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Dňa 12.2.2018 sa uskutočnilo 25.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce p. 
Lingeš, zapisovateľka: Beáta Badibango-
vá. Hostia: Ing. Július Ilovský, ospravedl-
není poslanci: Ing. Róbert Benedig, 

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.148/A volí overovateľov 

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

Uznesením č.148/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo,  p. 
Štefan Oberta. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.149 schvaľuje program 
25.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.

2. Kontrola uznesení
a) OPS zabezpečil nákup dlažby na 

chodník na Sokolskú ulicu k SIP ŽSR.
b) OPS bola zadaná požiadavka na 

osadenie chýbajúceho zrkadla pri Mário 
bare na Ulici mládeže. 

Uznesením č.147/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Schválenie VZN č.1/2018 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

Obecné zastupiteľstvo
dieťa v školských zariadeniach

Obci vyplýva v zmysle paragrafu 6 
odst.12 pís. c) a f) zákona 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve prijať VZN,  účelom ktorého 
je určiť výšku poskytnutia a spôsob po-
užitia dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa MŠ a ďalších školských zariadení. 
Návrh VZN č.1/2018 bol zverejnený na 
úradnej tabuli obce a webovej stránke 
obce dňa 26.1.2018. Obci bola doručená 
žiadosť OZ Inštitút zdravého vývinu,  Za 
záhradami 548, 013 24 Strečno  o úpra-
vu rozpočtu na rok 2018 vo výške 88% 
normatívu určeného na dieťa v pora-
denskom zariadení. Obec k predmetnej 
žiadosti požiadala o odborný výklad 
Školský úrad Varín, z ktorého vyplynulo, 
že obec nie je zriaďovateľom CŠPP, preto 
pre obec to nie je záväzné a je to origi-
nálnou kompetenciou obce. V návrhu 
VZN je určená výška dotácie na mzdu a 
prevádzku SCŠPP na rok 2018 vo výške 
54 tis. Eur tak, ako zriaďovateľ uvedené-
ho centra požadoval v zmysle žiadosti zo 
dňa 13.11.2017.  

Uznesením č.147/2 OZ  berie uvedenú 

Nielen prostriedky z europrojektov, 
ale aj výrazný vlastný vklad sa premietol 
do praktického ukončenia vzhľadu kul-
túrnej zóny pri kultúrnom dome. OPS 
Strečno už na jeseň vykonával doplnko-
vé terénne práce k ukončeniu investičnej 
časti projektu Folklór, remeslá a kulinár-

Obnova priestorov pri kultúrnom dome
stvo – špecifické prvky na podporu ces-
tovného ruchu.

Už vtedy sa obec rozhodla funkčne a 
esteticky dokončiť toto dielo nad rámec 
rozpočtu umožneného projektom.

Projekčná kancelária ho navrhla kom-
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Deň Zeme
Vznikol ako reakcia na rozsiahle po-

škodzovanie životného prostredia. Ini-
ciátorom bol environmentálny aktivista, 
senátor Spojených štátov z Wisconsi-
nu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal 
oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je 
každoročne 22. apríla pripomenúť si 
našu závislosť na Zemi. Potrebou uve-
domenia si, že zemské zdroje nie sú ne-
vyčerpateľné, a preto sa treba venovať 
otázkam životného prostredia a pros-
tredníctvom spoločného celosvetového 
úsilia chrániť jej poklady pre budúce ge-
nerácie ľudí a ostatných žijúcich tvorov.

V Strečne sa pravidelne k iniciatívam 
na ochranu nášho životného priestoru 
pripájajú organizované akcie školy, Zvä-
zu telesne postihnutých a Rybárskeho 
zväzu.

Zvlášť prostredie okolo rieky je ne-
gatívnou vizitkou. Nie priamo nás, ale 
obyvateľov jej horného úvodia, čo sa 
prejavuje nielen na brehoch v zátokách, 
ale predovšetkým v ústí vodného diela, 
ktoré je v našom katastri.

Naši rybári i v tomto roku môžu kon-
štatovať, že v úsilí o zachovanie pros-
tredia pre budúcnosť súčasná generá-
cia nepokročila. Takmer tridsať členov 
združenia čistilo ľavý breh Váhu od zá-
toky vodného diela po hrad a hradský 
potok. Aj keď je to neveľká časť toku, 
naplnili z jej naplavenín šesť plne nalo-
žených prívesných vozíkov... S obsahom 
pre normálneho človeka neprijateľným 
či nepochopiteľným – nábytok, pneu-
matiky, nepotrebné vybavenie domác-
ností, plast v najrôznejších podobách a 
pod.

Telesne postihnutí, deti zo ZŠ a tech-
nický personál OÚ upravovali a  zbierali 
odpadky v miestnom parku, na ktorého 
stav a čistotu by sme mali dbať viac.  /pa/
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informáciu na vedomie.
Uznesením č.150 OZ schvaľuje VZN 

č.1/2018 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa v školských za-
riadeniach. Hlasovanie:  7-0-0-2.

4. Schválenie prvej zmeny rozpočtu 
na rok 2018

Dňa 31.1.2018 zasadala finančná ko-
misia, kde bolo vysvetlené, že pôvodný 
rozpočet bol zostavovaný podľa prognó-
zy z roku 2017. Keďže boli už zverejnené 
východiskové štatistické údaje a rozpoč-
tované podiely obcí a VÚC na výnose z 
daní príjmu FO na rok 2018, môžeme v 
príjmovej časti rozpočtu tejto položky 
rátať so sumou 895 207 €, čo je o 70 207 
€ viac ako bol plánovaný príjem. Okres-
ným úradom Žilina boli upravené fi-
nančné prostriedky pre ZŠ (na lyžiarsky 
kurz, školu v prírode a asistenta učiteľa). 

Uznesením č.147/3 OZ  berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

Na základe uvedených skutočností 
sa komisia dohodla na úprave výdav-
kov rozpočtu a financovania školských 
zariadení podľa návrhu VZN. Zvyšné 
prostriedky navrhuje rozdeliť na dobu-
dovanie chodníka na Sokolskej ulici po 
SIP ŽSR, na predĺženie kanalizácie na  
Lesnej ulici, na projektové dokumentá-
cie, na autobusové zastávky a na údržbu 
a osvetlenie telocvične. 

Uznesením č.151 OZ schvaľuje prvú 
zmenu rozpočtu na rok 2018. Hlasova-
nie:  7-0-1-1.

5.  Rôzne
1. Starosta informoval poslancov o ne-

schválení dotácie z kapitol MV SR na 
prístavbu požiarnej zbrojnice – garáž. 

Uznesením č.147/4 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

2. Starosta obce informoval zúčastne-
ných o pripravovaných projektoch a zá-
meroch cezhraničnej spolupráce.

a) mikroprojekt Interreg V-A SK – CZ, 
náplňou bude kultivácia revitalizovanej 
zóny pri KD na zvýšenie atraktívnosti a 
predstavenie prírodného a kultúrneho 
dedičstva (mobiliár a propagácia).

b) projekt podpora rozvoja športu na 
rok 2018, náplňou projektu bude

I. Detské ihrisko pri MŠ 
II. Nákup športovej výbavy pre FK  
c) veľký projekt - program spolupráce 

Interreg V-A SR – ČR, zameranie výzvy 
- rekonštrukcia súčastí cestných komu-
nikácií – cestných prvkov (mosty, pod-
jazdy, nadjazdy) pre zvýšenie návštev-
nosti kultúrnych/prírodných pamiatok 
najmä formou verejnej dopravy.

Uznesením č.147/5 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3) Starosta informoval o doručení žia-
dosti firmy Domašín s.r.o. v zastúpení 
Eduarda Kadašiho o súhlas na prevádz-
kovanie  letnej terasy v čase od 1.5.2018 
– 30.9.2018. Kontrolór obce konštatoval, 
že žiadosť nie je úplná. Predmetnou žia-
dosťou sa bude OZ zaoberať po doplnení 
na najbližšom zasadnutí OZ.

Uznesením č.147/6 OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

Diskusia:
p.Klocáň - poďakoval za nákup dlažby 

pre chodník na Sokolskej ulici k SIPke, 
informoval sa na cenu položenia – cca 
25 tis. Eur

p.Badibangová - informovala sa o mož-
nosti reklamy pre súkromné subjekty 
poskytujúce ubytovanie v obci Strečno 
na web stránke obce. Komisia pre ces-
tovný ruch pripraví a osloví všetky sub-
jekty poskytujúce ubytovanie s takouto 
možnosťou.

p.Ďurčo - vzniesol požiadavku na 
umiestnenie dopravnej značky pri výjaz-
de z parkoviska autocampingu  pri kríži

p. Peter Oberta - informoval sa na pre-
stavbu kuchyne v materskej škôlke, či sa 
ide robiť cez letné prázdniny – starosta 
informáciu  potvrdil.

p. Monika Obertová - informovala sa 
riaditeľa OPS na plán prác na rok 2018 – 
pripraví na budúce zasadnutie OZ.

p. Štefan Oberta - informoval sa na 
predĺženie kanalizácie na Kováčskej uli-
ci – investičné aktivity na tento rok už 
boli naplánované.

Uznesením č.147/7 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala: Badibangová Beáta
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dňa 21.3.2018 sa uskutočnilo 26.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ. Hostia: Ing.Július Ilovský, 
Samuel Beháň, Ing. Milan Laurenčík – 
podpredseda VÚC Žilina. Ospravedl-
není poslanci: Ing.Róbert Benedig, Mgr. 
Dušan Ďurčo, Alfonz Klocáň – prišiel 
neskôr, Ing.Lingeš  hlavný kontrolór.

1.  Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.153/A volí overovateľov 

zápisnice: Mgr. Monika Obertová, Ing.
Dana Sokolovská. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.153/B volí návrhovú ko-
misiu v zložení: Beáta Badibangová, p. 
Štefan Oberta. Hlasovanie: z6-0-0-3.

