúcia Strečanského hlás-
nika
- Jedenkrát počas mesiaca stretnutie občanov so starostom 
– predkladanie akýchkoľvek postrehov, návrhov, názorov, 
potrieb
- Zavedenie verejnej schôdze v obci
- Pravidelné videá/podcasty o živote v obci
PODPORA DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH
- Počas kultúrnych a športových podujatí v obci vytvore-
nie sekcie určenej pre rodiny s deťmi (napr. detský kútik 
v exteriéri, maľovanie na tvár, prenájom skákacieho hradu 
a pod.)
- Vybudovanie detského ihriska, ktoré bude spĺňať súčasné 
zákonné normy
- Realizácia akcií určených pre deti – deň detí, šarkaniáda, 
súťaž v stavaní snehuliakov a pod.
- Podpora činnosti spolkov, občianskych združení, športo-
vých klubov v obci
- Verejná ponuka podieľania sa na organizovaní kultúrnych 
a spoločenských podujatí pre občanov Strečna

Mgr. Róbert Oberta, 46 rokov, nezávislý kandidát na starostu obce

Policajného zboru v Bratislave. 
Môj profesijný život je spoje-
ný so štátnou službou, od roku 
1997 do konca roku 2020 som 
pracoval ako príslušník Zboru 
väzenskej a justičnej stráže.

Môj volebný program je za-
meraný na podporu všetkých 
vekových kategórií občanov na-
šej obce, dôchodcov, deti ako aj 
mladú generáciu a mladé rodiny. Zároveň na podporu 
kultúry, športu, ale aj cestovného ruchu v našej obci. 
Podrobné ciele a spôsob ich realizácie budú zverejne-
né v mojom volebnom programe. 

Mgr. Róbert Oberta

Jaroslav Oberta - Elektronizácia a modernizácia obec-
nej knižnice (vytvorenie detského kú-
tika v interiéri, prípadne exteriéri, re-
alizácia podujatí pre širšiu verejnosť, 
vytvorenie účtu na sociálnych sieťach, 
kde budú prezentované nové knihy, 
prípadne akcie, vytvorenie elektronic-
kého zoznamu kníh, ktorými knižnica 
disponuje)
VÝSTAVBA, ROZVOJ OBCE
- Výstavba bytovky v obci 
- Vytvorenie nadrozmerného nadpisu Strečno, ktorý za-
traktívni obec aj pre turistov a bude slúžiť ako lákadlo pre 
priaznivcov sociálnych sietí
- Budovanie komplexnej infraštruktúry obce v súlade s 
územným plánom
- Rozšírenie kapacity materskej školy
RÔZNE
- Pred budovou materskej školy vybudovanie parkovacích 
miest
- Rýchlejší internet
- Zachytenie dažďovej vody a následne jej efektívne vyu-
žívanie
- Dobudovanie ďalších zrkadiel, dopravných značiek a spo-
maľovačov v obci
- Platobný terminál na obecnom úrade
- Doplnenie osvetlenia do lokalít, kde sa rozšírila výstavba 
rodinných domov (napr. Nábrežná ulica)
- Podporovanie aktivity súkromných podnikateľov pre 
skvalitňovanie služieb v obci
- Výstavba komunitného centra
- Starostlivosť o seniorov formou rôznych preventívnych 
aktivít v spolupráci s vládnymi aj mimovládnymi organi-
záciami

Jaroslav Oberta, 40 rokov, nezávislý kandidát na starostu obce a poslanca obce
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Ako kandidát na starostu obce vstupujem do pred-
volebnej kampane skromne, čestne a zodpovedne. 
Nemám rád prázdne frázy a nesplniteľné sľuby, ktoré 
Vám mnohí podsúvajú. Ľudia v našej obci si vyberú 
sami svojho zástupcu i poslancov na ďalšie štyri roky. 
Svoje dlhoročné pracovné, rodinné i športové skúse-
nosti by som chcel zúročiť v prospech našej obce. 

Mojou víziou je pokračovať v dobre začatých a roz-
pracovaných projektoch a zamerať sa na prípravu 
nových rozvojových projektov pre našu obec. V sú-
časnosti vidím príležitosť čerpať financie na rozvoj 
našej obce najmä z externých zdrojov – eurofondov 
či Plánu obnovy, cez ktoré je možné našu obec vý-
razne posunúť vpred v oblasti budovania miestnych 
komunikácií či zelenej infraštruktúry. Len dobré a 
kvalitne pripravené projekty môžu do obce priniesť 
dostatok finančných prostriedkov potrebných na ich 
realizáciu. Medzi hlavné priority možno zaradiť vy-
budovanie inžinierskych sietí k výstavbe nových ro-
dinných domov na Kamennom a umožniť rozvoj kva-
litného bývania v našej obci. V našej obci tiež vnímam 
potrebu prehodnotiť výstavbu nájomných bytov na 
Nábrežnej ulici v lokalite Radinové, kde je potrebné 
dobudovať chýbajúce inžinierske siete. Mojím cie-

Vážení spoluobčania, 

uchádzam sa o Vašu priazeň ako kandidát na sta-
rostu už štvrtýkrát. Vďaka Vašej dôvere, ktorá bola 
vždy pre mňa záväzkom, chcem naďalej plniť sľuby a 
očakávania. Všetci ma dobre poznáte, preto nechcem 
veľa sľubovať, ale milo Vás prekvapiť konkrétnymi 
skutkami a činmi, ktoré Vás presvedčia znova voliť 
človeka, ktorý si mandát skutočne zaslúži.
Verím, že vnímate moje doterajšie kroky pre našu 
spokojnosť. Chcem pokračovať v doterajšom smero-
vaní obce, ktoré ju radí k lídrom regiónu.

Strečno je nielen naším domovom, ale tiež miestom s 
hodnotami a potenciálom pre kvalitný život jeho oby-
vateľov.
Strečno máme v srdci a záleží nám na ňom. Preto bu-
dem vítať podnety a osobnú angažovanosť Vás všet-
kých.
Podmienky pre každodenný život i jeho skvalitňova-
nie priebežne vytvárame, ale stále je mnoho oblastí, 
ktoré chcem a viem, vďaka odbornosti, skúsenostiam 
a doterajšej praxi, realizovať.
Prioritami pokračovania nastúpenej cesty pre mňa 
sú všetky oblasti komunálneho rozvoja. Ich naplne-

nie chcem v ďalšom období za-
bezpečovať využitím možností a 
prostriedkov pripravených k re-
alizácii, ale aj ďalších projektov 
či inšpiratívnych myšlienok:
- rozšírenie kultúrneho domu 
- rekonštrukcia lávky cez rieku Váh
- nadstavba a rozšírenie kapacít materskej školy
- projekčná príprava inžinierskych sietí a ich realizácia 

v IBV Kamenné 
- Nábrežná ulica – kanalizácia, inžinierske siete a finali-

zácia pre potreby súčasnej a perspektívnej IBV
- bytové domy na Radinovom – vytvorenie podmienok 

pre mladé rodiny
- zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov využi-

tím enviroprojektov a Plánu obnovy
- revitalizácia verejných priestranstiev a využívanie 

možností na zachovanie kvality nášho životného pro-
stredia

- podpora spolkov v obci v oblasti kultúry, vzdelávania 
a športu a ďalších spoločenských združení a ich aktivít

Vaša budúcnosť je i mojou budúcnosťou. Spojme sily 
pre vzájomné očakávania.

Bc. Dušan Štadáni

Bc. Dušan Štadáni, 51 r., nezávislý kandidát na starostu obce

Štefan Tavač

ŠTEFAN TAVAČ, 59 rokov, strojársky technik, nezávislý kandidát na starostu obce STREČNO

ľom je pomôcť miestnym firmám 
a podnikateľom zapájať sa výraz-
nejšie do života našej obce. Zvlášť 
v tejto dobe, keď nám hrozí ener-
getická kríza, keď je potrebné pri-
oritne zabezpečiť plynulý chod 
všetkých našich inštitúcii, hlavne 
ZŠ a MŠ v zimnom období. 

V spolupráci s VÚC je potrebné dobudovať cyklistic-
ký chodník a lávku do Nezbudskej Lúčky, ktorá je v 
havarijnom stave. Ďalšie aktivity v našej obci musia 
smerovať k dobudovaniu a rekonštrukcii existujúcej 
infraštruktúry, predovšetkým chodník na Ul. SNP s 
prístupom do nášho kostola. Rozvoj kultúry, tradícií, 
športu a práca s mládežou je pre mňa ďalšou z priorít. 
Vnímam tiež potrebu zvýšiť intenzitu kosenia a čiste-
nia spoločných priestorov v našej obci a aktívnejšie 
spolupracovať a komunikovať so všetkými zložkami 
pôsobiacimi v našej obci, ale predovšetkým s občan-
mi, ktorých názory vedia prispieť k pozitívnym zme-
nám v našej obci. 

