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Každoročne je Strečno hostiteľom 
všetkých, ktorí si chcú uctiť pa-

miatku obetí II. svetovej vojny. Pamätník 
nad obcou je aj symbolom internaciona-
lizmu. Zástupcovia delegácií a  odbojo-
vých združení sa vo svojich príhovoroch 
venovali predovšetkým udalostiam, 
ktorým môžeme vďačiť za dnešok. Bol 
to apel na zodpovednosť jednotlivca, 
politikov, vlastne každého z  nás, ktorí 
žijeme v  mieri a  vnímame prítomnosť 
v  dostatku, akoby to bola samozrejmá 
súčasť našej existencie. Zabúdame, ale-
bo sme nezažili obdobia, keď človek bol 
v dennodennom ohrození či neslobode. 
Aj keď sme s mnohými, ktorí bojovali za 
našu súčasnosť, už v spoločnej demokra-
tickej Európe, je nutné, aby náš osobný 
vklad a  záujem na zamedzenie opätov-
ného krviprelievania, ničenia duchov-
ných a  materiálnych hodnôt, bol stály. 

Osmičkový rok je tu zas. Častokrát zna-
menal prelom v našom bytí. Osemnásty, 
tridsiaty ôsmy, štyridsiaty ôsmy, šesťde-
siaty ôsmy. Dejiny majú cykly. Historic-
ká pamäť, osobná či sprostredkovaná, 
alebo naštudovanie faktov a  súvislostí  
by mali byť záujmom a výbavou každé-
ho pre vytvorenie si názoru a postoja. 
Ak budú hrdosť, svedomie, zodpoved-
nosť víťazom nad apatiou, oportuniz-

mom a konzumom, budeme pripravení, 
schopní predchádzať, odolávať, či vy-
rovnať sa so cťou nástrahám, ktoré ke-
dykoľvek môžu negatívne poznačiť našu 
súčasnú slobodu. A rešpektovaní v geo-
politicky významnom priestore.

Oslavy výročí SNP sú zakaždým prí-
ležitosťou opätovného potvrdenia jeho 
odkazu. Aj 28. august na pamätníku bol 
taký. Účasť i  napriek takmer trištvrtes-
toročiu od prvých bojov v  strečnian-
skom prielome je stále reprezentatívna, 
nie iba symbolická. Delegácie štátnych, 
regionálnych, miestnych orgánov, spol-
kov,  ambasád to potvrdzovali nielen 
svojou prítomnosťou ale i vystúpeniami.

Hlavnými organizátormi bol Žilinský 
samosprávny kraj, obec Strečno a  Ob-
lastný výbor SZPB v  Žiline. Príhovory 
predniesli starosta obce Strečno Dušan 
Štadáni, charge d´affairés Francúzskej 
republiky na Slovensku Philippe Mo-
rel (obidva príhovory uvádzame v pl-
nom znení), predsedníčka VÚC ŽSK 
Erika Jurínová a predseda OV SZPB 
Juraj Drotár. Po pietnom  akte sa všetci 
účastníci odobrali do kultúrneho domu 
v Strečne, kde bolo pripravené spoločen-
ské stretnutie a následne tiež kultúrny 
program.

Hajov v Macedónsku

74. výročie SNP
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Folklórna skupina Hajovček a  Ha-
jov na 12. medzinárodnom festivale 
OHRID SUN 2018 v Macedónsku

Naša folklórna skupina prijala pozvanie 
od  Národného osvetového centra a Fol-
klórnej asociácie „Igraorec“ zo Skopje na 
možnosť účinkovať  v  programe Medzi-
národného folklórneho festivalu Ohrid 
Sun 2018. Festival sa konal v starobylom 
meste Ohrid, ktoré sa nachádza priamo 
pri veľkom a krásnom jazere Orid. Je  
známe svojimi perlami a zápisom do kul-
túrneho dedičstva UNESCO. 

Počas štyroch augustových dní naša 
folklórna skupina vystúpila na festiva-
le dvakrát. Jedno vystúpenie bolo  pred 
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Príhovor starostu Strečna

Vážená pani predsedníčka ŽSK, vá-
žení zástupcovia veľvyslanectiev, 

poslanci NR SR, zástupcovia združení, 
vážení občania,

som veľmi rád, že sa tu na Zvonici opäť 
stretávame, aby sme vzdali hold a vďaku 
všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. 
Tým, ktorí padli, ako aj tým, ktorí pre-
žili, no vzhľadom na to, že odvtedy, ako 
sa rozhodli postaviť proti nepriateľovi, 
uplynulo už 74 rokov, mnohí z  týchto 
hrdinov už nie sú medzi nami.

Tento rok je rokom viacerých 
okrúhlych výročí a každé sa svojim spô-
sobom týka významných spoločenských 
zmien.

Pred pár dňami sme si pripomenuli 50 
rokov od zamedzenia snahy žiť vo svete 
slobody prejavu, vierovyznania a voľné-
ho pohybu.

Naše súčasné generácie našťastie žijú 
svoj život, keď tieto veci považujeme za  
prirodzené a sloboda človeka a jeho zák-
ladné práva nám nie sú upierané. No tak 
ako život v mieri za cenu obetí vo vojne 
i  získaná demokracia pokojným spôso-
bom, ktorý nám svet závidí, prestávajú 
byť pre niektorých ľudí hodnotami, kto-
ré si treba vážiť a za ne bojovať.  

Pamätník francúzskym partizánom je 
stálym symbolom osobných rozhodnutí 
neváhať, postaviť sa zlu, nebyť ľahostaj-
ný.

Je našou stálou povinnosťou tento 
odkaz  zachovávať a aktívne pôsobiť na 
šírení myšlienok slobody, mieru a  lásky 
k človeku.

Vaša dnešná účasť svedčí o  tom, že 
máme spoločný záujem. Ďakujem Vám 
za ňu v mene svojom aj v mene tých, kto-
rých pamiatku sme si prišli uctiť. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Príhovor charge d affairés Francúz-

skej republiky na Slovensku 
Vážená pani predsedníčka samospráv-

neho kraja,
Vážený pán starosta,
Vážený pán predseda oblastného výbo-

ru Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov,

Vážené dámy, vážení páni, drahí pria-
telia,

Francúzsko má v tomto roku, bohatom 
na výročia, príležitosť podčiarknuť vý-
znam trvalého a storočného priateľstva 
so Slovenskom. Svedčí o tom aj zloženie 
našej delegácie. Je pre nás cťou pripome-
núť si v našich dvoch krajinách hrdinov, 
ktorí bojovali za slobodu, či už generála 
Štefánika, alebo hrdinov, ktorých pa-
miatku si dnes uctíme. 

Pred 74 rokmi, bojujúc proti nacistic-

kým zverstvám, muži a ženy so zbraňou 
v ruke vyjadrili svoju túžbu po slobode, 
spravodlivosti a bratstve a odmietli tota-
litarizmus. So zúfalou snahou v nerov-
nom boji, v ktorom nepoľavili, až kým 
nepriniesli najväčšiu obeť. 

Myšlienkami som s tými, ktorí v boji 
za slobodu slovenského národa zaplatili 
životom, a ktorí skromným spôsobom 
zvestovali koniec fašistického režimu. 
Niektorí z nich sú pochovaní na tomto 
mieste, ktoré nepoznali, ďaleko od svoj-
ho rodiska.

A predsa sú tu doma, pod Vašou ochra-
nou, pán starosta, pod ochranou Vašich 
spolupracovníkov a všetkých Vašich 
predchodcov tu na Strečne.

Hoci sa zmrákalo nad celou Európou, 
Lanurienovi muži a ich slovenskí dru-
hovia vedeli povedať nie, to oni pomohli 
udržiavať nádej, potrebnú na oživenie 
nášho kontinentu.

Pretože záväzok týkajúci sa slobody a 
demokracie, či už to bolo v roku 1944, 
1968 alebo 1989, pretrváva v celej Euró-
pe aj dnes. 

Naproti snahám o rozdrobenie, úzko-
prsému nacionalizmu, pomstychtivé-
mu populizmu, je potrebné vyzdvihnúť 
príklad tých, ktorí ďaleko od domova 
bojovali za ochranu našich hodnôt, zni-
čených na našom kontinente. Toto eu-
rópske bratstvo a solidarita je cenným 
bohatstvom, ktoré preukazuje obeta 
padlých v boji. 

V dnešných časoch oslabenia európ-
skej jednoty a spochybňovania jej de-
mokratických, liberálnych a humanistic-
kých základov, je potrebné pripomínať 
si tých, ktorí sa nikdy nevzdali, a to ani 
tvárou v tvár najväčšej z hrozieb.

Dnes je na nás, aby sme zachovali to 
najcennejšie, čo máme : mier a slobodu. 

