
Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur   XXIV. ročník 4/2017

Prečítajte si:
Oslavy SNP .............................................. 1.
Príhovory na Zvonici ............................. 3.
Zasvätenie Slovenska .............................. 4.
Návšteva veľvyslanca .............................. 5.
90 rokov divadla ..................................... 6.
Ľekvárove hody ....................................... 8.
Nestabilné hradneé bralo....................... 9.
Hasiči v Jaworze ....................................10.
Dedinská liga .........................................11.
Rozlosovanie futbalu ............................12.

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 22.6.2017 sa uskutočnilo 21.zasad-

nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p.Lingeš, 
zapisovateľka: p.Janeková, hostia: p.Jana 
Melová, Ing. Július Ilovský, Samuel Beháň. 
Ospravedlnení z neúčasti: Mgr.Monika 
Obertová, Mgr. Dušan Ďurčo.

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je uzná-

šaniaschopné. 
Uznesením č. 112/A OZ volí overovateľov 

zápisnice v zložení: p. Peter Oberta, Mgr. 
Erika Kubová. Hlasovanie: za-7, proti-0, 
zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č. 112/B  OZ volí členov ná-
vrhovej komisie v zložení: p. Štefan Ober-
ta, Ing. Róbert Benedig. Hlasovanie: za-7, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č. 112/C OZ volí členov voleb-
nej komisie v zložení: Ing. Dana Sokolov-
ská, p. Alfonz Klocáň, p. Beáta Badibango-
vá. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-2.  

Uznesením č.113 OZ schvaľuje program Pokračovanie na 2. strane »

21.zasadnutia OZ. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov, že majite-

lia neudržiavaných pozemkov boli písom-
ne vyzvaní na udržiavanie svojich zatráv-
nených pozemkov.

Starosta oboznámil poslancov o pripra-
venom projekte na výmenu osvetlenia v te-
locvični. Materiál na zasypanie jám na ul. 
Nábrežnej  bol dovezený a jamy urovnané.

Uznesením č. 111/1 OZ berie uvedenú in-
formáciu na vedomie.

3. Záverečný účet obce
Hlavný kontrolór obce predložil stano-

visko k plneniu a hospodáreniu obce za 
rok 2016. Hospodárenie obce sa riadilo 
podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

V priebehu roku 2016 bol rozpočet zme-
nený šesťkrát: (informácie o zmenách sú 
zverejnené na webovej stránke obec ,,Zá-
verečný účet Obce Strečno za rok 2016“)

Záverečný účet obce Strečno za rok 2016 

25. august bol dňom, kedy sme si pripo-
menuli na Zvonici výročie Slovenského 
národného povstania.

Účasť je vždy bohatá, dejinnej udalosti 
venujú pozornosť zástupcovia štátu, dip-
lomati vojnovej koalície, odbojové organi-
zácie, miestna a regionálna samospráva a 
obyvatelia nielen zo Strečna, ale aj široké-
ho okolia. 

73 rokov je doba, kedy už takmer nie je 
možné stretnúť priamych svedkov a po-
vojnový vývoj, i napriek niektorým nega-
tívnym zlomom bol, možno povedať, mie-
rový. 

Súčasné generácie preto môžu hodnotiť 
vojnové obdobie iba sprostredkovane. A je 
individuálne, ako si  kto uvedomuje nebez-
pečenstvá, reflektuje situáciu, hľadá súvis-
losti, či má historickú pamäť. No relatívny 
dostatok a konzum však značne eliminujú 
komplexné vnímanie a záujem oň. 

Zvonica je každoročne miestom, kde sa 
kompetentní vyjadrujú k významu obetí, 
aj ich odkazu pre dnešok.

Nebolo to inak ani tentokrát a mali sme 
možnosť opäť počuť priame či nepriame 
výzvy na bdelosť a poukázanie na konkrét-
ne, takmer každodenné verbálne hrozby i 
konkrétne nebezpečenstvá. Bol to apel na 
zodpovednosť jednotlivca a každého, kto 
rozhoduje o smerovaní štátu a celej Európ-
skej únie. 

Pavol Albrecht

73. výročie SNP

Oslavy 73. výročia SNP začali pietnym aktom kladenia vencov na Pamätníku francúz-
skym partizánom 25. augusta o 16,00 hod.

Organizáciu zabezpečoval VUC ŽSK v spolupráci s Okresným výborom protifašistic-
kých bojovníkov a obcou Strečno. Osláv sa zúčastnili poslanci NR SR – župan ŽSK Juraj 
Blanár a Erika Jurinová, predstavitelia ambasád Francúzska, Ruska a Českej republiky, 
zástupcovia odbojových organizácií, miestnych samospráv, obyvatelia a ďalší hostia.

Úvodný príhovor a privítanie účastníkov predniesol starosta obce Dušan Štadáni. Na-
sledoval príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky Christopha Léonziho (obidva prího-
vory uvádzame v plnom znení). Nasledoval príhovor predsedu ŽSK a nakoniec zhodnotil 
význam Povstania a jeho odkaz podpredseda SZPB Juraj Drotár. Úvod s hymnami Fran-
cúzska a Slovenska i záver osláv s hymnickou piesňou naplnila dychová hudba Fatranka. 
Po príhovoroch sa tiež predstavila vstupom spevácka skupina strečnianskych dôchodcov 
– Jesienka.

Po oficiálnom programe na Zvonici sa na pozvanie starostu presunuli účastníci osláv na 
stretnutie v kultúrnom dome v Strečne a následne medzi občanov, ktorí boli priamymi 
aktérmi či záujemcami o „Ľekvárové hody“ a sprievodný program vo dvore KD.         /pa/

Oslavy SNP
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
bol spracovaný dňa 31.5.2017 a navrhol 
OZ schváliť záverečný účet obce a celoroč-
né hospodárenie s prebytkom 137 687,46 
Eur bez výhrad. Navrhol použiť zostatok 
finančných operácií na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 137 687,46 EUR.

Uznesením č. 111/2 OZ berie uvedenú 
správu na vedomie.

Uznesením č. 114 OZ schvaľuje záverečný 
účet. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, 
neprítomní-2.  

Starosta vyzval poslancov na hlasovanie 
za použitie zostatku finančných operá-
cií na tvorbu rezervného fondu vo výške 
137.687,46 Eur

Uznesením č. 115 OZ schvaľuje použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu. Hlasovanie:  za-
7,  proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.  

4. Bankový úver – zberný dvor
Starosta obce informoval poslancov o po-

trebe prefinancovať projekt Výstavba zber-
ného dvora Strečno poskytnutím úveru. Z  
úveru sa budú financovať stavebné práce 
na Zbernom dvore Strečno, oplotenie, daž-
ďová kanalizácia, NN prípojka elektriny, 
spevnené plochy, montovaná hala.

Uznesením č. 116 OZ schvaľuje muni-
cipálny úver – Eurofondy úver vo forme 
dlhodobého termínovaného úveru vo výš-
ke 220.000 Eur so splatnosťou do 3 rokov 
poskytnutého od Prima banky Slovensko 
a.s. na projekt: Výstavba zberného dvora 
Strečno.  Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2. 

5. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými stavebnými odpadmi

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.3/2015 o 
komunálnych odpadoch a drobných sta-
vebných odpadoch na území obce Strečno 
sa týka spätného zberu opotrebovaných 
pneumatík na základe uzatvorenej zmluvy 
medzi organizáciou zodpovednosti výrob-
cov – ELTMA s.r.o. a pôvodcom odpadu, 
ktorá bezodplatne odvezie pneumatiky. 
VZN bolo doplnené o paragraf o prejed-
návaní priestupkov na úseku odpadového 
hospodárstva. Návrh VZN bol zverejnený 
na úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce.

Uznesením č. 117 OZ schvaľuje Dodatok 
č. 1 k VZN č.3/2015 o komunálnych odpa-
doch a drobných stavebných. Hlasovanie: 
za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

6. Voľba hlavného kontrolóra
Na základe uznesenia OZ obce Strečno 

č. 105/2017 zo dňa 9.5.2017 bolo vyhláse-
né  výberové konanie na funkciu hlavného 
kontrolóra obce Strečno. 

Do uvedeného termínu bola doruče-
ná jedna obálka s uchádzačom - p. Peter 

Lingeš, bytom Hôrky 160. Starosta obce 
dal hlasovať za schválenie priebehu volieb 
hlavného kontrolóra obce tajným hlasova-
ním.  

Uznesením č. 118 OZ schvaľuje voľbu 
hlavného kontrolóra obce. Hlasovanie: za-
7, proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

Tajným hlasovaním bol za hlavného kon-
trolóra obce Strečno zvolený p. Peter Lin-
geš. Funkčné obdobie hlavného kontroló-
ra obce Strečno trvá šesť rokov a začína 
dňom 6.7.2017.

Starosta vyzval poslancov, aby hlasovali 
za funkčný plat hlavného kontrolóra  na-
výšený o 30% mesačne.

Uznesením č. 119 OZ schvaľuje funkčný 
plat hlavného kontrolóra navýšený mesač-
ne o 30%. Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal 
sa-0, neprítomní-2. 

7. Rôzne
 a) Starosta informoval o doručenej žia-

dosti dňa 13.5.2017 od p. Richarda Dre-
venáka, Sokolská č. 268, v ktorej žiada 
o vyregulovanie potoka. Žiadosť bude 
prednesená na najbližšom zasadnutí OZ 
a finančné prostriedky na vyregulovanie 
potoka budú zahrnuté do rozpočtu na rok 
2018. Uznesením č. 111/4 OZ berie uvede-
nú informáciu na vedomie.

b) Hlavný kontrolór oboznámil poslan-
cov s plánovanou kontrolnou činnosťou 
na obci a  predložil návrh - Plán kontrol-
nej činnosti hlavného kontrolóra obce na 
2. polrok 2017 poslancom OZ. Uznesením 
č. 111/3 OZ berie uvedenú informáciu na 
vedomie.

c) Ministerstvo životného prostredia vy-
hlásilo výzvu pre Operačný program Kva-
lita životného prostredia na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
so zameraním: Podpora predchádzania 
vzniku biologicky rozložiteľných komunál-
nych odpadov. Max. výška nákladov na je-
den projekt je do výšky 200 000,00 EUR s 
DPH. Výška spolufinancovania zo zdrojov 
prijímateľa  je 5 %  max. 10 000 Eur.

