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Dňa 30.10.2017 sa uskutočnilo 23.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce 
p.Lingeš, zapisovateľka: Bc.Škripková.

Hostia: Ing. Július Ilovský, Mgr. Ja-
roslav Štefko, p. Martin Majdák, Mgr. 
Matúš Čička. Ospravedlnení poslanci: 
Alfonz Klocáň.   

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je 

uznášaniaschopné. 
Uznesením č.134/A volí overovateľov 

zápisnice v zložení: p.Štefan Oberta, Ing.
Dana Sokolovská. Hlasovanie: za-7, pro-
ti-0, zdržal sa-0, neprítomní-2.

Uznesením č.134/B volí členov návrho-
vej komisie v zložení: Ing.RóbertBene-
dig, p.PeterOberta. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.135 schvaľuje program 
23.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta obce informoval poslancov o 

plnení opatrení z predchádzajúceho za-
sadnutia OZ. Vlastníci poškodených in-

formačných tabúľ boli informovaní o ich 
stave a ich odstránení. Podklady z roko-
vania sociálnej komisie boli odovzdané a 
jednorazové dávky HN boli poskytnuté 
oprávneným osobám. Ďalšie podklady k 
dávkam HN za r. 2017 boli spracované.

Uznesením č. 133/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie. 

3. Zrušenie miestneho národného vý-
boru bez právneho nástupcu

Starosta obce informoval poslancov o 
upozornení Okresného súdu Žilina zo 
dňa 19.10.2017, že v  Obchodnom re-
gistri Okresného súdu Žilina je zapísaný 
subjekt Miestny národný výbor Streč-
no. Je potrebné, aby Obec Strečno ako 
zriaďovateľ(právny nástupca) podala na 
Okresnom súde Žilina návrh na výmaz-
tohto subjektu z obchodného registra 
bez právneho nástupcu. 

Uznesením č.141 OZ schvaľuje  zru-
šenie Miestneho  národného  výboru 
Strečno bez právneho nástupcu. Hlaso-
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Vážení spoluobčania, milí priatelia, 
opäť tu máme predvianočný čas, 

ktorý si začíname uvedomovať zhonom 
za zháňaním darčekov pre blízkych, aby 
sme ich potešili  v najkrajšom období 
roku.  Na sklonku roka sa zamýšľame 
nad naším spôsobom života, bilancuje-
me, čo bolo dobré, čo zlé, a snažíme sa 
poučiť z chýb. Obdobne je to aj s činnos-
ťou zveľaďovania  našej obce. Tie veci 
(projekty), ktoré sa podaria, vnímame 
ako darčeky, máme z nich radosť. Nieke-
dy sa ale stane, že niektoré naplánované 
projekty sa z rôznych príčin neuskutoč-
nia, sú cieľom kritiky a  zatienia dobré 
veci, ktoré boli zrealizované.  

Naša obec je  miestom, ktoré navštevu-
jú turisti nielen zo širokého okolia, ale aj 
z celého sveta. Radi sa sem vracajú a pri 
každej návšteve obce vysoko hodnotia 
jej rozvoj. Tu by sme mohli spomenúť 
doplnenie parku pred OÚ o prvky det-
ského ihriska, na ktoré nám finančne 
nemalou mierou prispela novovybudo-
vaná firma FRANKE Slovakia v priemy-
selnom parku. 

Pre našich obyvateľov sú však dôleži-
té aj ďalšie kvalitné služby, ktoré obec 
poskytuje: údržba ciest, výstavba chod-
níkov, rekonštrukcie verejných budov, 
bezpečnosť obyvateľov, čistota a poria-
dok. A práve čistá a zdravá obec bola 
predmetom projektu, v rámci ktorého sa 
nám podarilo vybudovať zberný dvor za 
budovou kultúrneho domu. Momentál-
ne prebieha ešte verejné obstarávanie na 
vybavenie technológie. V nasledujúcom 
roku by malo prebehnúť jeho sprevádz-
kovanie. Verím, že výrazne prispeje ku 
skvalitneniu života v obci.

S finančným  prispením Lesov SR sme 
čiastočne zaasfaltovali parkovisko pod 
hradom, ktoré chceme v budúcom roku 
dokončiť. 

Vianoce, to je doba,
keď sa človek môže v kľude pozrieť, 
či niekde na nebi neletí hviezda
a rozdávať radosť a lásku.
Nech myšlienka Vianoc 
pretrvá dlho do nového roku
praje redakcia 
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vanie: 7-0-0-2.  

4. Schválenie spolufinancovania pro-
jektu „Folklór, remeslá a kulinárstvo“

Starosta obce oboznámil poslancov s 
mikroprojektom cezhraničnej spoluprá-
ce PL-SR „Folklór, remeslá a kulinárstvo 
– špecifické prvky na podporu cestov-
ného ruchu“. Investičnou aktivitou je 
vybudovanie exteriérového  javiska a 
piatich prezentačných stánkov. Mäk-
kými aktivitami sú: výmenné pobyty 
remeselníkov, kulinárov a kultúrnych 
súborov na podujatiach v Strečne (Tra-
dície v srdci, Majáles) a v Jaworze (Do-
žinky).Celkový rozpočet projektu je 62 
512,39 Eur.

Uznesením č.136 OZ schvaľuje za-
bezpečenie projektu cezhraničnej spo-
lupráce PL-SR“ a spolufinancovanie 
mikroprojektu vo výške 6263,76 Eur. 
Hlasovanie: 7-0-0-2. 

5. Schválenie podania a spolufinan-
covania projektu lávky ponad Váh

Starosta obce informoval poslancov 
o opätovnom pripravovanom projekte 
„Spájame Strečno, Nezbudskú Lúčku a 
Jaworze – cezhraničné miesta s jedineč-
nými hodnotami“.

Cieľom programu je výstavba alebo 
modernizácia infraštruktúry cestov-
ného ruchu v blízkosti kultúrnych in-
štitúcií, pamätihodností, chránených 
krajinných oblastí a národných parkov.
Projektovým zámerom na doplnenie 
úsekov cyklotrás bude rekonštrukcia 
lávky, vytvorenie parkovacích miest, 
info tabúľ, propagácie spoločných akti-
vít a účasti na veľtrhoch  CR . 

Predpokladaná výška rozpočtu projek-
tu:  577 000,00   Eur 

Uznesením č.137 OZ schvaľuje opätov-
né predloženie žiadosti, zabezpečenie 
realizácie projektu a spolufinancovanie 
na projekte vo výške 28850 Eur. Hlaso-
vanie: 7-0-0-2. 

6. Schválenie 7. zmeny rozpočtu na 
rok 2017

Starosta obce informoval poslancov o 
7. zmene rozpočtu na rok 2017. Rozpo-
čet bol prehodnotený a následne upra-
vený s predsedom finančnej komisie. 
K predloženej zmene rozpočtu vyjadril 
kontrolór obce súhlasné stanovisko. 

Uznesením č.138 OZ schvaľuje 7. zme-
nu rozpočtu na rok 2017. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

7. Rôzne
a) Starosta obce informoval poslancov 

OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu  nezaraďuje Elokované 
pracovisko, Sokolská 487/34, Strečno a 
tiež nezaraďuje Elokovné pracovisko, 

Mládeže 289, Strečno, ako súčasť Súk-
romnej základnej umeleckej školy, Ulica 
Maše Haľamovej 21, Martin do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej repub-
liky s účinnosťou od 1. 9. 2018. 

Uznesením č.133/2 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

b) Starosta obce oboznámil poslancov 
o služobnej ceste p. Alfonza Klocáňa 
do Francúzska, ktorého pri príležitosti 
ukončenia výstavy o SNP a o Pamätníku 
francúzskych partizánov v Múzeu bre-
tónskeho odboja v St. Marcel pozval p. 
Yan Mélenec.

Uznesením č.139 OZ schvaľuje služob-
nú cestu a preplatenie nákladov p.Klo-
cáňovi do Francúzska. Hlasovanie: 8-0-
0-1.

c) Starosta oboznámil poslancov o 
potrebe podať návrhy na pripravovaný 
rozpočet na r. 2018,  s vyhliadkou na 
r. 2019, 2020 najneskôr do 15.11.2017. 
Občianske združenia obce Strečno 
predložia žiadostí o poskytnutie dotácií 
od obce najneskôr do 15.11.2017. Fi-
nančné prostriedky z rezervného fondu 
obce možno použiť v roku 2018 na kapi-
tálové výdavky. 

Uznesením č.133/3 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

d) Starosta obce pozval Mgr. Jaroslava 
Štefka, učiteľa telocviku na ZŠ Strečno a 
p. Martina Majdáka – TU reality s.r.o., 
Žilina, za účelom odprezentovania ná-
vrhu na výstavbu športového parku v 
areáli Základnej školy SNP Strečno. 

Starosta obce informoval poslancov o 
výške finančných prostriedkov rezerv-
ného fondu, ktoré by mohli byť použité 
na tento účel, ako aj prostriedky schvá-
lené SFZ.

Uznesením č.133/4 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

e) Na návrh predsedu finančnej komi-
sie bola finančná komisia doplnená o 
nového člena Ing. Róberta Benediga.  

Uznesením č.140 OZ schvaľuje dopl-
nenie finančnej komisie o Ing. Róberta 
Benediga. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Zapísala: Bc. Oľga Škripková
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 13.12.2017 sa uskutočnilo 24. za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce 
p.Lingeš, zapisovateľka: Beáta Badiban-
gová.

Hostia: Ing.Július Ilovský, Roman 
Konštek, ospravedlnení poslanci: Mgr. 
Erika Kubová, Peter Oberta.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.143/A volí overovate-

Z ďalších stavebných aktivít, ktoré obec 
zastrešovala, bola výstavba chodníka a 
jeho osvetlenie popri ceste III. triedy do 
priemyselnej zóny. Jeho výstavba bola 
jednou z priorít bezpečnosti obyvateľov 
pri dochádzaní do práce do priemyselnej 
zóny. Aj s finančným prispením spoloč-
nosti P3 sa nám to podarilo. Tu by som 
chcel vyzdvihnúť nielen prácu zamest-
nancov OPS, ich riaditeľa, ale aj tech-
nických zamestnancov obce a zamest-
nancov pracujúcich v rámci podporných 
programov ÚPSVaR, ktorí v značnej 
miere boli nápomocní pri dodržaní ter-
mínu výstavby. Tiež boli nápomocní pri 
ďalších dvoch schválených  projektoch 
cezhraničnej spolupráce s poľskou obcou 
Jaworze, v rámci ktorej nám v obci pri-
budli plnohodnotné stavby – rozhľadňa 
Strečno a kultúrne pódium s predajnými 
stánkami vo dvore KD. Som veľmi rád, 
že tieto stavby tak zatraktívnili obec, že 
už niekoľko dní po ich dokončení sme  
dostávali pozitívne ohlasy  od ľudí, ktorí 
ich hneď v prvých dňoch navštívili. Po-
ďakovanie patrí aj zamestnancom OÚ, 
ktorí od prípravy projektov, stavebných 
povolení, účtovania, administratívnej 
činnosti, technických záležitostí až po 
upratovačky zabezpečovali napĺňanie 
aktivít projektov.

V našej obci žijeme bohatým spoločen-
ským, kultúrnym a športovým životom. 
Tento si do značnej miery organizujeme 
sami. Môžem s hrdosťou povedať, že 
naše kultúrne skupiny, športové a spolo-
čenské združenia, sú na vysokej úrovni 
a robia dobré meno našej obci. Mnohé z 
nich majú dlhoročnú tradíciu a stále sa 
rozvíjajú. V tomto roku sme si pripome-
nuli 90. výročie ochotníckeho divadla a 
70. výročie dychovej hudby Strečnian-
ka. Nielen im, ale aj všetkým,  ktorí sú 
akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri 
príprave a organizovaní jednotlivých 
podujatí,  patrí za reprezentáciu obce 
vďaka a uznanie. 

Všetkým nám záleží na tom, aby sa 
nám v Strečne dobre žilo a aby sme 
mohli spoločne zveľaďovať aj duchovné 
hodnoty, ktoré nám zanechali naši pred-
kovia.

Aj tento rok sme pre Vás pripravili 
obecný kalendár, ktorý sa už stal užitoč-
ným pomocníkom v každej domácnosti, 
v ktorom okrem praktických informácií 
nájdete fotografie spoločenského života 
v obci.

