
Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 0,50 Eur    XXV. ročník 5/2018

Prečítajte si:
Obecné zastupiteľstvo .........................1.
Bowling na prenájom ..........................3.
Zhodnotenie volebného obdobia ......4.
Výlet v Jaworze .....................................6.
Zo školy .................................................8.
Projekty .................................................9.
Na lavičke .......................................... 10.
Camino de Santiago ......................... 12.
Turisti na horách .............................. 14.
Futbal ................................................. 16.

Pokračovanie na 2. strane »

Dňa 24.9.2018 sa uskutočnilo 28.za-
sadnutie OZ. Zúčastnení: starosta obce, 
poslanci OZ, hlavný kontrolór obce. Za-
pisovateľka: Beáta Badibangová.

Hostia: Ing. Július Ilovský – riaditeľ 
OPS Strečno, Mgr. Anna Kadašiová, p. 
Pavol Samec, p. Marián Kadaši, p. Samu-
el Beháň. 

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Eri-
ka Kubová, Mgr. Monika Obertová, p. 
Alfonz Klocáň (prítomný od 4. bodu 
programu).

1. Otvorenie
Starosta konštatuje, že OZ je uznáša-

niaschopné.
Uznesením č.173/A volí overovateľov 

zápisnice: Ing. Dana Sokolovská, Ing. 
Róbert Benedig. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.173/B volí návrhovú ko-
misiu v  zložení: Beáta Badibangová, 
Mgr. Dušan Ďurčo. Hlasovanie: 6-0-0-3.

Uznesením č.174 schvaľuje program 
28.zasadnutia OZ. Hlasovanie: 6-0-0-3.

2. Kontrola uznesení
Osadenie zrkadla a  spomaľovača na 

Ulici za záhradami pri zákrute z  Májo-
vejulice a  Lipovej a  osadenie cestného 
spomaľovača pri bare Mário. Úloha pre-
trváva, pracovná kapacita bola sústredná 
do rekonštrukcie kuchyne MŠ. 

Uznesením č.172/1 OZ berie uvedené 
informácie na vedomie.

3. Schválenie spolufi nancovania mik-
roprojektu SR-ČR

Starosta informoval o  podanom mik-

roprojekte s  partnerom – Horní Toša-
novice „Kultivácia revitalizovanej zóny 
na zvýšenie atraktívnosti  a predstavenia 
kultúrneho dedičstva“. Náplňou projek-
tovej žiadosti je obstaranie mobiliáru do 
priestoru na kultúrne podujatia v areáli 
KD: cyklostojany, lavička, smetné koše, 
ďalej rezbárska tvorba ľudových umelcov 
zo Slovenska a  od českého partnera na 
vytvorenie postáv viažucich sa k histórii, 
ktoré budú dotvárať atmosféru podujatí 
organizovaných v priestore pri KD. 

Uznesením č.175/2018 OZ schvaľu-
je predloženie žiadosti o  NFP vo výške 
21915 € a spolufi nancovanie projektu vo 
výške 1095,75 €. Hlasovanie: 6-0-0-3.

4. Schválenie 6.zmeny rozpočtu na 
rok 2018

Starosta informoval o 6. zmene rozpoč-
tu na rok 2018. Rozpočet bol prehodno-
tený a  následne upravený na zasadnutí 
fi nančnej komisie za účasti hlavného 
kontrolóra obce. 

Uznesením č.176 OZ schvaľuje 6. zme-
nu rozpočtu na rok 2018. Hlasovanie: 
7-0-1-1.

5. Schválenie prevádzkového poriad-
ku zberného dvoru v Strečne

Na spustenie prevádzky zberného 
dvora v Strečne je potrebné schváliť OZ 
prevádzkový poriadok zberného dvoru, 
ktorý sa musí poslať na odbor ŽP za úče-
lom vydania rozhodnutia so súhlasom 
na prevádzkovanie zariadenia na zber 

Obecné zastupiteľstvo
Rímsky fi lozof M.T. Cicero povedal: 

„Život zomrelých zostane navždy v pa-
mäti žijúcich“. 

Začiatkom novembra o čosi intenzív-
nejšie myslíme na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Sviatok všetkých svätých a 
Pamiatka zosnulých  už tradične patria 
k novembrovým zvykom návštevy cin-
torínov, pálenia sviečok, ozdobovania 
hrobov. Sviatky, ktoré do cintorínov 
prinášajú pokoj a  akúsi nadpozemskú 
atmosféru. S  láskou spomíname na 
tých, ktorí nám boli v živote najdrahší – 
rodinní príslušníci, známi. Je to čas na 
nefalšované a úprimné slzy. Hoci ich už 
nevidíme, necítime ich dotyky, bozky a 
nepočujeme ich slová, stále majú svoje 
miesto v našich srdciach...navždy.