Naproti cynickým pózam, skrývajúcim 
egoizmus a nevedomosť za paródiou 
mierových tónov, nesmieme zabudnúť, 
že pred 80 rokmi podobné prejavy vied-
li k zločineckému skompromitovaniu a 
hanebnej kapitulácii. 

Ani demokracia, ktorá je naším dedič-
stvom, nie je chránená pred hrozbami. 
Svedčia o tom neliberálne a populistic-
ké pokusy a je veľa tých, ktorí im môžu 
ustúpiť. V tomto kontexte ani včera, ani 
dnes, nemôže mať miesto rezignácia a 
ľahostajnosť. Naopak, voči týmto „smut-
ným európskym vášňam“ musíme nájsť 
odvahu podporovať a brániť naše hod-
noty.

V tomto rozhodujúcom období má 
najväčšiu cenu to, kým sme a kým budú 
naše deti. Bez nášho bezpodmienečného 
záväzku voči slobode, bez našej solida-
rity, stratíme svoju identitu. Hrdinstvo 
partizánov v povstaní spočívalo v nájde-
ní sily odmietnuť násilné zneužitie mena 
slovenského národa. Navrátili mu slobo-
du, hoci ju na nejaký čas opäť stratil. 

Dnes je už na nás, aby sme sa poučili 
so záväzku týchto bojovníkov za slobodu 
vyjadrením solidarity voči tým, ktorých, 
podobne ako včera partizánov, prenasle-
dujú pre ich úsilie o dosiahnutie slobody.

Vážené dámy, vážení páni, nezabud-
nime na našich hrdinov, ktorí sú mo-
rálnym svedomím nášho kontinentu, a 
ktorým sa nikdy nebudeme môcť dosť 
odvďačiť.

Snažme sa byť vždy a všade hodní ich 
obety, aby vždy platilo Nech žije Sloven-
sko, nech žije Francúzsko, a nech žije 
Európa !

Pripravil a spracoval Ing. Pavol Albrecht

74. výročie SNP

Rekonštrukcia materskej školy sa realizuje z prostriedkov ERDF prostredníctvom MŽP SR. V sú-
časnosti sú práce vo fáze dokončievania. Vykonáva sa zateplenie fasády a nové riešenie priestorov 
a vybavenie kuchyne sa už využíva.
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V  mesiaci august v  rímskokatolíckej 
Cirkvi slávime sviatok Nanebovza-

tia Panny Márie (15. august) a v mesiaci 
september slávime tri významné marián-
ske sviatky: Sviatok Narodenia Panny Má-
rie (8. september),   Najsvätejšieho mena 
Panny Márie (12. september) a Sedembo-
lestnej Panny Márie (15. september). Pan-
na Mária sa v rímskokatolíckej Cirkvi teší 
veľkej úcte. Je patrónkou a ochrankyňou 
štátov, provincií, diecéz a miest. Zasväte-
né Bohu pod jej menom sú jej katedrály 
a kostoly! Niet kostola bez oltára na jej 
počesť, niet krajiny či oblasti bez aspoň 
jedného jej zázračného obrazu, kde by sa 
neliečili všetky druhy bied a kde by sa ne-
získavali všetky druhy milostí. Keď pápež 
Pius XII. v  novembri 1950 promulgoval 
(vyhlásil) apoštolskú konštitúciu  Muni-
ficentissimus Deus  (Najláskavejší Boh), 
na prosby mnohých veriacich a so súhla-
som kolégia katolíckych biskupov, vyhlá-
sil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa 
Márie, Ježišovej Matky:„Je Bohom zja-
venou pravdou viery, že Nepoškvrnená, 
vždy panenská Matka Božia. Mária bola 
po dokončení behu pozemského života 
s  telom a  dušou vzatá do nebeskej slá-
vy.“Stručné a  triezve vyhlásenie zjavenej 
pravdy v sebe uchováva hĺbku a nádheru 
tajomstva, ktoré približuje veriacim po-
znanie slávy Boha a poznanie dôstojnosti 
človeka. Posolstvo tejto pravdy je skutoč-
ne optimistické, plné nádeje v  zdanlivej 
bezútešnosti človeka poznačeného úzkos-
ťou hriechu a neschopnosti uchopiť svoju 
existenciu a uveriť vo Vzkriesenie. Je Boh 
tak ďaleko, že nedokáže alebo nechce člo-
veku pomôcť? Stačí Bohu sláva, ktorej sa 
má človek podriadiť a ak bude mať šťastie, 
dostane sa do neba? Dogma berie vážne 
a  realisticky otázku človeka a vytyčuje 
smer v duchu slov svätého Ireneja z Lyo-
nu: „Slávou Božou je živý človek.“

Záujem o druhého je iný výraz pre lásku. 
O niečo sa zaujímať znamená uchopiť to, 
nájsť k tomu vzťah. “Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami“ /Jn 1,1/, pretože 
Boh má záujem o nás ľudí. Panna Mária 
bola pri tomto procese doslova Bohom 
uchopená. Ježiš bol počatý z Ducha Svä-
tého a narodil sa z Márie Panny. Mária je 
Božia cesta k človeku a pre človeka nieto 
inej cesty k Bohu než Božia cesta k člo-
vekovi, a tou je Panna Mária. Mária bola 
uchopená Bohom pre jeho cestu k ľuďom. 
Preto žije Panna Mária všade po celej 
zemi medzi ľuďmi a putuje s nami po na-
šej ceste k Bohu. Mária sa stala krajankou 
a sprievodkyňou pri putovaní ľudí všet-
kých regiónov. Tak sa stala v Betleheme 
Betlehemčankou,   na Hostýne Moravan-
kou, v Levoči Slovenkou, v Čenstochovej 

Poľkou, v  Aparecide Brazilčankou... Tak 
by sme mohli všetky štáty na svete sklo-
ňovať mariánsky. Mária sa doslova usíd-
lila u ľudí, keď Pán Ježiš povedal z kríža s 
pohľadom na ňu apoštolovi Jánovi: „Hľa, 
tvoja matka!“ Boh má záujem o človeka a 
Panna Mária sa stala rebríkom medzi ne-
bom a zemou, medzi Bohom a človekom, 
medzi milosťou a prírodou. Dáva Božie-
mu slovu telo a krv, ku ktorému možno 
pripojiť ľudskú tvár, ktorou je Ježišova 
tvár, ktorá sa podobá jeho matke Panne 
Márii. Panna Mária je cestou ľudí k člo-
veku. Preto zostáva stále medzi ľuďmi, i 
medzi tými, ktorí Ježiša odmietajú. Nikde 
na zemi sa natoľko neuskutočnilo nebo 
na zemi ako u Panny Márie. „Ako v nebi, 
tak i na zemi,“ to sa u Márie stotožňuje. 
Tým, že naplno prijala Božiu vôľu, večné 
slovo Otca sa stalo človekom. Príroda s 
milosťou zrástli v Márii v jednotu. V nej 
sa navždy zmierili Boh a človek. Urobi-
la z hriešnikov dcéry a synov Božích, a 
tým sestry a bratov. Tak sa stali Božou 
rodinou, Cirkvou. Predobrazom Cirkvi 

je Mária a kto vidí Máriu, pozerá na Cir-
kev. Takmer všetci svätí sa tým, čím sú, 
stali s Máriou. Kto hovorí: „Mária“, myslí 
tým zároveň „Ježiš Kristus“, lebo anjel ju 
výslovne pozdravil: „Pán s tebou“. Mária 
nás uzdravuje z každej rozpoltenosti, kto-
rej tak často podliehame. Kristus je Boh 
a človek zároveň. Mária je preto Božou 
Matkou. Panna Mária má zvláštne miesto 
v Ježišovom srdci. Keď to vieme, mali by 
sme jej zveriť každú svoju prosbu a dôve-
rovať jej, že bude za nás prosiť práve tak, 
ako to urobila pre manželov v Káne Ga-
lilejskej. Súčasne by sme mali nasledovať 
jej príklad a modliť sa priamo k  Ježišovi 
s rovnakou dôverou. Mali by sme prosiť, 
prosiť a prosiť. Mali by sme byť presved-
čení, že pre Ježiša nie je nijaká prosba 
príliš malá alebo priveľká. Panna Mária 
naďalej koná v našom mene, hoci sa teší 
z dokonalosti neba. Okrem toho, že pro-
sí Ježiša za nás, z času na čas sa zjavuje 
svojmu ľudu. Povzbudzuje nás a vedie. A 
kdekoľvek sa Panna Mária zjaví, pripo-
mína a zdôrazňuje tie isté témy, ktoré jej 
Syn hlásal, keď kráčal po zemi: kajajte sa, 
modlite sa, žite svätým životom a hlásajte 
evanjelium. Ukazuje nám, že naša viera 
musí byť pevne spojená s každodenným 
životom a že každodenný život musí byť 
nesený vierou v Boha. Viera a život sú jed-
notou, ktorá je zviditeľnená v Márii. Má-
ria je zosobnený Boží záujem o človeka a 
jeho svet. V Márii je Boh uprostred nás, 
včera, dnes i naveky. Panna Mária nám 
ako príklad viery ukazuje, ako sa modliť 
a žiť. Ako naša Matka chce, aby sme boli 
šťastní, pokojní a plní lásky bez ohľadu 
na ťažké situácie života, dokonca aj vtedy, 
keď nám srdce prebodne meč bolestí, ako 
prebodol jej srdce. A vie, že kľúčom k ta-
kému pokoju je modlitba. Kiež všetci na-
sledujeme jej príklad! Učme sa modliť tak, 
ako nás učil sám Ježiš. A uchovávajme si 
jeho príklad i poučenia vo svojom srdci. 
Môžeme sa naučiť modliť a v modlitbe sa 
môžeme naozaj dotknúť nebeského tró-
nu!                                                            AM

Panna Mária uprostred nás

Augustové udalosti v obecnej kronike /citované z obecnej kroniky z roku 1968/
Dňa 21. augusta 1968 v  ranných hodinách bolo počuť hukot ťažkých lietadiel. 