Záverom Vám chcem všetkým popriať 
pokojné prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu svojich blízkych a do nového roku 
2018  veľa zdravia, šťastia a úspechov v 
osobnom aj pracovnom živote.

S úctou  Dušan Štadáni, starosta obce

»  Dokončenie z 1. strany
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ľov zápisnice: Mgr. Monika Obertová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 7-0-0-
2.            .                

Uznesením č.143/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Ing. Róbert Benedig, p. 
Alfonz Klocáň. Hlasovanie: 7-0-0-2.                 

Uznesením č.144 schvaľuje program 
24. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
Organizačné zložky obce predložili 

svoje návrhy do zostavenia rozpočtu na 
r. 2018 v stanovenom termíne. Z poslan-
cov predložil písomne návrh na zvýše-
nie niektorých položiek do zostavenia 
rozpočtu Ing. Robert Benedig. 

Uznesením č.142/1 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

3. Schválenie programového rozpoč-
tu na r. 2018, návrh na r. 2019, 2020

Návrh programového rozpočtu ako 
aj zapojenie rezervného fondu obce vo 
výške 135 tis. Eur bolo prerokované 
členmi finančnej komisie. Následne bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke obce na pripomienkovanie. Časť 
prostriedkov bola navrhnutá na výstav-
bu multifunkčného ihriska v priesto-
roch školského dvora s príspevkom SFZ 
vo výške 19 tis. Eur. Ostatné navrhnuté 
investičné aktivity obce boli:   pokračo-
vať vo vybudovaní chodníka popri Ul. 
SNP smerom k COOP Jednota, rekon-
štrukcii Lesnej ulice a revitalizácia ve-
rejného priestoru pri KD a dokončenie 
rozostavanej MŠ. Poslanec Ing. Benedig 
navrhol, aby sa z položky MŠ odobrali 
prostriedky na začatie výstavby multi-
funkčného ihriska. Následne prebehla 
rozprava, kde poslanci dospeli k doho-
de, aby sa časť peňazí plánovaných na 
výstavbu chodníka vyčlenila na začatie 
výstavby multifunkčného ihriska. 

Uznesením č. 145 OZ schvaľuje zapojiť 
rezervný fond obce vo výške 135 tis. Eur 
do rozpočtu obce na rok 2018. Hlasova-
nie:  7-0-0-2. 

Hlavný kontrolór obce odporučil po-
slancom OZ schváliť predložený progra-
mový rozpočet na r. 2018 a zobrať na ve-
domie rozpočty s výhľadom na r. 2019 
a 2020.

Uznesením č.146 schvaľuje rozpočet 
obce. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.142/2 OZ berie progra-
mové rozpočty na r. 2019 a r. 2020 na 
vedomie.

4. Príkaz na inventarizáciu obce k 
31.12.2017

Starosta obce informoval prítomných 
poslancov o vykonaní riadnej inventari-
zácie majetku, záväzkov a rozdielu ma-
jetku a záväzkov k 31.12.2017. Uskutoč-
ní sa na úsekoch Obecný úrad Strečno, 

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o., 
Základná škola SNP, Materská škola. 
Následne menoval Ústrednú inventari-
začnú komisiu (ÚIK) a Čiastkové inven-
tarizačné komisie (ČIK).

Uznesením č.142/3 OZ berie informá-
ciu na vedomie.   

5. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov s 

udelením štatútu MAS pre MAS Ter-
chovská dolina. Kancelária bude fun-
govať od decembra 2017/ januára 2018. 
Dňa 20.12.2017 sa uskutoční valná 
hromada, kde sa okrem iného bude od-
súhlasovať výška členského príspevku 
jednotlivých obcí.  Poslanci uvedenú in-
formáciu berú na vedomie.

6. Diskusia
- p. Klocáň navrhol obci zakúpiť dlažbu 

na dorobenie chodníka na Sokolskej uli-
ci k SIP ŽSR a poďakoval pracovníkom 
OPS za budovanie chodníka k priemy-
selnému parku a za výstavbu nového 
javiska a stánkov pri kultúrnom dome.

- Mgr. Obertová sa informovala ohľad-
ne nákladov a ich hradenia na prevádz-
ku areálu FK, ,,Koniarne“. Starosta uvie-
dol, že náklady na energie a prevádzku 
hradí obec. 

- Ing. Sokolovská navrhla, aby sa dali 
skontrolovať stĺpy el. vedenia kvôli k 
častým výpadkom elektrickej energie. 

- p. Štefan Oberta upozornil na chý-
bajúce zrkadlo na križovatke pri Mário 
bare.

- p.Roman Kontšek poďakoval poslan-
com za podporu pri dostavbe MŠ a upo-
zornil na dezolátne oplotenie areálu MŠ.

Uznesením č.142/4 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala:  Badibangová Beáta

Milí spoluobčania, aj Vám rok 
opäť ubehol neuveriteľne rých-

lo? A čo sa čudujeme? Žijeme rýchlo! 
Večne sa ponáhľame v kolobehu povin-
ností a starostí. Práve v čase Vianoc by 
sme mali trochu spomaliť. 

O Vianociach sa hovorí, že sú najkraj-
šími sviatkami roka. Pre deti majú kúz-
lo zázračného plnenia túžob.  Tí starší 
oceňujú najmä rodinnú pohodu a čas 
na príjemné stretnutia. Viac ako inoke-
dy si spomíname na blízkych, ktorí Via-
noce nemôžu osláviť s nami. 

Jedni žijú príliš ďaleko, iní zasa žijú už 
len v našich srdciach a spomienkach. 
Všetkých si však v tento sviatočný čas 
v myšlienkach prinášame k prestreté-
mu štedrovečernému stolu, k žiarivému 
stromčeku a sú tak súčasťou slávnostnej 
atmosféry.

Nie je to však len voňavá kapustnica, 
či darčeky pod stromčekom, ktoré robia 
Vianoce Vianocami. Tie sú tiež sviatka-
mi vzájomného stretávania sa. Aj preto 
by sme si mali odpustiť všetko zlé, čo 
nás v starom roku postretlo. Usmiať sa 
jeden na druhého a želať si dobro. Nech 
sa dobrým so starým rokom rozlúčime 
a tiež nech dobrým nový rok vítame.

Osobne som veľmi vďačná za starý 
rok. Chcem sa poďakovať všetkým, kto-
rí ste sa akokoľvek zapojili do kultúrne-
ho, spoločenského či športového diania 
v obci. Možno si to ani neuvedomujete, 
no prispeli  ste k úspešnému a príjemne 
prežitému roku 2017. A to je to najviac!  

Všetkým Vám prajem šťastné a po-
žehnané sviatky! Nech oplývate ohrom-
nou vnútornou silou a nech nestrácate 
radosť zo života. A k tomu všetkému 
Vám ešte vinšujem veľa zdravia, dobra  
a lásky. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Obecné zastupiteľstvo

Nové stránkové hodiny
Zmena stránkových hodín na OÚ 

Strečno od 1. 1. 2018
Pondelok: 7,30 – 15,30 hod.
Utorok:  7,30 – 15,30 hod.
Streda:  7,30 – 17,00 hod.
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok:   7,30 – 14,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Územný plán obce Strečno

V týchto dňoch sú distribuované do 
domácností kalendáre spolu s informá-
ciou o pripravovanom ÚPN – O Strečno 
spojenou s dotazníkom, kde môžu obča-
nia, fyzické a právnické osoby vyjadriť 
svoje pripomienky a námety k tomuto 
dokumentu. 

Vyplnený dotazník možno zaslať poš-

tou alebo emailom na adresu obstará-
vateľa – Obecný úrad Strečno, alebo ho 
vložiť do schránky vo vestibule OÚ do 
31. 1. 2018.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oznámenie o prerušení 

distribúcie elektriny
Stredoslovenská energetika- Dis-

tribúcia, a.s oznamuje, že v dňoch  
8. - 12.01.2018 v čase od 06:30 do 16:30 
bude vo našej obci prerušená distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných prác na 
zariadeniach distribučnej sústavy pre-
vádzkovateľa.

Odberné miesta a lokality v Strečne  
s obmedzenou distribúciou elektriny 
budú uvedené na  stránke obce.

Informácie vybavuje linka 
0800 159 000

Oznamy
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Začiatok roku 2017 bol pre Obecný 
podnik služieb Strečno, s.r.o. (ďa-

lej len OPS)  predovšetkým v znamení 
zimnej údržby miestnych komunikácii v 
obci Strečno ako aj niektorých areálov v 
priemyselnom parku. 

Po skončení zimnej údržby sme v me-
siaci február pokračovali na oprave vnú-
torných priestorov miestnej knižnice, 
práčovne v budove prístavby kultúrneho 
domu a oprave priestorov schodiska k 
sociálnym bytom.

V mesiaci marec sme pokračovali v 
prácach na prístavbe kultúrneho domu a 
vykonali sme opravu miestnych komu-
nikácií Nábrežná a Športová. 

Počas mesiaca apríl sme uskutočnili 
opravu bleskozvodu na budove kultúr-
neho domu a pokračovali sme v prácach 
na budove miestnej knižnice výmenou 
okien a realizovali sme tiež prípravné 
práce pre umiestnenie svetelnej tabule 
v budove telocvične. Začali sme tiež prí-
pravné práce na projekte rozhľadne na 
vrchu Špicák. 

V mesiaci máj sme uskutočnili 
prieskum podložia pre rozhľadňu na 
vrchu Špicák odstránením zeminy v 
priestore základov stavby. Zrealizova-
li sme tiež prípravné práce pre projekt 
zberného dvora vyčistením priestorov 
od dočasných stavieb  (plechových búd, 
panelov, ...) a prípravou povrchu.

V mesiaci jún sme sa venovali prevaž-
ne letnej údržbe niektorých areálov v 
priemyselnom parku a opravovali sme 
praskliny a výtlky na miestnych komu-
nikáciách Sokolská a Kamenná.

V mesiaci júl sme popri letnej údržbe 
pokračovali tiež v zemných prácach 
na projekte zberného dvora, vykona-
li sme opravu výtlkov v areáli firmy 
SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. v 
Žiline a začali sme prípravné práce na 

projekte chodníka do priemyselnej zóny. 
Tento projekt predstavuje vybudovanie 
chodníka pri ceste v celkovej rozlohe asi 
900 m2, parkoviska o rozlohe asi 90 m2,  
dvoch prechodov pre chodcov a osade-
nie 19 svetiel verejného osvetlenia. 

 Práce na chodníku boli našou hlavnou 
činnosťou aj v nasledujúcich mesiacoch 
roku 2017.  Nakoľko v súvislosti s vybu-
dovaním chodníka bola naplánovaná aj 
oprava miestnej komunikácie v danom 
úseku položením asfaltového koberca, 
bolo nutné dokončiť minimálne prá-
ce na položení obrubníkov do polovice 
mesiaca október. Tento termín sa nám 
aj napriek veľmi obmedzenému počtu 
pracovníkov podarilo splniť najmä vďa-
ka pomoci pracovníkov obecného úradu 
ako i obetavosti pracovníkov OPS, ktorí 
neváhali pokračovať v prácach aj za ne-
priaznivého počasia cez prácu nadčas 
a cez víkendy alebo sviatky. V prípa-
de nutnosti boli práce realizované aj v 
nočných hodinách tak, aby sme pri pre-
kopoch komunikácie čo najmenej ob-
medzili miestnu dopravu. V súčasnosti 
práce pokračujú už len na dokončení 
osvetlenia chodníka, ktoré by mali byť 
skončené do konca tohto roku,  a tak ve-
rím, že rok 2018 privítame už aj s osvet-
leným a plne funkčným chodníkom do 
priemyselnej zóny.          

Súbežne s prácami na chodníku sme 
realizovali aj projekt Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna 
a okolia. Tento projekt pozostáva najmä 

zo značenia novej časti a obnova exis-
tujúcich prvkov náučného chodníka, 
vybudovania a osadenia jednej malej 
a dvoch veľkých informačných tabúľ, 
jednej lavičky bez operadla a dvoch la-
vičiek s operadlom,  štyroch stojanov na 
bicykle a predovšetkým z vybudovania 
rozhľadne.    