Uznesením č.154 schvaľuje program 
26.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Starosta obce privítal Ing. Milana Lau-
renčíka, poslanca NR SR a podpredsedu 
ŽSK a udelil mu slovo. Pán podpredseda 
nám ponúkol spoluprácu a pomoc v roz-

sahu svojich kompetencií ako poslanca a 
podpredsedu Žilinského samosprávne-
ho kraja a poslanca NR SR. Informoval 
nás o vyhlásených výzvach ŽSK na do-
tácie v oblasti športu, kultúry a regionál-
neho rozvoja, ako aj prerokovaných bo-
doch zo zasadnutia zastupiteľstva ŽSK, 
ktoré sa týkali našej obce. 

OZ berie uvedené informácie na vedo-
mie.

3. Kontrola uznesení
a) Z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

vyplynula požiadavka pre komisiu ces-
tovného ruchu osloviť všetky subjekty 
poskytujúce ubytovanie s možnosťou re-
klamy na obecnej stránke. Splnenie bodu 
sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ.

b) Z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
bola vznesená požiadavka na umiestne-
nie dopravnej značky pri výjazde z par-
koviska autocampu  pri kríži, dochádza 
tam ku kolíziám vychádzajúcich áut a 
áut odbočujúcich do obce. Príslušník DI 
PZ SR navrhol osadenie značky Stop – 
daj prednosť v jazde. 

c) Riaditeľovi OPS vyplynula požiadav-
ka vypracovať plán prác na rok 2018. Na 
zasadnutí OZ všetkým poslancom roz-
dal plán činností na rok 2018.

Uznesením č.152/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

4. Odpredaj pozemku vo vlastníctve 
k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS

V súvislosti s realizáciou  stavby „D1 
Dubná Skala – Turany“ je potrebné vy-
kúpiť – a majetkovoprávne vysporiadať 
aj časti pozemkov vo vlastníctve obce.

Jedná sa o pozemok o výmere  30 m2, 
ktorý je zapísaný na LV č. 4525 vedenom 
Okresným úradom Martin, katastrál-
nym odborom, pre kat. územie Vrútky. 

Výmera nášho spoluvlastníckeho po-
dielu je 1,25 m².  Podľa znaleckého po-
sudku  je určená náhrada za 1m² podľa § 
6 ods. 1 z. č. 669/2007 Z.z. na sumu 15,38 
€ za 1 m², čo v našom prípade predstavu-
je sumu 19,23 €.

Uznesením  č.155 OZ schvaľuje odpred-
aj pozemku vo vlastníctve obce Strečno 
k.ú. Vrútky pod diaľnicou D1 pre NDS. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

5. Zriadenie vecného bremena pre 
Stredoslovenskú distribučnú a.s.

Dňa 14.3.2018 bola doručená na obec-
ný úrad  Zmluva o budúcej zmluve o 
zriadení vecného bremena Strečno areál 
PD-malý priemyselný park: zahustenie 
TS a NNK pre Kadaši.

Budúci oprávnený - Stredoslovenská 
distribučná, a. s. Žilina plánuje realizá-
ciu stavby (Strečno areál PD-malý prie-
myselný park: zahustenie TS a NNK 
pre Kadaši), ktorou bude dotknutý  aj 
pozemok vo vlastníctve obce Strečno. 
Na tomto pozemku je potrebné zriadiť 

bezodplatne v prospech Stredosloven-
skej distribučnej, a.s. vecné bremeno  o 
predpokladanej  výmere 447 m². 

Uznesením č.156 OZ schvaľuje zriade-
nie vecného bremena v predpokladanej 
výmere 447 m2 pre Stredoslovenskú dis-
tribučnú, a.s. Hlasovanie:  7-0-0-2. 

6. Schválenie ručenia pre OPS Strečno 
za účelom zakúpenia mini bagra

Vzhľadom na opakované požiadavky 
od občanov na drobné výkopové práce 
ale aj predpokladané výkopové práce 
v rámci zákaziek pre obec, je potrebné 
rozšíriť strojový park Obecného podni-
ku služieb Strečno, s.r.o. o mini bager.  

Obstarávacia cena mini bágra je 21 
350,00 €  (bez DPH).

Uznesením č.157 OZ schvaľuje ručenie 
obce pre OPS Strečno za účelom zakúpe-
nia mini bagra a s podpisom ručiteľskej 
listiny za predmet financovania mini 
bagra SUNWARD SWE20B00103, rok 
výroby 2017 v obstarávacej cene 25.620€ 
s DPH. Hlasovanie:  7-0-0-2.

7. Prenájom 20 m2 verejného priestoru 
pri telocvični pre Domašín s.r.o.

Dňa 16.3.2018 bola na obecný úrad do-
ručená doplnená žiadosť firmy Domašín 
s.r.o. v zastúpení Eduarda Kadašiho o 
súhlas na prevádzkovanie letnej terasy v 
čase od 1.5.2018 – 30.9.2018 o výmeru 
letnej terasy 20m2 (10m x 2m), nákres 
umiestnenia terasy a uvedený sortiment.

Uznesením č.158 OZ schvaľuje prená-
jom 20 m2 verejného priestoru pri te-
locvični pre Domašín s.r.o. v zastúpení 
Eduarda Kadašiho v cene 1 Euro/m2, t.j. 
20 Eur/mesačne. Hlasovanie:  7-0-0-2.

8. Rôzne
Schválenie zateplenia MŠ
Dňa 18.marca 2018 bolo na OÚ Streč-

no doručené Rozhodnutie o schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok vo výške 208 890,30 € v rámci ope-
račného programu Kvalita životného 
prostredia na zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov – Zatep-
lenie a energetické zníženie prevádzky 
budovy MŠ. Celkové oprávnené výdav-
ky projektu boli schválené vo výške 219 
884,53€. 

Beh oslobodenia obce
Dňa 29.4.2018 sa uskutoční Beh oslo-

bodenia obce. Na včasné vyhodnotenie 
výsledkov bude objednaná časomiera a 
starosta požiadal poslancov o pomoc pri 
organizácii behu. 

Uznesením č.152/6 poslanci berú uve-
dené informácie na vedomie.

Výzva P HaZZ SR 2018
V rámci výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na 

predkladanie žiadostí o dotácie zo štát-
neho rozpočtu  prostredníctvom roz-
počtovej kapitoly Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky  je potrebné schvá-

liť predloženie žiadosti na projekt s ná-
zvom Prístavba požiarnej zbrojnice a 
zabezpečenie povinného spolufinanco-
vania žiadosti o dotáciu vo výške najme-
nej 5% z celkovej výšky výdavkov.

Uznesením č.159 OZ schvaľuje pred-
loženie žiadosti o dotáciu na projekt s 
názvom Prístavba požiarnej zbrojnice  
a zabezpečenie povinného spolufinan-
covania žiadosti o dotáciu vo výške naj-
menej 5% z celkovej výšky výdavkov (v 
prípade ak výdavky na projekt presiahnu 
výšku dotácie 30 000,00 eur, obec zabez-
pečí dofinancovanie zvyšných výdavkov 
z vlastných zdrojov). Hlasovanie:  7-0-0-
2.

Zámena pozemku
Uznesením č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 

bola schválená zámena pozemku medzi 
CSSI, s.r.o., Pstružná 731/4, Uhřině-
ves, 104 00 Praha 10, Česká republika a 
Obcou Strečno, Sokolská 487/34, 01324 
Strečno podľa priloženého GP. 

Návrh uznesenia bol zdôvodnený tým, 
že v minulosti chybným meraním doš-
lo k zabratiu časti parcely vo vlastníctve 
obce v prospech firmy CSSI, s.r.o. Praha 
10.  Právny zástupca obce ako aj firmy 
navrhli, aby sa vytvoril nový GP a riešilo 
sa to vzájomnou zámenou parciel. 

Obec zámennou zmluvou získava od 
firmy CSSI parcelu o výmere 185 m2 a 
firma CSSI, parc. č. 1203/65 o výmere 
22 m2.

Medzičasom však došlo k zmene vlast-
níctva k pozemku CSSI, s.r.o., ktorý ma 
byť predmetom zámeny a novým vlast-
níkom sa stalo DRUŽSTVO HAMI , 
Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, IČO: 
50 795 198, preto je potrebné zmeniť pô-
vodné uznesenie zámeny pozemkov.

Uznesením č.160 OZ schvaľuje zámeny 
pozemkov medzi DRUŽSTVO HAMI , 
Kamenná 489/54, 013 24 Strečno, a Ob-
cou Strečno, Sokolská 487, 013 24 Streč-
no podľa priloženého GP. Hlasovanie:  
7-0-0-2.

Diskusia:
p. Klocáň - vzniesol požiadavku byť 

členom komisie pri verejnom obstaráva-
ní, informoval  sa na nový územný plán 
obce a pozemkové úpravy. 

p. Peter Oberta - informoval sa na vý-
stavbu multifunkčného ihriska

p. Štefan Oberta - dal podnet na umiest-
nenie zrkadla do zákruty na Hradnej 
ulici a informoval sa o možnosti umiest-
nenia zábrany pre cyklistov na turistický 
chodník smerom na rozhľadňu

p. Laurenčík - - informoval o zmene 
územného plánu v Žilinskom okrese a 
budovaní nových cyklotrás

Uznesením č. 152/7 OZ berie informá-
cie na vedomie.

Zapísala: Beáta Badibangová

plexne a bolo cieľom tento zámer napl-
niť.

Preto sa, akonáhle to podmienky 
umožnili, pristúpilo k terénnym úpra-
vám a následným výkopovým prácam 
pre inštaláciu elektrických rozvodov a 
odvodnenie drenážnym a odtokovým 
systémom. 

