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Od jesene minulého roka prebieha 
vypracovanie projektových dokumen-
tácií (PD) budúcej infraštruktúry pre 
vydanie územného rozhodnutia (ÚR) 
a stavebného povolenia (SP). Doku-
mentácie pozostávajú z projektu ko-
munikácií (cesty a chodníky), dažďo-
vej kanalizácie zo spevnených plôch, 
rozšírenia splaškovej kanalizácie a 
vodovodu + domových prípojok k hra-
nici budúcich stavebných pozemkov, 
rozšírenia STL plynovodu, rozšírenia 
el. distribučnej siete s domovými prí-
pojkami, verejného osvetlenia, rozhla-
su a ďalšieho technického zabezpeče-
nia. 

Koncom roka boli na návrh projek-
tanta realizované geodetické práce 
polohopisného a výškopisného za-
merania (členitosť terénu) a inži-
nierskogeologický a hydrogeologický 
prieskum územia za účelom zistenia 
skladby horninového podložia a tiež 
zistenia výšky spodnej vody v tejto 
oblasti, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 
už od 2 metrov. To môže byť kompli-
káciou pri budovaní dažďovej a splaš-
kovej kanalizácie. 

Predpokladáme, že projekty cestnej 
a inžinierskej infraštruktúry pre ÚR 
a SP by mali byť dokončené do konca 
tohto roka. Rozpočet našej obce neu-
možňuje vybudovať celu infraštruk-
túru v tejto oblasti naraz. Nakoľko sa 
jedná o investíciu v predpokladanom 
náklade viac ako 6 mil. EUR, bude nut-
né ju rozdeliť na jednotlivé etapy. 

Hotové projekty nám určia  poradie 
realizácie jednotlivých etáp, na úrovni 
ulíc, resp. časti ulíc, pričom hlavným 
faktorom pri tomto rozhodovaní budú 

najmä možnosti napojenia na existu-
júcu kanalizáciu, vodovod a elektrickú 
sieť. 

V súčasnosti tiež prebiehajú roko-
vania so SSD(Stredoslovenská distri-
bučná, a.s.) o možnostiach prekládky 
resp. zrušenia stožiarov VN. Na ich od-
porúčanie sme na obci začali zisťovať 
záväzný záujem o realizáciu budúcej 
elektrickej prípojky na jednotlivé par-
cely. Záväzný záujem je potrebný pre 
SSD, aby sa začali zaoberať s rozšíre-
ním distribučnej siete a s prípojkami 
k jednotlivým pozemkom.  

Ako sme na tom 
s IBV Kamenné

V tejto súvislosti preto žiadame 
vlastníkov parciel na IBV Kamen-
né, aby svoj záväzný záujem o re-
alizáciu budúcej elektrickej prí-
pojky oznámili čo najskôr na tel.č. 
0902 340 494, prípadne na mail: 
starosta@strecno.sk.  Zoznam záu-
jemcov bude predložený SSD a ná-
sledne, po výzve SSD bude potreb-
né vlastníkmi pozemkov zaplatiť 
pripojovací poplatok. Od toho bude 
závisieť, ako rýchlo sa pohneme s 
budovaním infraštruktúry. 

Dušan Štadáni, starosta obce

Fašiangy a fašiangový 
sprievod 

V sobotu 18. februára sa v našej 
obci, aj napriek nepriaznivému poča-
siu, konal veselý fašiangový sprievod 
v zástupe rôznych pestrofarebných 
masiek. Fašiangový sprievod bol tento 
rok ozvláštnený konským záprahom. 
Nechýbal tradičný hudobný sprievod 
skupiny Krakovské kvarteto.

Pokračovanie na 16. strane »
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Dňa 25. januára 2023 oslávili  krásne 
jubileum – 50 rokov spoločného živo-
ta manželia Jozef a Jožka Capekovci. 
Je to udalosť, ktorej oslava je dopriata 
máloktorým manželským párom. 

K tomuto sviatku sme im prišli, spo-
lu s pánom starostom, zablahoželať aj 
v mene obce. Jubilujúcim manželom 
prajeme  hlavne veľa zdravia, rodin-
nej pohody a veľa elánu do ďalších 
spoločných rokov. Nech sú naplnené 
láskou, porozumením a spokojnosťou.

Beáta Badibangová 
zástupkyňa starostu

Zlatá svadba

V mesiaci decembri 2022 sociál-
na komisia uskutočnila zbierku, v 
rámci ktorej mohli obyvatelia obce 
priniesť na obecný úrad obnose-
né zimné ošatenie pre deti, mužov 
a ženy. Zbierka bola zameraná na 
pomoc odídencom z Ukrajiny, kto-
rí prebývajú v záchytnom centre v 
Žiline. V rámci tejto aktivity sa vy-
zbieralo veľa krabíc a vriec s teplým 
ošatením, ktoré si prevzali pracov-
níci centra. Aj takého aktivity ma 
utvrdzujú v tom, že pomoc druhým 
v našej obci nie je pre mnohých ľudí 
cudzím pojmom. Všetkým veľmi ďa-
kujeme.

Naša ústretovosť a pomoc bola 
ocenená aj poďakovaním Bc. Jána 
Gálika, koordinátora Centra podpo-
ry v Žiline, ktoré tiež zverejnil na ich 
facebookovom profi le.

Beáta Badibangová 
zástupkyňa starostu

Zbierka oblečenia a obuvi 
pre ľudí z Ukrajiny

V roku 2022 sa narodilo 30 detí, 
zomrelo 26 občanov. Počet uzavretých 
sobášov 20. Do obce sa prisťahovalo 
29 ľudí. Odsťahovalo sa 29 osôb. 
K 31.12. 2022 malo Strečno 2594 oby-
vateľov.

Narodení: 


Behul Teo Samec Greta
Nebošková MarietteHolečka Matúš

Samcová Ester Fassinger Sofi a
Sedliaček ViliamDendis Tibor
Syrovatková Nina Brksa Tomáš

Peško Filip Jančo Michal
Tarabová Nina Vahovská Violetta

Rajniaková Tereza Kučera Filip
Tóth Teodor Kadaši Tomáš 

Oberta PatrikHoleša Martin
Slovaček MatejMydlová Melánia

Škripek Samuel Michal Alsaifi  Elias
Surmová IridaĎurana Marco 

Setnický Dávid Ilovská Vanda
Škvarka Arthur Štetiar Matias



Štatistika obce za rok 2022

Zomrelí:

Galadík Ladislav  Tarabová Ľubica
Vintr Jan  Obertová Anna

Ďanovský Peter  Beháň Štefan
Melová Jiřina Honko Lukáš

Šmida Ján  Zichová Mária
Melo Ambroz Ďanovský Peter

Andel Peter  Vojvodová Katarína
Tichý Ján  Tavač Anton

Trnovec Michal  Slováčková Žofi a
Klocaňová Daniela  Taraba Roman
Čuláková Terezia  Obertová Mária

Moravčík Ján  Syarov Dimitar
Dikoš Peter  Ilovský Michal

Najstarší občania s trvalým pobytom, 
starší ako 90 rokov:

Mária Štadaniová
Pavol Chovančík 

Jozef Zicho
Elena Hanuljaková 

Pratáková Anna 
                     Beháňová Anna 

Trhančíková Jaromíra

Erik TóthNatália Kubičková
Eduard UhrinOľga Žilková 

Tomáš KřižLucia Pratáková
Matej TuranMonika Tavačová 

Matej VahovskýBarbora Brandýská 
Michal DorinskýBarbora Samcová

Jozef AdaméJana Chovančáková 
Michal HolubčíkIvana Repáňová

Andrej HaviarMariana Repáková
Juraj MuráňEva Poláčková

Michal KováčikKristína Bačová
Erik StancoLucia Štensová

Martin ŠtetiarBarbora Hrdá
Roman KyselaNicole Bučeková

Martin ŠefčíkMarianna Cesneková
Roman MeloSimona Kollárová 

    Sobáše  


Patrik MeškoĽubica Páleníková
Tomáš RzeszotoVeronika Kopásková
Roman TretiníkVeronika Sokolovská

Samuel ŠuhajdaFrederika Stráňavčinová 

Výsledky referenda, ktoré sa konalo 
v sobotu 21. januára 2023:

Účasť v referende dosiahla za celú 
SR 27,2%. Aby mohlo byť referen-
dum platné, muselo by sa ho zú-
častniť viac ako 50 % oprávnených 
voličov.

Výsledky v obci Strečno: 
Počet oprávnených voličov: 2140 
Počet zúčastnených voličov: 773
(čo činí 36,12 %)
Počet hlasov „ÁNO“ – 758 (98,05 %)
Počet hlasov „NIE“ – 9 (1,16%)

Referendum
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Stavebné úpravy lávky ponad Váh sa 
po dlhých rokoch snaženia sa blížia k 
vytúženej realizácii. 

Bolo prihlásených päť uchádzačov. 
Vybraný úspešný uchádzač bol po 
úplnom vyhodnotení ponúk vyzvaný 
na poskytnutie riadnej súčinnosti k 
uzatvoreniu zmluvy o dielo.

Predmetom zákazky sú stavebné 
úpravy oceľovej priehradovej lávky 
cez rieku Váh medzi obcami Strečno 
a Nezbudská Lúčka. 

Súčasťou diela bude zvýšenie zaťa-
žiteľnosti lávky a úprava parametrov 
pre cyklodopravu. Jedná sa o jeden 
vecne, funkčne a logicky nedeliteľný 
celok.

Rekonštrukcia viac ako šesťde-
siatročnej lávky cez Váh je súčasťou 
cezhraničného projektu „Zvýšení 
přístupnosti a bezpečnosti ke kultur-

ním památkam v česko – slovenském 
pohraničí.“

Vedúcim projektovým partnerom 
programu Interreg V-A Slovenská re-
publika – Česká republika je Morav-
skoslezský kraj. 

Hlavným projektovým partnerom je 
VÚC ŽSK a projektovým partnerom je 
Obec Strečno. 

Hlavným projektovým zámerom na 
slovenskej strane je pokračovanie bu-
dovania cyklotrasy Žilina - Martin. 

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

Odber krvi
Prvý tohtoročný odber krvi vyšiel 
na dátum 17. februára. Bol organi-
zovaný miestnym spolkom Sloven-
ského Červeného kríža.
Odberu sa zúčastnilo 34 bezplat-
ných darcov, medzi ktorými bolo 
päť prvodarcov.
Odber vykonávali pracovníci mobil-
nej Národnej transfúznej jednotky 
zo Žiliny v sále kultúrneho domu.

O hladký priebeh zorganizovaného 
podujatia sa postarali zástupcovia 
MS SČK:

Eva Vojvodová
Milada Lievajová 
Lenka Vojvodová.

Zoznam darcov:
 Janka Číšková

Ing. Július Ilovský
Bc. Dušan Štadáni
Dmytro Borovikov

Juraj Oberta
Peter Vlček

Michal Zajac
Andrej Magál

Iveta Magálová
Peter Kováč

Dana Špalková
Samuel Beháň

Juraj Samec
Radoslav Klocáň

Anton Kysel
Iveta Ondáková

Patrik Melo
Stanislav Mojský

Eva Balcarová
Tomáš Pauliny
Peter Kazimír

Ivan Tavač
Ľubomír Bukovinský

Eva Štadániová
Michaela Bukovinská
Vladimír Bukovinský

Filip Fabuľa
Marián Beháň
Iveta Tarabová

Prvodarcovia:
Silvia Čurjaková
Eliška Špalková
Jana Židuliaková
David Badibanga

Silvester Košík

Všetkým darcom, prvodacom, 
pracovníkom NTJ 

a členom miestneho spolku 
patrí veľká vďaka!

