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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 24.11.2022 sa konalo ustanovu-

je zasadnutie OZ. Zúčastnení: starosta 
obce, p. Beáta Badibangová, PhDr. Mária 
Beháňová, p. Marek Hanuljak, Ing. Július 
Ilovský, Ing. Miroslav Kubo, p. Ivan Melo, 
p. Vojtech Oberta, Mgr. Iveta Tarabová, 
p. Ján Trnovec, kontrolór obce, zapiso-
vateľka, hostia podľa prezenčnej listiny.

1. Otvorenie
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Šta-

dáni privítal všetkých prítomných na 
ustanovujúcom. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Strečne po komunál-
nych voľbách, ktoré sa uskutočnili 
29.10.2022. Starosta obce určil za zapi-
sovateľku zápisnice Ing. Ivanu Tavačovú 

a za overovateľov zápisnice: Mgr. Iveta 
Tarabová a Vojtech Oberta. Uznesením 
č.1/1 OZ berie na vedomie určenie zapi-
sovateľov a overovateľov zápisnice. 

Predsedkyňa miestnej volebnej komi-
sie, p. Zdenka Ondrušová oboznámila 
prítomných so správou o výsledkoch 
komunálnych volieb konaných v obci 
Strečno dňa 29. 10. 2022. Uznesením 
č.1/2 OZ berie na vedomie výsledky vo-
lieb.

Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom 
predpísaný sľub a prevzal osvedčenie o 
zvolení za starostu obce Strečno.

Starosta obce prečítal za všetkých zvo-

Posledné tohtoročné číslo Strečnian-
skeho hlásnika je i posledným, ktoré 
som zostavil.

Hlavným dôvodom je môj odchod do 
dôchodku z miesta projektového ma-
nažéra a pracovníka Obecného úradu 
v Strečne, a tým aj strata stálej prie-
bežnej informovanosti.

Bol som pri našich obecných no-
vinách od ich začiatku. Hlásnik vy-
chádzal od roku 1994. Prvé číslo 
bolo predvolebné – pred vstupom 
do druhého volebného obdobia po 
slobodných voľbách do obecnej sa-
mosprávy. Toto je stosedemdesiate, 
na začiatku deviateho volebného ob-
dobia a pred vstupom do tridsiateho 
ročníka.

Som presvedčený, že sme v nich ob-
sažne zachytili všetko podstatné, čo 

sa v Strečne dialo. Strečniansky hlás-
nik je vlastne archívom nášho takpo-
vediac každodenného života, pretože 
sme ho mapovali v pravidelných dvoj-
mesačných intervaloch.

Je to kronika, ktorá je k dispozícii 
každému, kto má o dianie záujem. 
Nielen v tlačenej forme, ale i na ofici-
álnej stránke obce.

Kronika, ktorú sme tvorili všetci svo-
jím životom a udalosťami, zazname-
návanými prispievateľmi obecných 
novín.

Vám patrí moje prvé ďakujem. Za to, 
že ste reagovali na pravidelné oslove-
nia s oznamom, kedy najbližšie číslo 
vychádza, kedy je uzávierka a či do 
neho a čím prispejete. Reagovali ste 
podľa toho, ako ste vnímali aktuál-

Príjemné a požehnané Príjemné a požehnané 
vianočné sviatky vianočné sviatky 

a do Nového roku veľa lásky,  a do Nového roku veľa lásky,  
zdravia, rodinnej pohody  zdravia, rodinnej pohody  

a splnenie prianí a splnenie prianí 
praje redakcia praje redakcia 

obecných novín Strečniansky hlásnikobecných novín Strečniansky hlásnik

Ďakujem
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Milí spoluobčania,
tak ako po iné roky v tomto predvia-

nočnom  období je čas sa trochu za-
staviť a bilancovať, čo nám tento rok 
priniesol. Po opatreniach pandémie 
zo začiatku roka sa život v spoločen-
skom dianí postupne dostával do koľají 
spred pandémie.

Prvou spoločensky významnou uda-
losťou v obci boli Strečnianske hody, v 
rámci ktorých bol pripravený gala ve-
čer s  programom uvedenia dlho oča-
kávanej knihy do života Strečno 700. 
Tento slávnostný program bol zavŕše-
ním 700-tého výročia prvej písomnej 
zmienky o obci, ktoré sme si pripomí-
nali v roku 2021. Pri tejto príležitosti 
boli udelené vyznamenania Čestný ob-
čan obce Strečno in memoriam kroni-
károm obce Jozefovi Ilovskému, Fran-
tiškovi Piovarčimu, Palovi Ďurčovi st. a 
dlhoročnej predsedníčke MO SČK Vero-
nike Samcovej. Obec pri príprave knihy 
spolupracovala s historikmi, štátnym 
archívom, zanietencami a disponova-
la materiálom, ktorý súčasný kronikár 
obce Ing. Pavol Albrecht zhromažďo-
val pre uverejňovanie v Strečnianskom 
hlásniku za posledných 30 rokov jeho 
vydávania.

Bohatým zdrojom čerpania faktov o 
obci bola tiež kniha Strečno z rodinnej 
dielne (tvorby) fotografa TASR Pavla 
Ďurča a jeho otca Pavla Ďurča, kroni-
kára obce.
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Ďalšou významnou aktivitou bolo 
pripomenutie si 95. výročia založenia 
Ochotníckeho divadla v Strečne, ktoré 
pripravili naši ochotníci na čele s reži-
sérkou Martou Pristachovou. Pri tejto 
príležitosti sme si spomenuli na tých, 
ktorí sa významnou mierou zaslúžili 
o rozvoj kultúry v obci a doslova po-
sunuli výkony ochotníkov na úroveň 
profesionálnych hercov. O tomto svedčí 
neustály záujem a vypredanosť sály pri 
každom ich predstavení.

Nemôžem opomenúť ani ďalšie spo-
ločensko-kultúrne a športové aktivity 
spolkov, občianskych združení, jednot-
livcov, ale aj podnikateľského sektoru, 
ktorí chceli po útlme z predchádzajú-
cich 2 rokov život v obci navrátiť po 
predchádzajúceho stavu a zachovať 
úroveň a kvalitu reprezentácie našej 
obce. Na týchto aktivitách sa podieľali 
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Milí spoluobčania ... naši dobrovoľní hasiči, futbalisti, volej-
balisti, lyžiari, pingpongisti, Interna-
cionáli Medvedi, Jednota dôchodcov, 
dychovka, MO ZTP, MO SČK, turisti, 
bežci, ĽH Parta, FS Hajov, ale aj MŠ a 
ZŠ, remeselníci, poľovníci, rybári za čo 
im patrí veľké ďakujem. Obec sa sna-
ží vytvárať vhodné podmienky pre ich 
aktivity.

Okrem spoločenského života po-
kračoval v obci aj rozvoj v investičnej 
oblasti. Dokončili sme cyklochodník 
a parkovacie plochy v úseku od lávky 
ponad rieku Váh k vjazdu ku kompe. 
V štádiu dokončenia je rekonštrukcia 
domu smútku. Obe investičné aktivity 
zabezpečoval Obecný podnik služieb 
Strečno, s.r.o., za čo riaditeľovi podniku 
a jeho zamestnancom chcem vysloviť 
poďakovanie.

V štádiu rozpracovanosti sú projekty 
rekonštrukcia lávky, rozšírenie kapa-
city MŠ, spracovanie PD v lokalite Ka-
menné, v ktorých by sme chceli pokra-

čovať v budúcom roku.
V neposlednom rade patrí poďakova-

nie aj technickým pracovníkom, upra-
tovačkám  a všetkým zamestnancom 
obce v úradníckych pozíciách za zabez-
pečovanie základných služieb a potrieb 
pre občanov a tiež za aktívny prístup 
pri organizovaní kultúrno-spoločen-
ských a športových udalostí. Osobne 
sa chcem poďakovať kolegovi Paľovi 
Albrechtovi, ktorý po 15 rokoch za-
mestnania v obci odchádza do zaslúže-
ného dôchodku. Počas našej 12 - ročnej 
spolupráce sme spolu vytvorili hodno-
ty, ktoré nesú aj jeho rukopis.

Ako každý rok, i koncom tohto roka sa 
k Vám do domácnosti dostane kalen-
dár na rok 2023 pripomínajúci usku-
točnené projekty v obci.

Záverom Vám chcem popriať pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, radosť z 
Ježiškovho narodenia a do nového roku 
veľa zdravia, pracovných a osobných 
úspechov.                   Váš starosta

nosť zverejnenia noviniek v tej - kto-
rej sfére vášho pôsobenia. Boli ste 
zástupcami všetkých oblastí komu-
nitného života. Vaše príspevky boli 
plné autenticity a tešil som sa radosti 
z dielčich úspechov, plánom či ziste-
niam o doteraz nepoznanom v sfére, 
ktorú ste viedli, boli za ňu zodpoved-
ní alebo ste o nej oboznamovali. Tešil 
som sa  aj z toho, že to boli prevažne 
pozitívne príspevky, neznižujúce sa k 
bulvárnym správam a komentom. Ak 
sa vyskytli pripomienky či kritika, boli 
iba záujmom o konštruktívne zlepše-
nie práce. Verím, že aj naša redakčná 
práca, vaše vnímanie zodpovedného 
vedenia a dôvera boli dôvodom, že sa 
verejnosť cez stránky novín dozveda-
la iba fakty. A je potrebné zdôrazniť, 
že boli uverejňované všetky príspevky 
a vždy v plnom rozsahu, bez korekcií. 
Je to zrejme mimoriadna skutočnosť a 
som rád, že toto platí stále. A pre mňa, 
pretože mi vždy záležalo na progrese 
obce, je i tento činiteľ pri odchode dô-
ležitý. 

Druhé moje ďakujem patrí vám - na-
šim čitateľom. Strečniansky hlásnik 
začal vychádzať v čase, keď sa táto 
forma miestnej informovanosti iba 
začala objavovať i v obciach. Boli sme 
jedni z prvých. Prijali ste ich, cítil som 
váš záujem počas dlhoročného preda-
ja pred kostolom i následne v miest-
nych prevádzkach. Dnes ho distribuu-
jeme do každej domácnosti bezplatne. 
Naša práca bola podporovaná nielen 
vašim záujmom ale i spätnou väzbou, 

ktorá bola pozitívna. Tešili sme sa 
hodnoteniam, porovnaniam i ocene-
niam. 

Tretie ďakujem je určené vedeniu 
obce. Starostom, ktorí vždy Hlásnik 
podporovali. Alfonz Klocáň iniciatívu 
na vydávanie obecných novín uvítal 
a Dušan Štadáni zachoval kontinuitu. 
Obaja spolu so svojimi zástupcami i 
viacerými poslancami či pracovníkmi 
obecného úradu boli a sú tiež prispie-
vateľmi. Článkami, ktoré sumarizo-
vali, hodnotili jednotlivé obdobia a 
reagovali na aktuálne potreby pre in-
formovanosť občanov. Pre našu prácu 
a záujem byť objektívni, bolo tiež veľ-
mi dôležité, že nikdy neusmerňovali 
obsah v zmysle svojich či politických 
cieľov. Počas celej doby vydávania 
Strečnianskeho hlásnika ho graficky 
spracovával Dušan Ďurčo a taktiež 
zabezpečoval vydávanie kontaktom s 
tlačiarňami. Bola to mravenčia práca, 
ktorú vykonával profesionálne, trpez-
livo a na vysokej kvalitatívnej úrovni. 

Moja manželka Zdenka  zas celý čas 
vykonávala gramatickú a štylistickú 
úpravu textov, ktorých rozsah v po-
sledných rokoch presahuje v jednom 
čísle päťdesiat normostrán. Ako zna-
lá miestnych pomerov a reálií riešila 
priebežne tiež upresnenie faktov s 
jednotlivými autormi. Hlásnik sme 
tvorili nielen po uzávierke, ale nieke-
dy aj v noci pred odoslaním do tlače, 
doslova  „po dvanástej“, keď prichá-
dzali príspevky oneskorencov, alebo 
sme chceli do čísla zaradiť práve zavŕ-
šenú, dôležitú udalosť. 

Aj im obom, priamo menovaným 
najbližším spolupracovníkom, patrí 
moje srdečné ďakujem. Spolu sme 
boli garantmi, že Hlásnik je trvalo 
kultivovaným a serióznym zdrojom, 
prispievajúcim k dobrej miestnej at-
mosfére. Vecným, obsahovo a obrazo-
vo zodpovedajúcim potrebám a oča-
kávaniam obce a občanov.  Hierarchiu 
poďakovaní zostaviť neviem, pretože 
si myslím, že príspevok všetkých, kto-
rých sa týkajú, je rovnako dôležitý. 

Strečniansky hlásnik sú noviny 
Obecného úradu v Strečne. Ako re-
daktor som to vždy rešpektoval. Mô-
žem povedať, že som šťastný, že som 
doteraz k tomuto dielu patril. Aj preto, 
že som aj ja na jeho stránkach mohol 
informovať o mnohom, čo sa v obci 
dialo a bol toho častokrát súčasťou. 
Či o možnostiach, smeroch a víziách, 
ktoré mali potenciál Strečno posunúť. 
V čase, ktorý bol z môjho pohľadu 
zrejme najvýznamnejší pre jeho roz-
voj. O období, keď sme využili, možno 
povedať, takmer úplne šance, ktoré 
nám prostredie slobody, demokracie 
a otvárania sa svetu umožňovali. Keď 
sa Strečno chovalo ako zodpovedný 
hospodár a komunita, ktorej progres 
je predovšetkým ich vlastným dielom.

Verím, že tento trend si naša obec za-
chová tiež v ďalších obdobiach a všet-
ci sa budeme môcť i naďalej dozvedať 
o jej ceste aj na stránkach Strečnian-
skeho hlásnika.

Aj to vám všetkým, okrem zdravia 
a rodinnej pohody, prajem v sviatoč-
nom čase Vianoc. 

Ing. Pavol Albrecht

Ďakujem
 » Dokončenie z 1. strany
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Tak ako každý rok mi dovoľte  aj na 
záver roku 2022 krátke zhrnutie 

hlavných činností Obecného podniku 
služieb Strečno, s.r.o. (ďalej len OPS).

V januári tohto roku spočívala hlavná 
činnosť OPS predovšetkým v príprav-
ných prácach na realizácii projektu 
Dom smútku-stavebné úpravy a v zim-
nej údržbe verejných komunikácií a za-
zmluvnených spoločností v obci Streč-
no. V mesiaci február sme už naplno 
začali práce na projekte Dom smútku-
-stavebné úpravy. V tomto projekte ide 
o kompletnú rekonštrukciu vnútorných 
i vonkajších priestorov domu smútku. 
K najzásadnejším zmenám, ktoré ste 
určite mnohí z vás  zaznamenali, patrí 
zrenovovanie obradnej miestnosti vrá-
tane nových vykurovacích jednotiek na 
stenách i strope, ako aj nového kamen-
ného obkladu na čelnej stene. Vymenili 
sme zastarané chladiace zariadenie za 
nový chladiaci dvojbox a stavebnými 
úpravami sme vybudovali WC prístup-
né pre verejnosť v čase pohrebov či 
sviatku pamiatky zosnulých.  Interiér 
je už kompletne dobudovaný a v súčas-
nosti dokončujeme práce na exteriéri, 
pretože  na základe odporúčania ko-
misie výstavby, územného plánovania 
a rozvoja podnikania boli schválené 
dodatočné práce na ešte väčšie skvalit-
nenie domu smútku ako aj jeho okolia 
oproti pôvodnému projektu.  

Súbežne s prácami na dome smútku 
sme v mesiacoch január až jún realizo-
vali rekonštrukciu a prístavbu rodinné-
ho domu v Strečne. 

V mesiaci júl sme začali práce na vý-
stavbe cyklochodníka a parkovacích 
plôch k hradu Strečno v rámci projektu 
– Cyklochodník k hradu Strečno. V rám-
ci tohto projektu sme vybudovali 135 
m cyklochodníka, 450 m2 parkovacích 
plôch, osadili 6 lavičiek a košov na od-
padky a 2 informačné tabule. Práce boli 
ukončené 21.10.2022.

Popri týchto troch hlavných činnos-
tiach OPS v roku 2022 sme realizovali 
tiež niekoľko ďalších menších projek-
tov. 

V júli sme uskutočnili opravu kamión-
mi poškodeného odvodňovacieho žľa-
bu v priemyselnom parku P3.

Na prelome mesiacov júl a august  
sme už tradične realizovali práce pre 
spoločnosť SUNGWOO HITECH Slova-
kia, s.r.o. v Žiline, kde sme počas celo-
podnikovej dovolenky rekonštruovali 
WC, opravovali  podlahu z kovových 
dlaždíc a realizovali menšie opravy be-
tónových podláh.

V mesiaci september  sme vymenili 
dva prístrešky pre autobusové zastáv-
ky (obecný úrad, Štadáni) a zabudovali 
jeden nový prístrešok pre zastávku  Pri 

lávke.  Osadili sme tiež 13 košov na psie 
exkrementy. 

V októbri sme vybudovali terasu pre 
oddychovú zónu v priemyselnom par-
ku P3 a v novembri sme zrealizovali 
úpravu cesty k futbalovému ihrisku. 

V súčasnosti ( v mesiaci december) 
sa v závislosti od počasia venujeme 
dokončovacím prácam na dome smút-
ku, zimnej údržbe a prípravným prá-
cam na realizácii dočasného verejného 
osvetlenia časti  Nábrežnej ulice, kde 
má byť osadených 7 stĺpov verejného 
osvetlenia. Ďalšími  našimi činnosťa-
mi,  ktorým sme sa v uplynulom roku 
venovali, boli už tak ako každý rok: 
zabezpečenie údržby verejného osvet-
lenia a verejného rozhlasu, dodávka 
pitnej vody, dodávka tepla, zimná a let-
ná údržba, dopravné služby, pohrebné 
služby, drobné služby pre občanov, re-
alizácia vodovodných a kanalizačných 
prípojok a  prenájom nástrojov a malej 
mechanizácie. 

