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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 16.12.2016 sa konalo 17. zasadnu-

tie OZ. Zúčastnení: starosta obce, poslanci 
OZ, hlavný kontrolór obce p. Lingeš, Ing. 
Július Ilovský, Ing. Peter Šimčák, p. Samuel 
Beháň a zapisovateľka Eva Janeková.

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznášania-

schopné.
Uznesením č. 82/A volí overovateľov 

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

Uznesením č. 82/B volí návrhovú komi-
siu v zložení: Mgr. Dušan Ďurčo, Beáta 
Badibangová. Hlasovanie: 7-0-0-2.                    

Uznesením č. 83 OZ schvaľuje program 
17.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.     

2. Kontrola uznesení
- Komisia pre cestovný ruch pozvala na 

zasadnutie Ing. Petra Šimčáka, aby sa pre-
hodnotil vstup obce do OOCR Malá Fatra, 
čo je samostatný bod programu.

- p. Badibangová pripravila návrh na pre-

vádzkový poriadok KD, ktorý aj s uprave-
nými miestnymi poplatkami bude samo-
statný bod programu.

Uznesením č. 81/1  OZ berie informáciu 
na vedomie.

3. Prerokovanie vstupu do Oblastnej or-
ganizácie CR Malá Fatra

Starosta obce privítal výkonného riadite-
ľa OOCR Malá Fatra Ing. Petra Šimčáka. 
Informoval o možnostiach a výhodách 
vstupu obce do organizácie za účelom 
spoločnej propagácie a marketingu regió-
nu, tvorbu produktov a spoločného bu-
dovania siete cyklotrás, realizácie nových 
projektov. Členstvo v OOCR Malá Fatra je 
dobrovoľné, momentálne ju tvorí 13 obcí a 
20 podnikateľských subjektov. Výška člen-
ského je 1€ na obyvateľa a príspevok štátu 
na rozvoj CR je 90% z členského. Najnovší 
projekt je prepojenie cyklotrasy VD Žilina 
a Tepličky n/Váhom, ďalej smer Terchová a 
Zázrivá. Hlasovanie:  4–0-3-2. 

Permanentné sledovanie možností a 
ich využívanie pre ďalší rozvoj obce mož-
no hodnotiť ako úspešné. Informovať o 
každej žiadosti môže byť kontraproduk-
tívne, pretože zakaždým je to iba pokus, 
ktorý až pri schválení prinesie profit pre 
určitú oblasť nášho komunálneho života.

Niektoré pokusy využívajú ponuky 
každoročne opakujúcich sa grantových 
alebo dotačných programov vyhlasova-
ných zväčša ministerstvami alebo orga-
nizáciami v ich pôsobnosti a tiež výzvy 
nadácií. Najväčší efekt z hľadiska objemu 
financií, a tým rozsahu zabezpečenia po-
trieb však poskytujú europrojekty. 

Každý projekt vyžaduje spoluúčasť, 
ktorá je zväčša na úrovni 5%. Aj keď táto 
minimálna čiastka môže byť, v závislosti 
od spôsobu financovania, v konečnom 
dôsledku mierne navýšená, vždy sa jed-
ná o ekonomicky vysoko efektnú a efek-
tívnu príležitosť, ktorú v prípade potre-
by, možností a existencie pragmatického 
zámeru, využívame. 

Počet nami podaných projektových 
zámerov v pomere k úspešnosti je v po-
slednom období, keď sa počet žiadateľov 
neustále zvyšuje, takmer dvojnásobný. 
Nové programovacie obdobie únijných 
projektov pre roky 2014 – 2020 začalo 
praktickými výzvami až v roku 2016.  

V druhom polroku 2016 sme podali 
viacero žiadostí, zatiaľ nebola ani jedna 
zamietnutá, všetky sú v procese posu-
dzovania, resp. už máme pozitívne vý-
sledky.

V tomto vydaní informujeme o dvoch, 
v tomto čase schválených projektoch, 
ktoré budú hradené z eurofondov a jed-
nom z dotačného systému Ministerstva 
kultúry SR.

Úspešné projekty
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Nepriaznivé pracovné podmienky boli 
príčinou posunu harmonogramu prác 
na hradnom brale. Pôvodné plánovanie 
odstávky dopravy počas víkendov, v tom-
to roku už od začiatku januára, sa začalo 
realizovať až v siedmom týždni (18. – 19. 
februára).

Pri neprerušení prác z dôvodu nepriaz-
nivých poveternostných, resp. iných ne-
predvídaných okolností, sa predpokladajú 
pravidelné odstávky dopravy cez Strečno 
na I/18 počas nasledujúcich víkendov, od 
8,00 hod. v sobotu do 16,00 v nedeľu, až do 
konca marca.

Následne sa má pristúpiť k obojsmerné-
mu sprejazdneniu počas prác v zúženom 
3 m širokom profile popod hradné bralo. 
Tento stav by mal trvať do konca júna t.r. 
Investor predpokladá, že ak bude ukonče-
né dielo podľa tohto plánu, tak by na lik-
vidáciu staveniska boli ešte potrebné dva 
víkendy s úplným vylúčením dopravy. 

Plán a dĺžka realizácie sanácie sú však 
závislé od diagnostiky narušenia, ktorá sa 
priebežne vykonáva a zisťuje sa stav hrad-
ného brala aj počas súčasných prác, keď 
sa odkrývajú nálety a nánosy na jeho po-
vrchu.     /pa/

Práce na sanácii hradného brala pokračujú
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»  Dokončenie z 1. strany
Uznesením č. 84 OZ schvaľuje vstup obce 

Strečno do Oblastnej organizácie CR Malá 
Fatra 

4. VZN  o miestnom poplatku za rozvoj
Starosta oboznámil poslancov zo schvá-

lenou novelou zákona č. 447/2015 Z.z. zo 
dňa 7.12.2016 NR SR, v ktorej sa okrem 
iného upravuje predmet poplatku, vznik 
poplatku a sadzbu poplatku v rozmedzí od 
3 € do 35 € za každý, aj začatý m2 podlaho-
vej plochy nadzemnej časti stavby. Jedná 
sa o  jednorazový poplatok, ktorý vzniká 
právoplatnosťou povolení za stavby, resp. 
ohlásením stavby stavebnému úradu. Po-
slanci OZ navrhli nasledovné výšky po-
platkov za každý, aj začatý m2 podlahovej 
plochy nadzemnej časti stavby: - za stavby 
na bývanie  3 €; - za stavby na poľnohos-
podársku produkciu, skleníky, stavby pre 
vodné hospodárstvo, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu 3 €; - za priemyselné stavby 
a stavby využívané na skladovanie vráta-
nie stavieb na vlastnú administratívu 10 
€;  - stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, stavby využívané na 
skladovanie a administratívu súvisiacu s 
ostatným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou na 10 €; - ostatné stavby 10 €.

Starosta vyzval poslancov, aby pristúpili 
ku hlasovaniu za prijatie VZN o miestnom 
poplatku za rozvoj. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 85 OZ schvaľuje VZN 
č.4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

5.  Schválenie programového rozpočtu 
na rok 2017

Návrh programového rozpočtu, ktorý bol 
prerokovaný na 16. zasadnutí OZ a zverej-
nený na pripomienkovanie, bol upravený z 
dôvodu zverejnenia prognózy Ministerstva 
financií SR o výške podielových daní o cca 
120 tis. Eur viac. Zvýšili sa aj koeficienty 
pre školské zariadenia z predpokladaných 
71,1 na 78,87.

v  príjmovej časti bol rozpočet upravený 
na: 2 040 213 Eur

vo výdavkovej časti bol rozpočet uprave-
ný na: 2 040 213 Eur

Rozpočet bol upravený a navýšený v po-
ložkách:  mikroprojekt „Modernizácia a 
nový rozmer sprístupnenia krás Strečna 
a okolia“, výmena okien a zateplenie MŠ, 
detské ihrisko, oprava Lesnej ul., presun 
časti financií z rekonštrukcie ciest na prí-
spevok do OOCR. Je potrebné sa zapájať aj 
do výziev EÚ na čerpanie finančných pro-
striedkov z eurofondov. Najnovšia výzva 
je z Envirofondu  na zateplenie verejných 
budov, do ktorej  sa budeme snažiť zapojiť.

Hlavný kontrolór obce odporučil poslan-
com OZ schváliť predložený programový 

rozpočet na r. 2017 a zobrať na vedomie 
rozpočty s výhľadom na r. 2018 a 2019.

Následne starosta vyzval poslancov, aby 
hlasovali za upravený rozpočet na rok 2017 
a zobrali na vedomie rozpočty s výhľadom 
na roky 2018 a 2019. Hlasovanie: 7-1-0-1.

Uznesením č.86 OZ schvaľuje rozpočet 
obce Strečno

6. Rôzne
1. Individuálny mikroprojekt -„Moder-

nizácia a nový rozmer sprístupnenia krás 
Strečna a okolia“ podaný obcou v rámci 
poľsko–slovenskej spolupráce, bol schvá-
lený. Predpokladané náklady schváleného 
europrojektu- 38 463,68 Euro budú hra-
dené z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (85%), štátneho rozpočtu (10%) a 
spoluúčasťou obce (5%). 

Uznesením č. 81/4 OZ berie informáciu 
na vedomie.