Po terénnych prácach sa pristúpilo k 
betonáži najzaťaženejšej časti a nako-
niec sa celý plánovaný priestor vydláždil. 
Upravili sa tiež niektoré plotové celky a 
vstup do suterénu. V priestore sa inšta-
lovalo osvetlenie, stacionárne lavičky a 
nakoniec sa rozmiestnili prezentačné 
stánky.

Pracovníci OPS aj v tomto pripade, ako 
pred Tradíciami v srdci v predvianoč-
nom čase, finišovali s prácami takpove-
diac do poslednej minúty. No ako vtedy, 
tak i teraz stihli všetko načas a skultivo-
vaná zóna sa mohla na Majálese predsta-
viť v plnej kráse.                                   /pa/

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

Obnova priestorov 
pri kultúrnom dome

»  Dokončenie z 1. strany

Obec Strečno chce byť bližšie k svojim 
občanom a pomocou nových technoló-
gií riešiť v prvom rade informovanosť 
svojich občanov. 

Chcela by preto spustiť nový systém 
posielania SMS správ, ktorými oznamu-
je svojim občanom dôležité správy cez 
SMS aby každý, aj ten čo sa nenachádza 
počas hlásenia obecným rozhlasom na 
území obce a nemohol si vypočuť hlá-
senie obecného rozhlasu, dostal všetky 
dôležité správy či už cez SMS alebo e-
-mailom.

Preto by sme radi urobili prieskum 
medzi občanmi, ktorí majú záujem ta-
kéto správy dostávať a byť informovaní 
o vypnutiach elektriny, odstávkach vody, 
zberu odpadov či pripravovaných kul-
túrnych alebo športových akciách v obci. 

V schránkach si nájdete dotazník, kto-
rý vyplníte a dáte súhlas v prípade, že 
budete chcieť využívať takýto moderný 
systém, aby bola obec bližšie k svojim 
občanom.         /r/

Odvoz elektroodpadu
17. mája bude firma EKORAY vyko-

návať odvoz elektro odpadu a spotrebi-
čov spred domov a domácností. 

Čas zberu bude upresnený miestnym 
rozhlasom.

Informovanie cez 
SMS - prieskum
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15. mája má meniny Žofia. Meno Žo-
fia /Sophia, Sofia/ má grécky pôvod a 
znamená „múdrosť“. Toto meno je pre 
Strečno zvlášť významné, pretože jeho 
obyvatelia si zvolili za patrónku svoj-
ho kostola svätú Žofiu, rímsku vdovu. 
Mnohí z nás ale nevedia, ako to vlastne 
so svätou Žofiou je a aká žena sa skrýva 
za týmto menom. Aj ja som rozmýšľa-
la, kto vlastne svätá Žofia, rímska vdo-
va je. K napísaniu článku ma povzbudil 
môj mladý sused, pretože je potrebné, 
aby sme vedeli, že sväté Žofie žili v 
Ríme dve. Každá v inom storočí, ale 
každá žila v dobe strašného, ukrutné-
ho prenasledovania kresťanov. A každá 
zomrela mučeníckou smrťou. Jednu 
umučili telesne smrťou sťatím 
a druhej umučili k smrti srd-
ce. A obidve majú u veriacich 
veľkú úctu a obdiv. V katolíc-
kej Cirkvi si obe pripomíname 
15.mája. 

Svätá Žofia, rímska vdova 
/+ okolo r.120/, bola matkou 
troch dcér, Fides, Spes a Ca-
ritas  /Viera, Nádej a Láska/, 
ktoré zomreli mučeníckou 
smrťou. Pochádzala z Milána 
a bola zbožnou kresťankou, 
vdovou po zámožnom mužo-
vi z Milána. Správy o nej a jej 
troch dcérkach siahajú do 2. 
storočia. Hovoria o hrobe So-
fie a jej dcér Viery, Nádeje a 
Lásky v katakombách svätého 
Pankráca na Via Aureliana. Z 
rovnakého obdobia pochádza 
životopis  s  prvkami legendy, 
v latinskom, gréckom, sýr-
skom, arménskom a gruzín-
skom jazyku, podľa ktorého 
Žofia /Sofia/ zomrela v Ríme 
prirodzenou smrťou  tri dni 
po mučeníckej smrti svojich 
troch dcér. Latinská verzia  z 8. 
storočia, ktorej autorom je mi-
lánsky kňaz Ján, opisuje Sofiu, 
ktorá ako vdova prichádza so 
svojimi dcérami z Milána do 
Ríma. Za cisára Hadriána ich 
popravili 18 míľ pred mestom a  na tom 
mieste aj pochovali. Pápež Pavol I. pre-
niesol pozostatky mučeníc do baziliky 
San Silvestro in Capite. Na mramoro-
vom kalendári v chráme sú uvedené  
mená mučeníc. 

Svätá Žofia, rímska vdova, a jej dcéry 
nikdy neskrývali svoju vieru v Ježiša 
Krista a verejne ju vyznávali. Zástupca 
cisára Antioch ich preto pri prenasle-
dovaní kresťanov udal na cisárskom 
dvore. Cisár Hadrián /Publius Aelius 
Hadrianus 117 – 138/, ich dal predvo-
lať. V čase, keď zomreli mučeníckou 

Patrónka nášho kostola, 
svätá Žofia, rímska vdova

smrťou, mali Fides 12, Spes 10 a Cari-
tas 9 rokov. Vedeli, prečo boli predve-
dené pred cisára a po celý čas sa horli-
vo modlili, prosiac Pána Boha, aby im 
dal silu vydržať muky a smrť. Keď pred 
ne predstúpil cisár, odvážne vyznali 
svoju vieru v Ježiša Krista. Po celý čas 
sa aj s matkou držali za ruky, ktoré mali 
prepletené ako veniec. Pred utrpením 
dievčatá matka posilňovala vo viere, 
aby vydržali až do konca. Cisár ich vy-
zýval, aby zapreli svoju vieru v Krista a 
priniesli obetu bohyni Artemis. Diev-
čatká však svoju vieru nezapreli. Potom 
boli strašne mučené. Bili ich, sekali, pá-
lili...  Nakoniec im všetkým odťali hla-
vy. A ich matke bolo pripravené strašné 

mučenie srdca. Musela sa na utrpenie 
svojich dcér dívať. Telá dievčatiek jej 
vydali. Keď ich pochovala, zostala pri 
ich hroboch v modlitbách tri dni a tri 
noci, kým sama od žiaľu  nezomrela. 
Kresťania ju pochovali k jej dcéram.
Svätá Žofia, rímska vdova,je vzývaná 
ako patrónka vdov a ľudí v tiesni a nú-
dzi. Jej úcta bola pomerne veľká zvlášť 
v stredoveku, kedy sa rozmohlo slúže-
nie tzv. Žofiiných omší. Boli to sväté 
omše slúžené v časoch veľkej tiesne a 
núdze. Kult svätej Žofie, rímskej vdo-
vy, je veľmi rozšírený vo východných 

cirkvách, kde ju nazývajú Žofiou mu-
čenicou a kde jej zasvätili množstvo 
chrámov a kostolov. V umení je svätá 
Žofia, rímska vdova, znázorňovaná ako 
matróna/v starom Ríme staršia, dôs-
tojná žena zo vznešenej spoločnosti/. 
Svoje tri dcéry ukrýva pod  plášťom, 
držia sa za ruky alebo jej sedia na ko-
lenách. Na ikonách východných cirkví 
stojí majestátne v pozadí a jej tri dcéry 
stoja pred ňou. Ale ani jedna druhú ne-
zakrýva. Všetky sú výrazné. Tak. ako to 
má byť. Nedá sa nevšimnúť si ani jednu 
z nich. My ich obraz máme možnosť 
obdivovať na zachovalom, zreštauro-
vanom starom oltári v našom kostole. 

Iná svätica rovnakého mena, svä-
tá  Žofia z Ríma, sa narodila v 
3.storočí a zomrela mučeníc-
kou smrťou sťatím okolo roku 
304 počas prenasledovania 
kresťanov za cisára Diokleciá-
na. Neexistuje o nej veľa hod-
noverných správ. Je pravdepo-
dobné, že zomrela ako mladá 
žena, panna. Pochovaná bola 
na cintoríne sv. Gordiána a 
Epimacha. Časť jej pozostat-
kov dal preniesť biskup Remi-
gius zo Štrasburgu v roku 778 
z Ríma do ženského kláštora 
Eschau v Alsasku. Pápež Ser-
gius II. uložil v roku 845 jej 
relikvie do hlavného oltára v 
kostole sv. Martina aiMonti 
v Ríme. Žofia je zobrazovaná 
ako mladá mučenica s palmou, 
knihou, korytom a mečom. 
Je patrónkou pred jarným 
mrazom (po „troch ľadových 
mužoch“ – Pankrác, Servác a 
Bonifác – nasleduje „chladná 
Žofia“) a vzývaná je veriaci-
mi aj pri prosbách o dobrú 
úrodu. Po jej sviatku sa pod-
ľa starých zvykov môžu sadiť 
priesady do zeme. Uctievanie 
tejto svätice je viac rozšírené v 
západnej cirkvi. Uctievajú si ju 
zvlášť v južnom Nemecku. Po 
nej je pomenovaná aj rastlina 

úhorník liečivý (latinsky Sisymbrium-
sophia). 

V minulosti si Cirkev pripomína-
la svätú Žofiu, rímsku vdovu a jej tri 
dcéry v septembri a máj patril spo-
mienke na svätú Žofiu z Ríma, pannu. 
Katolícka cirkev však určila ako spo-
mienku na tieto svätice jeden spoloč-
ný deň, 15. máj, ako deň svätej Žofie 
panny a mučenice. V pravoslávnom 
cirkevnom kalendári je spomienke na 
svätú Žofiu, rímsku vdovu /mučenicu/, 
a jej tri dcéry, kde je veľmi rozšírený ich 
kult, venovaný 30. september. AM

13. apríla bola vykonaná zbierka pre onkologických pacientov. Zväz telesne po-
stihnutých zo Strečna v spolupráci so ZŠ Strečno vyzbieral pre Ligu proti rakovine 
1029,61 Eura. Je to v doterajšej histórii vykonávania zbierky v našej obci najvyššia 
čiastka. V mene každého onkologického pacienta obecný úrad a redakcia STH ďaku-
jú všetkým darcom.