Tak ako po minulé roky aj teraz mô-
žem opäť s potešením i hrdosťou zhod-
notiť, že všetci pracovníci OPS, Kata-
rína Králiková, Juraj Buchta, Vladimír 
Ilovský, Václav Kubička, Miloš Melo, Ivan 
Melo, Peter Melo, Peter Oberta a Juraj 
Žídek, ale aj pracovníci na dohodu Mi-
chal Cvacho, Boris Oberta, Tomáš Šmida, 

Denis Žídek si uvedomovali dôležitosť 
našej hlavnej úlohy, ktorou je zabezpe-
čovanie služieb pre potreby obce a jej 
občanov k ich plnej spokojnosti a pod-
ľa toho aj v tomto roku pristupovali k 
práci s vysokým nasadením a neraz i 
nadšením. Nesmiem tiež zabudnúť na 
Danku Bukovinskú, Tamaru Prieložnú,  
ktoré v mesiacoch júl a august vzorne 
zabezpečovali prevádzku turistickej in-
formačnej kancelárie a Jaroslava Ilov-
ského, Michala Kučeríka a Viliama Tava-
ča, ktorí sa nám, takisto vzorne, starajú 
o prevádzku Zberného dvora Strečno.

Všetkým menovaným zo srdca úprim-
ne ďakujem za odvedenú prácu v roku 
2022.  Tiež  ďakujem aj ich najbližším 
za vytváranie rodinného zázemia, vďa-
ka ktorému mohli plniť náročné úlohy 
v OPS.  Moja vďaka tiež patrí všetkým 
pracovníčkam a pracovníkom Obecné-
ho úradu Strečno za profesionálnu a 
zároveň priateľskú spoluprácu. Moje 
poďakovanie patrí tiež starostovi obce 
Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý nám 
tak ako aj po minulé roky bol v rámci 
svojich možností a kompetencií nápo-
mocný. V neposlednom rade chcem 
poďakovať  tiež všetkým našim ob-
chodným partnerom a najmä občanom 
Strečna za dôveru a spoluprácu v uply-
nulom roku 2022. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám 
všetkým pekné a požehnané Vianoce a 
veľa pracovných i osobných úspechov a 
najmä veľa zdravia v novom roku 2023. 

K tomu nech nám Pán Boh pomáha. 
Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

Výzva OPS k parkovaniu v obci a zimnej údržbe
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o. (ďalej len OPS) vyzýva všetkých obyvateľov 

obce Strečno, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných 
priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Z roka na rok nám 
pribúdajú odparkované autá na krajniciach ciest alebo chodníkoch, ktoré obme-
dzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov, či už 
idúcich pešo alebo v automobiloch. Automobily je potrebné parkovať v garážach, 
vo svojich dvoroch alebo na vyhradených parkovacích miestach tak, aby nepreká-
žali v pohybe na miestnych komunikáciách v zimnom období. 

Zdôrazňujeme, že v našej obci dochádza k opakovanému porušovaniu zákona č. 
8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ces-
te ako aj na chodníkoch v obci. Týmto Vás upozorňujeme na skutočnosť, že podľa 
§ 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) 
a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre 
oba smery jazdy. Zároveň  podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona 
vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2, ktorý 
znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to nepla-
tí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o 
zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 
1,5 m. Vzhľadom na šírku verejných komunikácií v Strečne z toho vyplýva, 
že v podstate každý, kto parkuje v našej obci na ceste (chodníku), porušuje 
uvedený zákon, a teda OPS nebude niesť zodpovednosť za prípadné škody na 
takto protiprávne parkujúcich vozidlách spôsobené v súvislosti so zimnou 
údržbou. Veríme, že toto upozornenie napomôže k bezproblémovej zimnej údržbe 
našej obce k spokojnosti všetkých jej občanov.          Ing. Július Ilovský, konateľ OPS  
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Obecné zastupiteľstvo
 » Dokončenie z 1. strany
lených poslancov OZ zákonom predpísa-
ný sľub poslanca. Zvolení poslanci pod-
pisom na listine sľubu poslancov zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca. 

Predseda miestnej volebnej komisie p. 
Zdenka Ondrušová odovzdala zvoleným 
poslancom „Osvedčenie za poslanca do 
obecného zastupiteľstva“.

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni 
predniesol poslancom a prítomným 
občanom obce príhovor, v ktorom sa 
poďakoval svojim voličom za podporu 
v komunálnych voľbách už po štvrtý-
krát. Nesmierne si váži postoj občanov 
k voľbám a uvedomuje si zodpoved-
nosť nesklamať ich. Vyjadril potešenie z 
toho, že traja poslanci získali opätovnú 
dôveru. Taktiež zagratuloval poslan-
com OZ k zvoleniu do funkcií a vyjadril 
presvedčenie, že sa nebudú riešiť osob-
nostné veci, ale spoločnými silami budú 
vytvárať vhodné podmienky života v 
obci k spokojnosti všetkých. Informo-
val o prebiehajúcom procese verejného 
obstarávania pre lávku pre peších cez 
rieku Váh, o príprave procesu verejné-
ho obstarávania na rozšírenie kapacity 
MŠ, podpise zmluvy na PD inžinierskych 
sietí v lokalite Kamenné. Je potrebné, 
aby všetko riešili ako kolektív, aby obec 
napredovala a nezaostávala. Starosta 
vyjadril aj poďakovanie poslancom z 
predchádzajúceho volebného obdobia. 
Uznesením č.1/3 OZ berie na vedomie 
vystúpenie novozvoleného starostu.

Následne starosta obce skonštatoval, 
že OZ je uznášania schopné.

2. Schválenie programu ustanovu-
júceho zasadnutia obecného zastupi-
teľstva

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni pred-
ložil program - pracovnú časť ustanovu-
júceho zasadnutia novozvoleného OZ. 
Uznesením č.2 OZ schvaľuje program 
ustanovujúceho OZ. Hlasovanie: za- 9, 
proti-0,  zdržal sa-0, neprítomní-0.

3. Schválenie poslanca obecného za-
stupiteľstva, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva v súlade so znením 
§ 12 zákona o obecnom zriadení

Uznesením č.3 OZ poveruje p. Mareka 
Hanuljaka zvolávaním a vedením za-
sadnutí obecného zastupiteľstva v prí-
padoch podľa § 12 ods. 2, ods.3 , ods. 5  
a ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších pred-
pisov. Hlasovanie: 9-0-0-0.

4.  Určenie mandátovej komisie
Uznesením č.4/A OZ schvaľuje zloženie 

mandátovej komisie p. Marek Hanuljak 
a Ing. Miroslav Kubo. Hlasovanie: 9-0-

0-0.
5. Schválenie poslanca obecného 

zastupiteľstva, ktorý bude poverený 
sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 
36/2005 Z.z. o rodine

Uznesením č.5 OZ schvaľuje p.Beátu 
Badibangovú ako poverenú sobášením 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. 
o rodine. Hlasovanie: 9-0-0-0.

6. Zriadenie komisií,  voľba ich 
predsedov

Uznesením č.6/A OZ schvaľuje rozde-
lenie komisie kultúry, školstva a športu 
na komisiu kultúry a komisiu školstva a 
športu. Hlasovanie: 9-0-0-0.

1. Komisia výstavby, územného plá-
novania a rozvoja podnikania

Uznesením č.6/B/1 OZ volí za predsedu 
komisie výstavby, územného plánovania 
a rozvoja podnikania Ivana Melu a za 
členov: p. Peter Oberta, p. Matej Oberta, 
Ing. Branislav Meliš, Ing. Miroslav Kubo, 
Ing. Ľubomír Škrípek. Hlasovanie: 9-0-
0-0.

2. Komisia pre správu obecného 
majetku, rozpočtu a financií

Uznesením č.6/B/2 OZ volí za predsedu 
komisie pre správu obecného majetku, 
rozpočtu a financií PhDr. Máriu Behá-
ňovú a za členov: Mgr. Dušan Ďurčo, Bc. 
Oľga Škripková, Ing. Ivana Tavačová. 
Hlasovanie: 9-0-0-0.

3. Komisia kultúry
Uznesením č.6/B/3 OZ volí za predse-

du komisie kultúry p.Beátu Badibango-
vú, členovia p. Ľubomír Bukovinský, p. 
Samuel Beháň, p. Bronislava Ďurišová, 
p. Marta Štadaniová, p. Vojtech Oberta, 
Ing. Daša Balogová. Hlasovanie: 9-0-0-0.

4. Komisia pre ochranu verejného 
poriadku

Uznesením č.6/B/4 OZ volí za predsedu 
komisie pre ochranu verejného poriad-
ku p.Júliusa Ilovského, členovia: JUDr. 
Martin Samec, Mgr. Iveta Tarabová. Hla-
sovanie: 9-0-0-0.

5. Komisia pre sociálne veci
Uznesením č.6/B/5 OZ volí za predsedu 

komisie pre sociálne veci Mgr. Ivetu Ta-
rabovú, členovia: p.Beáta Badibangová, 
PhDr. Mária Beháňová. Hlasovanie: 9-0-
0-0.

6. Komisia životného prostredia
Uznesením č.6/B/6 OZ volí za predsedu 

komisie životného prostredia p. Mareka 
Hanuljaka, členovia: p. Samuel Zajac, 
Ing. Katarína Buchtová, p. Samuel Be-
háň. Hlasovanie: 9-0-0-0.

7. Komisia na ochranu verejného 
záujmu pri výkone verejnej funkcie

Uznesením č.6/B/7 OZ volí za predsedu 
komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejnej funkcie Ing. Miro-
slava Kubu, členovia p. Marek Hanuljak, 
Ing. Július Ilovský. Hlasovanie: 9-0-0-0.

8. Komisia školstva a športu 
Uznesením č.6/B/8 OZ volí za predse-

du komisie školstva a športu p. Vojte-
cha Obertu, členovia: p. Ján Trnovec, p. 
Peter Oberta, p. Beáta Badibangová, p. 
Ivan Melo, p. Michal Oberta. Hlasovanie: 
9-0-0-0.

7.  Zriadenie poslaneckých obvodov 
a ich zastupovanie 

Starosta obce predniesol návrh na 
zriadenie poslaneckých obvodov a ich 
zastupovanie:
• p. Beáta Badibangová: Za záhradami 
časť I., Kamenná
• PhDr. Mária Beháňová: Za záhradami 
časť II, Lipová
• p. Marek Hanuljak: 1.mája, 28.októbra
• Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, 
Kováčska
• Ing. Miroslav Kubo: Sokolská časť II, 
Športová, Nábrežná 
• Ivan Melo: časť Zlatné, Čsl. brigády, 
26.apríla
• Vojtech Oberta: Školská, M. Ilovského
• Mgr. Iveta Tarabová: Sokolská časť I., 
Franc. partizánov, Partizánska, Cintorín-
ska
• Ján Trnovec: Mládeže, Záhradná

Uznesením č.7 OZ schvaľuje poslanec-
ké obvody a ich zástupcov z rady po-
slancov. Hlasovanie: 9-0-0-0.

8. Informácia starostu o poverení 
zástupcu starostu

Uznesením č.8 OZ berie na vedomie po-
verenie poslankyne p. Beáty Badibango-
vej za zástupcu starostu počas volebné-
ho obdobia 2022-2026. Hlasovanie: za 
- 9, proti - 0, zdržal sa - 0, neprítomní - 0.

9. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 
o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

V predchádzajúcom volebnom období 
bola na obec doručená petícia občanov 
vo veci zníženia poplatkov za komunál-
ny odpad občanom nad 70 rokov. Petí-
cia bola predstavená poslancom nového 
OZ na pracovnom stretnutí, ktoré pred-
chádzalo ustanovujúcemu zasadnutiu 
OZ. Poslanci sa dohodli na návrhu, aby 
poplatok pre občanov nad 70 rokov bol 
od roku 2023 znížení o 50% - t.j. 12€/
pre osobu nad 70 rokov. Podľa prepočtu 
sa jedná o úľavu cca 3000 € za rok pre 
občanov nad 70 rokov. Uznesením č.9 OZ 
berie na vedomie návrh Dodatku č.1 k 
VZN č.3/2020. Hlasovanie: 9-0-0-0.

10. Návrh zmeny VZN č.4/2019 o 
príspevkoch zákonných zástupcov 
detí na školské zariadenia

 V súlade s ustanoveniami §28 ods. 
5, §114 ods. 6, §116 ods. 6 a §140 ods. 
10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov určuje obec ako 
zriaďovateľ na podnet štatutárov MŠ a 
ZŠ výšku príspevkov zákonného zástup-
cu na čiastočnú úhradu výdavkov. Uzne-
sením č.10 OZ berie na vedomie návrh 
nového VZN č.3/2022.o príspevkoch 
zákonných zástupcov detí na školské 
zariadenia, ktoré by nahradilo VZN č. 
4/2019. Hlasovanie: 9-0-0-0

11. Návrh programového rozpočtu na 
roky 2023, 2024, 2025

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy v znení neskorších predpisov 
starosta obce oboznámil prítomných s 
návrhom programového rozpočtu na r. 
2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
Uznesením č.11 OZ berie na vedomie 
návrh programového rozpočtu na roky 
2023 s výhľadom na r.2024, 2025. Hla-
sovanie: 9-0-0-0.

12.  Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na prvý polrok 
2023

Hlavný kontrolór predložil návrh - 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce na 1. polrok 2023. Návrh 
plánu kontrolnej činnosti bol zverejne-
ný na úradnej tabuli obce 7.11.2022. 
Uznesením č.12 OZ berie na vedomie ná-
vrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1.polrok 2023. Hla-
sovanie: 9-0-0-0.

13. Rôzne
Obec zaregistrovala niekoľko žiadostí  

k príspevkom na športové aktivity detí a 
dospelých a na nákup kosačky po termí-
ne, ktorý je stanovený obcou na prehod-
notenie a zaradenie do návrhu rozpočtu 
na r. 2023. 

Preto všetky tieto žiadosti budú pred-
ložené komisii školstva a športu na pre-
hodnotenie a taktiež komisii pre správu 
obecného majetku, rozpočtu a financií. 
Uznesením č.13 OZ berie na vedomie 
informácie z bodu Rôzne. Hlasovanie: 
9-0-0-0.

14. Diskusia
V bode diskusia nepožiadal nik z radu 

poslancov a občanov o slovo.
Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

• • • • • • • • • • • • • • • • •
Dňa 13.12.2022 sa uskutočnilo 2.za-

sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce, za-
pisovateľka Ing. Ivana Tavačová. 

1.Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. Uznesením č.14/A volí 
overovateľov zápisnice v zložení: Ing. 
Miroslav Kubo, PhDr. Mária Beháňová. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. Uznesením č. 14/B 
volí členov návrhovej komisie v zlože-
ní: Mgr.  Iveta Tarabová, Vojtech Ober-
ta. Hlasovanie: 9-0-0-0. Uznesením č.15 

schvaľuje program 2.zasadnutia OZ. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

2. Informácia o riešení územného 
plánu obce Strečno v lokalite farmy 
HYZA 

Starosta obce informoval o riešení 
územného plánu obce Strečno v lokalite 
farmy Hyza, kde sú na obec prekladané 
rôzne investičné zámery priemyselného 
charakteru, s ktorými zadaný územný 
plán obce neráta. ÚP ráta v severnej lo-
kalite s plochami s funkciou zelene, kto-
rého súčasťou je aj lokálny biokoridor 
Strečnianka. 

Starosta vyzval Ing. arch. Vladimíra 
Barčiaka ako odborne spôsobilú oso-
bu pre vypracovanie ÚP obce Strečno 
o objasnenie situácie. Uznesením č.16 
OZ neschvaľuje zapracovanie zmeny do 
zadania ÚP pre lokalitu farmy Hyza ako 
priemyselné územie. Hlasovanie: 9-0-0-
0. 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na prvý polrok 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. § 18 f, odst.1, písm. b) 
predložil hlavný kontrolór obce návrh 
Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2023 na ustanovujúcom zasadnutí OZ. 
Uznesením č. 17 poslanci OZ schváli Plán 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2023. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

4. Schválenie návrhu Dodatku č.1 k 
VZN č.3/2020 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady

Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2020 
bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 
24.11.2022 k pripomienkovaniu do 
5.12.2022. Vzhľadom k tomu, že   neboli 
vznesené žiadne pripomienky a návr-
hy, starosta obce dal za uvedený návrh 
hlasovať. Uznesením č. 18  poslanci OZ 
schvaľujú Dodatok č. 1 k VZN č.3/2020 
o miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady. Hlaso-
vanie: 9-0-0-0.

5. Schválenie návrhu  VZN č.3/2022 
o príspevkoch zákonných zástupcov 
detí  na školské zariadenia

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej 
tabuli dňa 24.11.2022 k pripomienko-
vaniu do 5.12.2022 K tomuto termínu 
bola doručená pripomienka, ktorá navr-
hovala posun platnosti VZN od 1.2.2023. 
Uznesením č. 19 poslanci OZ neschválili 
návrh, aby účinnosť VZN č. 3/2022 o 
príspevkoch zákonných zástupcov detí 
na školské zariadenia bola od 1.2.2023. 
Hlasovanie: 4-5-0-0. Po následnej roz-
prave poslancov navrhol p. Ivan Melo 
výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov zákonného zástupcu za pobyt 
dieťaťa v MŠ s celodennou starostlivos-
ťou vo výške 20 € a poldennou starost-
livosťou vo výške 10 €. Uznesením č. 20 

poslanci OZ schválili predmetný návrh. 
Hlasovanie: 8-0-1-0.