Lávka ponad Váh

Koniec starého roka 2022 sme ko-
nečne po dvoch rokoch opäť oslávili 
vo dvore kultúrneho domu podáva-
ním punču a kapustového guľášu. 
Tento rok sa akcia  niesla v znamení 
dobrovoľného príspevku, ktorý bol 
venovaný na dostavbu krížovej cesty 
v Strečne. Nový rok sme privítali s 
ohňostrojom a s hudbou.
Chcem sa poďakovať poslancom OZ: 
Jankovi Trnovcovi, Ivanovi Melovi, 
Vojtovi Obertovi, Mirovi Kubovi za 
pomoc pri organizovaní akcie. 
O hudobný doprovod sa postaral 

Ľubko Bukovinský ml. a rodina Ľu-
bomíra Bukovinského st. pripravila 
výborný kapustový guľáš.    

V neposlednom rade ďakujem tým, 
ktorí sa rozhodli fi nančne prispieť 
na zbierku. Výťažok z dobrovoľnej 
zbierky vo výške 500 € bol starostom 
obce a zástupkyňou starostu odo-
vzdaný vdp. Michalovi Kebluškovi, 
správcovi farnosti v našej obci. 
      Ďakujeme.

Badibangová Beáta 
zástupkyňa starostu

Silvestrovský punč

Lávka ponad Váh
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Spustenie prevádzky železničného 
úseku Žilina – Poprad ako súčasti 

Košicko - bohumínskej železnice 8.de-
cembra 1871 umožnilo obyvateľom 
Strečna a okolitých dedín podstatne 
rozšíriť možnosti obživy. Bola pre ich 
životy obrovským pozitívom. Rušne na 
parný pohon s horúcimi iskrami letia-
cimi z ich komínov, v spojení s aj nám 
známym burácajúcim juhovýchodným 
vetrom fúkajúcim v našej oblasti, pred-
stavovali pre obyvateľov Nezbudskej 
Lúčky, bývajúcich v dreveniciach posta-
vených pozdĺž železničnej trate, obrov-
ské nebezpečenstvo. V sobotu, 3.febru-
ára 1900, mali obyvatelia Strečna pred 
sebou hrôzostrašný pohľad na požia-
rom zasiahnutú celú Nezbudskú Lúčku. 

Národnie noviny, vydávané v Turčian-
skom sv. Martine, roč. XXXI, číslo 15, 
už v utorok 6. februára 1900 v rubrike 
Dopisy informovali svojich čitateľov o 
hroznom nešťastí v Nezbudskej Lúčke. 
Autorom podrobnej správy s jasným 
udaním príčiny nešťastia a prosbou o 
fi nančnú podporu pohorelcom bol dok-
tor Dušan Makovický, ktorý v tom čase 
pôsobil ako praktický lekár v Žiline: „V 
Nezbud-Lúčke, dedine proti Strečnu, pri 
samej Košicko - bohumínskej železnici 
ležiacej, stalo sa hrozné neštastie. V so-
botu, 3. t. m., ráno o 3. h. od iskier ruš-
ňa nákladného vlaku chytila sa slamená 
strecha na jednom humne — hlásnici to 
pekne videli — a skoro celá dedina ľahla 
popolom. Zhorel aj päťročný chlapček, 
po štvoro rožného statku a ošípaných, 
7 oviec. Ľudia si ani len šaty neratovali, 
povyskakovali z postieľ v košeliach. 4—5 
rodín zostalo holých a bez prístrešia; len 
tri domy nezhorely. Rušne nákladných 
vlakov kúria teraz, v nedostatku sliezske-
ho, šalgotarjanským uhlím, ktoré veľké 
iskry hádže a ďaleko ich metá, a na ko-
míny nedali „Rauchfängerov“ (pozn. red.: 
lapač iskier). Už deň predtým o 10. hod. 

predpoludním chyta-
la sa od tých iskier 
strecha na zastávke 
nezbuďlúčanskej , 
úradne „Strečnom“ 
zvanej, ale zahasili; 
dnes o pol tretej po-
poludní chytila sa po 
druhy raz. Taktiež 
dnes vo dne chytila 
sa strecha na jednom z pozostalých hu-
mien — zahasili; ale ľudia bolí vraj takí 
rozľútení a rozzúrení, že chceli koľajnice 
pred dedinou povytrhávať. Strážnik že-
lezničný na zastávke si vraj — v obave 
pred novým chytením sa strechy — povy-
nášal daktoré veci z murovaného domu. 
Čo ľudia, nocujúci stisnutí v pozostalých 
domoch a pár humnách? Iskry metalo 
vraj až do Moyša a za vodu do Strečna; 
tu že už aj striekačka mala robotu. V 
Nezbudi od nepamäti nehorelo. Obyva-
telia sú chudobní „Povážania“, chodiaci 
do Turca, Liptova zemiaky kopať. Pred-
bežne ľudia sú vo veľkej biede. Kto chce 
pomôcť, môže poslať príspevok na moje 
meno. Dušan Makovický.“ 

O požiari fatálnej deštrukčnej sily 
písali v najbližších dňoch v krátkych 
správach, ktoré si čitatelia možno ani 
nevšimli alebo len tak preleteli zrakom, 
mnohé rakúsko-uhorské noviny ako 
Feldkircher Anzeiger, Linzer Volksblatt, 
Arbeiter Zeitung, Welt Blatt či Neues 
Wiener Journal. Pomerne podrobnú 
správu so zahmlievaním, resp. ututlá-
vaním, príčiny nešťastia podali noviny 
Feuerwehr-Signale z 13. februára 1900: 
„Obec v plameňoch. Z Varína bola hláse-
ná strašná požiarna nehoda, ktorej obe-
ťou sa stala takmer celá dedina. Dedin-
ka Nezbud-Lucska v Uhorsku, ktorá leží 
vedľa Varína, je zničená požiarom, ktorý 
vznikol z  doposiaľ neznámej príčiny a ší-
ril sa závratnou rýchlosťou podporovaný 
prudkým búrlivým vetrom. Snaha uhasiť 
ho bola neúspešná. Požiar sa nepodarilo 
lokalizovať kvôli horiacim iskrám. Po-
žiar sa rozšíril po celej dedine. Čoskoro 
sa ukázalo, že nie je možné zachrániť 
domy, ktoré boli väčšinou pokryté dre-
vom. Hlavnú pozornosť bolo možné ob-
rátiť iba k zabráneniu ľudských obetí. 
Tieto snahy boli tiež neúčinné! V jednej 
chalupe zhorelo dieťa. Niekoľko ľudí 
bolo ľahko zranených. To, čo sa narýchlo 
podarilo vytiahnuť pred domy, bol na-
hromadený nábytok, ktorý sa však stal 
tiež obeťou plameňov. Strašná búrka 
uprostred plameňov narastala revom vy-
deseného dobytka v stajniach. Iba málo 
krotkých zvierat bolo možné zachrániť, 
väčšina dobytka zahynula v plameňoch. 

Iba päť domov plamene ušetrili. Celá de-
dina sa zmenila na hromadu sutín.“ 

Obyvatelia Nezbudskej Lúčky prišli 
uprostred zimy o všetko. Nezostalo im 
nič. Len holé životy oblečené v tom, čo 
mali na sebe. Kto ich aj s vystrašenými 
deťmi prichýlil, v nesmiernom trápení 
potešil či podal pomocnú ruku, vieme 
len čiastočne. Zrejme rodina a všetci ľu-
dia dobrej vôle v okolí a vtedajší sloven-
skí, národne zmýšľajúci vzdelanci. 

Situáciu dva mesiace po tragédii opi-
suje dopisovateľ Národných novín, 
ročník XXXI, číslo 41, vydaných v Tur-
čianskom Sv. Martine v sobotu 7. aprí-
la 1900. V rubrike „Dopisy“ informuje 
čitateľov o otrasnej skúsenosti autora 
cestujúceho vlakom popri Nezbudskej 
Lúčke, ktorý upozorňuje na totálny ne-
záujem kompetentných pomôcť utrá-
peným obyvateľom Nezbudskej Lúčky 
či, jednoducho povedané, kompenzovať 
to, čo zavinili: „Od Žiliny. Chleba, chleba! 
Poniže varínskej stanice stojí malá dedin-
ka Nezbud-Lučka do zeme vyhorená. Ako 
je zistené, oheň povstal viac ráz násled-
kom iskier, vyhodených zo železničného 
rušňa. Darmo bránili sa dedinčania, dar-
mo strážili si celý deň a noc svoje krovy, 
okrem dvoch - troch stavísk dedina leží v 
popoli. Včera, keď cestoval som vlakom 
zo Žiliny do Vrútok, videl som úžasný, 
srdce rozrývajúci obraz: pozdlž železnič-
nej dráhy stálo do dvesto otrhaných, bo-
sých, zimou vyziabnutých detí s vystre-
tými rúčkami a zúfalým krikom, plačom 
volaly na cestujúcich: chleba, chleba! Čo 
silnejší chlapci pobehli kúsok za vlakom, 
dievčatká stály rozostrúc svoje modré, 
deravé zásterôčky. Nebolo to žobranie, 
nie ani vydieranie „grajciarika“, bol to 
skutočný výkrik hladom trpiacich za 
chlebom. A koľko ponosy vyznievalo z 

Požiare v Nezbudskej Lúčke

Stará železničná zastávka Strečno v Ne-
zbudskej Lúčke
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toho kriku: vy ste nás podpálili, vy nám 
dajte chleba. Železný kolos ľahostajne 
zahvízdol na celú túto mizériu a vtytlal 
sa rýchle do strečianskeho jasku (tune-
lu). Ako som počul, železnica nedá žiad-
nej náhrady za škodu ňou zapríčinenú; 
bohatí účastinári Košicko - bohumínskej 
dráhy nestarajú sa o cudzie žalúdky a 
najmä ak sú to žalúdky slovenských detí. 
„Femka“*, ktorá vydržiava „na zaopatre-
nie“ slovenských detí i v samom Strečne 
ducha otravujúcu „óvodu“(materskú 
škôlku), tiež neurobí ničoho na záchranu 
slovenských deťúreniec. Nuž pomáhaj-
me si sami i Pán Boh nám pomôže! Kto 
núdznym daruje, tomu Boh stonásobne 
vráti. Myslím, že pán dr. Dušan Mako-
vický v Žiline vďačne sprostredkuje mi-
lodary poslané vyhorelcom.“ (pozn.red.: 
*FEMKE bol Hornouhorský maďarský 
vzdelávací spolok, ktorý prevzal maje-
tok zhabaný zrušenej Matici slovenskej 
a bol založený v roku 1883 Bélom  Grü-
nwaldom, jedným z hlavných teoretikov 
pomaďarčenia Slovákov ako národa. 
Spolok viedol kurzy maďarčiny, pred-
stavenia maďarských umelcov, zakla-
dal maďarské materské školy - óvody a 
sťahovanie slovenských sirôt na Dolnú 
zem, kde deti často pracovali ako sluho-
via na maďarských gazdovstvách.)

9. augusta 1931 sa situácia v Nezbud-
skej Lúčke zopakovala. SLOVENSKÝ 
DENNÍK, ročník XIV, číslo 182,  vydaný 
v Bratislave v utorok 11. augusta 1931 
informuje: „Zase požiar slovenskej  de-
diny.  Zo Žiliny 10. augusta. V nedeľu 9. 
augusta dopoludnia vypukol oheň v obci 
Nezbud Lúčka neďaleko Žiliny. Oheň vy-
pukol u roľníka Solára a veľmi rýchlo sa 
rozšíril. Vznikol asi tak, že odletela iskra 
z lokomotívy vlaku, idúceho na neďa-
lekej trati. Dopadla patrne na strechu 
Solárovho domu. Ačkoľvek sa hneď do-
stavily mnohé hasičské sbory z okolia, 
vyhorelo predsa len 18 obytných stavaní 
s priľahlými hospodárskymi budovami. 
Obec Nezbud Lúčka je malá dedina a 
vyhorela temer polovica obce. Požiarom 
je poškodená i miestna rímsko-katolícka 
obecná škola.“ 

O nešťastnej udalosti informovali 
svojich čitateľov aj zahraničné médiá 
ako Volksfreund, Das Kleine Blatt, Sal-
zburger Wacht, Reichspost, či Wiener 
Zeitung. 