Tvorivá dielňa spod Strečna sa chce 
poďakovať za pekné zorganizovanie 
Veľkonočných trhov, a to všetkým, kto-
rí sa zapojili a pomohli. 

V prvom rade patrí veľké ďakujem p. 
starostovi, ktorý vždy vyjde v ústrety a 
podporí nás. Potom ďakujeme p. ria-
diteľovi ZŠ v Strečne, že nám poskytol 
priestor na zorganizovanie trhov. 

Nakoniec patrí veľké ďakujem všet-
kým remeselníkom, ktorí prispeli 
svojou prácou a krásnymi výtvormi k 
spríjemneniu a obohateniu týchto Veľ-
konočných trhov.  Dúfame, že sa takto 
pekne stretneme aj o rok . 

Marta Štadaniová
Tvorivá dielňa spod Strečna

Poďakovanie Deň narcisov

Už 10 rokov vám folklórne skupiny 
Hajovček, Hajov a ich hostia prinášajú 
program „Tradície  v srdci.“ Sú to špeci-
fické programy venované folklóru a po-
znatkom o živote našich predkov, hlavne 
Strečňanov. Tí , čo chodíte pravidelne,  si 
azda spomeniete na témy, ktoré sme vám 
prostredníctvom detí a mládeže od roku 
2008 priniesli. Pečenie chleba, Zvyky na 
Vianoce, Dorábanie ľanu, Jarmočná te-
matika, Pltníctvo, Hajov.... Tentoraz sa 
„Tradície v srdci 2018“ konali nie v čase 
vianočnom, ale v časne jarnom 24. a 
25.3.2018.

Program bol zameraný na  ťažkú dobu, 
keď naši rodáci museli odchádzať do 
Ameriky za chlebom. Doba vysťahova-
lectva bola poznačená chudobou, biedou, 
robotovaním na cudzej pôde, lúčením, 
odchodom a ťažkou cestou na lodi po 
mori do Ameriky. Dôvody? V dedine naj-
viac ornej pôdy vlastnili židia. Muži živili 
rodiny iba ťažkou prácou v lome na Pa-
seke, na Polome a štreke. Žili iba z toho, 
čo dopestovali. A potom prišla neúroda. 
Aby sa naši rodáci osamostatnili, museli 
za robotou odcestovať.  Postupne pôdu 
od miestnych židov skupovali pre svoje 
rodiny.   

Aby bol program čo najviac autentic-
ký, použili sme  záznamy z viacročného 
výskumu, projekciu, dobové fotografie, 
na ktorých vidno, aké bolo Strečno v tej 
dobe slabo osídlené, chudobné. Ešte sme 
mali to šťastie, že dodnes žijú potomkovia 
a rodinní príslušníci tých, čo do Ameriky 
išli.  O svoje krásne spomienky sa podeli-
la  p.Mária Štadániová a p.Ondrej Ilovský. 
Načreli sme aj do archívov rodiny Hanu-
liakovej a vzácne fotografie nám poskytla 
aj rodina p. D. Štadániho. Tie nám pri-
niesli obrazy a pohľady do tej doby.  

„Do tej Ameriky, na tí podľesníki ...“
Keďže je to téma, ktorá si žiada generač-

né zastúpenie, oslovili sme do programu 
aj hostí. A tak pozvanie prijali aj DFS Tu-
riec z Martina,  SS Jesienka zo Strečna. 
Nakoľko je to téma ťažká, mnoho vecí sa 
ani nedalo zaradiť na pódium pre nao-
zaj ťaživé spomienky. Ako sme postupne 
robili cielený výskum, a ako sme stavali 
program, žili s ním, tak sa nám postupne 
objavili a potvrdili myšlienky a dopady 
na náš dnešný život. Ľudia za morom ťaž-
ko pracovali. Dokázali pomáhať rodine aj 
na diaľku.  Bolo šťastím ak prežili a do-
niesli majetok. Ako národovci sa  skladali 
na Slovenský štát. Krásnym poznaním 
bolo aj to, že „Naši Amerikánci“ kúpili za 
zarobené peniaze zvon do strečnianskeho 
kostola. 

Hoci hodnotíme vysťahovalectvo ako 
jav nepriaznivý, v konečnom dôsledku 
však veľmi pomohol štátu a ľuďom.  Pe-
niaze, ktoré ľudia za morom zarobili , po-
mohli skúpiť pozemky v Strečne, vytvoriť  

rody, majetky. A Strečno je dnes aj vďaka 
tomuto javu prosperujúcou dedinou.

Program vznikol za podpory OU v 
Strečne, OZ Hajov a rodičov, ktorí  po-
mohli pri organizácii podujatia. Veľkú 
zásluhu na choreografii má p.Erik Mar-
cin, hudobne pomohli aj p.uč. Martin 
Hanuliak a Peter Kováč. Ďakujeme p.O-
tílii Moravčíkovej, D.Durčovi, P. Ďurčovi 
a M.Sklenkovi.  Ja som vďačná za každé 
stretnutie, za každú spomienku  s ľuďmi, 
čo si pamätajú a prinášajú nám to naj-
vzácnejšie. Našu identitu. 

Keďže odozva na program je veľmi dob-
rá,  budeme sa snažiť dielo zreprízovať . 
Snáď niekedy na jeseň. 

Čo nás čaká? V mesiaci máj natáčame 
s RTVS program do detskej folklórnej 
relácie Kapurka. Môžete nás podporiť 
hlasom. V auguste cestujeme do Mace-
dónska na  Medzinárodný festival Slnka.

Ďakujeme za vašu priazeň. Tešíme sa na 
stretnutia.

Ľubica Kučerová za Folklórne skupiny 
Hajovček a Hajov 
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   Z našej školy Pripravila J.Prataková

Marec
V dňoch 13. a 14. marca prebiehalo v 

Žiline okresné kolo matematickej sú-
ťaže Pytagoriáda, kde postúpili naj-
bystrejší žiaci zo školského kola. Repre-
zentovali nás: P. Hauer a M. Oberta zo 
4. triedy a  Tania Balátová a  Miroslav 
Janešík z 2. stupňa.  

29. marca sa naši deviataci popasovali s 
Testovaním 9. Je to celoslovenské testo-
vanie žiakov z matematiky a zo sloven-
ského jazyka a literatúry.  

Naši žiaci sa zapojili do výtvarných sú-
ťaží – „Biblia očami detí a mládeže“ (1., 
2. stupeň) a „Rodina a základné ľudské 
právo na život“ (2. stupeň).

Do literárnych súťaží sa zapojil aj Pe-
ter Tojčík (9.B) svojou poviedkou (súťaž 
Medzi riadky 2018). Žiačka 8. ročníka, 
Viktória Tarabová, sa zapojila do súťaže 
Odkaz Karolíny Brüstleovej.

28. marca sa konal volejbalový turnaj 
dievčat v Žiline na ZŠ Karpatská. Naše 
žiačky sa pod vedením p. uč. Štefka 
umiestnili na krásnom 3. mieste. V ten 
istý deň žiaci prvých ročníkov odohrali 
medzi sebou priateľský futbalový zápas.

Apríl
11. apríla prebehol Zápis žiakov do 1. 

ročníka. V septembri sa otvoria školské 
brány pre 19 nových žiačikov.

V dňoch 11. a 12. apríla sa konali Maj-
strovstvá okresu vo volejbale na ZŠ 
Martinská. Naši chlapci obsadili skvelé 
3 miesto a dievčatá sa umiestnili na 5. 
mieste.

Žiaci 6. ročníka sa 12.4. zúčastnili be-
sedy vo Varíne, ktorá sa zameriavala na  
ochranu ohrozených druhov zvierat a 
ničenie dažďových pralesov. 

13. apríla sa uskutočnila  jedinečná ve-
rejno-prospešná zbierka Ligy proti ra-
kovine - Deň narcisov. Zúčastnili sa jej 
vybraní žiaci  7. - 9. ročníka.

18. apríla sa konalo školské kolo spe-
váckej súťaže Slávik Slovenska.

Umiestnenie v jednotlivých kategóri-
ách:

1. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto – Emmka Tarabová (1.B)
2. miesto – Larika Prieložná (3.)
3. miesto – Simonka Mazúrová (1.A)

2. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto – Nelka Pratáková
2. miesto – Tamarka Gallová
3. miesto – Tamarka Prieložná

3. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto – Anička Dikošová (7.)
2. miesto – Angelika Martiniaková (7.)
3. miesto – Šimon Srneček (7.)
IQ testovanie - 9. - 11. 4. sa na našej 

škole uskutočnilo IQ testovanie žiakov 2. 
stupňa. Žiaci si mohli prostredníctvom 
logických cvičení na PC vyskúšať logické 
úlohy. Najlepší výsledok dosiahla Anič-
ka Dikošová zo 7. triedy. 

PISA testovanie - dňa 20.4.2018 sa 
uskutočnilo na našej škole testovanie z 
finančnej, matematickej a čitateľnej gra-
motnosti. 9 žiaci z našej školy, ktorí do-
vŕšili vek 15 rokov, pracovali na úlohách 
celé dopoludnie v rámci celosvetového 
testovania z 82 krajín sveta.

25.4. sa konalo okresné kolo Biologic-
kej olympiády, kategória D, na ktorej 
reprezentovali našu školu Tania Baláto-
vá zo 7. ročníka a Elenka Kazimírová zo 
6. ročníka. Úspešne si vybojovali 8. a 9. 
miesto medzi 20 účastníkmi.