Občania nevedeli, čo sa robí a začala sa šíriť panika. Zo správ z rozhlasu sa dozve-
deli, že spojenecké vojská prenikajú na naše územie po zemi a vo vzduchu. Pretože 
nebolo obyvateľstvu dostatočne vysvetlené, že sa jedná o internacionálnu pomoc, 
začalo toto nakupovať múku, cukor, soľ a iné druhy potravín, ktorých bol po pr-
vých dňoch nedostatok, lebo autá zo skladov nestačili dopĺňať zásoby. V hlavných 
skladoch bolo všetkého tovaru dosť, a preto boli obchody postupne zásobované. 
Kúpna sila občanov bola veľká, a preto si niektorí nakúpili aj celé vrecia soli a múky. 
Darobné bolo presvedčovanie, že neni žiadúce ani potrebné robiť si zásoby. Prostý 
ľud na dedine postupom dvoch troch dní predsa len pochopil a prestal nakupovať. 
Ostatný kultúrny život po vstupe spojeneckých armád ustrnul a  ľud sa zaujímal 
prevažne o vývoj politickej situácie. Postoj nášho obyvateľstva k augustovým uda-
lostiam bol kladný, lebo tieto nijako nenarušili normálny beh života v našej obci.

Z obecnej kroniky
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História, aj keď nie dlhá, urobila 
z „Ľekvárových“ hodov podujatie 

so stálym miestom v kalendári miestne-
ho a už i regionálneho kultúrneho života 
a zároveň nám pripomína naše tradície.

Štvrté číslo Strečnianskeho hlásnika 
z  roku 2011 obsahuje článok Marcely 
Škrobákovej, ktorá píše, ako deti z  Ha-
jovčeka varili 12. augusta svoj prvý bio 
„ľekvár“ a  ďakuje za pomoc Ľubke Ku-
čerovej, ktorá to „spískala“ a  jej mame 
Otílii Kadášiovej, u ktorej na dvore varili 
a miešali v kotli slivky.

Už v tom roku obec podala projekt na 
podporu tejto myšlienky pre rozšírenie 
miestnej ponuky na Ministerstvo kultú-
ry SR. Bol úspešný a od roku 2012 máme 
každoročne „Ľekvárové“ hody. 

Stali sa nielen oslavou slivkovej úrody 

a spôsobu ich využitia, ale v posledných 
rokoch sú tiež pravidelným doplnkom 
predstavenia Strečna a  jeho tradícií 
účastníkom osláv SNP.

Bolo to tak aj teraz. 28. augusta obec 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov a OZ 
Hajov pripravila program, ktorý pozo-
stával z  ochutnávky slivkových dobrôt 
a  špecialít, ich produktov,  varenia lek-
váru a  folklórneho sprievodného pod-
ujatia, na ktorom vystúpili naše súbory 
a ich hostia – spevácka skupina JDS Je-
sienka, PS Hajovček a Hajov, Krakovské 
kvarteto, ľudová hudba Parta, ženská 
spevácka skupina Zvonica a  dychová 
hudba Strečnianka. Hosťom bol folklór-
ny súbor Dúha z Krasnian.

Už deň vopred bolo treba piecť. Dô-
chodcovia v  kuchyni kultúrneho domu 

“Ľekvárové“ hody
Je to iba naša akcia, ktorá u nás vznikla a ak sa aj niekde niečo podobné deje, my 

v tomto prípade nekopírujeme.

Na výzvy pre podporu kultúry a športu 
sme reagovali podaním dvoch projektov. 
Obidva boli podporené, aj keď v  obme-
dzenom rozsahu.

Strečnianska mašľa
Prechod a pretek Malou Fatrou okolím 

Strečna je novou iniciatívou, reagujú-
cou na súčasný trend aktívneho pohybu. 
Projekt kalkuloval predovšetkým s  ma-
teriálnym vybavením a  zabezpečením 
akcie. Pôvodne plánovaný rozpočet bol 
však redukovaný, a  preto bolo možné 
nadobudnúť iba akumulátorovú ozvu-
čovaciu súpravu, stan a  štartovné čísla 
pre účastníkov využitím päťstoeurovej 
dotácie a povinnej 20% spoluúčasti obce 
– 600 Eur.

Dotácie z VÚC ŽSK
„Ľekvárové“ hody
Projekt na podporu už tradičnej kul-

túrnej akcie, ktorá nielen predstavuje 
pestrosť produktov zo sliviek, ale je tiež 
akciou termínovo orientovanou k  osla-
vám SNP na Zvonici, odkiaľ sú účast-
níci pozývaní práve na toto špecifické 
podujatie. Na projekt bolo poskytnutých 
z dotačného systému VÚC ŽSK 517 Eur. 
Táto čiastka bola navýšená o  povinnú 
spoluúčasť obce v  objeme min. 20 % 
z požadovanej dotácie (2930 Euro),  t.j  o  
560 Eur.  Zo združených prostriedkov sa 
pre potreby „Ľekvárových“ hodov a tiež 
následných akcií podobného zamerania 
zakúpil nerezový kotlík s  kotlinou, zá-
hradné sety a stolíky na občerstvenie.

pripravili ochutnávku koláčov, ktoré 
na druhý deň ponúkali dvoru plnému 
miestnych a hostí.

Lekvár sa varil od rána. Varili tri par-
tie. Víťazom sa rozhodnutím poroty sta-
la skupina Jednoty dôchodcov. Druhé 
miesto obsadila rodina Silvestra Trnovca 
a tretie boli Tvorivé dielne spod Strečna. 
Ceny všetkým aktérom varenia slivko-
vého lekváru odovzdávali zástupcovia 
organizátora a  hostia osláv 74. výročia 
SNP – predsedníčka VÚC ŽSK – Erika 
Jurínová, poslanec NRSR a VÚC ŽSK 
– Milan Laurenčík a starosta obce Mojš 
Štefan Svetko.

„Ľekvárové“ hody boli v  tomto roku 
tiež podporené príspevkom z  grantu 
VÚC ŽSK, ktorý sa použil na nákup 
materiálneho vybavenia. Doplnkom 
kultúrneho rámca boli výrobky našich 
remeselníkov.

Revitalizované priestranstvo pri kul-
túrnom dome, riešené práve pre akcie 
takéhoto druhu, nás tiež reprezentovalo. 
Je dobré počuť nielen od našich, že vý-
stupy projektových návrhov a  výstupov 
sú všeobecne kladne hodnotené.

Dychovka Strečnianka využila vystú-
penie na „Ľekvárových“ hodoch na  krst 
svojho prvého CD. 

Akcia po oficiálnom programe pokra-
čovala zábavou za sprievodu SunnyMu-
sic až do rána. Organizátorom bol futba-
lový klub.                                               /pa/
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odbornou verejnosťou, druhé priamo 
v centre mesta Ohrid. Priamym vystúpe-
niam predchádzali dlhé „parády“ - kro-
jované sprievody mestom za sprievodu 
rôznorodých balkánskych hudieb. Aj tej 
našej. Festivalu sa zúčastnili krajiny: Ma-
cedónsko, Srbsko, Poľsko, Kuba, Česká 
republika, Čierna hora, Estónsko, Litva, 
Chorvátsko a Slovensko.

Myšlienkou festivalu  je priblížiť európ-
sku kultúru  ľuďom a prezentovať ju na 
uliciach a námestiach.  Zároveň priniesť 
pre účinkujúce súbory aj bonus v podobe 
družby, priateľstva, spoznávania krajiny, 
jej krás, so zapojením   aktívneho oddy-
chu a turizmu.

