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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 9.5.2017 sa uskutočnilo 20. zasad-

nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš 
a zapisovateľka p.Eva Janeková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 102/A volí overovateľov zá-

pisnice v zložení: Ing. Dana Sokolovská, 
Beáta Badibangová. Hlasovanie: za-9, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-0.     

Uznesením č. 102/B volí návrhovú komi-
siu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo,  Ing. Ró-
bert Benedig. Hlasovanie: 9-0-0-0.     

Uznesením č. 103 OZ schvaľuje návrh na 
doplnenie programu o bod č.4 pred bo-
dom rôzne: Schválenie platu starostu. Hla-
sovanie: 8-0-1-0.

Uznesením č. 104 OZ schvaľuje doplne-
ný program o bod č.4: Schválenie platu 
starostu a následné prečíslovanie bodov Pokračovanie na 2. strane »

programu 20.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 
8-0-1-0.   

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov o stano-

visku SAD, a.s. Žilina ohľadne zastavova-
nia spojov na existujúcej zastávke Streč-
no-Melo. Nakoľko linka 506418 506418 
Žilina–Martin–Banská Bystrica má cha-
rakter medzimestskej linky, neuvažujú za-
pracovať linku na zastávku Strečno-Melo.

Uznesením č.101 OZ berie informáciu na 
vedomie.

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Dňa 5.7.2017 uplynie funkčné obdobie 

hlavnému kontrolórovi obce p. Petrovi 
Lingešovi. Starosta informoval o pod-
mienkach vyhlásenia konkurzu na hlav-
ného kontrolóra obce. Pracovný úväzok 
hlavného kontrolóra je 2 hodiny denne, 
40 hodín mesačne. Poslanci navrhli, aby sa 

V roku 2017 si pripomína naša ZO 
25. výročie založenia. Hlavnou ná-

plňou SZTP (Slovenský zväz telesne po-
stihnutých) je poskytovanie sociálneho 
poradenstva, vyhľadávanie TP občanov, 
ktorí potrebujú odbornú pomoc a orien-
táciu v spleti sociálnych zákonov. Na čin-
nosť ZO nám od jej založenia prispieva 
finančnou dotáciou obec. Pomocou týchto 
prostriedkov  usporiadame schôdze, kul-
túrnospoločenské akcie, športové hry v 
Žiline, posedenia pri speve s gulášikom i 
spoločnú návštevu členov na vystúpeniach 
ochotníckeho divadla a týždenných reha-
bilitačných pobytov v T. Tepliciach alebo 
Nimnici. Do našich aktivít sme zaradili aj 
starostlivosť o obecný park, a tak prispeli k 
skrášleniu prostredia obce. V r. 2016 sme 
sa na zasadnutí  okresnej rady predsedov 
ZO SZTP v ŽA rozhodli tri ZO- Strečno, 
Terchová a Varín- spestriť našu činnosť 
usporiadaním spoločnej akcie- poznáva-
cím zájazdom. Tu budú môcť naši členovia 
nadviazať srdečnejší kontakt i podeliť sa o 
skúsenosti zo života vo svojich obciach a 
organizáciách. 

Prvú spoločnú akciu sme uskutočnili v 
septembri 2016- dvojdňový poznávací zá-
jazd- Južné Čechy- Deň s handicapom- s 
ubytovaním a celodenným programom v 
Českom Krumlove. Počas zájazdu sme na-
vštívili zámky Telč a Hluboká.  V  Českom 
Krumlove okrem zámku sme si prehliadli 
mesto, plavili sa na pltiach okolo historic-
kého centra a navštívili sme banským vlá-
čikom grafitovú baňu.

V apríli 2017 sme uskutočnili poznáva-
cí zájazd ZO Strečno a Terchová- kúpeľ-
né mestá západných Čiech- trojdňový s 
ubytovaním v Karlových Varoch. Bohatý 

25. výročie vzniku 
ZO SZTP v Strečne

Okrem oddychu a možnosti využiť outdoorovú fitness zónu sa môžu na aktívne voľno 
tešiť aj  mamičky s deťmi.

Firma Franke, ktorá dokončuje už posledné haly a následne bude montovať technoló-
giu na výrobu kuchynských dresov v našom priemyselnom parku, venovala obci Strečno 
značnú časť prostriedkov na realizáciu tohto diela. Účelovo viazanú dotáciu v objeme 10 
755 Eur doplnila samospráva 4 875 Eurami na to, aby splnila očakávania našich najmen-
ších a požiadavky ich rodičov. Franke dobrú spoluprácu s obcou potvrdilo i poukázaním 
4500 Euro pre MŠ Strečno - prevod 1 % z daní právnických osôb.

Takže už od 26. týždňa si môžu vyskúšať svoju šikovnosť na zdolávaní napr. lanovej 
pyramídy, vahadlovej či reťazovej hojdačky dvojvežovej štvorbokej kombinácie Universal 
a i na workoutovej zostave.

V obecnom parku už i detský kútik
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
voľba hlavného kontrolóra konala 22. júna 
2017 o 19,00 hodine. Obálky s prihláška-
mi a požadovanými dokumentami majú 
byť na obecný úrad doručené 14 dní pred 
voľbou hlavného kontrolóra – do 8.6.2017. 

Uznesením č.105 OZ schvaľuje voľbu 
hlavného kontrolóra na 22.06.2017 o 19,00 
hodine. Hlasovanie: 9-0-0-0.  

4. Schválenie platu starostu obce
Mzda starostu je násobok priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca hospodár-
stva SR za predchádzajúci rok, 912 € a 
koeficientu určeného podľa počtu obyva-
teľov, pre obec Strečno - 1,98. Poslanci OZ 
môžu starostovi schváliť zvýšenie platu až 
do výšky 70%.

Poslanec p. Štefan Oberta navrhol zvý-
šenie platu o 50%. Zástupkyňa starostu 
p. Beáta Badibangová navrhla zvýšenie o 
40%. Mgr. Dušan Ďurčo navrhol zvýšenie 
platu o 35%. Následne zástupkyňa starostu 
vyzvala poslancov, aby za jednotlivé návr-
hy hlasovali:

Uznesením č. 106 OZ neschvaľuje zvýše-
nie platu o 50%: Hlasovanie: 1-8-0-0. 

Uznesením č. 107 OZ neschvaľuje zvýše-
nie platu o 40%. Hlasovanie: 4-4-1-0.

Uznesením č. 108 OZ schvaľuje zvýšenie 
platu o 35%. Hlasovanie: 5-3-1-0.

5. Rôzne
a) Starosta informoval o žiadosti MŠ o 

navýšenie rozpočtu o 4.040 € z dôvodu vy-
platenia odchodného pri prvom odchode 
do dôchodku vedúcej školskej jedálne pri 
MŠ k 30.6.2017.

Uznesením č. 110 OZ schvaľuje navýšenie 
rozpočtu Materskej školy v Strečne o 4.040 
€ na vyplatenie odchodného vedúcej ŠJ. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

b) Starosta obce oboznámil poslancov o 
potrebe uzavrieť Zmluvu o budúcej zmlu-
ve o zriadení vecného bremena s firmou 
Franke Slovakia, s.r.o ohľadne napojenia 
sa na dažďovú kanalizáciu. Budúce vecné 

bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a zria-
di sa bezodplatne.

Uznesením č.109 OZ schvaľuje uzatvore-
nie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na dažďovú kanalizáciu 
na parc. č.1164/196 s oprávneným z vecné-
ho bremena firmou Franke Slovakia, s.r.o. 
Hlasovanie: 9-0-0-0. 

c) Starosta informoval, že v súčasnej 
dobe prebieha výberové konanie na funk-
ciu riaditeľa/ky ZŠ a riaditeľa/ky MŠ. 

Uznesením č. 101/2 OZ berie informáciu 
na vedomie.

6. Diskusia
p. Beáta Badibangová - poprosila prí-

tomných poslancov o pomoc pri prípra-
ve obecných hodov, nakoľko v sobotu 
20.5.2017 bude vo farnosti aj birmovka.

Ing. Sokolovská - informovala poslancov 
o doručení dokladov o majetkových po-
meroch starostu obce predsedovi komisie 
pre ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, 

-  podotkla, aby sa vyzvali majitelia ne-
udržiavaných pozemkov, aby si svoje po-
zemky kosili, lebo sú zatrávnené

p. Štefan Oberta - upozornil vyzvať vlast-
níkov nehnuteľností na  Lesnej ulici, aby si 
dažďovú vodu zviedli do svojich trativodov 
a predĺžila sa kanalizácia po p. Cigánikovú.  

Ing. Benedig - poďakoval všetkým zú-
častneným pri organizácii Behu oslobode-
nia obce

p. Klocáň - navrhol výmenu žiaroviek 
v telocvični, opravu dlažby pred bowlin-
gom a doviesť materiál na opravu jám na 
Nábrežnej ulici

- upozornil na chýbajúci billboard pri 
ceste I/18 oproti benzínovej pumpe, na 
ktorom bola umiestnená reklama atrakcií 
v obci

Uznesením č. 101/3 OZ berie pripomien-
ky poslancov na vedomie.

Zapísala: Eva Janeková

Spomienka
Vážení občania, 
2. júna 2017 nás opustil náš občan Pa-

vol Oberta. Manžel, otec, starý otec a 
dobrý priateľ, ktorý bol ochotný pomôcť 
každému, kto o to požiadal. Jeho život 
bol spätý s našou obcou po celý čas jeho 
žitia. 

Po ukončení ZŠ absolvoval štúdium na 
Obchodnej akadémii v Martine. 

Do pracovného pomeru nastúpil v š.p. 
Drevoindustria na ekonomický úsek, 
kde pracoval až do penzie. Aj tu si ho 
veľmi vážili pre jeho pedantnú a poctivú 
prácu, ktorú odovzdával pre firmu.

Už od mladosti reprezentoval našu 
obec ako výborný futbalista. Futbal v 
Strečne mal vysokú úroveň, veď sme 
hrali i s takými družstvami ako je Žilina 
alebo Martin. Po ukončení hráčskej ka-
riéry pracoval ako funkcionár. 20 rokov 
aktívnej činnosti v našom futbale stálo 
nemálo úsilia aj obety jeho, ako aj jeho 
rodinu.

V roku 1990 vstúpil do našej komunál-
nej politiky ako poslanec za KDH. Po-
slanci si ho zvolili za zástupcu starostu 
na obdobie rokov 1990 až 1994. Bolo to 
obdobie veľkých zmien a začínali sme v 
obci bez základnej infraštruktúry, akou 
je napr. vodovod a kanalizácia. Veď  do 
starej časti obce sme dovážali  kvôli vyso-
kému obsahu dusíka  vodu v cisternách. 
Výstavba vodovodu a kanalizácie bola 
preto našou prioritou. Aj vďaka Pavlo-
vi Obertovi sme boli dvakrát úspešní 
so žiadosťou na Ministerstve životného 
prostredia o dotáciu na tieto stavby. 

Po tomto období pracoval ako obecný 
kontrolór do roku 2010. Počas celej doby 
jeho práce v obci neboli zistené žiadne 
pochybenia v hospodárení. 

Postupne sme dobudovali vodovod, 
kanalizáciu, prístavbu kultúrneho domu, 
opravili miestne komunikácie, zaviedli 
káblovú televíziu, prebudovali športový 
areál na Radinovom, postavili nájomnú 
bytovku, ako aj krásnu telocvičňu pri ZŠ. 
Boli to veľké stavby, na ktoré bolo treba 
mať chuť, odhodlanie a odvahu ľudí ako 
bol Pavol Oberta. Nepoznal slovo nedá 
sa, ale poďme spolu hľadať trpezlivo rie-
šenie.

Dňa 12. 11. 2010 mu bola za túto prácu 
udelená Cena starostu obce Strečno za 
zásluhy o rozvoj výstavby v obci.

Osobne by som si prial, aby si naša 
mládež brala príklad z takýchto pat-
riotov našej obce, akým bol pán Pavol 
Oberta.

Česť Tvojej pamiatke a ešte raz úprim-
ná vďaka za všetko, čo si pre našu obec 
vykonal.

Alfonz Klocáň

Dňa 15.6.2017 sa na pôde obecného úradu  
zišla Rada školy pri ZŠ SNP Strečno za úče-
lom výberového konania na post riaditeľa 
školy. Prítomných bolo všetkých 11 členov 
Rady školy a dvaja prizvaní externí členovia 
výberovej komisie, zástupca  Krajskej škol-
skej inšpekcie a  Okresného úradu, odboru 
školstva. Voľby sa zúčastnili aj pozvaní hos-
tia – starosta obce Strečno, Bc. D. Štadáni a 
odborná pracovníčka Školského úradu, Mgr. 
K. Šutáková. Z deviatich prihlásených uchá-
dzačov boli na výberovom konaní prítomní 
siedmi. Účastníci prezentovali svoje návrhy 
koncepcií rozvoja školy a následne odpove-
dali na otázky členov výberovej komisie. V 

Do nového školského roku s novým riaditeľom
tajnej voľbe získal najviac hlasov Mgr. Ma-
túš Čička, výberová komisia (Rada školy) sa 
nadpolovičnou väčšinou hlasov uzniesla na 
návrhu vymenovania Mgr. M. Čičku za ria-
diteľa ZŠ SNP v Strečne starostovi obce. 