26.4., v rámci Dňa Zeme, pomohli žia-
ci pri čistení ulíc obce Strečno. 

27.4. sa ako každý rok organizoval Beh 
ulicami Strečna pre žiakov ZŠ SNP 
Strečno.

Umiestnenie:
1. – 2. ročník dievčatá:

1. miesto: Nikolka Hanuliaková (1.B)
2. miesto: Sofia Beháňová (2.)
3. miesto: Paťka Beháňová (2.)

1. – 2. ročník chlapci:
1. miesto: Peťko Kováč (2.)
2. miesto: Gabrielko Troščák (2.)
3. miesto: Radko Beleš (1.B)

3. – 4. ročník dievčatá:
1. miesto: Lejka Hanuliaková (3.)
2. miesto: Emka Janešíková (4.)
3. miesto: Sabinka Klimová (3.)

3. – 4. ročník chlapci:
1. miesto: Erik Škorvánek (4.)
2. miesto: Šimon Fraško (4.)
3. miesto: Tomáš Ritkav (4.)

5. – 6. ročník dievčatá:
1. miesto: Elenka Kazimírová (6.)
2. miesto: Katka Fuňáková (6.)
3. miesto: Janka Kučerová (6.)

5. – 6. ročník chlapci:
1. miesto: Filip Vereš (6.)
2. miesto: M. Košiar (6.) 
3. miesto: Jakub Beháň (6.)

7. – 8. ročník dievčatá:
1. miesto: Monika Zaťurová (8.)
2. miesto: Zorka Obertová (8.)
3. miesto: Maťa Klocáňová (8.)

7. – 8. ročník chlapci:
1. miesto: Michal Beháň (7.)
2. miesto: Martin Nimrichter (8.)
3. miesto: Jakub Martinček (7.)
Obe triedy 9. ročníka si pripravili „ori-

ginálny vstup do cieľa“ – získali diplomy 

za najzábavnejších bežcov. Nedali sa za-
hanbiť ani deti z MŠ, ktoré prišli s pani 
učiteľkami povzbudzovať, odbehli si pri-
meranú vzdialenosť. 

Máj
3.5. 2018 pani knihovníčka Smolko-

vá zorganizovala slávnostné pasovanie 
prvákov za čitateľov knižnice. Prevzali 
si svoj prvý čitateľský preukaz a vypoži-
čali si prvú knižku.  

Žiaci 3. a 7. ročníka sa zúčastnili Dňa 
otvorených dverí na Strednej škole PO v 
Považskom Chlmci. O akcii napísali žia-
ci 3. ročníka: „Počas príjemného dopo-
ludnia s príjemnými ľuďmi sme si mohli 
vyskúšať záchranu ľudského života pri 
nehode (motorkár – Boris Oberta a 
osobné auto – šoférka Ninka Kadašiová), 
hasenie požiaru a hľadanie stratených 
osôb. Veľmi nás zaujala práca kukláčov, 
ktorí sa pred našimi očami zlaňovali z 
veže a bojovali s páchateľmi. Nakoniec 
nás hasiči zabavili penou, v ktorej sme sa 
vyšantili. Za to, že sme počas dopolud-
nia dokázali, že aj z nás môžu byť hasiči, 
boli sme odmenení rôznymi darčekmi a 
sladkosťami.“ 

Naši štvrtáci mali 4. mája príležitosť 
riešiť úlohy z testovania KOMPARO 4, 

 Finiš deviatakov počas Behu oslobodenia

 Pasovanie prvákov za čitateľov

 Čistenie obce

vyskúšali si, ako prebieha celoslovenské 
Testovanie 5, ktoré ich čaká v novembri, 
v 5. ročníku. Riešili úlohy z matematiky, 
prírodovedy, vlastivedy, zo slovenského 
jazyka a literatúry a tiež test zameraný na 
zistenie ich individuálnych všeobecno – 
študijných predpokladov.

4.5. sa piataci zúčastnili akcie Svet oko-
lo nás - Vietnam. Už vedia, že krokodíl 
olivový je na pokraji vyhynutia, že psi sú 
tam bežnou pochúťkou, miestne opice 
zjedia aj korytnačky, že 40% ľudí je ne-
gramotných, elektrina s tečúcou pitnou 
vodou nie sú samozrejmosťou a veľa, 
veľa ďalších zaujímavých vecí. 

9. mája cestovali žiaci 6. – 8. ročníka do 
Bratislavy, kde navštívili Bratislavský 
hrad a interaktívnu výstavu vedy a tech-
niky - Aurélium.

9. mája sa tiež konalo aj okresné kolo 
Slávika Slovenska, na ktorom repre-
zentovali školu víťazky školského kola - 
Emmka Tarabová (1.B) a Nelka Pratáko-
vá (4.). Nelka obsadila krásne 3. miesto.

Do obce Střítež v ČR pocestovali za-
spievať si na medzinárodnej súťaži „Roz-
víjej se, poupátko“ talentované prváčky 
- Emmka Tarabová a Simonka Mazúrová, 
ktoré na súťaž pripravoval p. uč. Franek. 

Testovanie deviatakovr

Marec „ MESIAC KNIHY“  sa už tra-
dične  niesol v duchu besied v obecnej 
knižnici. Zúčastnili sa na nich žiaci 
prvého stupňa základnej školy spolu so 
svojimi triednymi učiteľmi. Prváci sa 
oboznámili s knižkami. Žiaci 2., 3. a 4. 
ročníka si pri tejto príležitosti bezplatne 
obnovili preukaz na rok 2018.

3.5.2018 bol pre prvákov veľký deň, 
keď po zvládnutí šlabikára dostali sláv-
nostne svoj preukaz čitateľa. Bolo tomu 
i teraz tak a 29 prvákov sa stalo slávnost-
ným „Pasovaním do cechu čitateľské-
ho“ čitateľmi. Vypožičali si svoju prvú 
knižku. O mesiac si v sprievode svojich 
triednych učiteľov prídu spoločne kniž-
ku vymeniť.

Pozývam rodičov detí na návštevu do 
obecnej knižnice so svojimi ratolesťami. 
Doprajte svojim ratolestiam zážitok z 
čítania príbehov, rozprávok a krásne ilu-
strovaných kníh.

Vaša knihovníčka

Životné jubileum
16. marca oslávila deväťdesiat rokov 

pani  Mária Štadániová, rod. Ilovská. 
Celý život prežila v rodnej obci a je 
jednou z mála pamätníkov období, 
ktoré významne menili naše dejiny 
- vysťahovalectvo, vojna, časy pred 
aj  po nej.  I takéto spomienky, okrem 
samozrejmej osobnej gratulácie sta-
rostu obce Dušana Štadániho  a Pavla  
Albrechta, boli obsahom príjemnej 
osobnej návštevy v deň výročia. K 
prianiu zdravia, spokojnosti v kruhu 
najbližších sa pripája i redakcia obec-
ných novín.

OBECNÁ KNIŽNICA
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Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

V dňoch 17. – 19. apríla absolvovali 
starostovia Horného Považia exkurziu 
so zameraním na kultúrny, liečebný, vín-
ny a vidiecky turizmus  vo východnom 
Slovinsku. 

Autobusový zájazd bol navrhnutý na 
zoznámenie s hlavným zámerom pros-
tredníctvom kompetentných a zaanga-
žovaných pracovníkov. Preto sa stretli 
v Maribore s primátorom a riaditeľkou 
TiK, v multikulturálnom meste Lenda-
va sa zoznámili s jednými z najkrajších 
a najkvalitnejších termálnych kúpeľov v 
Európe. 

Riaditeľ ďalších im predstavil kúpele 

Projektom cezhraničnej spolupráce Folklór, remeslá a kuli-
nárstvo – špecifické prvky na podporu cestovného ruchu sme 
založili novú tradíciu. Posledný apríl bol tak nielen dňom sláv-
nostného stavania mája a následnej zábavy, ale predchádzal im 
i bohatý kultúrny program. Pestrosť bola podporená náplňou 
druhej, tzv. mäkkej aktivity projektu cezhraničnej spolupráce.

Už v decembri sme privítali na Tradíciách v srdci partnerov z 
Jaworze, ktorí spolu s našimi remeselníkmi, kuchármi a folklo-
ristami predznamenali príchod vianočného obdobia.

Teraz bola ich spoločná činnosť venovaná jari. Preto naši dô-
chodcovia ponúkali bryndzové halušky a poľskí remeselníci zo 
združenia Stowarzyszenie Miłośników Sztuki predvádzali tvo-
rivými dielňami prípravu jarných venčekov. Žurek je typická 
poľská polievka, ktorú zas od Stowarzyszenia Nasze Jaworze 
mohli ochutnať všetci, ktorí boli prítomní na majálese už od 
poobedia.

Mohli sa tiež oboznámiť s prakticky ukončenou investíciou 
na kultiváciu zóny pri kultúrnom dome, ktorá začala práve vý-
stavbou stacionárneho javiska a výrobou a inštaláciou mobil-
ných predajných stánkov – investičnej časti vyššie uvedeného 
projektu.

Projekt koordinovaný obecným úradom zastrešovali na Ma-
jálese strečnianski dôchodcovia, remeselníci a folkloristi. Títo 
tiež zabezpečovali materiál pre poľského partnera nákupom 
ingrediencií, aranžérskych potrieb a náradia.

Stravu pre účinkujúcich zabezpečoval formou cateringu tiež 
OÚ Strečno.

DHZ tradične stavia máj v miestnom parku. Všetci sa tam 
teda po ukončení oficiálneho programu premiestnili. Za sprie-
vodu hudby a spevu našich ľudových súborov vztýčili 23 met-
rový smrekový ozdobený kmeň, ktorý bude symbolizovať máj 
– lásky čas do konca mesiaca.