Uznesením č. 120 OZ schvaľuje predlo-
ženie žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok, a zabezpečenie finančných pros-
triedkov vo forme spolufinancovania 5%. 
Hlasovanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, ne-
prítomní-2. 

d) Starosta obce informoval o príprave 
projektu Moderné učebne -lepšia budúc-
nosť žiakov  realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO2-SC222-2016-13. Celkové vý-
davky projektu sú 140 000 €, spolufinan-
covanie projektu obcou 5% sú vo výške  
7000€.

Uznesením č.121 OZ schvaľuje predlože-
nie ŽoNFP, zabezpečenie realizácie projek-
tu a zabezpečenie finančných prostriedkov 
vo forme spolufinancovania 5%.  Hlasova-

nie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprítom-
ní-2. 

e) Starosta informoval poslancov o výbe-
rovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ SNP 
Strečno. Vo výberovom konaní uspel Mgr. 
Matúš Čička, ktorého starosta obce meno-
val do funkcie riaditeľa školy od 1.7.2017. 
Vo výberovom konaní sa prezentovalo 7 
uchádzačov.

Uznesením č. 111/6 OZ berie uvedenú in-
formáciu na vedomie.

f) Starosta obce predostrel návrh OZ 
na odkúpenie obrazov p. Pavla Ďurču, za 
účelom stálej expozície v sále KD. Súhla-
sili s odkúpením len niektorých obrazov 
na reprezentačné účely pre starostu obce. 
Uznesením č. 111/5 OZ berie uvedenú in-
formáciu na vedomie.

8. Diskusia:
Starosta navrhol poslancom OZ zakúpe-

nie novej traktorovej kosačky na kosenie 
verejných priestranstiev v obci z dôvodu 
poruchovosti pôvodnej. 

Uznesením č. 122 OZ schvaľuje zakúpe-
nie traktorovej kosačky. Hlasovanie: za-7, 
proti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2. 

p. Peter Oberta: 
- opýtal sa na zateplenie MŠ, potrebná je 

tiež oprava kuchyne a strechy.
Starosta odpovedal, že projekt na MŠ je 

len na zateplenie budovy v rámci ktorej 
bude aj oprava strechy, projekt nie je na 
vnútorné práce, tie sa budú riešiť zo zdro-
jov rezervného fondu. Uznesením č. 111/7 
OZ berie uvedenú informáciu na vedomie.

p. Alfonz Klocáň:
- informoval sa na chýbajúci billboard 

pri ceste I/18 s reklamou atrakcií v obci, 
zdôraznil nutnosť pokračovať v oprave uli-
ce Sokolská, opýtal sa na stav v realizácie 
chodníka do PP, pripomenul potrebu riešiť 
parkovanie na ceste, informoval sa na stav 
rozhľadne

Ing. Benedig:
- pozval prítomných na 6. Memoriál Jar-

ka Hanuljaka, 
p. Jana Melová:
- informovala sa na stav žiadostí o jed-

norazové dávky v hmotnej/sociálnej nú-
dzi, ktoré boli podané ešte začiatkom roka 
2016. Starosta odpovedal, že stav preverí u 
predsedníčky sociálnej komisie.  

p. Samuel Beháň:
- informoval sa na možnosť stlmiť verej-

né osvetlenie, nakoľko v noci ruší a nepo-
máhajú ani stiahnuté žalúzie, 

- poďakoval sa za realizáciu detského ih-
riska v parku pred OcÚ.

Starosta informoval prítomných o dopl-
nených  nových preliezkach a hojdačkách 
v outdoorovom centre vďaka sponzorské-
mu príspevku firmy Franke s.r.o Slovakia

Uznesením č. 111/9 OZ berie na vedomie 
pripomienky poslancov a hostí. 

Zapísala: Eva Janeková
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Vážený pán župan,
vážení páni starostovia/vážený pán 

starosta, vážené dámy a páni, milí pria-
telia,

s hlbokým dojatím a po prvýkrát sa 
zúčastňujem tejto spomienkovej sláv-
nosti na počesť Francúzov, ktorí sa zú-
častnili po boku svojich slovenských 
spolubojovníkov na oslobodzovaní 
Slovenska. Pred týmto pamätníkom s 
hrdosťou vzdávam úctu bojovníkom za 
slobodu, ktorí odvážne a skromne, čo 
je príznačné pre hrdinov, prispeli svo-
jím nasadením, tak ako mnoho iných 
vojakov, k pádu nacistického režimu a k 
oslobodeniu európskych národov.

S presvedčením, že svoj život nepolo-
žili zbytočne, s úctou sa skláňam pred 
pamiatkou partizánov Lanuriennovej 
skupiny a vôbec pred všetkými mužmi  
a ženami, ktorí padli v bojoch Sloven-
ského národného povstania v auguste 
1944.

Trochu z histórie : vo Francúzsku si 
pripomíname práve 25. augusta - 1500 
km od vrchu Zvonica – oslobodenie Pa-
ríža. A vo Francúzsku ešte žije posled-
ný z tých Francúzov, ktorí prišli pred 
73 rokmi na brehy Váhu medzi Žilinou 
a Vrútkami, na Strečno. Volá sa Roger 
Nael a prezident Slovenskej republiky, 
pán Andrej Kiska, sa rozhodol udeliť 
mu najvyššie štátne vyznamenanie vašej 
krajiny za zásluhy. Môj krajan, dnes už 
92-ročný, ktorý sa sem nemohol dosta-
viť, čo mu je úprimne ľúto, mi povedal, 
že je nesmierne hrdý a vďačný za tento 
ohromný prejav uznania. Keď som ho 
požiadal, aby sa s vami podelil o sve-
dectvo z bojov, nemal už síl, aby roz-
prával o tomto bolestivom období tak 
traumatizujúcom, so spomienkami na 
ťažké boje, uňho ešte stále živé . Bude 
mu udelené štátne vyznamenanie Radu 
Bieleho dvojkríža, ktoré mu odovzdá 
váš veľvyslanec vo Francúzsku.

Roger Nael je jedným z tých, kvôli 
ktorým sme povinní nezabúdať na de-
mokratické hodnoty, na ktorých sto-
jí európsky projekt. Je jedným z tých, 
ktorí nás zaväzujú, že sme ich hodní a 
že odovzdáme budúcim generáciám 
ideály týchto slávnych bratov v zbrani, 
svedkov nášho trvalého a dlhoročného 
priateľstva, stelesneného dnes vo veľkej 
postave francúzsko-slovenského gene-
rála Milana Rastislava Štefánika, kto-
rého výročie spolu oslávime v r. 2018 a 
2019.

Vážené dámy a páni, pred rokom na 
tomto mieste, pred týmto pamätníkom, 

sme spomínali  na našu jednotu v mie-
ri a na to, že našou úlohou je chrániť 
za každú cenu právny štát a že je dnes 
našou zodpovednosťou znovu bojovať 
proti novej forme barbarstva ako je is-
lamský terorizmus, ktorý tento týždeň 
znovu udrel na náš kontinent s celou 
svojou zbabelosťou a krutosťou.

A keď si máme vziať ponaučenie z an-
gažovania sa týchto mužov a žien, kto-
rí povedali rozhodné nie nacistickému 
votrelcovi, tu na Strečne, je to iste to, že 
treba pokračovať v úsilí vytvoriť skutoč-
nú obranu Európy, ktorá  bude schopná 
čeliť vojnovým hrozbám, zastrašova-
niam a ako som už povedal, postaviť sa 
proti novému a zákernému nebezpe-
čenstvu, akým je terorizmus. A pokiaľ 
existuje nejaká spoločná úloha, ktorú 
my, Európania, musíme splniť, tak je 
to hlavne to, že Európa musí zabezpe-
čiť viac ako kedykoľvek predtým, svoju 
vlastnú obranu.

Tento cieľ, rozvíjať spoločnú európsku 
obranu, ktorá je vlastná Francúzsku už 
mnoho rokov, zdieľa i Slovensko. Ako 
povedal pán premiér Fico : „Je povin-
nosťou Slovenskej republiky pripojiť sa 
k iniciatívam smerujúcim k posilneniu 
európskej obrany“. Napokon, dôvery-
hodná a účinná obrana stojí v strede 
úsilia európskeho projektu, a je to hlav-
ný cieľ, ktorý očakávajú naši občania, 
lebo chcú Európu, ktorá ich chráni.

Vážené dámy a páni, viac ako kedykoľ-
vek predtým, čaká nás spoločná budúc-
nosť.

Nech žije Slovensko, nech žije Fran-
cúzsko, nech žije francúzsko-slovenské 
priateľstvo!

Vážený pán veľvyslanec, zástupcovia veľ-
vyslanectiev, vážený  pán predseda ŽSK, 
poslanci NR SR, zástupcovia združení, vá-
žení občania,

vítam Vás tak ako každý rok na tomto 
mieste, ktoré je pre nás symbolom priateľ-
stva a internacionálnej pomoci.

Pamätník francúzskym partizánom je 
nielen dominantou, ale predovšetkým 
mementom na krutú časť dejín Európy v 
dvadsiatom storočí. Je od nás síce vzdia-
lená viac ako dve generácie, no jej odkaz 
si musíme permanentne uvedomovať. A 
svoje politické i osobné rozhodnutia riadiť 
tak, aby život a radosť z neho boli zacho-
vané.

Dnes už žijú iba dvaja pamätníci z radov 
bojovníkov, ktorým tu vzdávame hold. V 
rodisku jedného – v bretónskom St. Mar-
cel je práve v tomto období inštalovaná 
výstava dokumentujúca ich hrdinstvo na 
Slovensku a pánovi Näelovi tu bude 12. 
septembra od prezidenta SR udelené vy-
znamenanie Rad Bieleho dvojkríža tretej 
triedy. 