Keď sa skončil ich život, aj oni akoby 
odleteli. Podobne ako lístie padajúce zo 
stromov. Spadnutý list je ako ukončený 
život. Napriek tomu, že lístie na jar opäť 
narastie a medzi nami pribudnú novo-
narodení človiečikovia, tí, čo už opus-
tili pozemský život, sa nikdy nevrátia. 
Zostáva nám na nich iba spomienka na 
ich dobré skutky, dobré rady, príklad 
života. Vážme si život, pretože život je 
dar.

Práve v tento čas sú mnohé hroby vy-
zdobené nádhernými kvetmi. Akoby 
odjakživa kvitli na cintorínoch. No tie-
to sviatky by sa nemali zmeniť na deň,  
keď pozostalí súťažia o to, koho hrob 
bude krajší, na ktorom hrobe bude 
svietiť najviac sviečok, kde bude najviac 
kvetov. Hlavná myšlienka tohto sviatku 
by sa mala uchovať v našich dušiach vo 
svojej najčistejšej podobe. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Úcta k zosnulým

Zrekonštruovaná škôlka
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odpadov zberného dvora obce Strečno. 
Uznesením č.177/2018 OZ schvaľuje 

Prevádzkový poriadok zberného dvoru 
v Strečne. Hlasovanie: 8-0-0-1.

6. Rôzne
a) Na OÚ v Strečne boli doručené žia-

dosti spoločnosťou ENSTRA a.s., Žilina 
a spoločnosťou P3 Žilina na odkúpenie 
trafostanice nachádzajúcej sa v priemy-
selnej zóne. Nakoľko sa jedná o majetok 
obce fi nancovaný v rámci výstavby  prie-
myselného parku z dotácie MH, v prípa-
de kladného stanoviska o odpredaji bude 
potrebné v  zmysle zákona o  majetku 
obce vyhlásiť verejnú súťaž.

Uznesením č.172/2018-2 OZ berie uve-
dené informácie na vedomie.

b) Na OÚ bol doručený list p. Anny 
Tarabovej, Strečno, ohľadne vlastníctva 
časti parciel, ktoré boli neoprávnene 
zapísané v katastri nehnuteľností v pro-
spech CSSI, s.r.o. Na základe podaných 
informácií starosta navrhol zrušiť prija-
té uznesenia vo veci vzájomnej zámeny 
pozemkov medzi obcou Strečno a  fi r-
mou CSSI, resp. fi rmou Družstvo HAMI 
z predchádzajúcich rokovaní.

Uznesením č. 181/2018 OZ zrušuje 
prijaté uznesenia vo veci vzájomnej zá-
meny pozemkov medzi obcou Strečno 
a  fi rmou CSSI, resp. fi rmou Družstvo 
HAMI č. 131/2017 zo dňa 4.9.2017 a č. 
160/2018 z  21.3.2018. Hlasovanie: 8-0-
0-1.

Uznesením č. 182/2018 OZ poveruje 
starostu obce vyvolaním stretnutia všet-
kých   zúčastnených strán na dosiahnu-
tie dohody a v prípade neúspechu ho po-
veruje podaním žaloby na súd o určenie 
vlastníckych práv. Hlasovanie: 8-0-0-1.

V rámci uvedeného bodu bol predlože-
ný aj návrh na opravu ,,ROEP-u“ za úče-
lom prevedenia parciel pod miestnymi 
komunikáciami z  registra ,,E“ do práv-
neho stavu registra ,,C“ vo vlastníctve 
obce Strečno. 

Uznesením č.183/2018 OZ schvaľuje 
podanie návrhu na opravu ROEPu. Hla-
sovanie: 8-0-0-1.

d) Na OÚ bola doručená žiadosť fi r-
my Domašín, s.r.o. Strečno o  zníženie 
nájmu na 100 €/mesačne  z  dôvodu, 
že výška nákladov je pre prevádzkova-
teľa Bowlingu likvidačná. Uznesením 
č.178/2018 OZ navrhuje zistiť oprávnené 
náklady obce na údržbu bowlingových 
priestorov a zariadení a  poveruje sta-
rostu obce s  členmi fi nančnej komisie 
iniciovať stretnutie s  fi rmou Domašín, 
s.r.o. Strečno za účelom možnej dohody 
o nájme. Hlasovanie: 8-0-0-1.

e) Starosta informoval poslancov o pri-

pravovanom projekte Wifi  pre Teba, kto-
rý vyhlásil Úrad vlády SR.  Obec plánuje 
v  rámci toho projektu vybudovať štyri 
bezplatné wifi  zóny:  Obecný úrad, OPS; 
ZŠ; TIK; Areál FK. Rozpočet projektu na 
jeho realizáciu je 13  436,40 EUR (cena 
s DPH) so zabezpečením 5%-tného spo-
lufi nancovania (671,82 €). 