Poľský partner sa teda zoznámil s našimi tradíciami a ume-
ním a my zas s ich. Odchádzali spokojní takm, ako zakaždým. 
A s pozvánkou na návštevu ich kultúrneho podujatia pre na-
šich zástupcov v septembri, čo bude tiež praktický záver pro-
jektu Folklór, remeslá a kulinárstvo  a naplnenie tretej, posled-
nej plánovanej mäkkej aktivity.

Zábava pre našich však nekončila. Pokračovala zastrešená ha-
sičmi a v sprievode SunnyMusic až do nasledujúceho pracovne 
voľného rána.            /pa/

Odborná exkurzia v Slovinsku
Moravské Toplice a po návrate do Len-
davy sa stretli tiež so zástupcami samo-
správy a prezreli si novovybudovanú 
miestnu atrakciu, vybudovanú tiež z eu-
rópskych peňazí  - rozhľadňu s observa-
tóriom. Investičné náklady a všeobecne 
zámer využitia je oveľa širší ako v prípa-
de Strečna, no potvrdzuje súčasný trend 
– priblížiť návštevníkovi to, čo bežne 
nevidí.

V posledný deň pobytu sa ešte zúčast-
nili prednášky „Smerovanie cestovného 
ruchu Lendavy - Lendava vábi.“ a  na-
vštívili vytipované objekty v meste - 
kultúrny dom, postavený podľa návrhu 

Majáles

Úspech našich ochotníkov v celoslovenskej konfrontácii
V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa usku-

točnil 51. ročník národnej súťažnej 
prehliadky ochotníckych divadelných 
súborov Palárikova Raková s inscená-
ciami pôvodnej slovenskej dramatic-
kej tvorby. V Kultúrnom dome Jána 
Palárika v Rakovej a v Dome kultúry 
v Čadci sa predstavili ochotnícki diva-
delní umelci z celého Slovenska, medzi 
ktorými nechýbali na základe nominá-
cie i naši divadelníci.

Hlavnými organizátormi a garantmi 
podujatia boli Kysucké kultúrne stre-
disko v Čadci, Žilinský samospráv-
ny kraj, mesto Čadca a obec Raková. 
Podujatie z verejných zdrojov podporil 
tiež Fond na podporu umenia.

Počas piatich dní sa odprezentovalo 
10 divadelných súborov, ktoré odohra-
li spolu 9 pohostinných a 5 súťažných 
predstavení. Hodnotila odborná po-
rota v zložení: predseda Anton Šulík, 
divadelný režisér a riaditeľ Mestské-
ho divadla Žilina a členovia: Róbert 
Mankovecký, dramaturg, SKD Martin, 
Peter Kováč, dramaturg, Akadémia 
umení Banská Bystrica, Jaroslav Valek, 
scénograf a riaditeľ Umelecko-deko-
račných dielní SND, Bratislava a Matúš 
Bachynec, divadelný režisér z Bojníc.

Súťažné predstavenia sledovala a 
hodnotila aj porota mladých, ktorú 
tvorili študenti z Gymnázia Jozefa Mi-
loslava Hurbana v Čadci pod odbor-
ným vedením lektorky Lenky Bytčán-
kovej.

Žilinský okres na súťažnej prehliad-
ke zastupoval iba náš ochotnícky di-
vadelný súbor zo Strečna. Ich kvality 
a výkon na súťažnej scéne Palárikovej 
Rakovej  boli ocenené dokonca niekoľ-
kokrát.

Za kolektívny herecký výkon v in-
scenácii Štefana Králika Mozoľovci 
získal striebornú medailu J. Palárika 

a finančnú cenu riaditeľky 
KKS v Čadci. 

Hra sa najviac páčila 
mladej porote, ktorá jej 
udelila  Cenu Kysuckej 
kultúrnej nadácie Brati-
slava.

Ako jeden z dvoch ocene-
ných divadelných súborov zís-
kali  tiež diplom za účasť.

Je to prvýkrát, čo sa od roku 2009 
po obnovení už deväťdesiat ročnej tra-
dície konfrontovali na súťažnom fóre. 
A hneď celoslovenskom. Svoje ochot-
nícke umenie zrejme prezentovali tak, 
ako ich vnímame i my na premiérach 
či reprízach vo vianočnom čase. Preto 
dostali i hlavnú cenu od mladých di-
vákov. Lebo akceptovali dielo tak, ako 

ho autor napísal v snahe 
priblížiť dobu. A tým ich 
i nás zaujali a potešili au-
tenticitou a kvalitou svoj-
ho divadelného umenia. 
Možno je to laický po-
hľad, ale ten je odrazom 

väčšiny diváckej obce. A tú 
už takmer desať rokov viac- 

menej stabilný kolektív pod ve-
dením režisérky Marty Pristachovej 

úspešne oslovuje.
Naša kultúra v podaní už aj divadel-

ného súboru boduje v celoslovenskom 
rámci. Je to potešenie i záväzok. Pri-
pájame sa ku gratulantom a veríme, že 
nastavená latka nás bude oslovovať i 
naďalej.

/pa/

svetoznámeho  architekta Imreho Ma-
kovcza a kostol sv. Kataríny.                /pa/
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Pokračovaníe informovania verejnos-
ti z posledného čísla obecných novín o 
voľnočasových aktivitách našich obča-
nov prekračujúcich bežný každodenný 
rámec, je venovaný cyklistike.

Spomínam si, ako novoprídený správ-
ca farnosti Milan Kováč hovoril, že pri 
pohľade na množstvo bicyklov pred kos-
tolom sa mu zdá, že je vo Vietname. Je to 
zrejme miestny fenomén, ktorý si mož-
no ani neuvedomujeme, ale praktická 
rovina sídla spĺňa podmienku priblížiť 
sa i k vzdialenejšiemu cieľu bez väčšej 
námahy.

Možno aj tento fakt už pred „saganiá-
dou“  podporil vzťah k enormnému boo-
mu cyklistiky i na našej miestnej úrovni.

Máme na to nielen uvádzané danos-
ti rovinatého reliéfu obývanej zóny, ale 
tiež výnimočné prírodné podmienky s 
možnosťami pre jej najširšie outdoorové 
formy.

Vedia to všetci, čo ich vyhľadávajú a 
obec tiež cíti potrebu zlepšovať pod-
mienky. Podporovala a podporuje vznik 
cyklotrasy, zastrešovanej VÚC ŽSK, 
okolo vodného diela. Iniciovala a v rám-
ci svojich možností sa, možno povedať 
nadštandardne, angažuje v napĺňaní ví-
zie prepojenia žilinskej a turčianskej kot-
liny.Tiež je aktívna pri parciálnych záuj-
moch prepojenia cezhraničia. A priame 
vybudovanie náučného chodníka s od-
počívadlami a cyklostojanmi z europro-
jektov prispelo podľa https://auto.sme.
sk k zaradeniu cyklotrasy na Javorinu k  
najkrajším v rámci Slovenska.

Sú medzi nami mnohí, ktorí tieto pod-
mienky využívajú. Väčšina na rekreačnej 
úrovni, no sú i takí, ktorých môžeme už 
radiť do výkonnostných kategórií.

Rasťo Klocáň patrí k priekopníkom, či 
pionierom tejto športovej formy u nás. 

Cyklistika u nás žije súčasnosťou

Najskôr sa venoval horskej cyklistike pre 
vlastné potešenie, hlavne kvôli naplne-
niu pocitu potreby aktívneho pohybu, 
ktorá bola ale do určitej miery obme-
dzená problémami s chrbticou. Bicykel 
ho neobmedzoval a napĺňal. Jazdil pre 
vlastné potešenie, sledoval vývoj, trendy, 
vzdelával sa teoreticky i nadobúdaním 
praktických skúseností a netrvalo dlho, 
kým sa k nemu pridali ďalší -. Roman 
Melo a Matej Oberta. Na pretekoch,  in-
dividuálnych či spoločných tréningoch 
sa stretávali s Janom Krupárom a Pet-
rom a Pavlom Pristachovcami, bratmi 
Slávikovcami, Mirom Tučníkom, bratmi 
Slávikovcami, Richardom Ďanovským a 
rodinou Belicovou- otcom a jeho synmi. 
Nielen títo sa venujú tomuto, v súčasnej 
dobe ohromne rozšírenému športu, no 
pokiaľ nám je známe, iba oni zo Strečna 
sa zúčastňujú i rôznych pretekov.

Preteky nebola pôvodne vôbec méta, 
ktorú mal Rasťo pred sebou. No postup-
ne od roku 2010, kedy sa horskej cyklis-
tike začal venovať, si začal uvedomovať, 
že určitá forma konfrontácie by nemuse-
la byť na škodu. A prax to potvrdila. Zis-
til, že medzi týmito, vo väčšine anonym-
nými, teraz už amatérmi sú i takí, ktorí 
majú skúsenosti s profi kariérou a tým je 
ich rozhľad a skúsenosti, o ktoré sa bez 
problémov radi podelia, na prospech 
každému, kto má záujem. Jeho individu-
álny prístup k tréningu, kde kládol dôraz 
na objem a intenzitu, bez chápania šir-
ších súvislosti na očakávaný výkon, pri 
nerešpektovaní fyziologických možnos-
tí, mu spôsobil zranenie a až ročný výpa-
dok. Následný kontakt s už kolegami bol 
prínosom nielen zvyšovaniu výkonnosti, 
ale tiež k zostaveniu kvalitatívne iného, 
efektívnejšieho a pritom častokrát menej 
zaťažujúceho tréningového plánu. 

Dal si ho po ich doporučení na  zákla-
de biometrických testov zostaviť  reno-
movanej firme. Doporučil to aj svojim 

strečnianskym amatérskym kolegom, 
ktorí ho tiež absolvovali a dnes sa to na 
ich výsledkoch prejavuje.