Po roku 1989 naša obec nadviazala so 
skupinou kpt. de Lannuriena vzťahy v no-
vovzniknutých podmienkach a transfor-
movali sme ich predovšetkým na zblíženie 
detí a rodín. Bolo to vlastne splnenie idey, 
za ktorú mnohí z nich položili i svoje ži-
voty. Aj pán Näel, ktorý priamo bojoval v 
strečnianskom priesmyku, sa pri viacerých 
návštevách Strečna so svojou rodinou a 
spolubojovníkmi veľmi tešil tomuto vzá-
jomnému mierovému priateľstvu.

To je podľa mňa a mojich spoluobčanov 
jedna z ciest, ktorá v súčasnosti podporí 
snaženie každého, ktorý to s našou bu-
dúcnosťou myslí úprimne a pre všeobecný 
prospech.

Príhovor veľvyslanca Francúzskej republiky 
na Slovensku Christopha Léonziho

Príhovor starostu Strečna  
Dušana Štadániho
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5. júla 2017 sa v Nitre zišlo niekoľko ti-
síc veriacich. Prišli na národnú púť k 

svätým solúnskym bratom Cyrilovi a Me-
todovi. Slávnostnú svätú omšu na poľnom 
oltári na Svätoplukovom námestí celeb-
roval za prítomnosti viacerých biskupov 
reykjavický biskup Mons. Dávid Bartimej 
Tencer, pôvodom Slovák. Hlavným bodom 
bohoslužby bolo zasvätenie Slovenska Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie, tak ako to 
urobil pred 70 rokmi vtedajší nitriansky 
arcibiskup Karol Kmeťko. Po modlitbe 
po prijímaní nasledovala modlitba za-
svätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
pred Oltárnou sviatosťou. Predsedal jej 
bratislavský arcibiskup, metropolita Mons. 
Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie 
biskupov Slovenska. Slávnostné zasväte-
nie sa konalo pri príležitosti 70. výročia 
zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny Márie, ktoré na Starých Horách na 
celokrajinských misijných slávnostiach na 
sviatok sv. Cyrila a Metoda, 6. júla 1947, 
predniesol vtedajší nitriansky arcibiskup 
Karol Kmeťko. 

V marci 2017 členovia KBS na svojom 
plenárnom zasadnutí schválili návrh nit-
rianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, 
aby sa pri najbližšom slávení sviatku sv. 
Cyrila a Metoda v Nitre toto zasvätenie 
Slovenska obnovilo. Súčasne sa rozhodli 
pripraviť pre veriacich pastiersky list, ktorý 
sa čítal v kostoloch poslednú júnovú nede-
ľu (25. 6.). 

“Vtedajší slovenskí biskupi vyslovili ná-
dej, že jednomyseľné a zbožné zasvätenie 
prinesie nášmu národu Božie požehnanie,” 
uviedli biskupi v pastierskom liste. “Bolo 
to dva roky po druhej svetovej vojne a 
katolíci boli vyradení z politického živo-
ta. Neprajnosť, ba otvorené nepriateľstvo 
voči Cirkvi už bolo cítiť všade (poštátnenie 
škôl, zatknutie biskupov Jána Vojtaššáka a 
Michala Buzalku, domová prehliadka Ka-
rola Kmeťka, zatýkanie kňazov a laikov, 
udavačstvo, politické väznenia, potláčanie 
ľudskej slobody a dôstojnosti). Vtedaj-
ší režim sa hneď po vojne pripravoval na 
prevzatie celej moci v štáte, čo sa v plnej 
miere uskutočnilo po roku 1948.“, napí-
sali biskupi. V akte zasvätenia Slovenska 
vtedajší biskupi vyjadrili nádej, že Božské 
Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Pan-
ny Márie bude posilou v týchto neľahkých 
časoch. “Dnes síce žijeme v spoločnosti, 
ktorá nám navonok zaručuje vyznávať a 
praktizovať našu vieru, avšak nachádzame 
sa v situácii, keď sme ohrození z viacerých 

strán. Ideologický materializmus padol 
so systémom, ktorý bol diktatúrou a na 
jeho miesto nastúpil materializmus prag-
matický, zameraný na pohodlie, zábavu a 
pôžitok. Nášmu správaniu nič nevnucu-
je, nevedie s nami názorové spory. Avšak 
kvalitu svojho života meriame tovarom. V 
takomto myšlienkovom svete nie je miesto 
pre náboženstvo,” uviedli v liste biskupi. V 
modlitbe zasvätenia, ktorá zaznela na púti 
v Nitre, oslovili biskupi všetkých veriacich, 
predstaviteľov verejnej sféry, príslušníkov 
náboženských a národnostných menšín a 
všetkých spoluobčanov. “V tejto modlitbe 
sa chceme obrátiť na túto Kristovu lásku, 
zosobnenú v jeho Božskom Srdci. V sto-
ročnici fatimského zjavenia, na príhovor 
Panny Márie, mu chceme zveriť celý náš 
národ, všetkých obyvateľov našej vlasti 
v tejto vážnej chvíli našich národných i 
osobných dejín,” píše sa v modlitbe, kto-
rá obsahuje 12 prosieb. “Prijmi tieto naše 
prosby aj na príhovor našich svätých pat-
rónov, ktorí posvätili našu krajinu svojím 
verným životom a činnosťou podľa tvojho 
evanjelia,” uvádza modlitba. 

   Túžime po lepšom svete. Isté však je, že 
svet, ktorý sa vzďaľuje od Boha, sa nemôže 
zmeniť v lepší, ale v horší. Len život v Bo-
žej prítomnosti môže garantovať lepší svet. 
Preto sa potrebujeme aj my oprieť o istotu, 
ktorú nám nezaručí ani politika, ani veda, 
sociológia, psychológia, či alternatívne 
duchovné hnutia. Nijaká ľudská snaha ne-
dokáže vyriešiť súčasnú morálnu krízu vo 
svete. Potrebujeme Božiu pomoc, s ktorou 
chceme zodpovedne spolupracovať.

Zasvätiť sa v bežnom zmysle znamená 
osobitne sa oddať niekomu alebo niečo-
mu. Je to proces, kedy je jedinec uvedený 
do skupiny. Znamená to symbolické pri-
jatie nového života, alebo ukončenie toho 
starého. S láskou, nadšením niečo niečo-
mu alebo niekomu venovať, obetovať, po-
svätiť. Zasvätenie nám chce pomôcť, aby 
sme sa oddelili od ducha tohto sveta. Nie 
izolovať sa, ani nepodceňovať, nepohŕdať, 
ale aby sme nezmýšľali, ako zmýšľa tento 
svet. Aby naše áno bolo áno, nie – nie, teda 
aby sme nerobili kompromisy. Zasvätenie 
by nám malo pomôcť k premene srdca a 
k znovuzrodeniu do nášho povolania. 
Teológia pozná dva základné druhy za-
svätenia:  zasvätenie sa Pánu Bohu (zasvä-
tenie v plnom zmysle slova) a  zasvätenie 
sa svätcovi (napr. Panne Márii), čo je len 
analógia zasvätenia sa Bohu. Zasvätením 
sa svätej osobe sa uznávalo svätcovo vý-
znamné miesto v dejinách spásy. Pokrok v 
teológii i presnejšie používanie odborných 
termínov však dnes vedie Cirkev k tomu, 

Zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

aby výraz „zasvätenie“ vyhradila len pre 
obetovanie sa Bohu. Toto zasvätenie, kto-
ré má mať charakter úplnosti a trvácnosti, 
môže urobiť len pokrstená a pobirmovaná 
osoba za asistencie Cirkvi. Pre zasvätenie 
sa svätcom (i Panne Márii) podľa vzoru 
pápeža Jána Pavla II. (por.  encykliku Re-
demptoris Mater 31, 33, 42; aj apoštol. list - 
Rosarium Virginis Mariae 2, 43) i Svätého 
Otca Františka (modlitba zverenia zo dňa 
13.10.2013) sa odporúčajú použiť termíny: 
zveriť sa; oddať sa; postaviť sa pod ochra-
nu. Svätý Otec František dňa 13.10.2013 
na Námestí sv. Petra vo Vatikáne prednie-
sol pred sochou Fatimskej Panny Márie 
modlitbu zverenia sa pod ochranu Nebes-
kej Matky slovami: „Prijmi s materskou 
dobrotivosťou tento zverujúci úkon, ktorý 
dnes konáme s dôverou  pred týmto tvojím 
obrazom, ktorý je nám taký drahý.“

Pre biblického človeka bolo zasvätenie 
bežnou súčasťou života. Obetovanie nie-
čoho (ale aj niekoho) Bohu z najrôznej-
ších dôvodov ako poďakovanie, či prosba 
o odpustenie... je zasvätenie, dar Bohu.  
Je slobodná odpoveď človeka pre život v 
zasvätení práve tak dôležitá, ako povola-
nie zo strany Boha. Zasvätenie je celkom 
osobitným stupňom vzťahu, v ktorom by 
nemali existovať podmienky. Platí to pre 
všetkých kresťanov, nielen pre tých, ktorí 
sa osobitne zasväcujú Bohu. Zasvätenie 
má zmysel, ak sa v ňom realizuje totálne 
darovanie vlastného bytia Bohu. Všetkého, 
čím som a čo mám. Možno postupne, isto 
s ťažkosťami a pádmi, so slabosťami a hrie-
chmi, ale verne a vytrvalo. Denne a stále 
nanovo. Nech to stojí, čo to stojí. A práve 
to, že to stojí tak veľa, že to stojí všetko, bez 
slov hovorí o tom, že láska k Bohu je väčšia 
ako bolesť, ktorú prežívam, keď sa niečoho 
zriekam. Toto už nie je „meranie množ-
stva darovaného materiálu“. Zasvätený 
život znamená denne skutkami opakovať 
Bohu: „Ty mi za to stojíš. Aj za oveľa viac. 
Dal si mi všetko a všetko ti dávam, aby si 
ty bol mojou odmenou.“ Pri sledovaní de-
jín zbožnosti sa stretávame s rozličnými 
skúsenosťami osobného i kolektívneho za-
svätenia, odovzdania sa, zverenia sa Panne 
Márii.  Odzrkadľujú sa v príručkách mod-
litieb a v stanovách mariánskych združení, 
v ktorých nachádzame formuly zasvätenia 
a modlitby so zreteľom alebo v spomienke 
naň. Pokiaľ ide o vykonávanie zasvätenia 
Panne Márii, nie sú zriedkavé pochvalné 
prejavy rímskych veľkňazov a známe sú 
aj formuly, nimi verejne prednesené. (po-
zri „Úkon zverenia sa Blahoslavenej Pan-
ne Márii“, ktorý predniesol Ján Pavol II. 
v nedeľu 8. októbra 2000 v spoločenstve s 
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biskupmi, ktorí sa zišli v Ríme kvôli Veľké-
mu jubileu). Totus tuus, heslo pápeža Jána 
Pavla II., je časť modlitby sv. Bonaventúru, 
ktorá sa nachádza v diele sv. Ľudovíta Má-
ria Grigniona z Montfort „O pravej úcte k 
Panne Márii“. Totus tuus = „Som celý tvoj 
a všetko, čo mám, je tvoje, ó, môj najdrahší 
Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú Matku…“ 
[125.] 3. Z toho vyplýva, že sa zasväcuje-
me súčasne najsvätejšej Panne i Ježišovi 
Kristovi. Jej, ako dokonalému prostriedku, 
ktorý si Ježiš vybral k spojeniu sa s nami 
a k spojeniu nás so sebou. Nášmu Páno-
vi, ako nášmu konečnému cieľu, ktorému 
vďačíme za všetko, čo sme, ako nášmu Vy-
kupiteľovi a nášmu Bohu. „Svätý Ľudovít 
Mária Grignion z Montfortu navrhoval 
kresťanom zasvätiť sa Kristovi rukami 
Panny Márie, ako účinný prostriedok ver-
ne prežívať krstné záväzky.“ (Ján Pavol II., 
encyklika Redemptoris Mater, 48. 