Uznesením č.180/2018 OZ schvaľuje 
predloženie žiadosti o NFP za účelom 
podania projektu Wifi  pre Teba s výškou 
spolufi nancovania 671,82 EUR. Hlaso-
vanie: 6-0-2-1.

f) Starosta informoval poslancov,  
že  vzhľadom na blížiace sa končiace 
funkčné obdobie a   pracovné vyťaženie 
nemal možnosť si vyčerpať nárokovateľ-
nú dovolenku za rok 2018. Uznesením 
č.179/2018 schvaľuje starostovi obce 
preplatenie zostatku nárokovateľnej do-
volenky v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 
253/1994 Z. z.v  počte 25 dní za kalen-
dárny rok 2018. Hlasovanie: 8-0-0-1.

Diskusia:
Ing. Sokolovská - informovala sa na 

možnosť ohradenia nového javiskového 
priestoru pri OÚ. Starosta odpovedal, že 

priestor bude monitorovaný kamerovým 
systémom a zákazovými tabuľami.

Mgr. Ďurčo - informoval sa na termín 
otvorenia multifunkčného ihriska. Sta-
rosta odpovedal, že otvorenie ihriska je 
plánované na posledný októbrový týž-
deň.

-  pozval prítomných na turistickú ak-
ciu Náučný chodník, ktorá sa bude konať 
29.9.2018.

p. Oberta Peter - informoval sa o mož-
nosti vybudovania trativodu na Školskej 
ulici pri č. domov 517, 550, nakoľko po-
čas dažďov nie sú funkčné vsakovacie 
šachty. Starosta odpovedal, že po dokon-
čení projektu zateplenia MŠ je v pláne 
vybudovať trativod.

p. Klocáň - zaujímal sa o začiatok reali-
zácie chodníka na  Sokolskej ulici

-  informoval sa na verejné obstaráva-
nie na multifunkčné ihrisko 

Mgr. Obertová - informovala sa na 
možnosť osadenia zákazovej značky 
s  výnimkami na ceste na pamätník a 
upozornila na chýbajúce značenie z obce 
na Žilinu. 

Uznesením č.172/2018-3 OZ berie in-
formácie na vedomie.

Zapísala: Beáta Badibangová

Obecné zastupiteľstvo
»  Dokončenie z 1. strany

3. októbra vo veku 60 rokov zomrel dlhoročný televízny redaktor Milan Matušin-
ský. Počas svojho pôsobenia vytvoril stovky spravodajských a publicistických relácií 
v banskobystrickom štúdiu RTVS predovšetkým zo Žiliny a severného Slovenska. 
Taktiež prezentoval región i v rámci ďalších svojich redakčných aktivít v tlači a pub-
licistike.

K Strečnu mal veľmi blízky vzťah. Prezentoval ho vďaka priateľským kontaktom 
i samozrejme vďaka ponuke miestnych zaujímavostí, ktoré svojou hodnotou a pred-
stavením boli cez jeho návrhy dramaturgiou RTVS schválené  na odvysielanie. 
Množstvo televíznych a tlačových reportáži nielen z každoročných otváraní Váhu, 
ale aj o výnimočnosti tejto atrakcie prakticky od začiatku činnosti pltníkov v STV, 
prezentácia Náučného chodníka, Kúdeľnej izby v Televíkende, hradu, kompy a ďal-
ších prispelo výrazne k zviditeľneniu Strečna minimálne v celoslovenskom meradle.

Poznali sme ho mnohí, veľa z nás osobne, ako človeka pozitívneho, priateľského a 
nezištného profesionálneho propagátora kraja, z ktorého pochádzal.