Dňa 19.6.2017 bol starostovi obce odo-
vzdaný list s návrhom na vymenovanie, víťa-
za výberového konania do funkcie riaditeľa 
školy. Starosta obce vymenoval Mgr. M. Čič-
ku na post riaditeľa školy od 1.7.2017. 

Od nového riaditeľa školy očakávame zod-
povedné a svedomité vedenie školy. Želáme 
mu veľa pracovných úspechov pri zlepšovaní 
renomé našej školy.

Marián Praták, predseda Rady školy
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program náročný na fyzičku sme zača-
li prehliadkou hradu Český Šternberk, 
prehliadkou Karlových Varov s večernou 
prechádzkou po známych kolonádach a 
ochutnávkou vody z liečivých prameňov. 
Druhý deň sme navštívili hrady Loket , 
Bečov a kúpeľné mestá Mariánske Lázne 
a Františkove Lázne. Programom tretieho 
dňa pobytu bolo múzeum a galéria v sklár-
ni Moser s prehliadkou výrobného cechu a 
prehliadka múzea Jana Bechera s pútavou 
prednáškou o tradícii a výrobe becherovky 
a následnou ochutnávkou produktov.

Počas zájazdu predseda ZO Strečno roz-
dával účastníkom i na recepciách propa-
gačné materiály o histórii a tradíciách obce 
Strečno.

25. výročie vzniku ZO SZTP v Strečne

»  Dokončenie z 1. strany Plní zážitkov sme sa  unavení vrátili na 
Slovensko, ale odhodlaní konať poznávací 
zájazd za krásami Slovenska aj v roku 2018.

Rada ZO na pozvanie nášho člena Pav-
la Remeka a vedúcej denného stacionára 
pani Hauserovej navštívila klientov tohto 
zariadenia. S pani vedúcou sme sa dohod-
li na  konaní  niektorých spoločenských  
akcií a informovali o výhodnosti pobytu 
občanov vo vynovenom a čistučkom obec-
nom zariadení.

Týmto príspevkom sa chceme poďakovať 
obecnému zastupiteľstvu, pánovi staros-
tovi D. Štadánimu za veľmi dobrú spolu-
prácu a poskytovanie priestorov na naše 
aktivity. Ďakujeme tiež redakčnej rade 
obecných novín za uverejnenie článku.

Predseda ZO SZTP v Strečne Jozef Capek 

Divadlo v čase vzniku v našej obci – v 
roku 1927 patrilo k málu možností pre-
zentovať národnú kultúru i diela cudzích 
autorov.

Odvtedy prešlo ohromným vývojom, a i 
nová technika, komunikačné kanály  a mé-
diá jeho význam neznížili. Práve naopak, 
sú podporou prezentácie,  žánrovej pes-
trosti a kvality.

Naši divadelníci v poslednom období 
tiež sú toho dôkazom. Je dobré, že práve 
do času ich, možno povedať znovuzrode-
nia, pripadlo i deväťdesiate výročie spolku. 
Nové nadšenie od roku 2009 a hry, ktorých 
uvedenie svedčí o vysokej ochotníckej kva-
lite nielen v miestnom rozsahu, oprávňujú 
očakávať i adekvátnu  oslavu deväťdesiatin. 

Úspešný projekt a príspevok z Fondu na 
podporu umenia v objeme 2500 Euro a mi-
nimálne 135 Euro ako spolufinancovanou 
čiastkou z rozpočtu obce na predmetné 
výročie bude určite vhodným finančným 
stimulom urobiť oslavu zodpovedajúcu 
významu.

Divadelníci už teraz poznajú termíny, 
kedy sa nielenže predstavia svojim divá-
kom, ale aj vzdajú vďaku všetkým tým, už 
i nežijúcim, ktorí stáli pri zrode a vývoji 
strečnianskeho divadla. Pripravujú rekvi-
zity, kulisy, bulletin k výročiu a samozrej-
me celú réžiu programu.

Deviateho septembra uvedú v amfite-
átri Stredovekej dediny pod hradom slo-
venskú klasiku – „Ženský zákon“ a o deň 
neskôr – v nedeľu tiež v kultúrnom dome. 
Týždeň predtým bude v kultúrnom dome 
slávnostný galavečer. Tam sa stretnú všetci 
súčasníci, ktorých dielom strečnianske di-
vadlo žije. Najvýznamnejší dostanú za ich 
ochotnícku prácu ocenenia –Ochotnícke 
dosky a pamätné listy.

/pa/

Príprava deväťdesiatin našich 
ochotníkov v plnom prúde 

Podvečer posledného apríla je u nás už pravidlom a vyčleneným časom stavania mája v miestnom 
parku. I tentoraz sa ho zhostili miestni hasiči s folklórnym sprievodom našich hudobníkov a spevákov. 
Počasie vyšlo, a tak bol park miestom, kde sa stretli všetci, ktorí túto tradíciu uchovávajú. Pre tých 
skoršie narodených je tiež nostalgiou za časmi, keď v dedine nestál máj len v centre, ale vo dvore každej 
vydaja schopnej dievky.

Dvadsiateho mája prijalo sviatosť bir-
movania z rúk biskupa žilinskej diecézy 
– Mons. Tomáša Galisa 64 birmovancov. 
Birmovka bola v našej farnosti po troch 
rokoch (10. mája 2014).

Birmovka
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100. výročie zjavení vo Fatime
Fatima je obec  v Portugalsku. Je to 

jedno z najznámejších katolíckych 
pútnických miest na svete. Leží v dištrik-
te Santarém v strednom Portugalsku, 187 
km južne od mesta Porto a 123 km severne 
od Lisabonu. Fatima priťahuje veriacich z 
celého sveta. Stala sa známym pútnickým 
miestom po tom, ako sa tu v roku 1917 zja-
vila trom malým deťom, pastierikom, nad-
prirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predsta-
vila ako „Pani Posvätného ruženca“.  

  K prvému zjaveniu došlo počas prvej 
svetovej vojny, 13. mája 1917, keď súroden-
ci Francisco Marto a Jacinta Marto spolu s 
Luciou dos Santos pásli dobytok v Cova da 
Iria, kde ich rodičia vlastnili pastviny. Cova 
da Iria vytvára prirodzený amfiteáter s 
priemerom približne 500 m. 13. mája 2017 
uplynulo 100 rokov od začatia fatimských 
zjavení Panny Márie. Pripomeňme si, čo sa 
v malebnom vidieckom údolí Cova da Iria 
pred sto rokmi stalo. 

  Trinásteho mája 1917 (nedeľa pred Na-
nebovstúpením Pána) pásli traja pastie-
rikovia z Aljustrelu svoje stáda na malej 
výšine neďaleko obce Fatima. Každý deň 
sem prichádzali 10-ročná Lucia, jej 9-roč-
ný bratranec František a 7-ročná Hyacin-
ta. Deti boli také jednoduché ako jahňatá, 
ktoré strážili. Čítať nevedeli, modlili sa 
však pobožne ruženec a usilovne sa učili 
katechizmus. Lucia bola z nich jediná, kto-
rá už prijala sviatostného Spasiteľa vo svä-
tom prijímaní. Pri hre nezabúdali na svoje 
stádo, stále ho mali na očiach. A hľa, čo 
to bolo? Blesk z jasného slnečného neba? 
Naľakaní sa dívali k nebu, nikde však ne-
bolo vidieť ani najmenší obláčik. „Vari len 
neprihrmí búrka spoza hôr! Bude lepšie, 
ak sa poberieme domov,“ poznamenala 
Lucia. S návrhom všetci súhlasili, pretože 
ostrý blesk im nahnal strach. Rýchlo duri-
li ovečky k obci. Boli ešte len na pol cesty 
smerom ku kopcu, práve pri dube, ktorý 
stoji ešte aj dnes, keď ich oslnil nový blesk, 
ešte ostrejší ako prvý. Plní strachu zrýchlili 
kroky, ale len čo došli na kopec, ostali stáť. 
Od úžasu takmer onemeli. Len niekoľko 
krokov od nich žiarilo nad dubom preni-
kavé, nad slnko jasnejšie svetlo. Vyžarovala 
ho krásna pani. Milým láskyplným posun-
kom upokojila deti. „Nebojte sa, neurobím 
vám nič zlého.“ Deti meravo stáli, s úžasom 
civeli na paniu. Zdalo sa im, že má 15 až 
18 rokov. Mala tmavé oči. Jej snehobiele 
šaty boli pri krku spojené zlatou šnúrou. 
Plášť siahal až k chodidlám, sotva sa dotý-
kal dubových listov. Bol lemovaný zlatom, 
zahaľoval celú postavu a sčasti aj hlavu. Zo 
zopätých rúk visel ruženec z bielych perál 
so strieborným krížom. Jagavé ostré svet-
lo ožarovalo jej tvár, ktorej čisté, nekoneč-
ne nežné črty sa však zdali byť zatienené 

smútkom. Vznešená pani sa dívala na deti. 
Zbožné srdce Lucie tušilo, že to bola Mat-
ka Božia, ale neodvážila sa tomu uveriť. Po 
chvíli si dodala odvahy a napriek svojim 
zvyklostiam sa zjavenia opýtala: „Odkiaľ 
ste?“ „Prichádzam z neba!“, ukázala vzne-
šená pani prstom k oblohe. „A čo si od nás 
želáte?“ „Prišla som vás poprosiť, aby ste 
ešte päťkrát po sebe, v tú istú hodinu, prišli 
na toto miesto trinásteho v každom mesia-
ci. V októbri vám poviem, kto som a čo od 
vás žiadam. Potom prídem aj siedmy raz.“ 
Správa o zjaveniach a najmä to, že sa budú 
pravidelne opakovať, vzbudila veľký záu-
jem všetkých obyvateľov, nielen veriacich. 
Preto 13.  októbra 1917, keď bolo posledné 
zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný zázrak, 
prišlo do údolia Cova da Iria asi 70 tisíc 
ľudí.  V ten deň pršalo, bola zima a fúkal 
nepríjemný vietor. Všetci boli presvedčení, 
že ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie 
pravdivosti Máriiných zjavení. Ak nie, deti 
budú vyhlásené za podvodníkov a veria-
ci, zvlášť katolícka cirkev, budú veľmi zo-
smiešnení.  Okolo poludnia dážď ustal. De-
ťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov 
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal zázrak 
nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli všetci 
prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť 
a meniť rôzne farby. Rýchlo rotujúce slnko 
akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz 
trval asi 10 minút. Zjavenie sa skončilo tak, 
že na pozadí upokojeného slnka sa uká-
zala Panna Mária.  Keď sa deti pozreli do 
slnka, v popredí slnka uvideli Pannu Má-
riu, malého Ježiška a svätého Jozefa. Panna 
Mária sa im zjavila so Svätou rodinou. To 
bolo jedno zjavenie. Potom zmizlo a Panna 
Mária sa im zjavila ako Karmelská Panna 
Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď 
toto zmizlo, tak potom sa im Panna Mária 
zjavila ešte ako Sedembolestná Panna Má-
ria. Lucia vravela, že spoznávala v duchu, 
nepovedala jej to Panna Mária, že aj keď 
prichádza v rôznych podobách, vždy si želá 
jedno a to isté ako Matka, aby nám pomoh-
la kráčať cestou svätosti, aby nám ukázala 
cestu. Prítomnosť Svätej rodiny v zjavení 
chápala ako naliehavú výzvu k svätosti ro-
dín, aby sme upriamili svoj pohľad na na-
zaretskú rodinu a nasledovali ju pri tomto 
putovaní do neba. V zjavení Karmelskej 
Panny Márie v rehoľnom rúchu vidí vý-
zvu k dokonalosti v zasvätenom živote a 
zjavenie Bolestnej Márie vidí ako výzvu k 
dokonalosti kresťanského života. Tým nám 
chce vyjadriť hodnotu utrpenia a obety z 
lásky. Tento zázrak potvrdil pravosť zjavení 
vo Fatime. Celé posolstvo fatimskej Panny 
Márie musíme chápať vo svetle materinskej 
lásky. Či môže matka mlčať, keď sú podko-
pávané základy našej spásy? Lucia vravela, 
že aj keď sa Mária zjavuje v rôznych podo-

bách, vždy si želá to, čo dobrá Matka – po-
máhať ľuďom kráčať cestou svätosti. Panna 
Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci po-
lepšili, lebo ak neprestanú hriechmi urážať 
Boha a robiť si navzájom zle, príde iná voj-
na, horšia ako táto prebiehajúca. Potvrde-
nie pravosti Máriiných zjavení zázračným 
„tancom slnka“ bolo vo všeobecnosti nevy-
vrátiteľné.  Videli ho desaťtisíce ľudí. Pozo-
rovaná rotácia slnka sa nedala uspokojivo 
vedecky vysvetliť. Trom pastierikom Panna 
Mária zverila tri tajomstvá. Prvé tajomstvo 
pozostávalo z videnia pekla, po ktorom na-
sledovalo varovanie, že vojny sú spôsobené 
hriechmi, že „hriechy telesnosti“ sú najčas-
tejšou príčinou, že ľudia idú do pekla a že 
Boh si želá zaviesť úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie na záchranu hriešnikov 
pred večným zatratením. Druhým tajom-
stvom bolo varovanie pred príchodom 2. 
svetovej vojny a šírením sovietskeho ko-
munizmu, po ktorom nasledovala žiadosť 
o osobné zasvätenie sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie, zmierne sväté prijíma-
nia v päť prvých sobôt v mesiaci a aby pá-
pež a biskupi zasvätili Rusko Nepoškvrne-
nému Srdcu. Panna Mária varovala, že ak 
sa to nestane, výsledkom bude šírenie omy-
lov Ruska po celom svete a prenasledovanie 
kresťanov. Dodala však, že pápež nakoniec 
toto zasvätenie vykoná a Rusko sa obráti. 
V treťom tajomstve, ktoré Vatikán zverej-
nil v roku 2000, Panna Mária nehovorila. 
Tri deti videli panorámu budúcich utrpení 
kresťanov i pápeža a anjela držiaceho nad 
svetom ohnivý meč počuli volať: „Pokánie, 
pokánie, pokánie!”