SLOVENSKÝ DENNÍK, ročník XIV, číslo 
245, ktorý vyšiel v Bratislave, v sobotu 
24. októbra 1931, informuje svojich či-
tateľov o poskytnutí finančnej pomoci 
„Zemedelskej rady“ poškodeným roľ-
níkom z Nezbudskej Lúčky: „Podpory 
Zem. rady obciam postihnutým požiar-
mi. V Bratislave, 23. okt. — Po katastro-
fálnych  škodách spôsobených nebezpeč-
ným živlom požiarovým. Podľa zpráv 

došlých predsedníctvu Zemedelskej rady 
v nedávnej dobe boly katastrofálne po-
stihnuté požiarom obce Nezbudská Lúč-
ka, ... Zemedelcom následkom požiaru 
na existencii ohrozeným z prostriedkov 
zvláštnych fondov  sriadených pri Zeme-
delskej rade, udelené boly podpory k za-
kúpeniu najnutnejších životných potrieb 
a k účelom stavebným. Rozhodnutím 
predsedu Zemedelskej rady dr. M. Bellu 
pre postihnutých zemedelcov bolo obci 
Nezbudská Lúčka 20.000 Kč pridelené. 
Uvedená čiastka zaslaná bola príslušné-
mu okresnému úradu cieľom, rozdelenia 
medzi postihnutých zemedelcov.“ 

Pomoc prišla zo strany štátu a rôznych 
organizácií. O požiarom postihnutých 
ľudí sa zaujímala aj dcéra vtedajšieho 
československého prezidenta Tomáša 
G. Masaryka Alice Masaryková a neča-
kane v auguste 1931 navštívila Nezbud-
skú Lúčku. 

Slovenská krajina, ročník 1931, číslo 
196, piatok 28.augusta 1931: „Predsed-
kyňa Čsl. Červeného kríža dr. Alica Ma-
saryková v Nezbud Lúčke. Dr. Alica Ma-
saryková predsedníčka Čsl. Červ. kríža, 
ktorá dlie teraz v Bystričke pri Turč. Sv. 
Martine, navštívila v útorok požiarom 
postihnutú obec Nezbud Lúčka, aby sa 
presvedčila o postupe podpornej akcie 
a o katastrofe samotnej. Obyvateľstvo, 
ktoré bolo návštevou prekvapené, preja-
vovalo neskrytú radosť nad príchodom 
čestnej predsedníčky našej humánnej 
inštitúcie a nad záujmom, ktorý o osud 
pohorelých prejavila.“ Slovák, ročník 
XIII, číslo 194, Bratislava, sobota 29. 
augusta 1931: „Alice Masaryková vo vy-
horelej Nezbud-Lúčke. Zo Žiliny sa nám 
oznamuje, že Alice Masaryková, ktorá le-
tuje teraz so svojím otcom, prezidentom 
republiky, na Bystričke, navštívila ako 
predsedníčka Červeného kríža požiarom 
postihnutú obec Nezbud-Lúčka, aby sa 
presvedčila o postupe podpornej akcie a 
navštívila požiarom postihnutých. Alice 

Masarykova prišla do Nezbud-Lúčky bez 
predbežného oznámenia a jej prítom-
nosť bola radostným prekvapením pre 
pohorelých.“ 

Ďalší požiar Nezbudskej Lúčky 26. 
apríla 1945 už nespôsobila iskra z ko-
mína parného rušňa, ale ruky človeka, 
nezvaného hosťa. V kronike obce Ne-
zbudská Lúčka je o tejto udalosti dra-
matických časov oslobodzovania našej 
oblasti záznam: „Ráno 26. 4. 1945 sle-
dovali obyvatelia obce postup soviet-
skych tankov v smere Varín – Gbeľany a 
tiež boje vojakov 1. čs. armádneho zbo-
ru okolo Strečnianskeho hradu a vrchu 
Zvonica. Nemci sa zdržali v obci ešte celý 
deň, čo sa im stalo osudným. Oslobodzo-
vacie jednotky ich zaskočili v Strečne i od 
Varína a tak im nezostalo iba ustúpiť po 
rozvodnenom Váhu. Pred ústupom však 
ešte podpálili obec a donútili niekoľkých 
obyvateľov, aby im ukázali cestu dolu Vá-
hom cez plytčiny. Požiar natoľko osvietil 
hladinu Váhu, že väčšina z ustupujúcich 
padla za obeť streľbe oslobodzovacích 
jednotiek. Pri prestrelkách zahynuli tiež 
dvaja obyvatelia Nezbudskej Lúčky a po-
žiar zničil 16 rodinných domov.“ Streč-
niansky kronikár František Piovarči o 
tejto udalosti píše: „Ustupujúce nemec-
ké vojsko večer o 22.00 hod. zapálilo 
obec Nezbudskú Lúčku. Niektorí občania 
spustili laná na verejnom prievoze do 
vody Váhu a vojsko prechádzalo cez Váh 
držiac sa za opasky v dlhých reťaziach. 
Bezhlavý ústup posledných vojakov z na-
šej obce. Zdraví i ranení, pešo i na vozoch 
prestali paľbu a o polnoci bola už naša 
obec prázdna. Za vodou v Nezb. Lúč-
ke obec horela až do ranných hodín. V 
Strečne nebolo mnoho ľudí, ktorí by túto 
poslednú noc boli spali. Každý s napä-
tím sledoval, či nevypukne oheň aj u nás. 
Nemci tak náhle ustúpili, že nemali ani 
času obec podpáliť. Chlapi, ženy i mládež 
s napätím čakali na osloboditeľov.“ 

-AM-
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Zima v tomto roku naplno ukázala svoju silu koncom ja-
nuára. Vysoká nádielka snehu a silné mrazy ohrozujú nie-
len človeka, ale aj zvieratá v lese. To je čas núdze, keď je 
potrebné a dôležité starať sa o ne.

Už minulý rok sme sa v spolupráci s pánom horárom Šta-
dánim niečo naučili o prikrmovaní zveri. Aj tento rok sme 
ho požiadali o spoluprácu pri kŕmení a bol tomu veľmi rád. 

V mesiaci január sa s deťmi v škôlke spoločne učíme o les-
nej zveri a ich potrebách v zime. Spoznávame stopy zvierat 
a aj význam a spojenie živočíšnej a rastlinnej ríše práve pri 
zimnom prikrmovaní. Deti z triedy Lienok a Lastovičiek 
priniesli dostatok potravy z vlastných príbytkov. Seno, jabl-
ká, kukuricu a suchý chlieb. Cesta nás potrápila, nakoľko 
chodníky v obci a úseky cesty smerom do Jám, na ktorých 
vyviera spodná voda, boli zľadovatelé. Lúky pod Špicákom 
sa zasa krásne ligotali mrazom.

Krmelec sme naplnili potravou a p. Štadáni priniesol plné 
vreco sena, ktoré dali s deťmi spoločne do srnčieho krmel-
ca. Kukuricu deti rozvešali po okolitých kríkoch. Pán horár 
nám predniesol krásnu detskú báseň o zvieratkách a me-
siacoch v roku ešte z jeho školských čias. Pozorovali sme 
stopy zveri. Aj fotograf Palko Ďurčo sa k nám pridal a za-
chytené momenty na fotografi ách sú z jeho dielne.

A opäť nás čakala náročná a zľadovatelá cesta domov, do 
škôlky. Sme radi, že sme ju zvládli bez vážnej nehody a s  
dobrým pocitom, že sme urobili dobrý skutok pre zvierat-
ká v našich lesoch.

Prosím vás, ak máte radi prechádzky do lesa, nezabudnite 
s deťmi na zvieratká. Zima sa ešte neskončila.

Za MŠ v Strečne Ľ. Kučerová

Zvieratká v lese potrebujú našu pomoc

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v 
Materskej škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príj-
mov neziskovej organizácii, u nás prostredníctvom Nadá-
cie Spoločne pre región. 

Prosíme Vás o aktívnu spoluprácu ako pomôcť mater-
skej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje. Tento dar Vás nič 
nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. 

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpo-
ru v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%. 

Ceníme si Vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za 
rozhodnutie venovať našej Materskej škole 2%. 

Kolektív MŠ.

Vážení rodičia a priatelia materskej školy

 Z našej Materskej školy
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Každý z nás bol neraz dieťaťom a spomína si na karne-
val v materskej škole. Veď mesiac február sa nesie vznení 
radosti a veselosti. A čo sa konalo 2.2.2023 u nás v škôlke?  
Bol to bál, či dáky karneval? 

,,Pozor, pozor, práve dnes,
začína sa veľký ples.

Berte masky, je tu bál,
rozkrútime karneval.“

Aj u nás bola veľká slávnosť, karneval. Materská škola 
sa zrazu ocitla v rozprávkovom svete plných zaujímavých   
masiek. Bola to slávnosť nielen pre deti, ale aj pre pani 

FAŠIANGY TURÍCE

Aj keď deti z našej MŠ sú ešte maličké, zahrali sme sa na 
fašiangový sprievod v maskách po našom malebnom Streč-
ne. Dňa 16. februára, v jeden krásny februárový štvrtok, sa 
Žabky, Lienky a Lastovičky vybrali do strečňanských ulíc. 
Premenili sa na čertíkov, princezné, medveďov, nevesty, 
žabky a ešte mnoho iných fašiangových masiek. 

Za hlasného spevu, kriku a zvukov všetkých hudobných 
nástrojov, ktoré sme v škôlke našli, sme robili radosť nie-
len všetkým okoloidúcim, ale aj tým, ktorí si nás pozvali. 
Za ochotu sme boli odmenení, a napriek tomu, že sme ne-
zberali vajíčka, klobásku, slaninu a inú „ po-
živeň“, priniesli sme si do škôlky plné koše 
sladkých výslužiek. Za triedu Lienok chceme 
poďakovať všetkým starým rodičom a rodi-
čom za sladké pohostenie. Za teplé, voňavé 
šišky, za výborný čajík s medom a citrónom 
a všetkým, ktorí akýmkoľvek sladkým poku-
šením prispeli do našej „košíkovej zbierky“.

Počasie nám prialo, vetrík si zdriemol, a 
tak sa mohli všetky tri triedy s nadšením vy-
dať do ulíc. A veru, kus sme prešli poriadny, 
radosti sme rozdali všade okolo, a koše plné 
sladkostí sa až prehýbali pod ich váhou.

V neposlednom rade treba vychváliť nie-
len pani učiteľky za ich ochotu absolvovať 

učiteľky. Každý predstavoval krásnu, niekedy aj neznámu 
masku. Vystriedali sa tu rôzne fašiangové masky. Niektoré 
boli aj ručne vyrobené. 

Chceme pochváliť tých, ktorí sa podieľali na výrobe tých-
to úžasnych masiek. Bol to naozaj deň plný radosti, smie-
chu, zábavy, spoločného tancovania a rozžiarených det-
ských očiek. Každé dieťa, maska bola odmenená diplomom 
a sladkou odmenou, za ktorú ďakujeme rade rodičov (p. 
Šimakovej). Už teraz sa tešíme na ďaľší ročník karnevalu.

Mgr. Miroslava Melová, za kolektív MŠ

s takým nadšením prvý ročník fašiangového sprievodu po 
Strečne, ale hlavne deťúrence, ktoré síce na záver sprievo-
du už boli poriadne unavené, lebo v nohách už mali pek-
ných pár kilometrov. Ani jedno sa však nesťažovalo, že ho 
bolia nožičky, že je unavené, že mu je teplo, že sa mu dá 
cikať...

Veríme, že aj tie ďaľšie ročníky nám prinesú toľko rados-
ti, dobrej nálady všade navôkol a veľa úsmevov na tvárach 
detí aj dospelých.

Za MŠ napísala Ivana Prieložná

Fašiangový sprievod v MŠ
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V uplynulých jesenných a zimných mesiacoch sme spolu 
s členmi OZ Hajov stihli usporiadať viaceré podujatia. Pre 
naše deti, pre našich členov, ale samozrejme aj pre Vás, ve-
rejnosť.