Verím, že Strečno je a bude miesto, kde budeme radi 
žiť. 
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Beáta Badibangová
kandidátka na poslankyňu VÚC, Skúsme to inak, SaS, OKS
  Už druhé volebné obdobie pracujem v samospráve ako zá-
stupkyňa starostu a som aj členkou kultúrnej komisie pri 
VUC Žilina. Novozvolení poslanci ŽSK budú rozhodovať o 
budúcej prosperite miest a obcí, vrátane tej našej. 
Milí spoluobčania, nechcem Vás poznať iba vtedy, keď po-
trebujem Váš hlas. Ak človek vie o tom, že spoločnosť ne-
funguje tak ako by mala, môže zostať pasívny, to je jeho 
právo. Ale môže sa veci snažiť zmeniť, a to je jeho zodpovednosť. Nemyslím si, že 
zmením svet. No pokúsim sa zmeniť aspoň veci v komunite, na ktoré mám dosah.

Voľby do VUC

Ing. Michal Trnovec, SaS
Som Strečňan a 

chcem sa uchádzať o 
Vašu dôveru v tohto-
ročných komunál-
nych voľbách na post 
poslanca obecného 
zastupiteľstva. Roky 
som pracoval v mo-
bilnom geotechnickom laboratóriu, v sú-
časnej dobe pracujem ako majster výroby 
v práškovej lakovni. Už roky sa zaujímam 
o dianie v obci a chcel by som sa aktívne 
zapojiť do jej rozvoja.

Preto si myslím, že môžem obci ponúk-
nuť svoje vedomosti a zručnosti nielen v 
oblasti stavebníc-tva, či práce s ľuďmi, ale 
aj v oblasti životného prostredia a spo-
ločnými silami môžeme dosiahnuť väčší 
rozvoj našej obce a spokojnejší život jej 
občanov.

Ivan Melo, nezávislý kandidát
Vážení občania Streč-

na, žijem a pracujem 
tu v našej obci. Tí, kto-
rí tu žijete dlhšie, ve-
rím, že ma už poznáte. 
Nie je mi ľahostajné čo 
sa v našej obci deje. Je 
veľa vecí, čo sa spra-
vilo a aj sa robí. Niektoré veci sú dobré, 
niektoré horšie, vždy je čo zlepšovať. 
Nejdem sľubovať, že ak sa dostanem do 
obecného zastupiteľstva, spravím toto 
alebo tamto. Chcem pomôcť dobrým 
návrhom, dobrým rozhodnutiam a byť 
nápomocný občanom. Ak sa dostanem 
do obecného zastupiteľstva, tak dúfam, 
že vašu dôveru nesklamem. 

Podporím vybudovanie zatrúbenia po-
toka pri materskej škôlke a rozšírenie 
cesty, opravu ulíc Školská, Kováčska a 
SNP v priemyselnom parku, dokonče-
nie chodníka Lipovej ulice, vybudovanie 
parkoviska pri hlavnej bráne cintorína, 
lepšiu spoluprácu pri opravách mosta 
cez rieku Váh aj od Nezbudskej Lúčky, 
spravodlivú podporu športovým a iným 
dobrovoľným zložkám, opravu kotolne 
základnej školy, podporu bývania. 

Ján Trnovec, nezávislý kandidát
Pracujem 16 rokov 

v Dong Hee ako maj-
ster údržby. Keďže 
šport je mojím koníč-
kom, v budúcnosti by 
som sa chcel venovať 
práve športovým ak-
tivitám zameraným 
pre deti. Vo voľnom čase pracujem ako 
tréner prípravky. Medzi ďalšie koníčky 
patrí turistika, hubárčenie.

Štefan TAVAČ , nezávislý kandidát
V súčasnosti pracu-

jem vo firme FMach, 
s.r.o Žilina ako vedúci 
výroby v projektoch 
robotizácie výroby v 
automobilovom prie-
mysle. 

Mojím zámerom, 
s ktorým sa uchádzam o Vaše hlasy ako 
poslanec do obecného zastupiteľstva, je 
šport, ktorý spája všetky vekové generá-
cie. Vo futbale pracujem už takmer 45 ro-
kov, či už ako hráč, vedúci mužstva, pred-
seda klubu, delegát zväzu a dnes opäť ako 
predseda klubu. Počas toh-to obdobia som 
získal prehľad a skúsenosti v tejto oblasti. 
Zažil som víťazstvá i pády a podobne je to i 
v dnešných časoch. Mojou prioritou je bu-
dovanie športovísk a výchova mladej ge-
nerácie so vzťahom k športu. K tomu tre-
ba vytvoriť zdravé prostredie ako i dobrú 
atmosféru v obci.

Marián Praták, nezávislý kandidát
Pracujem ako ge-

nerálny manažér 
v spoločnosti KB 
Agentur.s.r.o. a uchá-
dzam sa o Váš hlas 
ako kandidát na po-
slanca do obecného 
zastupiteľstva. Nie-
koľko rokov sa angažujem v obci Strečno 
hlavne v oblasti kultúry, ale viem ponúk-
nuť aj iné skúsenosti pri rozvoji našej 
obce. Som pripravený o problémoch v 
našej obci nielen písať a diskutovať, ale 
ich aj skutočne riešiť. Medzi moje prio-
rity budú patriť parkova-nie a voľný po-
hyb psov po dedine, aby sa každý cítil v 
obci bezpečne.

Budem počúvať Vás, občania Strečna, 
a predkladať Vaše návrhy a podnety do 
obecného zastupiteľstva.

Mgr. Dušan Ďurčo
kandidát na poslanca VUC, SNS
Milí Strečňania, po viac ako 20 rokoch práce v miestnej 

samospráve by som rád posunul svoje skúsenosti širšej ve-
rejnosti, a preto sa uchádzam o Váš hlas pri voľbách za po-
slanca do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Pri pohľade na zloženie poslancov VÚC mám pocit, že tam 
chýbajú ľudia, ktorí rozumejú potrebám miestnych samo-
správ a ich obyvateľom. Myslím, že moja doterajšia práca 
v obci je dôkazom a zárukou toho, že sa do zastupiteľstva samosprávneho kraja 
môže dostať niekto, kto chce pomôcť riešiť aj problémy menších obcí, nielen 
okresných miest. A v tomto chcem byť aj Vaším hlasom.

Druhou mojou srdcovkou je cestovný ruch. Pri našich turistických výletoch či 
už na Slovensku alebo v zahraničí mám oči otvorené a hľadám nápady, ktoré by 
mohli byť prospešné aj u nás. V rámci Žilinského kraja máme jedny z najkrajších 
pohorí na Slovensku, no je treba ich ponúknuť svetu tak, aby prinášali osoh hlav-
ne obyvateľom nášho regiónu. Vopred ďakujem všetkým za podporu.
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vanie podmienok, či už to bolo renováciou priestorov KD, javis-
ka a k 90-temu výročiu dostali od obce divadelný klub. Poďa-
kovala za dotácie z obce, ktoré použili  na zakúpenie techniky, 
krojov, rekvizít, ako aj na galavečeroch k výročiam. Vo svojom 
príhovore nezabudla poďakovať všetkým ochotníkom , ktorí sa 
od roku 2009 vystriedali na doskách, ktoré znamenajú svet, ale 
aj tým, ktorí nezištne pomáhali pri organizovaní divadelných 
predstavení. Veľké ďakujem venovala svojej rodine.

Milé slová poďakovania a povzbudenia venoval aj starosta 
obce Dušan Štadáni. 

Slávnostný ráz  dodala galavečeru báseň od dôstojného p. fa-
rára Milana Kováča v podaní skúsenej ochotníčky Janky Trnov-
covej. 

Pri 90. výročí sme vytvorili cenu Ochotnícke dosky – cenu sta-
rostu obce a ocenili sme 22 ochotníkov. Pri 95. výročí sme oce-
nili ďalších 14 ochotníkov rozdelených do kategórií: 

In memoriam herci
- Ernest Taraba najstarší (hral hlavnú úlohu v 1. divadelnom 

predstavení Ferda Šéfom), cenu prevzala jeho dcéra Helenka 
Bukovinská

- Albert Cigánik  - (hovorili sme mu strečniansky Króner), cenu 
prevzala jeho dcéra Hanka Tarabová

- Mária Obertová (Turiaková) – cenu prevzal Cyril Oberta – za-
milovali sa na ochotníckych doskách a odohrali spolu veľa krás-
nych postáv

- Herci obnoveného ochotníckeho divadla: Marcelka Ondáko-
vá, Janka Trnovcová, Zuzka Badíková, Ľubko Melo, Števko Raj-
niak – ďakujeme za veľa krásnych postáv.