Ďakujeme, Milan                                                                         Česť Tvojej pamiatke

Za Milanom Matušinským

Milan Matušinský na Košariskách, po natáčaní relácie o náučnom chodníku v roku 2012.
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Súčasťou adventnej prípravy na Viano-
ce je aj veľký katolícky cirkevný sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
ktorý slávime 8. decembra. Cirkev od 
apoštolských čias učila, že Boží Syn, Me-
siáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny 
Márie. Predpovedal to aj starozákonný 
prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a po-
rodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo 
značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon 
vyznávame i my všetci v apoštolskom 
vyznaní viery: „Verím v Ježiša Krista, 
ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil 
sa z Márie Panny“. 

Čo však znamená, že Panna Mária bola 
nepoškvrnene počatá? Cirkev v  náuke 
o  nepoškvrnenom počatí Panny Márie 
učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, 
sa mohol vteliť Boží Syn,Ježiš Kristus. 
To nám hovorí, že Panna Mária bola 
pri počatí v živote svojej matky, svätej 
Anny, uchránená od dedičného hrie-
chu. Boh Otec v Panne Márii pripravil 
pre svojho Syna matku, ktorá by bola 
dôstojným príbytkom pre jeho od več-
nosti existujúceho Syna. Cez archanjela 
Gabriela ju požiadal o  jej slobodný sú-
hlas s  jeho plánom. „Keď prišla plnosť 
času, Boh poslal svojho Syna, narodené-
ho zo ženy, narodeného pod zákonom, 
aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, 
a aby sme dostali adoptívne synovstvo,“ 
hovorí  svätý apoštol Pavol (Gal 4,4-5). 
Bola to vôľa nebeského Otca, aby bol 
jeho Syn, Ježiš Kristus, poslaný na svet 
pre spásu ľudstva. Bola to teda Otcova 
vôľa, aby bola žena dôverne zapojená 
do tohto veľkého plánu spásy člove-
ka. „Matka Spasiteľa má presné miesto 
v  pláne spásy,“ napísal pápež Ján Pavol 
II. v encyklike Redemptoris Mater.Dob-
re známy príbeh z knihy Genezis (Prvá 
kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom 
hriechu našich prarodičov Adama a Evy. 

Previnili sa voči Božiemu zákazu nejesť 
zo stromu poznania dobra a zla (porov. 
Gn 2,15-16; 3,1-6). Kvôli tomu museli 
odísť z raja. Tento ich prvý hriech a jeho 
následky sa prejavili nielen na nich, ale aj 
na všetkých ľuďoch, teda aj na nás. Všet-
ci prichádzame na svet s tzv. dedičným 
hriechom, ktorý máme po Adamovi a 
Eve. V tomto duchu žalmista volá: „Na-
ozaj som sa v neprávosti narodil a hrieš-
neho ma počala moja mať.“ (Ž 50,7). 
Iba Panna Mária bola od tohto hriechu 
uchránená. Nedotkol sa jej žiadny, ani 
dedičný hriech.Diabol nemal nad ňou 
nijakú moc. Nebola však uchránená od 
všetkých následkov prvotného hriechu. 
Poznala, čo je bolesť, vo svojom živote 
trpela a nakoniec aj zomrela.

Sviatok Nepoškvrneného počatia sa 
slávil už v 7. storočí na východe dňa 9. 
decembra a mal rôzne názvy: Počatie 
našej presvätej Bohorodičky alebo Poča-
tie sv. Anny. V západnej Cirkvi sa roz-
šíril v 12. storočí. Slávil sa 8. decembra. 
Prvý pápež, ktorý ho ofi ciálne schválil, 
bol Sixtus IV. v roku 1479. Zároveň ude-
lil plnomocné odpustky tým, čo v tento 
deň budú prítomní na sv. omši alebo na 
pobožnosti k Panne Márii („hodinky k 
Panne Márii“). Pápež Inocent XII. na 
konci 17. storočia pridal k tomuto sviat-
ku oktávu a jeho nástupca Klement XI. 
ho v roku 1708 rozšíril na celú Cirkev. 
V priebehu dejín sa mnohí cirkevní ot-
covia, mnísi a rehoľníci, ale aj iní, za-
mýšľali nad týmto veľkým tajomstvom. 
Úcta k Panne Márii nepoškvrnenej od 
počatia od akéhokoľvek hriechu sa šírila 
aj medzi ľudom. Dogma o tomto tajom-
stve bola slávnostne vyhlásená na Prvom 
vatikánskom koncile 8. decembra 1854 
pápežom Piom IX. za účasti množstva 
biskupov z celého sveta a tisícov veria-
cich. Slávnosť Nepoškvrneného počatia 
bola ustanovená ako prikázaný sviatok. 
Svätý Otec Pius IX.(1846-1878) apoštol-
skou konštitúciou Ineff abilis Deus z 8. 
decembra 1854 vyhlásil ako dogmu ka-
tolíckej viery, že „preblahoslavená Panna 
Mária bola v prvej chvíli svojho počatia 
osobitnou milosťou a výsadou všemohú-
ceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša 
Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, 
uchránená, nedotknutá od akejkoľvek 
škvrny dedičného hriechu“.Na túto dog-
mu nadväzuje kult Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie. Je to jeden zo spôso-
bov, ako možno zdôrazniť jej jedinečné 
postavenie v  dejinách spásy. V  nadväz-
nosti na dogmu o Nepoškvrnenom po-
čatí katolícke učenie učí, že Panna Mária 
bola uchránená od akéhokoľvek hriechu 
osobného. To znamená, že nikdy ne-