2. Žiadosť Rady školy pri ZŠ Strečno o 
výstavbu multifunkčného ihriska v areáli 
ZŠ z dôvodu preťaženosti telocvične počas 
vyučovacích hodín. Poslanci v rozprave so 
starostom obce navrhli, aby sa prostriedky 
na výstavbu postupne uvoľnili v prípade 
priaznivej finančnej situácie až po závereč-
nom účte z rezervného fondu. 

Uznesením č. 81/5 OZ berie informáciu 
na vedomie.

3. Žiadosť p. Milana Klocáňa a p. Petra Ja-
nusa o bezplatné zapožičanie telocvične 2x 
do mesiaca za účelom kondičnej prípravy 
hráčov bowlingového klubu. Telocvičňa 
bude pre bowlingový klub prístupná  len 
v prípade neobsadenosti iným záujemcom 
a s podmienkou, že bowlingový klub sa do 
konca 1. Q 2017 zaregistruje ako občianske 
združenie. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Uznesením č. 87 OZ schvaľuje bezplatný 
prenájom telocvične bowlingovému klubu.

4. Návrh prevádzkového poriadku KD 
(prenájom KD a inventáru), ktorý pripra-
vili poslanci p. Badibangová a p. Ďurčo. 
Mgr. Ďurčo uviedol, aby rezervácia pre 
miestne zložky bola záväzná, aby nedochá-
dzalo k nedorozumeniam pred prípravou 
sály na svadbu alebo jubileum. Sála bude k 
dispozícii pred dňom svadby, resp. jubilea 
až po ukončení akcie pôvodného prena-
jímateľa. Sadzobník poplatkov za nájom 
bude priebežne upravený a upresnený.

Hlasovanie: 8-0-0-1.
Uznesením č. 88 OZ schvaľuje Prevádz-

kový poriadok v kultúrnom dome Strečno.
5. Žiadosť sl. Zuzany Križikovej o pride-

lenie nebytových priestorov v KD. Na od-
porúčanie komisie pre sociálne veci vyzval 
starosta obce poslancov OZ na hlasova-
nie o pridelenie uvedených priestorov sl. 
Zuzane Križikovej. Hlasovanie: 8-0-0-1. 

Uznesením č.89 OZ schvaľuje pridelenie 
nebytových priestorov v KD Strečno sl. 

Križikovej
7. Diskusia
- p. Klocáň navrhol, aby sa v Strečnian-

skom hlásniku uverejnil ilustračný nákres 
správneho parkovania na MK. Mgr. Ďurčo 
uviedol, že to môže uverejniť až v nasledu-
júcom vydaní.

- Ing. Ilovský informoval, že od r. 2017 
sa v zmysle vyhlášky č. 225/2016 Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetí (URSO) 
zavádza dvojzložková cena vody (fixná a 
variabilná).  Fixná zložka bude závisieť od 
veľkosti vodomeru, variabilná zložka bude 
závisieť od odobratého množstva vody. 

Uznesením č. 81 OZ berie informácie na 
vedomie.

Zapísala: Eva Janeková

Národná banka Slovenska v spolupráci 
so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na 
Slovensku Zisťovanie o financiách a spot-
rebe domácností 2017, ktorá je súčasťou 
európskeho projektu HFCS (Household 
Finance and Consuption Survey).

Projekt je koordinovaný Európskou cen-
trálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom 
všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je zís-
kať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomic-
kej situácii domácností v eurozóne. Údaje 
zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne 
štúdie ako napríklad bytové otázky mla-
dých, úspory a dôchodkové otázky starších 
osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotre-
bu, zadlženosť domácností, prístupnosť 
získania úveru, atď. Výsledky zisťovania 
umožnia získať dôležitý pohľad na ekono-
mické správanie sa rozličných typov do-
mácností, čím sa stanú cenným prínosom 
v mnohých hospodársko – politických ob-
lastiach eurosystému.

Pre rok 2017 bolo do zisťovania vybra-
ných viac ako 400 obcí, medzi nimi i Streč-
no. Do zisťovania bude zaradených viac 
ako 4000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch feb-
ruár až apríl 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v 
našej obci navštívi zamestnanec ŠU SR 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa služobným preuka-
zom zamestnanca ŠU SR a oficiálnym lis-
tom podpísaným guvernérom NBS a pred-
sedom ŠU SR. Všetky informácie, ktoré 
domácnosti v rámci zisťovania poskytnú, 
budú spracované anonymne a využijú sa 
výhradne pre štatistické a vedecké analý-
zy nekomerčného charakteru. So všetkými 
odpoveďami na otázky bude narábané ako 
s citlivými údajmi v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ako aj s európskou legislatívou o dôvernos-
ti osobných údajov.

Obecné zastupiteľstvo

Zisťovanie HFCS
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Fašiangy sa končia. V mnohých dedinách 
na Slovensku mládenci obradne ”pocho-
vajú” basu, symbol dedinských tancova-
čiek. Dedinská pospolitosť sa zúčastňuje 
symbolického humorného pohrebu. Po 
veselom fašiangovom období nastáva čas 
pôstu. Ten začína na Popolcovú stredu (lat. 
Dies cinerum) , ktorá pripadne tento rok 
na 1. marec 2017. Popolcová streda je jed-
ným z dvoch dní prísneho pôstu, druhým 
je Veľký piatok, deň smrti Ježiša Krista. V 
katolíckej cirkvi sú veriaci v tieto dni po-
vinní nejesť mäso a dosýta sa môžu najesť 
len raz za deň. Veľa veriacich zachováva aj 
prísny pôst o chlebe a vode.  V minulosti 
to bol čas, kedy ľudia pojedli mäso z kon-
coročných a januárových zabíjačiek a ešte 
neprišiel čas mláďat kôz, či barančekov. 
Preto jedli väčšinou kaše, strukoviny, kyslú 
kapustu. Kresťanská liturgia potvrdzova-
la životný štýl pôstu v tomto predjarnom 
období. V pôste zvýrazňovala a hľadala 
múdre sebaobmedzenie v záujme sebaza-
chovania v psychickom i fyzickom zmysle. 
Odľahčuje sa nielen duši, ale aj telu a naj-
viac srdcu, ktoré si nemôže ani na chvíľu 
oddýchnuť a musí pracovať permanentne. 
Kresťania si v pôstnom období pripomí-
najú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho 
smrti na kríži, preto sa v tomto čase neko-
najú sobáše ani zábavy. Chrámové rúcho 
(ornát) je, podobne ako v advente, fialovej 
farby.  Popolcová streda je v rímskokatolíc-
kom liturgickom kalendári prvý deň pôst-
neho obdobia. Nasleduje štyridsaťdňový 
pôst spolu so šiestimi nedeľami. Nedeľa sa 

do pôstneho obdobia nezapočítava preto, 
lebo sa za pôstny deň nepovažuje. Z časo-
vého hľadiska teda Popolcová streda pripa-
dá na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou 
(40 dní od Kvetnej nedele). Pre každý rok 
platí iný dátum Veľkej noci, čo ovplyvňuje 
aj stanovenie dátumu Popolcovej stredy. 
Obdobie 40 dní je možné symbolicky spá-
jať s viacerými udalosťami: 40 dní sa postil 
Ježiš po svojom krste v rieke Jordán, 40 dní 
trvala cesta Izraelitov cez púšť, 40 dní tr-
val Mojžišov pôst na hore Sinaj. Názov dňa 
Popolcová streda pochádza zo zvyku páliť 
palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z mi-
nulého roka. Takto získaný požehnaný po-
pol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej 
stredy, kedy sú veriaci poznačení popolom 
na čelo. Poznačenie popolom je sprevádza-
né slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach 
sa obrátiš“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“  
Tieto slová nám pripomínajú, že náš život 
na tejto zemi je pominuteľný. Boh s týmito 
slovami poslal Adama preč z raja. Ale tie-
to slová nás nemajú robiť ustráchanými (= 
nemáme mať strach). Chcú nám dať novú 
silu, obrátenie a možnosť začať nový lep-
ší život. To nám pripomína aj druhá veta, 
ktorú kňaz pri poznačení popolom hovorí: 
„Obráťte sa a verte evanjeliu“. Je to symbol 
pokánia. Popol je znakom pominuteľnosti 
(zmiznutia)  niečoho, čo ostane po ohni a 
sa celkom ľahko rozsype a stratí. Popol je 
tiež znakom očistenia. V minulosti sa po-
polom umývalo. Popol je aj znakom rastu. 
Popol z pece sa sypal na pole ako hnojivo 
pre nový rast. To znamená, že Popolcová 

Popolcová streda streda, popolcový kríž, nás vovádza do 
pokánia a nového života. Symbol popola 
sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu 
našich predkov, čiže sypanie si popola na 
hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. 
Stále je zvyk hovoriť, keď človek urobí chy-
bu, že si teraz „sype popol na hlavu“, aby 
napravil, čo spôsobil a pokazil a vyprosil 
si tak od Pána Boha odpustenie. Obrad sy-
pania popola na hlavu v prvý pôstny deň 
sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne 
to bol obrad vyhradený len pre veľkých a 
verejných hriešnikov, ktorí v tento deň za-
čínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do 
chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si 
na hlavu popol. Neskôr podobným spôso-
bom začínali svoje pokánie nielen verejní 
kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie 
popola na hlavu sa stalo všeobecným sym-
bolom rozhodnutia nastúpiť na cestu po-
kánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad 
udomácnený v mnohých oblastiach zá-
padnej Európy. Koncil v Benevente v roku 
1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom 
sypanie popola na hlavu sa nahradilo zna-
čením na čelo. Od 11. storočia prijímajú už 
všetci veriaci popolcový kríž. Pre mnoho 
kresťanov predstavuje Popolcová streda 
pripomienku vlastnej konečnosti a cieľa či 
smerovania vlastného života, vyznačuje sa 
teda pokáním. Nasledujúce dni nás prive-
dú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, 
smrť a zmŕtvychvstanie Pána. Pripomína 
pominuteľnosť pozemského života - všetko 
sa raz pominie a my zomrieme. Sme pút-
nikmi na tomto svete, ktorí nesmú zabud-
núť na svoj pravý a konečný cieľ.  