A tak sme počas festivalu okrem vy-
stúpení navštívili viaceré krásne pamiat-
ky UNESCO . Spoznali sme Ohridskú 
Samoilovú pevnosť, zaspievali sme si v 
prastarom  Ohridskom amfiteátri posta-
venom 200r.p.n.l. V Múzeu na vode sme 
spoznali tradičný život ľudí v  domcoch 
na jazere. Navštívili sme viacero kostolov 
a cerkvi, absolvovali sme plavbu loďou na 
dodnes živý kláštor SantMaume. K tomu 
priateľstvá s  inými súbormi, prechádzky 
starobylým Ohridom a kúpanie v  krás-
nom jazere, ktoré má rozlohu 348 km² a 
krásnu čistú vodu s viditeľnosťou  22 m 
do hĺbky.

Je náročné zorganizovať  a  vycestovať 
do krajiny vzdialenej viac ako 1400km. 
Do krajiny, ktorá ešte nie je v EU, kde sa 
čas akoby zastavil. Kde kultúra Balkánu je 
taká iná a  rôznorodá. Ale vďaka deťom, 
rodičom, členom OZ Hajov a ľuďom dob-
rej vôle sa nám to podarilo. A  úspešne. 
Organizátori to potvrdili poďakovaním a 
pozvaním do ďalších ročníkov festivalu.

Pre deti a mládež to bolo niečo úplne iné 
a nové. Folklór im priniesol bonus v po-
dobe spoznávania nových zaujímavých 
krajín, nové medzinárodné priateľstvá 
a aktívny oddych. Veď si to už po rokoch 
práce aj zaslúžili. Verím, že si  deti, mlá-
dež a zúčastnení priniesli domov z  podu-
jatia nielen tradičné ohridské perly, ale aj 
krásne zážitky. Tie nás spájajú a motivujú 
k ďalšej práci.

Podujatie podporili OZ Hajov a OU 
Strečno a  Folklórna asociácia Igraorec 
Skopje.

Tešíme sa na Vás pri ďalších spoločných 
stretnutiach. Pod Občianskym zdru-
žením Hajov a  za podpory  Fondu na 
podporu umenia si v nedeľu, 30.9. 2018, 
v sále KD V Strečne posedíme s hosťami 
„Na lavičke“ a v mesiaci november plánu-
jeme zopakovať program „Do tej Ameri-
ky“.

OZ Hajov, Ľubica Kučerová

Hajov v Macedónsku
»  Dokončenie z 1. strany

V máji tohto roku bol otvorený cyk-
lus večerov venovaný dôležitým rodom 
našej obce. Na prvom stretnutí sme si 
príjemne posedeli, zaspomínali a pre-
dovšetkým si uctili významnú a dôleži-
tú prácu rodiny Ďurčovcov, najmä dielo 
p.Pavla Ďurču st., ako aj predošlých i 
súčasných kronikárov.

V nedeľu 30.septembra o 17:00 hod 
privítame v našom kultúrnom dome 
„Na lavičke“ rod, ktorý významne obo-
hacuje kultúrno-spoločenské dianie v 
obci. Témou posedenia bude bohatá a 
rozvetvená divadelnícka rodina Štadá-
niovcov. Pozvanie prijali hostia Marta 
Pristachová – herečka a režisérka, Pav-
lína Musilová – režisérka ochotníckeho 
divadla v Dubovom a vzácnu účasť po-

Opäť sa stretneme  „Na lavičke“
tvrdil aj IanTuriak – rodák zo Strečna, 
ktorý sa hereckej profesii venuje v Pa-
ríži.

Hudobné vstupy a dramatické výjavy 
z prostredia našej dediny sprostredku-
je Folklórna skupina Hajov zo Strečna. 
Moderátorkou večera je Otília Morav-
číková.

 Tešíme sa na hostí i divákov, na ďal-
ší skvelý večer s našimi ochotníckymi i 
profesionálnymi hercami, ktorých cha-
rakter naznačuje, že septembrová lavič-
ka bude opäť bohatá.

Program dramaturgicky, režijne a in-
terpretačne pripravilo OZ Hajov, Do-
minika a Otília Moravčíkové.

Podujatie  z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.
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   Z našej školy Vedenie ZŠ SNP Strečno

Prázdniny sú za nami, žiaci sadli do 
školských lavíc a kolotoč sa rozkrútil. 
Školský rok 2018/2019 je opäť novou 
výzvou, púšťame sa plní síl a nadšenia 
do plnenia úloh, ktoré sme si určili. 
Ani počas letných prázdnin sme na-
zaháľali. Hoci žiaci oddychovali, dvere 
školy sa nezatvorili ani na jeden deň. 
Úpravy a opravy boli našou prioritou 
č. 1. 

V  dvoch triedach na 1. stupni 
a  v  učebni ŠKD boli položené pláva-
júce podlahy, opravené steny. Bývalí aj 
terajší žiaci našej školy neváhali a pri-
šli pomôcť pri vypratávaní skladu la-
víc, tento priestor sme využili ako ďal-
šiu učebňu pre ŠKD. Veľká vďaka patrí 
nášmu pánovi školníkovi, V. Slovačko-
vi a  pánovi učiteľovi J. Štefkovi, ktorí 
napriek horúcim dňom trávili dlhé ho-
diny pri prípravách na september. 

Z 2% z daní sme zakúpili taktiež nové 
školské lavice a  stoličky pre žiakov 9. 
ročníka, ktorí sa budú pripravovať na 
celoslovenské Testovanie 9 a  prijíma-
cie pohovory na stredné školy. 

Nákupom interaktívnych tabúľ zís-
kavame väčšie možnosti skvalitniť vý-
učbu a zvýšiť záujem žiakov o učenie. 
Výťažok z  plesu a  z jesenného zberu 
papiera bol podľa plánu použitý pri 
nákupe interaktívnej tabule. Vďaka 
2% z daní, ktoré boli venované škole, 
sme mohli zakúpiť až tri interaktívne 
sety (tabuľa s projektorom, notebook), 
ktoré sú umiestnené v 1., 4. a 9. trie-
de. Túto didaktickú techniku nám 
nainštaloval pán učiteľ Klocáň a  pán 
školník Slovaček. Nákupom interak-
tívnych setov sa zintenzívnila aj po-
treba zaškoliť pedagógov, aby vedeli čo 

najlepšie využiť možnosti, ktoré nám 
moderná technika prináša. V auguste 
naši učitelia absolvovali dva akreditač-
né kurzy, počas ktorých sedeli ako žia-
ci v školských laviciach a vzdelávali sa. 

Tri bežné triedy sa menia na odborné 
učebne – fyzikálnu, biologicko – che-
mickú a  jazykovú. Postupne v  nich 
chceme  obnovovať didaktickú techni-
ku, dopĺňať aktuálne a moderné didak-
tické materiály, upravovať ich a  mo-
dernizovať. Medzi učebné pomôcky 
pribudol vizualizér, pomocou ktorého 
budeme môcť nasnímať predmety, 
texty a previesť ich do digitálnej podo-
by a  žiakom sprostredkovať na veľkej 
obrazovke alebo plátne. Veľkoplošnú 
obrazovku a domáce kino dostala naša 
škola ako dar. Mikroskop s  kamerou 
a  sadu permanentných preparátov na 
pozorovanie určite ocení každý žiak. 

Nákupom tabletov pre vyučujúcich 
získavame možnosti zefektívniť komu-
nikáciu s rodičmi a aktuálne informo-
vať rodičov o  výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch ich detí. Prostredníctvom 
mobilnej aplikácie EduPage bude mať 
rodič prehľad o  dochádzke a  znám-
kach dieťaťa.

Tu však naša práca nekončí. V budúc-
nosti máme ďalšie méty, ktoré chceme 
dosiahnuť. Je potrebné vymaľovať in-
teriér celej školy, plánujeme vybaviť 
triedy novým nábytkom a šatne ko-
vovými skrinkami pre každého žiaka 
školy, učebňu na výučbu cudzích jazy-
kov vybaviť audiovizuálnou technikou 
(zabudované reproduktory), zriadiť 
školskú knižnicu s novým nábytkom 
a novými knihami, zakúpiť vhodný 
nábytok určený na laboratórnu výuč-

Aj v roku 2018 bola žiadosť o poskyt-
nutie dotácie z  FPU úspešná a  na jej 
základe nám boli poskytnuté finančné 
prostriedky vo výške 1200€ s  nutnou 
spoluúčasťou obce vo výške 150€ na 
doplnenie knižničného fondu. Projekt 
bol podporený z verejných zdrojov po-
skytnutých Fondom na podporu ume-
nia. Každá zakúpená kniha bude ozna-
čená logom Fondu napodporu umenia 
a  tiež vetou „ Akvizíciu z  verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia.“

     Na detských čitateľov už čakajú na-
príklad knižky Denník odvážneho boj-
ka, Hraničiarsky učeň či krásna knižka 
o  prírode, pre starších nové fantasy 
príbehy – napr. PercyJackson, zlodej 
blesku od RickanRiordana, Oceľové 
žezlo od Juraja Červenáka, ďalšie die-
ly z  kolekcie Bohovia a  bojovníci od 
MichellyPaverovej a  iné. Pre študen-
tov – učebnica Angličtina pre každé-
ho, Maturita angličtina vyššia úroveň, 
Ruština, Francúzština či Španielčina 
pre samoukov. Pre dospelých čitateľov 
napr. od Jozefa Kariku Čierny rok, od 
AgathyChristieHalloweensky večie-
rok, ale aj iné, napr. Pravda o rakovi-
ne, Nepodľahnite alzheimeru, či Ako 
sa liečiť rastlinami a mnoho iných. Pre 
milovníkov folklóru – Odetí do krásy. 