Prvé väčšie podujatie určené nielen členom Hajova, ale aj 
širokej verejnosti bola Katarínska tancovačka 26.11.2022. 
Myslím, že všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili sa pred ad-
ventom poriadne vyskákali a užili si to ako aj my. A boli 
to hostia nielen zo Strečna, ale aj z Tepličky, z Nezbudskej 
Lúčky, Z Považskej Bystrice, z Rajca. Do tanca  nám hrala ĽH 
Hanuliakovci a aj DJ Bukovinský. Ponúkli sme nielen hud-
bu, ale aj tradičné zábavové hry aj tradičný šenk. Program, 
tombola aj guláš boli fajnové a večer sa minul ani nevieme 
ako. Zrazu bolo ráno. Ďakujeme všetkým rodičom sponzo-
rom a priaznivcom za podporu podujatia. Katarínsku tan-
covačku určite zopakujeme aj tento rok, tak sa máte na čo 
tešiť. 

Ďalšie dve veľké podujatia, ktoré sa konali pod záštitou 
OZ Hajov boli Strečanské fajnové vianočné trhy a veľký 
program FSk Hajov a Hajovček pod názvom „Duša je vždy 
mladá“. Akcie sa konali v ten istý deň počas tretej advent-
nej nedele. Na trhoch to už tradične rozvoniavalo všetkými 
vôňami, okoštovať sa dalo naozaj všetko, na čo si človek 
spomenul. Samozrejme, nechýbali ani tradiční remeselníci 
z našej obce. Každému jednému ďakujeme za ich účasť na 
podujatí. Aj vďaka nim sa bolo na čo pozerať, bolo čo kupo-
vať a hlavne, bola to príležitosť stretnúť sa. Súčasťou trhov 
bol aj krátky kultúrny program, ktorý si pre vás pripravili 
SS Jesienka zo Strečna, ŽSSk Zvonica, FSk Hajov a SS Marína 

zo Zvolena. Odzneli koledy a jarmočné 
piesne, ktoré dotvorili pravú atmosfé-
ru Vianoc.

Po zotmení sa naplnila sála kultúrne-
ho domu. Program „Duša je vždy mla-
dá“ sme už viackrát spomínali. Toto 
bola jeho tretia repríza a aj napriek 
tomu bola sála plná ľudí. Sme radi, že 
ste prišli a omladli pri nás. Tentokrát 
bola hosťom ŽSS Marína zo Zvolena. 
Kamarátky, ktoré veľmi radi prijali po-
zvanie a obohatili náš program svojim 
repertoárom. Pozvanie na program 
prijal aj Jaroslav Moravčík, tanečník- 
sólista Sľuku, choreograf, rodák z 
obce Stráňavy, ktorý má svoje korene 
aj u nás v Strečne. Jeho stará mama a 
mama pochádzali z Krakova v doline. 
Bol milo prekvapený a nadšený našim 
prístupom k uchovaniu tradícií a na-
turelu našich ľudí v takýchto progra-

moch. Ponúkol nám pomoc a spoluprácu, na čo sa tešíme. 
Chceli by sme poďakovať rodičom, ktorí v tento deň aj na-
priek vysokému predvianočnému času venovali svoj čas 
nám. Roboty bolo veľa aj v kuchyni, v sále, pri deťoch aj v 
stánkoch vonku. Vážime si, že vždy s ochotou podajú po-
mocnú ruku. 

Po Vianociach v  novom roku sme v skupinách Hajov a 
Hajovček nabehli do starých koľají. Nezaháľame, tancuje-
me, hráme a spievame poctivo každý týždeň. Malé deti sa 
znova pripravujú na súťažnú prehliadku detského folklóru 
a veľkí poctivo trénujú a tvoria programy. Čaká nás nová 
sezóna plná vystúpení a festivalov doma aj v zahraničí, na 
ktoré sa tešíme.

8. 2. 2023 sme boli pozrieť a na Fašiangy potešiť progra-
mom „susedov ve Varíne“. Sme radi, že po dlhšej odmlke 
spôsobenej pandémiou sme znova nadviazali kontakt.  Po-
nuku vystúpenia sme ochotne prijali. Tomuto vďačnému 
obecenstvu sme sa predviedli takmer hodinovým progra-
mom. Sme radi za túto spoluprácu a tešíme sa na ďalšie 
stretnutia. 

V nedeľu 12. 2. 2023 odznela v relácii „Studnička“ na rá-
diu Regina Stred krásna relácia o obci Stráňavy. Autorka 

Občianske združenie Hajov a jeho aktivity v závere roku 2022
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ru Vianoc.
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bola hosťom ŽSS Marína zo Zvolena. 
Kamarátky, ktoré veľmi radi prijali po-
zvanie a obohatili náš program svojim 
repertoárom. Pozvanie na program 
prijal aj Jaroslav Moravčík, tanečník- 
sólista Sľuku, choreograf, rodák z 
obce Stráňavy, ktorý má svoje korene 
aj u nás v Strečne. Jeho stará mama a 
mama pochádzali z Krakova v doline. 
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prístupom k uchovaniu tradícií a na-
turelu našich ľudí v takýchto progra-
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programu Andrea Jágerová v spolupráci s OZ Hajov už viac-
krát zavítala do nášho kraja a vznikli krásne relácie o živote 
v Strečne, v Nezbude, v Mojšovej Lúčke v dobách minulých. 
V relácii spomínali viac ako 90. roční ľudia. Justínka Morav-
číková, Rozáli Saganová, Kamil Hruška, Anna Neományová, 
Otília Kadašiová. Krásne spomínania ľudí o živote mnoho-
početných rodín v chudobných domčekoch si môžete vy-
počuť aj archíve rádia Regina. https://www.rtvs.sk/radio/
archiv/1524/1993244.

Ak máte záujem podporiť našu prácu aj 2% z dane bude-
me vďační. Kontaktujte nás mailom a pošleme Vám podkla-
dy. hajovstrecno@gmail.com. Z Vašej podpory pripravíme 
pre deti z Hajova a Hajovčeka vzdelávacie podujatia a tvori-
vé dielne. Radi Vás uvítame na našich podujatiach.

Ďakujeme členom o.z. Hajov, rodičom, priaznivcom, obci 
Strečno za podporu, Nadácii Spoločne pre región, rodičom 
za pomoc a vám ostatným za priazeň.

Za oz. Hajov Malvína Kučerová

V našej knižnici aj v roku 2023 radi privítame našich 
čitateľov a taktiež aj nových priaznivcov literatúry počas 
návštevných hodín pre verejnosť: 

Pondelok: 13,00 – 17,00 hod.
Utorok:  9,00 – 13,00 hod.
Streda:  13,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 9,00 – 13,00 hod.
Piatok:  13,00 – 17,00 hod.
Zápisné za rok 2023: 
Deti základnej školy:  0,50 €
Študenti:  0,70 € 
Dospelý:  1,00 €
Dôchodca:  0,00 €
Návštevníci knižnice si môžu vyberať z bohatej ponuky 

kníh a časopisov a stráviť príjemné chvíle vo vynovenom 
interiéri knižnice.

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

KNIHA HORNÉHO POVAŽIA 2022

Hlasovanie: od 1.marca do 15.apríla 2023
Hlasovacie lístky: 

- v týždenníku MY Žilinské noviny 
- priamo v Krajskej knižnici v Žiline 

- online hlasovací lístok na web stránke krajskej knižnice 
v Žiline

Počas života sa neraz presvedčíme o tom,  že najviac vedia 
povedať príbehy. Povzbuďme sa na jednom, ktorý rozpráva 
istý lekár. „Keď som bol na prvom svätom prijímaní, rodičia 
mi kúpili zlatú retiazku s krížikom a ja som ju stále nosil. Ale 
to bolo všetko. V našej rodine sa nepraktizoval nijaký hlbší 
život viery. V detstve i mladosti som mal všetko, čo som si za-
žiadal. Nepotreboval som si klásť otázky: prečo žijem, kam 
smerujem, prečo utrpenie. Keď  som sa stal lekárom a stre-
tal som sa s utrpením, bral som to ako remeslo. Avšak prišiel 
čas, keď aj do môjho života vstúpilo utrpenie, nastal smútok a 
depresia. Žena mi chcela pomôcť. Spomenula si, že na stred-
nej škole mala spolužiaka, ktorý sa stal kňazom. Pozvala ho 
k nám. Keď som sa s ním rozprával, všimol si moju retiazku. 
Povedal som mu,  že ju nosím od detstva. Vtedy mi kňaz po-
vedal: „Na tejto retiazke vám vysvetlím zmysel života. Táto re-
tiazka je síce zlatá, má cenu ako každé zlato. Ale povedzte mi, 
akú má zlato teraz pre vás cenu? Tá retiazka môže mať pre vás 
veľkú cenu, ak pochopíte, že je spojená s krížom. A najmä, ak 
pochopíte jednu pravdu: život je poklad, ak je spojený s trpia-
cim Kristom.“

Lekár pokračuje: „To ma zasiahlo.“ Potom kňaz vytiahol z 
vrecka malý krížik a podal mi ho so slovami:  „Keďže na va-
šom krížiku nie je telo Pána Ježiša, odteraz sa dívajte viac na 
tento, ktorý vám darujem. Často rozmýšľajte, prečo má Ježiš 
roztiahnuté ramená. Preto, aby objal každého z nás, teda aj 
vás.“

„Tieto slová mi nedali pokoj,“ spomína lekár. „Na druhý deň 
som volal kňazovi. Vykonal som si celoživotnú sv. spoveď.“ 

A lekár končí svoj príbeh takto: „Hoci viem, akú mám diag-
nózu, nikdy som nebol tak šťastný ako teraz. Nikdy nebolo v 
mojom vzťahu k žene a k blízkym toľko pekného, ako teraz. 
A to vďaka tomu, že som pochopil dôležitú pravdu: Život je 
poklad, ak je spojený s trpiacim Kristom.“ 

Vstupujeme do pôstneho obdobia. Je to čas, kedy sa máme 
nielen zriekať zábavy, ale kedy máme byť srdcom viac pod 
Ježišovým krížom. Sú to dni, počas ktorých  si máme uvedo-
movať, že Ježiš má  roztiahnuté ramená na kríži, aby objal 
každého z nás. 

Bratia a sestry, prajem a vyprosujem vám silu žiť  túto vzác-
nu pravdu, lebo jedine ona  prináša v každom období života 
pravý pokoj, ktorý nám neraz chýba a ktorý tak všetci potre-
bujeme.                                        Mons. Mgr. Michal Keblušek, farár

           Vzácna pravda
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   Z našej základnej školy
Všetkovedko
Naši žiaci na prvom stupni si koncom 

novembra preverili svoje vedomosti v 
súťaži Všetkovedko. Do súťaže sa pri-
hlásilo 10 žiakov. Nabrali odvahu do-
kázať, že majú prehľad o svete, vedia 
veľa o prírode, o Slovensku, ovládajú 
slovenčinu, matematiku a angličtinu, 
vyznajú sa aj vo výtvarnom či hudob-
nom umení. Medzi najúspešnejších sa 
zaradila Martinka Dikošová z tretej 
triedy. Každý z nich si zaslúži potlesk. 
Žiaci boli v januári ocenení diplomom 
aj spomienkovým darčekom. (p. Bre-
zániová)

Olympiáda v anglickom jazyku – 
okresné kolo

19.1.2023 sa žiaci našej školy zú-
častnili na okresnom kole olympiády 
v anglickom jazyku. Konalo sa v Žili-
ne na Základnej škole, Martinská 20. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 1A 
(6. a 7. ročník) a v kategórii 1B (8. a 
9. ročník). Našu školu reprezentovali 
Emma Tarabová (6.ročník) a Michal 
Oberta (9.ročník), ako víťazi školské-
ho kola. Svoje vedomosti si preverili v 
teste z gramatiky a slovnej zásoby, ako 
aj v posluchovom cvičení. Zaťažkáva-
júcou skúškou bola rozhodne ústna 
časť, kde museli preukázať svoju vý-
rečnosť v cudzom jazyku a schopnosť 
pohotovo reagovať v dialógu s rode-
ným hovoriacim.