  13. októbra 2017 sa zjavenia vo Fatime 
končia a 7.novembra 1917 sa začína Veľká 
októbrová socialistická revolúcia, to, o čom 
Panna Mária v júli deťom hovorila. Rusko 
začína rozširovať svoje ateistické bludy do 
celého sveta. Všetko to začína v Rusku v 
strašnej sile a moci. Stalin likvidoval cir-
kev, kňazov, kostoly. Roky po októbrovej 
revolúcii to boli roky mučeníctva v Rusku. 
Preto Panna Mária povedala, že príde a po-
žiada Svätého Otca o zasvätenie Ruska. Po-
vedala: „Ak sa ľudia neobrátia a neprestanú 
urážať Boha, príde iná vojna, horšia ako 
táto prvá.“ Prvá svetová vojna skončila a za 
ňou prišla ešte horšia, druhá svetová vojna

  Cirkev sa vyjadrila k fatimským zjave-
niam Matky Božej 13.10.1930, keď miestny 
biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, 
ktoré mali deti a úradne povolil kult Fatim-
skej Panny Márie. Kongregácia pre náuku 
viery v dokumente o Fatime uvádza, že 
„posolstvo Fatimy je najprorockejšie z mo-
derných zjavení“ a určite ovplyvnilo Cirkev 
i celý svet najviac zo všetkých zjavení 20. 
storočia. Posolstvo Fatimskej Matky Božej 
je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu 
cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie 
je jedinou cestou k morálnej náprave. Pá-
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pež Pavol VI. v závere tretieho zasadania 
Druhého vatikánskeho koncilu (dňa 21. 
novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie a zároveň vy-
hlásil   Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“. 

  Fatimu navštevuje denne množstvo pút-
nikov. Pútnici sa zhromažďujú v Cova da 
Iria, na veľkom priestranstve, na ktorom 
je vybudovaná malá kaplnka na mieste 
zjavenia. Na vzdialenejšej časti priestran-
stva je vybudovaná gigantická bazilika v 
neoklasicistickom štýle s centrálnou vežou 
vysokou 65 metrov, ktorá sa začala stavať v 
roku 1928. V bazilike sú hrobky Francisca a 
Jacinty, dvoch z troch detí, ktorým sa zjavi-
la Panna Mária. Obaja zomreli čoskoro po 
zjaveniach. Francisco v roku 1919 a Jacinta 
v roku 1920. V roku 2000 boli vyhlásení za 
blahoslavených pápežom Jánom Pavlom II. 
Tretia z nich, Lucia dos Santos, neskoršia 
karmelitánska rehoľníčka zomrela v roku 
2005. V prípade Lucie však nebol ukončený 
ešte ani proces blahorečenia. Pápež Franti-
šek pri príležitosti  100. výročia zjavenia 
Panny Márie v Cova da Iria navštívil ma-
riánsku pútnickú svätyňu vo Fatime. Jeho 
apoštolská cesta do Fatimy sa uskutočnila 
v dňoch 12. a 13. mája 2017. 13. mája 2017 
vyhlásil za svätých Francisca a Jacintu Mar-
tovcov. Hlava cirkvi tak urobila počas omše 
pred mariánskou svätyňou vo Fatime, na 
ktorej sa zúčastnilo podľa odhadov okolo 
400-tisíc pútnikov.  Svätý otec pripomenul, 
že sa vydal do Fatimy preto, „aby zveril Má-
rii včasný i večný osud ľudstva a na život-
ných cestách prosil o nebeské požehnanie.“ 
V homílii, ktorú predniesol počas svätej 
omše pri príležitosti 100. výročia zjavenia 
Panny Márie trom malým pastierikom vo 
Fatime okrem iného povedal: „Milí pút-
nici, máme Matku. Zhromaždení ako deti 
okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa opiera 
o Ježiša, pretože ako sme počuli v druhom 
čítaní, „tí, čo dostávajú hojnosť milosti a 
darovanej spravodlivosti, budú v živote 
kraľovať iba skrze Ježiša Krista“ (Rim 5,17). 
Keď Ježiš vystúpil do neba, priniesol nebes-
kému Otcovi celé naše človečenstvo, ktoré 
vzal na seba v lone Panny Márie a nikdy ho 
neopustí. Ako kotvu upriamme svoju ná-
dej na človečenstvo umiestnené v nebi po 
Otcovej pravici (Ef 2,6). Táto nádej nech 
je podnetom v živote nás všetkých. Nádej, 
ktorá nám vždy pomáha, až do posledného 
výdychu.“                                                  AM   

Dvor základnej školy bol v dňoch 20. 
– 21. mája opäť miestom strečnianskych 
hodov. Sobotný program vyplnila skupina 
Ploštin Punk  a následne bavila Sunny Mu-
sic takmer až do rána.

V nedeľu príjemný čas i možnosť vidieť 
našich hudobníkov a folkloristov prilákala 
do školského areálu stovky občanov, ro-
dákov a ich príbuzných. Pestré spektrum 
vystúpení od najmenších, cez Hajovček, 
Hajov, Zvonicu, Jesienku a ďalších, vyvo-
lalo pozornosť každého. Bolo potvrdením 
systematickej práce na poli kultúry zastre-
šenej nadšencami a už i jednotlivcami, kto-
rí znesú aj profesionálne kritériá.

Strečnianske hody
Stále aktívna dychovka mala i hosťa – 

dychovku z partnerských Kozlovic. Pria-
teľstvo a výmena poznatkov cez projekt, 
ktorým sme si zveľadili kultúrny dom, má 
stálu udržateľnosť. Nie formálnu, ale bez-
prostredný priemet do ďalších období na 
poli spolupráce súborov i samosprávy.

Nielen kultúrny program bol lákadlom. 
Kolotoče, stánky, ponuka remeselných vý-
robkov aj našich remeselníkov boli dopln-
kom „púťovej“ atmosféry.

O finále sa postaral Števo Skrúcaný. Ne-
sklamal, pokračoval v trende, keď sa nám 
predstavujú a bavia nás na koniec hodov 
známi umelci.                                           /pa/

Pálenie vatry na kopci Chlumec na Jána organizoval obecný úrad a miestny dobrovoľný 
hasičský zbor. O občerstvenie sa postarali organizátori a o atmosféru jánskej noci príjem-
né počasie a vystúpenie ŽSK Zvonica a folklórnej skupiny Hajov.

Jánske ohne
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   Z našej školy Lucia Jozefová

Žiaci 8. a 9. ročníka sa v piatok, 5. mája 
2017, zúčastnili exkurzie v Osvienčime. 
Zároveň navštívili zámok v Pszczynie.

10.5.2017 sa uskutočnil Volejbalový tur-
naj starší žiaci. Tímy ZŠ Martinská a ZŠ 
Varšavská prijali pozvanie, aby si zmerali 
sily s našimi volejbalistami. 

Dňa 16.5.2017 sa uskutočnil Volejbalo-
vý turnaj pre dievčatá. Pozvanie prijali ZŠ 
Varín a ZŠ Belá. Bojovali so žiačkami 7. - 9. 
ročníka a minuloročnými deviatačkami.

11.5. 2017 sa konali Majstrovstvá okresu 
mladších žiačok v malom futbale s postu-
pom do oblastnej súťaže.

12.5. 2017 Exkurzia pre žiakov 5.,6.,7. 
ročníka. Žiaci preskúmali útroby štôlne 

Bartolomej v Banskej Štiavnici.
12.5.2017 sa žiaci zúčastnili medzinárod-

nej súťaže s názvom Rozvíjej se poupátko, 
súťaž v speve moderných i ľudových pies-
ní v Stříteži. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej 
školy: Šimon Srneček 6., Nela Pratáková 3., 
Tamara Gallová 3., Margaréta Kadašiová 
3., Elena Kazimírová 5.

16.5.2017 sa uskutočnil Stolnotenisový 
turnaj pre žiakov 5.-9. ročníka. 

Aj tento rok sa uskutočnil  Beh ulicami 
Strečna.  Zúčastnili sa ho žiaci 1.- 9. roční-
ka, a aj tí najmenší škôlkari. Beh sa konal 
kvôli nepriaznivému počasiu v náhrad-
nom termíne. Ale v tento deň nám počasie 
vyšlo, tak sa pozrite na pár záberov z  behu.

Sovičky
My sme malé sovičky, 
máme múdre hlavičky.
Vieme počítať, písať, čítať,
pravopisné chyby v slovách chytať.
 Občas sa aj pomýlime,
 to si ihneď napravíme.
 Nosíme vždy plné tašky,
 je to pre nás batoh ťažký.
Nie sme žiadni slimáci,
ale oddychujeme po práci.
Aj keď máme plné hlavy,
chodiť do školy nás baví!

(3. ročník)

Tvorivosť a kreativita žiakov na našej škole je neopísateľná. Veď posúďte  sami.
Ako prišlo Strečno k svojmu menu a erbu?

Povesť o Strečne
Kedysi bola jedna  dedina bez mena, teraz už samozrejme s menom. Zemepán, čo 

tu žil v tú dobu, sa volal František Vešeléni. Vôbec nevedel, ako by túto malú dedinu 
pomenoval. 

Raz si k sebe zavolal svojich poddaných a povedal im: ,,Ak nenájdete dobrý názov pre 
túto dedinu, ani sa nevracajte!“ Všetci poddaní utiekli do iných dedín, iba jeden zostal. 
Volal sa Tomáš, ktorý chcel, aby táto dedina mala meno. Dokonca to chcel vymyslieť ešte 
keď bol maličký. Tomášovi rodičia zomreli pred mnohými rokmi. Býval v malej komôr-
ke na hrade nepomenovanej dediny. Tak vyšiel z hradu a rozhodol sa, že pôjde k Váhu. 
Prišiel k Váhu, sadol si na kameň a začal dumať. Dumal hodinu, dumal dve, dumal tri, 
no nič nevydumal. Tak dumal ďalej .... O chvíľu si hovorí: „Na hrad nemôžem, kamará-
tov nemám, aby ma na noc prichýlili, tak zostanem tu.“ Ako povedal, tak aj urobil. Ani 
sa nenazdal a tuho zaspal. Prisnil sa mu sen o bielej šťuke, ktorá plávala v rieke, na ktorej 
bolo toľko zelených rastlín, až si Tomáš myslel, že pláva v zelenej vode. Zrazu mu šťuka 
povedala: ,,Poradím ti, ako by sa táto dedina mohla volať.“ A začala:,, Začiatočné písme-
no bude S, pretože Šťuka má prvé písmeno Š, tak táto dedina bude mať S. Druhé bude t, 
podľa tvojho začiatočného písmena. Tretie bude r, pretože ja ani ty v mene také písmeno 
nemáme. Budú tam dve samohlásky. Môže to byť e a tú druhú dáme poslednú. Takže 
štvrté bude e, piate bude č, pretože moja najobľúbenejšia farba je červená.“ A pridala 
no. Tak vznikol názov Strečno. Tomáš povedal zemepánovi tento názov. Zemepánovi sa 
tento názov hneď zapáčil, a tak sa táto nepomenovaná, teda prepáčte, už pomenovaná 
dedina volá Strečno. Volá sa tak i dnes a ešte mnoho rokov sa takto bude volať. 

A čo myslíte, uveril zemepán Tomášovi o jeho sne? Predstavte si, uveril tomu! Do-
konca na erbe je biela šťuka, ktorá pláva akoby v zelenej vode. A táto vážená Biela šťuka 
(ako ju volali v tú dobu občania tejto dediny, keď ešte žila) nazvala bezmennú dedinu s 
hradom: Strečno.                                                               Napísala Eliška Kováčová, 5. trieda

Erb Strečna
Skupina ľudí chcela preplávať Váh. Išli na pltnicu Strečna a odtiaľ 

začali. Už išli okolo skaly, na ktorej bol hrad Strečno a zrazu sa vo 
vode začalo niečo dozelena blýskať a priťahovalo to pltníkov ku 
okraju Váhu, čiže ku skale. Jeden zo skupiny ľudí skočil do vody 
pozrieť sa, čo sa to tam tak leskne. Ponoril sa a otvoril oči a čo 
nevidel! Uvidel krásnu rybu, ktorá mu skoro oči oslepila tým jej 
blyskotom. Chcel ju chytiť, ale stále ho oslepovala. Až na tretí po-
kus ju chytil a odniesol na úrad. Starosta obce povedal: „Mali by 
sme ju vypustiť, je to určite jediný druh ryby!“ A tak sa aj stalo. 
Ujo, ktorý túto rybku chytil, poslúchol starostu a vypustil ju na-
späť do vody. Odvtedy sa rybka nenašla, ale objavila sa na erbe 
našej dediny Strečno.