Pribudla kategória: ochotníci za oponou – bez ich nezištnej 
pomoci by nemali naše predstavenia vysokú kultúrnu úroveň. 
Ocenení boli: Žofka Rajniaková, Martinka Pristachová, Ľubko 
Bukovinský st., Palko Pristach st.

Kolektívne ocenenie získala ľudová hudba Parta, ktorá spolu-
pracuje s ochotníkmi od 90. výročia. Sprevádzala ich predstave-
nia pod hradom Strečno a bola súčasťou predstavenia Zlomená 
pýcha. Ďakujeme a veríme, že spolupráca bude pokračovať.

V medailóne venovanému Vlastovi Slováčkovi , ktorý nás pred-
časne opustil, sme si v krátkych ukážkach pripomenuli všetky 
hry, v ktorých stvárnil nezabudnuteľné postavy.  Za prínos pre 
ochotnícke divadlo získal ocenenie In memoriam, ktoré prevza-
la jeho manželka Janka Slováčková.

Pozdrav ľudovej hudby Parta bol pre nás pohladením na duši. 
Ich kvalita stúpa míľovými krokmi. Bolo to živé, veselé a bolo to 
len pre nás. Ďakujeme .

Ochotníci v krátkych scénkach pobavili svojím talentom a na 
záver úspešné duo: Danko   Taraba a Radko Tavač zaspievali se-
renádu z divadelného predstavenia Jánošík.

Náš galavečer bol zakončený pozvaním k nachystaným stolom 
s občerstvením.

Celý večer prebiehal v príjemnej atmosfére. Verím, že si všetci 
odniesli len tie najkrajšie spomienky  strávené s ochotníckym 
divadlom.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli nápomocní 
pri realizácií galavečera 95. výročia.

Milí diváci, v letných mesiacoch sme odohrali v amfiteátri pod 
hradom Strečno divadelné predstavenie Jánošík od S. Štepku 
spoločne s ľudovou hudbou Parta. Keďže máte záujem o toto 
predstavenie, pozývame vás na reprízu v mesiaci október do 
kultúrneho domu Strečno. Termín predstavenia upresníme.

Marta Pristachová

Galavečer k 95.výročiu ochotníckeho 
divadla

Vysviacka osadeného kríža budúcej krížovej cesty na kopci 
Bôrik v nedeľu 28. augusta. Zľava Peter Oberta – realizátor 
projektu, Ján Palko – rezbár jednotlivých zastavení a ukrižo-
vaného Krista , Michal Keblúšek – správca farnosti, Rastislav 
Mikula – majiteľ firmy  Europower, s.r.o., ktorá zabezpečila 
bezplatne výrobu a inštaláciu kríža, Pavol Ďurčo – iniciátor 
a realizátor projektu.

»  Dokončenie z 1. strany
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O medveďovi hnedom sme pred ne-
dávnom podrobne písali ako o našej 
najväčšej šelme žijúcej na Slovensku. 
Vzhľadom k tomu, že s medveďmi 
máme čoraz viac problémov,  pripo-
meňme si  v krátkosti základné úda-
je o medvedej populácii.  Medveď bol 
po 1.svetovej vojne (1914 – 1918) 
takmer vyhubený. Preto začal byť  od 
roku 1932 prísne chránený zákonom. 
Najmä vďaka zákazu poľovania sa 
jeho početnosť začala opäť zvyšovať. 
Zvyšovaním  stavov začali narastať 
škody spôsobené medveďom. Preto 
od roku 1960 bol povolený jeho odlov 
na základe prísnych kritérií. Žiadosti, 
ktoré podávali poľovnícke združenia 
na jeho odlov, boli väčšinou zamietnu-
té. Výnimky na jeho odlov udeľovalo 
ministerstvo životného prostredia. 
Medveďa doposiaľ chráni platný zá-
kon o jeho ochrane z roku 1932. Ale 
aj Bernský dohovor, ktorý vznikol z 
podnetu Rady Európy. Jeho platnosť 
nadobudla 1.6.1982. Cieľom tohto 
dohovoru je ochrana voľne žijúcich 
rastlín a živočíchov a ich prírodných 
stanovíšť, ktoré sú ohrozené . Osobit-
ne tých, ktorých zachovanie vyžaduje 
spoluprácu niekoľkých štátov. Medzi 
tieto štáty patrí aj Slovensko. Stavy 
medveďov naďalej stúpali. Vykonáva-
li sa regionálne sčítania, ktoré neboli 
presné. Názory posudzovania stavov 
medveďov u poľovníkov a lesníkov na 
jednej strane a ochranármi sa značne 
rozchádzali. Rok 2014 však priniesol 
prvý genetický výskum vedený profe-
sorom Ing. Paulem, PhD. z  Technickej 
univerzity Zvolen, keď stanovil počet-
nosť na 1256 s výraznejším podielom 
samíc ako samcov (60 : 40). Štatistika 
vedená lesníckym centrom vo Zvolene 
ukazuje, že početnosť medveďa hne-
dého k 31.3.2020 bola na úrovni 2760 

ks. Štátna ochrana prírody vykonala v 
roku 2020 - 2021 samostatné sčítanie 
bez spolupráce lesníkov a poľovníkov. 
Sčítanie bolo v rámci projektu ,,Reali-
zácia programu starostlivosti o veľké 
šelmy na Slovensku analýzou DNA“. 

Zmeny v klimatických podmienkach 
zapríčinili , že poľnohospodári posú-
vajú pestovanie obilnín, najmä kuku-
rice do podhorských oblastí  Hore-
hronia, Liptova, Turca a Oravy a to je 
pre medveďa výdatná potrava, aby sa 
zásobil tukom na zimné obdobie.  Ži-
votného priestoru medveďom ubúda 
zvýšeným výrubom lesa, z časti na-
padnutého kôrovcom,   ale i intenzív-
nou výstavbou luxusných chát a hote-
lov priamo v životnom prostredí tejto 
šelmy v lokalitách s 5. najvyšším stup-
ňom ochrany.  Ako je toto možné, že 
to toleruje a povoľuje štátna ochrana 
prírody! Stačí sa ísť pozrieť do Jasnej 
alebo v Národnom parku Malá Fatra 
pod Sokolím sa teraz stavajú luxusné 
chaty priamo v srdci národného par-
ku. Sami si odpoviete, je toto možné? 
Ak je to pravda, že polovica chráne-
ných území je v súkromnom vlastníc-
tve, niet sa čo čudovať. Dôvod, prečo 
medvede schádzajú k ľudským obyd-
liam je väčšinou potrava, ale i preto, 
že ich životné prostredie - zákutia lesa 
a pokoj sa vytráca aj zásluhou člove-
ka. Hlavnou príčinou je však, že ich je 
veľa, a preto hľadajú obživu v blízkos-
ti ľudských obydlí. Miesto, kde ju náj-
du, si rýchlo zapamätajú. Medveď má 
dobre vyvinutý čuch. Vie na pomerne 
veľkú vzdialenosť zacítiť potravu. Pri 
tom stráca svoju prirodzenú plachosť, 
ale ako šelma si zachováva svoje pudy, 
obranné aj útočné. Situácia s medve-
ďou populáciou je už skutočne nebez-
pečná. V poslednom čase skoro každý 
deň médiá ohlasujú napadnutie  člo-

Ako ďalej s medveďmi? veka medveďom. 
Pripomeniem vám niektoré útoky 

medveďa na ľudí v poslednom obdo-
bí, s ktorými bola oboznámená aj ve-
rejnosť.

13.06.2021 – medveď zabil človeka, 
57- ročného muža v katastri obce Lip-
tovská Lužná, okres Ružomberok. Pitva 
potvrdila, že úmrtie bolo spôsobené 
zraneniami od medveďa.

01.09.2021 – medveď napadol  58- 
ročnú ženu pri Hradišti v okrese Poltár 
v ovocnom sade pri zbere černíc a spô-
sobil jej tržné a hryzné rany.

03.03.2022 – napadol horára v Strá-
žovských vrchoch, Nitrianske Pravno, 
okres Prievidza. S tržnými ranami bol 
prevezený do bojnickej nemocnice.

Medvedica napadla horára pri výko-
ne svojej práce v Očovej v okrese Zvo-
len. 

11.05.2022 – medvedica napadla 2 
turistov v blízkosti hotela Poľana pri 
Hriňovej. Jeden utrpel ľahké, druhý 
ťažké zranenia.

13.06.2022 – medveď napadol star-
šieho muža v Porube, okres Prievidza. 
Utrpel poranenia na rukách.

Nedávno mimoriadne agresívnym 
spôsobom pri obci Domaniža zaútočil 
medveď na lesného projektanta pri vý-
kone svojej práce. Stalo sa to za biele-
ho dňa asi 200m od rodinných domov. 
Napadnutý bol dohryzený a so zlome-
ninami prevezený do nemocnice v Po-
važskej Bystrici . 

