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Dňa 4.9.2017 sa uskutočnilo 22.zasad-
nutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, po-
slanci OZ, hlavný kontrolór obce p.Lin-
geš, zapisovateľka: p.Janeková. 

Hostia: Ing. Ilovský Július, p.Samuel 
Beháň. Ospravedlnení poslanci: Mgr.
Kubová, p.Badibangová – neskorší prí-
chod.

1. Otvorenie
Starosta obce konštatuje, že OZ je 

uznášaniaschopné. 
Uznesením č.124/A OZ volí overova-

teľov  zápisnice v zložení: Mgr. Monika 
Obertová, Ing. Róbert Benedig. Hlaso-
vanie: za-7, proti-0, zdržal sa-0, neprí-
tomní-2.

Uznesením č.124/B OZ volí návrho-
vú komisiu v zložení: p.Alfonz Klocáň, 
Mgr.Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 7-0-0-2.

Uznesením č.125 OZ schvaľuje program 
22. zasadnutia OZ. Hlasovanie: 7-0-0-2.  

2. Kontrola uznesení
Starosta informoval poslancov o plnení 

opatrení z predchádzajúceho zasadnu-
tia OZ. Ďalej informoval o stretnutí s 
predsedníčkou komisie pre sociálne veci 
ohľadom riešenia stavu jednorazových 
dávok v hmotnej núdzi. 

Uznesením č. 123/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Rozhľadňa – stav a riešenie
Starosta obce informoval poslancov, 

že z dôvodu nového statického posudku 
založenia stavby a náročnosti terénu je 
rozpočet z roku 2010 na  vybudovanie 
rozhľadne na Špicáku a doplnenie ná-
učného chodníka o drobnú architektúru 
v rámci Individuálneho mikroprojektu 
Modernizácia a nový rozmer sprístup-
nenia krás Strečna nepostačujúci. Podľa 
nového rozpočtu a posudku sa musí roz-

Udelenie čestného občianstva obce Strečno
Dnes už žije len veľmi málo ľudí, kto-

rí by si z vlastnej skúsenosti pamätali 
strašné udalosti druhej svetovej vojny v 
rokoch 1939-1945. Ešte menej žije tých,  
ktorí sa na vojne a boji proti fašizmu 
priamo zúčastnili ako vojaci či partizáni. 

Obyvateľom obce Strečno je vo vše-
obecnosti dobre známe, že na Slovensku 
bojovala počas Slovenského národného 
povstania takmer 200 členná skupina 
dobrovoľníkov z Francúzka. Každý deň 
pri ceste do práce, do obchodu, či na 

návštevu k priateľom majú na očiach 
biely Pamätník francúzskych partizá-
nov, obyvateľmi nazývaný jednoducho 
„pomník“. Hoci sa nad obcou vypína 
ako vztýčený výstražný prst,  v dnešnej 
uponáhľanej dobe sa nám môže zdať, že  
udalosti, ktoré pripomína,  sú od nášho 
života už veľmi vzdialené. Nie je to však 
úplne pravda.

V malom  mestečku Malestroit na zá-
pade Francúzska, asi 1800 km od Streč-
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V Strečne sa vyprávali

V sobotu 14. októbra v kultúrnom 
dome v Strečne známa reme-

selníčka zo Strečna Otília Kadašiová 
uviedla do života svoju prvú knižku  „ 
Pojme sa povyprávať“. Uvedenie knižky 
do života  bolo vlastne stretnutím pria-
teľov, známych a viacerých predstavi-
teľov organizácií a inštitúcií, s ktorými 
pani Otka dlhodobo spolupracuje.

Sobotňajší program bol tak bohatý na 
kroje, hovorené slovo, dobrú hudbu, ale 
aj miestne špeciality. Programom spre-
vádzala pani xx, ktorá na pódiu postup-
ne privítala viacerých hostí a vystupu-
júcich na pódiu, či na lavičke.  Medzi 
prvými privítala na pódiu zástupcov 
miestnej akčnej skupiny OZ „Partner-
stvo pre MAS Terchovská dolina“  ma-
nažéra Petra Madigára, podpredsedu za 
občiansky sektor Jozefa Juríka a admi-
nistratívnu pracovníčku Annu Gábo-
rovú. Práve poslední dvaja menovaní 
sa najväčšou mierou pričinili o to, že 
knižka uzrela svetlo sveta, pretože spra-
covali materiál, ktorý pani Otka dlhšie 
zbierala a zapisovala do naozaj uteše-
nej knižôčky, z ktorej sa poteší nejeden 
milovník tradícií. S miestnou akčnou 
skupinou v terchovskej doline(MAS 
TD) pani Otka intenzívne spolupra-
cuje pri organizácii viacerých aktivít, 
predvádzaní remesiel a zachovávaní 
miestnych tradícií ako aktívna člen-
ka a remeselníčka. Zástupcovia MAS 
spoločne symbolicky pokrstili knižku 
semiačkami ľanu, ktorý bol v minulosti 
bytostne spojený s odievaním a ženský-
mi prácami.

Svoju mladšiu sestru „knižku“ prišla 
na pódium uvítať aj Otkina druhá dcé-
ra Ľubka, ktorá vedie v obci folklórny 
súbor a ženskú spevácku skupinu.  Me-

Pokračovanie na 6. strane »
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Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany
počet na stavbu rozhľadne navýšiť cca do 
výšky 20 000 Eur. Rozhľadňa by mala byť 
dokončená do konca októbra 2017. 

Uznesením č. 126 OZ schvaľuje navýše-
nie finančných prostriedkov na výstavbu 
rozhľadne z rezervného fondu max. do 
výšky 20 000 Eur. Hlasovanie: 8-0-0-1.  

4. Zberný dvor – zabezpečenie pohľa-
dávky a poistenie majetku

Starosta obce oboznámil poslancov 
o podpísanej Zmluve o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku č. 
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/06 zo 
dňa 12.1.2017 projekt Zberný dvor.  V 
súlade zo zmluvou s článkom 13 ods. 1 
„ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A 
POISTENIE MAJETKU“ musí obec vy-
staviť vlastnú blankozmenku na zabez-
pečenie  prípadnej budúcej pohľadávky 
voči poskytovateľovi Ministerstvu život-
ného prostredia SR.  Ukončenie stavby: 
6-7/2018.

Uznesením č. 127 OZ schvaľuje vysta-
venie vlastnej blankozmenky pre posky-
tovateľa MŽP SR a zároveň OZ poveruje 
starostu podpísať Zmluvu o vyplňova-
com práve k blankozmenke. Hlasovanie: 
8-0-0-1. 

5. Návrh na udelenie čestného ob-
čianstva p. Rogerovi Naelovi

Starosta obce oboznámil poslancov 
o stretnutí s profesorom a historikom  
Sorbonskej univerzity v Paríži Alainom 
Soubigouom a jeho  návrhu, aby obecné 
zastupiteľstvo v Strečne udelilo p. Roge-
rovi Naelovi čestné občianstvo na zákla-
de jeho zásluh o oslobodenie Strečna. 

Uznesením č.128 OZ schvaľuje udelenie 
čestného občianstva p. Rogerovi Naelo-
vi za zásluhy v protifašistickom odboji a 
rozvíjanie kontaktov medzi združením 
Amical a obcou Strečno. Hlasovanie: 
7-0-0-2. 

Uznesením č.129 OZ schvaľuje osobné 
odovzdanie plakety čestného občianstva 
p. Rogerovi Naelovi v Múzeu St. Marcel 
a služobnú cestu starostovi a Mgr. Sil-
vestrovi Trnovcovi. Hlasovanie: 7-0-0-2. 

6. Rôzne
a) Navýšenie rozpočtu pre MŠ.
Starosta oboznámil poslancov so žia-

dosťou riaditeľky MŠ v Strečne o navýše-
nie rozpočtu, nakoľko v zmysle nariade-
nia vlády SR č. 202/2017 Z.z. z 24.7.2017 
sa od 1.9.2017 sa zvyšuje  platová tarifa 
pedagogických a odborných zamestnan-
cov o 6%.

Uznesením č. 130 OZ schvaľuje navýše-
nie rozpočtu pre MŠ vo výške 5 226 Eur. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

b) Zámena pozemku
Starosta obce informoval poslancov, že 

v minulosti došlo  chybným meraním k 
zabratiu časti parcely vo vlastníctve obce 
v prospech firmy CSSI, s.r.o. Praha 10. 
Právny zástupca obce ako aj firmy na-
vrhli vytvoriť nový GP a uvedenú situ-
áciu riešiť  vzájomnou zámenou parciel. 

Uznesením č. 131 OZ schvaľuje záme-
nu pozemku medzi CSSI, s.r.o., Praha 10 
a  obcou Strečno podľa priloženého GP. 
Hlasovanie: 7-0-0-2.

c) Spolufinancovanie projektu hasič-
ská zbrojnica

Starosta obce oboznámil poslancov o 
predloženom projekte s názvom Prístav-
ba požiarnej zbrojnice v rámci Výzvy 
číslo VII. Prezídia hasičského a záchran-
ného zboru 2017. Ide o prístavbu hasič-
skej zbrojnice – garáže. Celkové náklady 
na projekt sú: 42 706,92 Eur. 

Uznesením č. 132 OZ schvaľuje pred-
loženie projektovej žiadosti, zabezpe-
čenie realizácie projektu a financovanie 
projektu min. vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Hla-
sovanie: 7-0-0-2.

d) SFZ – schválenie čiastky 19.000 
Eur na multifunkčné ihrisko

Starosta informoval o podanej žiados-
ti na poskytnutie finančného príspevku 
na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej in-
fraštruktúry“ v regióne Stred. Projekt 
obce Strečno bol vybraný medzi finanč-
ne podporené projekty. Finančné pros-
triedky sa použijú na vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska pri ZŠ Strečno. 

Uznesením č. 123/2  OZ berie uvedenú 
informáciu na vedomie.

7. Diskusia
A. Klocáň: informoval sa o príprave 

a podmienkach výstavby chodníka do 
priemyselnej zóny. Ďalej navrhol, aby sa 
na cestách pred zimou vyčistili odvod-
ňovacie priepusty.

R. Benedig: navrhol vyzvať vlastníkov 
poškodených  informačných tabúľ fi 
OKY Hydraulika a Salaš Strečno na vstu-
pe do obce, aby si ich obnovili, prípadne 
zrušili.