Filip Vereš, 5. ročník

Každoročne sa už stáva tradíciou  v 
obecnej knižnici, že prváci po zvlád-

nutí šlabikára dostanú slávnostne svoj 
preukaz čitateľa. Bolo tomu i teraz tak a 
16 prvákov sa stalo čitateľmi. Vypožičali 
si svoju prvú knižku a je potešujúce , že 
čítanie ich baví a už niektorí si i v sprie-
vode  so svojimi rodičmi ďalšiu knihu vy-
menili. Dňa 26.6. si  prídu spoločne vyme-
niť knižku ešte s pani učiteľkou p.Jankou 
Pratákovou. Ich návšteva bude  spojená i s 
návštevou našich predškolákov, ktorí už v 
septembri zasadnú do školských lavíc. Pre 
predškolákov ich spoločné stretnutie bude 
isto povzbudením.

Obecná knižnica sa zapojila do celoslo-
venskej akcie,, Celé Slovensko číta deťom“ . 
Tohto roku to bol tretí ročník a naša kniž-
nica sa zapojila druhýkrát. 8.júna. Boli 
pozvaní rodičia so svojimi deťmi. Táto 
možnosť sa nevyužila. Rozprávky sa čítali 
žiakom z materskej škôlky a deťom zo zá-
kladnej školy. Pozvanie na čítanie tak ako 
i minulý rok prijala p. Marta Pristachová. 
Čítala i   p.uč. Erika Trnovcová a p.uč. Jan-
ka Pratáková,  za čo im ďakujem. Bola to 
pekná akcia, obecná knižnica sa isto  na 
budúci rok znovu do nej zapojí a veľmi 
rada príjme ponuku od občanov na čítanie.

Prichádza ukončenie školského roku. 
Prajem všetkých školákom a ich učiteľom 
príjemné prežitie voľna a ak máte chuť pre-
žiť leto  s knižkou, dvere knižnice počas 
prázdnin budú i pre vás otvorené.

vaša knihovníčka

Pasovanie prvákov 
do cechu čitateľov
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Pán Milan Kováč prijal pozvanie na bese-
du , ktorá sa uskutočnila  10.5.2017 a bola 
spojená s vyhodnotením literárnej súťaže 
na tému: Tvorba vlastnej knihy –,,Vymysli 
si svoj vlastný príbeh“. Besedy sa zúčastni-
li žiaci základnej školy i dospelí hostia. Po 
vyhodnotení literárnej súťaže sa besedova-
lo , panovala príjemná atmosféra. 

Pán farár, ktorého si naši občania  pamä-
tajú z obdobia, keď pôsobil v našej fare ako 
jeho správca, s humorom jemu vlastným 
porozprával o sebe a o svojom pôsobení na 
novom mieste  a svojej literárnej tvorbe . 

V našej knižnici sa nachádzajú  knihy, 
ktoré mu boli vydané, jeho básnická zbier-
ka Zastavenia, zbierka Hudba slovom ako i 
jeho  básnická zbierku Nežná. 

V súčasnosti je správcom fary v Hornej 
Marikovej a naďalej tvorí. V besede poho-
voril i o tom, akým nežiaducim smerom sa  
uberá tvorba mladých autorov , často  s po-
užitím vulgarizmov. Nedá mi nespomenúť, 
ako hovoril o tom, ako riešia postavenie 
nového dreveného kostola namiesto pô-
vodného, ktorý im zhorel. 

Zaujímavé je, že po postavení ho po 
vysporiadaní pozemkov premiestnia  na 
pôvodné miesto.  Deťom sa takisto ako 
dospelým páčila  beseda, bola pre nich 

Pri príležitosti 200.výročia narodenia Jo-
zefa Miloslava Hurbana sa dňa 17.5.2017 
konala v obecnej knižnici beseda: ,,Štúrov-
ci v Strečne“ so spisovateľom  a básnikom 
Petrom  Cabadajom  .

Jeho pracovných pôsobiskom v súčas-
nosti  je  Matica slovenská v Martine.

Pôsobil i vo funkcii na Obecnom úrade 
v Terchovej, vtedy sa zaslúžil o vznik pod-
ujatia Cyrilometodské dni, aj o založenie 
novín Terchová. Peter Cabadaj bol ich 
prvým šéfredaktorom. Dal do povedomia 
obraz  obce s jánošíkovskou tradíciou. S 
jeho menom sa spája aj terchovský folklór-
ny festival Jánošíkove dni.

Popri príspevkoch pre časopisy sa lite-
rárne prezentoval  vydaniami množstva 
humoresiek i z tohto prostredia. Podieľa sa 
na tvorbe mnohých  dokumentov  zarade-
ných do Slovenského biografického slov-
níka, Biografického lexikónu Slovenska, 
do Slovníka slovenských spisovateľov 20. 
storočia, do Lexikónu slovenských žien, 
do publikácií Sprievodca slovenským za-
hraničím a Osobnosti Kysúc. Beseda bola 
veľmi poučná. Zúčastnili sa jej žiaci zák-
ladnej školy, ôsmaci a deviataci, ktorým 
téma ,,štúrovci“ nebola neznáma. Naša 
obec Strečno svojim rázovitým postave-
ním bola inšpiráciou i pre generáciu spi-
sovateľov zaradených do tejto kategórie. 

Pán Milan Kováč-bývalý správca našej farnosti  v obecnej knižnici

poučením i povzbudením do ich ďalšieho 
života. Ďakujeme, pán farár.

Vyhodnotenie literárnej súťaže :
1.stupeň ZŠ
1.Alenka Dubovská 

2.Sabinka Čišková
3.Kristínka Zajacová
2.stupeň Z Š
1.Tamarka Prieložná
2.Emka Troščáková
3.Lucia Ovečková

Každému, nielen Strečňanom, je známa 
báseň od Janka Bottu o Margite a Besnej, 
v tvorbe inšpirovala i Janka Kráľa či Karola 
Plicku vo svojej knihe o Slovensku. Známe 
sú  Povesti o hradoch, v ktorých sú spome-
nuté i naše dva hrady. Je dobré  nielen pre 
mladých poznať , odkiaľ pochádzame, že 

Štúrovci v Strečne
naša obec je unikátna svojim postavením 
a krásnym okolím. Nie je preto div, že ako 
jedna z mála  obcí je knižne spracovávaná, 
máme byť na čo hrdí. Pán Cabadaj nám to 
na  besede len potvrdil,  za čo mu i touto 
cestou ďakujem.

vaša knihovníčka



8. strana 3/2017

23. a 24. júna sa rozhodli spoznať Strečno 
a tiež si tu na Športovom dni zasúťažiť čle-
novia  regionálneho klubu Spolku parkin-
sonikov Slovenska v Martine. 

Program a pobyt u nás im zorganizoval 
ich člen a náš občan Pavol Tavač. So svo-
jimi dojmami sa po oslovení redakciou 
Strečnianskeho hlásnika  jeho čitateľom 
ochotne podelila predsedníčka klubu vo 
svojom príspevku.

Aj napriek raňajšej búrke sme v piatok 
zavítali na Športový deň do obce pod hra-
dom Strečno. S obavami, či zmokneme, 
sme sa  rozhodli, že deň si pokaziť kvap-
kami nedáme. Strečňania sú milí a srdeční 
ľudia, aj slniečko začalo hriať, a tak sme 
úspešne otvorili naše športové dni. Veľmi 
milo nás privítala   zástupkyňa starostu 
obce Strečno pani Beáta Badibangová a 
taktiež prezident Rotary klubu Martin Ing. 
Ján Žiak. Športové hry sme začali bowlin-
gom, pokračovali stolným tenisom a na 
dvore hádzaním šípok na terč. Tridsaťse-
dem účastníkov  dostalo výborný guláš s 
voňavými koláčikmi od pani Tavačovej 
(všetci si pýtali recept). Deň sme zakon-

čili v penzióne Irenka, kde niekoľkí z nás  
prenocovali, aby na druhý deň podnikli 
výstupy na hrad Strečno a k pomníku pad-
lých francúzskych vojakov.

Vrelá vďaka patrí všetkým ochotným ľu-

Stretnutie parkinsonikov

Vážení známi - neznámi priatelia,
oslovujem Vás takto, pretože som sa na na-

šom Športovom dni parkinsonikov s mnohý-
mi z vás stretla. Vrelé a úprimné privítanie 
nás, ktorí denne bojujeme s nepochopením 
zdravých občanov, bolo pre nás balzamom 
na duši. Chcela som písať o našom Športo-
vom dni, ktorý sme u vás strávili, ale po pre-
čítaní si vášho Hlásnika,  rozhodla som sa 
prihovoriť sa k vám inak, z nášho pohľadu. 
Váš úvodník „Nech nikto nie je sám“ hovorí 
sám za seba. Môžem Vám iba potvrdiť, čo 
autorka navrhla, neváhajte a navštevujte 
svoj krásne vybavený denný stacionár.

Keď sme spolu s priateľom Vojtechom Nik-
schom pred troma rokmi zakladali náš regi-
onálny klub parkinsonikov, myslela som si, 
že nás bude tak 4-5 členov a dosť. Dnes je 
nás 40! Čo nás dalo dokopy?

Choroba, výmena skúseností, priateľská 
rada, spolupatričnosť..., sme na jednej lodi, 
aj keď ani jeden parkinsonik nemá rovnaké 
príznaky, rovnaké reakcie na lieky. A práve 
to  nás spája – výmena názorov, rady, posťa-
žovanie si, pomoc, pochopenie, ktoré nevie 
dať ani ten najbližší človek, aj keď by ako 
chcel, pretože nie je v koži parkinsonika a 
teda nevie sa vcítiť tak, ako ten druhý- par-
kinsonik.

Máte krásnu možnosť stretávať sa tak, ako 
kedysi naši predkovia na priadkach, berte to 
ako družné posedenie, spoločné záujmy. Keď 
chlapi môžu chodiť na pivo, vy zasa do vá-
šho klubu – stacionára. Spravte z neho klub 
a uvidíte, že vám prirastie k srdcu a deň bez 
neho vám bude prázdny. Všetko chce čas, 

ďom, ktorí prispeli k vydarenému poduja-
tiu nás parkinsonikov z celého Slovenska. 
Dobré meno obce budeme šíriť v L. Miku-
láši,  Košiciach,  Prešove, Zvolene, Bratisla-
ve a taktiež vo Vrútkach a Martine.

my sme tiež začali traja, po mesiaci dvad-
siati a dnes je nás koľko. Štyridsať. Dnes sme 
sa u vás na našich športových hrách stretli z 
rôznych častí Slovenska. 

Všetci títo ľudia budú šíriť dobré meno 
vašej obce, vašu ústretovosť a pohostinnosť.

A teraz pár slov o nás. Naše heslo je: „Po-
hyb je život, život je pohyb!“, pretože parkin-
sonik ak sa nehýbe, stuhne, a to je už veľmi 
zle.

Cvičíme, športujeme, plávame, tancuje-
me... všetko pre pohyb, ktorý nám pomáha 
prežívať.

Dnes  sa u vás zišlo 37 ľudí, ktorí prišli 
športom zabojovať s chorobou. Prišli nás 
povzbudiť aj členovia cvičenia TAI-CHI 

. Toto cvičenie pomáha nielen nám, ale aj 
chorým na sklerózu multiplex a taktiež cho-
roby pohybového ústrojenstva. Náš deň sme 
zakončili plavbou na pltiach. Touto cestou 
by som chcela poďakovať pltníkom za ich 
krásny  ľudský prístup . Bolo nám cťou po-
znať toľko skvelých ľudí.

Ďakujeme taktiež nášmu členovi Paľkovi 
Tavačovi a jeho manželke za pomoc pri or-
ganizovaní nášho podujatia a taktiež jeho 
mamičke za skvelé pohostenie.

Pevne verím, že sa na budúci rok zasa k 
vám vrátime. Dovidenia priatelia!

Za regionálny klub SPS Martin Slávka Bo-
bocká, predsedníčka klubu
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Prvý júnový víkend 3.- 4.6.2017  zamierili na  Liptov stovky 
mladých tanečníkov a muzikantov,

aby na 26. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky detských 
folklórnych súborov a  42. ročníku detského folklórneho festi-
valu POD LIKAVSKÝM HRADOM opäť predviedli výsledky 
svojej činnosti.

26. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklór-
nych súborov vyhlásilo  Národné osvetové centrum a spolu s 
ním podujatie pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ŽSK, mesto Liptovský Mikuláš a  obec 
Likavka s finančným prispením Fondu na podporu umenia a 
ŽSK.

Na tento ročník súťažnej prehliadky postúpilo z prihlásených 
420 kolektívov až na celoštátnu úroveň  14 kolektívov, čo je  
spolu 500 účastníkov.

Tento ročník súťaže priniesol niekoľko organizačných zmien. 
Prvou bolo výberové kolo, ktoré nasle-
dovalo po všetkých krajských kolách a 
porota v ňom z udelených návrhov na 
postup vybrala postupujúcich na ce-
loštátne kolo.