Vo svetle Kristovho testamentu (porov. Jn 
19, 25 – 27) úkon zasvätenia je uvedome-
lé uznanie osobitného miesta, ktoré Mária 
z Nazareta zaujíma v tajomstve Krista a 
Cirkvi, príkladnej a všeobecnej hodnoty jej 
evanjeliového svedectva, dôvery v jej prí-
hovor a v účinnosť jej ochrany, mnohora-
kej materskej funkcie, ktorú vykonáva ako 
opravdivá matka v poriadku milosti (po-
rov. LG 61; Ján Pavol II., encyklika Redem-
ptoris Mater, 40 – 44), na osoh všetkých a 
každého zo svojich detí. Zasvätiť sa Panne 
Márii znamená zasvätiť sa Bohu cez Pan-
nu Máriu. Dávame sa Márii a ona nás dáva 
Bohu, plníme svoje záväzky voči nej a ona 
ich predkladá Bohu. Výsady, ktoré nám 
Boh dáva, dostávame cez Pannu Máriu.

Prečo to robíme takto? Lebo tak je to 
Bohu milé, pretože rešpektujeme jeho plán 
spásy, t.j. Krista sme dostali cez Máriu a 
cez Máriu ideme ku Kristovi a k nebeské-
mu Otcovi. Keď sa zasväcujeme Nepoškvr-
nenému Srdcu Panny Márie, odvolávame 
sa na jej dve vlastnosti: nepoškvrnenosť  a 
lásku.      AM

30. jún bol ďalším tohtoročným termínom plánovaného odberu krvi, ktorý organizovala 
Miestna organizáciou Slovenského červeného kríža v Strečne.

Krv darovalo 35 darcov. O priebeh sa starali  a pomoc osádke mobilnej jednotky Národ-
ného transfúzneho centra zabezpečovali členovia výboru našej organizácie – Eva Vojvo-
dová, Veronika Samcová a Lenka Vojvodová.

Odber krvi

Darcovia:
Júlia Ďučová
Július Ilovský
Lenka Vojvodová
Michal Ďurčo (prvodarca)
Juraj Židek
Stanislav Puček
Václav Kubička
Nikola Kubičková
Kristína Kubičková
Miroslava Pernišová
Simona Hrušková

Lenka Honková
Michal Klocáň
Pavol Badík
Zuzana Obertová
Peter Oberta
Juraj Buchra
Libor Záhradník
Mariana Šipčiaková
Samuel Beháň
Monika Michalková
Martina Michalková
Dušan Štadáni

Róbert Kán
Jana Škorvánková
Iveta Ondáková
Nora Dikošová
Veronika Dikošová
František Beháň
Darina Bukovinská
Vladimír Bukovinský
Jana Čišková
Peter Prieložný
Milan Cigánik
Ivana Fabuľová

27. augusta sa dožila najstaršia občian-
ka Strečna  pani Jozefína Obertová  95 
rokov. Momentálne je v Domove dô-
chodcov na  Karpatskej ulici v Žiline. 

Okrem rodiny, príbuzných a známych 
ju navštívil a gratuloval aj starosta  obce. 
Pripája sa k nim i redakcia obecných 
novín a praje veľa zdravia a radosti zo 
života.                      /r/

25. augusta prijal starosta obce Dušan 
Štadáni v zasadačke OÚ veľvyslanca Fran-
cúzskej republiky  - pána Christopha Lé-
onziho v sprievode tlačového atašé Didiera 
Rogasika a historika Alaina Soubigou.

Na stretnutí, ktoré inicioval pred oslava-
mi výročia SNP, sa oboznámil sa súčasnos-
ťou Strečna, vývojom vzťahov s Francúz-
skom a partizánskou skupinou Georgesa 
de Lannuriena, ako aj plánmi nášho roz-
voja. Vyjadril sa k viacerým zámerom na 
podporu spolupráce s Francúzskom a 
plánmi príprav osláv 100. výročia úmrtia 

Jubileum

Návšteva veľvyslanca
M. R. Štefánika a 100. výročia založenia 
prvej Československej republiky.

Od starostu obce dostal  knihu Strečno 
a Pavol Albrecht  každému venoval sériu 
propagačných materiálov o Strečne, ktoré 
sú, vzhľadom na naše vzťahy, častokrát i vo 
francúzštine.

Následne veľvyslanec všetkých pozval na 
slávnostný obed na Kolibu Panoráma, kde 
pokračovali v priateľských debatách, ktoré 
ho presviedčali o nie zvyčajných kontak-
toch slovenskej obce s jeho rodnou kraji-
nou.     /pa/
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V roku 1927, v čase významného spo-
ločenského pohybu, následkom 

ukončenia vojny, zániku monarchie a 
vzniku Československej republiky je mož-
né vnímať výrazné aktivity v celom spektre 
rozvoja, keď i kultúra zažíva nebývalý roz-
mach v rôznych formách. K celonárodné-
mu trendu sa pridáva i naše divadlo.

Zakladá sa ochotnícky súbor a vďaka 
nadšencom sa jeho história môže písať 
dodnes. Nebola  kontinuálna, ale jeho 
predvojnová i povojnová činnosť patrí k 
najživším v regióne.

Od roku 2009 po 19 ročnej prestávke za-
vial nový vietor a zdvihol nadšenie nielen 
niekdajších ochotníkov, ale tiež nových 
záujemcov pre tento druh umenia. Umož-
nil nielen naštudovať nové hry, ale tiež si 
slávnostne pripomenúť výročia súboru. Po 
oslave 85 rokov činnosti sa stálym naštu-
dovaním hier pre predvianočný čas dostali 
až k dnešku, do času svojich deväťdesiatin.

Nie sú to len členovia súboru, ktorí nás 
každoročne tešia svojím umením, ale tiež 
množstvo ďalších, ktorí sa starajú o to, 
aby všetko bolo technicky, organizačne a 
spoločensky v poriadku. Spomenutý nový 
vietor možno predovšetkým pripísať pani  
Marte Pristachovej, dlhoročnej herečke už 
od rokov sedemdesiatych a súčasnej reži-
sérke. Nadšencovi, pamätníkovi a človeku, 
ktorý v divadle nachádza svoje osobnost-
né naplnenie. Ktorého rešpektujú herci a 
čo nie je vôbec zanedbateľné, má v rodine 
nielen oporu, ale aj pochopenie a pomoc 
pri prakticky celoročnej práci, ktorá zbe-
rá ovocie tak povediac až pod vianočným 
stromčekom. 

Všetkým sa podarilo za posledné obdo-
bie postaviť túto zložku, v súčasnosti vý-
razne napredujúcej miestnej kultúry, na 
stupienok, ktorý jej otvára scény v širokom 
okolí.

Deväťdesiat rokov, ako ďalší medzník 
historického vývoja, si predsavzali naši 
ochotníci osláviť už pred rokom. Mali svo-
ju víziu a obec sa k ich plánom postavila 
ústretovo. Poslanci schválili pre rok 2017 
účelový príspevok a prostredníctvom Fon-
du na podporu umenia bol podaný projekt 
s rovnakým zámerom.

Takže chuť bola podporená i finančne. 
Predstava bola rozdeliť program do dvoch 
celkov – slávnostného galavečera pre uc-
tenie si tých, ktorí účinkovali či priamo 
alebo nepriamo pomáhali a druhou časťou 
bolo predstavenie umenia súčasného sú-
boru pre všetkých, ktorí im fandia a majú 
ich radi.

Galavečer sa konal 2. septembra. Neskla-
mali. Bol to galavečer! Po privítaní reži-
sérky a hlavnej organizátorky  pani Marty  
Pristachovej ocenil vo svojom vstupe jej 

prínos, prínos súboru a každého, kto sa 
na ňom podieľa, starosta Dušan Štadáni. 
Následne si opäť zobrala slovo režisérka a 
po  poďakovaní starostovi a poslancom za 
ústretovosť a dvojtisícový príspevok, pro-
jektovému manažérovi Pavlovi Albrech-
tovi za projekt, ktorý im umožnil vydať 
bulletin a zabezpečiť kroje a nábytok pre 
dobovú hru v sume 2500 Eur, Dušanovi 
Ďurčovi nielen za spracovanie bulletinu, 
ale permanentnú ústretovosť pri ich práci, 
Dominikovi Tavačovi za výrobu almary a 
starodávneho kredenca a Eduardovi Po-
láčkovi za jedinečné a originálne ocenenie 
všetkých zaslúžilých strečnianskych ochot-
níkov. Jej hlavné poďakovanie však patrilo 
všetkým, ktorí sa podieľajú na súčasnosti 
súboru a samozrejme aj vlastnej rodine, v 
ktorej nachádza všestrannú podporu.