D. Sokolovská: navrhla vyzvať vlastní-
kov pozemkov na Kamennom, aby ich 
kosili, lebo sú zatrávnené.

D. Ďurčo: navrhol, aby sa budúcoroč-
ný rozpočet dôkladne pripravil, nakoľko 
dochádza k rozdielom v plánovanom 
rozpočte a počas realizácie projektov, 
ďalej sa informoval na opravy Lesnej 
ulice. Starosta odpovedal, že momentál-
ne sa rieši stavebné povolenie, v rámci 
ktorého sa vyskytli určité problémy s 
odvodnením cesty a dobudovaním prí-
pojok na kanalizáciu. Po vydaní staveb-
ného povolenia a vysúťažení  dodávateľa 

Strečno, patriace do Žilinského samo-
správneho kraja, je volebným obvodom 
č. 11. V našom obvode sú vytvorené dva 
volebné okrsky. 

Volebné miestnosti sú v kultúrnom 
dome.  Volebný okrsok č. 1 – sála KD. 
Volebný okrsok č. 2 – školská jedáleň.

Termín a čas volieb: 
4. 11. 2017 7,00 – 22,00 hod.

13 poslancov ŽSK bude volič vyberať z 
89 kandidátov. Predseda samosprávneho 
kraja bude volený z 9 kandidátov. Voľba 
sa vykonáva krúžkovaním.

Voliči dostali pokyny  - oznámenie o 
čase a mieste konania volieb,

Volebný okrsok č. 1: HRADNÁ, LES-
NÁ, SNP, KOVÁČSKA, M. ILOVSKÉ-
HO, CINTORÍNSKA, KAMENNÁ, 28. 
OKTÓBRA, PARTIZÁNSKA, FR. PAR-
TIZÁNOV, 26. APRÍLA, LIPOVÁ, ZA 
ZÁHRADAMI, 1.MÁJA, ZLATNÉ

Volebný okrsok č. 2: ČSL.BRIGÁDY, 
MLÁDEŽE, NÁBREŽNÁ, SOKOLSKÁ, 
ŠKOLSKÁ, ŠPORTOVÁ, ZÁHRADNÁ

sa s realizáciou začne na jar 2018.  
M. Obertová: informovala sa na pre-

vádzku zberného dvora. Starosta odpo-
vedal, že projekt zatiaľ nie je ukončený, 
nie sú ešte dodané technológie a zariade-
nia. Naši občania môžu zatiaľ na zberný 
dvor umiestňovať do kontajnerov nad-
rozmerný odpad, sklo a voľne na plochu 
drevnú hmotu, opotrebované pneuma-
tiky a drobný stavebný odpad – ale nie 
hlinu.   

Uznesením č.123/3 OZ berie na vedo-
mie pripomienky poslancov.

Zapísala: Eva Janeková

Spoločnosť T+T, a.s upozorňuje na 
potrebu triedenia komunálneho od-
padu z domácností v smetných nádo-
bách. 

Systém triedenia na sklo a plasty je 
zavedený od začiatku roku 2017. Pre 
separáciu plastov distribuuje spoloč-
nosť pri každom vývoze do domác-
ností igelitové vrecia na umiestnenie 
plastov. 

Na sklenený odpad sú naďalej určené 
plastové (zelené) nádoby. V prípade, 
že občan nenájde po vývoze náhradné 
igelitové vrece, môže si ho prísť zobrať 
na obecný úrad.

Ďakujeme za pochopenie a veríme 
že zodpovedný prístup k nášmu systé-
mu separácie bude i vašim vkladom k 
ochrane životného prostredia.

Triedenie komunálneho 
odpadu

Voľby do samosprávnych 
krajov
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„Všetci, čo uverili, boli pospolu a všet-
ko mali spoločné.“ (Sk 2, 44)

Naši bratia a sestry, ktorí s nami žili na 
zemi v tej istej Cirkvi, zostávajú s nami 
spojení aj po svojom odchode z tohto 
sveta. Medzi všetkými Božími deťmi je 
stále spolužitie a trvalé spolo¬čenstvo. 
V Cirkvi túto vieru vyznávame aj na-
plno prežívame. Naše spoločenstvo so 
svätými v nebi spočíva v tom, že si ich 
uctievame, utiekame sa k ním a napo-
dobňujeme ich príklad. Svätí z neba 
nám pomáhajú svojím orodovaním. Na 
Slovensku si osobitne uctievame okrem 
Panny Márie sv. Cyrila a Metoda, hlav-
ných patrónov národa, svätého Gorazda, 
svätých košických mučeníkov, svätých 
Andreja, Svorada a Benedikta a našich 
osobných patrónov, ktorých sme do-
stali pri krste a birmovaní.Aj so zosnu-
lými, ktorí nás predišli do večnosti so 
znakom viery, udržujeme spoločenstvo 
lásky. Pomáhame dušiam v očistci a 
modlitbami skracujeme ich tresty, ktoré 
si odpykávajú za hriechy z pozemského 
života.Spolužitie medzi sebou na zemi 
uskutočňujeme podľa prikáza¬nia lásky: 
navzájom sa milujeme, vzájomne si po-
máhame, znášame ťarchy jeden druhého 
a ochotne si slúžime.Cirkev je „spolo-
čenstvo svätých“. Tento výraz označuje 
pre¬dovšetkým „sväté veci“ (sancta) a 
najmä Eucharistiu, ktorou sa predstavuje 
a utvára jednota veriacich, ktorí tvoria v 
Kristovi jedno telo. Tento výraz označu-
je aj spoločenstvo svätých osôb (sancti) v 
Kristovi, ktorý zomrel za všetkých, takže 
to, čo každý robí alebo trpí v Kristovi a 
pre neho, prináša úžitok všetkým. (KKC, 
960-961)Veľkú Božiu rodinu tvoria tri 
skupiny svätých: svätí v nebi – oslávená 
Cirkev, duše v očistci – trpiaca Cirkev, 
kresťania na zemi – putujúca Cirkev.Vo 
Vyznaníviery hovoríme: „verím v spolo-
čenstvo svätých“, čiže v jestvovanie spo-
ločenstva svätých, ktorí spolu žijú ako 
jedna Božia rodina. Toto spoločenstvo 
prekračuje hranice času. Na zemi sa spo-
ločenstvo svätých uskutočňuje v niekoľ-
kých rovinách. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi poukazuje na spoločenstvo viery, 
sviatostí, chariziem, dočasných dobier a 
lásky.Takto chápané spoločenstvo svä-
tých treba neustále budovať a zdokona-
ľovať. Boh nie je voči nám ľahostajný. 
Každý z nás mu leží na srdci, pozná nás 
po mene, stará sa o nás a hľadá nás, keď 
ho opustíme. Každý z nás ho zaujíma. 
Jeho láska mu bráni, aby bol ľahostajný 
voči tomu, čo sa deje. Avšak stáva sa, že 
keď nám je dobre a cítime sa pohodlne, 
zabúdame niekedy na druhých, nezau-
jímajú nás ich problémy, trápenia a ne-

spravodlivosti, ktoré podstupujú... Naše 
srdce vtedy upadá do ľahostajnosti.Kým 
ja sa mám relatívne dobre a spokojne, 
zabúdam na tých, ktorí sa nemajú dobre. 
Tento egoistický, ľahostajný postoj dnes 
nadobudol svetový rozmer, a to až do 
takej miery, že môžeme hovoriť o globa-
lizácii ľahostajnosti. Ide o nešvár, ktoré-
mu ako kresťania musíme čeliť.Cirkev je 
spoločenstvo svätých,communiosancto-
rum, pretože sa na nej podieľajú svätí, 
ale aj preto, že je spoločenstvom svätých 
vecí. Božej lásky, ktorá sa nám zjavila v 
Kristovi, i všetkých jeho darov. Medzi ne 
patrí aj odpoveď tých, ktorí sa dajú touto 
láskou zasiahnuť. V tomto spoločenstve 
svätých a v účasti na svätých veciach 
nikto nevlastní nič iba pre seba, ale má 
to pre všetkých.Keď sa pozemská Cirkev 
modlí, vytvára sa spoločenstvo vzájom-
nej služby a dobra, ktoré vystupuje až 
pred Božiu tvár. 

So svätými, ktorí našli svoje naplnenie 
v Bohu, tvoríme súčasť spoločenstva, 
v ktorom láska porazila ľahostajnosť. 
Nebeská Cirkev nie je víťazná preto, že 
sa otočila chrbtom utrpeniu vo svete a 
sama si užíva radosti. Skôr ide o to, že 
svätí už môžu vidieť a tešiť sa, že Ježiš 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním de-
finitívne porazil ľahostajnosť, tvrdosť 
srdca a nenávisť. Pokým toto víťazstvo 
lásky neprenikne celý svet, kráčajú svä-
tí s nami, ktorí sme ešte stále pútnikmi. 
Každé kresťanské spoločenstvo je povo-
lané prekročiť svoj prah smerom k spo-
ločnosti, ktorá ho obklopuje, k chudob-
ným a vzdialeným. Cirkev je zo svojej 
prirodzenosti misionárska, nie je uzav-

retá do seba, ale je poslaná k všetkým 
ľuďom.Tak môžeme v našom blížnom 
vidieť brata a sestru, pre ktorých Kristus 
zomrel a vstal z mŕtvych. To, čo sme do-
stali, dostali sme aj pre nich.

  Sviatok všetkých svätých sa dotýka 
každého z nás. Nás všetkých chce Boh 
osloviť, povzbudiť, dotknúť sa nás prí-
kladom svätých. K ich ideálu a spôsobu 
lásky k Bohu sa máme približovať. Aj 
svätí boli ľudia, ako sme my. Žili, praco-
vali, vychovávali deti, žili v manželstve, v 
kláštoroch, v rehoľných spoločenstvách, 
pôsobili v mnohých oblastiach duchov-
ného, politického, či sociálneho života. 
A tak svätosť pre nikoho z nás nie je ne-
dosiahnuteľná. Mohli by sme povedať, že 
svätci boli nenápadní ľudia, ktorí svojou 
nevšednosťou a predsa veľkou prácou 
budovali kráľovstvo lásky už tu na zemi. 
Ich život je výzvou aj pre nás, aby sme 
nastúpili na cestu, „ktorá vedie do mesta 
Jeruzalema, do ktorého smerujeme ako 
pútnici, kde sedí Kristus po pravici Boha 
ako služobník svätyne pravého stánku; s 
celým zástupom nebeského vojska spie-
vame na slávu Pánovi; s úctou si spomí-
name na svätých a dúfame, že dosiah-
neme nejakú účasť na ich spoločenstve, 
očakávame Spasiteľa, nášho Pána Ježiša 
Krista, kým sa nezjaví on, náš život a ne-
zjavíme sa aj my s ním v sláve.“ 

( KKC 1090)Je viac ako jasné, že svä-
tých k ich konaniu viedla bezhraničná 
láska ku Kristovi. Láska, ktorá prijala 
Evanjelium a maximálne sa usilovala 
podľa neho i žiť. Láska, ktorá nehľadala 
seba, ale ponorila sa do služby iným. 