Od začiatku roku 2018 zriaďovateľ 
poskytol na nákup kníh 611,86€, čím 
sa doplnil a skvalitnil výber literatúry 
a zvýšila sa aj návštevnosť knižnice. 

Letné prázdniny sa skončili,  žiaci 
a  študenti opäť zasadli do školských 
lavíc, aby získali čo najviac nových 
vedomostí. V  novom školskom roku 
2018/19 prajem všetkým žiakom a štu-
dentom veľa úspechov v škole...

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Multifunkčné ihrisko s atletickým oválom v areáli ZŠ sa po terénnych úpravách a pokládke dre-
nážnych vrstiev nachádza v stave príprav na finalizáciu.

bu fyziky a chémie, zmodernizovať už 
existujúcu dielňu techniky, vybudovať 
školskú záhradku s altánkom... Všet-
ko závisí od finančných možností  a 
príležitostí. Aj v tomto školskom roku 
chceme organizovať zber papiera, 15. 
februára 2019 školský ples. Výťažky 
z  akcií a  2% z  daní opäť použijeme 
na nákup pomôcok, nábytku do tried 
a na ďalšie zveľadenie školy. Budeme 
vďační za Vašu podporu a pomoc pri 
dosahovaní stanovených cieľov, ktoré 
chceme v  priebehu najbližších rokov 
realizovať. 
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22. júna sa dožil vzácneho životného 
jubilea – 90 rokov pán Pavol Chovančík. 
Ako zástupca a riaditeľ pôsobil na našej 
základnej škole od roku 1955po 33 ro-
kov.

V súčasnosti žije s rodinou svojej dcéry 
Danky v Stráňavách.

29. júna mu k okrúhlemu výročiu, ako 
stálemu občanovi Strečna, boli zagra-
tulovať Beáta Badibangová – zástupky-
ňa starostu a  Pavol Albrecht. Stále čulý 
a  neprestajne sa zaujímajúci o  dianie 
nielen v našej obci, ale všeobecne o sú-
časnosť, s  nimi veľmi rád spomínal na 
svoj učiteľský i  obecný život v  Strečne, 
v ktorom žil 56 rokov.

K  prianiam zdravia a  radosti v  kruhu 
rodiny sa okrem príbuzných a známych 
pripája tiež redakcia Strečnianskeho 
hlásnika.

Životné jubileum

Počas letných prázdnin nás oslovili 
členovia Ťažkej muziky, Alojz Mu-

cha, Vincent Krkoška, Ján Miho a Rudo 
Patrnčiak, aby sme sa prišli ukázať, za-
hrať si a zaspievať na najznámejšom ter-
chovskom festivale Jánošíkove dni 2018. 
S nadšením sme prijali pozvanie a tvrdo 
sme začali trénovať hru na nástrojoch 
a spevy terchovských piesní. Veľkú pod-
poru a pomoc sme našli u nášho kama-
ráta, Martina Hanuliaka, učiteľa ZUŠ 
v Martine, ktorý je nadšencom terchov-
skej muziky. 

Premiéru sme mali v piatok, 3. augus-
ta, v programe Noc s terchovskou muzi-
kou, kde sme dostali možnosť zahrať si 
s mnohými muzikantami na jednom pó-
diu. Primášom bol Jakub Paška, známy 
muzikant z televíznej súťaže Zem spieva.

Po náročnej noci a krátkom spánku náš 
maratón pokračoval vystúpeniami na 
pódiách RIC a Šapitó, kde sme ponúkli 
všetko, čo dokážeme ako skupina muzi-
kantov a  spevákov. Odmenou nám bol 

potlesk divákov a uznanie organizátorov, 
vynaložená námaha teda nebola márna. 
Energia zo spievajúceho hľadiska nás 
nabila na ďalší deň, ktorý bol tým naj-
krajším vyvrcholením. Zúčastnili sme sa 
nedeľnej svätej omše a tradičného vozo-
vého sprievodu po celej Terchovej, ktorý 
v tomto roku slávil 50. výročie od svojho 
vzniku. Koníky aj s  gazdom nás ťahali 
a my sme veselo hrali a spievali z plných 
hrdiel. Na záver sme na pódiu pod so-
chou Jánošíka odmenili piesňou svojho 
gazdu.

Bol to pre nás všetkých neuveriteľný 
zážitok, atmosféra celého festivalu nás 
utvrdila v  túžbe hrať a  spievať aj naďa-
lej. Sme vďační najmä kvôli našim naj-
mladším členom, ktorí mohli okúsiť silu 
veľkého festivalu. Cítili sme obrovskú 
hrdosť, keď pri uvádzaní na pódium 
zneli slová „Ľudová hudba PARTA zo 
Strečna“ a na konci skandovanie „Streč-
no, Strečno“...

ĽH Parta zo Strečna

Ľudová hudba PARTA zo Strečna na Jánošíkových dňoch 2018

Dychová hudba Strečnianka oslávila 
vlani sedemdesiat rokov trvania. Na kul-
túrnom programe k výročiu sa predsta-
vila koncertom, ktorého záznam vydala 
na CD a pokrstila na minulotýždňových 
„Ľekvárových“ hodoch.

CD s  obsahom desiatich piesní – val-
číkov, poliek a  orchestrálky je trvalou 
hodnotou svedčiacou o  ich súčasnej 
úrovni ako umeleckého zoskupenia, ale 
tiež o individuálnych hudobných a spe-
váckych schopnostiach. Je spoločným 
dielom vydaným z  iniciatívy Petra Ďa-
novského a súboru v zložení:

Peter Ďanovský – 1. krídlovka (ka-
pelník), Roman Štaffen – 1. krídlovka 
(umelecký vedúci), Richard Pittner – 2. 
krídlovka, Jozef Ondák– barytón, Rudo 
Grenčák – tenor, Hanka Brezániová – b-
-klarinet, Mirko Horňák – es klarinet, 
Gusto Dojčiak – tuba, Rudo Porubčanský 

Prvé CD Strečnianky

– bicie, Janko Sliviak – trúbka/sprievod, 
Dušan Rosina – trúbka/sprievod, On-
drejko Kormančík – trombón, Dagmar 
Joklová – spev, Daniel Taraba – spev

/r/
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Dňa 14.6.2018 sa šiesti členovia ZO Jednoty dôchodcov zúčastnili na okresných 
športových hrách Žiline, aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. 

Stretlo sa celkom 130 účastníkov. Súťažilo sa v behu na 200m a 60m, vo vrhu guľou, 
v hode granátom do diaľky, v hode granátom na cieľ, v stolnom tenise, v streľbe a v ša-
chu. Každý mohol súťažiť najviac v troch disciplínach. 

Naši seniori ukázali schopnosť aktívne zabojovať o víťazstvo. Získali dve zlaté me-
daily v behu, ktoré dosiahol pán Dušan Zajac, jednu striebornú medailu v hode gra-
nátom na cieľ, ktorú získala predsedníčka ZO pani Kamila Gáborová a jednu bron-
zovú medailu, ktorú získala podpredsedníčka ZO pani Anna Starostová. S výhrami 
boli všetci spokojní.

Cieľom podujatiabolo najmä  spoločné stretnutie seniorov a  zároveň spestrenie 
a obohatenie života v ich spoločných záujmoch. Práve aktívny život dáva seniorom 
silu, radosť a kvalitu v ich veku. Už teraz sa tešia na budúci ročník, kde zabojujú o viac 
medailí.                                                                                                                             K.G.

Aktivity ZO JDS v Strečne

Súčasnosť je, možno fatálne, charak-
teristická znečisťovaním životného 
prostredia. Osveta a  eliminácia dopa-
dov životného štýlu je výzvou na za-
chovanie prírody pre budúce generá-
cie.

Zrejme nie sme schopní existovať 
v zmysle titulku, ale je v našich silách 
dopady znižovať.