Takýchto prípadov je oveľa viac. To 
svedčí, že medvede sú natoľko prem-
nožené, že skutočne ohrozujú život 
ľudí žijúcich v podhorských oblas-
tiach - ohrozujú životy turistov, náv-
števníkov lesa. Vo viacerých dedinách 
sa ľudia boja ísť večer na ulicu. Stavy 
medveďov musia byť však úmerné k 
ich životnému prostrediu, jeho roz-
lohe a úživnosti.  Podľa Slovenskej 
poľovníckej komory by na Slovensku 
malo žiť maximálne 700 kusov. Terajší 
stav teda 3x presahuje ich primeraný 
počet. 

Medvede v našich lesoch
Mnohí z našich občanov ale i turis-

tov sa pýtajú poľovníkov a lesníkov, 
koľko medveďov sa u nás nachádza. 
Naše lesy sa nachádzajú v Malej Fatre. 
Rieka Váh ju rozdeľuje na Krivánsku 
a Lúčanskú časť. V časti Čierneho po-
toka pri hranici s okresom Martin až 
po Starhrad, v časti Domašínskeho 
meandra je migračná trasa cez rieku 
Váh pre medvede, ale i pre jeleniu, 
srnčiu a diviačiu zver za potravou ale-
bo v čase ruje. Život mnohých z nich, 
vrátane medveďa hnedého, končí pod 
kolesami áut na ceste 1/18. Podľa 
údajov od Poľovníckeho združenia 
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Ostredok Strečno  od roku 1998 uhy-
nulo takýmto spôsobom 6 medveďov, 
2 medvede na železničnej trati v časti 
Behánové a 3ks boli odlovené v rámci 
regulačného lovu. Medveď odjakživa 
bol a dúfam, že aj bude v našich le-
soch. Rozloha však je pomerne malá a 
spolu s katastrom obce Stráňavy majú 
naše lesy výmeru pre životné prostre-
die medveďa hnedého okolo 1400ha. 
Je to pomerne malá plocha pre túto 
šelmu. Pozorovaním poľovníkmi a 
lesníkmi  môžeme potvrdiť, že sa tu 
pohybuje 5 – 6 ks medveďa hnedého, 
vrátane mláďat. Ich počty sa môžu 
meniť migráciou za potravou alebo 
v čase ruje. Pred vstupom do lesa si 
musíme uvedomiť, že sa môžeme 
stretnúť s touto šelmou v ktorejkoľ-
vek jeho časti. V tomto období ľudia 
chodia na prechádzky do lesa. Na-
stáva hubárska sezóna, zber lesných 
plodov, malín a čučoriedok, a preto je 
veľká pravdepodobnosť stretu s med-
veďom najmä v časti Staviská, Koša-
riská, Grúň, Domašín, ale i Ostredok 
ako aj v celej časti Stráňavskej doliny.

Pri takejto vychádzke treba byť 
ostražitejší, všímať si okolie, vyhý-
bať sa hustým mladinám smrekových 
porastov práve v týchto častiach. Ak 
máme pocit neistoty, treba sa nahlas 
rozprávať. Medvede sa zvyknú ľuďom 
vyhýbať, no nie je tomu vždy tak. Ak 
nájdete čerstvý medvedí trus najmä 
pred mladým porastom, radšej sa 
vráťte späť. Čím bližšie sa dostanete 
k medveďovi, tým je väčšia pravdepo-

dobnosť, že to vyhodnotí ako hrozbu 
pre neho z vašej strany. Rizikové a 
obzvlášť  nebezpečné je stretnutie 
na blízku vzdialenosť s medvedicou s 
mladými.  Ľudia často na prechádzku 
berú svojich psíkov. Radím vám, aby 
ste psa stále mali na vôdzke, nepúš-
ťajte ho voľne pobehovať. Môže sa 
stať, že práve na vášho psíka zaútočí 
medveď alebo medvedica. Psík bude 
utekať smerom k vám a môže nastať 
nepríjemná a nebezpečná situácia 
pre vás. Musíme si uvedomiť, že sme 
v lese, a preto by sme sa mali správať 
zodpovedne a uvedomiť si, že les nie 
je len pre nás. 

Z tlačovej správy z 23.08.2022, kto-
rú vydala Karlova univerzita, kde boli 
odovzdané štátnou ochranou prírody 
vzorky na vyhodnotenie, vyplýva, že 
medvede na Slovensku nie sú prem-
nožené. Odhad početnosti medveďa je 
podľa tejto správy 1056 kusov jedin-
cov. Je to menej ako pri prvom gene-
tickom výskume z roku 2014 (1256). 
Lesnícke centrum vo Zvolene má však 
k publikovanej správe viacero postre-
hov a doplňujúcich otázok. Podobné 
stanovisko zaujala aj SPK (Slovenské 
poľovnícka komora). Vzhľadom na 
symptómy  prítomnosti medvedej 
populácie, ako sú pozorovania, časté 
napadnutia ľudí, výskyt v blízkosti 
ľudských obydlí, škody, štatisticky  sa 
zdá byť zistený pokles populácie ne-
logický. Podľa tohto inštitútu na to, 
aby tento údaj mal výpovednú lehotu, 
je potrebné vedieť presnú metodiku 
ako a kde sa v ktorom období získava-
li vzorky a vedieť, aké štatistické me-
tódy boli použité. Zároveň sa pýtam, 
prečo neboli vyzvaní na spoluprácu 
lesníci, poľovníci, či verejnosť tak, ako 
to bolo pri sčítaní v roku 2014. Príčiny 
tohto stanoveného počtu bude pre-

to možné jednoznačne posúdiť až po 
publikovaní celého výskumu. Dovte-
dy je možné len predpokladať, že to 
mohlo spôsobiť jednak nedostatočné 
vyzbieranie vzoriek, ako už aj spomí-
nané použité štatistické a analytické 
metódy. 

Ministerstvo životného prostredia 
vytvorilo v minulom roku zásahový 
tím na riešenie problémov s medveď-
mi. Je to skôr pozásahový, pretože rie-
ši problém napadnutia až po skutku, 
ktorý sa stal. Situáciu obyčajne vyhod-
notia tak, že medveďa nie je dôvod 
viniť za napadnutie. Aj tých pár zása-
hov, ktoré  vykonali, nie sú adekvátne  
situácii, ktorá tu je. Medveď hnedý je 
aj trofejová zver, a preto po eutanázii 
a následnom usmrtení nepatrí do ka-
filérie – asanačný ústav. Zásahový tím 
má doposiaľ šesť členov, jeho vyba-
venie stálo veľa peňazí nás všetkých.  
Aj v iných štátoch Európy, ako je Ra-
kúsko, Švajčiarsko majú tiež medvede, 
ale ich stavy strážia regulačným odlo-
vom a ďalšími opatreniami, aby bol v 
prvom rade  chránený človek a aby ich 
stavy boli na prijateľnej úrovni úmer-
ne k ich životnému prostrediu. Jedi-
ným a neodkladným riešením je po-
treba zasadnúť spolu za rokovací stôl. 
Štátna ochrana prírody – lesníci aj 
poľovníci za účasti poľnohospodárov. 
Je potrebné sa navzájom rešpektovať 
a vypočuť si názory každej strany a 
spoločne bez zaujatosti riešiť celoslo-
venský problém tak, aby sme medve-
diu populáciu dostali pod kontrolu. Ak 
je niektorý druh zveri ohrozený, treba 
ho chrániť. Ale ak je dlhodobo prem-
nožený a robí problémy, je potrebné 
ho vyňať z celoročnej ochrany. Riešiť 
problémy o ľuďoch a bez  nich je ne-
zodpovedné.

Pavol Štadáni

Čas letných prázdnin je už nenávratne preč, žiaci a študenti opäť zasadli do 
školských lavíc, aby po dvoch mesiacoch leňošenia a letných radovánok načer-
pali množstvo nových vedomostí. V novom školskom roku 2022/23 prajem 
všetkým žiakom aj študentom veľa úspechov v škole....

V našej knižnici postupne realizujeme projekt s názvom: „Doplnenie knižnič-
ného fondu v obecnej knižnici“, na ktorý nám boli poskytnuté finančné pros-
triedky z Fondu na podporu umenia vo výške 1 500 € a so spoluúčasťou obce 
v sume 250 €.  V knižnici je k dispozícii dotazník „Prieskum k nákupu nových 
kníh do Obecnej knižnice v Strečne“, kde si čitatelia môžu podať návrhy na ná-
kup kníh do obecnej knižnice a prispieť tak k efektívnejšiemu využitiu získanej 
dotácie v roku 2022. Od začiatku tohto roka zriaďovateľ poskytol na nákup kníh 
489,28 €, čím sa doplnil a skvalitnil výber literatúry pre detských a dospelých 
čitateľov.