AM

Šiesteho októbra bol 
Národnou transfúznou 
jednotkou vykonaný 
tretí tohtoročný odber 
krvi v Strečne. Prípravu 
a priebeh odberu v kul-
túrnom dome zabezpe-
čovali členovia miestnej 
organizácie Slovenského 
Červeného kríža – Eva 
Vojvodová, Veronika 
Samcová a Zdenka On-
drušová. Darcovia:
Július Ilovský
Stanislav Puček
Eva Balcárová
Dana Špalková
Marianna Šipčiaková
Juraj Židek
Peter Oberta
Zuzana Obertová

Michal Ďurčo
Juraj Buchta
Roman Samec
Samuel Beháň
Juraj Oberta
Libor Záhradník
Dušan Hlávka
Jana Škorvánková

Barbora Hrdá
Monika Michálková
Marián Beháň
Iveta Macáková
Michal Škorík – prvodarca
Vladimír Bukovinský
Darina Bukovinská
Daniel Samec

Spoločenstvo svätých

Darcovia krvi
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na,  žije jeden starý pán, ktorý si ešte 
veľmi živo pamätá udalosti, ktoré tento 
pamätník pripomína a dokonca osobne 
poznal tých, ktorí sú tam pochovaní. 
Volá sa Roger Naël, dnes má už 92 ro-
kov a Strečno, ako tvrdí, je navždy za-
písané do jeho srdca. Je jeden z posled-
ných žijúcich účastníkov Slovenského 
národného povstania a patril práve do 
spomínanej skupiny francúzskych dob-
rovoľníkov, ktorí na Slovensku bojovali 
proti fašizmu. Po vojne sa napriek veľkej 
vzdialenosti často vracal do Strečna aj 
so svojou rodinou a výrazne sa zaslúžil 
o rozvoj slovensko-francúzskych priateľ-
ských vzťahov.

Na Slovensku je 29. august už tradične 

dňom, kedy si štátnym sviatkom pripo-
míname začiatok Slovenského národ-
ného povstania a prejavujeme rešpekt 
a úctu ľuďom, ktorí sa doň zapojili.  Na 
tohtoročných oficiálnych oslavách Po-
vstania v Banskej Bystrici udelil prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kis-
ka francúzskemu občanovi Rogerovi 
Naëlovi vysoké štátne vyznamenanie - 
Rad bieleho dvojkríža III. triedy za boj 
proti fašizmu a mimoriadne zásluhy za 
Slovenskú republiku. Vzhľadom na veľ-
kú vzdialenosť, zdravie a pokročilý vek 
si však pán Roger Naël nemohol prísť 
vyznamenanie prevziať osobne. Odo-
vzdal mu ho preto 20. septembra 2017 
Ivan Slobodník, veľvyslanec Slovenskej 
republiky vo Francúzsku, a to priamo v 
mestečku Malestroit, ktoré je miestom 
bydliska pána Naëla. Tohto slávnostné-
ho odovzdávania sa zúčastnila aj obec 
Strečno v zastúpení starostu Dušana Šta-
dániho a Silvestra Trnovca ml. 

Z  iniciatívy profesora histórie na Uni-
verzite Sorbonne v Paríži, pána Alaina 
Soubigou a starostu obce Dušana Šta-
dániho,  rozhodlo obecné zastupiteľ-
stvo obce Strečno na svojom zasadnutí 
4.9.2017 o udelení čestného občianstva 
obce Strečno pánovi Rogerovi Naëlovi,  
a to za jeho zásluhy v protifašistickom 
odboji a za rozvíjanie kontaktov medzi 
francúzskym združením protifašistic-
kých bojovníkov Amical a obcou Streč-
no. 

Starosta obce Dušan Štadáni a Silves-
ter Trnovec ml. po komunikácii s veľ-

Udelenie čestného občianstva obce Strečno Rogerovi Naëlovi
odkaz francúzskeho bojovníka proti fašizmu pre dnešok

»  Dokončenie z 1. strany

Osud Rogera Naëla 
počas II. sv. vojny

Narodil sa 26. decembra 1924 v Parí-
ži. Pôvodným povolaním bol technic-
ký kreslič. Od júna 1941 pracoval ako 
frézar – nástrojár v továrni Chenard a 
Walke. 6. októbra 1942 ho deportovali 
na nútené práce do Rakúska. Prideli-
li ho do závodu na výrobu leteckých 
motorov Flugmotor Werke vo Wie-
ner Neudorfe. Koncom júna 1944 ho 
premiestnili do dubnickej zbrojovky. 
Odtiaľ 20. augusta s dvoma kamarátmi 
ušiel. Za pomoci dvoch slovenských 
žandárov sa pripojil k jednotke kpt. 
de Lannuriena po jej bojoch v Streč-
nianskej úžine. V jej radoch sa Naël 
zúčastnil na hliadkovej službe pri mar-
tinskom pivovare a na bojoch v Prie-
kope. Pridelili ho do 2. čaty poručíka 
Lehmanna. S čatou bojoval v priestore 
Svätého Kríža nad Hronom a Janovej 
Lehoty. Počas oddychu v Detve (začiat-
kom októbra 1944) prešiel do čaty po-
ručíka Gyesselyho, ktorú 20. októbra 
1944 vyslali do nepriateľského tylu, 
aby v priestore Banská Štiavnica usku-
točňovala sabotáže. V regióne Modrý 
Kameň spolupracovala so skupinou 
ruských výsadkárov z jednotky Miro-
nova až do spojenia s oslobodzovací-
mi vojskami 2. ukrajinského frontu 24. 
decembra 1944v Šahách. Roger Naël 
sa vrátil do vlasti cez Maďarsko a Bu-
kurešť, odtiaľ lietadlom do talianskeho 
Bari, pokračoval vlakom do Neapola a 
napokon loďou do Marseille, kam do-
plával 25. mája 1945. Demobilizovali 
ho 22. septembra 1945.

/pa/
(spracované podľa publikácie Francúzi 

v Slovenskom národnom povstaní; 2003)

vyslanectvom Slovenskej republiky vo 
Francúzsku vycestovali do Paríža, kde sa 
20. septembra 2017 v skorých ranných 
hodinách stretli priamo s pánom veľvy-
slancom Ivanom Slobodníkom a spolu s 
ním odišli ako súčasť slovenskej diplo-
matickej delegácie autom do mestečka 
Malestroit v kraji Bretónsko na západe 
Francúzska. Delegáciu na mieste pri-
vítal osobne starosta mesta pán Bruno 
Gicquello, ktorý všetkých zúčastnených 
po krátkej prehliadke mesta odprevadil 
do mestskej sály. Tam už  čakal pán Ro-
ger Naël so svojou rodinou a netajil sa 
slzami dojatia. Atmosféru v sále výborne 
dotvárala nainštalovaná časť putovnej 
výstavy o francúzskych bojovníkoch v 
Slovenskom národnom povstaní, ktorej 
dominovali všadeprítomné vyobrazenia 
Strečna a jeho okolia.

Slávnostná ceremónia pred početným 
zhromaždením obyvateľov mestečka a 
lokálnych médií začala po oficiálnych 
príhovoroch zástupcov miestnych sa-
mospráv. Najskôr pánovi Rogerovi 
Naëlovi odovzdal štátne vyznamenanie 
prezidenta Slovenskej republiky pán veľ-
vyslanec Ivan Slobodník a následne mu 
starosta Dušan Štadáni odovzdal čest-
né občianstvo obce Strečno. Pán Roger 
Naël sa za vyznamenania poďakoval a so 
slzami v očiach od dojatia povedal pred 
zhromaždením tieto slová: „Tieto vyzna-
menania si nenechávam pre seba. Ve-
nujem ich všetkým mojim kamarátom, 
ktorí na Slovensku, ďaleko od svojich 
rodín a vlasti, padli vo vojne proti zlu a 
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Vážený pán Näel,
je mi cťou odovzdať Vám naše najvyš-

šie vyznamenanie  – Čestný občan obce 
Strečno. 

Aj Vašou zásluhou  došlo po roku 1990 
k oživeniu kontaktov Strečna s Fran-
cúzskom. Našou dominantou bol síce 
pamätník Vášho  hrdinstva a obety, ale 
pred rokom 1990 priamy kontakt nee-
xistoval.

Až vďaka môjmu predchodcovi a ďal-
ším nadšencov sa vytvorilo priateľstvo 
v nových podmienkach otvárajúcej sa 
Európy a my sme vytvorili medzi sebou 
kontakty, ktoré sú nadštandardné a nie 
sú všedné. Máme bezprostredných pria-
teľov predovšetkým v Bretónsku a naše 
deti a rodiny sa už viac ako dvadsať ro-
kov tešia z tohto vzájomného vzťahu.

Naše priateľstvo vzniklo vďaka opäto-
vanému záujmu skupiny Amicale kapi-
tána de Lannuriena, ktorú ste aj Vy za-
kladali.

Som veľmi rád, že obecné zastupiteľ-
stvo jednohlasne rozhodlo o pridelení 
čestného občianstva aj Vám. Stávate sa 
tak našim ďalším čestným občanom z 

radov skupiny de Lannurien po Mme 
de Lannurien, Vašich predsedoch - pá-
nov Gyesselyho, Dalloisa, Camberlyna 
a bojovníkov, ku ktorým ste tiež patrili 
– pánoch Didier, Donnadie a Vie. Našu 
úctu a vďaku sme vyjadrili odovzdaním 
tohto titulu i manželom Mélenecovým. 
Yan Mélenec bol osobným lekárom Vá-
šho veliteľa a jeho manželky, a my im 
vďačíme  za  nezvyčajný rozsah kontak-
tov Strečna s Francúzskom.