Dnes má dva „bajky“. Jazdí prevažne 
horské maratóny, no pre budúcnosť ne-
vylučuje tiež cestný závod. Má osem až 
desať pretekov v sezóne. Má svoj kalen-
dár a príprave na každý sa cieľavedome 
venuje. Po prechode na kvázi exaktný  
prístup zaznamenal výrazný výkon-
nostný vzostup. S Romanom, Matejom 
a Janom jazdia prevažne preteky na Slo-
vensku. Je ich množstvo a  líšia sa kva-
litatívne, organizáciou či zabezpečením.

To isté platí i pre preteky v Českej re-
publike, kde zas chodia Pristachovci.

Pretože sme presvedčení, že záujem 
našich amatérskych cyklistických prete-
károv môže byť tak ako beh motivujú-
cim i pre ďalších, položil som  Rasťovi  a 
Petrovi  niekoľko otázok.

Cyklistika, vo forme ako ju praktizuje-
te, je nie zrejme lacný šport. No pre za-
čiatočníkov,aj s ambíciou byť na vašej 
úrovni, je určite dostupný. Čo by ste im 
doporučovali z pohľadu nákupu a ná-
sledne prípravy?

R:V dnešnej dobe už môže bicyklovať 
každý a nezruinuje ho to. Bicykle máme 
doma asi všetci, a to rôzneho druhu, ale 
keby sa tomu chcel niekto venovať váž-
nejšie, tak bicykel od 800 EUR vyššie by 
som odporučil aj na jazdenie maratónov. 
Lacnejšie bicykle by toho moc nevydrža-
li. Čo sa týka  prípravy, je potrebná pra-
videlnosť tréningov a na začiatok si treba 
stanoviť nejaký cieľ, hoci aj veľmi malý.

P:V prvom rade bicykel kupovať v au-
torizovanej predajni a nechať si poradiť 
od predajcu podľa toho,

čo a kde chceme jazdiť. Zo začiatku 
treba sadnúť na bicykel a jazdiť! Ostatné 
ukáže čas.

Súčasnosť cyklistike na Slovensku pra-
je. Máme trojnásobného majstra sveta, 
ktorý začínal na horských bicykloch a 

dnes je jednotkou na ceste. Má to svoj 
odraz na množstve a sponzoringu prete-
kov. Aké preteky preferujete vy?

R: Petra Sagana som sledoval, keď bol 
ešte junior na MS v horských bicykloch 
a už vtedy mi bolo jasné, že to je obrov-
ský talent. Čo sa týka otázky, tak ja jaz-
dím väčšinou stredné maratóny zo série 
ŠKODA BIKE OPEN TOUR, ktoré sú u 
nás asi najväčšie a najlepšie sponzorova-
né, ale aj iné na horských bicykloch, to 
sú trate od 35 do 60 km a tiež časovky do 
vrchu, ale už som sa zúčastnil aj cestných 
pretekov.

P:MTB XC maratóny na Slovensku aj v 
Čechách.

Koľko kilometrov najazdíte v sezóne? 
Predpokladám, že to sledujete využitím 
sporttesterov? Výstupy vyhodnocujete 
samostatne, alebo vám pri tom niekto 
radí?

R: Počas sezóny najazdím od 5 do 7 ti-
síc km na tréningoch a pretekoch a cez 2 
tisíc km do práce a späť. Tréningy a pre-
teky si vyhodnocujem sám na základe 
údajov zo športtestera.

P:Približne 4 až 5 tisíc kilometrov za 
sezónu. Chceli by sme viac, no čas nám 
to nedovoľuje. Zo začiatku sme nepo-
užívali nič, ale postupom času sme si 
zadovážili sporttestery. Áno, výstupy si 
vyhodnocujeme sami.

Bicykel je  síce stavaný pre podmienky 
naň určené, no určite pri vašej trénin-

govej a pretekárskej aktivite častokrát 
dochádza s poruchám. Opravy si riešite 
sami, alebo využívate servisné služby?

R: Opravy a údržbu si väčšinou robím 
sám, len odpruženú vidlicu a veci, s kto-
rými si neviem poradiť, ako napríklad 
zlomený karbónový rám, si dávam opra-
vovať a servisovať  do servisu.

P::Jednoduchú údržbu a servis si robí-
me sami. Na zložitejšie veci využívame 
servisné služby

Výsledkom nie vždy musí byť čas či 
umiestnenie. Mnohokrát sú to veci 
zvládnuté v mimoriadnych podmien-
kach. K akým, na  ktoré ste hrdí, patria 
tie vaše?

R: Ja som hrdý na každé preteky, kto-
ré dokončím, pretože si pri nich musím 
siahnuť na dno svojich fyzických síl. Naj-
viac si však cením tretie miesto v časov-
ke do vrchu na 9,3 km trati v Bystričke, 
štvrté  miesto na 42 km trati v Liptovskej 
Lužnej a celkové šieste miesto na prete-
koch ŽUPA TOUR 2017, ktoré pozostá-
vali z piatich pretekov. Všetky umiestne-
nia, o ktorých hovorím, sú samozrejme z 
mojej vekovej kategórie.

P:Každý jeden dokončený maratón 
je pre nás víťazstvom bez ohľadu na 
umiestnenie a čas

Aké sú vaše plány pre túto, prebieha-
júcu sezónu? Absolvovali ste už nejaké 
preteky? A máte nejakú métu pre bu-
dúcnosť?

Strečno je už všeobecne vnímané ako 
oblasť, kde sa niečo deje.Sme pre-

zentovaní rôznymi formami a kanálmi 
v súvislosti s množstvom aktivít, akcií a 
udalostí, v prevažnej miere založených 
na polohe a jedinečnosti.

Vlani sme sa v tomto období začali stá-
vať jedným z hlavných bodov spravodaj-
stiev v súvislosti s hradným bralom a ob-
medzeniami súvisiacimi s jeho sanáciou. 
Práve to, čo má do Strečna lákať, bolo 
touto skutočnosťou eliminované. Keď 
sa objavovali reportáže o našich zaují-
mavostiach, tak hlavne ich limitovaním 
dopravnou nepriechodnosťou.

Nebezpečenstvo návratu tohto stavu 
stále existuje, no pri jeho odstraňovaní 
by bolo zrejme vnímanie verejnosťou 
oveľa citlivejšie, pretože sme zas pokro-
čili v záujme o Strečno a jeho okolie.

Tohtoročný apríl bol možno v doteraj-
šej histórii prezentovania Strečna v mé-
diách najsilnejší.

Dôvodom bol predovšetkým neoča-
kávaný rozsah záujmu o rozhľadňu. Po 
jej marcovom otvorení a odvysielaní v 
audiovizuálnych celoslovenských médi-
ách sa nám ozvali i pravidelné relácie na 

Mimoriadna publicita našich atrakcií  a zaujímavostí

R: Na túto sezónu mám naplánovaných 
deväť pretekov. Z  toho šesť maratónov, 
dve časovky do vrchu, jedna z nich je 
časovka na Polom a taktiež jedny cest-
né preteky. V tomto roku mám za sebou 
už spomínanú časovku v Bystričke pri 
Martine, kde som si splnil svoj sen do-
stať sa na stupne víťazov a iné veľké ciele 
nemám. Hlavne potrebujem byť zdravý, 
aby som mohol zrealizovať svoje tohto-
ročné plány.

P:Užívať si jazdy na bicykli bez pádov 
a technických porúch. Áno, zimné pre-
teky, Čergovská stopa a chystáme sa na 
ďalšie. Možno niekedy stáť na bedni

Cyklistika je určite zdravou telesnou 
a športovou aktivitou. Nezaťažuje kĺby, 
oveľa rýchlejšie priblíži k miestu záuj-
mu. Je možné ňou spoznávať i pretekať. 
Zamerali sme sa na tých z našich radov, 
ktorí svoj koníček povýšili na vyšší level. 
Predpokladám, že môžu ostatných mo-
tivovať. 

Podľa toho, čo práve v tomto období 
vidíme na našich cestách a cyklotrasách, 
ide o šport pre najširšiu verejnosť. I u 
nás je veľa takých, ktorí ho vykonávajú. 
Nie o všetkých vieme a ak som niekoho s 
úrovňou vyššie spomínaných opomenul, 
ospravedlňujem sa za neinformovanosť. 
Je tu ale vždy priestor na ich prezentáciu 
a povzbudenie ďalších záujemcov.

Pripravil: Ing. Pavol Albrecht

podporu cestovného ruchu.
Najskôr bola rozhľadňa v samostatnom 

príspevku odvysielaná v rámci Ahoj Slo-
vensko v utorok 17. 4. Regionálna ban-
skobystrická redakcia STV nakrútila šot 
o jej genéze a súčasnom stave so zástup-
cami obce. 

Televíkend sa nám ozval krátko nato. 
Oslovil turistický oddiel Uhlík, ktorý 
požiadavky  redakcie zabezpečil. Osem-
minútový príspevok sme mali možnosť 
premiérovo vidieť 20. apríla.

Samozrejme každá relácia mala svoje 
reprízy, čo minutáž násobilo (linky viď 
na stránkach obce a  Uhlíka).

20. apríl bol tiež dňom odomykania 
Váhu. Už tradične mediálne navštevova-
ná a obľúbená akcia.

Príspevkami STV, TA3, Markízy, 
TASR, SRo, Nového času, TV Raj, MY 
Žilinské noviny, Žilinského večerníka 
bolo opäť Strečno v éteri a tlači. 

K medializácii sa pridalo tiež  otvore-
nie hradu 29. apríla.

Odhad vysielacieho času venovaného 
Strečnu a jeho atrakciám sa na televíz-
nych obrazovkách určite v apríli blížil k 
šesťdesiatim minútam, ba možno hodi-

nu aj prekročil.
Rozsah tlačových správ a informá-

cií sme samozrejme tiež monitorovali. 
Možno povedať, že všetky printové mé-
diá sa predovšetkým v súvislosti s turis-
tickou pozvánkou k nám v apríli o Streč-
ne zmieňovali.