Preto aj naša obec pristúpila k realizá-
cii projektu Zberný dvor, ktorý by mal 
byť účinným nástrojom. Nielen jeho 
existencia, ale tiež náležitá informačná 
kampaň sú a budú dôležitými pre náš 
osobný prínos k ekologickým výzvam 
a hrozbám.

Zberný dvor bude vybavený vhod-
ným systémom a  technikou a  infor-
mačná kampaň, ktorá prebieha v tých-
to dňoch, bude jeho podporou. 

Prezentácia spôsobov separácie a na-
kladaním s  odpadmi bola u  nás vy-
konaná pre verejnosť doteraz dvakrát 
renomovanou firmou – na futbalovom 
turnaji Internacionale Strečno Cup 
2018 18. augusta a  počas „Ľekváro-
vých“ hodov 28. augusta.

V  základnej škole prebehli seminá-
re s  touto tématikou od 4. septembra. 
Všetkým účastníkom infodní a  se-
minárov bola odovzdaná brožúra so 
základnými informáciami a  pokynmi 
pre zaobchádzanie s  odpadom a  tak-
tiež boli rozdávané reklamné predmety 
podporujúce uvedený zámer.                                     

/pa/

Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne

Milí naši spoluobčania, priatelia a známi,
s radosťou Vám oznamujeme, že od 17.9.2018 je v Strečne oficiálne otvore-

ná prevádzka ,,Centrum  krásy Strečno,,. V tomto zariadení ponúkame nasle-
dovné služby: kozmetika, kaderníctvo, úprava nechtov a manikúra, pedikúra, 
masáže tela, poradenstvo a predaj vlasovej a telovej kozmetiky. S radosťou Vás 
privítame. 

Zodpovedný vedúci za kaderníctvo: 
Lucia Cesneková, kontakt: 0902 603 204, 
Zodpovedný vedúci za kozmetiku a ostatné 

služby: 
Mgr. Adriana Obertová kontakt: 0915 783 

443
Otváracie hodiny denne 
od 8:30 hod. do 17:00.hod, 
v sobotu len na objednávky.
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 Rekonštrukcia Lesnej ulice s novým 
asfaltovým povrchom bola ukončená 
v auguste.
 V mesiacoch júl -  august bola tiež 

vykonaná oprava a  položený asfaltový 
koberec od Sokolskej ulice pozdĺž kul-
túrneho domu k  zbernému dvoru až 
po budúcu plánovanú cyklotrasu popri 
Váhu.

P u t o v n ý 
pohár ostal 
doma...

Dňa 18.au-
gusta na fut-
balovom areáli 
Radinové sa 
uskutočnil  tra-

dičný už 16.ročník turnaja starších 
pánov,ktorý organizuje Klub Interna-
cionale Medvedi Strečno.Turnaja sa zú-
častnilo 5 družstiev. Hralo sa  systémom 
,,každý s každým“ s konečnou tabuľkou. 
Počas celého dňa sa odohralo na veľmi 
kvalitne pripravenom trávniku a v   ne-
únosnom tropickom počasí  dovedna 
10 zápasov. Duely boli vyrovnané, až 4 
súboje skončili bezgólovou remízou. 
V celkovom sumáre týchto zápasov naj-
lepšie obstál  a zároveň aj víťazom tohto 
ročníka sa stal  domáci celok Medvedi 
Strečno. Dovedna sa už tešili z  prven-
stva  osemkrát (2003,2007,2008,2010,2
011,2015,2016,2018).Neuspeli v  rokoch 
2004(PN Jaworze), 2005(Mojš),2006(O-
chodnica),2009(Mojš), 2012,2017(Strá-
ňavy), 2013(Stráža),2014(Varín).  

Okrem futbalového umenia starších 
gárd bolo pripravené pre hráčov a fanú-
šikov  pestré občerstvenie. Deti si taktiež 
prišli na svoje,  a to s nafukovacou šmý-
kačkou.O celodennú a  večernú disco 
zábavu sa staral DJ Robo Bukovinský 
a nepostrádateľný hlásateľ  Don Kamilo.

Tento rok sa vyhodnotili aj najlepší 
jednotlivci vo veku po 50-tke. Súčasťou 
záverečnéhovyhodnoteníia bolo odo-
vzdanie tombolových cien.

Organizačne sa na tomto kvalitnom 
podujatí  podieľalo množstvo ľudí  a 

XVI. INTERNACIONALE STREČNO CUP 2018

dobrovoľníkov,ktorým patrí veľké poďa-
kovanie! Samotný klub Medvedi Strečno 
by sa chcel poďakovať všetkým sponzo-
rom,bez ktorých by dobrá úroveň tejto 
akcie neexistovala. (Obecný úrad Streč-
no, TIMONT, Ján Hrbek, Lešenie TRI 
ŠRÓBY, Miloš Ilovský, Autodoprava 
Bučkobus, Adam Klocáň, Farma Lieta-
va, POTERY BB, TERMANO, Hostinec 
Ivan Beháň, Penzión IRENKA, Štefan 
Svetko-starosta obce Mojš, Pohostin-
stvo Ivan Beháň, MYMA Invest). Ceny 
do tomboly poskytli : 1.pltnícka a  raf-
tingová spoločnosť, KST UHLIK, Ján 
Cigánik ml., Róbert Benedig, Jakub Be-
háň (kapitán A-mužstva), MARIO BAR, 
Mäsiarstvo GAŠKO, JANUS NÁPOJE. 
Ďakujeme!
Výsledky:
Strečno – Mojš  2:1, Jaroslav Trhančík, 
Ján Trnovec – Rastislav Gruling
Ochodnica – Stráňavy  1:0, Ján Truchlý
Martin – Mojš  1:2, Ján Lukašík – Rasti-
slav Gruling, Marek Martinec
Strečno – Ochodnica  3:0, Peter Oberta, 

Jaroslav Trhančík, MeiLiem
Stráňavy – Martin  0:0
Mojš – Ochodnica  0:0
Strečno – Martin  4:0, Patrik Honko 2, 
Ján Trnovec, Jaroslav Trhančík
Stráňavy – Mojš  0:0
Martin – Ochodnica  0:1, Ján Truchlý
Strečno – Stráňavy  0:0
Výsledná tabuľka:
1.Medvedi Strečno 4 3 1 0 9:1 10
2.Kysučan Ochodnica 4 2 1 1 2:3 7
3.Rozvoj Mojš 4 1 2 1 3:3 5
4.Slza Stráňavy 4 0 3 1 0:1 3
5.Martin – Priekopa 4 0 1 3 1:7 1
Najlepší hráč turnaja: Ľubomír Remek 
(Rozvoj Mojš)
Najlepší  strelec  turnaja: Jaroslav Trhan-
čík (Medvedi Strečno) – 3 góly
Najlepší brankár turnaja: Stanislav Hre-
us (Slza Stráňavy)
Najlepší hráč po 50-tke: LubošRichta-
rech (Martin-Priekopa), 57 rokov
Najlepší strelec po 50-tke: Ján Truchlý 
(Kysučan Ochodnica), 61 rokov

P. Dugovič st.
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FK Strečno prihlásilo v novom ročníku  
do súťaží 5 družstiev.

Prípravka
Prípravka aj v tomto ročníku bude hrá-

vať formou turnajov, čo je pre túto veko-
vú kategóriu najlepší model súťaženia.

Naša skupina má nasledovné družstvá:  
Strečno,  Hrabové,  Stráňavy,  Nededza

Tréner Peter Beháň

Mladší žiaci
Naša U13 vstupuje do novej sezóny ako 

minuloročný víťaz I. triedy mladších žia-
kov. Ako staronový tréner pevne verím, 
že aj tohtoročná sezóna bude rovnako 
úspešná a  nadviažeme na kvalitnú hru 
a výsledky z minulej sezóny a chlapci sa 
opäť pomerajú s rovesníkmi v kvalitných 
zápasoch.

Odohraté zápasy: 
Podhorie – Strečno 1:4 (0:0), 
Góly: 2x Matúš Belko, 2 x Adam Klocáň
Gbeľany – Strečno 2:9 ( 1:6), 
góly : 5x Matúš Belko, 2x Šimon Fraško, 
1x Filip Vereš, 1x Miroslav Hrašna

Nový tréner Vojtech Oberta

Starší žiaci
Cez letné prázdniny sme trénovali o 

9.00, pretože horúčavy poobede  boli 
pre chlapcov veľkou záťažou. Čo sa týka 
počtu, bolo vidieť, že sú prázdniny, lebo 
nás trénovalo v priemere 10, na čo sme 
neboli zvyknutí. Tak sme tomu prispô-
sobili aj tréningové jednotky. Do súťaže 
sme vstúpili výborne. Po dvoch kolách 
máme skóre 20:5 a na konte 6 bodov. 
Vidno, že chlapci spolu hrávajú už dlhšie 
a vedia si v zápase pripraviť aj 15 gólo-
vých šancí. Čo sa týka ďalšieho progra-
mu, v nedeľu 2.9. nás čaká zápas doma  
s lídrom tabuľky Kuneradom, ktorý ešte 
nedostal gól a vsietil rovných 20. Hrá-
čom taktiež začína škola,  tak budeme 
musieť upraviť plán a prejsť na tréningy 
poobede. Verím,  že počet chlapcov a 
samozrejme aj našich dvoch dievčat na 
tréningoch vzrastie.