Vážení čitatelia, teším sa, že aj s Vašou pomocou sa podarí doplniť knižničný 
fond v našej knižnici a prispejeme tak k lepšiemu výberu literatúry pre dospe-
lých aj deti. 

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Strečno 700
Reprezentatívna publikácia vy-

daná pri príležitosti okrúhleho 
výročia založenia obce Strečno má 
už veľa vlastníkov. Tešia sa z nej 
nielen miestni a rodáci, ale je tiež 
vhodným originálnym darčekom, 
ktorým možno potešiť.

Kniha Strečno 700 je stále v pre-
daji na Obecnom úrade v Strečne 
a každý záujemca si ju môže počas 
úradných hodín zakúpiť za  cenu 
18 eur.
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   Z našej školy
Letná činnosť v ŠKD

Po úspešnom 1. ročníku sme aj toto 
leto začali letnou ŠKD. Pani vychová-
vateľky si pre deti pripravili bohatý 
program. Bol to týždeň plný zábavy a 
prekvapení.

Veľkým zážitkom pre účastníkov 
bola beseda o včelárstve, ktorú viedol 
pán Martin Cvacho. Deti sa veľa do-

Rekonštrukcia žiackych dielní
Počas leta sme svojpomocne zre-

konštruovali žiacke školské dielne. 
Vytrhali sme staré parkety, odstránili 
škvarobetón. Priestory školskej diel-
ne sme zväčšili prepojením dvoch 
miestností, čo nám umožní výučbu 
väčších skupín žiakov. Po zaizolovaní 
podkladu sme zabezpečili nové betó-
nové podlahy. Veľká vďaka za rekon-
štrukciu počas horúceho leta patrí pá-
novi školníkovi, Ľubomírovi Tarabovi, 
ktorý sa zhostil úlohy majstra rekon-
štrukčných prác. Pri jeho práci mu 
bola nápomocná ochotná škvarou za-
chmúľaná zostava v zložení: Dominik 
Jankovič, Matúš Čička, Jaroslav Štefko, 
Michal Klocáň a Marián Praták. Veľká 
vďaka všetkým zúčastneným.

Kvalitné vybavenie školských dielní 
ochotne zabezpečila a v týchto dňoch 
dodala spoločnosť Franke Slovakia, 
s.r.o., za čo jej patrí veľká vďaka. V 
ďalšom vydaní Hlásnika vám prine-
sieme bližšie informácie o dodanom 
materiálno-technickom vybavení, 
vzdelávaní v oblasti techniky a pra-
covného vyučovania v našej škole.

Oddýchnutí a plní energie začíname 
nový školský rok 2022/2023.

zvedeli a naučili o živote, práci a uži-
točnosti včiel.

Ďalšia úžasná beseda, ktorú deti za-
žili priamo v teréne, “v našej doline“, 
beseda o lesníctve, kde pán Martin 
Melo deťom porozprával a poukazo-
val veľmi veľa zaujímavostí o prírode, 
lesníctve, lese… obom pánom patrí 
veľké ďakujeme.

Detičky sa vrátili do rozprávkových 
čias - vďaka návšteve Rozprávkového 
lesa pri kolibe Panoráma. Zažili sme 
krásne dopoludnie, nechýbala zmrzli-
na a malé občerstvenie.

Veľký úspech mal deň lukostreľby. 
Deti si pod vedením našej kolegyne 
pani Michaely Gilániovej a jej syna 
Tomáša vyskúšali streľbu na neživé 
terče. Najlepší boli ocenení. Najlepšia 
strelkyňa, Ninka Belešová z 1. triedy, 
získala putovný pohár.

Nevynechali sme ani obľúbené tvori-
vé dielne, v ktorých si deti maľovali na  
tričká, vyrábali šperkovnice, náramky 
priateľstva a zahrali sa na maliarov. 
Záver týždňa sme ukončili balónovou 
párty, kde nechýbala tombola, súťaže, 
tance a zhodnotenie celého týždňa. 

Deti si so sebou odniesli veľa zážit-

kov, prekrásnych spomienok a dobrú 
náladu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčast-
nili a boli nápomocní počas celej let-
nej ŠKD. Tešíme sa o rok !!!!!
Vaše pani vychovávateľky Livka a Monika
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Predzvesť teplého a nakoniec pre nás 
členov Ľudovej hudby Parta zo Strečna 
aj úspešného leta bola už tradične účasť 
na Jánskom ohni v Strečne, akcii poria-
danej členmi DHZ – Strečno, kde sme 
spolu s kapelou Trio zo Strečna zabavili 
ľudí ľudovými piesňami a užili si jeden 
z prvých teplých večerov.

Na začiatku letných prázdnin sme spo-
lu s Ochotníckym divadlom zo Strečna 
na Paseke pod hradom Strečno uvied-
li premiéru divadelnej hry Jánošík. Ej 
veru, ľudia sa nasmiali do popuku a 
verte, že aj my, na skvelých výkonoch 
hercov. 

O prípravách na folklórny festival Já-
nošíkove dni sme vás už informovali v 
predchádzajúcom čísle a ako to nako-

sme sa dočkali - sobota 30. júl 2022 o 
22.00 stojíme na hlavnom pódiu, spolu 
45 muzikantov a 43 spevákov. Jedno-
ducho, neopísateľný pocit a verte nám, 
bol to silný zážitok na celý život. V ne-
deľu sme sa zúčastnili na svätej omši. 
Následne pre nepriaznivé počasie zru-
šený vozový sprievod po obci Terchová 
nás trocha rozladil, ale nakoniec sme si 
napravili chuť záverečným vystúpením 
celej našej hudby venovanej furmanovi 
na pódiu RIC Terchová. Aj takto chceme 
poďakovať organizátorom Jánošíko-
vých dní za dôveru a obrovský priestor 
na prezentáciu našej ľudovej hudby a aj 
jej jednotlivých členov.

Tretiu augustovú nedeľu sme nasadli 
do autobusa a vydali sa spolu so zástup-

ktoré sa konali ako obvykle na konci au-
gusta. Poďakovanie patrí aj ostatným 
zložkám zo Strečna, a to konkrétne FS 
Hajov, SS Jesienka a DH Strečnianka a 
zvukárovi, Ľubovi Bukovinskému ml. 
Spolu sme pripravili pestrý kultúrny 
program, a tak má tradícia „Ľekváro-
vých“ hodov v Strečne pokračovanie. 

Na galavečeri konanom 28. augusta pri 
príležitosti 95. výročia založenia Ochot-
níckeho divadla v Strečne, na ktorý sme 
prijali pozvanie, aby sme čo-to zaspie-
vali a zahrali, nás čakalo obrovské pre-
kvapenie. Medzi ocenenými ochotníkmi 
sme sa ocitli aj my, členovia Ľudovej 
hudby Parta. Boli sme ocenení kolek-
tívnou cenou: Nositelia tradícií, cenou 
starostu obce, za čo chceme čo najsrdeč-
nejšie poďakovať. Už teraz sa tešíme na 
akúkoľvek spoluprácu s vami, ochotníci. 
Veď práve vy ste našli odvahu a vložili 
do nás dôveru, keď sme po prvýkrát za-
hrali na verejnosti pod názvom ĽH Parta 
zo Strečna na galavečeri 90. výročia za-
loženia Ochotníckeho divadla v Strečne.  
Áno, je to už 5 rokov, čo Parta existuje 
a verte, že nám bolo cťou s vami spo-
lupracovať na nejednej divadelnej hre. 
Ešte raz ďakujeme Marte Pristachovej a 
celej jej ochotníckej rodine za ocenenie. 

Na záver nášho kultúrneho leta, ktoré 
sme úspešne absolvovali, nám dovoľte 
ešte poďakovať starostovi našej obce, 
Dušanovi Štadánimu a všetkým poslan-
com Obecného zastupiteľstva v Streč-
ne za podporu a dôveru, ktorú do nás 
vložili. Ľudová hudba Parta s hrdosťou 
reprezentuje našu obec Strečno. Ďaku-
jeme.
Marián Praták za Ľudovú hudbu Parta 

Leto s Ľudovou hudbou PARTA zo Strečna

niec dopadlo, sa teraz dozviete. Piat-
kový pokus o rekord v počte hrajúcich 
primášov terchovskej muziky sa  vy-
daril.  62 primášov na jednom pódiu si 
spoločne zahralo terchovské piesne a 
my sme tam mali dve želiezka, konkrét-
ne Šimona Srnečka a Mariána Pratáka. A 
tak máme dvoch občanov z našej obce 
zapísaných v knihe Slovenských rekor-
dov, z čoho sa veľmi tešíme. Sobotňajší 
program Jánošíkových dní sme obohati-
li vystúpením celej Ľudovej hudby Parta 
s pásmom piesní ,,Láska na Terchovej’’. 
Skvelé obecenstvo nás odprevadilo po-
riadnym potleskom a my sa chceme 
poďakovať vám, Strečňania, ktorí ste 
sa prišli napriek upršanému počasiu na 
nás pozrieť a podporiť nás. Veľmi nás to 
potešilo a ešte raz úprimne ďakujeme. 