Retrospektívne všetkých, takmer sto po-
zvaných previedla históriou strečnianske-
ho divadla. Ocenenie Ochotnícke dosky 
pre nositeľov tradícií – cenu starostu obce 
spolu so starostom odovzdávala nežijú-
cim i pamätníkom z radov ochotníkov a 
tým, čo sú v súčasnosti neopomenuteľnou 
súčasťou súboru. Rozdelila ich do troch 
skupín. Ocenenia in memoriam prevzal 
za historicky najvýznamnejšieho režiséra 
– Jozefa Ilovského jeho synovec Ondrej 
Ilovský, za pokračovateľa režisérskej práce 
Václava Oravca prevzala ocenenie nevesta 
Stazka Oravcová, za ochotnícku prácu a 
pomoc súboru vo funkcii tajomníka MNV 
a OÚ Milana Klocáňa manželka Jožka a 
Dušan Ďurčo prevzal ocenenie za svojho 
otca Pavla, kronikára a podporovateľa sú-
boru.

V druhej skupine boli zaradení tí, ktorí 
boli súčasťou súboru v minulom storočí a 
následne ocenila súčasníkov.

Za každú skupinu sa niekto poďakoval. 
Dušan Ďurčo poďakoval za otca a v mene 

ostatných vyjadril presvedčenie, že sa ur-
čite na nás s radosťou a vďakou pozerajú.

Silo Trnovec st.  spolu s Pavlom Ďurčom 
ml. poďakovali za ocenenia „minulosto-
ročných“ a Dano Taraba za súčasných 
ocenených. Silov prejav bol najsugestív-
nejší, ale Danov najsentimentálnejší, až sa 
mu pritom tlačili slzy do očí (kto by to na 
tohto chlapa povedal!?) pri spomienke na 
predstavenie nášho divadla v čase, keď bol 
ešte žiak základnej školy. Vtedy, sediac v 
siedmom rade si predsavzal, že aj on bude 
raz stáť na týchto doskách. Sen sa mu spl-
nil a keď sa s ním s nami chcel podeliť, aj 
napriek už takmer desaťročnej skúsenosti, 
sa nedokázal ovládať.

Po udelení ocenení program pokračo-
val pripomienkou hier od roku 2009 pod 
taktovkou  Cyrila Obertu a Marty Prista-
chovej. Videošoty ukázali vývoj súboru a  
žánrovú škálu. Sprievodné slovo v podaní 
Janky Trnovcovej a Darinky Melovej nám 
pripomenul tituly, protagonistov, rast poč-
tu predstavení na domácej scéne, či spo-
mienky z množstva vystúpení alebo hosťo-
vaní v susedných obciach.

Vyzdobená sála bola nielen svedkom hol-
du umeniu strečnianskym divadelníkom, 
bola tiež miestom, kde sme sa všetci cítili 
ako súčasť celku, ktorý svojou prácou obo-
hacuje každého.

Galavečer skončil. No nie oslavy deväťde-
siatin. Tie pokračujú už cez víkend dvoma 
predstaveniami slovenskej klasiky – hrou 
Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. 
Prajem režisérke Martuške, nech počasie 
nesklame a nech sa, tak ako si Dano plní 
sen, i ten jej  naplní tým, že si tento skvost 
zahrá pod strečnianskym hradom.

Pavol Albrecht

Deväťdesiat rokov ochotníckeho divadla 
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Éra Jozefa Ilovského 
Po dvadsiatich rokoch, Zlomená pýcha, 

Svedomie, Pytliakova žena, Pytliakova 
chovanica, Buky podpolianske, Kmot-
rovci, Podpaľačova dcéra, Mastný hrniec, 
Ukradnuté šťastie, Škriatok, Hájnikova 
žena, Vojnárka, Magda Burčová, Hrob lás-
ky, Maryša, Hora volá, Amerikán, Za slo-
bodu národa, Juro ide na svadbu, Drotár, 
Bludár, Kamenný chodníček, Strídža spod 
hája, Statočný valach, Starý zaľúbenec, 
Manželstvo, Nový život, Osud siroty, Chla-
pi na skalke, Prvé a posledné sv.  prijíma-
nie, Garamboľ, Za frontom, Ulička, Matej 
Figliar, Ryby pre štyroch, Bláznivá nedeľa, 
Pani richtárka, Máje, Pytačky, Všetko nao-
pak, Statky zmätky

Éra Václava Oravca 
Figliar Matej, Sedliacka láska, Bačova 

žena, Zavrhnutá, O veselom hrobárovi, 
Starý zaľúbenec, Uzol, Hana, Záveje, Divá 
Bára, Ženba Ďura Šúplatu, Matka, Klbko, 
Hľadá sa mladucha a kvočka, Nohavice

Éra Cyrila Obertu
Nohavice, Kuchárky z Ovseného, Vietor 

do tvári, Figliar Matej

Éra Marty Pristachovej
Kamenný chodníček, Ženský zákon, 

Oklamaný manžel, Právo na hriech, Žob-
rácke dobrodružstvo, Pohreb, Brokovni-
cou na manžela, S tvojou dcérou nikdy!, 
Dokonalá svadba

Režiséri Tabuľa ochotníckej cti
Túto tabuľu tvoria ochotníci, ktorí viacročným účinkovaním 

prispeli k udržaniu tradície založenej našimi predkami

Jozef Ilovský • Václav Oravec • Pavol Ďurčo st. • Jozef Cigánik st. • Ernest Taraba st. 
Karol Oberta • Hermína Klocáňová • Mária Pratáková • Juraj Drevenák • 

Albert Cigánik • Mária Rendárová (Obertová) • František Hriňa • bratia Piovarčiovci 
Leopold Lončík • Mikuláš Galo • Eduard Oberta • Pavol Oberta ml. • Anna Verešová 

(Cigániková) • Pavlína Kadášiová (Obertová) • Viktória Mydlová • (Trhančíková)
Anna Sapietová • Jozef Trhančík • Mária Obertová (Turiaková) • Anna Kubičková 
Adam Klocáň • Jozef Mojský • Matúš Kadaši • Milan Klocáň • Margita Pekárová 

(Tarabová) • Margita Vojvodová • Františka Brózová • Emil Oberta • Cyril Oberta
Ladislav Oberta • Oľga Klocáňová • Anton Melo • Karol Tavač • Zita Melová

(Bitušíková) • Mária Obertová (Tarabová) • Jozef Cigánik ml. • Silvester Trnovec st. 
Miroslav Oberta • Mária Trnovcová (Štadániová) • Marta Pristachová (Štadániová) 

Terézia Sokolovská (Štadániová) • Vladimír Štadáni • Beáta Badibangová (Bitušíková) 
Daniel Taraba • Ivana Fabuľová (Rajniaková) • Jana Trnovcová • Silvester Trnovec ml. 

Jozef Bičan • Vlastimil Slováček • Zuzana Samcová • Slavomíra Zemánková (Kivoňová)
Ľubomír Melo • Marcela Ondáková • Zuzana Badíková • Peter Pristach

Pavol Bukovinský ml. • Ľubomír Bukovinský ml.

Cenu starostu obce
Ochotnícke dosky pre nositeľov tradícií

získali:

Jozef Ilovský - in memoriam
Václav Oravec - in memoriam

Pavol Ďurčo st. - in memoriam
Milan Klocáň - in memoriam

Pavlína Kadášiová
Mária Rendárová
Anna Kubičková

Cyril Oberta
Silvester Trnovec st.

Miroslav Oberta
Zita Melová

Mária Obertová
Marta Pristachová

Peter Pristach
Pavol Ďurčo ml.

Jozef Cigánik
Beáta Badibangová

Daniel Taraba
Jozef Bičan

Ivana Fabuľová
Vladimír Štadani

Ľubomír Bukovinský ml.
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Koniec augusta je spojený nielen s blížia-
cim sa koncom prázdnin, ale aj so streč-
nianskou tradíciou pod názvom „Ľekváro-
vé hody“. Tento ročník sa niesol v znamení 
spolupráce obce Strečno, Šikovných ruči-
čiek zo Strečna, Jednotou dôchodcov a FK 
Strečno. Od rána sa dvorom kultúrneho 
domu niesla vôňa varených sliviek. Samot-
né podujatie bolo poňaté vo forme súťaže, 
do ktorej sa zapojili tri družstvá – Silvester 
Trnovec st., Šikovné ručičky zo Strečna a 
Jednota dôchodcov. Hodnotiaca porota 
bola v zložení: predseda VÚC Juraj Blanár, 
poslankyňa NR SR Erika Jurínová a fran-
cúzsky veľvyslanec na Slovensku Christo-
ph Léonzi Každý navarený lekvár chutil 

„Ľekvárové hody“

V novembri si budeme voliť nového župa-
na a poslancov do krajského zastupiteľstva. 
Zdá sa však, že voľby do vyšších územných 
celkov (VÚC) opäť nie sú   pre ľudí nijako 
vzrušujúce. Mnoho občanov totiž ani netu-
ší, čo vyšší územný celok znamená, aké sú 
jeho kompetencie a čo rieši. A to je škoda.

Na Slovensku máme osem samospráv-
nych krajov (Žilinský, Trnavský, Trenčian-
sky, Bratislavský, Prešovský, Nitriansky, 
Košický a Banskobystrický). Na čele každé-
ho kraja je predseda (župan). Toho si volia 
obyvatelia VÚC, rovnako tak aj poslancov 
krajského zastupiteľstva. Tieto kraje samo-
statne hospodária s vlastným majetkom a 
s vlastnými príjmami. Samosprávne kraje 
zriaďujú a prevádzkujú napr. stredné ško-
ly, múzeá, domovy sociálnych služieb, di-
vadlá, knižnice, nemocnice. Určujú tiež 
výšku poplatkov za sociálne služby.  Roz-
hodujú o výstavbe a údržbe miestnych ko-
munikácií, ktoré patria pod VÚC (cesty II. 
a III. triedy mimo obcí) či regulujú ceny 
autobusovej dopravy. Tých právomocí je 
naozaj veľa. „Mocní“ z kraja  totiž rozho-
dujú o veciach, ktoré výrazne zasahujú do 
života každého z nás.

me sa, prosím zmiasť ľúbivými sloganmi a 
prisľúbeniami. Tie nikam nevedú.  Svojou 
účasťou pri urnách máte možnosť vybrať si 
ľudí, ktorí vedia aj konať, nie len sľubovať. 
Voľby do VÚC nie sú len právom, ale záro-
veň veľkou šancou meniť  politiku riadenia 
nášho kraja. 