Všeobecne boli príspevky ladené pozi-
tívne,no v mnohých odznela poznámka 
o negatívnom vplyve vlaňajška na ces-
tovný ruch u nás. 

K tomu, aby sme mohli napredovať, je 
však nutné faktorom tohto charakteru 
zamedziť. To sú  ale veci, ktoré samo-
správa či podnikatelia v miestnom  ces-
tovnom ruchu nemôžu ovplyvniť. Ich 
prístup nielen k propagácii sídla či re-
giónu, ale aj Slovenska by mal byť však 
vážnym argumentom pri rozhodovaní 
kompetentných orgánov.  /pa/

Rasťo Klocáň, Roman Melo a Maťo Oberta na štarte ŠKODA BIKE OPEN TOUR v Súľove v roku 2016

Peter a Pavol Pristachovci na preteku Spiš-
ských extreme 333 v roku 2017
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 11. mája 2018 v náklade 

300 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

Koncom jari skončil ďalší ročník súťa-
ží v stolnom tenise. Pre mužov Strečna 
to bol už 40.  a tým pádom tak troška aj 
jubilejný ročník súťažného stolného te-
nisu v nepretržitom  rade. Nedávno pri 
poriadaní country bálu sme si zaspo-
mínali na to, aké množstvo hráčov sa v 
drese Strečna za danú dobu vystriedalo. 
Dospeli sme k číslu 40. Hráčmi, ktorí si 
to všetko pamätajú a ich aj odohrali, sú 
Pavol Zrelica a Alfonz Klocáň. Všetci 
dúfame, že im nadšenie a zápal pre hru 
ešte nejaký ten čas vydrží. Z pohľadu vý-
sledkov sa dá uplynulý ročník hodnotiť 
ako slabší priemer. 

Cieľ, ktorý sme si po zmenách v muž-
stve stanovili, sme splnili. Našou snahou 
bolo udržať oba kolektívy v súťažiach, 
ktoré hrali. A  mužstvo skončilo v 5. lige 
na 8. mieste z 12 účastníkov. Herne malo 
určite aj na lepší výsledok. Množstvo zá-
pasov prehralo najtesnejším výsledkom. 
Pri troške šťastia mohlo figurovať v prvej 
polovici tabuľky. Najlepším hráčom bol 
tradične Roman Jurík. B mužstvo skon-
čilo predposledné na 11. priečke. Pod 
výsledky tohto tímu sa podpísali hlav-
ne zmeny v kádri, a to najmä odchod P. 
Zrelicu do A tímu. Najlepším hráčom 
bol navrátilec Karol Tavač. Na záver tre-
ba povedať, že súťaže majú svoju kvalitu 
a pri množstve nových mladých hráčov 

Klub sloven-
ských turistov 
– Uhlík v spo-
lupráci s Obec-
ným úradom 
Strečno pozý-
va na pretek a 
prechod Malou 
Fatrou - Strečnianska mašľa .

Akcia je prvým ročníkom tejto outdo-
orovej aktivity 

Strečnianska mašľa je plánovaná v ter-
míne 23. jún 2018. Bude to jednodňová 
akcia so začiatkom o 6,00 hod. a plá-
novaným uzatvorením preteku o 21,00 
hod.

Jej organizácia, dĺžka (max. 50 km) a 
profil je reakciou na súčasný trend – a 
stále rastúci záujem o trailové a adrena-
línové aktivity. 

 Názov sa odvíja od tvaru trate, kto-
rá pozostáva z dvoch vzdialenosťou a 
prevýšením takmer identických úsekov 
(okruhov) – každý má dĺžku cca 25 km a 
prevýšenie s najvyššími bodmi na vstu-
pe do oboch častí MF – kopcov Suchý 
a Minčol presahujúcom v oboch prípa-
doch 1000 metrov.

Pretek a prechod predpokladá účasť 
200 záujemcov z radov rôznych veko-
vých a výkonnostných kategórií.  

Na trase po v prevažnej miere turistic-
ky značených chodníkoch bude zabez-
pečených päť občerstvovacích staníc, 
na miestne štartu a cieľa – pri Obecnom 
úrade Strečno bude zriadená ďalšia.

V priestore cieľa bude pripravené pre 
účastníkov teplé jedlo.

Organizátor zabezpečí účastníkom 
okrem občerstvenia na trati a stravy v 
cieli v prípade záujmu tiež prenocovanie 
v miestnej telocvični.       /r/

34. ročník Behu oslobodenia
Krásna a nie zvyčajne teplá posledná 

aprílová nedeľa bola dňom 34. ročníka 
Behu oslobodenia obce Strečno.

Akcii predchádzalo kladenie vencov k 
hrobom padlých na obecnom cintoríne a 
Pamätníku na Zvonici o desiatej doobe-
da. Na štart o 13,10 nastúpilo 147 prete-
károv. V priestore štartu a cieľa vyhráva-
la dychovka a povzbudzovalo množstvo  
občanov, kamarátov a rodinných prísluš-
níkov. Organizáciu zabezpečoval obecný 
úrad s poslancami a pracovníkmi úradu, 
ktorí touto cestou ďakujú všetkým, čo sa 
o zdarný priebeh zaslúžili –technickým 
pracovníkom, Jednote dôchodcov, DHZ, 
MO SČK a dychovke Strečnianka. Vý-
sledky nájdete na obecnej web stránke. 

Stolný tenis už štyridsaťročný
nie je ľahké udržať krok s najlepšími v 
jednotlivých súťažiach. Napriek tomu 
sa už teraz tešíme na ďalší ročník, ktorý 
bude, ako všetci dúfame, aj výsledkovo 
lepší.

Ladislav Oberta
OSST Žilina - 5. liga, muži 2017/2018

1. Radoľa B 22 17 4 1 265:131 60
2. K. Lieskovec B 22 18 0 4 244:152 58
3. Rajec A 22 13 1 8 214:182 49
4. Višňové B 22 10 6 6 209:187 48
5. Bytča B 22 12 1 9 228:168 47
6. Ž Energodata E 22 10 5 7 210:186 47
7. Rosina A 22 7 6 9 191:205 42
8. Strečno A 22 8 3 11 197:199 41
9. Stránske D 22 7 3 12 188:208 39
10. Krásno A 22 6 4 12 175:221 38
11. Čadca E 22 5 2 15 171:225 34
12. Ža Energodata D 22 1 1 20 84:312 25

OSST Žilina - 6. liga, muži 2017/2018
1. Nesluša A 22 17 4 1 253:143 60
2. Divina - Lúky A 22 14 4 4 222:174 54
3. Lietavská Lúčka A 22 13 3 6 230:166 51
4. Radoľa C 22 12 3 7 225:171 49
5. Nededza A 22 9 7 6 207:189 47
6. Maršová-Rašov A 22 10 4 8 207:189 46
7. Rosina B 22 10 3 9 206:190 45
8. Stará Bystrica B 22 6 5 11 185:211 39
9. Kotešová A 22 6 3 13 155:241 37
10. Trnové B 22 4 5 13 172:224 35
11. Strečno B 22 3 6 13 162:234 34
12. Rajec B 22 3 3 16 152:244 31

Naši najmladší futbalisti po tréningoch v 
zimných mesiacoch v telocvični a odohra-
tí prípravných zápasov s Bánovou ( u nás 
v telocvični ), v Rajeckých Tepliciach ( na 
multifunkčnom ihrisku ) a s KŠK Žilina 
( na našom futbalovom ihrisku ) , začali 
hrať v jarnej sezóne súťaž prípraviek Obfz 
Žilina (turnaje). V našej skupine máme 
ešte Rosinu,Raj.Teplice – Konskú a Hôrky. 
Máme odohraté dva turnaje. 21.4. sme hrali 
v Raj.Tepliciach (3.miesto)  a 5.5 v Rosine 
(4.miesto). V rámci tejto súťaže máme odo-
hrať ešte turnaj 19.5. vo Hôrkach a 9.6. u nás 
v Strečne. Okrem toho máme naplánované 
ešte dva veľké turnaje : 3.6.2018  „Memori-
ál Antona Muhelyho“ na hlavnom ihrisku 
Mšk Žilina a 16.6.2018 „Kraľovany Cup“.  

Pred prázdninami sa rozlúčime s hráčmi 
roč. nar. 2008, ktorí v prípravke končia a 
budú hrávať za mladších žiakov.

Ešte by som sa chcel zmieniť o našich 
prváčikoch a dvoch predškolákoch. Teší 
ma, že sa v takom veľkom počte (16) pri-
hlásili do futbalového krúžku CVČ . Na 
futbalovom aktíve prípraviek Obfz Žilina 
sa hovorilo  o možnosti konania turnaja aj 
pre tých najmladších pre kluby, ktoré túto 
vekovú kategóriu majú. A tak hrávame v 
rámci súťaže aj turnaje týchto najmladších. 
Lebo zápasy a herná prax ich posúva ďalej. 
Hrajú 3 proti 3 na 4 malé bránky. Mrzí ma 
, že máme spolu len 2 hodiny v pondelok 
v rámci krúžku. Nedá sa viac a aj na tých 
turnajoch sa im nemôžem venovať naplno, 
lebo niekedy hrajú súbežne  starší aj mladší. 
Preto by som chcel poprosiť  futbalového 
nadšenca s trpezlivosťou pri deťoch, či by 
mi nepomohol s ich vedením. Deti chcú 
hrávať , ale  keďže majú menej natrénované, 
tak pri porovnávaní s inými družstvami ťa-
háme za kratší koniec. Tu nejde o výsledok, 
ale o tú radosť detí, keď sa im niečo podarí.

Na záver by som sa chcel poďakovať všet-
kým rodičom, ktorí mi pomáhajú s dopra-
vou na zápasy.      Peter Beháň

Futbalová  prípravka

STREČNIANSKA
MAŠĽA