Pán Näel, Vy s Vašou rodinou ste boli 
tiež veľmi aktívnym vo vzťahu k našej 
obci. Nielenže ste ho podporovali, ale 
niekoľkokrát ste nás s manželkou navští-
vili. Vaša vnučka bola tiež jednou z detí, 
ktoré sa bezprostredne vďaka Vášmu 
vojnovému hrdinstvu v priaznivej a mie-
rovej dobe spoznali.

Titul Čestný občan obce Strečno prij-
mite, prosím, ako úprimné  poďakovanie 
za všetko, čo ste urobili pre našu vlasť, 
pre slobodu v Európe, a tým aj pre rozvoj 
našich súčasných vzťahov. 

Verím, že Vám zdravie ešte dlho bude 
slúžiť a budete sa spolu s nami tešiť 
nášmu vzájomnému priateľstvu.

politickému fanatizmu. Obetovali svoje 
mladé životy v boji za slobodu všetkých 
národov, aby sme dnes mohli žiť mieri 
a nikdy na nich nezabudnime. Nedo-
voľme, aby sa niečo tak hrozné muselo 
opakovať.“

Po slávnostnej ceremónii nasledovala 
recepcia, počas ktorej pán Roger Naël 
spomínal na nadväzovanie kontaktov s 
obcou Strečno a na výnimočné priateľ-
stvá, ktoré z tejto spolupráce vzišli. Počas 
rozhovorov sa nám pán Naël zdôveril, že 
v jeho živote neprešiel jediný deň, kedy 
by nepomyslel na vojnové útrapy, ktoré 
zažil v slovenských horách počas Slo-
venského národného povstania  a často 
ho tieto spomienky prebúdzajú v noci zo 
sna. Vraj ten krátky čas, ktorý na Sloven-
sku počas vojny strávil, sa mu zdá dlhší 
ako jeho celý život. Tak silno a intenzív-
ne aj po toľkých rokoch všetko neustále 
prežíva. Pri pohľade na neho sa zdá až 
neuveriteľné, že tento drobný starý pán 
kedysi naozaj bojoval v Slovenskom ná-
rodnom povstaní, no jeho živé rozpráva-
nie zanechá v človeku veľmi silné pocity. 

Okolo 14.00 hodiny sa celá slávnosť 
skončila a naša delegácia sa vrátila vo ve-
černých hodinách späť do Paríža. Počas 
dlhej cesty autom sa mi v hlave vírili rôz-
ne myšlienky a dojmy z celého dňa. Ne-
ustále mi v hlave rezonovali slová pána 
Naëla: „Nedovoľme, aby sa niečo tak 
hrozné muselo opakovať. Nedovoľme...“ 

Uvedomil som si totiž viac ako ino-
kedy, že vojnu, v ktorej sa pán Naël ako 
mladý chlapec nedobrovoľne ocitol a 
ktorá bola najhoršou v ľudských deji-
nách, rozpútali rovnaké politické sily, 
ktoré sú dnes opäť na vzostupe naprieč 
celou Európou. Aj na Slovensku žijeme 
v dobe, kedy narastá popularita osôb, 
hnutí a politických strán, ktoré hľadajú 
inšpiráciu priamo v ideológii fašizmu a 

Príhovor starostu obce Strečno pri odovzdaní čestného občianstva 

nacistického Nemecka. Koncentračné 
tábory v Európe, v ktorých boli väzne-
ní či zahynuli aj viacerí občania Strečna, 
považujú za vymyslené dejiny. Dátum 
29. august, kedy si pripomíname začia-
tok Slovenského národného povstania, 
ťažkými bojmi spätého s dejinami našej 
obce Strečno, označujú za čierny deň v 
dejinách Slovenska. Usmievajú sa na nás 
z bilbordov a prostredníctvom sociál-
nych sietí demagogicky manipulujú naj-
mä mladých ľudí, že všetko, čo ich učili o 
druhej svetovej vojne, je klamstvo. 

Práve miesta ako Pamätník francúz-

skych partizánov v Strečne musia byť pre 
nás výstrahou, aby sme týmto ľuďom a 
ich ideológii nedali v našom verejnom 
živote priestor. Inak totiž tí, ktorých 
mená sú na pamätníku v Strečne vyry-
té ako mená padlých, bojovali a zomreli 
zbytočne. A nielen oni, spolu s nimi mi-
lióny ďalších. Je preto veľmi dôležité, aby 
sme si dnes ľudí ako je pán Roger Naël 
vysoko vážili a neustále si pripomínali 
ich odkaz. Ak sa totiž z minulosti  nepo-
učíme, hrozí nám, že si ju budeme mu-
sieť zopakovať znovu. A to by určite nik-
to z nás nechcel.       Silvester Trnovec ml.

Projekt Spoločne pre deti už po trinásty raz zorganizovala na-
dácia Spoločne pre región. Chce tak pomôcť najmä školským a 
záujmovým organizáciám. 109 škôl, 22 organizácií a 13 fyzických 
osôb si v pondelok 16. októbra v priestoroch úradu Žilinského sa-
mosprávneho kraja prevzalo symbolické šeky – rozdelené financie 
z výberu 2% daní.

Strečno bolo mimoriadne úspešné. Z daní si prilepšia až štyri 
organizácie. Miestny futbalový klub, občianske združenie Hajov, 
základná škola a materská škola dostali spolu 25 627,33 EUR. V 
našom prípade zohráva rolu silná priemyselná základňa. „Pros-
triedky pôjdu na obnovu nábytku, na nákup pomôcok a hračiek a 
zvyšok na dvor. „Chceme pri materskej škole vybudovať dopravné 
ihrisko,“ povedala o plánoch po prevzatí šeku riaditeľka materskej 
školy Žofia Rajniaková. MŠ získala k priamo určeným 12979,70 
EUR ešte ďalších 673,40 Eur, ktoré im venoval predseda správ-
nej rady nadácie George Trabelssie.  Základná škola si prilepšila 
z dvoch percent sumou 9658,17 Eurami, Futbalový klub sumou 
1549,45 a Občianske združenie Hajov 767,41 EUR.                     /r/

Spoločne pre región
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dzi ďalšími hosťami , ktorí sa prišli na 
lavičku povyprávať, bol aj starosta obce 
Strečno Dušan Štadáni, ktorý poprial 
knižke aj remeselníčke veľa zdaru do 
ďalšej činnosti. S príhovorom vystúpila 
aj riaditeľka krajského kultúrneho stre-
diska pani Soňa Řeháková, na pódiu sa 
vystriedali aj zástupkyne spolku žien 
ŽIVENA, s ktorými Otka dlhodobo 
spolupracuje. Príjemnú atmosféru pod-
ujatia utužovali krásne piesne v podaní  
ženskej speváckej skupiny Zvonica a 
folklórneho súboru Hájov. Práve mla-
dým a deťom je Otka so svojou kúdeľ-
nicou starou mamou, kde sa dlhodobo 
stretávajú, rozprávajú, odovzdávajú si 
vedomosti a poznatky. Špeciálnym hu-
dobným hosťom sobotňajšej akcie bola 
cimbalová muzika z Moravy Šmykňa. 
Na akcii sa zúčastnilo množstvo kro-
jovaných návštevníkov, oba víkendové 
dni bola súčasťou priestorov sály kul-
túrneho domu aj výstava čepcov z rôz-
nych kútov Slovenska, ktorú pre túto 
príležitosť pani Otke zapožičal  mladý 
zberateľ a etnológ Tomáš Mrázek, ktorý 
sa venuje skúmaniu, reparácii a výrobe 
tradičného ľudového odevu.

Keď boli už všetci „povyprávaní“, 
akcia sa nezaobišla bez spevu, tanca a 
dobrého jedla.  Pre návštevníkov boli 
prichystané tri druhy fazuľových polie-
vok a rôzny pochutiny. Akcia sa niesla v 

tradične uvoľnenej a príjemne humor-
nej atmosfére,  ako sme u Otílie Kada-
šiovej zvyknutí.

Otília Kadašiová je výnimočná a ne-
prehliadnuteľná žena, ktorá aj vo svo-
jich 70 rokoch nestráca elán. Vo svojej 
prvej knižke sa nám predstavuje streč-
niansky kroj príjemným spôsobom, 
takže človek sa podozvedá rôzna zau-
jímavosti zo života dávnych časov. Od 
mladosti po starobu, od dievčaťa po 
ženu, od chlapca po chlapa, od krstín, 
cez svadby aj pohreby na pár stranách 
s cennými historickými fotografiami 
Otka zrozumiteľne približuje život dáv-
nych časov, obliekanie, jedlá, či „gdo 
je kemu gdo“. Vysoko cennou časťou 
knižky je strečniansky slovník starých 
(skoro zabudnutých) slov. Otka zozbie-
rala a spísala slová, z ktorých mnohé 
dnes pomaličky odchádzajú do histórie 
spoločne s našimi starými a prastarými 
mamami, otcami. Tento počin, hod-
ný rešpektu má v sebe silný odkaz na 
dedičstvo predkov, zároveň hrdo uka-
zuje, že nemusíme trpieť komplexmi, 
ukazovať na iných , sťažovať sa, ako sa 
nič nedá, ale mali by sme sa venovať 
podstate a usilovnejšie pracovať na za-
chovávaní skutočného kultúrneho de-
dičstva. Otília Kadašiová nám ukazuje 
úprimnú snahu a lásku k minulosti, 
tradíciám, z ktorej by sme si mali brať 
príklad.                               Peter Madigár

V Strečne sa vyprávali
tJubilujúca remeselníčka zo Strečna Otília Kadašiová uviedla do 
života knižku o starých  slovách, obliekaní, starosvetských receptoch 
a zvyklostiach v Strečne

Krst knižky „Pojme sa povyprávať“ bol 
darom nám i autorke. My máme v ta-
kejto forme zachované zvyky, recepty a 
slová a pani Otka Kadašiová si ju veno-
vala k svojim narodeninám.