Organizátori na prvej skúške Terchov-
ského orchestra rozhodli, že zo Strečna 
sa nakoniec predstavia až traja členovia 
z ĽH Parta, Šimon Srneček, Marek Ján 
Praták a Marián Praták. Na nácvikoch 
v Terchovej sme nasávali skúsenosti, 
atmosféru a ,veru, s pokorou trénovali 
aj doma. Už na samotných nácvikoch 
to bol neskutočný zážitok. Nakoniec 

cami našej obce do malej dedinky pri 
Galante. Obec Javorinka oslavovala 100 
rokov od jej založenia a ako mnohí z vás 
viete, zakladateľmi obce boli aj rodáci 
zo Strečna. Pásmom piesní, ktoré sme 
zahrali a zaspievali, sme získali uzna-
nie a pri odchode z pódia sme dostali 
pozvanie do ďalšej obce, aby sme aj im 
prišli niekedy zahrať a zaspievať, čo nás 
veľmi potešilo. 

Po krátkom letnom oddychu sme sa 
pustili do príprav „Ľekvárových“ hodov, 
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Je za nami ďalšie leto. Ďalšia sezóna, 
ktorá bola náročná, ale zato krásna, 
plná zážitkov a úspechov. Sú za nami 
vystúpenia, folklórne festivaly, vzde-
lávania, súťaže a stretnutia na spoloč-
ných tréningoch. Sme radi, že za pod-
pory OZ Hajov, OU v Strečne a nadácie 
Spoločne pre región sme toto všetko 
mohli absolvovať. 

Naposledy sa vám Hajovček a Hajov 
predstavili na Strečnianskych hodoch. 
Chceli sme vás po pandemickom útl-
me naozaj pobaviť. A žiadalo sa to aj 
nám po takom dlhom čase. Veríme, 
že program „Už sme prišli z výletu“ 
bol tým pravým a v správnom čase. V 
čardáši sa vám popri členoch Hajova 
predstavili už aj stredné deti, ktoré 
usilovne naberajú tanečné skúsenos-
ti. Je to pre nich náročný, ale úspešný 
rok. Aj ich zásluhou sa nám podari-
lo opäť postúpiť na súťaži detského 
folklóru Eniky beniky 2022. Detská 
folklórna skupina Hajovček postúpila 
z regionálneho kola cez krajské kolo 
až do celoštátnej prehliadky. Zo 420 
zúčastnených skupín a súborov sa do 
celoštátneho kola dostalo iba 11 sú-
borov. Hajovček tam bol po tretíkrát 
po sebe, čo svedčí o jeho dobrej a sys-
tematickej práci.  Súťažná prehliadka 
bola tento rok súčasťou FF Východná 
2022, čo bolo pekné, ale organizačne 
veľmi náročné. Deti z detskej folklór-
nej skupiny sa predstavili v piatok na 
malej scéne FF Východná spolu s ďal-
šími desiatimi súbormi z celého Slo-
venska. Počas nasledujúceho dňa zasa 

súťažili  na Celoštátnej prehliadke 
detských folklórnych súborov Eniki 
Beniki so súťažným číslom „Uš idú 
pán učiteľ!“. Za tento program si do-
mov doniesli špeciálnu cenu poroty 
za  originálne  spracovanie materiálu 
hier a obyčají detí. Nedeľu sme zakon-
čili sprievodom vo Východnej a spo-
ločným účinkovaním v galaprograme 
na Veľkej scéne. Tento víkend bol na-
ozaj náročný. Menšie deti, ktoré zatiaľ 
nemali toľko javiskových skúseností, 
zvládli tri náročné dni, počas ktorých 
podali naozaj krásny výkon. Sme na 
nich naozaj hrdí! Ďakujeme p.učite-
ľovi Erikovi Marcinovi za jeho osobný 
prínos do programu nielen ako chore-
ografa a režiséra, ale aj ako herca. Ďa-
kujeme za pomoc aj všetkým rodičom.

Folklórna skupina Hajov spolu so 
Ženskou speváckou skupinou Zvoni-
ca účinkovali v programe k slávnost-
nému uvedeniu knihy Strečno 700 
do života. V programe odzneli práve 
dievocké a ženské piesne zo Strečna, 
aby umocnili jej krásny obsah. Možno 
v niektorom spomínaní v 19. kapitole 
spoznáte aj vy svojich blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami, ale ich spomien-
ky zostanú.

17.5.2022 dostali deti z Hajovčeka 
krásnu odmenu. Cestovali v čase. Na-
vštívili historickú školu pána profeso-
ra Mistríka v Španej Doline. A nielen 
tak obyčajne. Rovno v ľudovom odeve 
si deti sadli do lavíc a skúsili písať grí-
flikom na tabuľu, brkom a vyskúšali si 
školské tresty. Dlhý jazyk za rečnenie, 
sedenie v somárskej lavici, kľačanie 

na polienku, držanie lavóra na rukách, 
ale aj trstenicu. Pod vedením lektorky 
p. K. Linckieviczovej dostali odborný, 
moderný a zaujímavý výklad o dobý-
vaní medenej rudy v Španej Doline a 
dozvedeli sa ako zvieratká pomáhali 
baníkom v bani. Bol to naozaj zážitok 
pre deti, pre rodičov, ale aj pre p. lek-
torku, lebo takto odeté deti v laviciach 
ešte nemala. 

27.5.2022 sme si opäť zopakova-
li majáles - tancovačku  so školičkou 

Úspešná letná sezóna 2022 pre folklórne skupiny  Hajovček a Hajov
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tanca pre deti aj dospelých. Lektorom 
bol náš p. učiteľ Erik Marcin. Naučil 
nás tanec „čerkaný z Dlhého Klčova“. 
Máme v pláne urobiť takúto tancovač-
ku aj pre verejnosť. 

4.6.2022 sme vystúpili v žilinskom 
Lesoparku na festivale pre malých aj 
veľkých pod názvom Mrvenica, ktorú 
usporiadal Klub autentického folklóru 
KAF HOJANA zo Žiliny. 

Začiatkom júla  nás čakal Medziná-
rodný folklórny festival v Grécku pod 
Olympom, Parália-Kateriny 2022. 
Tento festival bol potvrdený už od 
roku 2019, ale situácia vo svete nám 
to nedovolila. Preto sme radi, že to ko-
nečne vyšlo a my sme vyrazili k moru 
spoznávať novú kultúru a reprezen-
tovať Slovensko, Strečno a hlavne 
samých seba. Festivalu sa zúčastnili 
viaceré súbory z Nemecka, Srbska, 
Bulharska a Čiernej Hory, Rumunska.  
Vystupovali sme pred kostolom na 
námestí v Paralii, aj priamo na Olymp-
skej pláži. Bolo milé a veľmi motivu-
júce, že nás z davu podporili turisti zo 
Slovenska, ktorí sa k nám priznali. A 
dokonca poniektorí boli zo Stráňav. 
Festival bol skvelý. Spoznali sme veľa 
nových ľudí, našli si priateľov, potré-
novali komunikáciu vo viacerých jazy-
koch, zabavili sa, oddýchli si a načer-
pali sme nové sily. Sme radi, že rodičia 
podporujú aj takéto finančne nároč-
nejšie aktivity detí, trávia čas spolu s 
nami a pomáhajú nám. Ďakujeme za 
túto neobyčajnú možnosť vycestovať 
do sveta a zažiť niečo nové a iné.

Ďalší festival, na ktorý sme prijali 
pozvanie, boli Maríkovské folklórne 
slávnosti. Tento festival v Javorníckej 
doline organizovalo Považské osve-
tové stredisko v Považskej Bystrici, s 
ktorým sme nadviazali spoluprácu. 
Spoznali sme dolinu Javorníkov a stre-
tli sme sa aj s p. farárom M. Kováčom, 
ktorý v obci slúži.