Od roku 2014 som poslankyňou OZ v 
Strečne a môžem povedať, že aj vďaka tomu 
do komunálnej politiky vidím trochu viac. 
Každá obec má svoje problémy. Strečno nie 
je výnimkou. O jednom z tých pálčivejších 
si môžete prečítať na linku https://dennikn.
sk/blog/833061/.

V komunálnej politike majú vami zvole-
ní zástupcovia kompetencie, vďaka ktorým 
môžu zjednodušiť prácu a život v obci.  
Ďalšie, trochu väčšie  kompetencie má 
VÚC a ďalšie štát.  Aj preto  som sa roz-
hodla, že v nadchádzajúcich voľbách do 
VÚC budem kandidovať za poslankyňu 
Žilinského samosprávneho kraja. O hlasy 
a podporu voličov sa uchádzam, aby som 
nielen poukazovala na problémy v našom 
kraji, ale hlavne, aby som ich mohla v rám-
ci svojich možností a kompetencií  riešiť.

Beáta Badibangová

Blížia sa voľby do VÚC
Tento rok to budú už piate voľby od vzni-

ku samosprávnych krajov. Účasť na tomto 
druhu volieb býva vždy žalostne nízka. Dô-
vodov je zrejme viac.  Ľudia nechodia voliť, 
lebo sú znechutení z politiky ako takej, lebo 
si myslia, že sa aj tak nič nevyrieši... Naozaj 
chcete, aby vaše deti chodili do krajších a 
kvalitnejších škôl? Nepáči sa vám, že vás 
liečia  v polorozpadnutých nemocniciach? 
Nechcete, aby ste si do nemocnice museli 
nosiť aj toaletný papier? Tak máte najväčšiu 
šancu niečo na tom zmeniť práve počas vo-
lieb do VÚC! Môžete sa sťažovať a nadávať. 
Garantujem vám však, že tým sa nič ne-
zmení a už vôbec nezlepší. Zvoľte si radšej 
dôveryhodných a schopných ľudí, ktorí na-
ozaj môžu veci meniť a zlepšovať. Osobne 
som takého názoru, že  župan či poslanci 
by nemali sedieť na dvoch a viacerých sto-
ličkách. “Supermanom“ riadiacim kraj z 
iného teplého miesta niekde v Bratislave 
neverím. Tak isto neverím ľuďom, ktorí sa 
v našom kraji ukážu nanajvýš cez víkendy, 
no chceli by ho, ako pred voľbami sľubujú, 
zveľaďovať. Ako?

Sľuby i volebné kampane naberajú na 
obrátkach. Určite ste si to všimli.  Nedaj-

ťazmi boli všetci.
Keďže „Ľekvárové hody“ sú hlavne o 

slivkách, návštevníci mohli potešiť aj svo-
je chuťové bunky ochutnávkou viacerých 
druhov slivkových koláčov, ktoré napiekli 
naše pani dôchodkyne, či „koštovkou“ 
sliviek v tekutom stave. Diváci sa mohli 
kultúrne vyžiť pri vystúpení  ŽSS Zvonica, 
Krakovského kvarteta, speváckej skupine 
Jesienka, dychovke Strečnianka, folklór-
neho súboru Hajov či novozaloženej FS 
Parta. Ďakujem všetkým, čo prišli a verím, 
že budúci rok našu tradíciu opäť o niečo 
obohatíme. Nuž, nechajte sa prekvapiť. 

Následne mohli všetci, ktorým sa posta-
rali o občerstvenie členovia FK, pokračo-
vať v zábave v sprievode našej hudobnej 
skupiny Sunny Music.

Beáta Badibangová poslankyňa OZ

inak, ale jedno mali spoločné: do varenia 
vložili kus srdca a lásku k tradícii. Preto ví-
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Od konca minulého roku sa pracuje na 
sanácii hradného brala. Pôvodný plán 
predpokladal s prácami do konca mája. V 
tom období, okrem obmedzenia dopravy, 
sa mali realizovať i úplné odstávky počas 
víkendov.

Reálne poveternostné podmienky však 
zmenili harmonogram prác a na hradnom 
brale po začatí v novembri a v decembri sa 
v novom roku pokračovalo až v druhej po-
lovici februára.  Rozsah a nebezpečenstvo 
uvoľnenia skál počas sanácie vyžadoval i 
úplné vylúčenie dopravy počas šiestich  ví-
kendov. 

Podnetom na sanáciu bolo zistenie inšta-
lovaného dilatometra ešte z čias ukončenia 
rekonštrukcie hradu o pohybe skalného 
bloku, ktorý už vtedy považovali za nesta-
bilný. Rozsah prác bol preto smerovaný na 
problémovú časť a boli na to získané tiež 
prostriedky z Ministerstva životného pros-
tredia v objeme 900 tis. Eur. 

Vylúčenie dopravy počas víkendov na 
I/18 sa začalo 12. novembra a pokračo-
valo do prvého predvianočného víkendu. 
Následne sa začalo s uzávierkami až 18. 
februára 2017, ktoré mali byť počas ďalších 
piatich víkendov.  Plán však opäť narušili 
nepriaznivé podmienky a na brale sa pra-
covalo iba dvakrát. Od 3. mája sa pristupu-
je  k zúženiu jazdných pruhov v šírke 2 x 
3,00 m a obmedzeniu rýchlosti na 30 km /
hod -  s termínom do odvolania so zodpo-
vedajúcim dopravným značením priamo 
pod hradom Strečno v dĺžke 40 m. V júni 
sú odstávky počas štyroch víkendov. Ko-
ordinátor prác - krízový štáb Okresného 
výboru v Žiline na zasadnutí  29. 6. kon-
štatuje, že v mesiaci júl nebudú realizované 
uzávierky pod hradom Strečno.

Na základe vyhodnotenia kritickej geo-
technickej situácie  skalného bloku v ne-
asanovanej časti skalného brala (na konci 
júna spadlo z pôvodne neasanovanej čas-
ti brala niekoľko skál) však 14. júla opäť 
zasadá krízový štáb na Obecnom úrade v 
Strečne, ktorý po zvážení nových okolností 
vyhlasuje mimoriadnu situáciu za účelom 
ochrany života, zdravia a majetku a od 
16. júla 2017 od 08:00 hod. je realizovaná 
úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej 
úžine až do odvolania (s predpokladom 
úplnej uzávierky  do 30. júla 2017). 

V tomto čase sa pristupuje k prípravným 
prácam  na uvoľnenie skalného bloku s 
odhadovanou hmotnosťou cca 120 ton . 
Naváža sa vozovka tlmiacim materiálom 
– pieskami a štrkmi v hrúbke cca 1 m na 
mieste predpokladaného pádu. 18. júla vo 
večerných hodinách sa ho podarilo po-
mocou vzduchových vankúšov odtlačiť. 
Pri páde sa rozbil a nespôsobil vážnejšie 

škody. Následne sa okolitý terén dočisťoval 
a odstraňoval sa návoz z cesty. Premávka 
bola spustená 29. júla o 12,00 hod.

V súčasnosti sa pokračuje v projekte plá-
novanými sanačnými prácami. Priebežná 
diagnostika však zisťuje nové okolnosti, a 
tým i požiadavky na ďalšie riešenia. Me-
dzičasom sa napr. oproti plánu pristúpilo 
tiež k niektorým prácam na samotnom 
hradom múre a je predpoklad, že pri šet-
rení ďalších priestorov brala a svahov, po 
ich vyčistení a odstránení vegetácie, bude 
potrebné projekt sanácie rozšíriť o ďalšie 
etapy.

V akom rozsahu, to je dnes nejasné. 
Kompetentní však musia reagovať priebež-
ne a kritickú situáciu nielen monitorovať, 
ale aj finančne a organizačne naplniť. 

A to vzhľadom na dopravnú tepnu a jej 
využiteľnosť nebude zrejme vôbec jedno-
duché. Časový horizont sa neodváži nikto 
určiť. 

Dopravný chaos a praktický kolaps po-
znamenal negatívne každého využívate-
ľa I/18. Opakované odstávky či dokonca 
plánovanie galérie pri súčasnej hustote 
dopravy a neexistencii alternatívy by boli 
kritickými.

V Strečne, i keď sme boli a stále zrejme 
sme najviac postihnutí, sme sa postavili k 
problému ústretovo s pochopením a  ohľa-
duplne. Vyhlásenie mimoriadnej situácie 
bolo zodpovedným postojom starostu a 
zástupcov obce k všeobecnému ohrozeniu. 
Mimoriadna situácia a víkendové odstáv-
ky ale boli kvôli nedostatočnému doprav-
nému značeniu a následným zhustením 
premávky zablúdenými osobnými autami 
a kamiónmi negatívnym ovplyvnením ži-
vota občanov predovšetkým v starej časti 

obce a využívateľov Ulice SNP všeobecne. 
Obmedzenia sa výrazne podpísali pod 
efektivitu podnikateľských aktivít v ces-
tovnom ruchu. Hrad bol síce prístupný, ale 
návštevnosť klesla až o 70 %. Pltníci boli 
úplne odrezaní nepriechodnosťou cesty a 
záujem o služby stravovacích zariadení a 
na parkovisku boli redukované na podob-
ných úrovniach. Rovnaké skúsenosti mali 
podnikatelia v cestovnom ruchu i na tur-
čianskej strane. 

Strečno bolo v júli asi najväčšou témou v 
slovenských médiách. Denne monitorovali 
situáciu televízie, rozhlas a tlačové médiá. 
Určite nás to zviditeľnilo, no o profite z 
uzáver a úplnej odstávky sa pozitívne nedá 
hovoriť.