O tom, kto z návrhov zo všetkých 8 
krajských súťaží postúpil,  rozhodla 
porota celoštátnej prehliadky 15.5. 
2017 na spoločnom výberovom zasad-
nutí.

V Liptovskom Mikuláši a v Likav-
ke sa kompletne predstavili tieto ko-
lektívy: DFS Nagy Csali- Šamorín, 
DFS Kornička- Trenčín, DFS Zornič-
ka- Zvolen, DFSk Hajovček- Strečno, 
DFS Sendergö- Šahy, DFS Cifroško- 
Vranou nad Topľou a DFS Jadlovček- 
Margecany, DFS Stavbárik zo Žiliny, 
DFS Malá Rakonca z Fiľakova, DFS 
Hájik z Rimavskej Soboty, DFS Malý 
Vtáčnik z Prievidze, DFS Kopaničiari 
z Myjavy, DFS Želiezko z Košíc a  DFS 
Borosthyán z Rožňavy.

Vzhľadom na veľmi vysokú úroveň 
tohtoročnej prehliadky  rozdelila po-
rota  súťažiacich  len do dvoch pá-
siem- strieborného a zlatého. Okrem toho udelila aj osobitné 
ocenenie.

Titul Laureát súťažnej prehliadky získali dva folklórne súbory 
DFS Nagy Csali zo Šamorína a DFS Jadlovček z Margecian. V 

celkovom hodnotení bola  DFSk Ha-
jovček  ocenená strieborným pásmom.

Cenu Klimenta Ondrejku na počesť 
spoluzakladateľa hnutia Pri prame-
ňoch  získal na základe hlasovania 
zúčastnených vedúcich súborov DFS 
Malý Vtáčnik z Prievidze.

DFsk Hajovček je už druhou gene-
ráciou detí, ktorá pokračuje v ucho-
vávaní folklóru- vedomostí ľudu, aj 
nášho dedičstva v Strečne  a detského 
folklóru. 

Nakoľko na celoštátnej súťaži boli 
naše deti vekovo najmladšie, o to väč-
šie úsilie vynaložili a aj krásne uspeli. 
Oceňujeme a vážime si aj snahu a po-
moc rodičov. Bez nej by sme organi-
začne nezvládli trojstupňovú súťaž.

Deťom a rodičom želáme kráse a za-
slúžené prázdniny. Aby sme sa v sep-
tembri zišli zdraví a veselí. Ďakujem aj 
mládeži z FSk Hajov za síce náročný, 
ale úspešný rok.

Ďakujeme aj ZŠ SNP v Strečne a OU Strečno za podporu na-
šej  činnosti. 

S úctou a láskou uchovávame VEDOMOSTI  ĽUDU.
Ľ.Kučerová

Striebro z Celoštátnej prehliadky v Likavke pre DFSk Hajovček
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PERFEKTNE POKROKOVÉ
Už viac ako 100 rokov naše výrobky a služby neprestajne zlep-

šujeme a inovujeme. Vďaka tejto dlhej ceste a skúsenostiam, ktoré 
sme na nej získali, dokážeme navrhovať a vytvárať riešenia a vý-
robky pre kuchyne, ktoré svojou kvalitou vynikajú každý deň vo 
viac ako 100 miliónoch domácností po celom svete.

NEUVERITEĽNE PÔSOBIVÉ
Pri navrhovaní našich výrobkov a systémov dbáme nielen na 

krásu, ale aj na jednoduchosť používania. Starostlivo vyberané 
materiály a najpokrokovejšie metódy výroby zaručujú, že kuchyňa 
vám bude dlho slúžiť.

NAŠIM POSLANÍM JE VYTVÁRAŤ KRÁSU
Spoločnosť Franke je spoločnosťou pre ľudí. Je naším poslaním 

inšpirovať a nadchýnať vás. Vytvárame preto riešenia, ktoré vám 
vyčaria úsmev na tvári a dodajú pocit, že ste výnimoční. Chceme 
vám ponúkať výrobky, ktoré skutočne skvalitnia váš život. Tento 
cieľ nás motivuje k vytváraniu krásy.

 
PREČO FRANKE?

„Naša cesta začína vo viere v in-
dividuálnu dokonalosť. Byť glo-
bálnym lídrom v našom odvetví a 
atraktívnym zamestnávateľom je 
výsledkom náboru a motivovania 
správnych ľudí, ktorí reprezentujú 
našu značku. Veríme, že nie ste len 
tvár v dave – vy robíte rozdiel!“ 

Beat Sigrist, riaditeľ pre ľudské 
zdroje Franke Group 

Prečo ísť k nám? Pretože si dobrú práce ceníme.

• Naša zamestnávateľská filozofia je postavená na hodnotách 
skupiny FRANKE:

 o Aktivizácia ľudí
 o Posilnenie tímovej práce
 o Konať podnikavo
 o Poskytovanie riešení
 o Byť zodpovedný

• Ponúkame atraktívne mzdové ohodnotenie s prihliadnutím na 
náročnosť pracovného miesta a mieru zodpovednosti

• Výsledky pracovného výkonu odmeňujeme prémiovým alebo 
bonusovým systémom

• Dvakrát ročne vyplácame svojim zamestnancom dovolenkové 
odmeny

• Oceňujeme významné pracovné i životné jubileá
• Príplatky a náhrady mzdy poskytujeme nad rámec zákonných 

noriem – snažíme sa vytvárať prijateľný priestor pre prácu aj osob-
ný život

• Poskytujeme platené voľno pre rodičov s malými deťmi
• Nadštandardne prispievame na stravné lístky a poskytujeme 

ich za čerpané dovolenkové obdobia
• Prispievame na dôchodkové sporenie
• Ponúkame priestor na profesijný aj osobný rozvoj – školenia, 

workshopy, medzinárodné projektové tímy
• Zamestnancom dávame darčekové poukážky a zľavy na naše 

výrobky

Všetky voľné pozície nájdete na:  www.franke.profesia.sk.
Vaše životopisy zasielajte v slovenskom jazyku na po-

zície do výroby a na pozície do kancelárie aj v anglic-
kom jazyku na E-mail adresu:  ks-kariera.sk@franke.com  
alebo na poštovú adresu:

 
 FRANKE SLOVAKIA s.r.o.
 M.R.Štefánika 71
 010 01 Žilina
 041/7336 222

FRANKE SLOVAKIA s.r.o. 
KRÁSA TRADÍCIE
Spoločnosť Franke bola založená v roku 1911 a jej základným ka-

meňom sa stalo presné technické vyhotovenie a tradičné remeselné 
majstrovstvo. Ani o 100 rokov neskôr sme na tieto princípy a staveb-
né základy nezanevreli. Napriek tomu, že niektoré veci sa nemenia, 
sme hrdí aj na svoju prispôsobivosť: neustále hľadáme nové spôsoby, 
ako vyhovieť meniacim sa potrebám a životnému štýlu našich zá-
kazníkov. Vďaka tejto kombinácii povedomia o tradičných postu-
poch a orientácie na budúcnosť sme sa stali najväčším výrobcom 
kuchynských drezov na svete. 
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Mládežnícky hráč mesiaca v MŠK: Ľubomír Belko

Akadémia MŠK a jej mládežnícke tímy si momentálne vychutnávajú zaslúžené voľno po 
dlhej sezóne, no najlepší trénujú, aj keď sa oddychuje. Aj v novej sezóne 2017/2018 budú 
môcť tí najlepší školáci a futbalisti v jednom zažiť atmosféru šatne „A“-tímu a zatrénovať si 
pod odborným vedením. Prvým talentom a vzorným žiakom, ktorý si zatrénoval s hlavným 
tímom v novom ročníku, bol Ľubomír Belko, momentálne brankár U15 MŠK, ale i reprezen-
tant Slovenska v tejto vekovej kategórii, ktorý začínal ako žiak na našom trávniku. 

Zároveň bol premiérovým brankárom v ankete mládežník mesiaca, a tak sa aktuálny maj-
ster Slovenska v starších žiakoch, ktorý na finálovom turnaji v Poprade zvíťazil a pritom 
neinkasoval ani gól, zlepšoval pod vedením trénera brankárov Miroslava Semana. 

Predtým ho privítali v kabíne „Á“čka, kde sa stretol s hráčmi a  tiež mu zablahoželali tréner  
Adrián Guľa a prvý brankár Miloš Volešák.                                                                               /r/

Naši turisti nezaháľajú a aj tento rok sa 
vydali spoznávať krásy nášho Slovenska.

V apríli sme sa vydali na neďaleký Veľký 
Manín pri Považskej Bystrici. Tento 891 m.
n.m. vysoký kopec nie je náročný no z jeho 
úbočí sú pekné výhľady na považskobys-
trickú dolinu. Túru sme začali v Považskej 
Teplej. Počas nášho výletu sa konala Jilem-
nického 25. Keďže trasa tohto známeho 
pochodu viedla opačným smerom ako bol 
náš cieľ, nepridali sme sa k ostatným účast-
níkom. Najskôr sme navštívili bývalú školu 
Petra Jilemnického v Kostolci a potom sme 
už stúpali na samotný vrchol.  Chodník 
bol príjemný, až pokým sa nám nestratil a 
my sme trošku poblúdili. Ale aj to patrí k 
turistike :). Nakoniec sa nám všetkým po-
darilo absolvovať výstup na vrchol a cestou 
späť sa potešiť krásnymi výhľadmi na Po-
važskú Bystricu a okolie. Na tejto akcii sa 
nás stretlo 35 turistov.

Po tradičnom májovom výstupe na Po-
lom, kde sme mimochodom napočítali 360 
turistov zo Strečna, sme sa opäť rozhodli 
spojiť turistiku aj so vzdelávaním. Náš tra-
dičný autobus s tigrom nás 3. júna doviezol 
do okolia Uhrovca. Najskôr sme vystúpali 
na Uhrovecký hrad, kde dobrovoľníci stá-
le pracujú na jeho obnove. Odtiaľ sme sa 
vydali k pamätníku na Jankovom vŕšku. 
Tu sme sa konečne dočkali aj vytúženého 
zlatého občerstvenia s penou, pretože bolo 
naozaj horúce počasie. Po obvyklom fotení 
pri pamätníku, sme sa vydali na cestu späť 
do Uhrovca. Tu na nás čakala vzdeláva-
cia časť nášho výletu – návšteva rodného 
domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dub-
čeka. Na tomto výlete nás bolo takisto 35 
turistov.

Dušan Ďurčo

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno

26. júna sa v sále KD uskutočnilo pravi-
delné uvítanie detí do života. Spoločne so 
zástupcami obce ich privítali deti z mater-
skej skôlky.



12. strana 3/2017

V dnešnom čísle prinášame rozhovor s uči-
teľom telocviku na ZŠ v Strečne, Mgr. Jaro-
slavom Štefkom.

Za nie veľa rokov, čo u nás pôsobí, využil 
možnosti telocvične na vyvolanie záujmu o 
volejbal u detí a už aj mládeže a jeho výsled-
ky sa premietajú i do úspešného pôsobenia v 
regionálnych i celoštátnych turnajoch. 

S akými predstavami ste prišli do Streč-
na? Poznali ste podmienky a predpoklady 
na naplnenie  práce učiteľa telocviku?

Pravdupovediac, keď som v roku 2011 po-
sielal žiadosti o prijatie do zamestnania ako 
učiteľ TV (zariadení, kam som posielal žia-
dosť, bolo cca 15), tak mojím cieľom bolo 
robiť túto prácu len dovtedy, kým si neroz-
behnem vlastné podnikanie (to mal byť rok, 
max. dva) v odvetví, ktoré je mojou špecia-
lizáciou, a to je kondičný tréner. Potom som 
dostal pozvanie zo ZŠ SNP Strečno. Z tých 
škôl, odkiaľ mi prišla odpoveď, bolo toto 
pozvanie úplne prvé, čo s odstupom času 
vnímam ako celkom „zaujímavý“ moment 
pokiaľ ide o moje pôsobenie v obci. Do 
tohto okamihu som vôbec nepoznal pod-
mienky a predpoklady na naplnenie práce 
učiteľa telocviku v Strečne. Avšak od tohto 
momentu sa stali dve kľúčové veci, ktoré v 
podstatnej miere ovplyvnili moje myslenie 
v tomto smere. Jedna z nich sa stala, keď 
som prvýkrát vstúpil do obecnej telocvič-
ne. Predstava, že toto je priestor, kde by 
som mal tráviť svoj čas, vo mne vyvolala 
veľmi pozitívne pocity, ktoré mám v pod-
state ešte aj dnes, vždy keď tam vstúpim. A 
druhá podstatná vec, ktorá zmenila moje 
myslenie, bola už samotná práca so streč-
nianskymi deťmi a mládežou, ktorá mi tak-
tiež dodávala a dodnes dodáva neskutočné 
množstvo pozitívnej energie. Preto aj na-
priek tomu, že vlastné podnikanie už mám 
dávno v plnej miere rozbehnuté, sa aj dnes 
po 6 rokoch, ktoré tu v Strečne už som, stále 
snažím robiť maximum, aby som tu mohol 
aj naďalej pôsobiť a pracovať s miestnymi 
deťmi a mládežou. Aj keď skĺbiť dve práce, 
rodinu a starať sa o volejbalové združenie 
nie je vždy úplne jednoduché.