Všetko bolo trošku iné. Kto mohol ,bol 
v kroji, cítili sme sa ako v starej dedine, 
vyprávali sme sa, jedli sme takmer za-
budnuté polievky, sušené slivky, ľudová 
hudba z Čiech hrala slovenské pesničky, 
krstilo sa ľanom. Bolo nám fajn. Ak nie-
kto povedal susedovi „učej“, to bolo iba 
vtipné použitie už zriedka počutého slo-
va, jedného z desiatok z knižky.

Pani Kadašiovej k  jubileu i k ďalšie-
mu „dieťaťu“ gratulovali všetci a priali 
obom iba to najlepšie.

My by sme sa chceli pripojiť a poďako-
vať autorke nielen za knižku, ale i za jej 
prácu a  deti. Práca sprítomňuje a za-
chováva našu minulosť a deti sú jej kul-
túrnymi poslami v šírke a kvalite ďaleko 
prekračujúcimi strečniansky chotár.

Nech sa ešte dlho takto máte a máme v 
zdraví chuť povyprávať!

-redakcia SH-

Z celého srdca ďakujem všetkým, 
ktorí mi prišli poblahoželať k mojím 
okrúhlinám  a aj k vydaniu knižky  
„Pojme sa povyprávať.....“.  Prajem 
vám, aby ste sa nielen pobavili, ale aj 
poučili o tom, ako žili naši predkovia.  
Je to o Strečne a  pre Strečňanov.  Ak 
prídete ešte na nejaké slová, ktoré by 
tam mali byť, dopíšte ich  a doručte 
mi ich.  Doplníme to... Nech sa ich čo 
najviac zachová.  Vďaka za pomoc pri 
redigovaní textu a fotografie Jožkovi 
Juríkovi a Anje Gáborovej  z MAS 
Terchovská dolina, vďaka za finančnú 
podporu a vďaka za to, že si ju kúpi-
te....  

Kto má záujem, príďte si ju kúpiť  do 
Kúdeľnej izby ....a príďte sa povyprávať.

Vaša Otka čo tká spod Strečna

»  Dokončenie z 1. strany
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Keď zakladali naši predkovia ochot-
nícke divadlo, určite nerátali s tým, 

že  v roku 2017 si budeme pripomínať 
jeho 90. výročie. Zásluhou našej obce a 
projektu z Fondu kultúry a umenia sme 
toto výročie dôstojne oslávili. Bolo roz-
delené do dvoch častí. Galavečer , ktorý 
sme usporiadali pre všetkých ochotní-
kov našej obce a pozvaných hostí ,veľmi 
fundovane opísal Ing. Pavol Albrecht v 
minulom Hlásniku. Mne prichodí poďa-
kovať všetkým , ktorí so mnou ochotne 
spolupracovali na jeho príprave. Našej 
obci za finančnú dotáciu 2000,- € , Ing. 
Albrechtovi za úspešný projekt, kde sme 
získali 2500,- €, ktoré boli použité na pro-
pagáciu, upomienkové darčeky, rekvizity 
do hry Ženský zákon , kroje a pohoste-
nie. Ďakujem Mgr. Dušanovi  Ďurčovi 
za spoluprácu pri vydaní bulletinu a za 
pomoc pri organizácii. Poďakovanie si 
zaslúži Marián Praták, ktorý nám spra-
coval novodobú históriu  a v krátkych 
videoukážkach zmapoval doposiaľ všetky 
odohrané divadelné predstavenia. Ďaku-
jem Dominikovi Tavačovi za výrobu rek-
vizít , retro kredenc a skriňu , ktoré majú 
umeleckú hodnotu.

Ďalej sa chcem poďakovať miestnemu 
rezbárovi Eduardovi Poláčkovi  za výro-
bu originálnych ocenení „ Ochotnícke 
dosky „. Posledné poďakovanie je všet-
kým usporiadateľom, ochotníkom a celé-
mu ochotníckemu súboru.

Druhá časť bolo poďakovanie pre našich 
divákov vo forme divadelného predstave-
nia Ženský zákon v amfiteátri pod hra-
dom Strečno. Po prvýkrát sme sa odvážili 
hrať pod holým nebom, aj keď sme tŕpli 
do poslednej chvíle , či nám počasie bude 
priať. Akcia splnila naše očakávania.

Ďakujeme divákom , že nás nesklamali 
a prišli s nami osláviť 90.výročie. Úžasnú 
atmosféru vytvorila folklórna skupina 
Parta , ktorá celé divadelné predstavenie 
sprevádzala hudbou a spevom. Ďakujem 
dievčatám za úvodnú pieseň, ktorá je 
naša divadelná hymna a ktorá ma dojala 
k slzám. Ďakujem všetkým ochotníkom, 
ktorí boli nápomocní pri tomto nároč-
nom projekte.

Čas beží a nás čaká príprava divadelné-
ho predstavenia ,aby sme našim divákom 
spríjemnili vianočné sviatky. Tento rok , z 
úcty k zakladateľom ochotníckeho divad-
la ,sme vybrali hru z 30-tych rokov mi-
nulého storočia, od Štefana Králika, Mo-
zoľovci. Hľadala som hru, ktorá poukáže 
na vzťahy medzi deťmi a svojimi starými 
rodičmi. Verím, že v komediálnej forme 
sa nám to podarí. Milí diváci , tešíme sa 
vašu účasť.                      Pristachová Marta

70 rokov súboru je doba, ktorá nás radí 
k priekopníkom zakladania dychových 
súborov v našom kraji. Bol to významný 
počin riaditeľa školy pána Mátraya a sa-
mozrejme všetkých, ktorých svojim nad-
šením oslovil a priviedol, dovtedy laikov, 
k tomuto krásnemu umeniu. 

Dychovka bola a stále je súčasťou kul-
túrneho života v obci. Vytrvala a  i na-
priek generačným obmenám nás stále 
teší svojou hudbou aj spevom a je dôle-
žitým vyslancom jeho úrovne .

V nedeľu, 22. októbra, sme si výročie 
pripomenuli galakoncertom v kultúr-
nom dome. Akciu zorganizoval obecný 
úrad v spolupráci a na podnet kapelní-
ka Petra Ďanovského ml. Záujem o toto 
podujatie bol súčasťou dlhodobejšieho 
plánu kultúrnych akcií a preto obecný 
úrad naň podal tiež projektovú žiadosť o 
poskytnutie dotácie na podporu kultúry 
z fondov ŽSK. Poskytnutá čiastka – 300 
Eur spolu s rovnakým príspevkom z 
obecného úradu boli možnosťou  na širší 
a reprezentatívnejší rámec .

Galakoncert bol v réžii súboru, ktorý sa 
predstavil pestrým repertoárom a takis-
to svojim spevom a hudbou potešili po-
zvaných ich hostia – Krakovské kvarteto 
a Jesienka. 

Strečnianke poďakoval za ich činnosť 
tiež starosta Dušan Štadáni, ktorý okrem 
iného povedal:  

„Dnes sa tu stretávame, aby sme si 
pripomenuli Vašu cestu a poďakovali 
sa všetkým žijúcim i tým, čo už nie sú 

medzi nami, za prácu v súbore. Mož-
no povedať, že každá činnosť na poli 
kultúry v rámci obce ako je naša, je 
ochotníčením a dobrovoľným príspev-
kom každého aktéra k potešeniu svo-
jich spoluobčanov. Nie každý má na to 
predpoklady a tiež záujem.

Preto si veľmi vážim všetkých, ktorí 
venujú svoj čas nielen na vlastný osob-
nostný rast, ale predovšetkým na to, 
aby komunitný život posunuli na vyš-
šiu úroveň.

Dnešná Strečnianka je vo fáze, kedy 
výrazne pociťuje absenciu vlastných 
odchovancov. No naďalej, vďaka kapel-
níkovi i  ochotou priateľov a známych 
z iných telies, spríjemňuje naše obecné 
podujatia. 

Preto je tiež úlohou vedenia obce, 
aby hľadalo cesty na podnietenie detí 
a mládeže nielen pre rozšírenie Vašich 
radov, ale celého spektra kultúrneho 
života v Strečne, na ktorého stav a šírku 
záberu som veľmi hrdý.

Dúfam, že sa nám to bude spoloč-
ne dariť a aj dnešný galakoncert bude 
motivujúcim pre zabezpečenie ďalších 
okrúhlych výročí.“

Na návrh vedúceho súboru boli tak-
tiež odovzdané terajším i bývalým čle-
nom dychovky ocenenia – Cena sta-
rostu obce a Poďakovanie obce.

Cena starostu obce: 
Pavol Magoč • Ondrej Ilovský
Kamil Oberta • Cyril Oberta

Peter Ďanovský st. • Dušan Rosina
Jozef Ondák • Gustáv Dojčiak

Peter Ďanovský ml.
Poďakovanie obce

Daniel Taraba • Dagmar Joklová
Michal Klocáň • Katarína Pratáková
Roman Štaffen • Anna Brezániová

Juraj Oberta • Ondrej Kormančík ml. 
Štefan Zelina • Richard Pittner

Rudolf Porubčanský • Ján Sliviak 
Rudolf Grečnár • Miroslav Horňák

/pa/

90. výročie divadla
Oslavy a plány našich ochotníkov

70 rokov dychovej hudby 
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V tomto čase realizujeme tri rôzne druhy projektov s podporou fondov EÚ. Jeden  
dopytovo orientovaný v gescii MŽP SR a dva projekty z fondu mikroprojektov v 
rámci programu Interreg pre cezhraničnú spoluprácu poľsko – slovenského prihra-
ničia v gescii ŽSK.