Uznesením č. 21 poslanci OZ schválili 
VZN č. 3/2022 o príspevkoch zákonných 
zástupcov detí na školské zariadenia so 
zapracovaním zmeny s platnosťou od 
1.1.2023. Hlasovanie: 8-0-1-0.      

6. Schválenie výšky dotácií od obce 
na r. 2023

Obec poskytuje dotácie z rozpočtu 
obce na základe zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších pred-
pisov a VZN č. 5/20215 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 
Tieto boli prerokované komisiou športu 
a a finančnou komisiou. Uznesením č. 22 
poslanci OZ schválili účel a výšku dotá-
cií pre zložky a organizácie od obce na r. 
2023. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

7. Schválenie návratnej finančnej 
výpomoci OPS

Dňa 05.12.2022 obec dostala žiadosť 
od spoločnosti OPS, s. r. o. Strečno. Z 
dôvodu nárastu cien energetickej drev-
nej štiepky z 48 €/t na 104 €/t a jej ne-
dostatku boli nútení v septembri 2022 
nakúpiť 92 t, ktoré OPS bude fakturovať 
za dodávku tepla až budúci rok priebež-
ne podľa spotreby. OPS, s. r. o. Strečno 
žiada finančnú výpomoc vo výške 9000 
€ na preklenutie tohto obdobia so splat-
nosťou do 30.06.2023. Hlavný kontro-
lór obce predniesol súhlasné stanovisko 
a odporučil predložený návrh pre OPS, 
Strečno schváliť. Uznesením č.23 po-
slanci OZ schválili návratnú finančnú 
výpomoc OPS vo výške 9 000 € so splat-
nosťou do 30.6.2023 z rozpočtu obce. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

8. 10. zmena rozpočtu na rok 2022
9. zmena rozpočtu bola upravená na 

základe poskytnutých transferov pre 
ZŠ zo štátneho rozpočtu v predchádza-
júcich mesiacoch. Návrh 10. zmeny roz-
počtu na strane príjmov zahŕňa najmä 
úpravu výnosu dane z príjmov FO a vrá-
tenej návratnej finančnej výpomoci OPS 
schválenej v roku 2021. Uznesením č. 24 
poslanci OZ schválili 10. zmenu rozpoč-
tu. Hlasovanie: 9-0-0-0. 

9. Schválenie programového roz-
počtu na rok 2023 s výhľadom na 
roky 2024, 2025

Starosta obce oboznámil prítomných s 
návrhom programového rozpočtu, ktorý 
bol uverejnený na úradnej tabuli a we-
bovej stránke obce Strečno 24.11.2022 
na pripomienkovanie. Zároveň uviedol, 
že žiadosti o úpravu rozpočtu na r. 2023 
boli prerokované a zapracované. 

Starosta vyzval hlavného kontrolóra 
obce p. Petra Lingeša, aby predniesol 
stanovisko k navrhovanému rozpočtu 
obce. Rozpočet obce Strečno pre rok 

Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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12. Diskusia
• p. Marek Hanuljak - informoval o po-
trebe osadenia zrkadla na križovatke 
ulíc 28.októbra a Čsl. brigády 
• p. Ján Trnovec - informoval o potrebe 2 
retardérov na Kamennej ulici a o potre-
be opraviť schody na starý cintorín  
• PhDr. Mária Beháňová - informovala o 
potrebe ďalšieho retardéra na Ulici Za 
záhradami
• p. Ivan Melo - informoval o potrebe 
opravy retardérov (najmä pri pošte)
• Mgr. Iveta Tarabová - informovala o 
zlom stave cesty a okolia v areáli býva-
lého družstva 

Uznesením č. 29 poslanci OZ berú pod-
nety a pripomienky poslancov na vedo-
mie. Hlasovanie: 9-0-0-0.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová

2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, v 
príjmovej aj výdavkovej časti vo výške: 
4 460 312 EUR. Uznesením č. 25 poslan-
ci OZ schválili programový rozpočet na 
r. 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025. 
Hlasovanie: 9-0-0-0.

10. Presun rozpočtových prostried-
kov v rámci kompetencií starostu 
obce 

Podľa §11 ods. 4b) zákona č.369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov „obecné zastupiteľstvo 
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, 
kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje 
záverečný účet obce atď. V rozsahu ur-
čenom zastupiteľstvom môže zmeny 
rozpočtu vykonávať starosta“. Uznese-
ním č. 26 poslanci OZ schváli starostovi 
kompetencie vykonávania zmien v roz-
počte obce počnúc rokom 2023 vo výš-
ke 13000 €. Hlasovanie: 9-0-0-0.

11. Rôzne
a) Stav kotolne ZŠ
Na obec bola dňa 24.11.2022 doruče-

ná žiadosť Základnej školy SNP v Streč-
ne o riešenie nevyhovujúceho technic-
kého stavu školskej kotolne. Starosta 
ozrejmil, že v minulosti sa uvažovalo o 
vykurovaní pomocou tepelných čerpa-

diel, budova má urobený energetický 
audit, ktorý je potrebný pri zapojení sa 
do projektov. Zatiaľ výzva na takýto typ 
projektu nebola zadaná. Uznesením č.27 
poslanci OZ zobrali informáciu o stave 
kotolne ZŠ na vedomie, Hlasovanie: 9-0-
0-0.

b) Rámcový plán hlavných činností 
Obecného podniku služieb Strečno na 
r. 2023

Konateľ spoločnosti OPS Strečno pred-
ložil rámcový plán hlavných činnosti 
Obecného podniku služieb na r. 2023. 
Uznesením č. 28 poslanci OZ zobrali 
Rámcový plán hlavných činností OPS na 
r. 2023 na vedomie. Hlasovanie: 9-0-0-0.

 » Dokončenie z predošlej strany

Obecné zastupiteľstvo

4. novembra 2022 vydala prezidentka 
republiky Zuzana Čaputová ROZHOD-
NUTIE o vyhlásení referenda, v ktorom 
oprávnení občania rozhodnú o otázke:
 „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie 
volebného obdobia Národnej rady Slo-
venskej republiky je možné uskutočniť 
referendom alebo uznesením Národnej 
rady Slovenskej republiky, a to zmenou 
Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka 
a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou 
nedôjde k predčasnému skončeniu voleb-
ného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové 
písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného 
obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú 
ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného 
obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčas-
ným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medziná-
rodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ 
vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie 
uznesenia o predčasnom skončení voleb-
ného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré 
znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení 
volebného obdobia Národnej rady Slo-
venskej republiky; prijaté uznesenie je 
všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovna-
ko ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto 
slová: „vrátane predčasného skončenia 
volebného obdobia Národnej rady Slo-
venskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási pred-
seda Národnej rady Slovenskej republiky 
ako ústavný zákon.“?“.
 Referendum o uvedenej otázke sa vy-
koná v sobotu 21. januára 2023. 
Začiatok referenda: 
 21. 1. 2023 o 7,00 hod. 
Ukončenie referenda: 
 21. 1.2023 o 22,00 hod.
V obci Strečno budú vytvorené dva vo-
lebné okrsky.
 Okrsok č. 1, ulice: 1. mája, 28. októbra, 
Hradná, Kamenná, Kováčska, Lesná, 
Partizánska, SNP, Za záhradami, Lipo-
vá, M. Ilovského, 26. apríla, Cintorínska, 
Francúzskych partizánov, Zlatné.
 Volebná miestnosť: Kultúrny dom 
Strečno, Sokolská 487, Strečno. 

Okrsok č. 2, ulice: Mládeže, Sokolská, 
Záhradná, Čsl. brigády, Školská, Športo-
vá, Nábrežná Volebná miestnosť: Zák-
ladná škola Slovenského národného po-
vstania Strečno, Mládeže 289, Strečno. 
Volič, ktorý v deň konania referenda 
nebude môcť hlasovať v mieste svojho 
trvalého pobytu, môže požiadať obec 
svojho trvalého pobytu o vydanie hlaso-
vacieho preukazu. Obec na základe žia-
dosti voličovi vydá hlasovací preukaz. 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasova-
cieho preukazu:
- osobne najneskôr posledný pracovný 
deň pred konaním referenda (t.j. najne-
skôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách 
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bez-
odkladne. 
- v listinnej forme alebo elektronicky (e-
-mailom na adresu: obec@strecno.sk) 
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 
preukazu bola doručená obci najneskôr 
15 pracovných dní predo dňom konania 
referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).
Všetky informácie o referende, žiadosti 
o hlasovanie poštou a žiadosti o hlaso-
vací preukaz sú zverejnené na interne-
tovej stránke: https://www.minv.sk/?re-
ferendum

Referendum
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Strečniansky priesmyk bol oddávna 
jedinou možnosťou spojenia Žilinskej 
a Turčianskej kotliny. Situácia sa ne-
zmenila a v súčasnosti je vzhľadom na 
stály rast intenzity dopravy, nedokon-
čený diaľničný tunel a ďalšie hrozby 
už kritická. Ako sa menil ráz a spôsoby 
prekonania úžiny od stredoveku, priná-
šame v stručnom prehľade.

V stredoveku viedli úzke chodníky 
údoliami riek a spájali sídla panstiev s 
osadami a dedinami. Cesty v dnešnom 
ponímaní prakticky neexistovali a 
len vo väčších mestách boli udržia-
vané vozové cesty. Šírku voza mali aj 
najdôležitejšie diaľkové cesty medzi-

hom rieky vedúca nekvalitná, úzka a 
blatistá cesta (popis z mapy z roku 
1784) bývala navyše poškodzovaná 
častými povodňami a tá z roku 1813 
cestu úplne zničila a na viacerých úse-
koch ju úplne odplavila. Horská cesta 
sedlom bola zjazdná malú časť roka, 
počas silných mrazov sa cestovalo po 
zamrznutej rieke a možnosťou bolo 
splavovanie plťami, čo bolo však rov-
nako nebezpečné.

V 20. a 30. rokoch 19. storočia bola 
cesta postupne opravená a rozšírená 
a v roku 1851 sa tu už mohol použí-
vať poštový voz. V čase budovania Ko-
šicko-bohumínskej železnice (1871) 
bola cesta udržiavaná a okolo roku 
1900 ju už používali aj automobily. 
Po vzniku Československa sa cesta 
stala strategickou spojnicou východ-
nej a centrálnej časti Československa 
a v roku 1937 sa začala jej prestavba. 
Zárezmi, opornými múrmi a premos-
teniami bola výrazne rozšírená, vy-
budované bolo premostenie ponad 
železničnú trať, ktorým sa odstránilo 
priecestie so závorou pred tunelom 
Strečno III. Pribudol asfaltový povrch 
i zvodidlá na nebezpečných úsekoch a 
výrazne sa tak zvýšila jej priepustnosť 
a bezpečnosť. V roku 1957 začala vý-
razná prestavba, keď bol vybudovaný 
obchvat obce Strečno (od motorestu 
pod hrad), nasledovalo vybudovanie 
premostenia pri osade Zlatné a na-
pokon aj most ponad Mojšovu Lúčku 
a zmena trasovania až po Šibenice. V 
roku 1973 sa vybudovala tzv. galéria – 
jednopodlažný mostný objekt na roz-
šírenie vozovky ponad údolie oproti 
Starhradu. Posledným premostením 
ponad Rosinky sa umožnilo narovna-
nie cesty a jej vhodnejšie napojenie 

na infraštruktúru Žiliny, kde sa po 
roku 1992 sprístupnilo štvorpruho-
vé napojenie na mestský okruh. Pred 
Vrútkami bolo v roku 1988 otvorené 
premostenie železničnej trate Žilina 
– Košice v blízkosti tunela, ktorým sa 
cesta výrazne rozšírila a narovnala.

Nárast intenzity dopravy a dlhodobé 
problémy s priepustnosťou viedli v 
roku 2009 k dočasnému vytvoreniu 
tretieho jazdného pruhu. Malo ísť o 
dočasné riešenie do otvorenia diaľ-
nice D1 s tunelom Višňové, ktorý pre-
vzatím veľkej časti tranzitu výrazne 
odľahčí tento úsek I/18. Prerušenie 
jeho výstavby v roku 2019 a tým od-
dialenie sprejazdnenia diaľnice však 
naďalej spôsobuje preťažovanie, ko-
lóny a obmedzenia dopravy na hor-
nom Považí. V rokoch 2016 až 2018 
bola z dôvodu narušenia hradného 
skalného brala cesta opakovane za-
tvorená a uvoľnené skalné bloky od-
stránené.

Spracoval: Ing. Pavol Albrecht

Cesta I/18

národného významu, ktoré viedli Po-
važím do Sliezska. Rozvojom stredo-
slovenských banských miest vzrástol 
obchod a s ním doprava z Tešínska 
cez Strečniansku úžinu, čo viedlo k 
rozšíreniu úzkeho chodníka na vozo-
vú cestu. Nestabilné podložie a divo-
ká rieka výrazne obmedzili možnosti 
na trasovanie pohodlnej cesty, ktorá 
bola často nezjazdná. Pôvodne vied-
la cesta od Budatína pravým brehom 
až k Starhradu, kde brodom prešla na 
ľavý breh a pokračovala približne v 
súčasnej trase do Turca. V 14. storo-
čí vzrástol význam mestečka Žilina a 
križovatka ciest sa presunula na ľavý 
breh Váhu k mestu. Východne sme-
rujúca cesta tak viedla cez Hruštiny a 
Mojšovu Lúčku do Strečna, kde popri 
novom hrade stúpala do sedla Raky-
tie a prekonávala tak pohorie. Strmé 
a blatisté podložie však spôsobovalo 
častú nepriechodnosť náročnej cesty, 
preto sa hľadal schodnejší terén. Bre-
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Zemania boli privilegovanou vrstvou 
uhorského obyvateľstva a v období 
feudalizmu patrili medzi príslušníkov 
nižšej šľachty. Táto spoločenská vrs-
tva sa vyvinula z obyvateľstva hlavne 
za zásluhy vo vojenskej službe, pri 
obrane stoličných hradov, dedičným 
richtárstvom, neskôr v boji s tureckou 
expanziou. Od 13. storočia sa vytvo-
ril pevný právny úzus na povýšenie 
do zemianskeho stavu panovníkom. 
Najväčšie zemianske stolice na Slo-
vensku, čo do počtu zemianskeho 
obyvateľstva,  boli Turčianska,  Lip-
tovská, Oravská a Trenčianska. Ze-
mianstvo postupom času neustálym 
delením majetkov na základe dedič-
stva skôr viac chudobnelo ako bohat-
lo a len malej časti sa podarilo získať 
aj nové majetky, ba dokonca postúpiť 
do stavu vyššej šľachty. Mnoho drob-
ných zemanov nemalo žiadnych pod-
daných a sami pracovali na svojich 
skromných majetkoch. Príslušníci ze-
mianskych rodín, ktorí nemohli vyžiť 
z feudálnej renty, si hľadali obživu v 
iných povolaniach v stoličnej správe, 
v službách magnátov, alebo vo vojen-
stve. Zemania boli v politickom živote 
účastní na stoličnej správe a v súdnic-
tve. Pre zemianstvo bolo charakteris-
tické bývanie v kúriách a kaštieľoch 
zariadených slohovým či rustikálnym  
nábytkom. Vozili sa v kočoch – hinto-
voch. Chudobnejší zemania žili v dre-
veniciach a všedným odevom sa príliš 
neodlišovali od sedliakov. Sviatočný 
a slávnostný odev zemanov však ob-
sahoval viaceré osobité prvky. Určite 
bol z drahších materiálov a  pôsobil 
honosne, pansky. Bohatší zemania 
sa zdobili kožušinami a šperkami. Aj 
zariadenie ich domov bolo iné ako u 
chudobného ľudu. Ich nábytok bol ho-
nosnejší. Vyrezávaný, dokonca zdobe-
ný intarziou či čalúnený. Obklopovali 
sa úžitkovými a ozdobnými predmet-
mi, aké si pospolitý chudobný ľud 
nemohol dovoliť. Používali porcelán 
a príbory. Príbytky im zdobili rôzne 
sošky či hodiny. Na stenách mali obra-
zy. A mali knihy. Biblia sa vyskytovala 
snáď v každej domácnosti. Po roku 
1848, teda po zrušení poddanstva, ze-
mania ako spoločenská vrstva začali 
splývať s meštianstvom a dedinskými 
bohatými sedliakmi. Majetok sa im 
pod tlakom kapitalizmu rozpadával a 
ich úloha v spoločnosti slabla. Defini-
tívne strácali práva, svoje výsadné po-
stavenie i tituly až po vzniku  Rakúsko 

– Uhorska v roku 1867. Moc preberala 
uhorská buržoázia, ktorej politický, 
ekonomický a hospodársky vplyv 
veľmi silnel. Aj napriek silnej maďa-
rizácii si značná časť zemianstva na 
slovenskom území zachovala  sloven-
ské národné povedomie. V období 
národného obrodenia sa časť zemian-
stva, predovšetkým v Turci, Liptove a 
na dolnej Orave, vo významnej miere 
zapojila do slovenského národného 
hnutia.

Z Kanonickej vizitácie kostola a far-
nosti Strečno z roku 1828, ktorej zápis 
podpísal aj zeman Karol Račaj, vtedy 
kurátor farskej pokladnice, vieme, že 
Strečno v období vzniku strečnianskej 
farnosti v roku 1788 bolo vo vlast-
níctve príslušníkov vyššej šľachty, 
rodín Esterháziovcov, Šeréniovcov a 
Windischgrätzovcov a nižšej šľachty 
– zemanov Račajovcov (hist. Rachay, 
Rácsay, Raczay) a chudobnejších Gom-
bárovcov.  História zemianskeho rodu 
Račajovcov sa začala písať v Strečne 
získaním strečnianskych majetkov v 
16. storočí. Historik a archivár PhDr. 
Slavko Churý v stati Z minulosti obce 
Strečno za feudalizmu, uverejnenej na 
pokračovanie v Strečnianskom hlás-
niku o zemianskej rodine Račajovcov, 
píše: „V Strečne žil zeman Mikuláš Ra-
čaj ( Nicolaus Rácsay), ktorého predko-
via dostali zem v roku 1560 od Štefana 
Deršfiho, čo potvrdil v roku 1700 pa-
latín“. Ďalej uvádza, že Račajovci mali 
majetkový podiel priamo v dedine a 
koncom 18. storočia im patrilo 6 že-
liarov. 