  AM

V roku 2016 sa narodilo 22 detí, zomrelo 25 
občanov. Počet uzavretých sobášov bol 12. Do 
obce sa prisťahovalo 27 ľudí. Odsťahovalo sa 34. 
K 31. 12. 2016 malo Strečno 2617 obyvateľov.
Počet obyvateľov nad 80 rokov:   65
Počet obyvateľov nad 85 rokov:   24
Najstarší občania (starší ako 90  rokov): 
  Otília Pristachová  (1921)
  Jozefína Obertová (1922)
  Etela Jakubcová     (1924)

Narodení
Tereza Horváthová .....................................08. 01
Matias Jileček ..............................................18. 01
Jakub Sinak .................................................11. 02.
Katarína Ceterová ......................................02. 03.
Sára Adamčíková .......................................05. 03.
Adela Hodermarská ..................................27. 04.
Dana Buchtová ...........................................11. 05.
Elena Alexandra Grzeszczyk ....................08. 06.
Veronika Putirková ...................................28. 06.
Peter Podkopčan ........................................29. 06. 
Pavol Podkopčan .......................................29. 06.
Martin Kadaši ............................................07. 07.
Matej Rosina...............................................02. 08.

Karin Lichnerová .......................................23. 08.
Ema Mazáková ...........................................03. 09.
Matej Turoň ................................................10. 10. 
Tadeáš Klocáň ............................................10. 10.
Lea Ševčíková .............................................16. 10.
Marián Mališ ..............................................07. 11.
Vanda Ruček...............................................04. 12.
Aneta Štadániová .......................................08. 12.
Tereza Venglořová .....................................24. 12.

Zomrelí
Anna Verešová (1922) ...............................22. 01.
Marián Klocáň (1975) ...............................28. 02.
Agneša Cigániková (1933) .......................29. 02.
Pavol Melo ((1924) ....................................06. 03.
Pavol Oberta (1938) ..................................20. 03.
Anna Melová (1946)..................................08. 06.
Pavol Klocáň (1938) ..................................14. 06.
Ondrej Hanuliak (1941) ...........................21. 06.
František Hanuljak (1955) ........................23. 06.
Dušan Hlávka (1954) ................................03. 07.
Emília Hanuljaková (1933) ......................12. 07.
Ladislav Dugovič (1939) ...........................26. 07.
Zdeno Ilovský (1953) ................................11. 08.
Marta Ilovská (1947) .................................16. 08.

Žofia Tavačová (1948) ...............................20. 08.
Michal Ďurik ((1928) ................................25. 08.
Terézia Obertová (1927) ...........................06. 09.
Kamil Ilovský ((1946) ...............................07. 09.
Jozef Bukovinský (1989) ...........................02. 10.
Jozef Hrdý (1955) ......................................07. 10.
Rudolf Oberta (1951) ................................17. 10.
Ján Trnovec ((1955) ...................................05. 11.
Blažej Melo (1952) .....................................09. 12.
Silvester Oberta (1930) .............................12. 12.
František Melo (1925) ...............................31. 12.

Sobáše
Marián Taraba a Iveta Ondáková  ...........05. 02.
Ivan Tavač a Iveta Mikulcová ...................31. 03.
Michal Bolibruch a Jana Púčková ...........23. 04.
Lukáš Marek a Lucia Hreusová ................11. 06.
Ing. Michal Gottas a Bc. Eva Mikulcová 23. 07.
Ing. Jozef Lievaj a Milada Lievajová ........11. 08.
Dávid Židuliak a Jana Obertová ..............20. 08.
Juraj Vrábel a Katarína Trnovcová ..........27. 08.
Stanislav Zátek a Monika Kadašiová .......27. 08.
Miroslav Surma a Jana Šusteková ............03. 09.
Ivan Matejovie a Darina Mojská ..............23. 09.
Marián Magoč a Mgr. Jana Zemanová....24. 09.

Štatistika obce za rok 2016
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Žiadosť o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku bola zaslaná na ria-
diaci orgán pre operačný program Kvalita 
životného prostredia – Ministerstvo ži-
votného prostredia.

OP KŽP predstavuje programový doku-
ment SR pre čerpanie pomoci zo štruktu-
rálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v 
oblasti udržateľného a efektívneho využí-
vania prírodných zdrojov, zabezpečujúce-
ho ochranu životného prostredia, aktívnu 
adaptáciu na zmenu klímy a podporu 
energeticky efektívneho nízkouhlíkového 
hospodárstva.

Rozhodnutím Ministerstva životného 
prostredia z 10. 11. 2016 nám bol z celko-
vých oprávnených výdavkov 398 685,73 
Eur schválený nenávratný finančný prí-
spevok 378 751,44 Eur (95%).

Náš projekt vychádzal z aktuálneho sta-
vu, keď systém triedeného zberu vykazuje 
nízku účinnosť. 

Obec nemá vybudovaný zberný dvor a 
kontajnery na drobný stavebný a objemný 
odpad sú zhromažďované na otvorenom 
pozemku, ktorý je predmetom výstavby a 
tiež nedisponujeme žiadnymi  dopravný-
mi prostriedkami slúžiacimi na naklada-
nie s komunálnym odpadom a triedeným 
zberom odpadu. 

Výstavba zberného dvora v obci Strečno, 

za účelom zvýšenia kapacity triedeného 
zberu komunálnych odpadov vznikajú-
cich v záujmovom území, je v súlade so 
zákonom o odpadoch - zákon č. 79/2015 
Z.z. 

Zberný dvor bude v centrálnej časti 
obce pri obecnom úrade. Hlavný vstup 
je situovaný zo severovýchodnej  strany s 
napojením dvora na verejnú komuniká-
ciu. Celý komplex je situovaný na voľnom 
pozemku, bez obmedzujúcich susediacich 
budov. Objekt pozostáva z troch základ-
ných plôch: plocha pre stavebný odpad, 
plocha pre zelený odpad a plocha určená 
na veľkoobjemový odpad. Účelom stav-
by je vybudovanie centrálnej skladovacej 
plochy, kde sa bude odpad triediť, sklado-
vať a následne bude odvážaný oprávne-
nou osobou (organizáciou) na likvidáciu, 
prípadne ďalšiu recykláciu.

Dielo bude pozostávať zo stavebných a 
prevádzkových objektov: 

1. SO 01 - montovaná hala 10,0 x 15,0 m. 
Hala bude slúžiť ako garáž pre navrhova-
né strojné vybavenie. 

2. SO 02 – oplotenie. Areál bude oplote-
ný  a vstup do areálu  zabezpečený jednou 
posuvnou elektrickou bránou a jednou 
otváracou  bránou a bráničkou.

3. SO 03 – NN prípojka. Predmetom 
je riešenie káblového napojenia objektu 

V rámci programu Inrerreg V-A 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slo-
vensko na realizáciu mikroprojektov z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(ERDF) sme podali individuálny mikro-
projekt. Z hľadiska všeobecných zásad 
programu sú jeho aktivity zamerané na 
posilnenie a rozvoj prírodného a kultúr-
neho dedičstva, ktoré by mali tiež gene-
rovať rozvojový potenciál v budúcnosti.

Cezhraničným partnerom i v tomto 
projekte je už tradične poľské Jaworze.

Projekt je predovšetkým malou investí-
ciou v oblasti infraštruktúry turistiky, 
športu a ochrany životného prostredia, 
pretože zámerom žiadateľa – obce Streč-
no je využiť ponúkané prostriedky na 
dielo, ktorého hodnota bude zachovaná 
a vzhľadom na profesionálne vyhotove-
nie bude slúžiť dlhodobo. 

Rieši takisto informovanosť o prírod-
nom a kultúrnom dedičstve a vytvára 
ďalší rozmer na ich ochranu a zachova-

Úspešné projekty

Zberný dvor Strečno 

montovanej haly a napojenie el. motora 
oplotenia.

Kontajnery zberného dvora budú urče-
né na zber komunálneho odpadu: 

a) drobný stavebný odpad
b) biologicky rozložiteľný odpad (zelený 

odpad) 
c) veľkoobjemový odpad (starý náby-

tok,...) 
d) textil a šatstvo 
Kontajnery pre zber budú uložené na 

spevnenej ploche – železobetónovej do-
ske. 