Volejbal mal určité zázemie medzi nie-
koľkými nadšencami tejto hry, ktorí však 
patrili do strednej a staršej generácie. 
Ako sa vám podarilo podnietiť žiakov pre 
túto hru?

To, či v dnešnej dobe dokážete deti a naj-
mä mládež podnietiť k tomu, aby robili ne-
jakú činnosť bez toho, aby ste ich do toho 
museli nútiť, ovplyvňuje viacero faktorov. 
Ale jeden z nich je podľa mňa veľmi pod-
statný. Myslím si, že je dôležité, aby ste sami 
boli naozaj „zapálený“ pre tú činnosť, ktorej 
chcete, aby sa venovali. Nezaručí vám to, že 
uspejete, ale je tam veľký predpoklad, že by 
sa vám to mohlo podariť. A v tomto prípade 
mám pocit, že to, že sa podarilo deti a mlá-
dež v Strečne podnietiť k volejbalu, je najmä 

Mesiac máj sa v obci Strečno nesie v 
duchu viacerých športových akcií a 

medzi tie väčšie patria určite aj turnaje na-
šej volejbalovej mládeže. Tie najdôležitejšie  
sa konali na domácej pôde v našej obecnej 
telocvični a svoje športové umenie na nich 
prezentovali naši chlapci a aj naše šikovné 
dievčatá.

Prvým z týchto podujatí bol turnaj s ná-
zvom Strečniansky chlapčenský volejbalo-
vý pohár 2017,  ktorý sa konal 10.5.2017. 
Na tomto podujatí sa predstavili štyri vo-
lejbalové družstvá, konkrétne : Martinská, 
Varšavská a domáci organizátori postavili 
dva tímy s názvom Strečno 1 a Strečno 2. 

Vzhľadom na zloženie jednotlivých tímov 
sa očakávala vysoká úroveň zápasov. Tieto 
predpoklady sa napokon naozaj potvrdili, 
keďže kvalitatívna úroveň bola vo viace-
rých zápasoch naozaj veľká a chlapci pred-
vádzali počas celého turnaja divácky veľmi 
atraktívne volejbalové akcie. O to cennejšie 
je napokon víťazstvo tímu Strečno 2, kto-
rý vyhral všetky tri svoje zápasy, (aj keď s 
družstvom Strečno 1 otočil z nepriaznivé-
ho stavu 0:1 na sety. No chlapci napokon 
zápas zvládli a vyhrali 2:1 /tiebreak 15:9/ na 
sety). Tím Strečno 2 (Robo Taraba, Samo 
Melo, Andrej Zaťura, Andrej Jankulár, Ja-
kub Pavlina, Jakub Peťko, Adrian Bárta) sa 
tak nakoniec stal celkovým víťazom tohto 
podujatia. K tomuto úspechu im srdečne 
gratulujeme. Druhé miesto obsadili chlapci 
z Martinskej a tesne tak predbehli družstvo 
Strečna 1 (Tomáš Oberta, Majo Beháň, Ši-
mon Chovanec, Matúš Taraba, Miro Melo, 
Dominik Haluška), ktoré v konečnom úč-
tovaní získalo „bronzovú“ priečku. Na štvr-
tom mieste sa umiestnili mladí volejbalisti 
z Varšavskej.

Druhým dôležitým podujatím, ktoré sa 
konalo v mesiaci máj (16.5.2017) v našej 
obecnej telocvični, bol Strečniansky diev-
čenský volejbalový pohár 2017. Na tomto 
podujatí sa predstavili štyri volejbalové 
družstvá, konkrétne: Belá, Varín a aj na tejto 

Strečniansky mládežnícky volejbal
akcii domáci organizátori postavili dva do-
máce tímy s názvom Strečno 1 a Strečno 2. 

Jednotlivé zápasy boli veľmi vyrovnané a 
aj divácky atraktívne, keďže nebola núdza 
o dramatické momenty. Jeden z takýchto 
momentov sa odohral v druhom zápase, 
kedy Strečno 1 vyhralo (ako jediné druž-
stvo na turnaji) zápas s družstvom Strečno 
2 po neuveriteľne dramatickej koncovke 
až v tiebreaku pomerom bodov 20:18. V 
ďalšom priebehu však tím Strečno 2 „ne-
zložil zbrane“, zabojoval a ďalšie dva zá-
pasy vyhral  suverénne v pomere 2:0 na 
sety. A keďže tím Strečno 1 nezvládol po-
sledný zápas s Belou a prehral 0:2 na sety, 
tak o víťazovi turnaja musel v konečnom 
účtovaní rozhodnúť pomer získaných a 
stratených setov (3 tímy mali zhodne dve 
výhry a jednu prehru). Vzhľadom na tieto 
okolnosti sa nakoniec víťazom celého pod-
ujatia stalo družstvo Strečno 2 (Klaudia 
Štadániová, Anet Benedigová, Gabika Ku-
ricová, Ema Hanková, Dominika Sokolov-
ská, Miška Zaťurová, Tánička Kadašiová, 
Vanesska Obertová), k čomu im srdečne 
gratulujeme. Na druhej priečke sa napokon 
umiestnila Belá. Bronzovú priečku obsadil 
tím Strečno 1 (Rebeka Dudusová, Marga-
rétka Kadašiová, Monika Zaťurová, Leika 
Ilovská, Paťka Zrelicová, Bronka Tichá, 
Zorka Obertová, Natália Obertová, Lujza 
Klocáňová, Anetka Melová, Nellka Hrbe-
ková, Kika Špirková). Na štvrtom mieste sa 
umiestnilo družstvo z Varína. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
týchto podujatí. Osobitne tiež Andrejke 
Funtikovej, ktorá nám pomáhala s foto-
dokumentáciou, Marošovi Zrelicovi, ktorý 
prevzal na seba tú najzodpovednejšiu úlo-
hu a počas celého turnaja rozhodoval jed-
notlivé zápasy. A taktiež Michalovi Klocá-
ňovi, ktorého hudobný sprievod dodal celej 
akcii tú správnu atmosféru. Ďakujeme.

Mgr. Jaroslav Štefko
Predseda o.z. VOLLEYBALL STREČNO



13. strana3/2017

preto, že sa mi podarilo na nich preniesť ten 
„môj zápal“, ktorý ja pre volejbal, šport a 
pohyb ako taký mám.

Zanedlho po vašom príchode sme mohli 
registrovať chlapcov i dievčatá pod vyso-
kou sieťou nielen na hodinách telesnej vý-
chovy, ale i v rámci krúžkov a následných 
tréningov a ich hráčska prax a talent vám 
dala odvahu zúčastňovať sa i turnajov. 
Ako dlho trvalo, kým ste sa zúčastnili 
prvej konfrontácie a aké boli výsledky?

Prvá myšlienka prihlásiť sa na nejakú sú-
ťaž vznikla po približne 2 a pol roku, kedy 
sme sa s chlapčenským družstvom prihlásili 
na okresné majstrovstvá vo volejbale žiakov 
ZŠ. Výsledok z tohto podujatia nakoniec 
prekonal očakávania nielen samotných 
chlapcov, ale aj moje. Pretože chlapci tento 
turnaj vyhrali a hneď pri svojej prvej súťaž-
nej skúsenosti tak získali titul – Majster ži-
linského okresu vo volejbale žiakov ZŠ.

Nasledovali ďalšie. Ktoré výsledky boli 
najvýraznejšie, resp. ktoré si najviac ce-
níte?

Na základe tohto prvého úspechu sa 
chlapci prebojovali na krajské majstrovstvá, 
kde ich od celkového úspechu delil len je-
den set. Čo bol tiež veľký výsledok. No naj-
výraznejší úspech sa podaril o rok neskôr,  
kedy sa chlapcom po úspechu na okresných 
majstrovstvách podarilo vyhrať aj majstrov-
stvá krajské a postúpiť tak na celoštátne 
majstrovstvá v Liptovskom Mikuláši, kde sa 
predstavilo 8 najlepších družstiev z celého 
Slovenska a chlapci tam obsadili pekné 6. 
miesto. Ale veľmi si cením aj výkony na-
šich mladých volejbalistov z našich domá-
cich turnajov, kde najmä chlapci dokázali 2 
roky po sebe poraziť ZŠ Martinskú, ktorá už 
posledné roky funguje ako volejbalová aka-
démia. A nezanedbateľné je aj tohtoročné 
víťazstvo našich dievčat na turnaji v Belej, 
kde na ceste za celkovým triumfom museli 
poraziť aj hráčky zo ZŠ Gorazda, z ktorých 
viacero tiež pôsobí vo volejbalových akadé-
miách.

Dnes sústreďujete okolo seba viac ako 
šesťdesiat amatérov – dospelých, mládež, 
žiakov, mužov i ženy. Billboard v telo-
cvični ich všetkých predstavuje. O.z. Vol-
leyball Strečno podporuje tiež nadáciu 
Kvapka nádeje. Čo by ste si priali pre pro-
pagáciu a reálne výsledky tejto humánnej 
aktivity?

Nadácia Kvapka nádeje je charitatívna 
organizácia, ktorá pomáha onkologicky 
chorým deťom a spojenie nášho volej-
balového združenia s touto nadáciou je 
zamerané hlavne na dva ciele. V prvom 
rade chceme naše deti a mládež viesť pro-
stredníctvom športu k určitým životným 
hodnotám, o ktorých sme nielen ja, ale aj 
ľudia, ktorí mi pomáhajú, presvedčení, že 
majú v živote naozaj zmysel a ktoré, keď si 
osvoja, by im v budúcnosti mohli pomôcť 

prežiť šťastnejší a spokojnejší život. A me-
dzi tieto hodnoty patri určite aj fakt, že si 
dokážeme uvedomiť a vážiť to, čo máme. 
Najmä, ak sa bavíme o zdraví. Pretože to 
je to najcennejšie, čo máme. A verím, že 
spojenie s nadáciou Kvapka nádeje nám a 
našim deťom bude pomáhať a stále pripo-
mínať, že to nie je samozrejmosť. Vždy, keď 
na to v dnešnom uponáhľanom svete poza-
budneme. Tým druhým a určite minimálne 
rovnako dôležitým cieľom tohto spojenia 
je niekomu, koho postretol takýto ťažký ži-
votný osud, naozaj aj reálne pomôcť. A ja 
som presvedčený, že aj keď je to zatiaľ „len“ 
vo forme propagácie tejto nadácie a osvety 
medzi ľuďmi, tak tým, že to bude propa-
gované prostredníctvom našej organizácie 
ako takej, ktorej členovia sa zúčastňujú na 
rôznych športových, ale aj kultúrnych pod-
ujatiach nielen na regionálnej, ale aj celo-
slovenskej úrovni, tak je vytvorený veľký 
predpoklad, že sa aj vďaka volejbalistom zo 
Strečna o tomto projekte dozvie niekto, kto 
sa neskôr rozhodne, či už finančne alebo 
napríklad ako darca kostnej drene, pomôcť 
týmto onkologicky chorým deťom. Aj keď 
musím priznať, že v hlave nosím viacero 
nápadov, vďaka ktorým by sa v budúcnosti 
„Volleyball Strečno“ vedel v tejto charitatív-
nej oblasti angažovať tiež finančne. No to by 
som v tejto chvíli nerád predbiehal :-) Kaž-
dopádne, ak by takáto naša forma podpory 
mala v budúcnosti pomôcť zachrániť čo i 
len jeden ľudský život, tak si myslím, že to 
celé má zmysel. 

Ako vnímate záujem verejnosti o volej-
bal v obci, keď sa cez vašu prácu a podpo-
ru ďalších nadšencov dostal prakticky do 
každej rodiny?

V prvom rade by som chcel povedať jed-
nu veľmi dôležitú vec. To, že sa volejbal v 
Strečne rozrástol do takých rozmerov, aké v 
súčasnosti má, nie je naozaj len moja záslu-
ha. Je za tým skutočne viacero ľudí, ktorí mi 
s tým pomáhajú. Či už z tej staršej, ale v sú-
časnosti už aj z mladšej generácie. Bez tých-
to ľudí by to určite nebolo možné robiť na 
takej úrovni a v takom rozsahu, aký to mo-
mentálne má. A preto by som sa im chcel aj 
touto cestou veľmi pekne poďakovať za ich 
pomoc a podporu. Naozaj si to nesmierne 
vážim. A pokiaľ ide o záujem verejnosti o 
volejbal v obci, tak ten vnímam veľmi in-
tenzívne. Možno aj preto, že ten záujem je 
omnoho väčší, ako som si pôvodne pred-
stavoval. Čomu sa na jednej strane naozaj 
teším, no na strane druhej, je to zároveň aj 
veľký záväzok do budúcna. A už dnes je viac 
- menej isté, že ak to takto pôjde ďalej, tak je 
len otázkou času, kedy budeme musieť vy-
riešiť 2 problémy. Prvý bude určite kapacita 
už jestvujúcich športovísk v obci, o ktorých 
sa už dnes dá povedať, že sú veľmi blízko 
svojej maximálnej vyťaženosti. A ten druhý 
bude s veľkou pravdepodobnosťou perso-

nálny, keďže s pribúdajúcimi členmi v mlá-
dežníckych kategóriách bude určite nutné, 
aby pribudli aj ďalší ľudia ochotní pomôcť 
pri výchove tejto mládeže.