Problémom ťahu cez náš kataster nie je 
iba skalné bralo. Patria k nemu dlhodobo 
i mosty poza obec. Bol preto vyjadrova-
ný častý nesúhlas občanov na nespojenie 
oboch investičných akcií – hrad a mosty 
do jedného času, s tým, že by boli využité 
dopravné obmedzenia zároveň. Toto bolo 
pripomienkované a navrhované zo strany 
obce už na úvod príprav sanácie brala. V 
tom čase však 

požiadavky neboli zohľadnené. Na po-
slednom zasadnutí krízového štábu, kona-
ného v zasadačke nášho obecného úradu 
28. júla, na ktorom bola odvolaná mimo-
riadna situácia, boli s ohľadom na stále 
otvorený problém a nepredvídateľné po-
treby sanácie brala, opätovne nanesené. 

V tomto roku by už nemalo dôjsť k zá-
sadnejšiemu obmedzeniu dopravy. No 
akonáhle sa pristúpi k ďalším postupným 
krokom, zástupcovia OÚ, Slovenskej sprá-
vy ciest, VÚC a aj MŽP SR prisľúbili racio-
nalizáciu prístupu.                 Pavol Albrecht

Hradné bralo stále nestabilné
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Piaty ročník Malofatranskej stovky so 
svojou o rok mladšou sestrou MF 50 

v roku 2017 už pôvodne nepočítal.
Organizátor mal záujem profesionali-

zovať ultratrailový pretek, a preto pre zá-
ujemcov stanovil kvalifikačné kritériá i 
povinnosť lekárskej prehliadky a iba jednu 
trať – stokilometrovú .

Kým organizátor vlani mohol uzavrieť 
štartovnú listinu po otvorení registrácie 
vo februári pre enormný záujem za 22 mi-
nút, teraz sa mu to nepodarilo do konca, 
ktorý určil na dva týždne pred pretekom, 
uskutočneným 1. a 2. júla. Aj keď medzi-
časom na základe vývoja prihlášok rozší-
ril alternatívy preteku o ultraštafetu – tj. 
rozdelenie stovkového úseku pre dvoch 
pretekárov, z ktorých jeden by prešiel prvú 
polovicu a druhý pokračoval na druhej.

A nakoniec 2. júna pristúpil i k umožne-
niu štartovať aj päťdesiatkarom.

Z 205 prihlásených sa na spoločný štart 
troch súťaží v Terchovej – stovky, štafety a 
päťdesiatky postavilo 170 pretekárov a ďal-
ších 20 čakalo v kategórii štafeta v Lipovci 
na pokračovanie do Fačkovského sedla (v 
roku 2016 bol prihlásený i tohtoročný limit 
- 350 pretekárov!)

Parametre trate boli totožné s predchá-
dzajúcim rokom – päťdesiatka 55 km s 
prevýšením 4340 m a stovka 105 km a 
7730 m. Limity pre trať 16, resp. 32 hod.

Predpoveď počasia nesklamala a so štar-
tom o šiestej ráno začalo priam liať. Dážď 
sprevádzal štartujúcich až takmer do obe-
da. Prejavilo sa to na trati, ktorá bola v nie-
ktorých úsekoch – Kraviarske, Poludňové 
skaly, Stoh rozbahnená a mimoriadne klz-
ká. Hrozba búrky a blesky nad Rozsutcom 
boli dôvodom úpravy trate až v priebehu 
súťaže a Horská služba následne všetkých 
odkláňala na Medziholie  traverzom po-

pod Rozsutec.
V tomto roku sme sa zo Strečna posta-

vili na štart iba dvaja – ja so synom Mar-
tinom. Ďalších záujemcov či účastníkov z 
minulých rokov možno odradili prvotne 
nastavené podmienky. Ani my sme nemali 
záujem o stovku, no keď  sa vyskytla mož-
nosť absolvovať trať štafetou pre každého 
so zhruba päťdesiatimi kilometrami, tak 
sme sa prihlásili. Bola to hlavne moja chuť, 
po predchádzajúcich troch účastiach po-
kračovať v tomto, asi najkrajšom ultratra-
ilovom preteku na Slovensku. Napokon, 
keď sa objavila možnosť ísť i päťdesiatku, 
tak sme sa prehlásili na ňu.

MF 100 I keď počasie bolo upršané a pre nie-
ktorých i odradzujúce (niektorí pretekári 
ostali na štarte s lejakom čakať, či nepre-
stane...) podmienky boli určite lepšie ako v 
horúčavách pred dvoma rokmi.

Príprava i šťastie v nepredvídateľne 
šmykľavom teréne a samozrejme tiež  vylú-
čenie výstupu  a zbehu z Rozsutca boli zá-
kladom pre zlepšenie  našich „osobákov“ o 

cca hodinu. A celkom slušné umiestnenia.
Martin skončil z 28 štartujúcich päťde-

siatkarov na štvrtom mieste s časom 9:35 
a ja som to zvládol ako jedenásty za 12:38 
hod.

Na budúci ročník MF 100 už teraz pozý-
va oficiálna stránka preteku. Zrejme pou-
čení z tohtoročného vývoja propozície ne-
uvádzajú kvalifikačné podmienky a tiež je 
možnosť opäť hneď od začiatku uvažovať o 
prihláške nielen na stovku, ale i päťdesiat-
ku a aj tohtoročnú novinku – štafetu. Preto 
je možné očakávať, že tak ako po minulé 
roky, bude účasť Strečňanov opäť relatívne 
bohatá.                                  Pavol Albrecht

Na tradičnej súťaži mužskej šikovnosti a sily v rámci 
Dožiniek v Jaworze sa 2. septembra zúčastnili  dve druž-
stvá nášho DHZ, ktoré sa umiestnili na 5. resp. 14. mieste  
z 15 družstiev z Poľska, Čiech a Slovenska.                      /r/

StrongDrval



11. strana4/2017

Veľké prekvapenie Dedinskej ligy
Začiatkom letných prázdnin sa usporia-

dal 25.ročník tradičnej Dedinskej ligy v 
malom futbale na pomocnom ihrisku na 
Radinovom. 

Organizátorom tohto roku boli Medvedi 
juniori. Prihlásilo sa 7 družstiev. Hralo sa 
systémom každý s každým v podobe 4-och 
hracích júlových dní. Videli sme množstvo 
oku lahodiacich akcií hráčov a brankárov, 
ale aj tvrdé bolestivé zákroky sprevádzané 
opäť klasickými nervóznymi  emóciami, 
čo však ku futbalu patrí. 

Tento rok bol extra napínavý a priam až 
prekvapujúci! Na špici tabuľky sa vytvo-
rila trojica družstiev (VE-3, Galis team, 
Ghost). O konečnom umiestnení sa roz-
hodovalo až v poslednom hracom dni v 
samom závere. 

Z celkového víťazstva sa nakoniec ra-
doval FC GHOST. Táto partia nadšencov 
si splnila počas ich celej svojej 25-ročnej 
histórie klubu jeden veľký sen (podľa slov 
samotných hráčov), a to prvý premiérový 
zisk titulu v Dedinskej lige! Predvádzali 
kolektívne bojovné výkony so skalopev-
nou obranou na čele s najlepším branká-
rom Júliusom Trnkom a najlepším hráčom 
turnaja Petrom Samcom. Hlavní šéfovia 
(Miroslav Bukovinský, Peter Šupej, Štefan 
Honko) káder postupne dlhodobo omla-
dzovali a s trpezlivosťou prišlo sladké ovo-
cie a veľké oslavy. 

Vzhľadom na nízky počet mužstiev  v 
mene všetkých klubov veľmi radi priví-
tame nové kluby na rozšírenie ligy. Takže 
chalani, (aktívni/neaktívni amatéri) , ste 
vítaní, neváhajte a prihláste sa! Na záver 
patrí poďakovanie samotným organizá-
torom Medveďom, po ktorých na budúci 
rok štafetu usporiadania preberajú partia 
bojovníkov z Bad boysu. 

Pre štatistov tejto akcie prikladáme zo-

znam celkových víťazov: FC Youmpe 7-k
rát(1996,1997,1998,2003,2004,2005,201
5) FC Tajfún 6x(1995,2001,2002,2009,20
10,2011), Medvedi 3x(1994,1999,2000), 
VE-3 3x(2006,2007,2013), Galis team 3x 
(2008,2012,2016), AC Sokol 1x(2014),Dre-
am Team 1x(1193), FC Ghost 1x(2017).

PD ml.
1.hrací deň 

GHOST – BAD BOYS.............................3:1
VE-3 – MEDVEDI ..................................6:2
SOKOL – GHOST ...................................2:5
GALIS TEAM  - BAD BOYS .................4:1
VE-3 – FC YOUMPE ..............................4:2
SOKOL – MEDVEDI ..............................2:2
FC YOUMPE – GALIS TEAM ..............1:3

2.hrací deň 
MEDVEDI – GALIS TEAM ..................2:6
VE-3– BAD BOYS ...................................4:1
FC YOUMPE – GHOST .........................0:2
VE-3 – GALIS TEAM .............................2:3
BAD BOYS – MEDVEDI .......................9:3
SOKOL mal voľno

3.hrací deň 
SOKOL-VE-3 ...........................................1:2
FC YOUMPE – MEDVEDI ...................2:1
BAD BOYS – SOKOL .............................2:4
GALIS TEAM – GHOST ........................0:1

4.hrací deň 
BAD BOYS – FC YOUMPE ...................2:1
GHOST – MEDVEDI .............................4:2
SOKOL – FC YOUMPE..........................1:2
GHOST – VE-3 ........................................0:0
SOKOL – GALIS TEAM ........................2:2

Tabuľka:
1.FC GHOST 6 5 1 0 15:5 16
2.GALIS TEAM 6 4 1 1 18:9 13
3.VE-3 6 4 1 1 18:9 13
4.BAD BOYS 6 2 0 4 16:19 6
5.FC YOUMPE 6 2 0 4 8:13 6
6.AC SOKOL 6 1 2 3 12:15 5
7.MEDVEDI 6 0 1 5 12:29 1

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečniansky turisti Vás v sobotu
30. septembra 2017 pozývajú na  

6. ročník turistického výletu 

Po strečnianskom 
náučnom chodníku 

Trasa povedie od Supermarketu Jedno-
ta (ul. SNP) (štart od 8:30 do 9:00) po 
ulici Kováčskej smerom pod Špicák, 
kde sa napojí na žltú turistickú znač-
ku. V sedle pod Kojšovou budeme po-
kračovať modrou turistickou značkou, 
ktorá nás privedie do sedla Javorina. 
Po návšteve pamätníka na Javorine sa 
pokračuje po červenej turistickej znač-
ke smerom do Strečna. V sedle Rakytie 
opustíme červenú značku a pokračuje-
me rovno po lesnej ceste. Pri prudkej 
zákrute vľavo (pri vysielači mobilného 
operátora) odbočíme vpravo do lesa a 
pokračujeme po hrebeni Domašína po 
vlastnom bielo-zelenom značení až do-
razíme do cieľa - na chatu Domašín. Tu 
bude pripravený guľáš a občerstvenie. 
Z chaty sa potom dostaneme späť do 
Strečna po obnovenom chodníku (bie-
lo-zelene značenie), ktorý vás privedie k 
hradu Strečno alebo sa môžete odviesť 
plťou z pltiska Bariérová, kam bude za-
bezpečný odvoz z chaty.