Projekt Zberný dvor Strečno taktiež rie-
ši  jeho strojné vybavenie. Nadobudneme 
ním: 

• traktor  1 ks 
• čelný nakladač; paletizačné vidly; mul-

ti-lopata   po 1 ks 
• hákový kontajnerový nosič   1 ks 
• naťahovací kontajner na drobný sta-

vebný odpad 6 m3 - 2 ks 
• naťahovací kontajner na objemný a 

biologicky rozložiteľný odpad 12,5 m3                                         
3ks 

• drvič biologicky rozložiteľného odpa-
du -1 ks 

• cestná váha do 30 t, 8 metrov (na váže-
nie KO) - 1 ks 

• naťahovací uzavretý kontajner na textí-
lie a šatstvo - 1 ks

Dôležitou súčasťou efektivity projektu 
budú tiež aktivity na zvyšovanie environ-
mentálneho vedomia a podpora informo-
vanosti obyvateľstva a propagácie triede-
ného zberu odpadov pri zdroji a v oblasti 
zhodnocovania odpadov. 

Termín realizácie: 04/2017 – 02/2018

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia krás Strečna a okolia
nie propagáciou a prehĺbením vedomos-
tí o konkrétnych cieľoch a navštívených 
miestach.

Hlavným cieľom projektu  je rozší-
rením existujúceho systému náučných  
chodníkov a vybudovaním rozhľadne na 
kopci Špicák - na najvhodnejšom mieste 
v katastri  zvýšiť záujem turistov a cyklo-
turistov o spoznávanie prírodných krás. 
Zároveň zabezpečiť možnosť byť priamo 
informovaný o navštívenom mieste, tra-
se a zaujímavostiach, ktoré nezaintereso-
vaný nevníma. 

Projekt pozostáva z troch úloh:
1.Rozšírenie a modernizácia náučné-

ho chodníka
Označenie novej 3 km dlhej vetvy NCH 

strečnianskym chotárom značkami a 
malou architektúrou oboznamujúcou o 
zaujímavostiach navštíveného priestoru 
(infotabule  a oddychové lavičky). Tabu-
le budú umiestnené na miestach centrál-
nych vetiev náučného chodníka a naj-

vyššieho počtu turistov  - v centre obce 
a na parkovisku pod hradom.  Lavičky 
budú miestom pre oddych na trase na 
Špicák, kde bude umiestnená rozhľadňa 
a prístup je stredne namáhavý.

Cyklostojany budú doplnené k exis-
tujúcim oddychovým prístreškom na 
náučnom chodníku (4 ks) , ktoré sú na 
hlavnej cyklotrase chrbtom lúčanskej 
Malej Fatry v katastri obce. 

Malá architektúra je navrhnutá z prí-
rodných materiálov autorizovaným 
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pracoviskom s použitím ekologických 
náterov.

Chodník bude značený výzvou predpí-
saným spôsobom netoxickými farbami, 
typovými turistickými značkami pre 
NCH, ktoré budú značiť novú vetvu a 
tiež bude doplnené značkovanie a obno-
va malej architektúry existujúceho NCH, 
ktorý predstavuje dĺžku cca 13 km.

2.Turistická rozhľadňa
Vybudovanie rozhľadne na trase NCH 

a na mieste s najlepšími rozhľadový-
mi pomermi na zaujímavosti, atrakcie 
a kultúrne pamiatky Strečna a regiónu.  
Drevená rozhľadňa s výškou cca 8,5 m  je 
projektovaná s ohľadom na dané terén-
ne možnosti a potreby prezentácie. Jej 
umiestnenie na kopci Špicák je najopti-
málnejším z hľadiska turistickej dostup-
nosti, výhľadových pomerov a blízkosti 
miestnych turistických zaujímavostí a 
atrakcií. Dosažiteľná bude z dvoch  prí-
stupových miest (centrum obce, par-
kovisko pod hradom), ktoré budú i za-
čiatkom novej, v predkladanom projekte 
riešenej trasy. Jej výška nenarúša priro-
dzené podmienky a prispeje k estetic-
kému dojmu prezentovaného územia.  
Rozhľadňa sa stane významným prvkom 
ponuky miestneho turistického ruchu, 
ktorý má medzinárodný význam a je 
umiestnená na značkovanej turistickej 
trase, s prepojením na cezhraničné tu-
ristické destinácie v poľsko- slovenskom 
pohraničí.

3. Výmenný pobyt
Dvojdňový pobyt žiakov, zástupcov 

samosprávy a subjektov CR z Jaworze v 

Projekt Deväťdesiat rokov ochotnícke-
ho divadla v Strečne, ktorého realizácia je 
plánovaná na leto tohto roku,  bol poda-
ný cez dotačný systém Ministerstva kul-
túry zabezpečovaný Fondom na podporu 
umenia 21. 11. 2016 v rámci programu 
4.3.2. Neprofesionálne umenie.

Je kvalitatívne vyšším stupňom ocene-
nia doterajšej práce ochotníckeho súbo-
ru, riadeného kultúrnou komisiou žiada-
teľa – obce Strečno. 

Významné úspechy súboru s deväť-
desiatročnou tradíciou sú príležitosťou 
oslavy súboru, ktorý svoju činnosť zapo-
čal v čase, keď dochádzalo k zvyšovaniu 
národného povedomia, spoločenskej 
angažovanosti práve naštudovaním diel 
slovenských klasikov. 

V projekte okrem retrospektívy vývoja 
súboru a predstavení je plánované naštu-
dovanie hry Jozefa Gregora Tajovského, 
ktoré odohrajú divadelníci v špecifickej 
atmosfére stredovekej dediny pod hra-
dom Strečno. 

Deväťdesiat rokov ochotníckeho divadla v Strečne 

Projekt bude v prevažnej miere zabez-
pečovaný členmi súboru a žiadateľom. V 
jeho rámci je tiež plánované zorganizo-
vanie spoločenského programu v kultúr-
nom dome, spojeného s ocenením práce 
divadelníkov, kultúrnymi vložkami čle-
nov súboru a ich hostí.

Rozhodnutím riaditeľa FPU z 20. 1. 
2017 bola projektu pridelená suma 2500 
Eur., ktorá bude spolu s min. 5 % - nou 
spoluúčasťou obce využitá na vydanie 
propagačného bulletinu pri príležitosti 
okrúhleho výročia, tlač plagátov a po-
zvánok a na výrobu divadelnej scény a 
zabezpečenie rekvizít a krojov na hru a 
spoločenský program.

Ing. Pavol Albrecht
projektový manažér obce

Strečne pri príležitosti ukončenia inves-
tičných aktivít v predkladanom projekte 
(45 osôb).

Delegácia cezhraničného partnera 
bude  mať spoločný program s adek-
vátnymi zástupcami z obce Strečno (40 
osôb). Program pobytu bude pozostávať 
z prehliadky výstupov projektu formou 
celodenného výletu náučným chodní-
kom strečnianskym chotárom s precho-
dom cez novovytvorené úseky a zastave-
ním sa na rozhľadni.

Program akcie bude zahŕňať tiež vstupy 
do miestnych turistických zaujímavostí - 
hrad, plte, na získanie celkového obrazu 
o ponuke žiadateľa a jeho prínose pre 
podporu cezhraničného a medzinárod-
ného cestovného ruchu, zamestnanosti, 
krajinotvorby  a zabezpečenie trvaloudr-
žateľného rozvoja.

Projekt Modernizácia a nový rozmer 
sprístupnenia krás Strečna a okolia bol 
podaný na úrad Žilinského samospráv-
neho kraja - správcu Fondu mikropro-
jektov na poľsko-slovenskom pohraničí 
v rámci programu INTERREG V-A Poľ-
sko – Slovensko 2014 – 2020, v septem-
bri.

Rozhodnutím výboru pre mikropro-
jekty zo dňa 7. decembra 2016 bol náš 
projekt schválený na realizáciu v celko-
vej sume 36 418,88 Eura so spolufinan-
covaním 30 956,04 Eura z prostriedkov 
ERDF (85%) 3641,88 Eura (10 %) zo 
štátneho rozpočtu a 1820,96 Eura (5%) 
z vlastných prostriedkov.

Termín realizácie: 03. 2017 – 01. 2018

Jednoduché pozemkové 
úpravy – oznam

Oznamujeme občanom, že v priebehu 
mesiaca apríl sa uskutoční Valné zhro-
maždenie účastníkov Jednoduchých 
pozemkových úprav (JPÚ) Strečno, v 
lokalite Kamenné. O presnom termíne 
stretnutia budeme informovať prostred-
níctvom webovej stránky obce, zverejne-
ním na úradnej tabuli a obecným rozhla-
som. 

Prvá pltnícka 
a raftingová  

spol. s r.o., Strečno

Príjme väčší 
počet pltníkov

Finančne zaujímavá sezónna pracovná 
príležitosť pre študentov, zmenárov, ne-
zamestnaných a pod. 

Predpoklady: vek nad 18 rokov, dobrý 
zdravotný stav, komunikatívnosť

Znalosť AJ, NJ vítaná
Tel.: 0907 196 999

Email: info@plte-strecno.sk
Web: www.plte-strecno.sk
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   Z našej školy Miroslava Klučiariková

Január
V januári sa naši žiaci, zapojení do ce-

loslovenskej súťaže pre 2. – 5.ročník, 
dozvedeli výsledky veľkého súboja o 
najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – 
Všetkovedko. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov 
a najviac bodov vo svojej kategórii získala 
Larika Prieložná (3.r.), ktorá sa pýši titu-
lom Všetkovedko školy. 