Pri realizácii projektu rozhľadne sa 
vyskytlo viacero problémov súvisiacich 
predovšetkým s nedostupnosťou terénu.  
Je nutne si uvedomiť, že nosné prvky 
rozhľadne pozostávajú z drevených trá-
mov s rozmermi 25x25 cm a stojky sú 
dlhé 6,8 m. Naviac stavba je vysoká cca 9 
m, široká 3,4 m a z väčšej časti uzavretá 
latovaním. Z toho dôvodu je nutné pred-
pokladať veľké zaťaženie v prípade veter-
ného počasia, a tak aj jej ukotvenie musí 
byť naozaj dôkladné, čo predpokladá 
relatívne veľké množstvo materiálu (be-
tón, železné rošty) pre základovú dosku. 

Najväčším problémom bola doprava 
materiálu na miesto stavby. Uvažovali 
sme s rôznymi variantami. Od  vyná-
šania za pomoci ľudskej sily a nadšenia 
miestnych športovcov a priaznivcov 
turistiky až po využitie vrtuľníka. Žiaľ,  
všetky riešenia sme museli zamietnuť 
buď kvôli nerealizovateľnosti  alebo fi-
nančnej náročnosti. 

Nakoniec ako pre najschodnejšie rie-
šenie sme sa rozhodli pre dopravu ma-
teriálu na miesto stavby za pomoci špe-
ciálnej techniky do horského terénu.  
Avšak aj v tomto prípade bolo nutné 
vybudovať aspoň dočasnú komunikáciu. 
Tu nám vyšlo v ústrety vedenie Pozem-
kového spoločenstva (urbár) Strečno,  
ktoré urýchlilo vybudovanie plánovanej  
dočasnej komunikácie na približovanie 
dreva a vybudovalo ju tak, aby sa dala vy-
užiť aj na dopravu materiálu pre stavbu 
rozhľadne, za čo sa im chcem touto ces-
tou veľmi poďakovať, pretože aj bez ich 
ochoty a ústretovosti by rozhľadňa prav-
depodobne nestála. Nevyhnutnú špeci-
álnu techniku ako i odbornú pomoc sme 
zasa našli vo firme Marunas,.r.o.,  ktorá 
má bohaté skúsenosti so stavbami  tohto 
typu.  Stavba bola dokončená a odovzda-
ná v plánovanom termíne 6. 11. 2017. 

V mesiaci november sme popri prá-
cach na chodníku začali aj práce na pro-
jekte revitalizácie verejného priestoru na 
dvore Obecného úradu Strečno. Projekt 
v tejto fáze pozostáva predovšetkým vo 
vybudovaní pódia a piatich prezentač-
ných zastrešených stánkov. Tento pro-
jekt bol síce do rozsahu pomerne malý, 
avšak napriek tomu mimoriadne nároč-
ný vzhľadom na čas realizácie. 

Základové konštrukcie sme si pri-
pravili v predstihu, avšak od dodávky 
materiálu (rezivo, strecha) sme mali v 
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podstate len jeden týždeň na realizáciu. 
A to sme v tom týždni ešte vykonávali 
zimnú údržbu a vybavili  jeden pohreb.  
Vďaka skutočne enormnému nasadeniu 
pracovníkov OPS (13-14 hodín denne)  
sa nám tento projekt podarilo dokončiť 
tak, aby pódium i stánky mohli byť vy-
užité pri akcii Tradície v srdci. V tejto 
súvislosti chcem poďakovať aj Ľubomí-
rovi Melovi a Václavovi Kubičkovi, ako i 
firme Maruna, s.r.o. za odbornú pomoc 
pri realizácii tohto diela. 

Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, bolo 
zabezpečenie údržby verejného osvetle-
nia a verejného rozhlasu, dodávka pit-
nej vody, dodávka tepla, zimná a letná 
údržba, dopravné služby, pohrebné služ-
by, drobné služby pre občanov, uprato-
vacie služby, realizácia vodovodných a 
kanalizačných prípojok a  prenájom ná-
strojov a malej mechanizácie. 

Tak ako po minulé roky, aj teraz mô-
žem opäť s potešením zhodnotiť, že všet-
ci pracovníci OPS (Katarína Králiková, 
Juraj Buchta, Miloš Melo, Ivan Melo, 
Peter Oberta, Juraj Žídek) si uvedomujú 
dôležitosť našej hlavnej úlohy, ktorou je 
zabezpečovanie služieb pre potreby obce 
a jej občanov k ich plnej spokojnosti.

Musím tiež s pýchou a obdivom kon-
štatovať,  že každý jeden pracovník OPS 
prispieva svojimi schopnosťami, vôľou a 
usilovnosťou k spoločnému dielu. Vážim 
si prácu každého jedného pracovníka v 
našej spoločnosti a v tejto súvislosti im 
chcem všetkým poďakovať za ich prácu 
v roku 2017. Chcem tiež poďakovať  ich 
manželkám, manželovi, deťom, priateľ-
kám, či iným rodinným príslušníkom za 
ich trpezlivosť, toleranciu a pochopenie 
pre predovšetkým časovú náročnosť pl-
nenia úloh OPS najmä v závere roka, a 
to mnohokrát aj nad rámec pracovných 
povinnosti. 

Tak isto sa chcem poďakovať naozaj 
všetkým pracovníčkam a pracovníkom 
Obecného úradu Strečno za výbornú 
spoluprácu, neraz prevyšujúcu svojim 
rozsahom povinnosti, ktoré im ukladá 
pracovná náplň. 

Moje poďakovanie patrí tiež starosto-
vi obce Bc. Dušanovi Štadánimu, ktorý 
nám tak ako aj po minulé roky  bol v 
rámci svojich možností a kompetencií 
všemožne nápomocný.

V neposlednom rade chcem poďakovať  
tiež všetkým našim obchodným partne-
rom a najmä občanom Strečna za dôveru 
a spoluprácu v uplynulom roku 2017. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám všet-
kým pekné a požehnané Vianoce a veľa 
pracovných i osobných úspechov v no-
vom roku 2018. 
Ing. Július Ilovský – konateľ spoločnosti.

Rodina pána Vantúcha sa zúčastnila 18. novembra Festivalu klobás v Mošovciach. Vo svojom 
stánku vítala návštevníkov mottom: „Užívaj si krásne chvíle v kraji srdečnom, daj si našu klobás-
ku v kolóne pod Strečnom“.

Voľby sa konali 4. 11. 2017. V obci Strečno boli zriadené dva volebné okrsky.
Výsledky sumarizuje tabuľka

Okrsok 1 Okrsok 2 Spolu
Počet zapísaných voličov v zozname voličov 1111 1048 2159
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasova-
ní

403 425 828

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 403 425 828
Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby do zastupiteľstva

400 421 821

Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja

398 421 819

  Volebná účasť:  38,35%
Za predsedu ŽSK bola zvolená Erika Jurínová s celkovým ziskom 43,68% . 
V našom volebnom obvode dostala 190 + 196 = 388 platných hlasov
Doterajší predseda Juraj Blanár získal v Strečne 140 +149 = 289 platných hlasov.

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
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Pre väčšinu ľudí v minulosti Vianoce 
neboli o darčekoch a jedle, pretože 

nedostatok nebol od nich nikdy ďale-
ko. Avšak ľudia napriek tomu dokázali 
Vianoce prežívať s radosťou, lebo aj keď 
toho nevlastnili veľa, mali jeden druhé-
ho.Rodinaa láskavý zmysel pre humor 
dokázali ľudí dostať aj cez ťaživú kaž-
dodennosť. Vianočné zvyky a rodinné 
rituály pomáhali udržiavať generačnú 
kontinuitu medzi zosnulými, žijúcimi a 
ešte nenarodenými. No a potom tu bol 
duchovný rozmer Vianoc, ten hlavný 
rozmer.Je to čas oslavy narodenia Ježi-
ša Krista a spásonosnej nádeje, ktorá s 
ním prišla na svet. Je to tiež čas zázrakov. 
Akurát ich nevymknúť kdesi pred domo-
vými dverami!Vďaka Betlehemu máme 
v nebi Spasiteľa. Vianocami sa začína to, 
čo oslavujeme počas Veľkej noci. Dieťa 
v kolíske sa stalo Kráľom na kríži.  Ježiš 
sa pre nás a pre našu spásu zriekol svo-
jej rovnosti s Bohom a stal sa človekom, 
stal sa nám podobným. Narodil sa ako 
dieťa Márii a tesárovi Jozefovi, v chudob-
ných podmienkach svojej doby. Vianoce 
sú ešte vždy zázrak, počas ktorého Boh 
dovolil, aby sa jeho syn narodil a žil život 
ako obyčajní ľudia.Ježišovo narodenie a 
detstvo má pre nás väčší význam, ako si 
uvedomujeme. Jekľúčom k pochopeniu 
mystérií celého Kristovho života. Je  zá-
kladom pre pochopenie a prijatie života 
človeka,Božieho dieťaťa, a jeho dokonalý 
vzťah k Bohu. Novonarodené dieťa Ježiš 
prináša niečo nové, Boha ako nový život.
Boh prichádza na svet a zjavuje nám svo-
ju tvár. Zjavuje sa ľuďom v podobe no-
vorodenca. Bezbranný, malý a závislý na 
ľuďoch. Prichádza práve ku koncu roka, 
keď možno slabne nádej, zhasína viera, 
chabne láska a my nedokážeme plne ve-
riť, že Boh robí nové, a že to môže stále 
znova urobiť.Boh robí koniec začiatkom. 
Očakávaním a narodením Pána začína 
nový liturgický rok. Nie je to náhoda. Je 
to obnova a novosť života človeka.Boh 
nám dáva v období Vianoc nové.Novú 
radosť, nádej, lásku, svetlo do dní, po-
koj a jasanie v radosti. Malé dieťa, Slovo 
Božie, sa zjavuje a dáva sa svetu. Človek 
vždy túžil uvidieť Božiu tvár.Ježišovo det-
stvo je jedným z tajomstiev jeho života. 
Je kľúčom k pochopeniu života Božích 
detí, k pochopeniu tých nasledovných 
mystérií Ježišovho života. Je kľúčom k 
pochopeniu toho, čo Ježiš hovoril v Evan-
jeliových podobenstvách, ktoré nechápali 
ani apoštoli a bez pomoci Ducha svätého 
ich nepochopíme ani my.Mnohí svätí po-
chopili dôležitosť meditácie a vytvorili si 
v živote hlboký vzťah k dieťaťu Ježišovi. 
Svätý František z Asissi, svätá Terezka, 

Zázrak Vianoc
svätý Anton z Padovy, páter Pio, a mnohí 
iní mali v živote vrúcny vzťah k Božiemu 
dieťatku, ktoré ich neustále obdarúvalo 
láskou a naučilo ich žiť ako deti v doko-
nalej dôvere a odovzdanosti Bohu. Ďalší-
mitajomstvami Kristovho života sú skry-
tý život v Nazarete, verejný život, Ježišove 
podobenstvá v Evanjeliách, podobenstvo 
o deťoch, utrpenie Pána, umývanie nôh 
učeníkom, realita Kalvárie, smrť Krista, 
zmŕtvychvstanie a zjavenie sa v sláve.
Dieťa človeka dnes je takým istým zázra-
kom a darom, ako bolodieťa Ježiš narode-
né pred vyše dvetisíc rokmi.  Dieťa je dar 
darov. Je najväčším darom Boha človeku.
Dieťa je  zázrak Boží tu na zemi, v živote 
človeka. Náš vlastný život je dar od Boha 
a život detí sú úžasné dary Boha.Myslime 
často na túto skutočnosť, lebo je zázra-
kom, ktorý sa znova a znova deje na sve-
te a v životoch ľudí!Od Nebeského Otca 
sme dostali tak veľa lásky jedným neoby-
čajným skutkom, zázrakom Vianoc, keď 
dal všemohúci Boh svojho jediného Syna, 
aby bola nádej skutočná aj v nás. Verím, 
že každý zažil zázrak Vianoc, a vôbec to 
nemuselo byť počas Vianoc a že sme za-
žili chvíle, keď sa naozaj zrodila nádej. 
Dovoľme, aby sa aj tieto Vianoce zrodil 
zázrak v srdci človeka! Lebo zázraky sa 
naozaj môžu diať každým úderom srdca.  