Z písomností archívu rodiny Ra-
čayovcov sa dozvedáme, že rod Rača-
jovcov mal stredoveký pôvod a svoje 
meno si odvodzoval od panstva Rác-
sa ležiaceho vo Valkó v Peštianskej 
župe v Maďarsku (Rácsay de Rácsa). 
Pravdepodobne sa jeho príslušníci 
uchýlili v polovici 16. storočia pred 
Turkami do severných stolíc Uhorska. 
Prvý známy trenčiansky člen rodu An-
drej Račaj († pred r. 1601) vstúpil do 
služieb Deršfiovcov. Za verné služby 
mu Štefan Deršfi v  roku 1560 daro-
val majetky v Strečne, kde sa Andrej 
usadil. 21. augusta 1590 získal od 
cisára Rudolfa II. spoločne so synmi 
Františkom, Štefanom a Mikulášom 
armáles (donačná, resp. darovacia lis-
tina, ktorou sa udeľuje alebo polepšuje 
erb), ktorým im bolo potvrdené star-
šie šľachtictvo. V roku 1596 sa Andrej 
Račaj spomína medzi armalistami 

(vlastník listiny o povýšení do zemian-
skeho stavu) a šľachtickými utečenca-
mi horného okresu Trenčianskej sto-
lice. Jeho prvorodený syn František 
sa v roku 1618 spomína s manželkou 
barónkou Potentiou Pongrácovou. 
Rodina Račajovcov bola priateľským 
vzťahom úzko spätá s rodinami Der-
šfiovcov a Vešeléniovcov (matkou 
Františka Vešeléniho bola Katarína 
Deršfiová). Po potlačení  Vešeléniho 
protihabsburského sprisahania a ná-
sledných represáliách zrejme aj rodi-
na Račajovcov upadla do nemilosti a 
bola zo Strečna vyhnaná. Vetva rodiny 
Račajovcov, ktorej hlavou bol Mikuláš 
(† pred 1646), sa usadila v Beckove. 

Z beckovskej vetvy rodu pochádzal 
Ján Račaj, ktorý študoval na trenčian-
skom gymnáziu a teológiu vo Viedni. V 
roku 1679 bol vysvätený za kňaza. Po 
vysvätení pôsobil v Dražkovciach, od 
roku 1683 bol farárom vo Vaďovciach 
a od roku 1687 v Beckove. V rokoch 

Račajovci  
významný strečniansky zemiansky rod

ERB RODINY RAČAJOVCOV

Ján Ráčay, nitriansky sídelný kanonik
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1695 bol vymenovaný za nitrianske-
ho sídelného kanonika a od roku 1710 
pôsobil ako vikár a pomocný biskup 
v kosovskej Prištine, kde umrel. Rod 
Račajovcov pokračoval Mikulášovými 
vnukmi Andrejom a Mikulášom, ktorí 
boli v roku 1700 uvedení do majetkov 
v Strečne, ktoré získal už ich pradedo 
Andrej Račaj. V roku 1782 bol Ferdi-
nand Račaj trenčianskym stoličným 
komisárom. Mladšie zmienky o rode 
sú veľmi kusé. Príslušníci rodu sa v 
trenčianskej oblasti spomínajú ešte aj 
začiatkom 19. storočia. Iné vetvy rodu 
žili v Zemplínskej, Šarišskej a Sabolč-
skej stolici. V matrike strečnianskej 
farnosti sa však ich mená tiahnu od jej 
vzniku v roku 1788 až do konca devät-
násteho storočia. Na konci 18. storo-
čia a v 19. storočí žili v Strečne rodiny 
Ferdinanda, Karola, Františka, Alojza 
a Ľudovíta Račajovcov.    

  Erb rodu je známy z armálesu z 
roku 1590. Tvorí ho štít, ktorý je de-
lený kosým červeným brvnom. V stre-
de brvna je umiestnená hlava Turka, 
zľava prestrelená strieborným šípom. 
V hornom modrom poli sa nachádzajú 
strieborný polmesiac a zlatá hviezdič-
ka. V dolnom čiernom poli je doprava 
obrátené strieborné rameno držiace 
meč. Klenot tvoria dve zložené orlie 
krídla, zľava prestrelené strieborným 
šípom. Pravé je červené a ľavé čierne. 
Prikrývadlá sú čierno-zlaté a červeno-
-strieborné. Tento erb sa nachádza aj 
na pečatiach beckovského farára Jána 
Račaja z roku 1696 a trenčianskeho 
prísažného prísediaceho Karola Rača-
ja z rokov 1798 – 1807.

Račajovci v Strečne boli zemianskou 
rodinou, ktorej členovia zastávali vý-
znamné funkcie v rámci Trenčianskej 
stolice (Ferdinand a Karol boli súdni 
prísediaci Trenčianskej stolice), ich 
deti sa vzdelávali (napr. Anton Ra-
čaj absolvoval v akademickom roku 
1813/1814 štúdium medicíny na Le-
kárskej fakulte Kráľovskej maďarskej 
univerzity v Budapešti), mali sluhov a 
paholkov, ale hmotným majetkom ne-
patrili k tým najbohatším. 

Aj napriek tomu, že pred menom 
hrdo nosili titul „Nobilis“, spôsobom 
života sa príliš nelíšili od bohatých 
sedliakov. Nežili v kúrii, ani v kaštieli, 
ale v dreveniciach, po ktorých už dnes 
niet ani stopy. Podľa súpisu urbára z 
roku 1770 Račajovci vlastnili v Streč-
ne 16 akrov pôdy (1 aker = 4046,873 
m2). Pre porovnanie,  najbohatší Es-
terháziovci (Mikuláš) vlastnili 168 
akrov, Šeréniovci (Karol) 90 akrov a 
Windischrätzovci (Jozef) 86 akrov. 
Kronikár Jozef Ilovský o Račajovcoch 
píše: „Hrad obýval Vešelíni a u tohto 

ako za poddanstva slúžil tu pod hra-
dom bývajúci Ráčay a tento, keď dvaja 
Turci na koňoch zajali Vešelíniho, ne-
pozorovane vyskočil z úkrytu na dol-
nom konci obce a Turkov prepadnul a 
pána od zajatia oslobodil. Ráčay ako 
jednoduchý pánsky sluha majúc tak 
svojho pána rád, dostal do daru devia-
ty diel z chotáru Strečna a tento podiel 
zaujal aj v obci, ktorý siahal od Cigá-
nikovcov a Galovcov až po Kotulášov-
cov (domové čísla 128 - 142). Rodina 
táto ostáva zapísaná ako zemepáni, ku 
ktorým patria Tomkovci, Gombárovi. Z 
uvedených zemanských rodín udržia-
va sa v pamäti, a ostalo aj pomenova-
nie – pozemky Račayovské, ktoré dlhé 
roky ostaly v obci nezastavané.“ Aj keď 
získanie šľachtických výsad rodiny 
Račajovcov je v skutočnosti staršie-
ho dátumu a nie je spojené s menom 
Vešeléniho, ale Deršfiho, zo záznamu 
kronikára Jozefa Ilovského získaného 
z tradície romantického ústneho po-
dania možno aspoň čiastočne získať 
predstavu, v ktorej časti Strečna žili 
Račajovci, pretože súčasníci kroni-

kára Jozefa Ilovského uvedenú časť 
Strečna stále volali Račajovské. Dre-
vený dom bezdetných manželov Joze-
fa a Paulíny Melovcov, ktorých ľudia 
nie bez príčiny volali Tomkovci, stál 
na Račajovskom. Pamätáme si ho veľ-
mi dobre, pretože stál ešte donedávna 
a, našťastie, uchoval sa na fotografii. 
Pani Paulínu Melovú (*1904 – †1994) 
v Strečne takmer každý z našej gene-
rácie nevolal inak ako teta Tomková. 
S istotou vieme na základe zápisov 
vo farskej matrike, ako sa priezvisko 
Tomka (Thomka) dostalo do Strečna. 
Žofia Gombárová, ktorá sa narodila v 
Strečne v máji 1849 rodičom, zema-
nom, Jánovi Gombárovi a Žofii, rode-
nej Račajovej, dcére váženého pána 
Karola Račaja (dominus nobilis Caro-
lus Rachay), si zobrala za manžela ze-
mana Ladislava Tomka. V roku 1880 
sa im narodil syn Ladislav a v roku 
1888 dcéra Mária. V roku 1885 si na 
Račajovskom postavili drevený dom, 
ktorý poznáme ako dom Tomkovcov. 
Syn manželov Tomkovcov, Ladislav 
Tomka (*1880), nemal deti, a tak si 
osvojil Paulínu Štadániovú zo Strečna, 
ktorú naša generácia poznala ako tetu 
Paulínu Melovú – Tomkovú, a ktorá sa 
tak stala dedičkou celého jeho majet-
ku. Adoptívneho otca Ladislava Tom-
ka, ktorého volala ujec, doopatrovala. 
Žil s ňou a jej manželom Jozefom Me-
lom do konca života. Ladislav Tomka 
bol pravdepodobne posledným zná-
mym pokrvným potomkom strečnian-
skych zemianskych rodín Račajovcov 
a Gombárovcov žijúcim v Strečne a 
Paulína Melová – Tomková potomkom 
adoptívnym. 

Drevenica Tomkovcov na Ulici SNP s 
maličkou predzáhradkou, v ktorej ne-
smeli chýbať našimi predkami veľmi 
obľúbené Jozefkove biele ľalie a vy-
soké stúpové (po strečniansky stúp 
= stĺp) ruže (topoľovka, slez), nám 
poskytovala dôkaz spôsobu života 
zemianskych rodín v Strečne. Stá-
la na kamennom základe. Vchod do 
drevenice smeroval z dvora do pitvo-
ra vysokým prahom, ktorý sa musel 
rezkým zdvihnutím nohy prekročiť. 
V pitvore bol rebrík, ktorým sa vychá-

2.júla1732: zápis krstu Anny Márie Judity Račay, dcéry rodičov zemanov Štefana a Zuzany 
Račayovcov. Krstnými rodičmi boli gróf Ján Pongrác a zemanka Margarita Rutkay. (Matri-
ka Farnosti Varín)

Historický text urbáru panstva Strečno z 
roku 1780 s menom Mikuláša Račaja /D. 
Nicolaus Raczsay/ - meno je presne v strede

Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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dzalo na povalu a vchádzalo sa z neho 
naľavo do komory a napravo tiež vy-
sokým prahom do jedinej obytnej 
miestnosti domu, ktorú predstavovala 
veľká izba slúžiaca ako kuchyňa, obý-
vačka aj spálňa. Podlahu tvorili široké 
drevené dosky. Naľavo od vchodu do 
izby stála veľká murovaná tehlová pec 
s rúrou na pečenie a prípeckom, na-
tretá modrozelenou farbou. Jej komín 
bol zmajstrovaný tak, že čiastočne vy-
hrieval aj pitvor. Pozdĺž protiľahlých 
stien stáli skrine a kredenc. Miesto si 
našiel aj stolík na odkladanie uvare-
ného jedla. Po stranách okna do uli-
ce boli starostlivo zastlané postele a 
pod oknom do dvora umiestnili diván, 
kde sa unavený človek mohol natiah-
nuť cez deň. Veľký stôl trónil v strede 
miestnosti. Na stenách viseli nádher-
né obrazy s kresťanskými motívmi a 
neodmysliteľný kresťanský symbol, 
kríž s ukrižovaným Ježišom. Na noč-
nom stolíku, nadkaslíku, bola vždy po-
ruke veľká, ťažká Biblia. Sochy Panny 
Márie a Svätého Jozefa dotvárali obraz 
časti miestnosti slúžiacej na spanie. 
Za obytnou časťou domu bola hospo-
dárska časť, kde v maštali ustajňovali 
dobytok. Tomkovci mali veľmi veľa 
pracovného poľnohospodárskeho 
náradia, ktoré si vyžadovalo tiež veľa 
priestoru na odkladanie. Tie ukladali 
spolu so senom a slamou v humne. 
Na uskladňovanie obilia slúžila sýpka, 
lepšie zabezpečená pred hryzavými 
votrelcami. Treba brať na zreteľ sku-
točnosť, že dom Tomkovcov bol po-
stavený v čase, keď bolo zemianstvo 
už na úpadku, ale tie predošlé domy 
zemanov sa od tohto určite veľmi ne-
líšili.

Členovia strečnianskej zemianskej 
rodiny Račajovcov boli katolíckeho 
vierovyznania a veľmi aktívne žili 
kresťanský život uprostred Cirkvi. Žili 
v symbióze a priateľstve s dedinským 
obyvateľstvom, čoho svedkom je Mat-
rika farnosti Strečno. Chodili im za 
kmotrovcov, krstných aj birmovných 
a za svedkov pri sobášoch. Už prvá 
birmovka v Strečne, ktorá sa konala 
8. septembra 1789, je toho dôkazom. 
Naopak to už fungovalo inakšie. Krs-
tnými a birmovnými rodičmi či sved-
kami pri sobášoch detí Račajovcov 
už boli ľudia s rovnakým či vyšším 
spoločenským postavením, ako napr. 
rodinní príslušníci, priatelia zo ze-
mianskych rodín, kňazi či učitelia, ba 
dokonca grófi. Nie dedinčania. Deti 
krstili aj bežnými menami Anna, Má-
ria, František, ale predovšetkým ta-
kými, ktorými sa bežní ľudia nevolali, 
ako Karol, Alojz, Ferdinand, Serafín, 

Leonora, Judita, Gizela, Šarlota a často 
dávali deťom viac krstných mien. 
Posledným dieťaťom s priezviskom 
Račaj zapísaným v krstnej matrike 
strečnianskej farnosti je Gizela Šarlo-
ta Račajová, pokrstená 20. júla 1884. 
Narodila sa v Strečne rodičom 28-roč-
nému Ľudovítovi Račajovi, synovi 
Františka Račaja a Zuzany Lamošovej 
a 43-ročnej Márii, rod. Gombárovej, 
dcére Jána Gombára a Žofie Františky, 
rod. Račajovej, ktorá zas bola dcérou 
Karola Račaja a Žofie Apolónie, rod. 
Androvičovej. Ľudovít Račaj a Mária, 
rod. Gombárová uzatvorili manžel-
stvo 28.augusta 1883 a za svedkov 
im boli Ignác Sýkora a strečniansky 
učiteľ Matej Saláth. Podobne to bolo 
aj so sobášmi. Partnerov si vyberali 
z rovnocenných či vyšších spoločen-
ských kruhov.  Ich rodina bola v mi-
nulosti úzko prepojená vytváraním 
manželských zväzkov so šľachtickou 
rodinou Pongrácovcov (František 
Račaj a Ponentia Pongrácová, Anton 
Pongrác a Eva Račaj). Neskôr uzatvá-
rali manželstvá aj s členmi strečnian-
skej zemianskej rodiny Gombárovcov, 
ale aj so zemanmi z Turca (Zarkóci, 
Lamoš, Rutkay, Thomka), ktorí boli aj 
evanjelického vierovyznania, či z Va-
rína, resp. okolia (Androvič, Ondro). 
Ferdinand Račay mal za manželku 
Eleonóru Timčákovú, dcéru provízo-
ra (správcu) strečnianskeho panstva 
Ignáca Timčáka. Zaujímavosťou je, že 
títo manželia boli rodičmi dvoch pá-
rov dvojčiat. 30. januára 1791 sa im 
narodili chlapci Michal a Štefan a 8. 
marca 1792 dievčatá Františka Roma-
na a Leonora. Račajovci mali zrejme 
dvojčatá v génoch. Aj manželom Karo-
lovi Račajovi a Žofii, rod. Ondrovej sa v 
decembri 1812 narodili dvojčatá Alojz 
a Ján Evanjelista.   