Žiaci 2. – 4.ročníka sa rozhodli lúskať 
príbehy, zažiť dobrodružstvo s rozprávko-
vými postavičkami a odkrývať tajomstvá 
sveta. Zapojili sa do súťaže Čitateľský orie-
šok, kde si precvičili čítanie s porozume-
ním, vnímanie medzipredmetových vzťa-
hov a logické myslenie. Vo výtvarnej časti 
museli zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva 
príbehy do jedného.

Naši piataci sa dozvedeli výsledky celo-
slovenského testovania žiakov 5. ročníka 
ZŠ. Srdečne blahoželáme! 

Priemerná úspešnosť žiakov 5. ročníka
 našej školy  v SR
SJL 70,4%  63,1%
MAT 74,1%  62,3%
21.1.2017 sa žiaci zapojení v projekte 

IKID pod vedením p. uč. Smetankovej a 
p. uč. Čičku zúčastnili workshopu v ZŠ 
Hôrky. V práci im pomáhal aj projektový 
mentor p. Kopásek. Na workshope od-
prezentovali  svoj nápad pred publikom 
a hodnotiacou komisiou. Týmto krokom 
bola ukončená 1. fáza projektu – generova-
nie nápadov. Nasleduje 2. fáza – prieskum 
trhu.

31.1. 2017 sa naša škola, konkrétne žia-
ci 7.-9. ročníka, zúčastnili divadelného 
predstavenia pod názvom Hamlet. Jed-
na z najznámejších divadelných drám W. 
Shakespeara v prevedení bratislavských 
hercov zaujala hlavne svojím humorom 
a reakciami na aktuálne témy, ktoré boli 
blízke najmä deťom. 

Február
1.2. 2017 žiaci 1. stupňa súťažili v ka-

tegórii poézia a próza v recitačnej súťaži 

Hviezdoslavov Kubín. Prednes hodnotila 
porota: p. uč. S. Brünnová, J. Pratáková, K. 
Novotná.

Umiestnenie:
Poézia:
1.miesto- Nelka Pratáková (3.r.)
2.miesto- Peťko Mojský (4.r.)
3.miesto- Larika Prieložná (2.r.)
Próza:
1.miesto- Viktória Benedigová (3.r.)
2.miesto- Samuel Oberta (4.r.)
3.miesto- Alenka Dubovská (2.r.)
Ďalší zúčastnení žiaci: Lea Hanuliaková 

(2.r.), Tobias Kavka (2.r.), Zuzka Martin-
čeková (3.r.), Kristínka Zajacová (4.r.), So-
fia Obertová (4.r.), Sabinka Čišková (4.r.), 
Adam Klocáň (4.r.).

1.2.2017 sa uskutočnil Hviezdoslavov 
Kubín aj na 2. stupni. Prednes hodnotili: 
E. Trnovcová, M. Klučiariková, V. Slovaček.

Poézia 1.kategória (5.-6. ročník):
1.miesto- neudelené

Miško Cvacho (6.r.)
Poézia 2.kategória (7.-9. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto-Lujzička Klocáňová (8.A)
3.miesto- Natália Frašková (8.B)
Próza 2.kategória (7.-9. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto- Dominik Hurka (8.B)
3.miesto- neudelené
Ďalší zúčastnení žiaci: Boženka Šmidová 

(5.r.), Peťka Honková (6.r.), Angelika Mar-
tiniaková (6.r.), Kristínka Špirková (8.B).

Ďakujeme za knižné ceny Rade rodičov 
pri ZŠ Strečno.

3.2.2017 – sa konal 8. reprezentačný ples 
ZŠ SNP Strečno.

6. - 10.2.2017 sa uskutočnil lyžiarsky 
kurz žiakov 7. ročníka vo Valčianskej do-
line. Naši žiaci sa učili lyžovať v príjemnom 
prostredí Malej Fatry neďaleko Martina 
pod vedením inštruktorov a pedagógov 
školy. Žiaci mali možnosť zdokonaliť svoje 
lyžiarske zručnosti, zažiť veľké množstvo 
radostných chvíľ a v neposlednom rade 
súťažiť v lyžiarskom zjazde. Najrýchlejším 

lyžiarom kurzu sa stal Jakub Mičlo.
10.2. 2017 sa konalo školské kolo che-

mickej olympiády. Zúčastnilo sa jej 5 
žiakov - Margarétka Kadašiová, Kristín-
ka Tarabová, Kristínka Verešová, Martin 
Stráňavčin a Robo Melo (9.r.). Úspešní rie-
šitelia postupujú do okresného kola. 

15. 2. 2017 prebehol už tretí ročník inter-
netovej tímovej matematickej súťaže Ma-
tematický expres. Štvorčlenné tímy žiakov 
si pri nej merajú sily pri počítaní matema-
tických úloh so žiakmi z celého Slovenska 
a Česka. Našu školu zastupovali: 7.r. – Si-
monka Sapietová, Ninka Franeková, Mir-
ko Jánešík, Jakub Mičlo. 9.r. – Kristínka 
Tarabová, Rebeka Dudusová, Margarétka 
Kadašiová, Daniel Klimo. 

Jarné prázdniny sú od 27. februára do 
3.marca 2017.

Pripravované akcie:
24.2.2017 - tradičná akcia Rady rodičov 

pri ZŠ Strečno- KARNEVAL.

2.miesto- Eliška Kováčová (5.r.)
3.miesto- Emmka Troščáková (6.r.)
Próza 1.kategória (5.-6. ročník):
1.miesto- neudelené
2.miesto- Tamarka Prieložná (5.r.)
3.miesto- Elenka Kazimírová (5.r.), 
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Lyžiarsky kurz
Na lyžiarskom pekne bolo,
dobre sa nám lyžovalo.
Občas sme aj popadali,
druhí nám hneď pomáhali.
Jedla sme mali ako raj,
ale niekomu to nechutilo vraj.
Čaj sme mali tiež,
chutil.... no veď vieš.
Na vlek sme išli,
hneď sme z neho „drisli“.
Na konci sme sa zbalili,
pomaly sa lúčili.
(Jakub Mičko, Terezka Kopás-

ková, Mirko Janešík, 7.r.) 
Lyžiarsky

Prvý deň sa radujeme,
na svahu už lyžujeme.
O pol jednej obed zjeme,

Čas nezastavíme. Odohrali sme v našej 
obci posledné predstavenie Robina Haw-
dona Dokonalá svadba a mne, milí diváci, 
prichodí 

úprimne a zo srdca Vám poďakovať za 
Váš záujem o naše predstavenia. Ochotníc-
ke divadlo je veľmi náročné na čas. Aj keď 
sme poctivo cvičili štyri mesiace, do samé-
ho konca sme mali obavy, ako to dopad-
ne. Bola to veľmi náročná hra, nervy sme 
mali na prasknutie pri každom predstave-
ní. Naši herci , ale aj všetci ochotníci, ktorí 
nám pomáhajú, aby naše predstavenia mali 
určitú kultúrnu úroveň , si zaslúžia z mojej 
strany obdiv a poďakovanie. Dostávame 
sa do povedomia širokej diváckej priazne. 
Už to nie sú len diváci z našej obce , ale 
do nášho kultúrneho stánku prichodia di-
váci zo širokého okolia. Priaznivcov máme 
aj v hosťujúcich obciach . Vďaka nášmu p. 
starostovi sme tento rok v Nededzi hrali 
dve predstavenia pre divákov zo štyroch 

Poďakovanie ochotníkov

obcí. Spokojnosť a radosť, ktorá vyžaruje 
z divákov , nám dáva zabudnúť na všetky 
problémy, ktoré počas celej sezóny máme. 

po chate pobehujeme.
Plné kufre, tašky nabalené,
dievčatá sú  unavené.
Chalani nespia ani do tretej 
rána,
o 7.30 budík nám vyzváňa.
Chvíľu potrvá, kým sa všetci 
oblečú,
dlhšie trvá, kým sa lyžiarky na-
vlečú.
Keď vyjdeme z chaty,
utekáme na raňajky.
Keď prídeme, zaľahneme naj-
menej na hodinu,
nezostáva nám už iné, len chy-
tať wifinu.
Keď sa nám nič nechce, každý z 
nás sa ulieva.
Miro vlezie do skrine, ten nám 

aspoň zaspieva.
(Viktória Tarabová, Anetka 

Škripková, 
Martinka Klocáňová 7.r.)

Lyžiarsky 
Na lyžiarskom super bolo,
odísť sa nám nechcelo.
Ako sme sa vybalili,
z kopca sme sa kotúľali.
Obed veľmi dobrý bol,
každý z nás všetko dojedol.

Z vleku sme vyšli,
svah sme  rýchlo zišli.
Na izbe sme srandu mali,
dlho sme nezaspali.
Ráno zobrať si lyže, kabát,
hneď do kopca šliapať.

(Nikolka Dugovičová, 7.r.)