Odohraté zápasy :
Podhorie – Strečno 4:9 (1:2), 

góly: 4x Matúš Belko, 3x Monika Zaťu-
rová, 2x Milan Klocáň
Strečno – L. Lúčka  11:1 (5:1),
góly : 3x Matúš Belko, 3x Michal Beháň, 
2x Miroslav Hrašna, 2x Boris Oberta, 1x 
Zorka Obertová

Tréner Tomáš Trpiš

Dorast
Pri doraste na novú sezónu  zostal tré-

ner  Róbert Benedig. Dorast trénuje  2-3 
x týždenne + zápas. Viacero hráčov pre 
svoj vek v letnom období ukončilo pôso-
benie v doraste. 

Od žiakov máme príchod 3 hráčov : 
Dominik Mikula, Ján Kadaši, Jakub Mič-
lo. Vzhľadom na nedostatok hráčov sme 
v spolupráci s našimi hráčmi oslovili ich 
kamarátov a spolužiakov z okolia.  Káder 
sa nám podarilo doplniť o týchto nových 
hráčov: Jakub Kasem, Dominik Múč-
ka, Michal Svrček, Mário Turský, Lukáš 
Kvašńovský, Róbert Hanuljak,  Matej 
Klocáň.

Veríme, že sa im u nás bude športovo 
dariť a  prajeme im hlavne pevné zdra-
vie,  veľa športových úspechov a radosti 
z futbalu. Zároveň sa chcem poďakovať, 
že domáci hráči aktívne pristúpili  a boli 
nápomocní pri hľadaní a  oslovení  no-
vých hráčov. Aj oni si uvedomovali váž-
nosť situácie a spoločne sme káder dopl-
nili, za čo im ako tréner ďakujem. 

Aktuálne sa výraznejšie zlepšila do-
chádzka na tréning, kde sa pri počte 12-
14 hráčov dá pracovať nielen na technike 
jednotlivca, ale aj na celkovom hernom 
prejave  mužstva.

Sezóna sa rozbehla prvým zápasom 
11.augusta. Cestovali sme na derby zá-
pas do Stráňav.

Podľa môjho úsudku sme podali dobrý 
výkon a futbalovo sme boli lepším muž-
stvom na ihrisku. Mali sme viac z  hry, 
vypracovali sme si viacero  šancí, ale  ne-
dokázali sme byť efektívni v  koncovke. 
Súper sa nevzdával a  po našej ojedine-
lej chybe  v obrane sme na konci zápa-
su v  86.min. inkasovali gól . Do konca 
zápasu sa nám už nepodarilo skórovať, a 
tak sme zo zápasu odchádzali veľmi skla-
maní  s prehrou 1:0.

Následne sme hrali zápas doma proti 
kvalitnému súperovi z Rajca v  úmor-
ných horúčavách. 

Tentokrát sme boli úspešnejší v  kon-
covke a  zvíťazili sme 3:1 (polčas 1:1), 
góly 2x Čičmanec, 1x Jankulár.

Ďalší zápas sme hrali v L. Lúčke u no-
váčika súťaže, postúpili z  I. triedy. 
V  hustom celozápasovom daždi  sme 
zápas  prehrali 3:0. Hráčom nemôžem 

vytknúť snahu o  čo najlepší výkon, ale 
pokiaľ nedáme góly, nemôžeme vyhrá-
vať. Vypracovali sme si dostatok šancí 
na strelenie gólu,ale nepadlo nám to do 
brány. Musím konštatovať , že toto bol 
ten povestný zápas, že keby sme hrali aj 
celý deň, tak sa nám nepodarí streliť gól 
a naopak súper nás trestal za každú našu 
chybu. 

Doposiaľ  posledný zápas sme odohra-
li  cez sviatok v stredu 29.8. na poľských 
hraniciach v Skalitom. Podarilo sa nám 
doviesť všetky 3 body domov pre Streč-
no, zvíťazili sme 3:7 (0:2).

Po dobrej hre sme vyhrávali polčas 0:2, 
v druhom polčase sme si skomplikova-
li situáciu a súper vyrovnal na 2:2, naši 
hráči sa nevzdali a opäť zabrali. Podari-
lo sa nám ešte 5x skórovať, keď sme aj 
kondične súpera prehrali, mali sme silnú 
pasáž od 74. po 85. min., keď sme strelili 
za 11 min. 4 góly. Verím, že v dobrých 
výkonoch budú chlapci pokračovať, aby 
sme spoločne mali z futbalu radosť a ro-
bili radosť a dobré meno aj našim fanú-
šikom.

Tréner: Róbert Benedig

Muži
Slabší  začiatok sezóny 
Po krátkej letnej prestávke sa začala aj 

mužská sezóna 2018/19. Po 1,5 ročnom 
trénerskom pôsobení a  z  dôvodu pra-
covnej vyťaženosti Mareka Mazáka, na-
stala zmena na trénerskom poste. Klub 
by sa chcel Marekovi Mazákovi veľmi 
pekne poďakovať za odvedenú prácu. 

Na túto neľahkú  pozíciu nastúpil Ján 
Slučik z  Kotrčinej Lúčky (bývalý hráč 
MŠK Žilina B, Kotrčina Lúčka, Stráža, 
Oravské Veselé). Jeho asistentom je Ja-
kub Beháň (kapitán A-mužstva). Počas 
leta sa trénovalo 2-krát týždenne a odo-
hrali sa 2 prípravné zápasy. 

Z kádra odišli Daniel Labuda a Marek 
Padala do Tepličky.

Prišli Marek Kosa (Stráňavy-prestup),-
Marek Kocián (Súľov-hosťovanie) a Jan-
ko Tichý (Stráňavy).

Vrátil sa nám odchovanec Vojtech 
Oberta (Terchová), ktorý však laboru-
je so zranením. Privítali sme a  dávame 
šancu sa ukázať dorastencom (Andrej 
Jankulár, Timotej Čičmanec, Frederik 
Beháň a Tomáš Kormančík). Pevne verí-
me, že sa udomácnia v A-čku.

Hneď na úvod majstrovskej 5.ligy sku-
pina A sme cestovali ku bývalému dlho-
ročnému účastníkovi 3. a 4. ligy,  Kysuc-
kému Novému Mestu. Prvý polčas sme 
so súperom ešte držali krok. V druhom 
polčase sa ukázala vyzretá futbalová 

FK Strečno - nová sezóna 2018/2019

Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 4. septembra 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
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skúsenosť a po našich hrubých chy-
bách nám postupne „nasúkali“ 5 gólov. 
V druhom kole sme opäť cestovali na sú-
perovu horúcu pôdu do Skalitého. Zápas 
bol vyrovnaný, mali sme mierne navrch. 
Obrany boli stopercentné, avšak v smere 
dopredu sme sa nepresadili a preto priš-
la zmierlivá bezgólová remíza. Po dvoch 
zápasoch vonku sme doma privítali 
Predmier. Po predchádzajúcich nezda-
roch bola na chlapcoch od prvej minú-
ty vidieť chuť a túžba po troch bodoch. 
Už do polčasu sme Predmieru vsietili 3 
presné zásahy. V druhom polčase sme 
poľavili a súper nás trestal dvomi gólmi. 
Zbytočne skomplikovanú situáciu sme 
však zažehnali 4. a  5. gólom. V  4.kole 
sme sa predviedli vo Vysokej nad Ky-
sucou na premočenom, ale  kvalitnom 
trávniku. V úvode sme trestuhodne za-
hodili šance, z ktorých sme využili iba 
jednu,  čo bolo málo a vyhrávali po pr-
vom polčase 0:1. V druhom dejstve sme 
sa zamerali viac na defenzívu, ktorá však 
bola preťažená domácou nátlakovou 
hrou a v závere sme inkasovali.

Začiatok sezóny nám nevyšiel. Musíme 
sa zlepšiť vo všetkých herných činnos-
tiach.

Ešte je mnoho kôl pred nami, uvidí-
me... V závere jesene budeme bilancovať.