Posledná otázka je obligátna, ale mys-
lím, že každý, kto je v kontakte s touto pre 
nás relatívne novou masovou možnosťou 
aktívne tráviť voľný čas, by bol zvedavý, 
aké sú vaše ďalšie plány  a či vidíte i iné 
možnosti pre súčasný životný štýl – rastú-
ci záujem o rekreačný šport v našej obci?

Ak dovolíte, najskôr by som odpovedal 
na druhú časť vašej otázky, že či vidím i 
iné možnosti pre súčasný rastúci záujem o 
rekreačný šport v obci Strečno. Osobne si 
myslím, že obec Strečno má v tomto smere 
neuveriteľne veľký potenciál, o ktorom väč-
šina obcí môže len snívať. A môj pohľad na 
túto tému je založený na viacerých reálnych 
faktoch, ktoré som si za dobu, čo v Streč-
ne pôsobím, už nielen všimol, ale sám sa o 
nich aj presvedčil. Pokúsim sa ich v skrat-
ke opísať. Strečno má veľmi dobrú polohu 
a v podstate aj dostupnosť vzhľadom ku 
krajskému mestu Žilina. Dôkazom toho je 
aj stále sa rozrastajúci priemyselný park v 
obci. S tým úzko súvisia aj ďalšie možnosti 
rozvoja a rozrastania sa obce v budúcnos-
ti. To znamená, že ľudí, ktorí budú chcieť 
športovať, tu  bude určite  skôr pribúdať 
ako ubúdať. Taktiež veľký predpoklad pre 
naplnenie tohto potenciálu vidím aj v sú-
vislosti s množstvom plôch, ktoré sa v obci 
nachádzajú a mohli by byť využité na tento 
účel. A celý tento športový potenciál je v 
obci podporený tromi veľmi dôležitými pi-
liermi. Okrem toho, že sa tu už nachádzajú 
športové kluby s dlhoročnou tradíciou (fut-
bal, stolný tenis) , mnohopočetné športové 
združenia (volejbal, turistika), prípadne 
celkom slušne zastúpené partie nadšencov 
s chuťou športovať (basketbal), tak je tu 
obrovský ľudský potenciál. A to jednak v 
deťoch a mládeži, ktorá ak je správne mo-
tivovaná, tak rozhodne má chuť športovať 
a hýbať sa. Ale ten potenciál vidím taktiež 
v dospelých, keďže za posledných 6 rokov, 
ktoré tu pôsobím, sa tu stretávam s veľkým 
množstvom šikovných ľudí, o ktorých som 
presvedčený, že by vedeli priložiť ruku k 
dielu a pomôcť tento potenciál naplniť v 
maximálnej možnej miere. Takže ja to v 
tomto smere vidím veľmi pozitívne a v bu-
dúcnosti bude záležať už len na samotných 
občanoch a kompetentných ľuďoch, ktorí o 
týchto veciach v obci rozhodujú, že či bude 
tento obrovský potenciál, ktorý Strečno má, 
nakoniec aj naplnený. Pretože všetko ostat-
né tu už je :-) A aby som odpovedal aj na 
prvú časť vašej otázky, tak moje budúce plá-
ny v súvislosti so strečnianskym volejbalom 
sa nesú v podobnom duchu. Moja snaha je 
do budúcna rozvíjať miestny volejbalový a 
športový potenciál v maximálnej možnej 
miere, v akej budem vedieť a vládať :-)
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Žilinskí futbalisti a žilinský futbal vše-
obecne robí svojim fanúšikom v posledných 
rokoch skutočné potešenie. Neboli sme zvyk-
nutí na úlohu lídra v slovenskom a už vô-
bec nie federálnom kontexte. No od sezóny 
2001/2002 po práve skončenú sezónu muž-
stvo dospelých oslavovalo titul sedemkrát. 
A nie sú to len výsledky Á-čka. Koncepčná, 
profesionálna a na slovenské pomery nad-
štandardná práca akadémie sa premieta 
i do víťazných umiestnení mládežníckych 
družstiev a odchove talentov, ktorí sa ne-
strácajú ani v kluboch najzvučnejších mien. 
Tohtoročný siedmy titul získal MŠK už päť 
kôl pred koncom súťaže... Strečnianski plt-
níci ich z vďaky za výsledky, výkony a prvé 
miesto pozvali na oslavu i na svoje plte. 

Vedenie klubu túto ponuku privítalo, a 
tak 17. mája sa všetci doobeda stretli na 
Barierovej. Majstri priniesli i pohár Esen-
cia hry – víťaznú trofej Fortuna ligy. Pltní-
ci ich privítali, poďakovali za reprezentáciu 
rodného mesta (takmer všetci sa narodili 
v žilinskej pôrodnici) a s hlavnými prota-
gonistami klubu – majiteľom Jozefom An-
tošíkom, trénerom Adriánom Guľom, ka-
pitánmi Viktorom Pečovským a Michalom 
Škvarkom si na úspech i budúce výsledky v 
pohárovej Európe i následnej sezóne pripi-
li šampanským. A naplnili pohár treskou, 
ktorá sa už stáva symbolom žilinského fut-
balu.

Majiteľ klubu MŠK Žilina v príhovore 
poďakoval za pozvanie i za udržiavanie tra-
dície pltníctva, ktoré bolo zrejme najdôle-
žitejšou formou dodávky dreva – suroviny 
na výrobu papiera do Celulózky. Celulózka 
vo svojich formách sa stala najdôležitejším 
a nakoniec jediným vlastníkom žilinského 
futbalu v tejto najúspešnejšej dobe. Ako 
uviedol Jozef Antošík,  i Villa Nečas bol 
pôvodne sklad soli, čo bol tiež významný 
obchodný artikel dovážaný po Váhu.

Potom už všetci nasadli na päť pltí vede-

ných pltníkmi, ktorí tentoraz mali na kro-
joch i majstrovské šály a zástupca pltníckej 
spoločnosti i dres s podpismi, ktorý tak 
ako dres žilinských hokejových majstrov 
zo sezóny 2005/2006 môže odteraz každý 
návštevník aj  s podpísaným veslom vidieť 
na Gazdovskom dvore.

Cesta potešila každého. Pltníci sa stretli 
so svojimi obľúbencami a hráči i realizačný 
tím videli, že v nich majú úprimne sa radu-
júcich, nie všedných fanúšikov. 

Treska svoju ouvertúru na pltiach zvládla 
tiež a zožala úspech u každého. Tento už 
tradičný bufetový pokrm poznajú a vy-
hľadávajú, a so súčasnou kvalitou rastie i 
jeho trhová hodnota. Nie až tak ako vy-
chádzajúcich hviezd žilinského futbalu, no 
životnosť má zrejme dlhšiu ako vrcholový 
športovec. 

Pltníci sa teda opäť pozitívne predstavili. 
Nielen že si uctili svojich reprezentantov, 
ale tiež zviditeľnili Strečno s jeho krása-
mi celému Slovensku cez vstupy verejno-
právnej STV i komerčných televízií JOJ a 
Markíza a cez video na oficiálnom portáli 
MŠK, kde stále môžeme vidieť i počuť ži-
linské majstrovské chorály – MŠK Žilina, 
na Slovensku najlepšia či My sme majstri, 
no a čo. A vôbec vysoko pozitívnu atmo-
sféru tohto stretnutia. I ako chutí treska s 
rožkom.

Žreb našim šampiónom pridelil do 
druhého predkola Ligy majstrov FC Ko-
daň. Súpera, ktorého ak chcú pokračovať 
vo svojej tohtoročníkovej spanilej jazde, 
musia vyradiť. I strečnianski pltníci a ďalší 
Strečňania im budú chcieť svojím povzbu-
dzovaním v tejto ťažkej úlohe pomôcť. 
Svojimi výkonmi si to zaslúžia a početnej-
šia podpora fanúšikov v budúcnosti, ktorá 
im však často chýba, bude vždy ocenením 
ich práce a zjavným prejavom nášho vzťa-
hu ku klubu a futbalu.   

/pa/

Šampióni na pltiach

Fond Mikroprojektov
Prioritná os 1 

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúr-
neho dedičstva cezhraničného územia“
Modernizácia a nový rozmer 
sprístupnenia krás Strečna a 

okolia
Spolufinancované z fondov 

Európskej únie
Žiadateľ:  
Obec Strečno (vedúci partner projektu) 
www.strecno.sk
Cezhraničný partner:
Obec Jaworze; www.jaworze.pl
Typ projektu:
Individuálny
Opis a ciele projektu:  
Vybudovanie rozhľadne na kopci Špicák 

– na mieste s najlepšími rozhľadovými po-
mermi na prírodné, kultúrne a historické 
zaujímavosti Strečna a okolia. Rozšírenie, 
doplnenie a obnova Náučného chodníka 
Strečnianskym chotárom  - vytýčenie a 
označenie 3,3 km novej trasy Náučného 
chodníka, inštalácia 3 ks informačných ta-
búľ, 4 ks cyklostojanov a 3 ks oddychových 
lavičiek. 

Realizácia projektu bude mať význam-
ne pozitívny vplyv na predstavenie krás 
Strečna a okolia. Je situovaná na hlavné 
turistické trasy a na cyklomagistrále Mar-
tin – Bielsko–Biala. Doplnenie a rozšírenie 
ponuky aktivitami projektu zvýši záujem 
o región žiadateľa a bude mať významne 
podporný vplyv na aktivity  vedúce k trva-
lo udržateľnému rozvoju prihraničia.

Obdobie realizácie: 
03/2017 – 01/2018
Hodnota projektu:            36 416,88 Euro
Európsky fond regionálneho rozvoja 

(ERDF):                   85 % (30 956,04 Euro)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu:  
                                   10% (3 641,88 Euro)
Vlastný vklad obce Strečno: 
                                     5% (1 820. 96 Euro)

„Poľsko – slovenské partnerstvo k 
spoločnému rozvoju“

Program Interreg V-A Poľsko – Slo-
vensko 2014 – 2020
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Za krásneho horúceho počasia, týždeň po 
sezóne, sa  25.6.2017  na  futbalovom ihrisku 
v Strečne uskutočnil turnaj  žiakov 6.ročník 
Memoriálu Jarka Hanuljaka. Vydarené poduja-
tie, venované zosnulému chlapcovi hrajúcemu 
v žiackej kategórii za tunajší klub, organizoval 
futbalový klub v spolupráci s Obecným úradom 
Strečno, Základnou školou Strečno, Rady rodi-
čov Základnej školy Strečno, Jarkovými rodič-
mi Jaroslavom a Zuzkou a mnohými  dobrovoľ-
níkmi. V tomto roku bol turnaj tiež podporený 
čiastkou 300 Euro z dotačného systému VÚC 
Žilinského samosprávneho kraja. Táto suma, 
spolu so spoluúčasťou obce v sume 280 Eur, 
bola využitá na nákup tričiek pre hráčov, tur-
najových trofejí a futbalových lôpt. 

Tradične veselú atmosféru počas celého dňa 
režíroval hlásateľ Kamil Tichý ,,Don Kamilo“ a 
DJ Bukovinský.

Na tejto akcii sa ukázalo viacero šikovných 
futbalových nádejí. Predviedli veľa pekných  
akcií, gólových príležitostí, emócií, smútku a 
aj plaču. Fanúšikovia a rodičia si prišli na svoje 
a spoločne s chlapcami sa postarali  o krásny 
futbalový zážitok. Naši žiaci pri silnej konku-
rencií družstiev z vyšších súťaží obsadili tento 
rok 4. miesto. Chlapci potrebujú futbalovo ale 
aj fyzicky dozrieť. Povzbuďme ich preto do ďal-
šej činnosti. Hráčom naďalej veríme a sme pre-
svedčení, že  budú v budúcej sezóne futbalovo a 
aj osobnostne napredovať.

Na turnaj prijali pozvanie aj majstrovskí hráči 
MŠK Žilina, konkrétne kapitán Michal Škvar-
ka, Martin Králik  a Filip Hlohovský. Majstri 
Slovenska 2017  potešili deti autogramiádou a 
spoločným fotením, taktiež dekorovali najlep-
ších hráčov turnaja. Takíto hráči sú  pre mladé 
talenty vzorom a povzbudením do ďalšej čin-
nosti. Hráčom MŠK Žilina ďakujeme, že prijali 
naše pozvanie a  prišli nás pozdraviť a potešiť 
napriek ich nabitému časovému programu v 
príprave na ďalšiu sezónu.