Lyžiarsky kurz
Zbalíme palice, lyžiarky a lyže,
zo všetkého, čo nosím, ma bo-
lia kríže.
Na druhý deň vyrážame,
všetci sa už usmievame.
Šoférovi kufre podávame,
pomaličky do  busu nasadáme.
A keď už sme v autobuse,
všetci sa zabávame v jednom 
kuse.
Do Perúna sme už prišli,
vybaliť sme sa hneď išli.
Bolo nám super, bolo nám fajn,
pritom sme spoznali aj Val-
čiansky raj.
(Ninka Franeková, Erik Kubo, 

Zorka Obertová, 
Monika Zaťurová, 7.r.)

Ďakujem našej obci za podporu a vytvá-
ranie podmienok pre našu ochotnícku 
činnosť. Tento rok si pripomíname 90. 
výročie založenia ochotníckeho divadla v 
našej obci. Naši predkovia dokázali v ťaž-
kých podmienkach tvoriť dve až tri pred-
stavenia za rok a keby nebolo ich nadšenia, 
dnes by sme sa nemohli pochváliť týmto 
výročím. Čaká nás veľa práce. Chceme pri-
praviť divadelné predstavenie  pre širokú 
verejnosť v amfiteátri pod hradom Streč-
no a pre žijúcich ochotníkov a pozvaných 
hostí galavečer  ako poďakovanie za rozvoj 
ochotníckeho divadla u nás. 

Aby bolo toto výročie na úrovni, nie je 
ľahostajné ani našej obci. Finančnou dotá-
ciou a projektom z FPU / Fondu na podpo-
ru umenia/ dáme nášmu výročiu dôstojný 
priebeh. 

Verím, že to bude dostatočné poďako-
vanie pre všetkých  ochotníkov , ktorí sa  
zaslúžili o udržanie tejto kultúrnej tradície 
v našej obci.

Marta Pristachová 
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Dňa  4.2.2017 sa konala výročná členská 
schôdza MS SČK v Strečne, ktorej sa zú-
častnilo 70 členov.  Niektorí sa ospravedl-
nili, lebo boli chorí alebo odcestovaní.

Schôdze sa zúčastnili nasledovní hostia:
-zástupca starostu obce Strečno p. Beáta 

Badibangová, ktorá odovzdala Zlaté pla-
kety nasledovným darcom krvi :  Miroslav 
Melo, Martin Melo, Jana Klocáňová a Peter 
Sinák.

- riaditeľ p. Reguli z neziskovej organi-
zácie v Žiline. Prítomných informoval o 
otvorení seniorského centra v Strečne na 
Ul. SNP

- riaditeľ SČK v Žiline PhDr. Martin Br-
ňák, PhD. informoval, že SČK Žilina otvá-
ra od 8.2.2017 kurz opatrovania. Kurz trvá 
do 4.4.2017. Cena kurzu je 330,- €.  Neza-

MS SČK Strečno

Po roku sme sa my, členovia Jednoty 
dôchodcov, zišli 16. februára 2017, aby 
sme zhodnotili, ako sa darí našej základ-
nej organizácii. Niekde som čítala takúto 
myšlienku: „Ak aj odídete do dôchodku, 
nedovoľte, aby aj váš duch odišiel do dô-
chodku.“ A veru, naše aktivity v minulom 
roku sú dôkazom, že náš duch do dôchod-
ku neodišiel. 

Zorganizovali sme tri zájazdy, boli sme 
sa kúpať v Rajeckých Tepliciach a boli 
sme tiež na týždennom liečebnom poby-
te v Nimnici. Zúčastnili sme sa okresných 
športových hier, mali sme dve „gulášky“ - 
jednu našu vlastnú, na druhú sme boli po-
zvaní do Stráňav. Zorganizovali sme Deň 
matiek a otcov, Mesiac úcty k starším, kedy 
sme si urobili výstavku „Naše šikovné ru-
čičky“ a tiež kurz studených mís. 

Pravidelne pomáhame obci pri hodoch a 

mestnaným môže kurz preplatiť úrad prá-
ce. Certifikát je vydaný v cudzom jazyku a 
platí v celej EU. Kurz je možné absolvovať 
aj popri zamestnaní. V prípade záujmu sa 
kontaktujte  na tel. č. : 041 7233225 p. Br-
ňák.

P o ď a k o v a n i e 
Dňa 22.12.2016 sa konal II. ročník Via-

nočného koláčika. Všetkým, ktorí radi 
darovali zo svojich napečených koláčikov, 
veľmi pekne ďakujeme.

P ú ť  n a  S t a r é   h o r y
Dňa 1.4. 2017 sa uskutoční púť na Sta-

ré hory. Odchod autobusu je o 7.00 hod. 
od hornej COOP Jednoty. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť u p. Vojvodovej tel. č.: 
0905727835.

Výbor MS SČK Žilina /zo/

Zase o rok starší...
Behu oslobodenia, zúčastnili sme sa brigá-
dy pri upratovaní zrekonštruovanej špor-
tovej haly na Radinovom. Už štvrtý rok 
udržiavame ostrovček pri dolnej autobuso-
vej zastávke. Neodmysliteľné miesto majú 
v obci aj vystúpenia  našej  Jesienky, ktorá 
okrem iného vlani  vystupovala aj na do-
žinkách v Horných Tošanoviciach.  Taktiež 
sme vystupovali na adventnom koncerte v 
Žiline, prvýkrát pod vedením Libora Meš-
ka. Boli sme sa zabaviť na fašiangovej zá-
bave v Slovakii v Žiline, ktorú každoročne 
organizuje OO JDS Žilina.

Mladosť a staroba tvoria rub a líce jednej 
mince a tiež jedného ľudského života. Hoci 
terajšia doba je viac naklonená a očarená 
mladosťou, našimi aktivitami chceme uká-
zať, že seniorsky vek sa nemusí len odžiť, 
ale aj užiť.

H. Kuzmányová

Poviedkový film o problémoch pri združ-
stevňovaní slovenskej dediny z roku 1961 
je možné od 18. júla, kedy bol zverejnený 
na Youtube, zhliadnuť prostredníctvom 
tohto prehliadača. Odhliadnuc od deja je 
zaujímavý prostredím, v ktorom bol na-
krúcaný.

Režisér Jozef Medveď využil práve exte-
riéry Strečna a okolitých dedín. V tomto 
prípade však na rozdiel od Dračieho srdca 
či pokračovania vojnovej epopeje Oslobo-
denie, kde bolo zvolené Strečno kvôli prí-
rodným či historickým zaujímavostiam, 
vidieť konkrétne vtedajšiu zástavbu „starej 
dediny“, či práve v tom období dokončené 
diela – pamätník, most, novú cestu poza 
obec a aj detské ihrisko na Majeri. 

Sú ešte pamätníci, ktorí atmosféru fil-
movania, v tom čase zrejme veľmi vzácnu, 
zažili.  Nielen pre nich, ale asi pre každého 
bude zaujímavé pozrieť si nielen Strečno, 
ale aj Nezbudskú Lúčku či Varín na prelo-
me šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. 

Tri razy svitá ráno ponúkne ešte mno-
hým známe obrazy i pripomenie, že práve 
v tomto prostredí účinkovali takí herci ako 
Jozef Kemr, Jozef Brodský, Slavo Záhrad-
ník, Emil Horváth st., či Ľudovít Króner.

/pa/

Tri razy svitá ráno
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Prekategorizovanie DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor bol na základe 

žiadosti v zmysle § 33 zákona č. 314/2001  
o ochrane pred požiarmi Krajským riadi-
teľstvom hasičského a záchranného zboru 
v Žiline zaradený do kategórie „B“. Zara-
denie do vyššej kategórie bude znamenať 
okrem z toho plynúcich povinnosti i vyšší 
príspevok na činnosť zboru.

Ministerské stretnutie s hasičmi
V príprave „Projektu celoplošného roz-

17.decembra sa uskutočnila výročná 
členská schôdza, na ktorej sme hodnotili 
uplynulý rok a bol predložený plán na bu-
dúci rok. Výročnú členskú schôdzu sme 
spojili s posedením, kde sme sa s manžel-
kami, priateľkami zabavili pri spoločnej 
večeri a pri hudbe si aj zatancovali. 

V januári sa traja členovia zúčastnili 
okrskovej schôdze v Trnovom, kde infor-
movali o práci, ktorú náš zbor vykonáva. 

Mínusové teploty vonku využili naši 
členovia na výrobu ľadovej plochy, kde si 
mohli deti z našej obce zakorčuľovať alebo 
zahrať hokej. 

Pre veľký mráz v zariadení na Paseke pod 
hradom netiekla voda, naši členovia na ha-
sičskom aute dva krát vyviezli vodu v cis-
terne .Sme radi, že v obci máme hasičské 
auto, ktoré pomôže v núdzi, a je nápomoc-
né nie len pri požiaroch. 