Miško sa stal úspešným riešiteľom, a 
hoci nepostúpili do ďalšieho kola, patrí 
im obom veľká pochvala za ich výkon, 
odhodlanie a skvelú reprezentáciu 
školy aj seba samých. (p. Grešová)

Profesijná orientácia v 8. ročníku 
25. 1. 2023 žiaci ôsmeho ročníka 

absolvovali testy profesijnej orientá-
cie. Cieľom profesijnej orientácie je 
poradenstvo žiakom základných škôl 
a ich rodičom, ktoré je zamerané na 
informovanosť o možnostiach štúdia 
na stredných školách.

Žiaci písali testy pod vedením pra-
covníčok Súkromného centra po-
radenstva a prevencie v Strečne. 
Stretnutia boli dve, na prvom stretnu-
tí vypracovávali testy schopností a 
záujmov a na druhom prebehli indivi-
duálne pohovory žiakov a zákonných 
zástupcov. Na základe vyhodnotených 
testov im bol odporúčaný typ školy a 
odbory, na ktorých by mohli študovať. 
(p. Miháliková)

Popoluška
Dňa 26.1. sme si my, deti zo 4.B triedy 

pripravili pre svojich rodičov prekva-
penie. Nacvičili sme známu rozprávku 
Popoluška. Poctivo sme trénovali tex-
ty, pesničky, tanec i pohyb na javisku. 
Na chvíľu sme sa stali naozajstnými 
hercami pred početným publikom. 
Veľkú radosť sme pocítili pri záve-
rečnom dlhotrvajúcom potlesku od 
vďačného obecenstva. Na záver sme si 
posedeli pri zaslúženej odmene. Pizza 
od rodičov nám veľmi chutila. Ešte 
sme si stihli zahrať spoločenské hry 
v sále kultúrneho domu a večer sme 
sa unavení, ale plní pekných zážitkov 
vrátili domov. (p. Franek)

Lyžiarsky výcvik
Dňa 6.2.2023, sme sa my, žiaci 

šiesteho a siedmeho ročníka, vybrali 
do krásneho lyžiarskeho strediska v 
Jasenskej doline, kde sa nám začínal 
tohtoročný lyžiarsky výcvik. Čakal nás 
celý týždeň plný zábavy, snehu a ly-
žovania. My lyžiari – začiatočníci sme 
sa tešili na to, kedy sa po prvýkrát 
postavíme na lyže a na zjazdovku. A 
veruže to bolo veľmi zaujímavé, ob-
čas náročné. Naučili sme sa chôdzu s 
lyžami, pluhovanie, obraty, prívratom 
či odvratom, prvé nasadanie na vlek, 
prvé ťahanie pomou či prvé zosadanie 
z vleku...Viacerí z nás sme k lyžovaniu 
tak prilipli, že sa stalo našim obľú-
beným športom. My, lyžiari – frajeri, 
sme sa po celý týždeň zdokonaľovali 
v našom lyžiarskom umení, rôznymi 
otočkami, hodinami na snehu a inými 
zaujímavými lyžiarskymi technikami. 
V piatok sme sa všetci zúčastnili pre-
tekov. Boli sme rozdelení do dvoch ka-
tegórií – lyžiar „frajer“ a lyžiar „ide mi 
to“ , osobitne chlapci a dievčatá. Na-
vzájom sme sa povzbudzovali, vyhrali 
tí najlepší, zaslúžene! Všetci sme boli 
veľmi spokojní s celou organizáciou i 
náladou, ktorá tam vládla. Žiaci 6. a 7. 
ročníka

Sánkovačka 4.A, 4.B 
Dňa 8.2 sme si povedali "konečne" a 

vybrali sme sa pod pomník na skutoč-
nú sánkovačku. Celý január sme čakali 
na dobré snehové podmienky a neve-
deli sme sa dočkať. Niekto si priniesol 
sánky, iný boby, mali sme so sebou 
aj taniere, lopáre a dokonca aj dvoje 
boby s volantom. Presun na miesto 
bol zložitejší, lebo na chodníkoch už 
nebol sneh. Na svahu to už však bolo 
o niečom inom. Celú hodinu sme sa 
spúšťali hore - dole, pretekali sme v 
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Pokračovanie na nasledujúcej strane »

rýchlosti, vyskúšali sme aj malý sko-
kanský kopček. Počasie bolo skvelé, 
slniečko sa počas celého sánkovania 
na nás naplno usmievalo. Nakoniec 
sme sa unavení, ale plní zážitkov vrá-
tili do školy. Pevne dúfame, že sa nám 
podarí sánkovačku zopakovať čo naj-
skôr. Deti zo 4.A a 4.B triedy.

Burza informácií
Dňa 9. februára 2023 sa žiaci 9. roč-

níka zúčastnili na Burze informácií v 
Žiline. Žiaci mali možnosť rozprávať 
sa priamo s pedagógmi a študentmi 
z jednotlivých stredných škôl, kto-
rí ochotne odpovedali na ich otázky. 
Naši deviataci tak získali množstvo 
užitočných informácií o možnostiach 
štúdia na stredných školách a o mož-
nostiach uplatnenia sa na trhu práce. 
(p. Ďurišová)

Karnevalový deň
V piatok, 10.2. 2023, sa na našej ško-

le uskutočnil školský karneval. Nálada 
bola skvelá, umocnená dobrou muzi-
kou, ale hlavne nápaditými  a origi-
nálnymi maskami. Fantázii sa medze 
nekládli. Nechýbali  čarodejnice, prin-
cezné, rozprávkové bytosti, rozličné 
povolania od kuchára až po stredo-
vekého kata. Na vymenovanie je toho 
skutočne veľa. Bolo cítiť, že žiaci sa 
na tohtoročný karneval pripravili 
zodpovedne. Bolo ťažké vyhodnotiť 
tú najlepšiu masku, či prestrojenie, 
nakoľko všetky boli kreatívne. Oceni-
li sme všetkých drobným darčekom. 
Karneval sprevádzala dobrá nálada, 
tanec a promenáda. Zaspievali sme si 
aj novovytvorenú hymnu školského 
karnevalu. Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník, ešte vo väčšej pompéznosti. (p. 
Jankovič)

Biologická olympiáda 
Aj v tomto školskom roku prejavili 

žiaci 2. stupňa záujem o Biologickú 
olympiádu. Dňa 12.1. 2023 súťaž od-
štartovalo školské kolo v kategórii C 
- pre 8. a 9. ročník. Súťaže sa zúčast-
nilo spolu 15 žiakov. Na prvých troch 
miestach sa umiestnili: Larika Prielož-
ná (8.r.), Emka Obertová (8.r.) a Sárka 
Pratáková (8.r.). Prvé dve dievčatá 
postúpili do okresného kola, ktoré sa 
konalo v Žiline dňa 14. 2.. Výsledky 
zatiaľ nie sú známe, ale veríme, že sa 
im v tento Valentínsky deň darilo. Bez 
ohľadu na výsledky získali dievčatá 
nové skúsenosti a chuť zapojiť sa do 
súťaže aj nabudúce. V piatok 17. 2. sa 
konalo školské kolo Biologickej olym-
piády v kategórii E. Aj do tejto nároč-
nej kategórie sa zapojili 3 dievčatá: 
Alenka Dubovská (8.r.), Sárka Pra-

táková (8.r.) a Sofka Beháňová (7.r.). 
Súťažili v odbornostiach zoológia a 
botanika. Príprave venovali niekoľko 
mesiacov, počas ktorých sa učili slo-
venské a latinské názvy predpísaných 
druhov, zhotovovali zbierky a naučili 
sa opísať stavbu tela a spôsob života 
50 vybraných druhov rastlín alebo ži-
vočíchov. Veríme, že sa im po náročnej 
príprave podarí postúpiť aj do vyššie-
ho kola súťaže. (p. Polláková)

Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň
Dňa 14. februára sa uskutočnilo 

školské kolo Hviezdoslavov Kubín na 
1. stupni.

Do školského kola postúpili: Aneta 
Vrbková, Aneta Kubíčková, Tatiana Zi-
chová, Ema Verešová, Emma Tavačo-
vá, Darja Gašperová, Sofi a Magočová 
z 2. ročníka, Jakub Taraba, Ella Kont-
šeková, Dávid Dubovský z 3. ročníka, 
Adela Kubičková, Martin Sokolovský, 
Matej Melo, Nela Ritkavová, Matej 
Špalek, Ella Mahútová, Anna Cedzová, 
Terézia Pešková, Viktória Kubičková, 
Líza Popova, Varvara Popova zo 4. 
ročníka. Trojčlenná porota tento rok 
neudelila prvé miesto.

Víťazi v poézii:
2. miesto: Tatiana Zichová (2.), Teré-

zia Pešková (4.B)
3. miesto: Aneta Vrbková (2.), Matej 

Špalek (4.B)

Víťazi v próze:
2. miesto: Darja Gašperová (2.)
3. miesto: Ella Kontšeková (3.), Vik-

tória Kubičková (4.A)
Umiestnení žiaci sa potešili knižným 

odmenám a diplomom. Všetci zúčast-
není žiaci dostali pero s logom školy. 
(p. Brűnnová)

Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
Dňa 14. februára sa u nás kona-

lo školské kolo recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín.

Do školského kola postúpili: Eliška 
Magočová, Mirka Dikošová, Larka Za-
paraniková z 5. ročníka, Adelka Vojvo-
dová, Saška Pialová, Simonka Mazú-
rová, Miško Beháň, Tonko Peško zo 6. 
ročníka, Peťo Kováč, Kubko Kubička a 
Anetka Husáriková zo 7. ročníka, Sa-
binka Klimová, Marek Mojský, Sárka 
Pratáková a Tánička Martiniaková z 8. 
ročníka a Nelka Pratáková z 9. roční-
ka. Súťaž hodnotila trojčlenná porota: 
Mgr. Katarína Srnečková, Mgr. Katarí-
na Štefanková, Mgr. Erika Trnovcová.

V poézii 5.- 6. ročník sme 1. miesto 
neudelili, na 2. mieste sa umiestnil 
Tonko Peško, 3. miesto získala Mirka 
Dikošová.

V poézii 7.- 9. ročník sme 1. miesto 
neudelili, na 2. mieste sa umiestnil Ja-
kub Kubička, 3. miesto získala Sárka 
Pratáková.

V próze 5.- 6. ročník sme 1. miesto 
neudelili, na 2. mieste sa umiestnila 
Simonka Mazúrová, 3. miesto získala 
Eliška Magočová.

V próze 7.- 9. ročník sa na 1. mieste 
umiestnila Nelka Pratáková, keďže v 
tejto kategórii súťažila s prózou sama, 
2. a 3. miesto nebolo udelené. Jej ví-
ťazstvo ju posúva do Okresného kola 
HK v Žiline. 