A keď odbočím od témy pravého zmys-
lu Vianoc, položím si otázku: „Čo by sme 
stratili, keby Vianoc nebolo?“ Vianoce sú 
sviatkami narodenia Ježiša Krista a našou 
kultúrnou a duchovnou tradíciou. Vďaka 
nim máme zmysel pre štedrosť. Máme 
radosť z dávania a obdarúvania. Nemu-
síme dať len materiálny darček, aby sme 
pocítili to radostné chvenie srdca, keď 
sme niekomu inému nezištne urobili ra-
dosť. Máme zmyselpre nádej. Narodenie, 
nový život, nový deň, sviatočná nálada, 
to všetko dáva nádej, že to s nami nie je 
až také zlé a máme ďalšiu šancu. Ježišo-
vo narodenie prišlo v bolesti, v tme noci, 
v odcudzení od ostatných ľudí, napriek 
tomu definitívne zmenilo letopočet, roz-
delilo čas na pred Kristom a po Kristovi. 
Dieťa otočilo planétou. To je naša nádej. 
Mámezmysel pre lásku. Opäť po roku si 
uvedomujeme, že sme si navzájom akosi 
bližší, čo nie je náhoda. To len Vianoce v 
nás prebúdzajú to, na čo sme v priebehu 
uplynulého roka mohli zabudnúť. Cítime 
sa povzbudení milovať. Máme zmysel pre 
deti. Oslava Vianoc je oslavou príbehu 
narodenia, napriek bolesti, v ktorej pri-
chádza nový život na tento svet. Narode-
nie je jedinečný okamih. Deti sú nevinné 
a čisté, to na nich obdivujemea aj vďaka 
nim sa vraciame do svojich detských čias, 
keď sme aj my boli nevinní a čistí. Má-

mezmysel pre tradíciu. Štedrá večera, via-
nočný stromček, oblátky, koledy nemusia 
byť len prázdnou formou, ale vyjadrením, 
že túžime po zachovaní dobrých zvykov a 
užitočných zvyklostí. Tradícia nemá kon-
zervovať, ale udržiavať. Nie nadarmo je 
tradícia nato, aby nám pripomenula, kým 
sme a kde máme v dejinách naše miesto.
Mámezmysel pre neobyčajnosť. Je zrej-
me len veľmi málo racionality v spievaní 
kolied, pečení koláčov či zdobení strom-
čeka. Takéto aktivity sa nedajú vysvetliť 
rozumom, skôr srdcom. A srdce nás ve-
die k neobyčajnosti, nezvyklosti a kreati-
vite. Túžime ozdobovať a spestrovať našu 
všednosť a vytvárať čosi nové, nezvyklé a 
neobyčajné. Po vzore Tvorcu a Stvorite-
ľa aj my chceme pridať svojou tvorivou 
troškou do mlyna. Chceme, aby Vianoce 
boli nádherné. Je dôležité rok čo rok si zá-
zrak Vianoc spojený s našimi tradíciami 
pripomínať.                                            AM

Disco párty
Miestny spolok Červeného kríža v 

Strečne  zorganizoval 25. novembra Ka-
tarínsku disco párty, kde mali pozvaní 
darcovia krvi bezplatný vstup. Pestrú a 
bohatú tombolu venovali sponzori:

Ivan Beháň ml. - Emília Horáková
Juraj Vojvoda - Michal Taraba
Marián Špičiak - Veronika Samcová
Dozorný výbor COOP Jednota
Eva Vojvodová - Iveta Pratáková
Adam Klocáň - Stanislav Šupej
Adriana Chovancová - Dušan Škripek
Zdenka Ondrušová - Pavol Bukovinský
Otília Kadašiová - DHZ Strečno
Ochotnícke divadlo Strečno
Prvá pltnícka a raftingováspol.
Penzión Irenka, Svetlana Svobodová
Pizzeria Alžbetka - Ladislav Ondruš
Štefan a Mária Bukovinskí
Anton Vojvoda
Patrí im vďaka organizátorov.

Vianočný koláčik
22. decembra zorganizoval Červený 

kríž III. ročník Vianočného koláčika. Od 
10,00 do 15,00 hod. preberali členovia 
výboru v sále kultúrneho,domu koláči-
ky, ktoré potom v podvečer rozniesli na-
šim starším a osamelým spoluobčanom. 
Darcovia mohli sami rozhodnúť, komu 
ich chcú podarovať.

Za ochotu a podporu veľmi pekne ďa-
kujeme

Výbor MS SČK - Eva Vojvodová, Vero-
nika Samcová

MS SČK v Strečne praje svojim členom 
a spoluobčanom hodne vianočnej poho-
dy a lásky a šťastný nový rok 2018

Akcie MS SČK
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Žilinská župa zorganizovala 26. ok-
tóbra konferenciu „Žofia, krehká 

žena s veľkým srdcom“ na priblíženie ži-
votnej púti Žofie Bosniakovej, neobyčaj-
nej ženy, ktorá sa do našich dejín zapísala 
nielen cnostným a pokorným životom, 
ale i dobrými skutkami a láskou k chu-
dobným a slabším.

Na konferencii vystúpila spisovateľka 
Alena StašíkováGalvánková , ktorá pred-
stavila svoje najnovšie dielo o životnom 
príbehu Žofie Bosniakovej.

Ďalšími významnými prednášajúcimi 
boli  prof. MUDr. František Novomeský, 
PhD.z Ústavu súdneho lekárstva a medi-
cínskych expertíz JLF UK a UN Martin 
a MUDr. František Štuller, PhD. zo Súd-
nolekárskeho a patologickoanatomického 
pracoviska ÚDZS Martin, forenzní ex-
perti, ktorí spoločne v prezentácii popísa-
li prácu na ťažko termicky poškodených 
ostatkoch Žofie Bosniakovej.

ICLic. Mgr. Michal Laššo zo Žilinskej 
diecézy predniesol príspevok s názvom 
„Požiadavky noriem kanonizačného pro-
cesu a úvahy o beatifikácii Žofie Bosnia-
kovej“. V ňom okrem iného uviedol: „ Už 
23. 11. 1997, alebo lepšie povedané až, 
vzhľadom na čas jej života (1609 – 1644), 

ŽOFIA, KREHKÁ ŽENA S VEĽKÝM SRDCOM

Ján Chryzostom kardinál Korec dekrétom 
zriadil komisiu pre prípravu podkladov 
pre proces blahorečenia. Vznik tejto prí-
pravnej komisie bol často mylne vníma-
ný ako začiatok kánonizačného procesu. 
Dokonca vo farskej budove v Tepličke nad 
Váhom bola umiestnená kamenná tabuľa 
na pamiatku začatia procesu. Vznik ta-
kéhoto procesu však prípravná komisia 
neiniciovala a neviemeani o jej žiadnom 
formálnom stanovisku zo skúmania. Z 

neformálnych vyjadrení môžeme dôjsť k 
záveru, že zhromaždené materiály nepo-
važovali za dostatočné. Nenašiel sa aktor, 
ktorý by kauzu inicioval.“

Na záver uviedol: „K zvažovaniu, či pro-
ces iniciovať, musíme pristúpiť racionál-
ne, vzhľadom na normy vedenia procesu. 
Je potrebné vziať do úvahy aj argumenty, 
ktoré vznikajú z nedostatočnosti dôka-
zového materiálu. Môžeme však konšta-
tovať, že Žofia Bosniaková je príkladom 
cnostnej manželky, matky, veriacej kres-
ťanky, hovorí o tom aj to málo, čo o jej ži-
vote vieme, aj jej inšpiratívne životné kré-
do: Po človeku zostanú len dobré skutky, 
všetko ostatné je nestále a pominuteľné.“ 

V prednáškovom bloku pokračoval aka-
demický maliar Stanislav Lajda, ktorý ho-
vorilo maľbách portrétov Žofie Bosniako-
vej a jej manžela Františka Vešeléniho pre 
kaplnku hradu Strečno, ako aj realizácii 
figuríny mŕtvej Žofie, ktorá je inštalova-
ná v pôvodnej hrobke v kaplnke hradu 
Strečno.

Tému uzavrela Michaela Koláriková z 
Považského múzea Žilina s príspevkom, 
v ktorom predstavila podujatia a aktivity  
múzea, ktoré sú zamerané na osobnosť 
Žofie Bosniakovej.                                 /pa/

V obecnej knižnici majú  dospelí i detskí 
čitatelia možnosť si vyberať  zas z väčšieho 
a kvalitnejšieho  výberu kníh. Nákup kníh 
a publikácií z verejných zdrojov podporil  
Fond  na podporu umenia. Tento rok  bude 
na nákup kníh  o 1000 eur viac vďaka po-
skytnutej dotácii z fondu na podporu ume-
nia . So  spoluúčasťou obce vo výške 100 
€ to bude 1100 €. Nie je zanedbateľná ani 
suma, ktorá už v tomto roku bola  poskyt-
nutá  na nákup kníh od zriaďovateľa kniž-
nice, ktorou je obec. Využite  túto možnosť. 
Pozývam i touto cestou  rodičov detí na 
návštevu do obecnej knižnice so svojimi 
ratolesťami.Doprajte im neopakovateľný 
zážitok z čítania rozprávok a iných krásne 
ilustrovaných  kníh. Pozvanie do knižni-
ce prijala p. Otília Kadašiová. Jej meno je 
známe určite pre všetkých občanov našej 
obce, ako i deťom základnej školy, ktoré 
ju poznajú i z aktivít, ktoré organizuje vo 
svojej Kúdeľnej izbe. Oživené remeslá spod 
Strečna je občianske  združenie,ktorého 
zakladateľka je práve p. Otília Kadašiová 
.Toto združenie chce svojim pôsobením 
ukázať ako sa žilo v minulosti i so svoj-
imi tradíciami. Zápisky a poznatky sú už 
v knižnej podobe, ako ste sami mali mož-
nosť sa dozvedieť z krstu jej knižky v obci 
Strečno s názvom :,,Pojme sa povyprávať“.  
V knihe  je  všetko, čo je už možno zabud-

nuté, ale je potreba si to pripomínať. Deti 
sa v besede, ktorá bola spojená i s vyhod-
notením literárnej súťaže,  dozvedeli veľa z 
toho, čo v tejto malej sympatickej knižke 
je, ale i slová s  jej  typickým strečnianskym 
dialektom, na ktoré už naša mladá generá-
cia zabudla. Buďme hrdí na svoju históriu, 
však smeStrečňania .Veľká vďaka, p. Otília, 
za vaše posolstvo, ktoré nám svojimi činmi 
poskytujete.

Mesiac december je mesiacom predvia-
nočným. Starší hovoria, že „Vianoce sú 
stále častejšie“. Tak i preto toto obdobie 
očakávania, nazývané tiež adventom, nech 
je prežité v duchu radosti a lásky.Deti zá-
kladnej školy, prváci prichádzajú v tom-
to období do knižnice, aby sa podelili o 
svoje pocity, čo- to sa dozvedeli,ozdobili 
stromček a hlavne pomaly sa zoznamovali 

so svetom rozprávok,ktorý už čaká na ich 
zvedavé očká. Zoznámili sa i s najlepším 
čitateľom knižnice Marekom  Mojským, 
ktorý bol za mesiac november vyhodno-
tený ako najlepší čitateľ. V tomto mesiaci 
prečítal najviac kníh požičaných z obecnej 
knižnice. Za mesiac október bola vyhod-
notená Timea Ovečková. Každý mesiac sa 
vyhodnocuje najlepší čitateľ mesiaca. Je 
vecne  ohodnotený a zverejnený v obecnej 
knižnici i v základnej škole na nástenke.

Obecná knižnica praje príjemné prežitie 
vianočných sviatkov všetkýmsvojimčitate-
ľompokiaľmožnoi s peknouknižkou. 

Ing. Eva Balcárová

Z obecnej knižnice
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Čo alebo kto bol impulzom na vytvo-
renie betlehemu?

V prvom rade záujem osloviť deti a 
vôbec každého, aby chodil s radosťou 
do kostola. V čase našej mladosti neboli 
také možnosti a pohyblivý betlehem bol 
čosi, o čom sme často iba počuli a bol 
som  presvedčený, že i toto je cesta.

Keď som sa o ňom zmienil pánovi fará-
rovi Gunišovi, bol ním nadšený a hneď 
začal zabezpečovať financie a potrebné 
veci.

Odkiaľ si bral inšpiráciu, nápady a 
riešenia?

K takémuto dielu sa zvyčajne nik-
to okrem autora nedostane. Je to jeho 
know-how a každý betlehem je jedineč-
ný.  Ja som vychádzal z Biblie, vlastnej 
fantázie a niekoľkých televíznych repor-
táží. K nim sa potom pridalo trvalé pre-
padnutie téme. Žil som iba pre ňu, nad 
ničím iným som nerozmýšľal.  Často 
som sa i v noci budil, kreslil, zdokonaľo-
val a zaznamenával nápady.