Doterajšie výsledky:
1.kolo MŠK KNM – FK STREČNO 5:0 

(1:0)
2.kolo SLOVAN SKALITÉ – FK 

STREČNO 0:0
3.kolo FK STREČNO – FK PRED-

MIER 5:2 (3:0)
g: Tibor Kašjak, Jozef Melo, Patrik 

Melo, Michal Bielik, Marek Beháň
4.kolo SPARTAK VYSOKÁ N/K – FK 

STREČNO 3:1
g: Jakub Beháň
Ing. Peter Dugovič, vedúci mužstva mu-

žov

Pri príležitosti životného jubilea, 
ktoré sa naplní v septembri, chceme 

vzdať vďaku za prácu pánovi Jozefovi 
Samcovi. Možno povedať, že  celý jeho 
život a práca je spojená s futbalom. Bol 
hráčom a predovšetkým trénerom, kto-
rý svoj entuziazmus a skúsenosti venoval 
iba Strečnu. Vyžadovalo to v  mnohých 
prípadoch značnú dávku trpezlivosti, 
pozitívnej energie, pretože futbal pre-
chádzal v jeho ére aj ťažkými obdobiami 
a trénerský chlebík je mnohokrát horký. 
Jeho práca však prinášala tiež satisfak-
ciu v podobe úspechov v období „zno-
vuzrodenia strečnianskeho futbalu“, 
postupoch na úroveň, ktorá mu patrí,  
v  raste kvality všetkých družstiev, ktoré 
viedol a v neposlednom rade v množstve 
jeho odchovancov, ktorí sa presadzovali 
i v najvyšších súťažiach.

Jeho prínos za záslužnú prácu s mláde-
žou a  rozvoj športu v obci bol ocenený 
pri príležitosti 20. výročia samosprávy 
Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezen-
táciu obce Strečno. Prácu, ktorej výsled-
ky podporovali futbal i v širšom kontex-
te, ocenili aj vyššie orgány. 

Patriotizmus, obeta a ochota odovzdať 
sa pre verejný záujem Jožka, ako ho 
väčšina familiárne volá,  môže byť  prí-
kladom pre každého nášho občana. K   
jubileu mu prajeme veľa zdravia, rodin-
nej pohody, ale tiež neutíchajúci záujem 
a spokojnosť zo strečnianskeho futbalu.

Futbalový fenomén, tak nazýva vo 
svojom príspevku dlhoročného trénera 
Jožka Samca, ktorý sa v  týchto dňoch 
dožíva svojich 75. narodenín /r.n. 1943/ 
,Štefan Tavač. Uvádza, že už ako malý 
chlapec  sa v  ťažkých povojnových ro-
koch  začal venovať futbalu. Po krát-
kom pôsobení v  našich mládežníckych 
mužstvách bol pozvaný ako 16-ročný 

Tréner

do klubu TJ Dynamo Žilina, kde v do-
raste pôsobil až do odchodu na VZS. 
Bolo to jeho jediné pôsobenie mimo  
obce Strečno. Už po návrate začal hrávať 
za  mužov v  domácom TJ Družstevník 
Strečno.  Ako 27-ročný  prvýkrát okú-
sil trénerský chlebík, a  to mu zostalo 
až do terajších čias. Boli to roky 1970 
až do prerušenia futbalu v  Strečne v r. 
1974. Po obnove činnosti v  r.1977 opäť 
zasadol na trénerskú lavičku  a postupne 
dostal  Partizán Strečno až do najvyššej 
okresnej súťaže.  To mu vydržalo až do 
r. 1985 a potom  s určitými prestávkami  
až do r.2010. A ani to nebolo všetko . Aj 
napriek pokročilému veku sa   venoval 
i  našim dorastencom, ktorých  dokázal 
zachrániť v  súťaži, hoci to s  nimi vyze-
ralo zle-nedobre.  Ani v  dnešnej dobe 
nevynechá žiadny majstrovský futbalový  
zápas  dospelých, ale i mládeže . Za svoje 
dlhoročné pôsobenie vychoval množ-
stvo kvalitných futbalistov, ktorí to do-
tiahli do vyšších súťaží , ba i do ligových  
mužstiev. Zoznam hráčov, ktorí prešli 
jeho trénerskými rukami, by bol nes-
mierne dlhý. Preto za všetkých by som 
mu chcel zo srdca poďakovať za výchovu 
a čas , ktorý obetoval  pre náš futbal i za 
jeho prínos do histórie strečnianskeho 
futbalu.

Aj keď v  živote zažil veľa radostných 
chvíľ, boli medzi nimi i  pády, sklama-
nia i  podrazy  a v  neposlednom rade 
pre neho veľmi smutná udalosť- úmrtie  
manželky. Vždy sa však  dokázal vzcho-
piť, naštartovať  a začať odznova . Futbal 
je jeho vášeň, bez neho si nevie život 
predstaviť.  A  treba pripomenúť i  jeho 
rybačky, pri ktorých relaxuje a spomína 
na pekné časy, ktoré zažil pri futbale.

V roku 2015 bol vyhodnotený ako za-
slúžilý tréner v rámci ObFZ Žilina. Cenu 
mu odovzdal prezident SFZ pán Kováčik  
a manažér MŠK Žilina pán Belaník.

Pavol Albrecht a Štefan TavačJozef Samec - v hornom rade druhý sprava
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Tak ako každý rok, aj túto sezónu 
ukončili naši mladí volejbalisti zá-

verečným turnajom na konci školského 
roka s názvom Pohár predsedu 2018. 
Do tejto veľkej volejbalovej akcie sa ten-
to rok zapojilo viac ako 80 ľudí, z čoho 
väčšinu (70) tvorili deti z našej obce. Tie 
sa na turnaji predstavili nielen ako hráči, 
ale viaceré z nich mali aj ďalšie dôleži-
té funkcie, ako napr. : tréneri, asistenti a 
pod. Spoločne s generálnym partnerom 
podujatia, spoločnosťou TUrealitys.r.o. ( 
osobne ju na turnaji zastupoval konateľ 

spoločnosti pán Martin Majdak a viacerí 
jeho kolegovia, ktorí počas celého tur-
naja zabezpečovali občerstvenie a pitný 
režim pre všetkých účastníkov),  tak vy-
tvorili nezabudnuteľný zážitok pre všet-
kých zúčastnených, za čo im patrí naozaj 
veľká vďaka. 

Súčasťou turnaja boli samozrejme aj 
tento rok fotografka Andrejka Funtiko-
vá, rozhodca Maroš Zrelica, DJ Miško 
Klocáň a taktiež vedenie ZŠ SNP Strečno 
v podobe pána riaditeľa Matúša Čičku a 
pani zástupkyne Janky Pratákovej.

Pohár predsedu 2018

Tento rok sa k podporovateľom volej-
balovej mládeže v obci Strečno pridali aj 
viacerí rodičia, pre ktorých bol pripra-
vený “rodičovský guláš”, kúpou ktorého 
mohli aj oni podporiť mladých streč-
nianskych volejbalistov (príspevok bol 
dobrovoľný).

Všetkým, ktorí nejakou formou pod-
porili toto podujatie organizované pre 
strečnianske deti, by sme chceli veľmi 
pekne poďakovať.
Jaroslav Štefko
predseda o.z. VOLLEYBALL STREČNO

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Strečnianski turisti Vás v sobotu
29. septembra 2018 pozývajú na  

7. ročník turistického výletu
 

Po strečnianskom 
náučnom chodníku

Trasa povedie od supermarketu Jedno-
ta (Ul. SNP) (štart od 8:30 do 9:00) po 
Kováčskej ulici smerom na rozhľadňu 
Špicák, potom do Sedla pod Kojšovou a 
do sedla Javorina. Po návšteve pamätní-
ka na Javorine sa pokračuje po červenej 
turistickej značke smerom do Strečna. V 
sedle Rakytie opustíme červenú značku 
a pokračujeme rovno po lesnej ceste. Pri 
prudkej zákrute vľavo (pri vysielači mo-
bilného operátora) odbočíme vpravo do 
lesa a pokračujeme po hrebeni Domaší-
na po vlastnom bielo-zelenom značení 
až dorazíme do cieľa - na chatu Domašín. 
Tu bude pripravený guľáš a občerstvenie. 
Z chaty sa potom dostaneme späť do 
Strečna po chodníku (bielo-zelené zna-
čenie), ktorý vás privedie k hradu Streč-
no alebo sa môžete odviesť plťou z  pl-
tiska Bariérová, kam bude zabezpečný 
odvoz z chaty.

 V polovici augusta sa strečnianski 
turisti prešli z Čertovice do Jasnej cez 
Ďumbier a Chopok. 20 kilometrovu tra-
su prešlo 38 turistov.
 Na konci augusta sme absolvova-

li zájazd do Krkonôš. Vyšľapali sme na 
najvyšší vrchol ČR - Snežku (1602 m). 
Na ďalší deň sme navštívili Adršpaské a 
Teplické skaly.