Strečniansky farár Jozef Záborský v 
čísle 6 Katolíckych novín z roku 1854 
v cirkevnom vestníku podáva svedec-
tvo o prestúpení manželky Karola 
Račaja, Zuzany Račajovej, rodenej Za-
rkóciovej, ktorá bola evanjeličkou, na 
katolícku vieru. Katolícku vieru však 
prijala až na sklonku života. Zachoval 
sa historický text kňaza Jozefa Zábor-
ského v pôvodnom znení, bez úprav: 
„Strečno leží pod zámkom nekdy Wes-
seliňowcow nad Wáhom a hraničí s 
turčanskou Stolicou, kde weľkým poč-
tom kresťani k wyznaniu ewanjelic-
kému sä priznáwaju; odtiaľto tiež sä 
wynachádzala w Strečne medzi čirým 
katolickým obywateľstwom istá paní, 
Zuzanna rodená Zorkóczy wdowa, za 
nebohým kedysi p. Rácsaym majetní-
kom strečanským wydatá, ktorá tiež 
bola ewanjeličkou, ale w srdci wiac 

katolíčkou, lebo srdečne túžila po tom, 
ktorý je prawá cesta, prawda a žiwot, 
aj skutočne to okamženie milosti, w 
ktorom dobrotiwý Boh jej pokywnul, k 
dobrému swojej duši užila, keď 18 mi-
nulého mesiaca dobrowoľne a s wrúc-
nosťou srdca pobožne wyznanie kres-
ťansko-katolíckej wiery zložila, wrele 
sebe žiadajúc, wšetkými swätými swá-
tosťami na posteli nemoce swojej zao-
patrenou byť; áno tak sä wyslowila, že 
ona jedine prawdu chce nasledowať, a 
na slowá utrhujúcich katolíckej církwi 
neprizliwcow že nič nedbá, ale porúča 
dušu Bohu a wyznáwať chce wšetké 
články wiery tej, ktorú Kristus Ježiš na 
pewnej skale založil, že chce priwte-
lena byť k církwi tej, bez ktorej nieto 
spasenia. Zaiste weliká to radosť pre 
duchowného pastýra, jako i pre kaž-
dého horliwého katolíka, keď sä díwa 
na takého obrátenca, ktorý z úplného 
preswedčenia, a zo žiadneho časné-
ho i ľudského ohlädu do lôna matky 
církwe swätej katolíckej, od ktorej sä 
nekdy jeho newerní predkowia odtrhli, 
s takou náboženskou rozčilenosťou sä 
nawracia. Ale aj milosť táto nebola w 
nej prázna, lebo za úplné štyri dni, za 
ktoré pri žiwote ešte zachowana byla, 
najwätšiu dôweru ku mne nižejpodpí-
sanemu majúc, do modlitby mojej sä 
ustawične porúčala, abych pamätal 
na ňu pri sw. omši, a tak pobožne a w 
tichosti Telom Ježiša Krista posilnená, 
žiwot zemský s wečným premenila. - 
Kristus Ježiš, w ktorom ona dúfala a 
spolu uwerila, nech ju w ten čas, keď 
príde súdiť žiwých i mrtwých, kroz 
swojich poslow anjelow do krajiny rája 
medzi swojich wywolených postawiť 
dá. K duchownému wzdelaniu slúžil 
tento krásny príbeh ľudu weriacemu, 
keď o nem w čas pohrebu poučený bol, 
a srdečné wzdychy sprowádzaly ju do 
hrobu. Účasť brali na pohrebe aj jej 
wážni priatelia z Turca. Česť a pokoj 

Dom zemanov Tomkovcov postavený v roku 
1885
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prachu jej! Sdeľuje Jozef Záborský, fa-
rár v Strečne.“ 

Zaujímavý je príbeh Jozefa Račaja, 
(maď. József Rácsay). Narodil sa v 
roku 1780 v Strečne, v Trenčianskej 
stolici. Najskôr bol právnikom a po-
tom 6 mesiacov seržantom v šľach-
tickej povstaleckej armáde. Určite 
disponoval skvelým fyzickým zjavom, 
obratnosťou a vojenskými zruč-
nosťami, keď pôsobil v ochranke. V 
ochranke slúžil od 1. augusta 1801 do 
31. júla 1806 na návrh Trenčianskej 
župy. V tomto období, v roku 1802, 
bol pridelený k oddielu strážcov bra-
tislavského parlamentu. Umiestnený 
v hodnosti poručíka do gardy 32. pe-
šieho pluku (pluk Mikuláš Esterházi) 
dostal výstrojný balíček 150 forintov. 
V pluku slúžil do roku 1811. Aby splnil 
podmienky služby, musel preukázať 
šľachtický pôvod. Predložil záznam 
z 21. augusta 1590. Šľachta rodu 
bola osvedčená v Trenčíne.  Osved-
čený šľachtický pôvod mal doložený 
aj  šľachtickým sčítaním ľudu z roku 
1803, (A magyar testőrségek névköny-
ve 1760 – 1918A magyar testőrségek 
névkönyve 1760 – 1918.I. A magyar ne-
mes testőrség állománya 1760 –1850.B 
A gárda összes felvett tagjainak névje-
gyzéke).

  Príslušníci zemianskej rodiny Rača-
jovcov žili v Strečne viac ako tristo ro-
kov. Zo Strečna sa vytratili s rodiacim 
sa dvadsiatym storočím. Šľachtické 
vlastníctvo majetkov Strečna na konci 
19. storočia a začiatkom 20. storočia 
postupne zanikalo, až prešlo väčšinou 
do rúk židovského obyvateľstva. Po-
sledný v Strečne s priezviskom Račaj 
a titulom Nobilis, Alojz Račaj (1812 – 
1882), syn Karola Račaja a Žofie, rode-
nej Ondrovej, bol pochovaný 3. marca 
1882 na cintoríne v Strečne. S man-
želkou Teréziou, rod. Slotovou mali 
dve deti, Ferdinanda (1854) a Aloj-
ziu (1855). Tie však už v dospelosti 
v Strečne nežili. Kam sa strečnianski 
Račajovci podeli, kde dnes žijú, ako sa 
volajú, či vôbec existujú potomkovia, 
nie je známe. Aj keď slovenskí histo-
rici používajú priezvisko tejto starej 
zemianskej rodiny v slovenskom tva-
re Račaj, ich potomkovia žijúci na Slo-
vensku používajú priezvisko v tvare 
Račay. Osôb s takýmto priezviskom je 
na Slovensku veľmi málo a žijú v Hu-
mennom, Spišskej Novej Vsi a Košťa-
noch nad Turcom. 

  Práve v Košťanoch nad Turcom žije 
pán profesor RNDr. Peter Račay, PhD., 
vysokoškolský univerzitný profesor, 
zamestnanec Ústavu lekárskej bioché-
mie Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
so sídlom v Martine. Nie je ani zďale-

Profesor Peter Račay (vpravo) je veľký mi-
lovník hôr

ka priamym potomkom či príbuzným 
strečnianskej vetvy Račajovcov, preto-
že pochádza z Humenného, ale stároč-
ný spoločný pôvod je pravdepodobný. 
Chcem sa mu úprimne poďakovať za 
záujem a ochotu pomôcť pri zbieraní 
údajov o rodine Račajovcov. Vďaka 
nemu poznáme to veľmi podstatné, 
erb rodiny Račajovcov a vieme, odkiaľ 
rodina pochádza. 

Za rozuzlenie príbehu pani Paulí-
ny Melovej – Tomkovej som veľmi 
vďačná súrodencom, synovcovi a 
neteri manžela pani Paulíny Melovej 
– Tomkovej, pánovi Karolovi Melovi 
zo Strečna a  pani Helenke Tarabovej, 
rod. Melovej zo Strečna.

-AM-

V našej farnosti sa tento rok konali 
misie. Počas nich bolo možné cítiť v 
živote mnohých veriacich zvláštny po-
koj. Možno si niektorí aj povzdychli: 
„Kiežby tak misie boli častejšie, aj kaž-
dý rok.“

Vieme, že misie sa nekonajú každý 
rok, ale vieme aj to, že je tu obdobie, 
ktoré prežívame každý rok – vianoč-
né obdobie. A to je práve pred nami. 
Správne pochopiť a prežiť vianočné 
obdobie znamená nanovo prežiť mi-
siu lásky. Poslaním Kristovho prícho-
du na zem bolo obdarovať človeka 
najväčšou hodnotou – pravou láskou, 
bez ktorej život nemá cenu a krásu. 
Ježiš neprišiel na túto zem len kvô-
li sebe, ale kvôli každému z nás, aby 
nám svojím životom ukázal najlepší 
návod, ako prežiť najkrajšie svoj život. 
Ježišova náuka dokáže roztopiť všet-
ky ťažkosti a tmy nášho života. Môže-
me sa o tom presvedčiť i na príbehu, 
ktorý som nedávno čítal. 

„Bolo to počas 2. svetovej vojny,“ za-
čína svoje rozprávanie istý muž. „So 
svojimi rodičmi som žil v tirolských 
horách. Otec bol na fronte. Ja s mat-
kou a mladším bratom sme sa chystali 
na štedrú večeru. Posledné prípravy 
a zrazu – ktosi búcha na dvere. Mat-
ka otvorila. Vo dverách stáli dvaja 
skrehnutí anglickí vojaci. Všetci sme 
stŕpli. Nepriateľ. To dobre nedopad-
ne. Vysvitlo, že zablúdili, stratili svoju 
jednotku a hľadajú nocľah. Matka ich 
pozvala do izby a usadila. Vojaci sa 
zobliekli a sadli si. Ale o chvíľu opäť 
búchanie na dvere. Matka znova šla 
otvoriť. Aké prekvapenie...? „Fröhli-
che Weihnachten,“ ozvalo sa. Boli to 
Nemci – naši. Tiež zablúdili a prosili o 
prenocovanie. Vedeli sme, čo bude na-
sledovať. Skrývať nepriateľa znamená 
okamžité zastrelenie. Matka však si-
tuáciu zvládla výborne. Vošla do izby, 

Misia lásky
čosi prehovorila k anglickým vojakom 
a o chvíľu jej títo vojaci odovzdávali 
zbrane, ktoré odniesla do zadnej izby. 
Potom vyšla do predsiene, kde sa za-
tiaľ vyzliekali nemeckí vojaci. Matka 
čosi prehovorila s veliteľom a na môj 
údiv jej o chvíľu odovzdávali zbrane 
aj nemeckí vojaci. Potom matka ráz-
ne povedala: „Dnes je Štedrý večer... 
V mojom dome sa strieľať nebude!“ 
Nemecký dôstojník pochopil. „Máme 
tu nepriateľa?“ opýtal sa prísne mat-
ky. „Nie nepriateľa, ale vašich a na-
šich bratov, ktorí tiež zablúdili a prišli 
len niečo pred vami. Opakujem. Tu 
sa dnes strieľať nebude.“ Vojaci boli 
dosť namrzení, ale poslúchli, zrejme 
vzhľadom na Štedrý deň, a vošli do 
izby. Len čo ich Angličania zazreli, už 
boli na nohách. No matka ich upoko-
jila a spoločne sme si sadli k štedro-
večernému stolu. Ráno Nemci ukázali 
Angličanom, kde sa nachádza ich jed-
notka a kadiaľ majú ísť, aby nepadli 
do zajatia. Angličania im poďakovali a 
po prevzatí zbraní, ktoré im matka až 
teraz vrátila, a po srdečnom rozlúčení 
odišli. Nemci ešte raz dojímavo pozre-
li na matku a odišli tiež svojou cestou.“

Obdivoval som vás, ako ste mnohí 
počas misií mali úprimnú túžbu žiť 
pekne svoj život viery. Ale misie ne-
skončili. I toto vianočné obdobie môže 
byť pre nás pokračovaním toho pek-
ného, čo bolo v mnohých z vás počas 
misií. Ježiš prišiel pre to, aby sa náš 
život stal lepším a pokojnejším, aby 
sme sa stávali božskejšími, to zna-
mená hodnotnejšími. Túto nádhernú 
pravdu si máme počas týchto dní viac 
uvedomiť a plnšie ju prežiť. Bratia a 
sestry, prajem a vyprosujem vám po-
žehnané a milostiplné sviatky,  ako 
i silu a  odvahu žiť skutočnú pravdu 
Vianoc. 

Mons. Mgr. Michal Keblušek, farár
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   Z našej školy
NOVEMBER

Sviečka za nenarodené deti
Aj tento rok sa pred jesennými prázdninami žiakom 

druhého stupňa ponúkla možnosť zapojiť sa na hodine 
náboženskej výchovy do projektu Sviečka za nenarodené 
deti. Dobrovoľným zakúpením sviečky žiaci podporili pro-
jekty a činnosť Fóra života, ktoré pomáhajú tehotným mat-
kám, dievčatám, rodinám v ich ťažkých životných situáci-
ách. Kúpou plastovej alebo sklenenej sviečky sa v škole v 
priebehu dvoch týždňov vyzbieralo 64 eur. Všetkým, ktorí 
sa do projektu zapojili, ďakujeme.

Beseda o vplyve drog a drogovej závislosti
Dňa 3.11.2022 sa konala pre žiakov 8. a 9. ročníka bese-

da v rámci prevencie sociálno-patologických javov s nad-
poručíkom z Policajného zboru Žilina. Cieľom besedy bolo 
informovať žiakov o drogovej prevencii, predchádzanie 
negatívnych následkov spojených s užívaním drog, vysvet-
lenie  trestnoprávnej zodpovednosti. Nadporučík poukazo-
val aj na riziká, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom 
živote, ale tiež na sociálnych sieťach (kyberšikana) a ako 
sa pred nimi chrániť. Zvedavosť žiakov bola veľká, a tak sa 
plánované hodinové stretnutie predĺžilo na dve hodiny.

Detský čin roka 2022
V mesiaci november sa žiaci druhého stupňa v rámci ho-

diny náboženskej výchovy zapojili do projektu s názvom 
Detský čin roka 2022. Žiaci dávali hlasy skutkom, ktoré po-
važovali za najcennejšie a rozhodovali o tom, ktoré skutky 
budú vyhlásené za Detské činy roka. Tento originálny pro-
jekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha žia-
kom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť 
cez príbehy, čo je dobré a čo zlé. Kľúčové témy príbehov 
boli: hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc 
v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a 
postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, 
nezištnosť, spolupatričnosť. (p. Ďurišová)

Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo 2022
10. novembra sa naša žiačka 9. triedy, Kristínka Trnovco-

vá, aktívne zúčastnila okresného kola olympiády zo sloven-
ského jazyka. Po náročnom teste musela „nakopnúť“ svoje 
kreatívne schopnosti a vytvoriť prejav na určenú tému. Na 
prípravu mala len niekoľko minút a vzápätí ho prezentova-
la pred komisiou. Napriek veľkej náročnosti sa Kika stala 
úspešnou riešiteľkou okresného kola. Srdečne jej gratulu-
jeme! (p. Srnečková)

Návšteva z Donghee Slovakia s.r.o.
Dňa 10.11. 2022 si našu základnú školu so záujmom v 

sprievode pána starostu prezrelo predstavenstvo spoloč-
nosti Donghee Slovakia v zložení: konateľ pán Sang Joon 
Park, ďalej pán Jaiseop Seo, naša bývalá žiačka, pani Ye-

rim Seo a pani Ing. Dana Barčíková. Príjemné a podnetné 
stretnutie sa pretavilo aj do rozhovoru o spolupráci medzi 
spoločnosťou a základnou školou v oblasti vzdelávania.

Vedecký kuriér – FABLAB
14.11.2022 sa nám so žiakmi 8. ročníka podarilo dokon-

čiť na hodine TEC prácu s modelom veternej turbíny, ktorá 
bola ako ďalšia dodatočná aktivita pri príležitosti Európ-
skej noci výskumníkov.  Pomôcky na túto prácu boli súčas-
ťou Vedeckého kuriéra pod názvom - FABLAB. Pomocou 
jednoduchého experimentu (súčiastky z 3D tlačiarne) žiaci 
mohli bližšie pochopiť problematiku výroby elektrickej 
energie pomocou veternej turbíny.  (p. Smetanková)

Literárno-dejepisná exkurzia
Dňa 16.11.2022 sa siedmaci a ôsmaci vybrali po stopách 

SNP do Múzea SNP v Banskej Bystrici.  Zaujímavú expozí-
ciu dopĺňal prepracovaný dobový film a výborný výklad 
o týchto udalostiach. Potom sme pokračovali do rodného 
domu J. G. Tajovského, ktorý sa nachádza v Tajove. (p. Tr-
novcová)

Rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
Básnický dom
Piataci sa učili ukladať verše do rýmov a podarili sa im 

pekné básničky na tému Dom, ktoré si priliepali na Básnic-
ký dom. Čo nám zanechali predkovia

Čo nám zanechali predkovia
Žiaci 8.ročníka mali priniesť vzácne historické poklady 

rodiny, mimoriadne krehké a vzácne priniesli na fotogra-
fiách, každý žiak porozprával o konkrétnom predmete. 
Mali sme možnosť vidieť predmety ich prastarých rodičov, 
staré fotky, rôzne mince, bankovky a dokonca sme držali v 
rukách prekladový slovník z roku 1891. 

Čítame si Dobšinského
Piataci prečítali vybranú slovenskú rozprávku, ktorú ná-

sledne spracovali do Čitateľského denníka. (p. Trnovcová)
Technická olympiáda – okresné kolo 2022
V tomto školskom roku prebehol už 13. ročník technickej 

olympiády. Do okresného kola, ktoré sa konalo 24.11.2022, 
nám v kategórii A postúpila víťazná dvojica zo školského 
kola, a to žiaci deviateho ročníka, Kristínka Trnovcová a 
Erik Škorvánek. Na okresnom kole si úspešne poradili s 
teoretickými testami aj so zadanou praktickou úlohou a 
obsadili krásne 3. miesto. Z ich úspechu sa tešíme a gratu-
lujeme im. (p. Smetanková)

DETI A ARCHITEKTÚRA 2022
Na hodinách techniky sa žiaci 8. ročníka zúčastnili nové-

ho e-kurzu online projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2022 
na tému Výnimočné školy. Cieľom projektu bolo naučiť deti 
vnímať architektúru a prostredie, v ktorom žijú, a to pro-
stredníctvom kreatívneho a interaktívne e-learningového 
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kurzu. V tomto kurze sa žiaci dozvedeli, ako môžu budovy 
škôl vyzerať pre žiakov pútavo, podnetne a účelovo, a to v 
rámci ich vzhľadu zvonka aj zvnútra.

Po ukončení tohto vzdelávania žiaci ôsmaci v rámci vy-
hodnocovacej diskusie, v ktorej hodnotili stav našej školy, 
navrhli svoje zlepšováky: napr. relaxačné zóny, knižnica s 
čitárňou, farebný interiér, altánok na školskom dvore, auto-
maty na nápoje a drobnú stravu, ako rôzne racio-tyčinky... 
(p. Smetanková)

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo
V novembri sa na našej škole uskutočnila olympiáda v 

anglickom jazyku. Po triednych kolách sa vyprofilovalo 
15 najlepších žiakov v dvoch kategóriách. 29.11. sa kona-
lo školské kolo, ktorého sa kvôli chorobe zúčastnilo iba 
10 súťažiacich. Súťažilo sa v kategórii 1A (šiesty a siedmy 
ročník) a v kategórii 1B (ôsmy a deviaty ročník). V každej 
kategórii bolo 10 žiakov, ktorí predviedli svoje znalosti v 
písomnej časti a jazykové zručnosti v ústnej časti.