Z činnosti DHZ STREČNO

miestnenia síl a prostriedkov hasičských 
jednotiek“ sa stretol s dobrovoľnými ha-
sičmi minister vnútra Róbert Kaliňák.  
Stretnutie pre Žilinský kraj sa uskutočnilo 
19. februára v Dome kultúry v Bytči. Zú-
častnili sa ho tiež členovia nášho DHZ, 
kde im bolo oznámené, že projekt pride-
ľovania zásahových áut, z ktorých jedno 
bolo pridelené i im, bol hodnotený ako 
veľmi úspešný. Z prostriedkov Európskej 
únie bolo ministerstvu vzhľadom na túto 
skutočnosť preplatených cca 80 % vynalo-

žených financií . Preto MV SR pristupuje k 
ďalšiemu zámeru na zvýšenie akcieschop-
ností hasičských zborov. Bude orientova-
ný na zlepšenie materiálneho vybavenia 
a takisto i na investičné projekty s cieľom 
skvalitnenia bázy zborov. V prvej etape 
môže náš zbor očakávať dodávku protipo-
vodňového vozíka a v prípade otvorenia 
možností pre podporu investičných záme-
rov budú môcť uvažovať napr. s  rozšíre-
ním hasičskej zbrojnice.

/pa/

Hradné bralo je téma o ktorej vie celé 
Slovensko. Cesta okolo Strečna je stále ne-
bezpečná. Spôsobuje to nielen profil úžiny 
ale aj stav dopravného koridoru. 

K prácam na hradnom brale je pravidel-
ne zvolávané stretnutie kompetentných, 
medzi ktorými samozrejme nechýba zá-
stupca obce. 

Na poslednom stretnutí  k pokračova-
niu sanačných prác 16. februára sa sta-
rosta Dušan Štadáni zúčastnil i s Pavlom 
Albrechtom, ktorý upozornil na blížiacu 
turistickú sezónu, ktorá bude pravdepo-
dobne prácami a obmedzeniami značne 
ovplyvnená a požadoval súčinnosť pri eli-
minácii dopadov na návštevnosť. Zástupca 
VÚC – vlastníka hradu tiež pripomenul, 
že si situáciu uvedomujú a predpokladajú 
negatívne vplyvy, ktoré reálne súvisia s ha-
varijnými okolnosťami. 

Starosta Strečna okrem požiadaviek na 
dopravné zabezpečenie počas víkendo-
vých odstávok, aby do  starej časti obce ne-
vchádzalo veľké množstvo „zablúdených“ 
áut a kamiónov upozornil i na súvisiace 
dopravné nebezpečenstvá v katastri obce. 

Predovšetkým na stav cestných mostov 

pri vstupe do obce a takisto na doprav-
né obmedzenia na moste nad výjazdom 
druhého tunela v smere do Vrútok. 

Na moste pri hrade bolo opakovane za-
znamenané uvoľnenie kusov betónov z 
prefabrikátov. Viackrát na to bolo upozor-
ňované médiami a aj posledný prípad bol 
zaznamenaný televíziou JOJ (odvysielané 

Nepredvídateľné dopravné problémy 
21. februára t.r.). 

Dušan Štadáni teda okrem ubezpečenia 
prítomných o ústretovosti miestnej samo-
správy pri riešení skalného brala vyzval 
kompetentných na hľadanie spôsobov eli-
minácie ohrozenia osôb a majetku na ďal-
ších problémových miestach práve počas 
dopravných výluk.   /pa/
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Počas tuhej zimy sa členovia miestneho poľovníckeho združenia museli intenzívne venovať prikrmo-
vaniu zveri v našom chotári.

Od 16. Januára bola inštalovaná vo ves-
tibule ŽSK výstava Príroda Žilinského 
kraja fotografa Tlačovej agentúry Slo-
venskej republiky Pavla Ďurču., 

Najstaršie fotografie na výstave sú z 
80. rokov minulého storočia, napríklad 
fotografia hradu Strečno ešte pred re-
konštrukciou. „Najmladšie sú z minulo-
ročnej jari. Prevládajú fotografie Malej 
Fatry, ktorú mám najradšej. Najčastejšie 
chodím na vrch Suchý. Ak na ňom chcem 
urobiť peknú fotografiu západu či výcho-
du slnka, musím tam neraz aj prenocovať 
a čakať. Párkrát sa mi to podarilo, o čom 
svedčia aj vystavené fotografie,“ povedal 
fotograf.

Podľa kurátora výstavy Milana Mazú-
ra, riaditeľa Považskej galérie umenia v 
Žiline, je Ďurčova krajina jednoduchá, 
ale práve vo svojej jednoduchosti krásna 
a dokonalá. „Naučil sa obdivovať kraj, v 
ktorom žije od chlapca, vníma a fotogra-
fuje ho vlastnými očami a dodnes sa ho 
nevie nasýtiť. Každá jeho fotografia má 
zvláštnu atmosféru, ktorá v nás vyvoláva 
pocity poetiky, romantiky, nostalgie. Nesie 
prvky rozpravy a diskusie o prírode, pri-
hovárajúc sa divákovi svojou intenzitou. 
Intenzitou preto, lebo sa dotýka jeho zák-
ladných a emotívnych prežitkov.“ 

Dlhoročným kolegom Pavla je publi-
cista a člen predstavenstva Slovenského 
syndikátu novinárov Milan Matušinský. 
„U Pavla Ďurča najviac oceňujem trpez-
livosť, s ktorou už niekoľko desaťročí vy-
hľadáva nové miesta v každom ročnom 
období. Dôsledne ich pozná a opäť sa k 
nim vracia. A trpezlivosť potom prináša 
aj svoje ovocie. Je to znalec scenérií, pro-
stredia, v ktorom sa nachádza a krásne 
používa aj farebnú škálu. Mnohí z našich 
radov odchádzajú za výnosnejším podni-
kaním, uchyľujú sa na miesta hovorcov, 
chodia do PR agentúr, do ziskových pod-
nikov. Paľo stále stojí pri svojom remesle, 
a to je z môjho hľadiska veľmi cenné,“ do-
dal Matušinský.

Pavol Ďurčo je 16 rokov fotoreporté-
rom Tlačovej agentúry Slovenskej re-
publiky v Žilinskom samosprávnom kra-
ji. Fotografovaniu sa venuje od 70. rokov 
minulého storočia. 

Postupne pracoval ako fotograf a re-
daktor. Je autorom tisícok fotografií, kto-
ré boli uverejnené v rôznych novinách 
a časopisoch. Usporiadal niekoľko foto-
grafických výstav, väčšinou viazaných na 
prírodu.

Spracované z materiálu TASR

Výstava fotografií - 
príroda Žilinského 
kraja

Pavol Ďurčo a podpredseda ŽSK počas otvorenia výstavy.

11. februára členovia KST UHLÍK zorganizovali turisticko-bežkársko-lyžiarsky zájazd do okolia Ma-
kova. Turisti a bežkári sa prešli po hrebeni Javorníkov a lyžiari strávili deň v lyžiarskom stredisku SKI 
Makov.
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Stolnotenisový ročník súťaží 2016/2017 
sa nám po Novom roku prehupol do svo-
jej druhej polovice. Na rozdiel od minulej 
sezóny, keď v súťažiach hrali až 3 družstvá, 
sa na tento ročník prihlásili iba 2. Spôso-
bili to objektívne príčiny, ktoré so sebou 
priniesla doba. Práca na zmeny (Stráňav-
čin F. st., Melo P., Oberta L.), odchod mla-
dých za prácou do zahraničia (Stráňavčin 
F. ml.), ale aj strata záujmu hrať (Samec 
P.), priniesla so sebou vlastne nedostatok 
hráčov pre toľko súťaží. Po minuloročnom 
nešťastnom vypadnutí „A“ tímu zo 4. ligy 
hrá toto družstvo 5. ligu a suverénne ju ve-
die. Počítame s postupom a návratom do 
4. ligy, kde hráči ako Jurík R., Taraba M. 
a Oberta Š. aj svojou výkonnosťou patria. 
Druhé družstvo hrá 6. ligu. Po rozpačitom 
začiatku sa mu celkom darí. Roky pribú-
dajú a zlepšujúca sa úroveň súťaží spôso-
bili, že pre hráčov ako Klocáň A., Zrelica 
P., Pokorný K. je táto liga ideálna. Druž-
stvo v tomto zložení ju v pohode uhrá. Od 
jari nás tiež posilní bývalý dlhoročný hráč 
Tavač K. Čo povedať na záver? Hlavne si 
priať nech zdravie slúži, pretože i pri „pin-
gpongu“ sa dá vážne zraniť, o čom  vedia 
i niektorí naši hráči. Zdravie samozrejme 
želáme a prajeme aj našim čitateľom a spo-
luobčanom.