Umiestnení žiaci dostali knižné ceny, 
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žije v dedine Morukakise vo východ-
nej časti Ugandy (kraj Ngora). Anna 
má troch súrodencov, rada skáče cez 
švihadlo a hráva netbal (ugandská 
loptová hra, niečo medzi prehadzova-
nou a basketbalom). V škole ju najviac 
baví matematika a angličtina. Jej rodi-
čia sa snažia rodinu uživiť pestovaním 
plodín na malom pozemku. Tešíme sa 
na prvý list od Anny, aby sme sa o nej 
dozvedeli viac. (p. Čička)

Beseda s novinárom v základnej 
škole

Dňa 13. 2. 2023 zavítal medzi našich 
žiakov 8., 9. ročníka a žiakov, ktorí sú 
v redakčnej rade školského časopisu 
Hugo, novinár a zástupca šéfredakto-
ra Konzervatívneho denníka Postoj, 
pán Mgr. Imrich Gazda, PhD. Náš hosť 

ktoré zakúpila naša základná škola a 
diplom, žiaci, ktorým sa nepodarilo 
umiestniť si na pamiatku za aktívny 
prístup odniesli pochvalné uznanie a 
pero s logom našej školy. (p. Trnovco-
vá)

Regionálny festival LEGO
Naši druháci, Alex Tavač, Matias 

Chovanec, Adam Perniš, Marko Kubo, 
Olívia Koňárová a Lenka Hrabovská, 
vytvorili 6-členný tím pod názvom 
Veselé mačiatka. Pod vedením Ing. 
Marek Tavača, PhD., ktorý pracuje na 
katedre softvérových technológií na 
Fakulte riadenia informatiky v Žiline, 
sa tento rok prvýkrát predstavili na 
festivale FIRST ®  LEGO ®  League 
Explore v Žilinskej Univerzite v Žiline. 
Deti sa popasovali s obnoviteľnými 
zdrojmi energie, zdokonaľovali si svo-
je konštruktérske zručnosti, tímovú 
prácu a hravým spôsobom získavali 
vzťah k vede a technike. Tento festival 
si veľmi obľúbili a určite sa naša škola 
zúčastní aj budúci rok. Za svoju prácu 
získali cenu za programovanie a pek-
né ceny. (p. Klocáň)

12. ples Základnej školy Slovenské-
ho národného povstania v Strečne

Na piatok, 3.2. 2023, sme sa všetci 
tešili, pretože nás čakal v poradí už 
12. ples Základnej školy Slovenského 
národného povstania v Strečne. Pe-
rinbaba to však trošku prehnala, ne-
beská snehová perina sa jej pretrhla 
a celý sever Slovenska nám zasypal 
biely sneh, ktorí nemierne potešil na-
šich žiakov, pretože už od nasledujú-
ceho pondelka nastúpili na lyžiarsky 
výcvik. Vďaka tejto bielej nádielke 
nám niektorým cesta na ples trvala 
niekoľko hodín - v jednom prípade až 
deväť. Aj napriek zimnej komplikácii 
sme sa všetci na plese dobre zabavili a 
do sýtosti vytancovali. Výťažok z ple-
su bude použitý na vytvorenie žiackej 
školskej čitárne. Veľké ďakujem patrí 
všetkým tým, ktorí pomohli pri or-
ganizácii plesu a všetkým tým, ktorí 
podporili svojimi fi nanciami rozvoj 
našej školy. (p. Čička)

Pokračovanie projektu „Adopcia 
na diaľku“

O zapojení našej školy do projektu 
Slovenskej katolíckej charity „Adopcia 
na diaľku“ sme písali už v minulom 
čísle Hlásnika. V januári žiaci 2. stup-
ňa v online hlasovaní vybrali Ugandu 
spomedzi štyroch krajín z troch konti-
nentov, v ktorej budeme pomáhať

jednému žiakovi. Po našom zaregis-
trovaní nám bolo pridelené 12-ročné 
dievčatko Atim Anna Margaret, ktorá 

žije v dedine Morukakise vo východ-

je víťazom Novinárskej ceny za rok 
2006 v kategórii Najlepší komentár 
v printových médiách. Dlhoročne pô-
sobil na katedre žurnalistiky FF KU v 
Ružomberku, kde pripravoval budú-
cich novinárov.

Naši žiaci sa počas dvoch vyučova-
cích hodín mohli zoznámiť so základ-
mi novinárskej práce a zaujímavosťa-
mi zo sveta médií. Počas besedy sme 
sa dozvedeli, čo je to „hoax“, aký je 
rozdiel medzi prispievateľom na soci-
álnych sieťach (Facebook, Instagram. 
Twitter a atď.) a novinárom, ako sa 
kontrolujú a redigujú články pred ich 
publikovaním, kedy môže byť práca 
novinára životu nebezpečná a po-
dobne. Žiakov zaujímali aj konkrétne 
pracovné skúsenosti pána novinára a 
takmer každý účastník besedy položil 
svoju otázku. Vďaka nim sme sa do-
zvedeli aj to, že sa náš hosť počas svo-
jej novinárskej práce osobne stretol s 
oboma poslednými pápežmi a ďalšími 
známymi osobnosťami.

Beseda s novinárom je ďalšou akti-
vitou našej základnej školy, ktorej cie-
ľom je čo najviac prepojiť vzdelávanie 
žiakov s reálnym životom. (p. Čička)
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Veľmi sa tešíme z tohtoročnej ná-
dielky snehu a to nielen na Ostredku, 
ale všade navôkol.

Lyžiarsky oddiel Javorina usporiadal 
10. februára 2023 pod Pomníkom 
francúzskych partizánov večerné 
sánkovanie a zišlo sa nás tam veru 
viac než dosť. Touto cestou sa Vám 
chceme poďakovať za účasť. 

Budeme sa snažiť robiť túto sán-
kovačku nielen pre najmenších, ale 
veríme, že aj pre veľkých, každý rok.

Samozrejme na Ostredku si užívame 
lyžovačku plnými dúškami a dúfame, 
že zima nám ešte nedá posledné zbo-
hom a vlek udržíme v prevádzke ešte 
zopár víkendov.

 Lyžiarský oddiel

Zimná nádielka
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Zimné obdobie je najmä pre lesnú zver obdobím nedo-
statku prirodzenej potravy.  Chlad a najmä súvislá snehová 
pokrývka, ak pretrváva dlhšiu dobu, ohrozuje ich životy. A 
práve preto je potrebné, aby im človek pomohol prekonať 
toto ťažké obdobie. Aj keď si srnčia, jelenia a diviačia zver 
vie počas zimného obdobia nájsť prirodzenú potravu tým, 
že vyhrabávajú spod snehu a lístia bukvicu- plody buka, ža-
lude – plody duba, ale aj čiernu malinu, ktorá má aj v zime 
zelené lístie a je taktiež dobrým zdrojom prirodzenej po-
travy. To však nestačí, zver sa v hlbokom snehu pri hľadaní 
potravy rýchlo vyčerpá. 

Preto poľovníci musia už pred zimou pripraviť dostatok 
objemového, jadrového, dužinatého krmiva, ako aj kusovú 
soľ. Jednotlivé kŕmne zariadenia a soliská sú rozmiestne-
né tak, aby v každej časti lesa nechýbalo kŕmne zariadenie.  
Nielen v lese, ale aj v poľnej časti revíru, kde sú vybudova-
né zásypy pre drobnú zver ako sú zajace, bažanty, ale tak-
tiež tam nájdu potravu aj iné zvieratá a rôzne druhy vtáčej 
populácie. 

Seno, objemové krmivo sa získava kosením našich kos-
ných lúk v časti Javor, Za polomu aj na Domašíne. Seno sa 
uskladňuje a zároveň sa plnia jednotlivé krmelce pre jele-
niu a srnčiu zver po celom revíri. Zásypy jadrovým krmi-
vom sa zasýpajú krátko pred zimným obdobím. Poľovnícke 
združenie zabezpečuje, na základe skutočných stavov zve-
ri,  viac než 250 q objemového, 80 – 100 metrákov jadrové-
ho krmiva. A 180 kilogramov kusovej soli. 

Počas zimného obdobia, pri zvýšenej snehovej pokrývke 
sa jelenia a srnčia zver združuje pri krmelcoch. Obmedzuje 
pohyb a tým šetrí svoju energiu. 

Vyhlásený stav núdze trvá zvyčajne do konca marca. Závi-
sí to aj od počasia. 

Členovia poľovníckeho združenia pravidelne, najmenej 

Prikrmovanie lesnej zveri
však dvakrát týždenne, kontrolujú krmelce, dopĺňajú seno 
a dopĺňajú jadrové krmivo do válovcov. Tak, aby jelenia a 
srnčia zver mala dostatok krmiva v kŕmnych zariadenia 
počas celého zimného obdobia. Zároveň pri prikrmovaní 
sledujú aj zdravotný stav jednotlivej druhov zveri.

Okrem prikrmovania v čase núdze, lesná zver potrebuje 
aj pokoj vo svojom životnom prostredí, aby zimu prežila. 
A nielen zimu. 

Mnohí však nerešpektujú zákony prírody. Je preto ne-
pochopiteľné, ako môžu niektorí nezodpovední ľudia 
vítať Nový rok pri Pamätníku na Javorine, ale aj na iných 
miestach v našich lesoch. Pritom dobre vieme, že je to v 
rozpore so zdravým rozumom. 

Lesná zver aj domáce zvieratá majú citlivejší sluch a 
zrak ako človek. Silné zvukové a svetelné efekty stresujú 
zvieratá natoľko, že môžu ohroziť ich zdravie i životy. To 
môžu potvrdiť aj majitelia psíkov a mačiek. Taktiež je ne-
zodpovedné v tomto období, najmä začiatkom jari, ale aj 
v priebehu roka nechať voľne pobehovať svojho psíka pri 
vychádzke do lesa.

Medvedice začínajú vyvádzať z brloha  svoje mladé.
Ak by sa Váš psík zabehol do ich blízkosti, tak je zle. Psík 

uteká smerom k Vám, medvedica ho prenasleduje, a tým sa 
sami vystavujete priamemu napadnutiu. Preto majte vždy 
svojho psíka na vôdzke. 

Z našej obce vedie hlavná turistická trasa do Lúčanskej 
Malej Fatry smer Javorina, Minčol, Martinské hole a Kľak. 
Mnohí turisti sa správajú neprimerane a hlučne, čo taktiež 
neprispieva k pokoju v našich lesoch. Buďme preto viac 
ohľaduplní k prírode a životnému prostrediu. Ako sa 
budeme správať k prírode, tak sa nám za to aj odvďa-
čí.                 Pavol Štadáni

    Poľovnícke združenie

Vážení záhradkári,

  keďže sa nám blíži JAR, a vo svojich zá-
hradkách už môžete smelo ošetrovať ovocné 
stromy a kríky, pripravujeme pre vás opäť na 
niektorú marcovú sobotu ukážku správneho 
rezu ovocných stromov vo farskej záhrade. 

Presný termín kurzu bude zverejnený na na-
šom facebooku a stránke obce.

Tešíme sa na Vašu účasť!

    Samuel Beháň- Mladí záhradkári
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Dňa 5. februára 2023 sme sa po dvoch rokoch zase stre-
tli na výročnej členskej schôdzi v hojnom počte 86 členov 
z 90-tich a traja hostia. Na VČS sa hovorilo o rôznych akti-
vitách v roku 2022. Naplánovali sme nové činnosti a výlety, 
na ktoré sa môžu naši členovia prihlásiť. Predstavil sa plán 
práce na rok 2023. Výročná členská schôdza sa niesla fa-
šiangovým duchom. Zaspievala nám spevácka skupina Je-
sienka, podávali sa šišky a mali sme výborný obed.

Správu o činnosti za rok 2022 som rozdelila na tieto časti:
1. Brigádnická činnosť:
Celoročne sa staráme o ostrovček pri dolnej autobusovej 

zastávke a to znamená, že kopeme, sadíme a pleveme. 
Za ochotu a spoluprácu pri kosení sa chcem veľmi poďa-

kovať obecnému úradu.
Ďalej pomáhame pri “Behu oslobodenia“, a to podávaním 

občerstvenia. V spolupráci s OÚ pečieme koláče na obec-
ných a lekvárových hodoch.

2. Športová činnosť:
Každoročne sa v auguste zúčastňujeme na turistickom 

zraze seniorov a športových hrách v Strečne, ktoré poriada 
OO JDS Žilina. Tento rok sa nás tam zúčastnilo desať členov, 
ktorí sa v spolupráci s ostatnými členmi podieľali na ich 
organizovaní. Patrí im za to veľká vďaka.

3. Kultúrna činnosť:
Začiatkom minulého roka sa ešte nedalo stretávať. Stretli 

sme sa prvý raz po dvoch rokoch až na obecných hodoch.
 Navštívili sme kalváriu na hore Živčáková v Turzovke. 

Zorganizovali sme viacero výletov: Hontianska paráda 
v Hrušove, Hrad Červený kameň, prehliadka mesta Trna-
va, wellness v Podhájskej, kúpeľný pobyt v Piešťanoch 
a v Lúčkach.