Víťazmi školského kola sa stali Emma Tarabová (6. roč-
ník) a Michal Oberta (9. ročník) a k úspešným riešiteľom 
sa zaradili aj Martin Brandýský (9. ročník) a Ema Obertová 
(8. ročník).

Všetci zúčastnení preukázali veľký kus odhodlania, šikov-
nosti a značnú dávku vedomostí. Víťazom gratulujeme a 
držíme palce v okresnom kole.

DECEMBER
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
Mesiac december sa v našej škole už po tretí rok spája aj 

s krásnou zbierkou Koľko lásky sa zmestí do krabice od to-
pánok. Jubilejný, 5. ročník, zbierky pre nás znamenal veľ-
kú zmenu. Tento rok sme nenosili krabičky každý sám za 
seba, ale spoločne ako triedne kolektívy. Naši žiaci spolu so 
svojimi učiteľmi vytvorili pre seniorov 17 krabičiek, ktoré 
určite vyčaria úsmevy na tvárach obdarovaných. Ďakujeme 
všetkým rodičom, žiakom aj učiteľom, ktorí sa na zbierke 
podieľali. 

Akadémia, rozsvecovanie stromčeka
Dňa 5. decembra 2022 sa v sále Kultúrneho domu v Streč-

ne konala slávnostná Vianočná akadémia. Pani učiteľky, 
páni učitelia, pani vychovávateľky so žiakmi nacvičovali 
program, aby čo najlepšie vynikol talent ich žiakov. Doo-
beda žiaci potešili svojím programom žiakov a pedagógov, 
na záver ich prišiel pozdraviť tak dlho očakávaný Mikuláš 
so svojimi pomocníkmi, anjelikom a čertíkom. Podvečer už 
patril rodičom a širokej verejnosti. Naši žiaci ukázali, koľko 
talentu v nich je. Spievalo sa, tancovalo, muzicírovalo, hralo 
divadlo... Každé jedno vystúpenie bolo jedinečné a odme-
nené potleskom. Pán riaditeľ na záver všetkých pozdravil 
príhovorom a zaprial krásne Vianoce. O technické zabez-
pečenie sa postarali pán Marián Praták a pán Ľubomír Bu-
kovinský ml., o krásne momentky v podobe fotografií sa 
postarala pani Martina Pristachová a videá urobil pán Sa-
muel Beháň. Po ukončení akadémie sa za prítomnosti pána 
starostu, vedenia školy, pedagógov, detí a Mikuláša rozsvie-
til v parku vianočný stromček. Pre deti bolo pripravené za-
slúžené občerstvenie, ktoré pripravila Rada rodičov. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a strávili s nami 
tieto výnimočné predvianočné chvíle.

Pytagoriáda
Pytagoriáda je pre našu školu neodmysliteľná matema-

tická súťaž, ktorej sa žiaci s radosťou zúčastňujú. Ani ten-
to rok to nebolo ináč. Školského kola sa zúčastnili 7. a 8. 
decembra všetci prítomní žiaci počnúc tretím ročníkom a 
končiac ôsmym ročníkom. 17 žiakov sa stalo úspešnými 
riešiteľmi, a tak si svoje rýchle počty zmerajú so svojimi 
rovesníkmi z iných škôl v okresnom kole. Držíme im palce! 
(p. Srnečková)

Adopcia na diaľku
Na deň sviatku sv. Mikuláša, biskupa z maloázijskej Myry, 

ktorý bol známy pomocou a dobročinnosťou druhým, žiaci 
5. až 9. ročníka absolvovali besedy a  aktivity s pracovníkmi 
Slovenskej katolíckej charity o projekte pomoci Adopcia na 
diaľku. Tieto besedy sú otváracou aktivitou v našom pro-
jekte zameranom na vzdelávanie a výchovu našich žiakov v 
oblasti participácie a charitatívnej pomoci. 

Podnet k realizácii nášho projektu vznikol ešte počas 
školského roka 2019/2020, keď pri preberaní tém z ob-
lasti základných ľudských práv a slobôd detí na občianskej 
náuke žiaci 6. ročníka (v súčasnosti deviataci) prejavili 
záujem a iniciatívu participovať na pomoci konkrétnemu 
dieťaťu vo vybranej krajine „tretieho sveta“. Pre opatrenia 
z dôvodu nástupu Covidu sme realizáciu projektu odložili.

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou budeme 
realizovať výchovnovzdelávacie aktivity v oblasti charita-
tívnej činnosti. Škola si „adoptuje“ jedno dieťa, ktorému 
budeme posielať pomoc v podobe 20 € mesačne (peniaze 
sa budú zbierať dobrovoľne a priebežne). S týmto dieťa-
ťom budú žiaci v kontakte prostredníctvom listov v anglic-
kom jazyku. Prostredníctvom online hlasovania si žiaci vy-
berú jednu krajinu, kde bude smerovať naša pomoc, ktorá 
je predovšetkým zameraná na vzdelávanie konkrétneho 
dieťaťa. Na výber sú k dispozícii cieľové krajiny: Vietnam, 
India, Uganda, príp. Honduras. Projekt sa bude dotýkať aj 
tém, ktoré sú preberané vo vyučovacích predmetoch: de-
jepis, občianska náuka, geografia, náboženská a etická vý-
chova. (Matúš Čička, riaditeľ ZŠ)

Spoločnosť Franke Slovakia, s.r.o. podporila technické 
vzdelávanie v základnej škole

Dňa 9. novembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné otvore-
nie v lete zrekonštruovaných žiackych školských dielní s 
novým moderným vybavením, ktoré nám darovala spoloč-
nosť Franke Slovakia, s.r.o. Otvorenia sa zúčastnil konateľ 
spoločnosti pán Charles Kapor, ďalej Miloš Janek, Stanislav 

Pokračovanie na nasledujúcej strane »
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Piaček, Michal Kohan, starosta obce Strečno Dušan Štadá-
ni, Pavol Albrecht a riaditeľ základnej školy. 

Počas rekonštrukčných prác sme priestor žiackych diel-
ní zväčšili prepojením dvoch miestností. Nové moderné 
vybavenie darované spoločnosťou Franke Slovakia, s.r.o. 
nám umožní kvalitne vzdelávať žiakov našej školy v oblasti 
techniky, vďaka čomu v nich môžeme rozvíjať nielen ich 
technické vedomosti, ale predovšetkým aj manuálne zruč-
nosti, ktoré sa v dnešnej dobe v populácii mladšej generá-
cie vytrácajú.

Všetci zúčastnení po symbolickom otvorení školských 
dielní pokračovali rozhovorom, v ktorom sa dohodla ďalšia 
spolupráca medzi spoločnosťou Franke Slovakia a základ-
nou školou v oblasti technického vzdelávania. Vďaka tejto 
spolupráci sa budú môcť žiaci okrem iného v budúcnosti 
zúčastniť exkurzií v priestoroch spoločnosti. Škola má am-
bíciu spolupracovať aj v oblasti výučby robotiky, ktorá je 
kľúčová v dnešných výrobných spoločnostiach a žiaci našej 
školy sa s ňou zoznamujú v praktickej podobe počas hodín 

Z našej školy

informatiky, techniky a krúžku robotiky. Prepojenie medzi 
našou školou a výrobnou spoločnosťou vo vzdelávacom 
procese je prejavom našej snahy čo najviac prepojiť vzde-
lávanie s praktickým reálnym svetom. Veríme, že táto naša 
aktivita a spolupráca ponúkne našim žiakom ďalšiu deví-
zu, ktorú raz azda využijú vo svojom živote. 

Matúš Čička, riaditeľ ZŠ

 » Dokončenie z predošlej strany

Aj 31. októbra diváci v programe 
Inkognito Kto som  televízie JOJ spo-
lu so štyrmi známymi osobnosťami z 
obrazoviek mohli hádať netradičné 
povolania.

Inžinier Stanko Jendrišák je streč-
nianskym pltníkom prvý rok. Na za-
čiatku sezóny zareagoval na oznam či 
inzerát. Bol jedným z viacerých, ktorí 
rozšírili ich rady a zapadol, ale čo je 
predovšetkým potešiteľné, nielen že 
ho táto možnosť oslovila, ale ho aj na-
pĺňa.

Je finančným poradcom a pltníčenie 
ho teší, je pre neho relaxom, zárobok 
je druhotný. Vždy, keď môže, príde na 
svojom Harleyi či Land Roveri a v kro-
ji, ktorý si sám kúpil, aby reprezento-
val, sa venuje hosťom, ktorí si za cieľ 
záujmu zvolili plavbu na plti Streč-
nianskou úžinou.

A o tom ako to cíti, svedčí i jeho pri-
hlásenie sa do relácie Inkognito. Mo-
derátor Vlado Voštinár po príchode 
a predstavení Stanka oslovil štyroch 
hádajúcich s otázkou, čím môže byť. 
Zaujal vysokou a mohutnou postavou, 
a preto vtipkovali, že zrejme kominá-
rom, čo nepotrebuje rebrík, či pracuje 
na železnici pri vysokom napätí. 

Indícia Len po prúde bola nápovedou 
pre uhádnutie povolania pltník. Po jej 
oznámení začali hádať. Už prvá Zuzka 
Šebová reagovala veľmi adresne, keď 
trafila, že  zrejme ide o prúd vody a 
plavidlo, ktoré nemá podpalubie. A to 
už stačilo Jurajovi Tabačkovi alias Šo-
kovi, ktorý je zo Žiliny a pltníci ho aj 
poznajú a stretávajú sa s ním , pretože 
raftuje na ich trase. „Veď Vy ste pltník, 
pravda?“ povedal a na prvýkrát uhá-

dol toto netradičné povolanie.
Ďalší dvaja – Marián Čekovský a Ma-

rián Hudák sa už nemuseli namáhať.
Sympatický Stanko Jendrišák potom 

svoju záľubu predstavil účinkujúcim. 
Ukázal model strečnianskej plte, kto-
rý vyrobil Peter Ďuračka a porozprá-
val o pltníckom „remesle“. Ako sa plť 
ovláda, kto môže byť pltníkom a ďal-
šie zaujímavosti. 

To, že ho „trafili“ na prvýkrát bola, 
podľa jeho slov, zmena indície na re-
latívne ľahšiu, pretože do jedného 
vysielania Inkognita natáčajú viacero 
netradičných povolaní. Jeho vstup bol 
posledný a všetky dovtedajšie porota 
neuhádla.

Určite to nevadí a za jeho iniciatívu 
a odvahu, ktorou dal propagácii Streč-
na a pltí ďalší rozmer, mu možno iba 
poďakovať. A možno na rok odvezie i 
niektorých z tých, ktorí ho uhádli, pre-
tože všetkým účinkujúcim odovzdal 
darčekový poukaz na plavbu venova-
ný pltníckou spoločnosťou.

/pa/

Len po prúde

Chuť pomáhať a rozdávať radosť 
tým najzraniteľnejším. Aj tento rok sa 
do projektu zapojili obyvatelia obce 
a na obecný úrad priniesli naplnené 
krabičky pre seniorov. A práve kra-
bička od topánok naplnená maličkos-
ťami môže vyčariť úsmev a priniesť 
radosť do osamelých dní seniorov. 
Častokrát je to jediný darček, ktorý si 
nájdu pod stromčekom. V mene obce 
vyslovujem veľké ĎAKUJEM všetkým 
dobrosrdečným ľuďom v obci, ktorí 
sa do projektu zapojili a „svojou krabi-
cou od topánok“ priniesli kúsok lásky 
tým, ktorí ju tak veľmi potrebujú. 
Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Koľko lásky sa zmestí 
do krabičky od topánok

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 
v láske, šťastí a v zdraví prežite ich 
spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v 
novom roku nech sa Vám darí.
Radostné prežitie vianočných sviatkov 
a všetko dobré v novom roku 2023
Vám praje Beáta Badibangová, zástup-
kyňa starostu. 
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MUDr. Ján Kňazovický bol  priekop-
níkom v oblasti krvnej transfúzie, 
ktorú ako prvý na území Slovenska 
uskutočnil v roku 1923. Jeho meno 
nesie i najvyššie ocenenie darcu krvi 
– Kňazovického medaila. Získať ju 
môže darca z radov žien za 80 odbe-
rov, u mužov je to 100 odberov. Rady 
ocenených v tomto roku rozšíril i náš 
občan – Juraj Oberta st. .

Juraj, myslím, že zisk takéhoto oce-
nenia je niečo mimoriadne a chvá-
lyhodné. Svedčí to o tvojom vzťahu 
k prirodzenej ľudskej túžbe – byť 
zdravý. Ty a tebe podobní nám v tom 
pomáhate. Kedy si sa rozhodol byť 
darcom a kde si prvýkrát krv daroval, 
príp. čo bolo motiváciou?

„Bolo to v roku 1977  počas nástupu 
do pracovného pomeru v ŽOS Vrútky. 
Bola tam dobrá partia, čo už chodili 
darovať krv, tak som sa k nim pridal 
a vedel som, že moja krv tiež môže 
niekomu pomôcť. V tom čase sme 
chodievali darovať krv do Martinskej 
fakultnej nemocnice.“ 

Bolo to vždy anonymné darcovstvo  
alebo sa niekedy aj vyskytla náhla po-
treba a ty si bol oslovený?

„Áno, bol som aj oslovený, dokonca 
aj tu u nás v Strečne som daroval krv 
konkrétnym nemenovaným osobám 
(deťom). Bola to pre nich akútna po-
treba. Ostatné razy som už chodieval 
na odbery krvi pravidelne, keď bola 
táto možnosť.“

Ľuďom rovnakých pováh či záujmov 
sa hovorí, že sú rovnakej krvnej skupi-
ny. Aká je tá tvoja? 

„ Ja mám krvnú skupinu nulku (0). 
Som vlastne univerzálny darca.“ 

Darovať krv stokrát, to sú desiatky 
litrov tejto nenahraditeľnej tekutiny. 
Darcovia, hlavne začiatočníci, majú 
obavy, ako to zvládnu. Ako ty znášaš 
odber a aké priemerné množstvo da-
rovávaš?

„Odber je v pohode, vždy sa po ňom  
cítim veľmi dobre. Množstvo odobra-
tej krvi určuje lekár po lekárskom vy-
šetrení priamo pred odberom.  V mi-
nulosti to bolo 500 ml krvi, dnes je to 
450 ml krvi.“

Darcovstvo krvi, okrem humánneho 
rozmeru, je tiež možnosťou sledovať 
svoj zdravotný stav. Stalo sa, že aj ty si 
bol niekedy odkázaný na darcu?

„Nie“. 
Naša miestna organizácia Sloven-

ského Červeného kríža je v získavaní 
darcov veľmi aktívna. Čo by si odkázal 

potenciálnym darcom, ktorí by mohli 
vaše rady rozšíriť?

„Naša miestna organizácia Červené-
ho kríža v Strečne môže byť príkla-
dom aj pre väčšie mestá. Chodím tu 
rád darovať krv. Dievčatá  pod vede-
ním Evky Vojvodovej sa pri darovaní 
krvi o darcov príkladne starajú. Kaž-
dému, kto môže, by som odporučil da-
rovať krv. Nikto z nás nevieme, kedy 
aj my takú vzácnu tekutinu môžeme 
potrebovať.“

Veľmi pekne ďakujem za odpovede, 
rady, úprimnosť a prajem ti ešte veľa 
zdravia a radosti zo života, ktoré ty 
svojím humánnym činom mnohým 
tiež navraciaš.

Pripravil Ing. Pavol Albrecht

Juraj Oberta st.  
držiteľom Kňazovického medaily

Predvianočné obdobie je aj časom 
zháňania darčekov. Mnohí z toho 
majú traumu, nevedia, čo kúpiť, čím 
potešiť. Kniha je častokrát riešením.

No kniha Strečno 700, ktorá bola 
uvedená do života v máji tohto roku, 
je originálnym, špecifickým výcho-
diskom. Osloví zrejme každého ob-
čana, rodáka či priateľa, ktorého si 
vážime a chceme obdarovať a zo-
známiť s našou históriou.

Na obecnom úrade v Strečne si ju 
môže každý kúpiť v cene 18 eur a 
mať tak darček s niekoľkonásobnou 
hodnotou. 

/pa/

Kniha ako vianočný 
darček
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História vzniku ZO v Strečne si za-
písala v pomyselnom úseku života 
v novembri 2022 tridsiate výročie 
jej založenia. Hlavným cieľom a po-
slaním Slovenského zväzu telesne 
postihnutých je poskytovanie sociál-
neho poradenstva, vyhľadávanie te-
lesne postihnutých občanov odkáza-
ných na odbornú pomoc a orientáciu 
v množstve sociálnych zákonov. Na 
činnosť ZO nám od jej založenia pri-
spieva finančnou dotáciou obec, kto-
rá poskytuje tiež priestory pre naše 
aktivity. Z pridelených prostried-
kov a výberu členského poriadame 
schôdze, kultúrnospoločenské akcie, 
posedenia pri speve s gulášikom, 
športové hry poriadané OC SZTP ŽA. 
Spoločne navštevujeme vystúpenia 
ochotníckeho divadla, relaxujeme 
kúpaním sa v termálnych kúpeľoch 
T. Teplice alebo v Nimnici. Svojou ak-
tivitou prispievame ku skrášľovaniu 
prostredia obce starostlivosťou o 
obecný park. Už niekoľko rokov po-
riadame poznávacie zájazdy so ZO 
Terchová. Tu nadväzujeme srdečné 
a priateľské kontakty a delíme sa so 
skúsenosťami zo života vo svojich 
obciach a organizáciách. V minulom 
päťročnom období sme konali tie-
to nezabudnuteľné poznávacie zá-
jazdy: 
Ukrajina:  3-dňový,  Užhorod a Mu-
kačevo , poklady Podkarpatskej Rusi
Prírodné a historické perly Gemera.
Krásy-slovensko-poľského pohrani-
čia a Zakopané.
Východné Slovensko- pamiatky 
UNESCO, drevené kostolíky a Dukla
Región HONT - známy aj neznámy. 
Tu sme navštívili jednu z najvýznam-
nejších pamiatok Slovenska- Bene-
diktínsky kláštor Hronský Beňadik 
, kde sa v Bazilike sv. Benedikta na-
chádza drahocenná relikvia Božej  
krvi.