Europrojekty

Projekt s názvom Zberný dvor Strečno 
z operačného programu Kvalita život-
ného prostredia v zmluvnej výške 378 
751,44 EUR sleduje dve hlavné aktivity, 
a to:
1. Triedený zber komunálnych odpadov
• Výstavba a prevádzka zberného  
dvora
Účelom stavby je vybudovanie cen-
trálnej skladovacej plochy obce, kde sa 
bude odpad triediť, skladovať a násled-
ne bude odvážaný oprávnenou osobou 
(organizáciou) na likvidáciu,prípadne 
ďalšiu recykláciu.
Územie staveniska je vyčlenené v časti 
centra obce pri obecnom úrade. 
V areáli zberného dvora je jedna mon-
tovaná hala 10,0 x 15,0 m. Hala bude 
slúžiť ako garáž pre navrhované strojné 
vybavenie.
• Nákup manipulačnej techniky
Ako strojné vybavenie zberného dvora 
je navrhnuté:

• Traktor 1KS
• Traktorový čelný nakladač; Paletizač-
né vidly; Multi-lopata po 1KS
• Hákový kontajnerový nosič 1KS
• Naťahovací kontajner na drobný sta-
vebný odpad 6 m3 2KS
• Naťahovací kontajner na objemný a 
biologicky rozložiteľný odpad 12,5 m3 
3KS
• Drvič biologicky rozložiteľného od-
padu 1KS
• Cestná váha do 30 t, 8 metrov (na vá-
ženie KO) 1KS
• Naťahovací uzavretý kontajner na 
textílie a šatstvo 1KS

2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti 
odpadového hospodárstva

• Semináre žiakov základnej školy
• Infodni zamerané na zvýšenie pove-
domia obyvateľov obce
• webstánka
• brožúra

Zberný dvor

Realizácia projektu na rozšírenie, dopl-
nenie a obnovu náučného chodníka na-
šim katastrom je v plnom prúde, v súlade 
s plánovaným harmonogramom.

Mäkká aktivita – partnerský pobyt zá-
stupcov obce Jaworze prebehol za účin-
nej spolupráce s turistickým oddielom 
Uhlík 30. 9 – 1. 10. Pri príležitosti ich 
už tradičnej akcie – Prechod strečnian-
skym náučným chodníkom, ktorý v tom-
to roku organizovali už šiestykrát, sme 
vzhľadom na náplň projektu naplánovali 
i príchod 35 člennej poľskej skupiny. Ich 
dvojdňový pobyt predstavil každému 
nielen prírodu, ale tiež pamiatky a mali 
možnosť ochutnať naše jedlá. Počasie je 
významným prvkom na vnem a pretože 
nám prialo, spolu s organizačným zvlád-
nutím sa podpísalo pod úplnú spokoj-
nosť.

Zároveň sa vykonávajú i investičné ak-
tivity projektu. Rozhľadňa na Špicáku v 

Poľsko-Slovensko
EURÓPSKA ÚNIA

Žiadateľ: Obec Strečno
Cezhraničný partner: Obec Jaworze
Typ projektu: Individuálny
Opis a ciele projektu: Revitalizácia ve-

rejného priestoru pri KD Strečno - vy-
budovanie exteriérového stacionárneho 
javiska a piatich prezentačných stánkov 
pre potreby kultúrno spoločenských 
podujatí. 

Výmenné pobyty remeselníkov, ku-
linárov a kultúrnych súborov na pred-
stavenie špecifických techník, receptov, 
zvykov a tradícií na dvoch podujatiach v 

Modernizácia a nový rozmer sprístupnenia
krás Strečna a okolia

FOLKLÓR, REMESLÁ A 
KULINÁRSTVO - ŠPECIFICKÉ 

PRVKY NA PODPORU 
CESTOVNÉHO RUCHU

Spracoval: Ing. Pavol Albrecht

čase uzávierky tohto čísla bude už v stave 
dokončievacích prác. Mimoriadne ná-
ročný terén bol limitujúcim. No pribu-
dol ďalší prvok turistickej infraštruktúry, 
ktorý sám osebe nemá ambíciu byť atrak-
ciou, ale jeho existencia je prostriedkom 
na vnímanie krás Strečna a v širšom 
rámci i žilinskej  kotliny a kysuckej vr-
choviny. Rozšírenie náučného chodníka 
vytvára tzv. malý okruh cez Špicák s ná-
stupom z centra obce na parkovisko pod 
hradom alebo opačným smerom. Na 
okruhu budú umiestnené tiež oddychové 
lavičky a vytvorené doplnkové značenie 
náučného chodníka smerovníkmi a tro-
ma tabuľami.

Okrem lavičiek bude náučný chodník 
doplnený cyklostojanmi pri oddycho-
vých prístreškoch (Javorina, Rakytie, 
Panoráma, dolina). Všetky prvky existu-
júceho náučného chodníka z roku 2010  
– tabule a prístrešky sa priebežne, tiež v 
rámci projektu, obnovujú – čistia a natie-
rajú.

Strečne (Tradície v srdci, Majáles) a jed-
nom v Jaworze (Dožinky). 

Realizácia projektu bude podporou 
cestovného ruchu a trvaloudržateľného 
rozvoja prihraničia.

Obdobie realizácie: 08/2017 – 10/2018
Hodnota projektu:  62 512,39 Euro
Európsky fond regionálneho rozvoja 

(ERDF): 79,98 % (49 997,40Euro)
Prostriedky zo štátneho rozpočtu: 
 10% (6251,23 Euro)
Vlastný vklad obce Strečno: 
 10,02% (6 263,76 Euro)
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O pár dní tu máme voľby do VÚC. 
Posledné dni nás o tom presviedčajú na 
každom kroku. 

Votreli sa do novinových článkov i 
časopisov. Zaplavili reklamné plochy a 
zamorili sociálne siete. Niektorých kan-
didátov poznám osobne. S inými som 
sa nikdy nevidela, napriek tomu  máme 
veľa spoločného. Vždy si máme čo na-
písať, okomentovať. Sú tiež kandidáti, z 
ktorých mám zmiešané pocity. V duchu 
sa usmievam nad ich profesionálnymi, 
strojenými fotografiami, ľúbivými prí-
spevkami a sladkými sľubmi.

Často dostávam otázku, prečo som sa 
rozhodla vstúpiť do politiky, tej „špina-
vej“ hry, ako sa o nej hovorí. Úprimne? 
Podľa mňa, ak človek chce niečo zmeniť, 
veľmi na výber nemá. Chcem sa aspoň 
pokúsiť urobiť v rámci svojich možnos-
tí a na základe svojich skúseností niečo 
viac. Tí, čo ma poznajú, vedia, že nie 
som typ, čo nasľubuje nemožné. V živote 
vždy hľadám pozitívne riešenia. Verím v 
životné krédo, že nedá sa byť vždy hrdi-
nom, no vždy môžem zostať človekom. 

Ľudia mi  tiež hovoria, že NEMAJÚ 
koho voliť. Osobne si myslím, že skôr 
NEVEDIA, koho majú voliť. Milí voliči, 

dajte si prosím tú námahu a skúste si o 
kandidátoch, ak ich nepoznáte, zistiť 
viac. Správne rozhodnutie, koho si zvoliť  
4.11.2017, za to úsilie určite stojí. 

Grécky filozof Platón povedal: „Nako-
niec vám budú vládnuť tí najneschop-
nejší z vás. To je trestom za neochotu 
podieľať sa na politike“. Nikdy som ne-
vynechala žiadne voľby.  A tieto tiež ne-
vynechám.  Budem voliť ľudí, do ktorých 
vkladám nádej a dôveru. Budem voliť  
preto, lebo chcem, aby dostali šancu aj 
tí, ktorí ešte nemali možnosť ukázať sve-
tu, čo všetko dokážu. Zmena je potreb-
ná. Zmena totiž začína od nás. Ak voliť 
nepôjdete, necháte za seba rozhodnúť 
iných o tom, kto bude nasledujúcich 5 
rokov riadiť náš kraj. 

Slovenský humorista, pán Milan La-
sica,  zhodnotil voľby  presne: „Pôjdem 
voliť a dôvod je ten, že mám tú možnosť. 
Nie som natoľko naivný, že budem voliť 
niečo, čo by bolo ideálne, takže budem 
voliť menšie zlo. A tí, čo nechcú voliť 
menšie zlo, budú voliť to väčšie.“

Rozhodujte sa preto, prosím, rozvážne 
a rozumne. Verím, že spolu si vyberieme 
najlepšie ako sa dá.

Beáta Badibangová – poslankyňa OZ

                     Milí priatelia,
chcem sa Vám aj touto formou priho-

voriť a požiadať Vás o podporu v na-
sledujúcich voľbách do Žilinského sa-
mosprávneho kraja. Už druhé volebné 
obdobie som poslankyňa obecného za-
stupiteľstva a moje doterajšie pôsobenie 
bolo predovšetkým v sociálnej oblasti, 
čo znamená pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli 
v sociálnej núdzi. Venujem sa tiež pod-
pornej a poradenskej činnosti v domove 
dôchodcov. Chcem sa tomu venovať aj 
naďalej a rozšíriť svoje pôsobenie i ďalej 
do kraja a pomôcť tak ešte viac.

Ďakujem všetkým za doterajšiu  
dôveru.

MONIKA OBERTOVÁ

Naozaj to nemá zmysel?

Dňa 13. októbra sa naši žiaci (5. a 
6. ročníka) zúčastnili  vzdelávacieho  
programu s názvom Praveké tvorivé 
dielne.  Ide o originálny koncept v rám-
ci interaktívneho vzdelávania a rozvoja 
žiakov. Bojnice patria medzi najvýznam-
nejšie lokality s paleolitickým osídlením 
na Slovensku. Vzácna Prepoštská jas-
kyňa je dnes unikátnou ukážkou živo-
ta praľudí – bojnických neandertálcov. 
Žiaci si takouto pútavou formou výučby 
doplnili vedomosti z dejepisu a získali 
predstavu o živote v pravekej dobe. 

Podnety žiakov
Na exkurzii som sa naučil, že mamutie 

kly mali 7 až 8 metrov.            M. Cabada
Veľmi sa mi páčilo, ako sme sa mali 

prezliecť za neandertálca. Mohli sme 

Záber rozostavanej rozhľadne na Špi-
cáku, ktorá je už tesne pred dokončením 
a čoskoro poskytne nádherný výhľad na 
okolie Strečna

Hodina dejepisu v Prepoštskej jaskyni  
si vyrobiť nástroje, šperky, čelenky ako 
mali neandertálci.                   B. Šmidová

Zaujal ma príbeh mamutieho mláďaťa. 
Bolo to celkom smutné, keď si pomys-
lím, že to mláďa mohlo ešte stále žiť, ne-
byť tej nehody, keď sa utopilo v blate.

K. Fuňaková
Naučil som sa, že pravekí ľudia sa do-

žívali len 20 – 30 rokov. Mamut sa dožil 
80 rokov.                                     M. Sklenka

Pre mňa bola novinka to, že mamut 
mal zuby veľké ako krabica.  