Do kultúrnej oblasti musím zahrnúť aj našu spevácku 
skupinu Jesienka, ktorá vystupuje v obci na každých sláv-
nostiach a tiež na našich akciách ako sú obecné hody, lek-
várové hody, na oslavách SNP na pomníku Zvonica a na 
vianočných trhoch. V septembri sme sa prezentovali aj na 
akcii v Horných Tošanoviciach na Morave, ktorú poriadal 
OÚ  Strečno.

4. Spoločenská činnosť:
Každoročne v máji organizujeme oslavy Dňa matiek spo-

jený s oslavou Dňa otcov. 
V júni sme varili guláš na Radinovom, kde bola veľmi 

dobrá nálada, ktorú nám spestrila spev. skupina Jesienka. 
Ochutnali sme dobrý guláš, ktorý varili naši členovia, za čo 
im patrí veľká vďaka. O výborné koláče sa postarali naši 
jubilanti a o ostatné občerstvenie sa pričinili naše členky 
výboru s predsedníčkou ZO. 

V auguste sme robili zájazd na folklórne slávnosti „ Hont-
nianska paráda“ v Hrušove, na ktorom sa zúčastnilo 32 
členov zo Strečna a 15 členov zo Zástrania. Bol to krásny 
umelecký zážitok. 

V septembri sme robili dvojdňový zájazd do Podhájskej. 
Na druhý deň sme navštívili Hrad Červený kameň a absol-
vovali sme prehliadku mesta Trnava. Výlet sa nám vydaril, 
bolo dobré počasie a máme veľa zážitkov, na ktoré sa nedá 
zabudnúť. 

V októbri sme poriadali schôdzu Mesiac úcty k starším 
spojenú s oslavami jubilantov okrúhlych výročí. Tento rok 
ich bolo pätnásť. O program sa postarala folklórna skupi-
na „Parta“ zo Strečna, ktorú nám zabezpečil OÚ Strečno. 
Nechýbala ani spevácka skupina Jesienka. O občerstvenie 
sa postarali členky výboru a dobré koláče nám napiekli 
naši jubilanti.

V októbri boli tiež vyznamenaní naši niektorí členovia OO 
JDS v Žiline za dobrovoľnú brigádnickú činnosť a ochotu 
spolupracovať v ZO.

Nedá mi nespomenúť výbornú akciu Lekvárové hody, 
kde naši členovia súťažili vo varení lekváru a získali sme 2. 
miesto zo štyroch súťažiacich, za čo sa touto cestou chcem 
poďakovať naším členom. 

V roku 2022 nás opustila naša členka pani Obertová Anna 
a pán Moravčík Ján.

Na záver sa chcem poďakovať p. starostovi za príkladnú a 
dobrú spoluprácu. Taktiež chcem poďakovať nášmu výbo-
ru ZO, ktorý mi bol veľmi nápomocný a Vám všetkým, ktorí 
ste sa akokoľvek pričinili o chod našej ZO.

Prajem Vám veľa zdravia, rodinnej pohody a ešte veľa ro-
kov prežitých spolu s nami.

Kamila Gáborová  
Predsedníčka ZO JDS v Strečne

Výročná členská schôdza ZO JDS v Strečne
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Fašiangový sprievod a fašiangová veselica

O tento fašiangový sprievod sa posta-
rali miestni dobrovoľní hasiči. Zatiaľ, 
čo niektorí z hasičov chodili v maskách 
po dedine, ostatní vo dvore kultúrne-
ho domu pripravovali občerstvenie pre 
vás občanov. 

Obcou rozvoniavali pečené klobásky, 
jaternice i kapustnica. Tieto pochutiny 
boli tiež v ponuke pre širokú verejnosť.

Po dvoch rokoch pauzy sa opäť konala 
tradičná fašiangová zábava, ktorá začí-
nala večer o 19.00. Tento rok do tanca 
hral  DJ Róbert Bukovinský, ktorý na-
šich občanov zabával do skorých ran-
ných hodín. 

Počas zábavy sa občania mohli občer-
stviť tradičnou praženicou so slaninou 
alebo si zakúpiť zabíjačkový tanier. 

Ako je už zvykom s fašiangovou zába-
vou je spojené aj pochovávanie basy a 
tombola. Pochovávaním basy sa začína 
štyridsať dňové pôstne obdobie.

Tento rok do tomboly prispeli viaceré 
fi rmy či organizácie z našej obce. Kaž-
dý občan, ktorý si zakúpil tombolový 
lístok, sa mal načo tešiť. 

Touto cestou sa chcem v mene DHZ Strečno poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí s radosťou prispeli darom do 
tomboly. 

Veľké ďakujem patrí aj Vám občanom, ktorí ste nám 
otvorili dvere, ponúkli nás, prispeli vajíčkami, slaninou, 
klobáskami, rôznymi dobrotami či fi nančným príspev-
kom. Tiež ďakujeme za vašu účasť na večernej zábave 
a vytvorenie zábavy.

A nakoniec by som sa chcela poďakovať všetkým dob-
rovoľným hasičom a obci Strečno, ktorí sa podieľali na 
organizácii celej tejto akcie. 

            Za DHZ Patrícia Trnovcová

»  Dokončenie z 1. strany



17. strana1/2023

Na sviatok Troch kráľov ako obhajcovia prvého ročníka 
sa Medvedi Strečno  predstavili na 2. ročníku halového 
turnaja FC Kysuckom Cup-e 2023. Tento turnaj sa odohral 
v novej športovej hale v Rakovej za účasti ôsmych, veľmi 
kvalitných mužstiev zložených z hráčov prevažne z Kysúc. 

Mužstvá boli rozdelené do dvoch 4-členných skupín a 
hralo sa systémom každý s každým v skupine. Naša partia 
bola v zložení Tomáš Trpiš, Štefan Honko, Branislav Bičan, 
Ján Kadaši, Patrik Honko, Ľubomír Mojský, Róbert Benedig, 
Marek Beháň, Martin Syrovatka, Marek Mazák, Ľubomír 
Belko, Peter Sokolovský a Andrej Barošinec. Boli sme zara-
dení do B skupiny, kde nás čakali tri zápasy.

Do turnaja sme úspešne vstúpili výhrou 3:2 nad výberom 
Obfz Kysúc dvoma gólmi Branislava Bičana a Mareka Behá-
ňa. V druhom zápase sme sa stretli s favoritom a nakoniec 
aj víťazom turnaja FK Slávia Staškov. 

V dramatickom samom závere sa nám podarilo dotiah-
nuť dvojgólové manko a  remizovali sme na 2:2 gólmi Bra-
nislavom Bičanom a Tomášom Trpišom. Posledný súper v 

skupine bol silovo nepríjemný FC Pendepon, nad ktorým 
sme vyhrali 1:0 opäť gólom Branislava Bičana. Pre horšie 
celkové skóre sme v skupine obsadili 2. priečku a postúpili 
do semifinále. Tam nás čakalo domáce FC Kysucko. 

Zápas sa nám vôbec nevydaril, urobili sme množstvo de-
fenzívnych chýb a prehrali 1:3 po jedinom našom góle s 
chuťou hrajúceho Bičana. Na záver nás čakal zápas o finál-
ne 3. miesto so skúsenou a zohratou FK Tatran Turzovkou. 
V úvode sme inkasovali a následne vrhli posledné sily do 
obratu výsledku postupnými dvoma gólmi Patrika Honku 
a Mareka Beháňa. 

V celkovom resultate prevládala v mužstve spokojnosť  
s 3. miestom. Najlepším brankárom turnaja sa stal náš Pe-
ter Sokolovský. Cenu mu odovzdal Ing. Martin Šenfeld, ria-
diteľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. 

Finančný výťažok z podujatia bol venovaný na nákup veľ-
mi drahého prístroja pre neurologické oddelenie. Futbal a 
zdravie sa spojili pre správnu vec.

Medvedi Strečno
                                                                                                                                                       

Medvedi podporili charitatívnu akciu

Deň pred Silvestrom partia dobro-
voľníkov z FK Strečna a Medvedi Streč-
no zorganizovala 1.ročník vianočného 
turnaja v malom futbale Don Kamilo 
cup 2022 na multifunkčnom ihrisku 
vo školskom areáli. Podujatie bolo 
venované predovšetkým spomienke 
na nášho dlhoročného hlásateľa, ka-
maráta Kamila Tichého a pre podporu 
mládeže nášho futbalového klubu. Zú-
častnilo sa 6 mužstiev hrávajúce letnú 
dedinskú ligu, ktoré boli vyžrebované 
do dvoch trojčlenných skupín. Každé 
mužstvo odohralo 2 zápasy v skupi-
ne a následne o celkové umiestnenie. 
Víťazi skupín sa následne stretli vo fi-
nále. Prvým víťazom tohto turnaja sa 
stala partia VE-3 víťazstvom 5:1 nad 
Galis teamom. Samotného vyhodnote-
nia  a odovzdávania cien sa zúčastnila 
pozvaná  rodina Tichá. Vo veľkej mie-
re podporila túto akciu, za čo im patrí 
veľká vďaka. Organizátor by sa chcel 
taktiež  poďakovať všetkým sponzo-
rom, mužstvám a fanúšikom. Pevne 

DON KAMILO CUP 2022

veríme, že sa budeme takto každý rok 
stretávať počas vianočného týždňa a 
veľmi radi uvítame ďalšiu novú partiu 
futbalových amatérov.   

FK Strečno, Medvedi Strečno

Skupina A:
VE-3 – FC YOUMPE 8:3
g: T. Brodňan 3, Ľ. Belko 2, L. Brodňan, T. 
Trpiš, R. Kán – D. Oberta 2, F. Beháň
VE-3 – FC GHOST  18:4
g:R. Benedig 5, T. Brodňan 4, T. Trpiš 3, Ľ. 
Belko 3, R. Kán, A. Barošinec, P. Kopásek – 
I. Štadáni, P. Honko, R. Palubjak, D. Bálek
FC YOUMPE – FC GHOST 4:1
g:D. Oberta 3, L. Ihnatišin – D. Bálek
Tabuľka A skupiny:
1. VE-3  26:7 6b.
2. FC YOUMPE 7:9 3b.
3. FC GHOST 5:22 0b.
Skupina B:
MEDVEDI – AC SOKOL 2:2
g: T. Mára 2 – M. Dorinský, T. Kašjak
MEDVEDI – GALIS TEAM 3:5
g: M. Németh 3 – S. Bičan 2, M. Beháň, 

M. Bielik, P. Oberta
AC SOKOL – GALIS TEAM 3:5
g: V. Oberta 2, T. Kašjak – M. Beháň 2, S. 
Bičan, J. Cigánik, M. Bielik
Tabuľka B skupiny:
1. GALIS TEAM 10:6 6b.
2. MEDVEDI 5:7 1b.
3. AC SOKOL 5:7 1b.
*rozhodlo sa v dodatočnom penaltovom 
rozstrele

Zápas o 5.-6. miesto:
FC GHOST – AC SOKOL 2:6
g: D. Bálek, I. Abasov – V. Oberta 2, T. Kaš-
jak 2, M. Dorinský, L. Sušienka

Zápas o 3.-4. miesto
FC YOUMPE – MEDVEDI 2:4
g: D. Oberta. L. Ihnatišin – M. Németh 4

FINÁLE:
VE-3 – GALIS TEAM 5:1
g:T. Brodňan 2, R. Kán 2, J. Melo – M. Beháň
Najlepší strelec: Tomáš Brodňan (VE-3) 
– 9 gólov
Najlepší brankár: Peter Sokolovský (VE-3)
Najlepší hráč turnaja: Michal Németh 
(Medvedi)
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Dňa 7.1.2023 sa v obci Gbeľany uskutočnil tradičný no-
voročný volejbalový Turnaj. Tento rok sa ho zúčastnili 
volejbaloví nadšenci z obcí Strečno, Varín, Mojš a domáce 
Gbeľany. Turnaj mal naozaj vysokú úroveň a takmer vo 
všetkých zápasoch sme videli okrem kvalitných výkonov, aj 
veľmi dramatické situácie. Celkovým víťazom sa napokon 
stali volejbalisti Strečna (v zložení: Miška Zaťurová, Paťka 
Zrelicová, Zuzka Skočdopolová, Ferko Zajac, Majo Beháň, 

Volejbalisti Strečna na Nový rok víťazne

Peťo Novák, Majo Čerňanský, Jaro Štefko), ktorí ukázali 
veľkú odolnosť a súdržnosť, a zvládli tak aj zápasy, v kto-
rých museli otáčať z veľmi nepriaznivého stavu. (Strečno 
- Varín, 21:25, 25:16, 15:9, Strečno - Mojš, 25:19, 25:19, 
Strečno - Gbeľany, 25:12, 16:25, 15:9). Aj vďaka tomu sa im 
nakoniec podarilo zvíťaziť vo všetkých zápasoch a zaslú-
žene sa tak stali celkovým víťazom turnaja Gbeľany OPEN 
2023. K tomuto úspechu im srdečne gratulujeme.