Ešte raz ĎAKUJEME ! 
FK Strečno chce poďakovať všetkým  divákov, 

ktorí prišli povzbudiť našich hráčov. Tiež ďaku-
jeme spoluorganizátorom a sponzorom turnaja.  
Ďakujeme!
Zápasy:
Višňové- Stráňavy 0:0 3:2 pen.
Strečno-Rosina 1:1 1:3 pen.
Kristína Hauerová – Roman Konštiak
Terchová-Višňové 1:0, V. Berešíková
Rosina-Stráňavy 0:1, Adrián Rosinec
Strečno-Terchová 0:6, David Kvasnica 2, Ja-
kub Gajdošík, Monika Berešíková, Boris Lopu-
šan, Patrik Hrnko
Rosina-Višňové 0:1, Maroš Kucharčík
Strečno-Stráňavy 0:1, Šimon Samec
Terchová-Rosina 5:0, David Kvasnica 2, Bo-
ris Lopušan 2, Veronika Berešíková
Strečno-Višňové 1:0, Miroslav Janešík
Terchová-Stráňavy  3:0, David Kvasnica, Boris 
Lopušan, Mária Tlacháčová
Celková tabuľka:
1.Terchová  4 0 0 15:0 12
2.Stráňavy  2 1 1 2:3 7
3.Višňové  1 1 2 1:2 5
4.Strečno  1 1 2 2:8 4
5.Rosina  0 1 3 1:8 2
Najlepší hráč: Lukáš Turský (Višňové)
Najlepší brankár: Matúš Daniš (Stráňavy)
Najlepší strelec: David Kvasnica s piatimi gólmi 
(Terchová)
Najlepší talent turnaja: Boris Oberta (Strečno)
Ďakujeme spoluorganizátorom :
ZŠ Strečno, Obec Strečno, Rada rodičov pri ZŠ 
Strečno, Hráčom FK Strečno muži, rodičom 
Jarka Hanuljaka, rodičom futbalistov, mode-
rátorovi – Don Kamilo, DJ Róbert Bukovinský.
Naša vďaka  patrí sponzorom: Žilinský samo-
správny kraj, Janus nápoje, Ján Tichý, Adam 
Klocáň, Miloš Ilovský, Jozef Samec,  pani Po-
šteková 

za FK Ing. Róbert Benedig,  manager

                                      

Naši najmladší futbalisti začali jar-
nú sezónu sériou turnajov, ktoré 

sú usporiadané pod hlavičkou ObFZ Ži-
lina, ale v podstate to organizujú samotné 
kluby na vlastné náklady. Prvý turnaj sme 
usporiadali u nás na futbalovom ihris-
ku 6.5.2017. Poradie:1.Bánová, 2.Strečno, 
3.Rosina, 4.Stráňavy, 5.Nededza. Druhý 
turnaj bol 20.5.2017 v Bánovej, kde bolo po-
radie: 1.Bánová, 2.Rosina, 3.Strečno, 4.Strá-
ňavy, 5.Nededza. Tretí sa konal 3.6.2017 
v Rosine. Poradie: 1.Bánová, 2.Rosina, 
3.Strečno, 4.Stráňavy, 5.Nededza. Štvrtý 
turnaj bol 10.6.2017 v Stráňavách. Poradie: 
1.Bánová, 2.Strečno,3.Nededza, 4.Rosi-
na, 5.Stráňavy a piaty turnaj bol 18.6.2017 
v Nededzi, kde bolo poradie:1.Bánová, 
2.Strečno, 3.Nededza, 4.Rosina, 5.Stráňavy .                                                                                                                        
V nedeľu 11.6.2017 sme boli na turnaji 
Kraľovany Cup 2017. Bol to veľký tur-
naj za účasti 33 družstiev. My sme hrali v 
skupine „E“ s výsledkami: FK STREČNO 
– TJ Havran Ľubochňa 7:0, FK STREČ-
NO – TJ Družstevník Párnica 5:2, FK 
STREČNO – Dynamo Príbovce 1:6, FK 
STREČNO – Fomat Martin 1:7 , obsadili 
sme v skupine 3.miesto a ďalej postupo-
val iba víťaz Príbovce. Chalani mali záži-
tok z veľkého turnaja a aj z cesty vlakom.                                                                               
V sobotu 24.6.2017 sme boli na poslednom 
turnaji pred prázdninami a zároveň to bol 
posledný turnaj pre ročník 2017, ktorí 
končia v prípravke. Jánsky turnaj 2017 v 
Krasňanoch sme vyhrali a odniesli si nád-
herný pohár. Výsledky: STREČNO – Ko-
trčina Lúčka 2:0, STREČNO – Krasňany 
7:1, STREČNO – Teplička 4:0, STREČNO 
– Terchová 4:2 .Bola to víťazná bodka za se-
zónou 2016/2017.

V piatok 23.6.2017 sme mali ukončenie 
sezóny a rozlúčkovú párty na ihrisku. Ot-
covia varili guláš, piekli mäso a klobásky, 
maminy piekli hranolky, starali sa o  nás  
a doniesli veľa sladkých koláčikov. Zahrali 
sme si zápas deti vs. rodičia a od FK Strečno 
z rúk Roba Benediga sme dostali reprezen-
tačné tričká, ktoré sme hneď na druhý deň 
víťazne pokrstili. Bola to však aj rozlúčka s 
chalanmi, ktorí už končia v prípravke: Ma-
túš Belko, Adam Klocáň, Simon Škripek, 
Juraj Ilovský, Marek Praták, Martin Bran-
dyský, Šimon Fraško, Marcus Chovanec a 
Matej Repáň. Bude mi za nimi smutno, lebo 
s niektorými som bol až štyri roky a teraz 
pôjdu k mladším žiakom. Ale život ide ďa-
lej a dúfam, že po prázdninách prídu ďalší, 
ktorí budú chcieť trénovať a hrávať futbal.

Na záver by som chcel poďakovať všet-
kým, ktorí nám akokoľvek pomohli či fi-
nančne, materiálne alebo len tak nám fan-
dili. Verte mi, aj keď to nie je vždy ľahké, má 
to zmysel!!!

Peter  Beháň

Futbalová prípravka 6. ročník  futbalového turnaja žiakov 
MEMORIÁL JARKA HANULJAKA
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 30. júna  2017 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová,  
E.Balcárová. Foto: OU Strečno, Miroslav 
Sklenka, Pavol Ďurčo

Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

Celkovo za všetky družstvá môžeme 
konštatovať,  že bola úspešná, o čom 

svedčia jednotlivé umiestnenia všetkých 
mužstiev. Samozrejme, vždy je čo zlepšo-
vať po hernej, ale aj po organizačnej strán-
ke. Veríme, že nám budú fanúšikovia na-
klonení a naďalej budú podporovať svoje 
mužstvá FK Strečno.  Týmto sa im chceme 
poďakovať za priazeň a početné návštevy 
na našich zápasoch. 

Poďakovanie patrí všetkým trénerom a 
hráčom,  ktorí pôsobili v uplynulom roč-
níku 2016/2017 za ich obetavú prácu a čin-
nosť  v jednotlivých družstvách.

Chceme ďalej poďakovať všetkým spo-
luorganizátorom pri činnosti FK: usporia-
dateľom, pracovníkom okolo ihriska, bu-
fetárom a ich pomocníčkam, dopravcom  
a pod. Naša veľká vďaka patrí aj všetkým, 
ktorí prispeli 2% z daní v prospech FK 
Strečno !
Straší žiaci - sezóna 2016/2017
Sezóna je úspešne za nami, naši žiaci v nej 

skončili na peknom 7. mieste so ziskom 37 
bodov. K tejto priečke nám hlavne pomoh-
la jarná časť sezóny, v ktorej sme získali 24 
bodov. Viac ako umiestnenie ma teší zlep-
šenie v hernej činnosti celého družstva, čo 
môže potvrdiť krásna séria šiestich víťaz-
ných zápasov v rade. Ďalšie pozitívum je 
aj umiestnenie Michala Beháňa v tabuľke 
strelcov, s 26 gólmi obsadil 4. miesto.

Táto sezóna bola posledná pre trojicu 
hráčov a jednu hráčku. Družstvo žiakov 
opúšťajú opory, brankár Jakub Beháň, 
Adam Hubočáni, Matej Poštek a kapitán-
ka Kristína Hauerová. Verím, že sa všetci 
rýchlo adaptujú v doraste a Kika v žilin-
ských juniorkách. Prajem im veľa úspe-
chov v ich futbalových kariérach.

Vojtech Oberta ml., tréner
Mladší žiaci - sezóna 2016/2017

V jarnej časti sezóny mužstvo mladších 
žiakov hrávalo zápasy postupne každú  so-
botu. Bola to zmena oproti jeseni, kde sme 
odohrali 4 turnaje. Tento model bol zmenil 
Oblastný futbalový zväz Žilina. 

Zápasy sa hrávajú na šírku ihriska na 
menšie brány 5x2m, počet hráčov 7+1. Na-
šim hráčom sa darilo veľmi dobre, všetky 

Skončila sa sezóna 2016/2017
zápasy sme vyhrali. Zo zápasov sa nerobí 
zámerne tabuľka. Zámerom je, aby hrali zo 
zábavy a neboli frustrovaní prípadným ne-
úspešným umiestnením. Do ďalšej sezóny 
by sme činnosť ml. žiakov chceli udržať,  
aby hlavne mladí hráči z prípravky  mali 
dostatok možností na hranie s rovnocen-
nými protihráčmi.     Róbert Benedig, tréner

Dorast - sezóna 2016/2017
Jeseň 2016/2017: Dorastenci pod vede-

ním p.Jozefa Samca začali sezónu veľmi 
dobre, keď po prvých piatich kolách oku-
povali prvé miesto, ale potom prišli vý-
padky na ihriskách súperov, keď podľahli 
Nededzi, Rajcu a v neposlednom rade, so 
smolou aj na ihrisku Fatran Varín. Po je-
sennej časti boli dorastenci na peknom 3. 
mieste.

Zimná príprava: Chalani využívali naj-
mä v mrazivých mesiacoch halu v Strečne. 
Neskôr ku koncu januára začali využívať 
najmä na kondičnú prípravu aj pomocné 
ihrisko. Počas zimnej prípravy absolvovali 
4 prípravné zápasy, v ktorých vo všetkých 
zvíťazili. 3 zápasy odohrali proti treťoli-
gistom. Prvý zápas proti FK Predmier v 
Považskej Bystrici, na umelej tráve zvíťazi-
li dorastenci 5:3. Druhý zápas odohrali v 
Martine proti OŠK Rosina s výsledkom 3:1 
pre Strečno. Tretí zápas proti Attack Vrút-
ky skončil taktiež výhrou 6:3.

Jar 2016/2017: Chalani po vydarenej 
zimnej príprave dostali futbalovú ´´fac-
ku´´ hneď v prvom kole, keď podľahli na 
ihrisku predposlednej Radoli 3:2 ,ale v 
nasledujúcom kole si chuť napravili, keď 
zvíťazili 10:0 s Čiernym. Jar sa niesla v po-
dobne dominantnom duchu ako aj jeseň, 
keď prišli zaváhania len doma s Nededzou 
(neskorší majster) a po búrlivom zápase s 
´Kocúrmi´. Sumár: Celkovo naši dorasten-
ci obsadili krásne druhé miesto v skupine : 
IV. liga dorast U19 , skupina A. Najlepšími 
strelcami tímu boli Jozef Melo-24 gólov ( 
druhý najlepší strelec súťaže) a Erik Hauer 
16 gólov. Títo dvaja chalani mali zároveň 
aj najviac odohraných minút, keď za celú 

sezónu vynechali len jediný zápas. 
Na základe svojho rozhodnutia ukončil 

svoju dlhoročnú trénerskú kariéru pri do-
raste tréner  Jozef Samec.

Touto cestou sa mu chcú hráči dorastu 
ako aj vedenie FK  srdečne poďakovať. Ďa-
kujeme!

Mužstvo dorastu opustia kvôli dovŕše-
niu dorasteneckého veku traja hráči: Jozef 
Melo, Richard Samec a Erik Hauer. Chala-
ni, aj vám ďakujeme a veríme, že sa zapo-
jíte do ďalšej činnosti s družstvom mužov 
FK Strečno.   hráči dorastu, Róbert Benedig 

Muži :
Skončila sa zaujímavá a náročná sezóna 

2016/2017. Chcem sa poďakovať hráčom 
za pekné 4. miesto. 

Mali sme ambíciu ašpirovať na boj o prvé 
miesto, ale v závere sezóny sme mali veľmi 
ťažké zápasy doma s Terchovou, kde sme 
žiaľ  herne ale aj strelecky  „vyhoreli„ a 
taktiež doma s Rajcom, kde sme kvôli zra-
neniam nemohli nastúpiť v optimálnej zo-
stave a v závere sme nepremenili pokutový 
kop. Celkovo počas sezóny mala naša  hra 
ako pozitíva, tak  aj negatíva. Netreba nad 
našim mužstvom lámať palicu , 4. miesto je 
po dlhšom čase veľmi pekné umiestnenie, 
hlavne že hráčov futbal baví a sme dobrá 
partia. Vieme, na čom máme popracovať a 
čo zlepšovať. Je dôležité, aby sa hráči dosta-
li zo zranení a znova sa zapojili do zápasov. 

Hráčom treba vysloviť veľkú vďaku za 
to, že sa snažia baviť nás futbalom a gól-
mi, často na úkor svojho zdravia a bez fi-
nančného nároku,  takzvane za „ klobásu 
a pivo“. Našimi najlepšími strelcami boli : 
Tibor Kašjak 27 gólov, (celkovo druhý naj-
lepší strelec našej ligy), ďalej náš kapitán 
Jakub Beháň 13 gólov.

Do budúcej sezóny je potrebné stabilizo-
vať výkony a výkonnosť celého mužstva. 
Rád privítam v mužstve mladých hráčov z 
dorastu. Všetkým prajem hlavne zdravie a 
už teraz sa tešíme na novú výzvu v ďalšej 
sezóne.                         Marek Mazák, tréner  