Niektoré funkcie som ladil i tri týždne.
Určite dôležitým faktom bola voľba 

materiálov, kompozícia priestoru a sa-
mozrejme výber postáv, zvierat, scené-
rie budov, príbytkov a krajiny. 

Nie som rezbár, a preto som sa nevy-
bral cestou vyrábania figúriek z dreva. 
V tom čase sa rozširovalo používanie 
moduritu na podobné účely, tak som 
skúsil postavy modelovať. Bolo to dobré 
rozhodnutie. Postavičky som následne 
maľoval, čo mi prišlo ako vhodnejšie pre 
oslovenie detí. Vsadil som na farebnosť a 
prirodzenosť.

Vyhádzal som zo základného zámeru -  
vytvoriť biblický betlehem. Krajinu, kde 
sa dej skutočne odohrával. Nie ako nie-
ktorí, ktorí ho štylizujú do svojho kraja.

Človek vidí a obdivuje pohyblivý bet-
lehem. Je tam však aj zložitý mechaniz-
mus, ktorý je pred jeho zrakom ukrytý. 
Čo všetko obsahuje a zahŕňa?

Pôvodný betlehem bol poháňaný piati-
mi motorčekmi a bolo v ňom činné jed-
no vodné čerpadlo. Celý systém je zalo-
žený na tiahlach, ktorými sú postavičky 
ovládané, ozubených kolieskach, ktoré 

som vyrábal z plexisla a prevodoch.
Rekonštruovaný a rozšírený betlehem 

má 16 motorčekov a dve vodné čerpadlá.
Aké sú teda parametre strečnianskeho 

betlehemu?
Rozmer skeletu má výšku 2,2 m, šírku 

4,3 m a hĺbku 1,6 m.
Rešpektuje architektúru a výzdobu 

kostola.
Celý betlehem obsahuje zhruba 80 vy-

modelovaných figúrok. Je v ňom umiest-
nených 22 pohyblivých sekcií. Použité 
sú temperové a syntetické farby a laky 
rešpektujúce povrchy a prostredie (napr. 
tečúcu vodu).

Pôvodný zámer pri tvorbe druhého 
betlehemubol vytvoriť fixný model, kto-
rý by tvoril stálu súčasť kostola. Tento 
návrh však nebol odobrený biskupským 
úradom. 

Nový betlehem predstavuje celý po-
zemský život Ježiša Krista. Stvárňuje 
zvestovanie – narodenie (jasličky) – obe-
tovanie – krst – príchod do Jeruzalema 
– krížovú cestu  a ukrižovanie.

Vytvoriť takéto dielo, ktoré každý vní-
ma iba pozitívne, vyžaduje remeselnú 
zručnosť, umelecké cítenie a talent i 
vzťah k téme. Je iba tvojim dielom alebo 
si mal pri tvorbe aj pomoc?

Betlehem som vymyslel ja a takisto ho 

v prevažnej miere vytvoril. Sústružené 
časti vyrobil sused Pavol Tojčík. Veľ-
kú podporu som mal v manželke, v jej 
pochopení a tiež pomoci vlastne celej 
mojej rodiny, pretože som ich svojou 
myšlienkou a prácou, ktorá ma pohltila, 
ale ktorú mi nikto neprikázal a robil ju 
predovšetkým doma, značne obmedzil i 
zamestnal. Napríklad, keď som mal bet-
lehem rozložený vo dvore a prišiel náhly 
nečas, všetci sme ho zachraňovali.

Dnes máme v kostole druhú, rozšírenú 
verziu betlehemu.

Betlehem z roku 1990 časom značne 
chátral a v poslednom období bol vysta-
vovaný iba v stacionárnej forme. Figúr-
ky sa rozpadávali. Jeho stav sa natoľko 
zhoršil, že bol odkázaný na likvidáciu. 

V roku 2013 sa naskytla príležitosť 
na obnovu a kompletnú rekonštrukciu 
betlehemu na základe dobrej finančnej 
situácie strečnianskej farnosti. S pánom 
kostolníkom Ferkom Melom sme išli 
za pánom dekanom Gurom, či by bolo 
možné použiť financie z farského účtu 
na rekonštrukciu betlehemu. Po jeho 
súhlase som vypracoval projekt nové-
ho a väčšieho betlehemu. Nečakal som 
na prídel financií z farnosti a kým sa to 
vysporiada a s Ferkom. sme z vlastných 
finančných zdrojov nakúpili materiál a 

Betlehem v našom kostole 
Od roku 1990 je súčasťou vianočnej výzdoby a atmosféry v našom kostole tiež pohyb-

livý betlehem. Na začiatku bol nápad Janka Sokolovského, ktorý zaujal správcu farnosti 
– pána farára Guniša, ktorý ho potom i financoval. A následne už iba práca a plnenie 
vízie Janka Sokolovského, ktorý ho aj realizoval. Odvtedy teší deti i dospelých a pribli-
žuje čas zrodu kresťanstva. Veľa sa zmenilo, ale jeho tvorca stále zabezpečuje nielen jeho 
vzhľad, ale tiež funkčnosť založenú na komplikovanom pohybovom aparáte.

Jankovi Sokolovskému je cudzia publicita či dokonca popularita osoby a ním vytvore-
ného diela, ktoré si to zaslúži. Viackrát sme sa snažili, aby bližšie oboznámil verejnosť 
s viditeľnými aj neviditeľnými časťami zložitého aparátu. Veríme, že tento rozhovor s 
autorom mnohé priblíži, objasní a prehĺbi záujem o výnimočný kus interiéru kostola 
svätej Žofie.
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pustil som sa do výroby nového diela. 
Stalo sa to, čo nikto nečakal, biskupský 
úrad úplne pozastavil  financovanie z 
účtu farnosti, čo spomínal aj pán dekan 
Gura na svätej omši. Hrozilo ukončenie 
rozpracovaného projektu, do ktorého 
sme vložili nemalé finančné prostriedky. 
No Ferko Melo to nevzdal a zohnal ďal-
šie príspevky od pána dekana a z obce 
od pána starostu Dušana Štadániho. Tak 
som mohol pokračovať v započatej prá-
ci, lebo čas Vianoc sa rýchlo blížil. 

Bola to hektická práca, ktorej som ve-
noval i 16 hodín denne. Zobral som si 
tiež mesiac pracovného voľna a keď som 
chodil do práce, tak denne od štvrtej 
do noci som sa iba venoval betlehemu. 
Pracoval som „v piatok – v sviatok“. Celá 
výroba si vyžiadala cca 1500 odpracova-
ných hodín. 

Nakoniec sa dielo podarilo dokončiť, 
aj keď niektoré časti boli iba provizórne 
a  tie teraz dávam do plánovaného sta-
vu. Preto sú časté poruchy a horšie sa to 
opravuje. 

27 rokov je dlhá doba. Určite sa vy-
skytli i problémy a medzičasom sa roz-
šírilo i tvoje poznanie alebo sa objavili 
nové techniky.

Ako si ich riešil alebo zakomponoval?
Samozrejme, že doba pokročila a uká-

zali sa i nové možnosti či materiály.
Pri prvom modeli som pracoval s prí-

rodnými materiálmi – napr. machom, 
ktorý má obmedzenú životnosť. Motor-
čeky s potrebnými parametrami som 
predtým zháňal s oveľa väčšími problé-
mami. Hodili sa napríklad z vyradených 
počítačov. Osvetlenie som v novom mo-
deli riešil použitím LED svietidiel a kra-
jinu na zadnom paneli zobrazuje foto-
tapeta. Na zamedzenie pretečenia vody 
je inštalovaný hladinový spínač. Atmo-
sféru Vianoc zvýrazňuje teraz i hudba a 
koledy z inštalovaného ozvučenia, ktoré 
aj eliminuje vnímanie hlučnosti mecha-
nizmov.

Máš ďalšie plány s betlehemom? Sú 
napríklad známe stále expozície tohto 
druhu i v blízkom okolí (Rajecká Lesná, 
Terchová) a je o ne záujem. 

Chuť pracovať na jeho zdokonaľovaní 
či rozšírení mám stále. Stála expozíciaby 
bola ideálna. Odpadla by nutnosť stálej 
montáže a demontáže. I mechanický 
systém by mohol byť zjednodušený re-
dukciou počtu motorčekov. Určite by to 
malo vplyv tiež na jeho životnosť. Mo-
mentálne je uskladnený vo farskej gará-
ži, ktorú vypĺňa takmer úplne s tým, že 
tam mám relatívne dostatočný priestor 
na priebežnú údržbu.

Pán farár Kováč dokonca uvažoval o 
vytvorení prístavby pre betlehem ku 
kostolu v jeho strednej časti smerom do 

záhrady, kde by bol celoročne prístupný.
Podľa plánu mal byť betlehem ešte o 2,4 

m dlhší, no v roku 2013 nebol už na to 
čas ani financie. Zobrazoval by ešte sťatie 
Jána Krstiteľa a nanebovstúpenie Pána.

Som ale stále zanietený, dúfam, že mi 
bude zdravie slúžiť a budem mať mož-
nosť sa tomuto dielu venovať.

Momentálne sa angažuješ i medzi 
našimi dôchodcami, kde sme si mohli 
všimnúť i maliarsku tvorbu či hru na 
harmonike. Je to ďalší posun, či jeden z  
krokov sebarealizácie?

Keď mi manželka zomrela, snažil som 
sa riešiť pocit samoty a pobyt medzi 
nimi ma napĺňa.

Obraz so strečnianskym motívom bol 
taký tvorčí úlet. Začal som hrať na har-
monike, som v tom samouk, vzdelávam 
sa zo zakúpenej literatúry. Doma som si 
zostavil i biciu súpravu a snažím sa hrať 
aj na troch nástrojoch naraz – bicích, 
akordeóne a ústnej harmonike. Baví ma 
to a snažím sa stále zdokonaľovať.  

S blížiacimi sa Vianocami by som chcel 
zaželať všetkým návštevníkom nášho 
kostola, aby počas vianočných sviatkov 
prežívali príjemnú sviatočnú atmosféru 
pri pohľade na nový betlehem. 

Nie každý má talent. Niekto s ním ha-
zarduje či ho premrhá, iní ho využíva 
pre vlastný alebo všeobecný prospech. No 
málokto ním vzdáva aj vďaku Bohu. Jan-
ko Sokolovský nám vytvoril niečo, čo je 
vyjadrením jeho viery, umu a zručnosti, 
ktorá je viac ako remeselná. 

Chce svojím dielom primäť k návšte-
ve kostola, zamysleniu sa nad sebou a 
našou cestou práve v období, ktoré je na 
to najvhodnejšie. Venoval tomu nielen 
prirodzený dar, ale tiež množstvo času a 
prostriedkov. 

Ďakujeme 
Pripravil: Ing. Pavol Albrecht

Vianoce spájajú rodinu a priateľov 
dokopy. Pomáhajú nám uctiť si lás-
ku v našich životoch tak často, ako 
je to len možné. Nech pravý zmysel 
Vianoc naplní Vaše srdcia a vaše do-
movy mnohými požehnaniami.

Nech sú pre Vás tieto sviatky žiari-
vé a radostné. Nech všetky Vaše že-
lania a sny stanú sa skutočnosťou a 
nech Vás pocit radosti naplní počas 
celého roka.

Aj v tomto roku sa chceme poďa-
kovať všetkým tým, ktorým na nás 
záleží. Prajeme Vám krásne Viano-
ce a šťastný nový rok.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov

Želáme  Vám  veľa  krásnych 
chvíľ prežitých

v  príjemnej  atmosfére Vianoc,
v  novom  roku veľa radostných 

dní a pevné zdravie.
Zároveň ďakujeme 

za Vašu priazeň a tešíme sa na 
Vás i v budúcom roku.

Krásne  Vianoce  všetkým  
občanom  nášho  

Strečna  želá  Vaša  hudobná  
skupina

SUNNY  MUSIC

Pf: 2018
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Revitalizácia verejného priestoru 
pri KD Strečno

Identický názov projektu, ktorý je inves-
tičnou aktivitou projektu Folklór, remeslá 
a tradície – špecifické prvky na podpo-
ru cestovného ruchu, riešil skultúrnenie 
dvora KD.

Dlhodobo bol tento priestor uvažovaný 
na skultúrnenie a perspektívne vytvore-
nie podmienok na organizáciu kultúrno 
spoločenských akcií zodpovedajúcich 
súčasnému stavu, potrebám a významu 
Strečna.