Po trojmesačnej prestávke opäť ožili koncom januára  
naše športoviská a hráči všetkých našich zástupcov začali 
ťažkú zimnú futbalovú prípravu, ktorá bola sťažená sneho-
vou kalamitou. Hráči samozrejme využili našu telocvičňu, 
nechýbali ani výbehy do peknej okolitej strečnianskej prí-
rody a po odstránení snehovej vrstvy i umelý trávnik na 
školskom dvore. 

Naša prípravka, pod vedením Janka Trnovca a Ľuba Moj-
ského, i za pomoci  rodičov, už stihli odohrať aj viacero prí-
pravných stretnutí s víťazným koncom, z ktorých mali deti 
veľkú radosť. Ich majstrovské turnaje budú vylosované až 
v apríli tohto roka. 

Podobnú dobrú prípravu, pod vedením Vojta Obertu, majú 
i naši žiaci, ktorí sa pravidelne stretávajú v našej telocvični, 
kde naberajú fyzickú kondíciu a technickú zdatnosť.  Ich 
súťaž začína 9. apríla, takže majú dostatok času na dobrú 
prípravu. I naši dorastenci nezaháľajú a pod vedením Ľuba 
Belku, využívajú tiež možnosti, aké máme v obci. Nakoľko 
majú predohraté 14. kolo v jeseni,  začínajú  až 1. apríla. 

Dobrou prípravou budú chcieť potrápiť lídrov v tabuľke V. 
ligy sk. „A“ /Stráňavy, Lodno a  Rajec/. 

A-tím začal zimnú prípravu v treťom kalendárnom týžd-
ni. Hráči sa stretávajú trikrát v týždni. Účasť na tréningoch 
je zatiaľ dobrá, v pláne máme  štyri prípravné stretnutia 

/Bystrička, Brvnište, Veľké Rovné a Kláštor pod Znie-
vom/, ktoré nás preveria ako sme pripravený na jarnú časť 
súťažného ročníka 2022-23. Samozrejme, že riešime za po-
chodu všetky problémy, ktoré nám futbal prináša. Chceme 
doplniť káder o kvalitu a konkurenciu, ale mnohokrát to 
stroskotáva na vysokých nárokoch hráčov. Všetko je ešte v 
štádiu rozhovorov a jednaní, preto zatiaľ nemáme žiadne 
mená. Hráčom sa tiež skomplikovali pracovné či rodinné 
problémy, ktoré musíme tolerovať, preto práca okolo fut-
balu je o to náročnejšia. Chceme naďalej dávať možnosť 
mladým hráčom, ktorí nám v doraste vyrastajú. Naším zá-
merom je stabilizovať káder a hrať v pokojných vodách VI. 
ligy sk. A. K tomu budeme potrebovať i Vašu pomoc a pod-
poru.    Štefan Tavač,  preds. FK Strečno

Zimná príprava  v plnom prúde
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Oznam

FK Strečno dáva  do pozornosti všetkým 
priaznivcom nášho mládežníckeho fut-
balu, že tak, ako po iné roky, aj tento rok 
je možné darovať 2% z Vašich daní pre 
podporu a rozvoj mládežníckeho športu 
v našej obci. 

Tlačivo „Potvrdenie...“ obdržíte od Vá-
šho zamestnávateľa, vyplníte „Vyhláse-
nie...“ a toto odovzdáte trénerom našich  
mužstiev /Ľubomír Belko, Vojtech Ober-
ta, Róbert Kán, Ján Trnovec, Ľubomír 
Mojský/, preds. FK, alebo priamo na OcÚ 
Strečno. Vopred ďakujeme.

Poukázanie 2% z daní
Milí rodičia a drahí volejbaloví priatelia !
Ak by ste chceli podporiť rozvoj detí a volejbalu v obci Strečno, tak do 20.4.2023 to môžete urobiť pomocou poukázania 2% 
z Vašich daní na naše občianske združenie s názvom :
VOLLEYBALL STREČNO, Mládeže 289, 013 24 Strečno, IČO: 42391148

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať: jarostefko@gmail.com, 0911 394 369
Za podporu vopred veľmi pekne 

ĎAKUJEME.

12.03 nedeľa Ľadonhora
23.04 nedeľa Hrdoš alebo Čebrať
07.05 nedeľa Výstup na Javorinu - Polom
19.-21.05 sobota Praha - Prčice
03.06 sobota Salatín, Ludrová
17.06 sobota 5. Strečnianska mašla
26.-30.06 Paklenica, Chorvatsko
16.07 nedeľa Horná Mariková
19.08 sobota Lysá hora
09.09 sobota Červene vrchy, Zakopané
23.09 sobota 12. Náučný chodník + guľáš
07.10 sobota Choč
28.10 sobota 12. Nočná Javorina
26.12 sobota Grúň

Plán turistických akcií na rok 2023:

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

Milí rodičia a drahí volejbaloví priatelia !
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 28. februára 2023 v náklade 720 kusov. Za obsa-
hovú časť materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení: 
Erika Ďurčová, Beáta Badibangová, Anna  Melišová. 
Tlač: Coreta Bytča
Reg. číslo: RP388/2008
Noviny neprešli jazykovou korektúrou.

Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa v piatok 
13.01. 2023 v hoteli Slovakia v Žiline, konal už 19. ročník 
podujatia „Jedenástka roka Oblastného futbalového 
zväzu Žilina“. 

Podujatie bolo spojené s plesom futbalovej verejnosti, v 
rámci ktorého sa oceňovali najlepší hráči dospelých a mlá-
deže, strelci jednotlivých skupín, tréner roka i mládeže a 
naj rozhodca. 

Poslednou kategóriou bolo poďakovanie za dlhoročnú 
prácu a zásluhy o rozvoj futbalu v pôsobnosti ObFZ. Tejto 
pocty sa dostalo aj nášmu zástupcovi Štefanovi Tavačovi, 
ktorému cenu osobne odovzdal prezident SFZ p. Ján Ková-
čik a preds. ObFZ Žilina p. Igor Krško. 

„Som šťastný, že som takéto ocenenie dostal. Futbalu sa ve-
nujem už naozaj dlho, tento šport patrí k môjmu životu, či 
už to bolo v rámci ObFZ,  SsFZ  a hlavne nášho domáceho FK 
Strečno. Teším sa už teraz na rok 2024, kedy budeme osla-
vovať 100-ročnicu založenia futbalu v Strečne,“ povedal na 
margo ocenenia Štefan Tavač.                                                   

V minulosti dostali takéto ocenenie nasledovní zástup-
covia našej obce:  Ján Zaťura/SH 1/2013/, Jozef Samec a 
Daniel Taraba /1/2014/, Peter Beháň /1/2018/, Matúš 
Belko a Kamil Tichý /1/2019/ a Matúš Belko a Jaro Trhan-
čík /1/2020/.

Futbalové ocenenie

Na snímke vľavo Štefan Tavač preberá ocenenie od prezidenta SFZ 
p. Jána Kováčika.

Vysv. :  „A“ – Dospelí VI.liga sk.A,   „D“ – Dorast V.liga.sk.A, 
 „Ž“ – Žiaci I.tr. ObFZ Žilina

Tím Dátum Deň Kolo Čas Súperi
„A“ 25.03.23 SO 14.k. 15,00 Bánová „B“  -  FK Strečno
„D“ 01.04.23 SO 15.k. 14,00 FK Strečno  -  FK Rajec
„A“ 02.04.23 NE 15.k. 15,30 FK Strečno  -  Zborov n/Bys.
„D“ 08.04.23 SO 16.k. 10,30 TJ H. Hričov  -  FK Strečno
„Ž“ 09.04.23 NE 16.k 10,00 OFK Kotešová  -  FK Strečno
„A“ 08.04.23 SO 16.k 15,30 OFK Kotešová  -  FK Strečno
„D“ 15.04.23 SO 17.k 14,00 FK Strečno  -  ŠK Makov
„Ž“ 16.04.23 NE 17.k 10,00 FK Strečno  -  TJ Bánová 
„A“ 16.04.23 NE 17.k 16,00 FK Strečno  -  TJ St. Bystrica
„D“ 23.04.23 NE 18.k 14,00 OFK Teplička  -  FK Strečno
„Ž“ 23.04.23 NE 18.k 10,00 ŠK Dol. Hričov  -  FK Strečno
„A“ 23.04.23 NE 18.k 16,00 TJ Vysoká n/K.  -  FK Strečno
„Ž“ 26.04.23 STR 14.k 17,00 TJ Hvozdnica  -  FK Strečno
„D“ 29.04.23 SO 19.k 13,00 FK Strečno  -  TJ Radoľa
„Ž“ 29.04.23 SO 19.k 10,00 FK Strečno  -  TJ Dlhé Pole
„A“ 30.04.23 NE 19.k 16,00 FK Strečno  -  TJ Radôstka
„Ž“ 03.05.23 STR 15.k 17.00 FK Strečno  -  ŠK Petrovice
„D“ 06.05.23 SO 20.k 14,00 FK Strečno  -  OŠK Stráňavy
„Ž“ 07.05.23 NE 20.k 10,00 TJ Veľ. Rovné  -  FK Strečno
„A“ 07.05.23 NE 20.k 16,30 TJ Skalité  -  FK Strečno
„D“ 13.05.23 SO 21.k 14,00 ŠK Belá  -  FK Strečno
„Ž“ 14.05.23 NE 21.k 10,00 TJ Višňové  -  FK Strečno
„A“ 14.05.23 NE 21.k 16,30 TJ Višňové  -  FK Strečno
„D“ 21.05.23 NE 22.k 13,00 FK Strečno  -  Družst. Rašov
„Ž“ 21.05.23 NE 22.k 10,00 FK Strečno  -  TJ Varín
„A“ 20.05.23 SO 22.k 14,00 FK Strečno  -  TJ Varín
„D“ 24.05.23 STR 23.k 16,30 TJ Skalité  -  FK Strečno
„Ž“ 28.05.23 NE 23.k 10,00 Družst. Rašov  -  FK Strečno
„A“ 28.05.23 NE 23.k 17,30 FK Vadičov  -  FK Strečno
„D“ 03.06.23 S0 24.k 16,00 FK Strečno  -  ŠK Liet. Lúčka
„Ž“ 04.06.23 NE 24.k 10,00 FK Strečno  -  TJ Zbyňov
„A“ 04.06.23 NE 24.k 17,30 FK Strečno  -  MFK Bytča
„D“ 10.06.23 SO 25.k 14,00 ŠK Čierne  -  FK Strečno
„Ž“ 11.06.23 NE 25.k 10,00 OFK Teplička   -  FK Strečno
„A“ 11.06.23 NE 25.k 17,30 FK Predmier  -  FK Strečno
„D“ 16.06.23 PI 26.k 16,00 FK Strečno  -  FK k Lodno
„Ž“ 18.06.23 NE 26.k 10,00 FK Strečno  -  OŠK Rosina
„A“ 18.06.23 NE 26.k 18,00 FK Strečno  -  TJ k Bitarová

Vylosovanie MFS   FK STREČNO
JAR 2023