30. výročie vzniku ZO SZTP v Strečne

Ako posledný poznávací zájazd v 
roku 2022 sme si na žiadosť členov 
užili Slovácke slávnosti v Uherském 
Hradišti s vinobraním a vyhliadko-
vou plavbou po rieke Morave.

Našu aktívnu 30-ročnú činnosť 
sme si pripomenuli slávnostným po-
sedením a príhovormi predsedu ZO 
p. Jozefa Capeka a pozvaných hostí:

Za  Krajské centrum SZTP predsed-
níčka p. Mária Antalová

Za Okresné centrum SZTP predsed-
níčka p. Daniela Durajová

Za obec Strečno starosta obce p. 
Dušan Štadáni

zástupkyňa starostu p. Beata Badi-
bangová

Účastníkom posedenia aj ospra-
vedlneným členom sme venovali 
pamätnú magnetku s logom SZTP 
a znakom obce. Týmto príspevkom 
rada ZO ďakuje obecnému zastupi-
teľstvu, pánovi starostovi a jeho zá-
stupkyni za veľmi dobrú spoluprácu, 

Ocenenie 
Tento rok si naša organizácia ZŤP 

v Strečne pripomenula 30. výročie 
založenia. Predsedom združenia je  
pán Jozef Capek, ktorý sa nezištne a 
obetavo venuje spolku už 30 rokov. 
Jeho dlhoročnú obetavosť a aktív-
nu činnosť v prospech organizácie 
ocenil aj pán starosta. Pri príleži-
tosti slávnostného posedenia mu 
bola udelená Cena starostu obce. 

Milý Jožko, prajeme Ti veľa zdra-
via, pretože toho nikdy nie je dosť 
a veľa, veľa energie a dobrých ľudí 
okolo seba k naplneniu vytýčených 
mét do ďalších období.

Beáta Badibangová, zástupkyňa 
starostu

záujem o činnosť  našej ZO a posky-
tovanie priestorov na naše aktivity.

Ďakujeme tiež redakčnej rade 
obecných novín za uverejnenie člán-
ku.

Jozef Capek, predseda ZO SZTP 
 v Strečne 

18. novembra 2022 sa v Obecnej 
knižnici v Strečne konala akcia s ná-
zvom Rodinná hodinka. Hosťom bola 
Klaudia Škorvánková, ktorá priblížila 
tému folklóru. Podujatia sa zúčast-
nilo osem detí a dvanásť dospelých 
– rodičia, krstní rodičia a starí rodi-
čia. Cieľom bolo, aby sa deti so svoj-
imi príbuznými dozvedeli niečo nové 
a strávili spoločný čas. Za pomoc pri 
príprave ďakujeme Aničke Obertovej 
a pani knihovníčke Ivane Fuljerovej. 
Prvá decembrová sobota patrila v 

Strečne Lokálnym vianočným trhom 
pre celú rodinu, kde si mohli ľudia 
pozrieť a kúpiť výrobky od občanov 
Strečna, odfotiť sa vo vianočnom foto-
kútiku alebo sa zahriať pri punči. Pre 
deti bol pripravený detský kútik, kde 
sa mohli zahrať s hračkami alebo spo-
ločenskými hrami, tvorivá dielňa, kde 
zdobili medovníčky a vyrábali vianoč-
né pohľadnice a záložky. Pre najmen-
ších bolo k dispozícií detské lehátko, 
detská jedálenská stolička, nočník na 
WC. Ďakujeme všetkým, ktorí strávili 

toto poobedie práve tu. Taktiež patrí 
vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa po-
dieľali na príprave: Ivanovi Melovi, 
Gabriele Kuricovej, Martine Tarabo-
vej, Kataríne Klocáňovej, Tomášo-
vi Chovanovi a všetkým predajcom, 
ktorí nám prezentovali svoju prácu a 
angažovali sa pri príprave podujatia. 
Ďakujeme aj obci Strečno za partici-
páciu na týchto aktivitách. Budeme sa 
snažiť aj v budúcnosti realizovať pro-
rodinné aktivity za účelom zvýšenia 
kvality života v našej obci.

Iveta Tarabová

Rodinná hodinka
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Milí spoluobčania, 
ďakujeme Bohu, že po dvoch ro-

koch ťažkého obdobia pandémie
Vás môžeme opäť pozvať na diva-

delné predstavenie Mastný hrniec 
od Júliusa Barča- Ivana. Srdečne Vás 
pozývame na divadelné Vianoce:

premiéra 25.12.2022
repríza 27.12.2022
  29.12.2022
  14.01.2023
Aj keď uplynulé obdobie bolo pre 

nás veľmi náročné, snažili sme sa 
nestratiť s divákmi kontakt a odo-
hrali sme minulý rok v amfiteátri 
pod hradom Strečno drámu Zlomená 
pýcha a tento rok komédiu Jánošík. 
Keďže prichádza záver roka, chcem 
sa poďakovať hercom, technikom, 
ochotníkom, ktorí svoj talent a čas 
venujú pre radosť Vám, milí diváci. 
Ďakujem ľudovej hudbe Parta, ktorá 
popri svojej činnosti  prijala pozva-
nie na spoluprácu, a tak sme mohli 
vytvoriť skvelé predstavenia.

Veľké poďakovanie patrí našej 
obci, ktorá nám vytvára podmien-
ky, či už dotáciou, ale aj renováciou 
priestorov kultúrneho domu. Aj to 
svedčí o tom, že máme na našich 
predstaveniach divákov zo širokého 
okolia. Ďakujem celej mojej rodine 
za podporu a pomoc pri organizácii 
predstavení. 

Milí spoluobčania, prajem Vám po-
kojné a požehnané vianočné sviatky, 
nech nám nový rok 2023 prinesie 
viac pokoja, radosti, vzájomného po-
rozumenia a hlavne veľa lásky.

Marta Pristachová

Divadelné Vianoce

Opäť nastal predvianočný čas, čas ad-
ventu a príprav na najkrajšie sviatky v 
roku, Vianoce.

V našej knižnici sme aj naďalej rea-
lizovali projekt s názvom: Doplnenie 
knižničného fondu v obecnej knižnici,  
na ktorý nám boli poskytnuté finančné 
prostriedky z Fondu na podporu ume-
nia vo výške 1500 € a so spoluúčasťou 
obce v sume 250 €. Finančné pros-
triedky boli použité na nákup beletrie ( 
detektívky, historické romány, rozpráv-
ky, povesti) a náučnej literatúry pre 
detských aj dospelých čitateľov. Každá 
zakúpená kniha je označená logom FPU 
a vetou „ Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia“.

Dňa 8.11.2022 našu knižnicu navštívi-
li deti z Materskej školy v Strečne. Spo-
ločne s pani učiteľkami sme si prečítali 
rozprávku Dedko repku zasadil, pros-

tredníctvom ktorej sme si pripomenuli 
Október – mesiac úcty k starším.

18.11.2022 sa v našej knižnici usku-
točnilo po prvýkrát aj  zaujímavé pod-
ujatie s názvom: Rodinná hodinka, 
ktorú zorganizovala pani Iveta Tara-
bová. Podujatie bolo určené pre rodi-
čov, starých rodičov, krstných rodičov, 
rodinných príslušníkov s deťmi. Ako 
hosť prišla porozprávať  zaujímavosti 
zo sveta folklóru Klaudia Škorvánková. 
Deti spoločne s dospelými strávili prí-
jemnú hodinku, zabavili sa a na záver 
ich čakal rodinný kvíz. 

Pomaly sa blíži koniec roka a ja pra-
jem všetkým našim čitateľom i obča-
nom obce príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a v novom roku 2023 
hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú 
pohodu....

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Šenk na Majeri Vám ďakuje za 
vašu priazeň v roku 2022. 

Tešíme sa na Vás novom roku aj 
pri organizovaní Vašich firemných 

večierkov i súkromných osláv. 
V novom roku prajeme všetkým 

ľuďom dobrej vôle veľa šťastia, 
zdravia, lásky  a rodinnej pohody. 

Váš Šenk na Majeri
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Ďalší rok je za nami a čím krajším 
sme ho mohli zavŕšiť, ako vystúpením 
našich malých pokladov, detí z MŠ v 
Strečne...

Tento rok sme poňali oslavu prichá-
dzajúcich sviatkov trochu netradič-
ne. Rodinnú atmosféru sme preniesli 
8.12.do kultúrneho domu, kde sa pri-
šli pozrieť na svoje ratolesti rodičia, 
starí rodičia, ale aj ostatní, ktorí cítia 
potrebu podporiť deti, navodiť si čaro 
Vianoc, ochutnať a nasať vôňu pun-
ču, no v neposlednom rade navštíviť 
našu burzičku plnú krásnych výrob-
kov detí, rodičov i zamestnancov MŠ.

Krásny program sa niesol v duchu 
zimy, snehu, starostlivosti o zvieratká, 
detských hier, snívaním o Vianociach 
a tiež v duchu ľudových tradícií. Deti 
boli očarené zimnou výzdobou plnou 
vločiek a svetielok, snažili sa pred-
niesť svoje výkony ako ozajstní herci 
a za rozliehajúcich sa tónov kolied 
pani riaditeľka zaželala milému obe-
censtvu pokojné prežitie vianočných 
sviatkov.

Za nádhernú akciu zvládnutú na jed-
notku patrí obrovská vďaka hlavne 
pani učiteľkám Mirke Melovej, Katke 
Pratákovej, Janke Verešovej, Ľubke 
Kučerovej, Karinke Štadáni a Aďke Zi-
chovej, ktorých práca s malými deťmi 
je neraz náročná a vyžaduje si kopec 
času, úsilia a hlavne trpezlivosti. Za 
nezištnú pomoc pri celkovej organizá-
cii p. Petrovi Obertovi, p. starostovi za 
poskytnutie priestorov KD a p. Roma-
novi Pratákovi za ozvučenie progra-

Každoročne sa tešíme na príchod 
najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc 
od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre 
ich pôvod, berieme ich ako nádherný 
čas porozumenia a lásky k blížnemu.

V tom dlhom rade dní celého roka je 
to jediný čas, keď ľudia zvyčajne majú 
k sebe bližšie. Otvárame svoje srdcia 
viac ako inokedy.

Aj keď to mnohí nepripúšťame, naše 
podvedomie to cíti. Očisťuje nás  oča-
kávanie príchodu najdrahšej udalosti 
v dejinách ľudstva, ktorú si rok čo rok 
pripomíname. Doprajme pokoj na-
šej duši a srdcu, objavme sami seba 
a vtedy objavíme v našom okolí aj 
iných ľudí. Možno sa ten kúsok sveta, 
v ktorom žijeme, stane lepším. Škoda, 
že sme ochotní precitnúť len na tých 
niekoľko dní.

Vianoce sú najľudskejšie aj najlás-
kavejšie obdobie v roku. Keď sa o 
niekoľko dní rozozvučia všetky zvony 

VIANOČNÁ BESIEDKA NAJMENŠÍCH ANJELOV

mu. 
Veľkú vďaku si zaslúžia aj rodičia. Tí 

boli hlavní aktéri pri vianočnej burzič-
ke a predaji voňavého punču. A samo-
zrejme všetkým ľuďom, ktorí kúpou 

výrobkov našu škôlku podporili a 
prispeli tak na nákup ďalších pomô-
cok deťom.

Zo srdca ďakujeme.
Za kolektív MŠ: Katarína Pratáková

Vianočný čas...
sveta a oznámia príchod čarokrásnych 
Vianoc, zabudnime na všetky starosti 
a prežime tieto sviatky v láske, šťastí 
a svornosti. Nech tichá hudba veselos-
ti nám počas celých Vianoc znie, nech 

rok nastávajúci nám pokoj, zdravie a 
šťastie prinesie.

Prajeme Vám, nech sú Vianoce vo 
Vašich srdciach plné lásky, pokoja a 
dobrej vôle.

Za kolektív MŠ Jana Verešová, riadi-
teľka MŠ



19. strana6/2022

Ďakujem všetkým zamestnancom 
materskej školy a školskej jedálne za 
ich obetavú a svedomitú prácu počas 
celého roka. Veľké ďakujem patrí i ro-
dičom MŠ za ich pomoc, sponzorom 
ako aj darcom 2% z daní.

Prajem Vám, nech šťastie a radosť 
vládne u Vás doma, nech obchádza 
Vás nešťastie a smola. Nech pohoda 
vládne nad vianočným stolom a láska 
prevláda nad zlým slovom.

riaditeľka MŠ

Dňa 22.11.2022 navštívila po prvýkrát našu materskú školu pani z Billa pro-
jektu Zdravé očká. Jej úlohou bolo  jednoduchým vyšetrením, bezdotykovo au-
torefraktometrom,  s vysokou mierou spoľahlivo odhaliť existujúce alebo začí-
najúce poruchy zraku. Rodičia často nedokážu rozpoznať u svojich detí poruchy 
zraku, nevedia, že majú predispozíciu na rozvoj rôznych zrakových chýb, ktoré 
časom môžu negatívne ovplyvniť ich život. Pri tom včasná diagnostika pre ich 
korekciu alebo úplné vyliečenie je kľúčová.

Úloha bola splnená a vyšetrenie odhalilo 8 detí s rôznymi poruchami zraku. Pri 
tom už 5 detí nosí okuliare.

Spolupráca sa nám teda osvedčila a určite budeme v nej pokračovať aj do bu-
dúcna.

Za MŠ Ivana Prieložná 

Poďakovanie

Projekt Zdravé očká v našej MŠ Príjemné prežitie 
vianočných  
sviatkov, zdravie, 
rodinnú pohodu 
i v ďalšom roku 
prajú  
strečnianski 
pltníci

Ďalší propagačný materiál vyda-
ný obcou je venovaný cyklotrasám. 
Mikroprojekt Cyklochodník k hradu 
Strečno zahrňoval v kapitole publici-
ta a prezentácia aj vydanie brožúry s 
týmto obsahom. 

V Strečne a bezprostrednom okolí je 
veľa možností na relax či poznávanie 
zo sedla bicykla. Brožúra Od hradu k 
hradu na 24 stranách formátu A5 ich 
všetky obsahuje,  graficky fotografia-
mi a textom predstavuje. Tiež oboz-
namuje s históriou, ktorú cyklotrasy, 
predovšetkým v podobe hradov, v 
okolí Strečna ponúkajú.

/pa/

Od hradu k hradu

V novembri 2022 bol dokončený posledný úsek asfaltovej cyklotrasy od konca obce k lávke 
pre peších pri TIK Strečno
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Rok 2022 sa pomaly končí, a preto 
máme aj priestor bilancovať, obzrieť 
sa, čo nám tento rok priniesol, čo nás 
nové naučil, čo nám bolo umožnené 
uskutočniť. Všetci vieme, že pande-
mická situácia nám zväzovala ruky, 
ale predsa sa nám podarilo mnohé 
urobiť.

Radi by sme vám priblížili uskutoč-
nené aktivity. Rok sme  začali Fašian-
govým sprievodom masiek, ale tento 
rok bez tradičnej dedinskej zábavy. 
Počas veľkonočných sviatkov sme sa 
zúčastnili stráženia Božieho hrobu 
v našom kostole. Koncom apríla sme 
počas Behu oslobodenia zabezpečova-
li bezpečnosť dopravy v obci. Mesiac 
máj sme začali tradične, a to postave-
ním mája – symbolu znovuzrodenia 
prírody za hojnej účasti miestnych 
obyvateľov a Ľudovej hudby Parta. Po 
tejto náročnej úlohe sme pokračovali 
v miestnej zábave – Majálese, ktorý 
sa konal v areáli obecného úradu pod 
taktovkou skupiny Sunny Music. Naj-
dlhší deň v roku na Jána sme postavili 
a symbolicky zapálili vatru v sprie-
vode krásnych piesní Ľudovej hudby 
Parta a Tria zo Strečna. 

Dobrovoľný hasičský zbor nie je ná-
pomocný len pri organizovaní obec-
ných akcií, ale pomáha aj pri nečaka-
ných situáciách. Takou bol aj požiar 
v areáli podniku Hyza Javor, kde sme 
likvidovali požiar do neskorých noč-
ných hodín. Pri zásahu pomáhalo nie-
koľko DHZ z okolitých dedín, ako aj 
hasiči zo Žiliny. Hasiči zo Strečna boli 
pri zásahu ako prví.

DHZ Strečno sa zúčastňuje aj taktic-
kých cvičení, tento rok sa také cviče-

nie konalo v susednej obci Stráňavy. 
Tiež sme sa zúčastnili drevorubač-
ských pretekov v Řeke.

Pri príležitostí 78. výročia SNP v 
našej obci si naši hasiči uctili pamiat-
ku padlých vojakov na Pamätníku 
francúzskych partizánov. V mesiaci 
november sa konala ,,preventíva“ na 
uliciach:  Sokolská, Hradná a Lesná. 
Koniec mesiaca november sme v rám-
ci DHZ usporiadali výstup na rozhľad-
ňu Špicák a ukončili sme tento výstup 
chutným gulášom. 