Projekčná kancelária Proarch zo Žiliny 
po zadaní objednávky na riešenie pred-
stavila svoju víziu, ktorá bola všeobecne 
prijatá.  Bola vlastne kvalifikovaným spra-
covaním potrieb požadovaných zástupca-
mi obce.

Investičná časť projektu, vzhľadom na fi-
nančné limity výzvyFondu mikroprojek-
tovInterreg V-A, mohla obsahovať iba časť 
pozostávajúcu zo stacionárneho javiska a 
päť predajných, nie fixne osadených stán-
kov. Terénne úpravy, dlažba, osvetlenie 
a prvky parkovej architektúry (lavičky a 
koše) sa už do rozpočtu nevmestili.

Projekt prešiel a po podpise zmluvy v 
septembri sa okamžite pristúpilo k prí-
pravným prácam.

Bol zadaný rozpis drevených prvkov na 
výrobu a následne sa robili terénne práce 
– hĺbenie a betonáž pätiek javiska. 

Drevo zodpovedajúcich rozmerov bolo 
dodané v druhej polovici novembra. Ih-
neď sa pristúpilo k jeho náterom. Samot-
ná montáž sa vykonávala v 41. – 42. týžd-
ni. Práce zabezpečoval OPS, s.r.o. Strečno. 
Kto nemal cestu okolo obecného úradu v 
posledný novembrový  týždeň,sa mohol 
na Tradíciách v srdci cítiť ako v inom sve-
te...

Dvor sa deň po dni úplne menil. Rástlo 
javisko, stánky sa montovali pri hale zber-
ného dvora. 

Chlapci z OPS a pracovníci OÚ, ktorí 
im pomáhali, si zaslúžia absolutórium! 
Pracovali, možno povedať, do poslednej 
minúty, cez víkend, i po pracovnej dobe a 
každý, kto sa prehliadky folklóru, remesiel 
a tradícii zúčastnil, mohol už obdivovať 
dokončené dielo.

Jeho predstaveniu pomohlo i počasie. 
I keď sa preventívne upravovali priľahlé 
rozbahnené plochy navážkami makada-

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Folklór, remeslá a tradície – špecifické prvky 
na podporu cestovného ruchu

Ďalší projekt cezhraničnej spolupráce s poľským Jaworze má už za sebou prvé aktivity.
Plánované mäkké aktivity pozostávajúce zo stretnutí remeselníkov, kulinárov a folklo-

ristov u nás počítali so zásadnou zmenou priestoru pri obecnom úrade či kultúrnom 
dome. Vďaka mimoriadnemu úsiliu boli všetci, čo sem prišli 10. decembra 2017 , účast-
ní nielen prehliadky vianočných zvykov a atmosféry, ale i dokončenej investície.

mu a šutoliny, nedeľný mrázik bol výdat-
nou podporou.

Určite sú na svoju prácu hrdí a podľa 
reakcií účastníkov a hostí kultúrnej akcie, 
majú byť na čo. Bol to nie iba pracovný 
výkon, pod výsledok, úsilie a nasadenie 
sa isto podpísalo i ich strečnianske srdce, 
ktoré sa s dielom a jeho potrebou stotož-
nilo. Môžeme teda spolu obdivovať a tešiť 
sa z dizajnovo zaujímavého riešenia, kto-
ré dalo priestoru nový ráz a určite bude 
miestom množstva akcií, ktoré potvrdia 
jeho význam pre obec.

Tradície v srdci
Akciu, ktorá už patrí k našim Viano-

ciam, sme zakomponovali i do projektu. 
Jej vlaňajšie rozšírenie a premiestnenie 
aj na dvor kultúrneho domu spojené so 
sprievodnými trhmi, úplne vyhovovalo 
projektovej myšlienke.

Všetko, čo sme ňou chceli obsiahnuť , 
ladilo s novým formátom Tradícií.

Folklór, remeslá i kulinárstvo.  Bolo iba 
na koordinácii a organizátoroch, ako sa 
podarí zvládnuť akciu významne väčšieho 
rozsahu, pretože jej rozmer plánovanou 
prítomnosťou totožných združení a spol-
kov z Jaworze, kládol oveľa väčšie nároky. 
No už prvé stretnutie zástupcov obce – 
žiadateľa projektu s predstaviteľmi našich 
spolkov dalo pocit viery v zdarný priebeh.

Jednotliví garanti z našich radov boli 
ústretoví nielen za úradným stolom, ale 

čo bolo najdôležitejšie, i počas príprav a 
samotnej akcie.

Pani Marta Štadániová zorganizova-
la svojich členov z Tvorivej dielne spod 
Strečna a ochotne tiež zabezpečila mate-
riál pre poľských remeselníkov. Takisto 
predsedníčka Jednoty dôchodcov Hela-
Kuzmányováokrem surovín pre našich 
kuchárov  ich zabezpečila i pre stowarzys-
zenieNaszeJaworze.

Ľubka Kučerová pripravila program, 
ktorého vysokú kvalitu berieme už takmer 
samozrejme.

Program začal v nedeľu, no priamym 
prípravám bola venovaná aj celá sobota.

V nedeľu od rána prebiehali posledné 
úpravy a už nastal čas  samotného progra-
mu.

Tradície v srdci začali o desiatej v sále 
kultúrneho domu. Naši remeselníci – 
Otília Kadašiová, Štefan Kán, Róbert Po-
láček, Adriana Obertová predvádzali ale-
bo prezentovali svoje tkáčske, rezbárske, 

Ing. Pavol Albrecht, projektový manažér



11. strana6/2017

košíkarske a pletiarske umenie.
Poľskí  remeselníci si sadli za pripravené 

pracovné stoly a začali s tvorivou dielňou 
pre množstvo čakajúcich či medzičasom 
prichádzajúcich záujemcov z radov našich 
detí i dospelých. Zo surovín, ktoré sme 
zabezpečili, robili vianočné vence. Až 100 
vencových polotovarov sa počas viac ako 
štyroch hodín zmenilo na estetické dielka, 
ktoré určite dopĺňajú sviatočnú výzdobu 
našich domácností. Pretože každý si svoj 
originál mohol zobrať so sebou.

Vonku v priestore novorevitalizované-
hodvora  sa už realizovali kulinári. Dô-
chodcovia varili kapustnicu a ponúkali 
makové guľky.

Poľskí kulinári varili výbornú grochów-
kiwojskowu- hrachovú armádnu poliev-
ku. Zodpovedala svojmu názvu. Zasýtila 
i pomohla bojovať s punčom, grogom či 

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia
krás Strečna a okolia

Rozhľadňa už stojí
Finančne aj objemom prác najvýznam-

nejšia položka projektu Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a 
okolia je úspešne ukončená.

Rozhľadňa na vrchuŠpicák bola technic-
ky a materiálne skutočne „tvrdý oriešok“. 
Neprístupný terén bol zrejme najväčšou 
prekážkou. Ústretovým prístupom Po-
zemkového spoločenstva Strečno, ktoré 
vybudovalo prístupovú cestu do bez-
prostrednej vzdialenosti od miesta výstav-
by, ju však značne zjednodušil. Pozemkové 
spoločenstvo si ňou zabezpečilo prístup-
nosť pre ťažbu či dojazd pri nepredvída-
ných okolnostiach (požiar, kalamita) a žia-
dateľ a realizátor projektu – obec Strečno 
zas zreálnenie zhotovenia diela.

I tak bez ťažkých mechanizmov a kvalifi-
kovaného personálu by to nebolo možné. 
Práve tie boli dôvodom úspešnej výstav-
by a ukončenia. Rozhľadňa je síce vysoká 
„iba“ 8,2 metra,no jej bezpečné ukotvenie 
do kamenného podložia a výstavba skele-
tu pozostávajúceho z 25 cm hranolov vy-
žadovali mimoriadne úsilie a skúsenosti.

V súčasnom boome výstavby takýchto 
prvkov turistickej infraštruktúry svojou 
výškou či rozmermi (pôdorys 3,4 x 3,4 
m; šindľová strecha ho presahuje o 0,5 m 
z každej strany) sa isto neradí k väčším, 
no plne vyhovuje svojmu účelu. Nenarú-
ša prostredie, „nevytŕča“ z krajiny, ale ju 
predstavuje.

A je čo ukazovať. Strečniansky prielom, 
meandre Váhu, žilinská kotlina, prstenec 
okolitých hôr.Všetko, čo toto územie po-
núka, návštevník uvidí. Uvedomí si, že 
napríklad v dohľade sú i tri hrady. Okrem 
tých, na ktoré je našinec zvyknutý, či turis-
ta u nás vyhľadáva, zazrie i Lietavský hrad.

Dielo bolo ukončené v novembri, v ter-
míne, prakticky po ukončení hlavnej tu-
ristickej sezóny. No jeho existencia už te-
raz významne zvýšila počet návštevníkov 
Špicáku. I v tomto čase, ktorý bol pozna-
menaný nebývalou snehovou nádielkou.

Preto je reálne naplnenieočakáva-
nia, ktoré predpokladalo vybudovaním 
rozhľadne vytvorenie ďalšieho cieľa pre 
spoznávanie našich krás a zaujímavostí. 
K popularizácii rozhľadne určite prispeje 
tiež brožúra oboznamujúca s ňou predsta-
venou panorámou.

Cieľom projektu bolo aj predĺženie dote-
rajšieho náučného chodníka. Tento zámer 
bol predovšetkým podriadený zlepšeniu 
dostupnosti rozhľadne. Vybudoval , resp. 
označil sa preto tzv. „malý okruh“. Je to cca 
3,5 km úsek od  supermarketu Jednota na 
Ul. SNP cez Jamy, Pažite, Lackovu dolinu 
na Špicák s pokračovaním na parkovisko 
pod hradom, resp. v opačnom smere. Na 
pohodové zvládnutie relatívne „ sýtej“ tu-
ristickej prechádzky (prevýšenie cca 250 
m) sú na úseku osadené tri oddychové la-
vičky. Výstavba rozhľadne nebola jediným 
investorským počinom projektu.

Bola v ňom zakomponovaná tiež celková 
obnova existujúceho náučného chodníka 
a jeho doplnenie, a to oo tri informač-
né tabule, tri lavičky a štyri cyklostojany, 
ktoré realizoval, tak ako rozhľadňu, OPS 
Strečno.

Obnovu a náter tabulí a prístreškov spo-
lu so značením novej trasy a smerovníkmi 
si zobral za svoje turistický oddiel Uhlík.

Máme teda v katastri ďalší „kus nábytku“. 
Dúfame, že pozitívny tak, ako je zámer 
projektu. Že rozhľadňa a náučný chodník 
budú prostriedkom na prezentáciu toho, 
čo robí Strečno stále viac vyhľadávaným 
a tiež dôvodom na predĺženie pobytu či 
spestrenie programu návštevníkovi obce. 
Sú, tak ako pripomína tabuľka na rozhľad-
ni, majetkom nás všetkých a malo by byť 
prirodzenou povinnosťou ich zachovávať. 

hriatym.
Obidve kuchárske skupiny – naši i Polia-

ci ponúkali tieto produkty zdarma každé-
mu, kto mal záujem.

Občianske združenie Hajov malo v svo-
jom stánku okrem punču tiež „podlesní-
ky“ a ďalšie chuťovky.

Naši remeselníci využili nové stánky i 
priestor stanu na ponuku a predaj svojich 
výrobkov, ktoré možno potešia i pod via-
nočným stromčekom.

Takže takýto podrámec „Strečanských 
fajnových trhov“  s ochutnávkou typic-
kých jedál.

Kultúrny program začal o druhej na 
novovybudovanom javisku. Ľubka Ku-
čerová bola režisérom i moderátorkou. 
Privítala prítomných a odovzdala slovo 
starostovi Strečna Dušanovi Štadánimu 
a vicestarostke Jaworze Anne Skotnickej-
-Nędzkej. Starosta oboznámil prítomných 
s projektom Folklór, remeslá a tradície ..., 
vďaka ktorému má podujatie takýto ráz a 
priestor nadobudol novú tvár. Takisto ako 
vicestarostka, ktorá sa tiež poďakovala za 
prijatie, poprial všetkým príjemné a spo-

kojné vianočné sviatky.
Dvojhodinový program pozostával z vy-

stúpení DFS Hajovček, FS Hajov, Spevác-
kej skupiny Jesienka, Krakovského kvar-
teta a ľudovej hudby pod záštitou ZUŠ 
Martin a CVČ v Strečne. 