Laco Oberta

OSST Žilina - 5. liga, muži 2016/2017
1.  Strečno A 16 15 0 1 190:98 46
2. St.Bystrica A 16 14 0 2 207:81 44
3. Rosina A 16 10 2 4 175:113 38
4. Radoľa B 16 10 1 5 170:118 37
5. Ža Energodata E 16 8 2 6 159:129 34
6. Krásno A 16 8 0 8 159:129 32
7. Višňové B 16 7 2 7 137:151 32
8. Čadca E 16 7 0 9 153:135 30
9. Ža Energodata D 16 4 3 9 116:172 27
10. Stránske D 16 3 3 10 120:168 25
11. Rajec B 16 0 4 12 79:209 20
12. Trnové B 16 1 1 14 63:225 19

OSST Žilina - 6. liga, muži 2016/2017
1. Kys. Lieskovec B 16 14 0 2 192:96 44
2. Divina - Lúky A 16 12 2 2 187:101 42
3. Nesluša A 16 11 1 4 180:108 39
4. Radoľa C 16 10 2 4 178:110 38
5. Stará Bystrica B 16 9 2 5 154:134 36
6. Maršová A 16 7 4 5 141:147 34
7. Strečno B 16 5 2 9 136:152 28
8. Nededza A 16 6 0 10 127:161 28
9. Liet. Lúčka A 16 4 2 10 107:181 26
10. Rosina B 16 4 1 11 111:177 25
11. Kotešová A 16 2 2 12 113:175 22
12. Čadca F 16 3 0 13 102:186 22

Stolný tenis

POĎAKOVANIE   
V sobotu 14.1.2017 sa v Kultúrnom 

dome v Strečne konal 3. reprezentačný 
ples materskej školy. Nádherne vyzdo-
bená sála napovedala, že aj tentokrát sa 
ples bude niesť v duchu rozprávky. Ten-
tokrát to bola rozprávka o Popoluške. 
Ples otvorila pani riaditeľka Žofka Raj-
niaková spolu s predsedom Rady rodi-
čov p. Romanom Konštekom. V úvode 
privítala všetkých hostí, poďakovala 
organizátorom plesu a predniesla prí-
hovor.  Poďakovanie za organizáciu 3. 
reprezentačného plesu patrí najmä pani 
učiteľkám materskej školy za nádhernú 
výzdobu a organizáciu plesu, nepedago-
gickým zamestnancom za pomoc pri or-
ganizácii, pánovi starostovi za podporu, 
zástupcom Rady školy a rodičom, ktorí 
sa taktiež podieľali na príprave. Rovna-
ko veľká vďaka patrí hudobnej skupine 
Sunny Music, účinkujúcim v kultúrnom 
programe a všetkým sponzorom, ktorí 
venovali ceny do tomboly.             

Opäť sme si užili krásny večer plný zá-
bavy, hudby, dobrého jedla a najmä svo-
jich blízkych a priateľov. Ples sa veruže 
neskončil o polnoci, tak ako rozprávka o 
Popoluške, ale plesalo sa až do skorého 
rána.

Kolektív MŠ v Strečne

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
Plán turistických akcií 

v roku 2017
07.01.2017 ........ Cipcie (Turie)
11.02.2017 ........ Makov - bezky, lyze
11.03.2017 ........ Grun Domasin
09.04.2017 ........ Maninska tiesnava
07.05.2017 ........ Polom
04.06.2017 ........ Hrad Uhrovec
08.07.2017 ........ Velka Fatra
26.08.2017 ........ Velka Javorina
09.09.2017 ........ Rakon - Lucna - Oravice
30.09.2017 ........ Naucny chodnik + gulas
28.10.2017 ........ Nocna Javorina
30.12.2017 ........ Suchy
Aktuálne informácie o pripravovaných vý-
letoch a túrach nájdete na našej interneto-
vej stránke uhlik.strecno.eu
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kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá redakčná rada v zložení: P. Albrecht, 
D. Ďurčo, Ľ. Kučerová, A. Melišová,  
E.Balcárová. Foto: OU Strečno, Anna Ku-
charčíková, Miroslav Sklenka

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

Začiatok roka 2017 je  v družstve našej 
prípravky poznačený veľkou maródkou. 
Ale kto mohol, ten poctivo trénoval a odo-
hrali sme aj zápasy, lebo tie ich stmeľujú 
a posúvajú dopredu.7.1.2017 sme v našej 
telocvični hrali prípravný zápas s Rajec-
kými Teplicami-Konskou. Vyhrali sme 
vyšším rozdielom, ale dôležité bolo, že 
si schuti zahrali všetci, ktorí boli zdraví a 
naladili sa na odložený  2.ročník „Vianoč-
ného  turnaja Radoslava Zábavníka“, ktorý 
poriada OŠK Rosina a ktorý sa uskutočnil 
14.1.2017 vo futbalovej aréne v Korni. Je to 
pekná hala s umelou trávou. Naše výsled-
ky v skupine: Korňa  2:7 (Belko, Fraško), 
Bedzin (Poľsko)  0:6, Rosina  5:2 (Belko 
3,Fraško,Škripek), Juventus Žilina  4:2 
(Belko 3,Fraško). Skončili sme v skupine 
na treťom mieste a hrali sme o 5.-6. miesto 

(2009,2010,2011) prípravka, ale oni nás 
prevýšili počtom (detí a aj rodičov). Škoda 
len, že naše deti viac priťahujú výdobytky 
modernej doby (samozrejme, aj to musí 
byť), ako nejaký pohyb alebo fyzická ná-
maha (ale do istej miery, môžeme za to aj 
my, rodičia). Ak chcete, aby sa Vaše dieťa 
pridalo k nám, troška si zahralo futbal, tak 
ho priveďte do telocvične (streda 15,30 – 
17,30 hod. a sobota 9,00 – 11,00 hod.) Po-
trebujú halovky a pitie.  A určite budeme 
o našich deťoch počuť Je to  jedno, či to je 
šport, kultúra alebo iné oblasti.  Napríklad  
Ľubo Belko ml. (Mšk Žilina) bol vyhlásený 
najlepším brankárom na záverečnom tur-
naji halovej sezóny klubov v Púchove (ne-
oficiálne majstrovstvá Slovenska v hale).

Peter Beháň 

Prípravkári

Strečnianski volejbalisti v uplynulom 
období zaznamenali dva veľmi dôležité 
medzníky, ktoré ich pôsobenie ako ob-
čianskeho združenia posunulo opäť o nie-
čo ďalej. 

Jedným z týchto momentov je fakt, že sa 
podarilo dokončiť projekt volejbalových 
dresov (viď foto z historicky prvého tur-
naja odohraného v nových dresoch – Sun-
day CUP 2016). Vďaka týmto súpravám 
už môžu naši volejbalisti dôstojne repre-
zentovať obec Strečno nielen na domácich 
turnajoch, ale aj na športových akciách, 
ktorých sa zúčastňujú v iných obciach a 
regiónoch. Touto cestou by sme chceli po-
ďakovať partnerom, ktorí finančne prispeli 
na realizáciu tohto projektu. Taktiež veľká 
vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu (oso-
bitne pánovi starostovi Dušanovi Štadáni-
mu), vďaka ktorým bol v rozpočte schvá-
lený príspevok aj na tento účel. Ďakujeme.

Tým druhým dôležitým medzníkom, 
ktorý sa v posledných mesiacoch podarilo 
strečnianskym volejbalistom dosiahnuť, je 
skutočnosť, že občianske združenie VOL-
LEYBALL STREČNO sa stalo partnerom 
charitatívneho projektu Nadácie KVAP-
KA NÁDEJE. Nadácie, ktorá svojím pô-

VOLLEYBALL STREČNO
sobením pomáha deťom s onkologickým 
ochorením. A prostredníctvom propa-
gácie spomenutej nadácie, ktorej logo sa 
podarilo umiestniť volejbalistom na svo-
jich dresoch, sa aj oni stali nositeľmi tejto 
myšlienky. Myšlienky, že nie všetci ľudia (v 
tomto prípade nie všetky deti) mali v živo-
te toľko šťastia, že im bolo dopriate dosta-
tok pevného zdravia, aby mohli napríklad 
športovať! Preto my, ktorí sme to šťastie do 
vienka dostali, by sme si jednak mali vá-
žiť to, čo máme, lebo ak máme ZDRAVIE, 
tak máme to NAJCENNEJŠIE! Ale súčas-
ne taktiež nezabúdať ani na pomoc tým, s 
ktorými sa osud v živote veľmi nemaznal, 
pretože nikdy nevieme, čo sa môže neskôr 
prihodiť nám. Tiež by sme boli určite radi, 
keby nám niekto v takých naozaj ťažkých 
životných situáciách podal pomocnú ruku 

s Rajeckými Teplicami  8:0 (Belko 7,Dugo-
vič).Celkové poradie na turnaji: 1.Korňa, 
2.Bedzin (Poľsko), 3.Bánová, 4.Teplička 
n/V, 5.STREČNO, 6.Rajecké Teplice, 7.Ju-
ventus Žilina, 8.Podhorie, 9.Mšk Žilina, 
10.Rosina. Dňa  4.2.2017 sme boli pozvaní 
do Belej na turnaj U11, t.z. hráči narodení 
v roku 2006. My máme v tomto ročníku 
málo hráčov, tak boli hrať hlavne mlad-
ší hráči (2007, 2008).Hralo sa systémom 
každý s každým. Poradie na turnaji: 1.Belá 
U11, 2. Terchová, 3. Akadémia Juventus 
Žilina U11, 4.Rajecké Teplice, 5.Rosina, 
6.STREČNO, 7.Belá U10. Bola to dobrá 
skúsenosť pre naše družstvo.

Dňa 11.2.2017 sme si spestrili sobot-
ňajší tréning prípravným zápasom s Bá-
novou. Chlapci výsledkovo prevýšili 
súpera, staršia (2007,2008) a aj mladšia 

a pomohol. Nech už by to bolo akoukoľvek 
formou.

A vďaka šíreniu týchto skutočných hod-
nôt sú teraz už aj strečnianski volejbalisti 
„o kvapku“ lepší.

Jaroslav Stefko