ALL-STARS:
Peter Dugovič ml.(brankár – Galis team)
Lukáš Kučera (obranca – Medvedi)
Martin Syrovatka(obranca – Ve-3)
Michal Jadroň (útočník – Sokol)
Andrej Zaťura (útočník – Bad boys)

Najlepší jednotlivci:
Július Trnka (brankár – Ghost)
Frederik Beháň (obranca – Youmpe)
Marek Beháň (strelec 11 gólov – Galis 
team)
Andrej Barošinec (útočník – Ve-3)
Peter Samec (hráč – Ghost)
Vladimír Ilovský (najstarší hráč 59 r. – Bad 
boys)
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 6. septembra 2017 v náklade 

350 kusov. Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. Foto: OU 
Strečno,  Pavol Ďurčo

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

V auguste sa opäť roztočil kolotoč zápasov 
nového súťažného ročníka 20017/18 aj pre na 
náš klub FK Strečno.

Žiaci:
V novej sezóne sú do  činnosti a súťaží za-

pojené 4 mládežnícke družstvá (3 žiacke a 1 
dorast). U žiackych družstiev sú to : príprav-
ka, mladší žiaci a starší žiaci.

Prípravka funguje pod vedením trénera 
Petra Beháňa. Info pre nových záujemcov o 
futbal: kto má záujem o futbalovú príprav-
ku, mladí hráči  ročník narodenia 2008 až 
2011,nech sa  prídu prihlásiť na futbalové ih-
risko od 4.9 do 8.9.2017,každý deň bude tré-
ning od 16.00 do 17.30 hod. Potom tréning 
upravíme na 2-krát v týždni. Mladší žiaci a 
straší žiaci naďalej  pracujú  pod vedením 
trénera Vojtecha Obertu ml. 

V prípade, že by mal niekto z rodičov zá-
ujem pomôcť pri činnosti ml. žiakov a spo-
lupracovať s trénerom, prosíme kontaktujte 

trénovať pod vedením trénera Mareka Ma-
záka.

Po doliečení zranení sa do prípravy zapojili  
Andrej Barošinec, Peter Ilovský, Patrik Be-
háň. Z dorastu sa do prípravy zapojil mladý 
Jozef Melo a Andrej Zaťura.

Dlhodobo máme zraneného Tomáša Trpiša 
– ktorého týmto  veľmi pozdravujeme. Jeho 
zranenie je natoľko vážne, že túto sezónu sa 
zrejme nebude môcť zapojiť do zápasov. Jano 
Štadáni – má aktuálne tiež dlhodobejšie zra-
nenie, prajeme mu čo najskoršie uzdravenie.

Odchody: Vereš- brankár do Ďurčinej, 
Cvacho – D. Kubín, Kašjak – Turzovka, Ďu-
riš – Nezbud. Lúčka.

Veríme, že v novej sezóne zabojujeme s 
našimi stálymi oporami ,  odchovancami a 
hlavne s mladými hráčmi,  ktorí majú záu-
jem hrať a bije im srdiečko pre FK Strečno !!!

Do novej sezóny prajeme všetkým hráčom, 
trénerom, funkcionárom a činovníkom v FK 
Strečno, ako aj fanúšikom,  veľa energie, elá-
nu a chuti do ďalšej činnosti a prajeme im čo 
možno najviac potešenia z futbalu a celkovo 
zo športu. 

Športu zdar a futbalu zvlášť !
Pre našich priaznivcov a fanúšikov máme 

pozitívnu správu.  Na vonkajšie zápasy mu-
žov ku súperom bude v prevažnej miere za-
bezpečovaný autobus, ktorý bude môcť zo-
brať aj skalných fanúšikov.  

Róbert Benedig , FK Strečno

Starší žiaci 2.tried a skupina A Dorast 4.liga skupina A Dospelí 5. liga skupina A

1.kolo Dohrávka 1.sept. 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ ROZVOJ MOJŠ

Dohrávka 29.augusta 2017 o 14:00h
FK STREČNO - TJ FATRAN VARÍN

6. augusta 2017 o 16:30h
FK STREČNO - TJ FATRAN VARÍN

2.kolo Dohrávka 15.sept. 2017 o 10:00h
Cementáreň L.LÚČKA - FK STREČNO

Dohrávka 6.sept. 2017 o 16:00h
TJ OŠČADNICA - FK STREČNO

13. augusta 2017 o 16:30h
SK BELA - FK STREČNO

3.kolo 20. augusta 2017 o 10:00h
FK STREČNO-TJ KUNERÁD

20.augusta 2017 o 13:30h
FK STREČNO - MŠK KNM B

20.augusta 2017 o 16:00h
FK STREČNO - TJ VTJ RAJ. TEPLICE

4.kolo 27. augusta 2017 o 10:00h
FK ĎURČINÁ - FK STREČNO

26.augusta(sobota) 2017 o 14:00h
FK RAJEC - FK STREČNO

27.augusta 2017 o 16:00h
FK RAJEC - FK STREČNO

5.kolo 3.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - FK DOLNÁ TIŽINA

3. septembra 2017 o 13:00h
FK STREČNO - Snaha ZBOROV n/Bys.

3.septembra 2017 o 15:30h
FK STREČNO - Snaha ZBOROV n/Bys.

6. kolo 10.septembra 2017 o 10:00h
OŠK KAM. PORUBA - FK STREČNO

9.sept.(sobota) 2017 o 15:30h
OŠK KAM. PORUBA - FK STREČNO

10.septembra 2017 o 15:30h
TJ VYSOKÁ n/Kys. - FK STREČNO

7.kolo 17.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO -FK TŔŇOVÉ

17.septembra 2017 o 12:30h
FK STREČNO - BANÍK STRÁŇAVY

17.septembra 2017 o 15:00h
FK STREČNO - TJ SLOVAN SKALITÉ

8.kolo 24.septembra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

24.septembra 2017 o 12:30h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

24.septembra 2017 o 15:00h
FK STREČNO - TJ VIŠŇOVÉ

9.kolo 1.októbra 2017 o 10:00h
SK LIETAVA - FK STREČNO

1.októbra 2017 o 12:00h
SK RADOĽA - FK STREČNO

1.októbra 2017 o 14:30h
SK ŠTIAVNIK - FK STREČNO

10.kolo 8.októbra 2017 o 10:00h
FK STREČNO -TJŠKPODHORIE

8.októbra 2017 o 12:00h
FK STREČNO - TJ SLOVAN SKALITÉ

8.októbra 2017 o 14:30h
FK STREČNO -SK ČIERNE

11.kolo 15.októbra 2017 o 10:00h
TJ STRÁŽA - FK STREČNO

14.októbra(sobota) 2017 o 14:00h
TJ ST. BYSTRICA - FK STREČNO

15.októbra 2017 o 14:30h
TJ SLOVAN RUDINSKÁ - FK STREČNO

12.kolo 22.októbra 2017 o 10:00h
FK STREČNO - TJ BABKOV

22.októbra 2017 o 11:30h
FK STREČNO - TJ PODVYSOKÁ

22.októbra 2017 o 14:00h
FK STREČNO -FKPREDMIER

13.kolo 29.októbra 2017 o 10:00h
TJ TURIE - FK STREČNO

28.októbra(sobota) 2017 o 14:00h
TJ VYSOKÁ n/Kys. - FK STREČNO

29.októbra 2017 o 14:00h
FK TURZOVKA - FK STREČNO

Rozpis zápasov jesennej časti súťažného ročníka 2017/18

nás, dvere sú otvorené... zápasy hrávame v 
sobotu aj nedeľu a je toho  veľmi veľa pre jed-
ného trénera.

Taktiež aj touto cestou chceme osloviť deti 
a ich rodičov: deti, športujte, rodičia, dajte 
deti športovať ! Príďte medzi nás a zapojte 
sa do trénovania futbalu. Budete zmysluplne 
využívať svoj voľný čas a zároveň prospejete 
svojmu telu. Pripravujeme pre vás veľa aktivít 
: sústredenia, turnaje, zápasy, výlety, spoloč-
né posedenia - opekačky ..., návštevy ligo-
vých zápasov, prípadne zápas reprezentácie,  
vyprevádzanie hráčov mužov  FK Strečno, 
MŠK Žilina ...a iné

Dorast:
V novej sezóne bude dorast pod vedením 

trénera Róberta Benediga. Veríme, že dáme 
dohromady dobrý mladý kolektív, ktorý sa 
bude motivovaný pracovať na sebe a na cel-
kovom hernom prejave mužstva. 

Do družstva prišli : Frederik Beháň, Samuel 
Šmuda, Matej Poštek, Karol Rolko – brankár 

Prioritou bude súčinnosť dorastu s muž-
stvom mužov a vzájomná spolupráca kádrov 
a jednotlivcov. V tom vidíme náš potenciál a 
smerovanie v FK Strečno.

Veríme, že naši mladí hráči budú motivo-
vaní a pripravení zapojiť sa aj do činnosti 
mužov v prospech FK , jednotlivých muž-
stiev ako aj v prospech ich samých. 

Muži :
Káder mužov bude v novej sezóne naďalej 