Zodpovedal vianočnej atmosfére, kto-
rou dýchala i výzdoba javiska. Bola to 
zmes piesní, tancov, hudby a vinšov, pri-
pomienok zvykov, ktoré sa viažu k tomu-
to času. Počasie tiež prialo. Mierne pod 
nulou vyhovovalo.  Predpoveď vyšla. I v 
tom, že popoludní možno očakávať zvý-
šený nárazový vietor.

Ten zabezpečil finále. Aj keď už bez pria-
mej účasti účinkujúcich. Okolo desiatej 
večer začal trhať stan. Narýchlo staros-
tom zvolaní pracovníci OPS, OÚ i ďalší 
dobrovoľníci si však našťastie s vejúcou 
plachtou a uvoľnenou konštrukciou pora-
dili bez väčších problémov.

Organizátori mohli teda i po tejto ne-
predvídanej udalosti povedať, že všetko 
sa podarilo - Tradície mali svoj očakávaný 
kolorit a atmosféru a projekt úspešne na-
plnil mäkkú aktivitu.
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6.11. sa žiaci 8. ročníka spolu s p. uč. G. Smetánkovou zúčast-
nili zaujímavej akcie pod názvom Hrnčiarske dielne.

7.11.  žiaci 9. ročníka spolu s.p. uč. K. Srnečkovou a J. Pra-
tákovou navštívili Krajskú burzu informácií a burzu práce v 
hoteli Slovakia. Žiaci mali možnosť sa oboznámiť s ponukami 
stredných škôl.

9.11.  sa druháci s p. uč. L. Časnochovou vybrali do našej 
obecnej knižnice, kde si vypočuli príspevky z literárnej súťaže, 
čítali z kníh.

14.11. Žiaci 8.-9. ročníka sa spolu s p.uč. E. Trnovcovou, M. 
Moravčíkovou, L.Jozefovou zúčastnili divadelného predstave-
nia Anna Franková. 

16.11. si naši deviataci vyskúšali cvičné testovanie zo sloven-
ského jazyka a matematiky. Tento čas využili ôsmaci na bese-
du v obecnej knižnici.

22.11. 2017 boli naši piataci testovaní v celoslovenskom Tes-
tovaní 5, konkrétne zo slovenského jazyka a matematiky.

Tiež sa niektorí naši žiaci zúčastnili zaujímavej exkurzie v 
TV RAJ.

24.11. 2017 boli naši prváci slávnostne prijatí medzi školákov 
– absolvovali imatrikulácie.

26.11.2017 sa naši žiaci zúčastnili futbalového turnaja pod 
vedením Peťa Beháňa.

29.11. sa žiaci prvého stupňa vybrali do Bábkového divadla 
v Žiline, pozreli si zaujímavú rozprávku na tému Podmorský 
svet.

30.11.2017 sa žiaci 2.-4. ročníka zúčastnili súťaže Všetkoved-
ko pod vedením p. uč. Janky Pratákovej.

Školský parlament pod vedením Mirky Moravčíkovej hodno-
til triedy za najkrajšiu jesennú výzdobu.

Naši siedmaci pod vedením p. uč. E. Trnovcovej sa zapojili do 
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy, našou 
družobnou školou sa stalo osemročné gymnázium v Skalici.

Piataci pod vedením p. uč. E. Trnovcovej sa zapojili do me-
dzinárodného projektu Česko-Slovenská korešpondencia. Pí-
šeme si s piatakmi z českej základnej školy z Poříčan.

6.12. k nám zavítal Mikuláš, veľká vďaka všetkým, ktorí zor-
ganizovali takú peknú akciu. V ten istý deň sa rozsvietil náš 
stromček v Strečne, program si pripravili tretiaci pod vedením 
p. uč. M. Hliníkovej.

8.12. 2017 sme sa všetci zabavili na predvianočnom koncer-
te, hrala nám hudobná skupina LET ART.

15.12. 2017 bol veľký deň pre celú našu základnú školu. Mali 
sme Školskú akadémiu. Spievalo sa, tancovalo, recitovalo, hra-
lo sa divadielko.

   Z našej školy

V adventom čase, 15.12.2017, nám spríjemnili čakanie na príchod Je-
žiška žiaci ZŠ SNP Strečno, ktorí si spolu s pani učiteľkami a učiteľmi 
pripravili krásny program. Vianočná školská akadémia bola plná vin-
šov, piesní, tančekov, ktoré s láskou prezentovali deti z každého ročníka. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť.

Počas mesiacov november a december sme popri vzdelávaní 
stihli mnoho akcií, zapojili sme do zaujímavých súťaží, zažili 
mnoho nového a zaujímavého.
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Schválený rozpočet obce Strečno na rok 2018
PRÍJMY

Položka
100 > Daňové príjmy 1 119 050
111 > Daň z príjmov FO  825 000
121 > Daň z nehnuteľností  213 600
133 > Dane za špecifické služby  80 450
200 > Nedaňové príjmy  98 859
212 > Príjmy z vlastníctva  72 990
221 > Administratívne poplatky  6 000
222 > Pokuty, penále a iné sankcie   0
223 > Poplatky  z nepriemyselného a náhodného  6 769
243 > Uroky z uctov financneho hospodarenia   100
292 > Ostatné príjmy  13 000
300 > Granty a transfery  795 512
311 > Granty  3 000
312 > Tuzemské transfery v rámci verej.správy 
- bežné  544 512

315 > Tuzemské transfery od subj. mimo VS - 
bežné   0

321 > Tuzemské transfery od subj. mimo VS - 
kapitál.   0

322 > Tuzemské transfery v rámci verej.správy 
- kapitál.  248 000

400 > Finančné operácie  135 000
450 > Z ostatných fin.operácií  135 000
500 > Prijaté úvery   0
513 > Bankové úvery   0
999 > Vlastny prijem  82 566
 > ZŠ+MŠ  82 566

Spolu 2 230 987

VÝDAJE
Položka
01 > Kontrola,finančné riadenie a patnerstvá 
obce  329 390

01.01 > Finančné riadenie  310 370
01.02 > Kontrola  9 020
01.03 > Členstvá a partnerstvá obce  10 000
02 > Propagácia a marketing  6 500
02.01 > Prezentácia obce  5 000
02.02 > Pamäťové dedičstvo obce  1 500
03 > Interné služby  32 500
03.01 > Činnosť orgánov samosprávy  9 200
03.02 > Chod obce  7 200
03.03 > Autodoprava  3 700
03.04 > Informačné prostredie - softvér, výp.
technika  2 500

03.05 > Vzdelávanie zamestnancov  3 900
03.06 > Kotolňa  6 000
04 > Služby občanom  7 600

04.01 > Matričné služby  6 000
04.02 > Obecné evidencie   900
04.03 > Informačné média   700
05 > Verejný poriadok  8 000
05.01 > Požiarna ochrana  8 000
06 > Odpadové hospodárstvo  84 500
06.01 > Zber a likvidácia odpadu  84 500
06.02 > Separovaný zber   0
07 > Miestne komunikácie  201 871
07.01 > Kapitálové výdavky  166 871
07.02 > Údržba komunikácií  35 000
08 > Vzdelávanie  157 000
08.01 > Dotácie  31 000
08.02 > Kapitálové výdavky  126 000
09 > Šport  137 200
09.01 > Športová činnosť  106 800
09.02 > Športová hala, telocvičňa  30 400
10 > Kultúra  97 600
10.01 > Kultúrny dom  55 000
10.02 > Obecná knižnica  5 100
10.03 > Kultúrna činnosť, osveta  37 500
11 > Prostredie pre život  81 600
11.01 > Verejná zeleň a spoločné priestranstvá  65 300
11.02 > Verejné osvetlenie  13 000
11.03 > Pietne miesta obce  3 000
11.04 > Rozšírenie vodovodu, kanalizácie   0
11.05 > Ochrana životného prostredia   300
12 > Bývanie  5 000
12.01 > Bývanie, občianska vybavenosť  5 000
13 > Sociálne služby  37 050
13.01 > Obecné dotácie, podpora, výpomoci  7 050
13.02 > Podpora zamestnanosti  30 000
14 > Administratíva  211 550
14.01 > Obec - Mzdové a zákonné výdavky  171 000
14.02 > Obec - Tovary a služby  40 000
14.03 > Podpora cestovného ruchu - TIK   550
15 > Spoločný obecný úrad stavebný  59 660
15.01 > SOÚ stavebný - Mzdové a zákonné vý-
davky  45 660

15.02 > SOÚ stavebný - Tovary a služby  14 000
20 > ZŠ-MŠ-Jedáleň  773 966
20.01 > MŠ  315 189
20.02 > ZŠ  458 777

Spolu 2 230 987

Rozpočet na rok 2018 schválený 
Obecným zastupiteľstvom uznesením 
č. 146/2017 zo dňa 13.12.2017.

Bc Dušan Štadáni, starosta obce
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3.októbra 2017 zomrel vo veku 97 
rokov pán Louis Fauré. Bol jedným z 
dvoch posledných žijúcich francúz-
skych partizánov na Slovensku. Druhý, 
pán RogerNaël, sa v tomto roku stal 
čestným občanom Strečna a žije s man-
želkou Simone v Bretónsku.

V rodine Fauréovcov nebola dlhove-
kosť ničím nezvyčajným. Mama pána 
Fauré sa v dobrom zdraví dožila 105 
rokov a on tiež veril, že tu bude aspoň 
do stovky.

Prvýkrát som ho strela v roku 1998, 
keď prišiel s asi 20-člennou skupinou 
francúzskych partizánov a ich manže-
liek do Strečna. Pre väčšinu z nich to 
bola prvá cesta na Slovensko od vojny. 
Pán Fauré patril v skupine medzi naj-
mladších a bolo to vidno. Vo svojom 
svetloružovom polo tričku značky La-
coste a s minikamerou v ruke sa od zvy-
šku mierne líšil. 

Miloval hory a v Pyrenejách, neďale-
ko ktorých prežil celýživot, trávil všetok 
voľnýčas. V lete ako turista, v zime na 
lyžiach. 

Spomínam si, ako mi v 98-om s nad-
šením opisoval, akéúžasné súkarvingo-
vé lyže v porovnaní s obyčajnými a ako 
sa na nich elegantne lyžuje. Ja som vte-
dy o karvingových lyžiach sotva poču-
la, jemu už tri páry viseli v garáži a do 
osemdesiatky mu chýbali dva roky.

Na Slovensko sa s manželkou vrátil už 
len raz, no ostali sme stále v kontakte. 
Niekoľkokrát som ich bola v ich meste 
Saint-Gaudens navštíviť. Pán Fauré bol 
veľký gurmán a zo života sa veľmi tešil. 
S priateľmi chodievali na nedeľný obed 
do niekoľko kilometrov vzdialeného 
Španielska, ku svojmu espressu si vždy 
vypýtal kúsok čiernej čokolády. Takmer 
do svojej smrti chodili s manželkou kaž-
dý deň na vyše hodinovú prechádzku.

Jeho manželku Denise som bola s mo-
jou rodinkou pozrieť mesiac po smrti 
manžela. Deň po tom, ako ho stratila, 
sa dožila 88 rokov. Vyzerala výborne. V 
lodičkách na vysokom opätku naďalej 
šoféruje svoj malý Peugeot. Akurát sa 
mi posťažovala, že si ho nedávno po-
škriabala, keď zle nacúvala do garáže. 

So svojím manželom prežila 66 rokov, 
alebo ako vraví ona, so svojím manže-
lom si „užila“ 66 rokov. Mali spolu dve 
deti, štyri vnúčatá a niekoľko pravnu-
kov. Deťom však otec o svojom pôso-
bení počas vojny takmer nerozprával. O 
lásku k Slovensku sa najradšej delil so 
svojou Denise a s kamarátmi spolubo-
jovníkmi.

Som vďačná, že som mohla v živote 
stretnúť takých ľudí, ako bol pán Fauré 
a jeho spolubojovníci.