Folklórne skupiny sú prizývané aj 
na interaktívne vzdelávacie  podujatia 

pre deti  a rodičov s cieľom spoločne 
sa zahrať tradičné hry, niečo naučiť. 
Prvým podujatím bol Deň rodičov na 
hrade Strečno a v stredovekej dedine 
na Paseke. Druhým bol projekt Uče-
nie pre život v spolupráci s MC Nezá-
budka. Podujatia tohto charakteru sú 
v prvom rade o komunikácii s ľuďmi. 
Som nesmierne rada, že deti aj mládež 
sú, aj vďaka našej skupine, komunika-
tívni, šikovní a nebojácni. Veľmi rých-
lo sa vžili do roly lektorov, učiteľov a 
partnerov na hru. Jedna vec je spievať 
a tancovať, druhá vec je niečo ukázať 
a niečo niekomu odovzdať. Je skvelé, 
že tieto deti vedia, čo robia a prečo to 
robia. 

Aj klubovňu Hajova sme vybavili 
novými skladacími stolmi a stohova-
teľnými stoličkami, aby sme lepšie 
využili priestor nielen na tréningy ale 
aj iné podujatia. Bolo už len otázkou 
času, kedy sa naplno využijú. Posled-
né júlové dopoludnie sme s lektorkou 
Alexandrou Kossárovou z Osvetového 
strediska vo Zvolene tvorili venčeky. V 

minulosti ich dievčatá nosievali na vý-
znamné slávnosti, na hody, 1. sv. prijí-
manie, neskôr ako družičky na svadby. 
Veľké dievčatá už toto školenie absol-
vovali, teraz boli na rade tie mladšie 
dievčatá. Okrem toho prišli aj chlapci, 
ktorí vyrábali detské hračky- frndžál-
ky. Skúsili si aj techniku vypaľovania 
do dreva. Zhotovené venčeky a hračky 
poslúžia ako súčasť kroja a vystúpení.

Posledné podujatie, na ktorom ste 
nás mohli vidieť, boli „Ľekvárové“ 
hody. Tento rok sme spolu s dievča-
tami z FSk Hajov predstavili ľúbostné 
piesne zo Strečna. Snažíme sa postup-
ne obohacovať náš repertoár starými 
zabudnutými piesňami, ktoré sú také 
krásne, ale málo známe. Dochovali sa 
nám iba z nahrávok, ale znejú ďalej. A 
to je hlavné.

Leto sa skončilo, ale my nekončíme. 
Na jeseň plánujeme reprízu nášho 
autorského programu Duša je vždy 
mladá a taktiež sa chceme zapojiť do 
súťažnej prehliadky dospelých súbo-
rov a tanečných skupín Jazykom tanca 
2022, a tak potvrdiť  kvality Hajova vo 
vyššej súťaži. Veríme, že uspejeme.

Po dvoch rokoch  prijímame aj no-
vých členov do Hajovčeka (6 - 11r.) 
aj do Hajova(12 - 100r.) Záujemcovia, 
môžete nás osloviť o bližšie informá-
cie. Naše tréningy sú vždy v utorok od 
17.00 hod. v KD Strečno. Predpokla-
dom je záujem o tanec, spev, hudbu, 
túžba vystupovať, cestovať, baviť sa 
spoločne. Skúsenosti navyše sú len 
vítané.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s 
vami, dovtedy si užite ešte krásne sl-
nečné dni.
Za folklórne skupiny  Hajovček a Hajov  
M. Kučerová
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Začínajúca tretia dekáda mesiaca 
august v nás chtiac či nechtiac evo-
kuje potrebu krátkeho obzretia sa za 
už uskutočnenými akciami našej Spo-
ločnosti Parkinson Slovensko v tomto 
roku. 

Po vynútenej dvojročnej odmlke, 
spôsobenej covidovou epidémiou 
sme mali obavu, či sa nám podarí „ 
vytiahnuť“ väčšinu našich členov z 
anonymity ulít ich domovov. Z tohto 
dôvodu sme sa snažili zaradiť do plá-
nu činnosti pre tento rok naozaj iba 
najatraktívnejšie projekty. Športové 
stretnutia na chate na Domašíne sa 
vždy vyznačovali výbornou organizá-
ciou logistiky, atraktívnymi sprievod-
nými akciami, ako napr. splav Váhu 
plťami, čo zaručovalo veľký záujem 
a účasť našich členov na tejto akcii. 
Z tohto dôvodu sme aj v tomto roku 
„otvárali sezónu“ práve touto akciou 
a bol to úspešný „zásah do čierneho“. 
Bezchybný priebeh nášho stretnutia 
bol odštartovaný veľmi dobrou orga-
nizáciou prepravy dvadsiatky našich 

Javorinka (pôvodne Štefánikov) bola 
založená osadníkmi z 39 obcí severo-
západného Slovenska z Považia (Pap-
radno, Brvnište, Strečno - jeden z nich 
– Štefan Oberta bol aj starostom Javo-
rinky v rokoch 1924 – 1931, N. Lúčka, 
Mojšova Lúčka) a Rajeckej doliny v 
rámci prvej česko-slovenskej pozem-
kovej reformy.

Potomkovia našich rodákov (Ober-
tovci, Beháňovci). majú stále blízky 
vzťah k Strečnu a zástupcovia obce sú 
pozývaní na pripomienku okrúhlych 
výročí tejto mestskej časti Galanty. 
Bolo tomu tak pred desiatimi rokmi 
a aj pri tohtoročnom okrúhlom  100. 
výročí.

V nedeľu 21. augusta sa naša re-
prezentácia vedená starostom obce 
Dušanom Štadánim a jeho zástupky-

Parkinsonici opäť v Strečne 

členov na chatu na Domašíne. Za ten-
to výkon patrí veľká vďaka a uznanie 
Paľkovi Tavačovi, členovi klubu Spo-
ločnosti Parkinson Slovensko v Mar-
tine a v tom najlepšom slova zmysle 
zanietenému patriotovi pre tento kút 
Slovenska. 

Pali Tavač nám veľmi erudovane 
predstavil krásy rozhrania Turčian-
skej a Žilinskej kotliny začlenenej v 
Malej Fatre, s hrdosťou rodáka nás 
upriamil na Pamätník francúzskych 
partizánov, ktorý sa týči na vrchu 
Zvonica. Dá sa povedať, že svojím vý-
kladom a zanietenosťou pomohol pre 
väčšinu z nás práve on objaviť tento 
kút Slovenska, ktorý sme dosiaľ vní-
mali iba cez nebezpečný cestný pre-
jazd pod hradom Strečno pri našich 
výjazdoch do Martina a ďalej na vý-
chod.

Stretnutie našich členov na chate 
Domašín má pre nás veľký význam aj 
z dôvodu osobných kontaktov, ktoré 
nemohli byť suplované telefonickými 
rozhovormi počas zúriacej pandémie. 

Veľký terapeutický účinok pre nás 
mali vzájomné osobné stretnutia, či 
športové zápolenia pri hre petang.

 Aj v tomto roku nás prišiel na chatu 
Domašín pozdraviť MUDr. Grófik, me-
dicínsky patrón všetkých slovenských 
parkinsonikov. Svojou častou prítom-
nosťou na našich akciách si získal veľ-
kú dôveru našich členov a naše vzá-
jomné rozhovory a besedy majú veľký 
terapeutický účinok porovnateľný s 
mesačnou kúrou Isicomu.

Blížiace sa výročie SNP nám ne-
úprosne dokazuje potrebu zaradenia 
aj tohtoročného stretnutia na Domaší-
ne do archívu spomienok, no veríme, 
že nás čaká ešte mnoho stretnutí prá-
ve na chate Domašín, veľa osobných 
príjemných športových zápolení a 
kamarátskych prekáračiek pri nealko 
drinkoch.

Veľké ďakujem patrí aj Palkovej 
manželke Janke a všetkým domácim 
obyvateľom, ktorí pomohli nášmu Pa-
limu Tavačovi pri organizovaní tejto 
akcie. Pevne dúfame, že nás obyvate-
lia Strečna priateľsky prijmú aj v bu-
dúcich rokoch.

Ing. Viliam Haring

100 rokov Javorinky

ňou Beátkou Badibangovou spolu s 
ľudovou hudbou Parta zúčastnili tejto 
milej udalosti, ktorej venovalo pozor-
nosť i mesto Galanta v zastúpení pri-
mátora Petra Pašku.