Na záver sa chceme poďakovať obci 
za pomoc pri organizovaní akcií, tak-
tiež všetkým občanom, ktorí sa s elá-
nom zúčastňujete týchto akcií, ale aj 
všetkým členom DHZ Strečno za obe-
tavú prácu v organizácii.

Patrícia Trnovcová

Dobrovoľný hasičský zbor v Strečne

V mesiaci október oslávili 60 rokov spoločného života manželia Pavel a Emília 
Štadániová (hore) a v mesiaci november zas 50 rokov spoločného života man-
želia Gustáv a Viera Muráňová (dolu). Pri ich životných jubileách sme im boli s 
p. starostom zablahoželať a prejaviť úctu a uznanie za spoločne prežité roky. Do 
ďalších spoločných rokov im v mene obce želáme hlavne pevné zdravie a veľa 
rodinnej pohody. 

Beáta Badibangová, zástupkyňa starostu

Jubilanti
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Určite mi mnohí dáte za pravdu, že 
strečnianske nárečie vymiera. Hovo-
rí ním čoraz menej ľudí. Uchovať ho 
pre ďalšie generácie nie je ľahká úlo-
ha. Výborne sa to darí členom našich 
folklórnych súborov.

V pôvodných názvoch častí streč-
nianskeho chotára nachádzame vý-
razy zo strečnianskeho nárečia, ktoré 
sa v súčasnosti často snažíme upra-
vovať do spisovnej podoby (napr. 
Chumec na Chlumec či Bôrek na 
Bôrik). Názvy častí chotárov vznikali 
buď podľa mena vlastníka pozemku, 
prírodného útvaru či inej zaujíma-
vosti, tvaru parcely, rastlinstva, ktoré 
tu rástlo či ľudských aktivít, ktoré tu 
prebiehali. Mapy chotárov sa môžu aj 
ďalej meniť, tak ako sa menia ľudia, 
ich činnosti a krajina. Chotáre obcí 
sú zaujímavé aj tým, že stále vznika-
jú nové názvy, ktoré sa prispôsobujú 
aktuálnym reáliám. Preto nie je nič 
výnimočné, že sa udomácnia nové 
názvy. Zachovávanie tradícií našej 
obce, názvov lokalít a častí chotára 
tak, ako ich volali ľudia odnepamäti, 
ale aj špecifické pomenovania vecí 
alebo činností je však základným vý-
znamom dokumentovania histórie a 
dedičstva našich predkov pre ďalšie 
generácie. 

Ak sa niečo typické pre danú loka-
litu ľuďom vryje do mysle, začnú ju 
tak volať. Všetky názvy strečnian-
skych lokalít sú po stáročia veľmi 

vžité a vystihujú ich podstatu. Uhlis-
ko, Banisko, Plešiny, Grúň, Ostredok, 
Košariská, Behánové, Tmavá,... či 
Zvonica, Rybník, Palienkové, Chumec, 
Nad Záhradami, Kríže, Pažiť, Bôrek, 

Uchovávajme názvy častí strečnianskeho 
chotára v ich pôvodných tvaroch!

KST UHLÍK Strečno pozýva všet-
kých záujemcov na Silvestrovskú tu-
ristiku z Vrútok do Strečna. 

Spoločný odchod vlakom bude 
31.12. o 8:03 zo železničnej stanice 
Nezbudská Lúčka-Strečno. Z Vrútok 
pôjdeme smerom Piatrová a odtiaľ 

Kamenné, Zábreh, Pod Zábrehom... 
Mnohé z názvov sa už dnes nepouží-
vajú, ale poznáme ich zo starých máp, 
akou je urbárska mapa z roku 1853. 
Podrobný popis lokalít Strečna s ich 
zmapovaním nám zanechal kronikár 
Jozef Ilovský. A sú to veľmi výstižné 
a uchu pôvabne znejúce názvy. Nie-
ktoré miesta odstránila výstavba v 
obci či okolí. Tak zmizol z vedomia 
ľudí vŕšok Dimech, od ktorého sa 
odvíja názov polí Zadimechy a Zadi-
mešného jarku. Obrysy tohto vŕška 
preťala nová cesta poza Strečno. Časť 
polí, na ktorých dnes stojí povojnová 
časť Strečna, sa volala Klin alebo Kli-
nec. Tak naši predkovia volali pole v 
ohybe Váhu, ktoré akoby klinom roz-
delila brázda. Keď sa na to pozreli z 
diaľky, tento trojuholník im pripomí-
nal klinec. Ďalší názov poľa Na dúhu 
nemá nič spoločné s dúhou. Je to ove-
ľa prozaickejšia záležitosť. Dúh sa po 
strečniansky volal lán poľa (dlhý je 
po strečniansky duhý). Teda Na dúhu 
znamená spisovne Na dlhu alebo Na 
láne. Chmeľnice pozdĺž Váhu boli v 
minulosti skutočne poľom, na kto-
rom sa pestoval chmeľ. A tak by sme 
mohli pokračovať ďalej.  

Vážme si tieto názvy a uchovávaj-
me ich pre budúce generácie v ich 
pôvodných tvaroch! Ukrývajú v sebe 
veľký kus našej histórie.                                                                           

-AM-

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
pokračujeme po zelenej turistickej 
značke na Saračníky, Polom s po-
kračovaním do Strečna. Tešíme sa 
na stretnutir v horách
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Kolobeh života sa aj u lesnej zveri 
riadi daným ročným obdobím. Zimné 
obdobie je pre zvieratá najnáročnej-
ším obdobím roka. A to najmä pre ne-
dostatok prirodzenej potravy, hlavne 
keď je súvislá snehová pokrývka.  

Starostlivosť o zver, jej zdravotný 
stav, je prvoradou povinnosťou kaž-
dého člena poľovníckeho združenia. 
Príprava na zimné obdobie začína v 
jarných mesiacoch. Čistením, dezinfi-
káciou a opravou kŕmnych zariadení 
po skončenom zimnom období. Aby 
bolo dostatok objemového krmiva - 
sena na nasledujúcu zimu, kosia sa 
lúky v Javore, na Domašíne, za Polo-
mom. Seno sa potom rozváža do jed-
notlivých krmelcov. Jednotlivé kŕmne 
zariadenia sú rozmiestnené po lesnej 
i poľnej časti v takom počte, aby po-
ľovná i nepoľovná zver v každej časti 
lesa mala  prístup ku kŕmnym zaria-
deniam. 

Samotná lesná zver ako taká sa 
nekŕmi, ale prikrmuje. Prikrmuje sa 
tak, aby nehladovala, ani sa nepre-
žierala najmä jadrovým a dužinatým 
krmivom. Prirodzenou potravou v 
zimnom období v lese je bukvica a ža-
luď, najmä pre jeleniu a diviačiu zver. 
Sčasti to býva aj čierna malina. 

Pokiaľ napadne súvislá snehová 
pokrývka, sťahuje sa najmä jelenia 
a srnčia zver  ku kŕmnym krmel-
com, krmidlám na objemové krmi-
vo. Drobná zver k zásypom v poľnej 
časti revíru. Obmedzujú pohyb, a tým 
šetria energiu. Práve pri kŕmení sa 
dobre pozoruje zver, jej počty i jej 
zdravotný stav. Každý člen poľovníc-
keho združenia má pridelené kŕmne 
zariadenia, o ktoré sa musí starať, a 
podľa potreby dopĺňať krmivo, naj-
mä vtedy, keď je vyhlásený stav nú-
dze. Poľovnícke združenie zabezpe-
čuje na základe skutočných stavov 
jednotlivých druhov zveri každý rok 
približne 240 q objemového krmiva, 

Starostlivosť o zver v zimnom období Príjemné , v zdraví a šťastí prežité, 
požehnané Vianoce všetkým spo-
luobčanom, a do Nového roku  veľa 
pevného zdravia, šťastia, lásky , 
vzájomného porozumenia, splne-
ním túžob a predsavzatí prajú čle-
novia PZ Ostredok

80 q jadrového krmiva, a podľa po-
treby určité množstvo dužinatého 
krmiva- cukrovej repy. Členovia po-
ľovníckeho združenia sa skutočne 
starajú o to, aby zvieratá prežili zim-
né obdobie v dostatočnej kondícii a v 
dobrom zdravotnom stave. Zvieratá v 
týchto dňoch potrebujú pokoj vo svo-

Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: 

Projektový manažér obce

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Strečno
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce:
- riešenie projektov pre komunálne potreby
- návrhy, príprava a spracovanie projektových žiadostí
- kontakt s riadiacimi  orgánmi, prieskumy trhu a verejné obstarávanie
- spolupráca pri zabezpečení realizácie, sumarizácia dokumentácie, spracova-
nie záverečných a monitorovacích správ projektu
- vedenie redakcie obecných novín hlásnik, zabezpečenie podkladov kontak-
tom s dopisovateľmi, externými spolupracovníkmi, grafikom a vydavateľ-
stvom
- spracovávanie pridelenej agendy pre potreby starostu a obce v oblasti ŽP, 
CO a  stavebných konaní
- rozvoj cezhraničnej spolupráce a propagácia obce
Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa
Mzdové podmienky:
-  plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov
Základné požiadavky:
- prax vo verejnej správe alebo štátnej správe vítaná
- znalosť práce s PC (internet, Word, Excel)
- bezúhonnosť, zodpovednosť
- prax vedenia motorového vozidla s oprávnením skupiny ,,B“
- znalosť cudzích jazykov vítaná
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladom o dosiahnutom 
vzdelaní je potrebné zaslať písomnou formou do 15.01.2023 na horeuvede-
nú adresu.

jom životnom prostredí.
Pavol Štadáni, PZ Ostredok

Zásyp v Rovni
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Lyžiarsky oddiel Javorina pozý-
va všetkých na tradičný výstup 
na Ostredok

Na Štefana 26.12.2022 od 
13:00 sa v prípade priaznivého 
počasia môžete tešiť na lyžo-
vačku ako minulý rok. Ak však 
počasie nebude podľa predstáv, 
budeme mať pre Vás pripravený 
kopec jedla, samozrejme punč a 
vianočnú pohodu.

V sobotu 10.12. 2022 sa u nás v telocvični uskutočnil fut-
balový turnaj prípravky U9/U11 za účasti TJ Jednota Báno-
vá, TJ Tatran Bytčica a domáci tím FK Strečno. 

Turnaj mal veľmi vysokú úroveň, čomu svedčia aj vyrov-
nané výsledky. Všetky zápasy boli napínavé až do konca 
a rozhodovalo sa v samom závere. Na treťom mieste sa 
umiestnili chlapci z Bánovej, na druhom mieste z Bytčice a 
na prvom domáci z FK Strečno vďaka vyššiemu počtu stre-
lených gólov. 

Výsledky: Strečno - Bytčica   2:2, Strečno - Bánová 2:1, 
Bytčica - Bánová   1:0

Veľká vďaka patrí v prvom rade rodičom a trénerovi Ľ. 
Mojskému za pomoc pri organizovaní turnaja a Mikuláša 
pre deti, ale aj celoročnú pomoc .

Zároveň ďakujeme  pánovi riaditeľovi ZŠ, pánovi staros-
tovi, pánovi rozhodcovi Riškovi Janusovi a hráčom MŠK 
Žilina Ľ. Belkovi, A. Kopasovi, B. Anangovi, ktorí prišli pod-
poriť a motivovať budúce futbalové hviezdy.

Ďakujeme sponzorom, ktorí  podporujú napredovanie a 
materiálne zabezpečenie:

DONGHEE CUP 2022 
1.ročník Mikulášskeho turnaja

pánovi prezidentovi  Sang Yoon Park z  Dong Hee Strečno, 
fa Janus Nápoje, Mariánovi Beháňovi, Štefanovi Obertovi, 
Marekovi Bukovinskému, Petrovi Tichému, Ivanovi Tara-
bovi, Jánovi Fraškovi, Dušanovi Štadánimu, Milošovi Ilov-
skému, Jakubovi Beháňovi, fa Bowling Strečno a hráčom A 
mužstva.

Ešte raz ďakujem všetkým za krásny futbalový deň a mys-
lím, že najkrajšou odmenou nám boli rozžiarené tváre na-
šich detí.      Ján Trnovec ml.

Po dva a polročnej pauze, zavinenej 
pandémiou Covidu sa podarilo streč-
nianskym volejbalistom opäť zorgani-
zovať turnaj pre domácich volejbalo-
vých nadšencov. Táto akcia s názvom 
Halloweenský pohár 2022  sa konala 
26. novembra v obecnej telocvični. 
Zúčastnilo sa jej 24 hráčov, ktorí boli 
rozdelení do 4 družstiev. Tomuto veľ-
kému záujmu sme sa po takej  dlhej 
pandemickej turnajovej pauze naozaj 

veľmi potešili ;-).  Vo výbornej atmo-
sfére podporenej skvelými športo-
vými výkonmi si víťazstvo na tomto 
turnaji odnieslo družstvo v zložení : 
Timea Ovečková, Marcus Chovanec, 
Miška Zaťurová, Jakub “Behy” Beháň, 
Michal Mač a Jaroslav Štefko. Víťazom 
srdečne gratulujeme a už teraz sa te-

Halloweenský turnaj strečnianskych volejbalistov

šíme na ďalšie podujatie takéhoto 
športového charakteru, ktoré sa usku-
točni v našej obecnej telocvični 17.12. 
V neposlednom rade posielame veľké 
poďakovanie všetkým, ktorí sa podie-
ľali na príprave a organizácii tohto 
podujatia.

Ďakujeme.     J.Š.
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 15. decembra 2022 v náklade 
720 kusov. Za obsahovú časť materiá-
lov zodpovedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008

Po dlhých dvoch rokoch kovidových 
opatrení  sa v roku 2022 minikárová 
sezóna znova naplno rozbehla. Pravi-
delný servis minikár a tvrdý tréning 
pretekárov na kopci Zvonica v Strečne 
a pod Polomom v obci Stráňavy  pri-
niesol zaslúžené ovocie.

Naši športoví rozhodcovia Michal 
Oberta zo Strečna a Michal Piroha zo 
Stráňav postavili zakaždým náročné 
tréningové bójkové úseky a oplatilo 
sa. Chlapci sa zdokonaľovali každým 
tréningom a ich výsledky sú skve-
lou prezentáciou náročnej športovej 
prípravy, prístupu a zodpovednosti 
samotného pretekára. Tu vidieť, že 
podpora rodičov a chuť viesť deti k 
športu naozaj stojí za to.  

V novembri 2022 sa v Nitre usku-
točnilo slávnostné vyhlásenie víťazov 
- majstrov volantu pod záštitou Slo-

venského automobilového motoristic-
kého športu. Celým galavečerom nás 
sprevádzal športový komentátor Alex 
Štefuca, atmosféra bola vynikajúca a 
naši športovci si to skvele užili.

V klube máme 5 pretekárov a hneď 
traja z nich sú majstri volantu vo 
svojej kategórii za rok 2022. Svojimi 
výkonmi skvele reprezentujú nielen 
seba, ale taktiež aj obec Strečno, kto-
ré nás podporuje a vychádza nám v 
ústrety pri tréningoch.

V najmladšej kategórii M1 (od 4 do 
8 rokov) sa majstrom Slovenska stal  
Michal Piroha. Jeho brat Tomáško Pi-
roha obsadil pekné 6. miesto v poradí.

Krásny úspech pretekárov Minikárového klubu Strečno
V kategórii M2 (od 9 do 12 rokov) 

zvíťazil a stal sa za rok 2022 maj-
strom Matej Oberta, no a ďalší titul 
majstra volantu za rok 2022 získal v 
kategórii M3 (od 13 do 16 rokov) Mi-
chal Oberta.

Juraj Oberta obsadil v kategórii M5 
(od 21 rokov vyššie) pekné šieste 
miesto.

Chlapcom blahoželáme k športovým 
výsledkom a do novej sezóny 2023 
prajeme ďalšie športové úspechy. 

Zároveň želáme všetkým krásne a 
pohodové prežitie vianočných sviat-
kov v kruhu svojich blízkych.

Minikárový klub Strečno

Každý z nás má v živote svoje tajné priania a je šťastný, ak 
sa mu splnia. A práve aj mne sa takýto splnil, keď z príleži-
tosti môjho životného jubilea  som dostal darček navštíviť 
futbalové stretnutia v Anglicku, kde som bol po prvýkrát. V 
stredu 9.11. to bolo stretnutie Carabao Cup – Ligový pohár 
Liverpool FC – Derby County, ktorý skončil síce bez gólov, 
no na PK zvíťazili domáci 3:2. Nešlo možno o ten výsledok, 
ale o celkovú atmosféru stretnutia, či to bolo pred, počas 
alebo po stretnutí. Emotívnym zážitkom bola návšteva An-
field Stadium na druhý deň v jeho útrobách. Prešli sme kom-
pletne priestormi štadióna, pripomenuli nám jeho históriu 
a prešli sa šatňami, press centrom i ostatnými priestormi 

až po východ na 
trávnik štadió-
na. Pekný záži-
tok sme zažili i v 
meste Liverpool, 
v ktorom sme si 
pozreli historické  
centrum mesta 
a návštívili The 
Beatles múze-
um. Už poobede 
sme sa presunuli 
vlakom na druhé 
stretnutie pohára  
Manchester Uni-
ted - Aston Villa, v 

ktorom domáci až 
v druhom polčase 
otočili výsledok na 
4:2.  Senzáciou pre 
nás bolo to, že za 
domácich nastúpil 
po prvýkrát po pre-
stupe z Newcastlu  
Martin Dúbravka. 
Na stretnutí som 
prvýkrát zažil viac ako 75 000 divákov, ktorí vytvorili skve-
lú atmosféru. Ďakujem všetkým za splnenie môjho futbalo-
vého sna.            Štefan Tavač

Splnený sen