T. Prieložná
Zaujalo ma to, ako sa neandertálci do-

rozumievali rôznymi zvukmi, ako si vy-
rábali rôzne nástroje a šperky.  M. Košiar

Ja som sa dozvedel, že mamutí kel vážil 
až 80 kg.                                          F. Vereš 
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Po dlhšom čase 
vás chce Teni-
sový oddiel 
S t r e č n o 
p o i n f o r -
movať o svojej 
činnosti a oboznámiť aj s 
novými aktualitami a zmena-
mi, ktorými prešiel po uplynulej sezóne. 
Prestávka po jej skončení bola nakoniec 
turbulentnejšia ako sezóna samotná. Do 
nového ročníka sa prihlásili dve muž-
stvá. Strečno A hrá 5. ligu a Strečno B 
6. ligu. 

Pretože nám odišli hráči, ktorí minulý 
rok robili množstvo bodov, cieľom tejto 
sezóny bude udržať sa v obidvoch súťa-
žiach. Na to, aby sme ich mohli vôbec 
hrať, sme museli doplniť káder dvoma 
hráčmi zo Žiliny. Hráči Martin Kysucký 
a Miloš Elichovský hrávali minulý rok 7. 
ligu. Tým pádom káder Strečna tvoria 
hráči Roman Jurík, Štefan Oberta, Pavol 
Zrelica a Martin Kysucký. Káder pre 6. 
ligu tvoria hráči Kveto Pokorný, Alfonz 
Klocáň, Karol Tavač, Miloš Elichovský, 
Ladislav Oberta, František Stráňavčin st. 
a Peter Melo. 

Po úvodných štyroch kolách má A 
mužstvo 1 výhru a B mužstvo 1 výhru 
a 1 remízu. Všetci veríme, že sa to v na-
sledujúcich kolách zlepší, najmä potom, 
ako sme začali pravidelne trénovať. Vý-
sledky by sa mali zlepšiť aj množstvom 
odohratých zápasov. Najlepšie výkony 
podávame vždy po Novom roku, keď 
sme už rozohratí, takže dúfame, že to tak 
bude i teraz. O tom, ako sa situácia bude 
vyvíjať budeme informovať.

Ladislav Obertat

V sezóne 2017 mal minikárový klub 
Strečno úspešnú bilanciu pretekov z via-
cerých kútov Slovenska, Čiech a Moravy. 

Po postupe do staršej a silnejšej kategó-
rie M2 - od 8 do 12 rokov, Michal Ober-
ta, žiak III. ročníka ZŠ SNP v Strečne, 
vybojoval krásne 2 miesto. Juraj Oberta, 
v jeho kategórii M4 - od 16 do 21 rokov 
obsadil 4 priečku. Obidvom pretekárom 
sa chcem poďakovať za skvelú repre-
zentáciu nášho klubu Minikárový klub 
Strečno a do ďalšej novej sezóny 2018 
prajem veľa úspechov už i s ďalším no-
vým pretekárom, ktorým bude 5 ročný 
škôlkar zo Strečna, Matejko Oberta.

Dúfam, že náš šport priláka aj ďalších 
záujemcov. Pretekať môžu chlapci a 
dievčatá vo veku už od 4 rokov. Pri tré-
ningu nás môžete vidieť a podporiť nás 
až v novom roku 2018, cca od apríla až 

Minikárový klub Strečno - Žilina 
bilancuje úspešnú sezónu 2017

do konca septembra 2018 na komuni-
kácii vedúcej k Pomníku francúzskych 
partizánov. 

Našich pretekov sa každý rok pravidel-
ne zúčastňuje aj skvelý pretekár formule 
F3 Richard Gonda, ktorý je odchovanec 
minikár. Snáď to už v novej sezóne do-
tiahne do pretekov F1.

Ak vás minikárový šport oslovil a 
chcete, aby vaše dieťa (alebo aj vy sami) 
jazdilo, oslovte niektorý z existujúcich 
klubov.

Minikáry nájdete aj na web stránke 
www.minikary.com, mail: minikary@
gmail.com, prípadne info aj u rodičov 
pretekárov – Monika Obertová, moni-
kaobertova@gmail.com, Michal Oberta, 
oberta.m@azet.sk, Alena Obertová ale-
na.obertova@gmail.com. 

Monika Obertová, predseda klubu

Stolný tenis

Krásna, slnečná sobota 30. septembra 
privítala všetkých turistov, ktorí sa roz-
hodli absolvovať už 6. Ročník výletu 
Po strečnianskom náučnom chodníku. 
Tradičnú trasu, ktorá viedla zo Strečna 
cez Špicák na Kojšovú, Polom, Rakytie 
a Domašín, absolvovalo skoro 100 výlet-
níkov. Tento rok sme mali dokonca me-
dzinárodnú účasť, keď v rámci projektu 
„Modernizácia a nový rozmer sprístup-
nenia krás Strečna a okolia“ našu trasu 
absolvovalo aj 35 účastníkov z poľského 
Jaworze. Pri chate na Domašíne bol pre 
všetkých pripravený vynikajúci guľáš 
aobčerstvenie. Na záver sa niektorí záu-
jemci odviezli na plti a ostatní išli pešo 
smerom k hradu Strečno a domov.

-dd-

Klub slovenských turistov

UHLÍK Strečno
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so Stráňavami – výhra 3:1.
Okrem výsledkov nás teší aj pomerne 

pekná technická hra nášho mužstva do-
rastu, snažíme sa hrať ofenzívne  a  tech-
nicky . Naopak viaceré celky , hlavne na 
Kysuciach, predvádzajú klasickú kysuc-
kú nakopávanú a pretláčanú. 

Naše mužstvo dokáže hrať minimálne 
vyrovnanú partiu s každým súperom v 
tejto súťaži za predpokladu, že sa na zá-
pas dostaví aspoň 11-12 hráčov. 

Chcel by som pochváliť  najmä starších 
hráčov dorastu, ktorí fungovanie v do-
raste berú zodpovedne a poctivo. Kiež 
by sme mali takých hráčov aspoň 12.

Za všetkých vyzdvihnem  hráča Ti-
moteja Čičmanca, ktorý má od leta jed-
noznačne najlepšiu dochádzku.  Hrať  
futbal je náročná celoročná činnosť, kde 
v mužstve potrebujeme min. 15 hráčov. 

Chcel by som týmto apelovať na ostat-
ných hráčov, aby prehodnotili svoje fun-
govanie a začali nielenže pravidelne cho-
diť na majstrovské zápasy, ale aj trénovať 
a hlavne informovať o svojej účasti, resp. 
neúčasti.  Všetci máme aj iné povinnosti 
a záujmy, ale potrebujeme sa na seba na-
vzájom spoľahnúť . Jedine tak sa budeme 
zlepšovať ,  ako jednotlivci tak aj kolek-
tív, po stránke futbalovej ako  aj ľudsky. 
Podobné,  resp. rovnaké problémy majú 
aj ostatné družstvá v súťaži ako aj v okolí 
ZA,  hrať veľký futbal je totiž aj o zod-
povednosti a dokázanie samému  sebe 
aj okoliu, že sa na mňa môžu spoľahnúť. 
To žiaľ nie všetci.  Tínedžeri v tejto dobe 
dokážu a zvládnu zobrať zodpovednosť  
za seba a kolektív.

Verím, že sa nám bude naďalej  výsled-
kovo, ale hlavne herne  dariť a napomô-
že to k zlepšeniu celkového fungovania 
mužstva dorastu. 

Ing. Róbert Benedig, tréner dorastu
Muži

Do jesennej časti sme nastúpili plní od-
hodlania ,aj keď sme sa nečakane osla-
bili o najlepšieho strelca mužstva. Čas 
ukázal, že práve tieto góly nám chýbajú, 
a preto sme niektoré zápasy nebodovali 
naplno. Naša hra nemá stabilnú formu, 
aj keď snahu hráčom nemožno uprieť 
,ale každý hráč sa musí zlepšiť a na sebe 
tvrdo pracovať, lebo V. liga je veľmi vy-
rovnaná. Cieľom je aj postupné zapája-
nie a omladzovanie mužstva hráčmi do-
rastu, kde  by mala byť snaha a ochota 
hrať za A mužstvo väčšia. Je to zdĺhavý 
proces a treba byť trpezlivý. Šancu určite 
dostanú a je iba na  nich, ako sa k tomu 
postavia. Každý domáci fanúšik čaká iba 
víťazstvá a hlavne v domácich zápasoch 
,čo je samozrejmé. Je ale nutné povedať 

mužstvo nie je. 
Preto cieľom celého vedenia by malo 

byť prinavrátiť mužstvu miesto, kde 
patrí, aby sa každý súper obával mužstva 
zo Strečna. Všetkým hráčom prajem 
hlavne zdravie a nech im bije strečnian-
ske srdiečko. 

Marek Mazák, tréner

»  Dokončenie z 12. strany

TABUĽKY
V.liga muži skupina A

1 ŠK Čierne 12 6 5 1 29:19 23
2 FK Rajec 12 7 2 3 29:20 23
3 TJ Slovan Skalité 12 6 4 2 26:16 22
4 TJ Zborov n.Bys. 12 5 4 3 19:17 19
5 FK Tatran Turzovka 12 5 3 4 35:24 18
6 FK Strečno 12 5 3 4 22:25 18
7 ŠK Belá 12 6 0 6 23:33 18
8 TJ Višňové 12 4 3 5 18:16 15
9 ŠK Štiavnik 12 4 3 5 24:30 15
10 TJ Vysoká n.Kys. 12 4 2 6 28:24 14
11 Raj.Teplice-Konská 12 4 2 6 27:32 14
12 FK Predmier 12 3 3 6 17:21 12
13 TJ Fatran Varín 12 3 3 6 21:28 12
14 TJ Rudinská 12 2 3 7 21:34 9

IV.liga dorast U19 skupina A
1 MŠK KNM B 12 11 0 1 45:9 33
2 FK Rajec 12 10 0 2 47:13 30
3 TJStará Bystrica 13 9 2 2 43:18 29
4 FK Strečno 12 9 0 3 33:21 27
5 TJ Vys.n.Kysucou 12 7 2 3 58:22 23
6 TJ Slovan Skalité 13 7 1 5 35:28 22
7 TJ Zborov n. Bys. 12 6 2 4 32:32 20
8 OŠK Baník Stráňavy 13 4 5 4 25:21 17
9 OŠK Kam.Poruba 13 4 1 8 16:27 13
10 TJ Fatran Varín 13 4 1 8 13:31 13
11 TJ Oščadnica 12 4 0 8 13:24 12