Javorinka si už žije svojím životom, 
ktorý zabezpečuje tretia či štvrtá ge-
nerácia  dedov či pradedov, ktorí mali 
odvahu a chuť začať nový život v ne-
známom prostredí. Boli to v mnohých 
prípadoch navrátivší Amerikáni, ktorí 
už nenašli priestor na rodnej hrudi a 
so svojimi rodinami sa podujali po-
kračovať dobrodružný život. Bola to 
však dobrá voľba, ktorá potvrdila ich 
životaschopnosť. Práve to bol dôvod 
pripomienky a zrejme i odkazu všet-
kých, ktorým nový domov zabezpečili, 
ale i toho, že ich deti na korene neza-
búdajú.                   /pa/
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Víťaz 29. ročníka
FC YOUMPE
ALL STARS

Oldřich Nikrmajer (FC YOUMPE)
Michal Beháň (MEDVEDI)

Tomáš Trpiš (VE-3)
Michal Janus (FC YOUMPE)
Vojtech Oberta (AC SOKOL)
Ján Štadáni (GALIS TEAM)

NAJLEPŠÍ BRANKÁR
Peter Sokolovský (VE-3)

NAJLEPŠÍ STRELEC
Samuel Bičan, 12 gólov (GALIS 

TEAM)

NAJLEPŠÍ HRÁČ
Dušan Trhančík  (FC YOUMPE)

NAJLEPŠÍ OBRANCA
Michal Janus  (FC YOUMPE)

NAJSTARŠÍ HRÁČ 
Július Trnka  (GHOST)
NAJLEPŚÍ ÚTOČNÍK

Matej Halama  (MEDVEDI)
Výsledky zápasov

GHOST – MEDVEDI 2 : 4
FC YOUMPE – VE3 5 : 2
GALIS – BAD BOYS 13 : 1
SOKOL – MEDVEDI 2 : 5
GHOST – FC YOUMPE 0 : 2

Dedinská liga 2022

V dňoch 2.7., 3.7.a 9.7. 2022 sa uskutočnil 29. ročník dedinskej futbalovej ligy. 
Turnaja sa zúčastnilo sedem mužstiev, ktoré podali skvelé futbalové výkony. 
Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom dedinskej ligy: Pohostinstvo 
Šenk na Majeri, Bar Mário, Adam Klocáň
Naša vďaka patrí aj všetkých hráčom, rozhodcom, ale aj fanúšikom, ktorí prispeli 
k vynikajúcej atmosfére. 30. okrúhly ročník dedinskej ligy organizuje tím VE-3. 

GALIS – VE3 4 : 1
BAD BOYS – SOKOL  1 : 5
SOKOL – VE3 3 : 7
FC YOUMPE – GALIS 4 : 2
GHOST – BAD BOYS 1 : 0
MEDVEDI – VE3 3 : 2
SOKOL – FC YOUMPE 2 : 2
GHOST – GALIS 0 : 5
BAD BOYS – MEDVEDI 0 : 5
FC YOUMPE – BAD BOYS 5 : 3
GALIS TEAM – SOKOL 7 : 1
FC YOUMPE – MEDVEDI 4 : 3
GHOST -  VE-3 3 : 3
GALIS TEAM – MEDVEDI 8 : 1
VE-3 – BAD BOYS 12 : 0
AC SOKOL – GHOST 1 : 2
Konečná tabuľka
1. FC YOUMPE 16 b 22 : 12
2. GALIS TEAM 15 b 39 : 8
3. MEDVEDI 12 b 19 : 16
4. VE-3 7 b 27 : 18
5. GHOST 7 b 8 : 15
6. AC SOKOL 4 b 14 : 24
7. BAD BOYS 0 b 5 : 39

Dňa 26.08.2022 sa v našej obci konali „Ľek-
várové“ hody. Po prvýkrát sme sa tejto tradí-
cie zúčastnili aj my - kolektív MŠ. Spojili sme 
nadšenie a záujem s múdrosťou a skúsenos-
ťou, a tak nám varenie lekváru  prinieslo nie-
len 1.miesto, ale aj obrovskú chuť a nadšenie 
pokračovať ďalej. Z úprimného srdca ďaku-
jem celému kolektívu MŠ Strečno za chuť, 
entuziazmus a zomknutie sa. Pevne verím, že 
touto akciou sme vykročili tou správnou no-
hou ku vzájomnej spolupráci.

Jana Verešová, riaditeľka MŠ

„Ľekvárové“ hody
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Čas beží neúprosne a leto je  už  za 
nami. V poslednom SH sme hovorili o 
krátkej letnej prestávke medzi skon-
čenou súťažou a novým  ročníkom 
2022-23. Túto sme využili aktívne, 
nebolo dňa , aby sme oddychovali. 
Boli to stovky telefonátov, stretnutí a 
pohovorov, aby sme sa na novú sezó-
nu dobre pripravili. Vybavili sme de-
siatky nových preukazov, členských 
príspevkov i transferov. Samozrejme 
, že nevyšlo všetko tak, ako by sme si 
priali, ale mužstvo sme posilnili, aby 
sa neopakovala situácia z poslednej 
sezóny.  Myslím, že hra sa podstatne 
zlepšila, no nie je to dostatočne vidno 
v našej tabuľke. Z piatich zápasov za-
tiaľ len 5 bodov, chýbajú nám hlavne  
body z domácich zápasov, mrzí prehra 
s Bánovou B. Tieto body musíme do-
niesť z ihrísk súpera. Máme nového 
trénera Františka Klimíka , ktorému 
dobre pomáha Jakub Beháň, získa-
li sme na prestup  brankára Lajša z 
Brvnišťa, ďalej Denis Tkáčik a An-
drej Kurucár z Bytčice, Tibor Kašjak 
z Gbelian, Michal Hudec zo Záturčia, 
nestarnúci Paľo Kopásek z Nezb. Lúč-
ky  a nezabúdame ani na našich doras-
tencov . Boris Oberta a Miško Janus sa 
už udomácnili v Á-čku , Denis Židek, 
Michal Cvacho i Timo Kuric dostanú 
šancu v najbližšej dobe. Každý zápas 
v VI. lige je náročný, potrebujeme ísť 
od zápasu na zápas a získavať ťažko 
vydreté body. K tomu je  treba dobrá 
príprava, bojovnosť i kúsok športo-
vého šťastia. Verme, že to príde už 
v Radôstke a hlavne potom v dvoch 
domácich zápasoch so Skalitým a Viš-
ňovým.  Veľmi dobre si počínajú naši 
dorastenci, ktorí pod vedením Ľuba 
Belku zatiaľ vyhrali všetky 4 zápasy 
a okupujú s Rašovom prvé miesto v 
tabuľke. Je radosť sa pozerať na ich 
stretnutia, čo potvrdili i v poslednom 
zápase s Tepličkou, v ktorom prehrá-
vali 2:3 , ale v závere otočili zápas a 
zaslúžene vyhrali 4:3 . A bolo to za 
početnej účasti našich divákov, kto-
rí ich po zápase vytlieskali. Len tak 

ďalej... Naši žiaci prázdninovali, čo sa 
prejavilo i na úvodných výsledkoch. 
Je potrebná väčšia súhra a lepšia tré-
ningová i zápasová morálka. I tu je 
množstvo talentovaných chlapcov, 
ktorí pod vedením skúseného Vojta 
Obertu naberajú potrebné skúsenos-
ti.  Rozbiehajú sa po prázdninách i 
naše prípravky, ktorých čaká v jeseni 
5 turnajov, a to nasledovne : 10.9. v 
Tepličke, 24.9. v Stráňavách, 1.10. u 
nás v Strečne, 8.10. vo Višňovom a je-
sennú časť zavŕšime 22.10. v Rosine. 
Všetci sa teda tešíme na septembrové 
i októbrové  majstrovské stretnutia 
vo všetkých vekových kategóriách. 

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 14. septembra 2022 v náklade 
700 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

Rozbehnutá jesenná časť

Naďalej udržujeme v dobrom stave 
nielen trávnik, ale i celý areál nášho 
pekného ihriska , čo potvrdili i zahra-
niční účastníci  futbalového turnaja 
železničiarov z Anglicka, Francúzska, 
Belgicka, Rakúska, Švajčiarska, Česka 
i Slovenska v sobotu 3.9.22 . Zvíťazili 
Česi pred Slovenskom a Francúzskom. 
Obdivovali nielen areál ihriska, ale i 
prekrásnu okolitú prírodu.  V závere 
chcem opäť poďakovať všetkým, ktorí 
nám akokoľvek pomáhajú pri organi-
zácii futbalu v našej obci, ale i vám, di-
vákom, za peknú atmosféru na našich 
stretnutiach.

Štefan Tavač, predseda FK Strečno

Lyžiarsky oddiel Javorina už po tre-
tíkrát pripravil letné kino, ktoré sa 
premietalo priamo na Ostredku

Návštevníci mohli vidieť slovenskú 
klasiku Fontána pre Zuzanu, pri kto-
rej si veľa z vás zaspomínalo na roky 
deväťdesiate a zaspievali ste si známe 
slovenské pesničky.

Medzi filmami sme sa odprezento-

Letné kino na Ostredku

vali krátke zostrihy našich aktivít, či 
už cez zimu alebo z kina 2021, ktoré 
pripravil Michal Oberta.

A nakoniec nasledovala zahraničná 
komédia, pri ktorej ste si mohli vy-
chutnať jedlo, ktoré sme  pre vás sta-
rostlivo pripravili.

Ďakujeme za návštevu a veríme, že aj 
o rok sa v kine stretneme.