Česť  jeho pamiatke!
Katarína Grzeszczyk Albrechtová

Spomienka na Louisa Fauré

Foto z návštevy francúzkych partizánov pred prehliadkou hradu Strečno
Horný rad zľava doprava: Pani Odette Camberlyn, Pani Denise Fauré, Katarína Grzeszczyk 
Albrechtová- autorka článku, pán Louis Fauré, pani Jeannette Dallois, pán Georges Dallois, pán 
Raymond Vié, pán Claude Didier, pán Roger Camberlyn
Dolný rad: André Lépine, Roger Naël, René Baudru
Foto: Simone Näel

Vojnový osud Lousa Fauré
Narodil sa 12. júna 1920 v Montau-

ban (dépatementTarn et Garonne). 
Na základe vichystickéhozákana STO 
nastúpil 15. marca 1943 povinnú pra-
covnú službu. Do Škodových závodov 
v Dubnici nad Váhom prišiel 20. júla 
1944. Začiatkom septembra 1944 od-
tiaľ ušiel a pridal sa k jednotke kpt. 
de Lannuriena počas jej oddychu po 
boji na Sliači (po 13. septembri 1944). 
Do družstva veliteľa Ginzbourgaho-
ho preradilizo 4. čaty Lafourcada. 
Absolvoval nováčikovský výcvik. Od 
24. septembra sa zúčastnil na bojoch 
v priestore Svätý Kríž nad Hronom 
(utrpel zranenie hlavy) až po Seno-
hrad 20. októbra 1944. Zo strelného 
poranenia hlavy sa liečil vo zvolenskej 
nemocnici 25. až 27. septembra 1944.

Spolu s Catteauom a Picavezom 
zostal po rozpustení jednotky kpt. 
de Lannuriena 18. novembra 1944 v 
horách Nízkych Tatier. Niekoľko dní 
sa skrývali, až sa napokon Fauré s Pi-
cavezom pridali ku skupine 7 Slová-
kov a 2 ruských dôstojníkov z 1. čs. 
partizánskej brigády J. V. Stalina kpt. 
A.S. Jegorova.  S príslušníkmi jednot-
ky sa zúčastňovali na vyhadzovaní 
železničných transportov. V jednotke 
zostal až do marca 1945, t.j. do spo-
jenia s oslobodzovacími jednotkami 
v priestore Brezno nad Hronom. Peši 
prešli do poľského Zakopaného, kde 
Picaveza hospitalizovali. Faurého púť 
pokračovala do tábora v Starom Kon-
stantinove. V júli 1945 sa vlakom do-
stal cez Berlín, Holandsko a Belgicko 
do Paríža. Po demobilizácii sa vrátil k 
pôvodnému povolaniu typografa, ne-
skôr pracoval ako obchodník.

Spracované z knihy Francúzi v Slo-
venskom národnom povstaní

Šťastné Vianoce 
v kruhu  najbližších 

a v novom roku 
všetko najlepšie prajú 

občanom 
našej obce 

strečnianski
  pltníci
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Na fotke hore je mladšia prípravka: Dávid 
Králik, RadoBeleš, Lukáš Tavač, Ľudovít Bu-
kovinský, Samuel Kadáši, Dávid Štadáni, Mi-
chal Kučerík a Matej Ondríšek

Na vedľajšej fotke Michal OBERTA (vľavo)
II. miesto Majstrovstvá Slovenska
Minikárový klub Strečno
žiak IV. triedy ZŠ SNP v Strečne

V lete 2017 sa vo Francúzsku konala 
jedinečná výstava krojov, na ktorej boli 
vystavované i kroje zo Slovenska. Výsta-
va sa stretla s pozitívnou odozvou a naše 
kroje k tomu prispeli nemalou mierou.

Výstavu tohto druhu sa rozhodli uspo-
riadať nadšenci folklóru v mestečku St 
Pol de Léon, ktoré sa nachádza v západ-
nom Francúzsku, v osobitom regióne 
Bretónsko (fr. Bretagne).

Iniciatíva vyšla zo strany folklórneho 
súboru Bleuniadur, ktorý v tomto mes-
tečku pôsobí. V spolupráci s mestskou 
radnicou St Pol de Léon uskutočnili vý-
stavu priamo v priestoroch historickej 
budovy radnice. Keďže svojej výstave 
chceli dať medzinárodný charakter, priš-
la z ich strany prosba o poskytnutie kro-
jov z našej krajiny. 

A tak tri ženské a tri mužské kroje zo 
Slovenska cestovali cez celú Európu, aby 
reprezentovali našu krajinu. A nemerali 
tak dlhú cestu nadarmo. 

Organizačný tím výstavy bol našimi 
krojmi nadšený a vyjadril veľkú spokoj-
nosť nad ich účasťou na výstave. Niet sa 
čomu diviť, slovenské kroje pôsobili v 
tomto európskom regióne priam exo-
ticky. Okrem celkovej ´inakosti´ našich 
krojov, veľký obdiv zožala jedinečná a 
rozmanitá ľudová výšivka, typická pre 
naše slovenské kroje.

Návštevníci výstavy si teda mali mož-
nosť pozrieť kroje a kostýmy z Bretónska, 
ktoré sa nosili podľa potreby a spoločen-
ských udalostí v určitých historických 
obdobiach. Zo slovenských krojov mohli 
vidieť osobitý detviansky kroj, kroj z Po-
lomky s jeho unikátnou výšivkou a kroj 
zo Šariša.

To, že výstava mala úspech, potvrdili 
návštevníci výstavy svojím záujmom. 
Okrem miestnych obyvateľov to boli 
turisti nielen z iných regiónov Francúz-
ska, ale aj z iných krajín, ako napr. Veľká 
Británia, Írsko, Španielsko, Taliansko a 
Slovensko. Svojrázne Bretónsko sa v lete 
teší vysokej návštevnosti cudzokrajných 
turistov, ktorí sa zaujímajú o miestnu 
kultúru, a ktorí výrazne prispievajú k 
živej atmosfére tohto regiónu počas let-
ných mesiacov. 

Po skončení výstavy sa nám kroje šťast-
livo vrátili naspäť a môžeme konštatovať, 
že ich cesta do sveta stála za to. V ďale-
kom svete nás milo a na úrovni reprezen-
tovali a čo to o našej krajine napovedali. 

Veľká vďaka patrí Požičovni krojov a 

kostýmov v Martine, fungujúcou pod 
záštitou Matice slovenskej, ktorá požiča-
la na výstavu kvalitné kroje. Jej ochotné 
a skúsené pracovníčky nám pomohli vy-
brať a zladiť kroje z viacerých regiónov 
Slovenska tak, aby svojou rozmanitosťou 
naplnili úlohu reprezentačnej vzorky 
slovenských krojov v zahraničí. 

Vďaka patrí aj usporiadateľom výstavy, 
ktorí sa podujali zrealizovať originálny 
nápad a vďaka ktorým sme mohli ukázať 
kúsok Slovenska v zahraničí. 

Výstava prezentovala kroje a s nimi 
spojenú kultúru. Niesla v sebe však aj 
ďalší odkaz. Nabádala k hľadaniu spo-
ločného a k rešpektovaniu odlišného. 
Prispela tak svojou troškou k hodnotám, 
ku ktorým sa  hlási dnešná moderná Eu-
rópa, k hodnotám, ktoré sú azda cestou 
k spoločnosti žijúcej v mieri.

Jana Trnovcová
Foto: bretónske a slovenské kroje

Slovenské kroje vo Francúzsku

Nech sa všetka
  starosť zruší, 

nech zavládne pokoj
  v duši.

Čo bolelo, 
 nech sa zhojí, 
  čo tešilo, 
 nech sa zdvojí.
  Lásku, šťastie,
  žiadne hádky, 
 pohodu a 
  krásne sviatky
  a všetko dobré 
  v novom roku  

  praje
  
   FC YOUMPE
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 22. december 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 nedeľu 26.11.2017 sa v našej  telocvič-
ni uskutočnil turnaj prípraviek  rajeckej 
skupiny v rámci  súťaže Obfz Žilina. Bol 
to odložený turnaj z októbra,ktorý sa   
mal hrať vonku,ale sa neuskutočnil kvôli 
nepriaznivým podmienkam. Naše nádeje 
bojovali veľmi statočne a diváci ich v zá-
pasoch odmeňovali potleskom. Výsledky 
turnaja: Stráňavy – Rajecké Teplice 0:0, 
Strečno – Podhorie 5:0, Zbyňov – Strá-
ňavy 2:0, Rajecké Teplice – Strečno 1:0, 
Podhorie – Zbyňov 1:0, Stráňavy – Streč-
no 3:2, Rajecké Teplice – Podhorie 2:0, 
Strečno – Zbyňov 4:1, Stráňavy – Podho-
rie 4:0, Zbyňov – Rajecké Teplice 0:0.

Poradie: 1.Rajecké Teplice, 2.Stráňavy, 
3.Strečno, 4.Zbyňov, 5.Podhorie      Druž-
stvá si odniesli poháre,ktoré venovalo 
CVČ pri ZŠ v Strečne a medailu dostal 

Dňa 28.10.2017 organizovali streč-
nianski volejbalisti kvalitne obsade-
ný domáci turnaj s názvom Strečno 
OPEN 2017. 

Na túto akciu každoročne pozývajú 
svojich volejbalových priateľov z obcí 
Gbeľany a Lisková (pri Ružomberku). 
Vzhľadom na to, že domáci volejbalisti 
(v zložení: Jaro Štefko, Maroš Zrelica, 
Majo Čerňanský, Fero Zajac, Majka 
Tojčíková, Klaudia Štadániová, Peťo 
Taraba, Peťo Rolko, Paľo Machyna) boli 
tento rok v pozícií obhajcov víťazstva 

Prípravka

Turnaj mladších žiakov v Strečne

V sobotu 16.12.2017 sa uskutočnil halový predvianočný turnaj mladších žiakov U-13 
v Strečne. Diváci videli množstvo pekných gólov, súbojov a akcii od každého družstva. 
Poradie: 1. STREČNO žltí, 2. KŠK ŽILINA, 3. RAJECKÉ TEPLICE, 4. ROSINA, 5. 
STREČNO zelení. Ocenení boli najlepší hráči s každého družstva: Strečno žltí-Filip Ve-
reš, KŠK Žilina-Marek Štefanov, Raj. Teplice-Filip Vereš, Rosina-TimonMatuščin, Streč-
no zelení-Martin Brandýsky. Najlepším brankárom turnaja sa stal Jakub Beháň -Streč-
no žltí, najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Dávid Balek s KŠK Žilina a najlepším 
strelcom turnaja sa stal Matúš Belko –Strečno žltí s 10 gólmi.                       Peter Beháň

Volejbalový turnaj
4:0 na sety (25:21, 25:19, 25:21, 26:24) 
nad Liskovou s prehľadom zvíťazili a 
obhájili tak víťazstvo z minulého roka. 

Touto cestou by sme chceli poďako-
vať nielen hráčom za reprezentáciu 
obce, ale taktiež všetkým, ktorí pomá-
hali s organizáciou tohto podujatia. 
Ďakujeme.

Jaroslav Štefko

z predošlého ročníka, tak prirodzene 
boli pod miernym tlakom, vzniknutým 
aj na základe očakávaní fanúšikov, kto-
rí nás prišli podporiť naozaj v hojnom 
počte. Za to im patrí veľká vďaka. 

A aj na základe tejto podpory poda-
li domáci volejbalisti veľmi kvalitný 
výkon a po výhre 3:1 na sety (24:26, 
25:17, 27:25, 25:12) nad Gbeľanmi a 

najlepší hráč z každého družstva, za 
Strečno to bol  Alex Dugovič. Ďakujem 
všetkým,ktorí pomohli s organizovaním 
turnaja a aj divákom za neustále povzbu-
dzovanie. 

V sobotu 9.12.2017 bola mladšia prí-
pravka(roč.2010 a mladší) na Zimnom 
turnaji v Žiline,ale usporiadali to Hôrky.
Boli 3 mužstvá,leboJuventusŽilina nepri-
šiel.Hrali sme po dva zápasy každý s kaž-
dým. Strečno – Hôrky 2:0 (Lukáš Tavač 
2) a 1:1 (Michal Kučerík);Strečno – Ra-

jecké Teplice 0:0 a 1:1 (Matej Ondríšek).
Deti dostali sladkosť a diplom,ale hlavne 
to bola pre týchto najmenších prvá kon-
frontácia s inými mužstvami. Ďakujem 
rodičom za odvoz na turnaj a ak by sa 
našli sponzori,tak aj ja veľmi rád uspo-
riadam turnaje pre tieto deti.

Na záver by som chcel všetkým popriať 
šťastné a veselé prežitie vianočných sviat-
kov,bohatého Ježiška a do nového roka 
2018 hlavne veľa zdravia,šťastia, lásky a 
porozumenia.                            Peter Beháň