12 TJ Višňové 13 2 1 10 15:43 7
13 ŠK Radoľa 13 2 1 10 13:51 7
14 TJ Podvysoká 13 1 0 12 6:54 3

I. trieda mladší žiaci
1 FK Strečno 8 7 0 1 55:8 21
2 FK Hliník 8 7 0 1 39:9 21
3 Raj.Teplice-Konská 8 5 1 2 48:18 16
4 FK Predmier 8 4 3 1 38:15 15
5 ŠK Gbeľany 8 3 1 4 39:37 10
6 TJ ŠK Podhorie 8 3 0 5 19:34 9
7 OŠK Rosina 8 2 1 5 31:37 7
8 1. KŠK Žilina 8 2 0 6 25:38 6
9 ŠK Cem.L.Lúčka 8 0 0 8 4:102 0

II. MIRAGE trieda žiaci skupina „A“
1 FK Trnové 12 9 2 1 57:19 29
2 TJ Kunerad 12 9 2 1 38:12 29
3 ŠK Cem. L.Lúčka 12 9 0 3 73:31 27
4 TJ Stráža 12 8 1 3 76:22 25
5 TJ Višňové 12 7 0 5 30:31 21
6 FK Strečno 12 6 2 4 36:24 20
7 FK Turie 12 6 0 6 39:39 18
8 TJ Babkov 12 5 2 5 45:31 17
9 FK Dolná Tižina 12 4 3 5 26:35 15
10 TJ ŠK Podhorie 12 5 0 7 34:48 15
11 FK Ďurčiná 12 4 0 8 25:45 12
12 TJ Rozvoj Mojš 12 3 1 8 25:61 10
13 OŠK Kam.Poruba 12 1 1 10 15:55 4
14 ŠK Lietava 12 1 0 11 10:76 3

,že niektoré zápasy sme mali problém so 
zostavou ,čo bolo zapríčinené zranenia-
mi a museli sme osloviť aj hráčov, kto-
rí sú už nie aktívni. Preto si vážim ich 
ochotu a touto cesto im ďakujem. Bolo 
by vhodné doplniť káder skúseným hrá-
čom a postupne zapájať mladých hráčov, 
pretože každý zápas je ťažký a v lige slabé 

Na 21. októbra pripravil Klub sloven-
ských turistov Uhlík a Volejbalový klub 
Strečno rockovú párty k výročiu otvore-
nia telocvične. 

Takmer presne zvolený termín (telo-
cvičňa bola slávnostne otvorená 12. 10. 
2007) umožnil nielen sa zabaviť, ale tiež 
osláviť okrúhle jubileum. Počinu, kto-
rý splnil sen každému, kto má k športu 
blízko a všetkým, ktorým dovtedy na 
povinný telocvik boli k dispozícii iba be-
tónové chodby základnej školy. 

Dielo vyrástlo iba z chute, záujmu i 
nadšenia. Začalo sa stavať takpovediac 
z ničoho. Počiatočným vkladom bolo  
3000 Sk vyzberané Klubom priateľov 
Francúzska na tento účel na Silvestrov-
skej zábave na prelome tisícročí. Zlomok 
v konečnom dôsledku až 27 miliónové-
ho diela, na dokončenie ktorého sa až 
postupne hľadali možnosti. 

Všetci, čo sa o to pričinili, predovšet-
kým vtedajšie vedenie obce a starosta 
Alfonz Klocáň, svoju snahu naplnili za 

Tepláková rocková párty
pripomienka 10. výročia postavenia telocvične

štyri roky. A to o potrebe či nutnosti te-
locvične  sa predtým hovorilo viac ako 
štyridsať rokov ...

Tepláková párty bola teda nielen roc-
kovou zábavou organizovanou Uhlíkom 
a volejbalovým klubom s hudbou Crow 
Band, ale tiež mementom, že  čo je mož-
né dokázať, keď sa chce.

Je však zrejme iná doba a aj keď je te-
locvičňa, ktorej súčasťou od začiatku 
je tiež bowling, permanentne plná, iba 
málo z tých, čo ju využívajú, si prišlo 
nielen pripomenúť alebo uvedomiť vý-
ročie a aj využiť možnosť zabaviť sa v 
tomto priestore.

A tiež byť účastný ďalšieho podnetné-
ho kroku organizátorov tejto zábavy, 
ktorí celý výťažok z tomboly a zisk zo 
zábavy venujú ako prvotný príspevok na 
ďalšie rozširovanie športových možností 
v obci. Organizátori sa začali zaoberať 
prípravou na realizáciu multifunkčného 
areálu na školskom dvore.

/pa/
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 31. októbra 2017 v náklade 350 

kusov. Za obsahovú časť materiálov zodpo-
vedá 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

Futbalový krúžok – prípravka
Naša prípravka funguje ako krúžok  

CVČ pri ZŠ SNP Strečno, keď hráme 
na školských súťažiach  a tiež hráme 
pod hlavičkou FK Strečno, lebo sa zú-
častňujeme súťaží a podujatí ,ktoré 
organizuje ObFZ Žilina a tam už mu-
síme registrovať aj tých najmenších. 
Reprezentujeme Strečno ako obec!!                                                                                                           
Som rád, že v tomto školskom roku 
sa prihlásil väčší počet prvákov ,lebo 
po skončení v prípravke 9 hráčov 
(roč.2007), som mal obavy, či budeme 
mať dosť detí v prípravke. Trénujeme v 
telocvični: mladší(prváci a predškolá-
ci) v pondelok 14,00-16,00 hod. a starší 
(druháci, tretiaci, štvrtáci) v pondelok 
16,00-17,30 hod., v stredu 16,00-18,00 
hod.(párny týždeň) a 16,00 – 17,00 hod. 
(nepárny týždeň). Od novembra by sme 
mali aj soboty od 9,00 hod do 11,00 hod. 
(ak bude niekto ochotný pomôcť mi v 
sobotu s tréningom).Ozvite sa!!

Od septembra hráme súťaž prípraviek, 
ktorú organizuje ObFZ Žilina. Hráme 
v Rajeckej skupine s družstvami: Raj. 
Teplíc – Konskej, Zbyňova, Podhoria a 
Stráňav. Hráme turnaje, ktoré poriada 
vždy iná obec. Prvý turnaj   9.9.2017 
v Stráňavách (3.miesto),druhý turnaj 
30.9.2017 v Zbyňove (5.miesto), tretí 
turnaj 7.10.2017 v Raj.Tepliciach-Kon-
skej (4.miesto),štvrtý turnaj 21.10.2017 
v Podhorí a piaty turnaj 28.10.2017 v 
Strečne. Zatiaľ nemáme také dobré vý-
sledky ako minulý rok (ale snažíme sa, a 
to je dôležité). 

Dňa 30.9.2017 boli naše deti na futba-
lovom zápase MŠK Žilina – MFK Mi-
chalovce vyprevádzať futbalistov. Deti sa 
stretli s futbalistami a užili si aj futbalový 
zápas. Dňa 5.10.2017 sa pár jednotlivcov 
(mal som obmedzené množstvo)  zú-
častnilo ukážkového tréningu prípraviek 
na MŠK pri príležitosti DOD v MŠK Ži-
lina. Trénovali pod vedením mládežníc-
kych trénerov MŠK Žilina.

Snažím sa pre deti vytvárať podmienky 
nielen tréningové...! Určite by som chcel, 
aby deti hrali viac turnajov, ale každý, 
kto poriada turnaj, chce štartovné a to 

nebýva malé. Hlavne, že deti športujú a 
nesedia len doma pri počítači!  Určite sa 
chcem poďakovať rodičom, ktorí mi po-
máhajú s dopravou.

Peter Beháň
Žiaci

Prvá polovica sezóny 2017/2018 je 
skoro na konci. Máme pred sebou po-
sledné dva zápasy jesennej časti. Za 11 
zápasov sa nám podarilo nazbierať 17 
bodov, ktoré nás držia v strede tabuľky, 
konkrétne na 7. mieste. Túto sezónu ma 
teší fakt, že sa strelecky presadzuje ove-
ľa väčší počet hráčov, ako tomu bolo po 
minulé sezóny. To je z tímového hľadis-
ka lepšie, lebo nie sme odkázaní na jed-
ného-dvoch hráčov. 

Pred začiatkom sezóny sme s hráčmi 
absolvovali trojdňové sústredenie plné 
pohybu a zábavy dôležitej na utuženie 
kolektívu. Tento rok sme sa opäť vrátili 
do kempingu Belá, ktorý na tento typ 
pobytu poskytuje dobré podmienky. 
Dúfam, že aj toto krátke spestrenie im 
pomôže si udržať chuť a motiváciu do 
druhej polovice sezóny. 

Vojtech Oberta ml., tréner

Dorast
Jesenná časť sezóny 2017/2018 sa blí-

ži ku koncu. Máme pred sebou ešte dva 
zápasy doma 22.10. Slovan Podvysoká  a 
vonku u súpera TJ Vysoká nad Kysucou.

Aktuálne je družstvo dorastu v tabuľke 
na peknom 3. mieste v súťaži V.liga se-
ver. Víťazne  sme zvládli 8 zápasov a 3x 
sme prehrali. Mrzia nás prvé dva zápasy, 
a to tesná prehra s lídrom tabuľky KNM, 
kde sme doma prehrali 1:2 hneď na úvod 
súťaže, ale hlavne vysoká prehra v Rajci, 
kde sme prehrali 7:0. Na tento zápas sme 
sa však nedokázali nazbierať a vycesto-
vali sme s 9 hráčmi a jeden sa nám ešte 
zranil. Zúčastnení  hráči  odohrali tento 
zápas a vypili kalich horkosti až do dna,  
aj za tých, ktorí neprišli, resp. nemohli 
prísť.

Naopak treba chalanov pochváliť za 
vzornú reprezentáciu obce a dobré vý-
kony v ostatných zápasoch, napr. pekný 
výsledok doma zo Zborovom –výhra 
7:2, bojovný výkon v Radoli –výhra 2:3,  
tešia aj ostatné výhry, napr. s Varínom 
doma 3:2 a taktiež doma v derby zápase 

Pokračovanie na 11. strane »