zhrešila. Vo svetle tejto náuky sa Panna 
Mária javí ako prototyp bezhriešneho 
človeka. Srdce, ako symbol jej vnútra, je 
oslobodené od zla. Ďalej sa učí, že Má-
ria bola plne zjednotená s  vôľou Boha 
ako najvyššieho dobra. Na začiatku 19. 
storočia bol sviatok Nepoškvrneného 
srdca Panny Márie schválený pápežom 
Piom VII. Pápež Pius XII.ho v roku 1944 
predpísal záväzne pre celú katolícku cir-
kev. Teraz sa slávi ako neprikázaný svia-
tok v sobotu po slávnosti Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho, ktorý sa slávi v  druhý 
piatok po slávnosti Najsvätejšej Trojice. 
Máriinou podstatou je „plnosť milosti“. 
Panna Mária, s celou svojou krásou od 
svojho počatia až po slávnu korunová-
ciu v nebi, je milosť. Táto milosť súvisia-
ca s Máriinou svätosťou má príznačné 
označenie, ktoré ju povyšuje nad milosť 
všetkých ostatných ľudí Starého i Nové-
ho zákona. Latinská cirkev ju vyjadruje 
titulom „Immaculata“ (Nepoškvrnená) 
a pravoslávna cirkev titulom „Panhagia“ 
(Celá svätá). My na Západe vyjadruje-
me u Máriinej svätosti neprítomnosť 
akéhokoľvek hriechu, teda i prvotného. 
Pravoslávna cirkev titulom, ktorý dáva 
Panne Márii, vyjadruje skôr skutočnosť, 
že Mária má všetky čnosti a všetku krá-
su, ktorá z nich vyžaruje. Svätý Ambróz 
hovorí: „Ak chceš prijať Krista do seba, 
vyprosuj si niečo z tej krásnej Máriinej 
duše“. Vieroučná pravda Cirkvi o mieste, 
úlohe a význame Panny Márie v Cirkvi 
zostáva pre nás majákom na ceste k Ježi-
šovi, kam nás predišla ona, Panna Mária, 
ktorú nám sám Ježiš Kristus, Boží Syn, 
dal za matku. Nepoškvrneným počatím 
sa totiž tajomstvo Panny Márie v Božom 
pláne spásy ľudstva nekončí, naopak, 
práve sa začína. Boh si ju vybral, povolal, 
a žiadal o jej slobodný súhlas. Aj Druhý 
vatikánsky koncil v  konštitúcii Lumen-
gentium nám pripomína:„Toto mater-
stvo Panny Márie v poriadku milosti 
trvá neprestajne odvtedy, čo dala pri 
zvestovaní svoj verný súhlas, v ktorom 
neochvejne zotrvala pod krížom, až kým 
sa nezavŕši večná spása všetkých vyvo-
lených. Lebo ani po svojom nanebovzatí 
neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, 
ale svojím mnohonásobným orodova-
ním nám aj naďalej získava dar večného 
spasenia. S materinskou láskou sa stará 
o bratov svojho Syna, ktorí ešte putujú 
a nachádzajú sa v rozličných nebezpe-
čenstvách a úzkostiach, dokiaľ sa nedo-
stanú do blaženej vlasti. Preto sa Panna 
Mária uctieva v Cirkvi ako Orodovnica, 
Ochrankyňa, Pomocnica a Prostredni-
ca“ (LG, 62).

AM

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí ponúka obec 
Strečno od 1. 1. 2019 na prenájom 
prevádzku bowlingu v  miestnej te-
locvični. 

V  prípade potreby bližších in-
formácií tieto získajú na obecnom 
úrade. Záujemcovia môžu zasielať 
ponuky na Obecný úrad v  Strečne 
do 30. 11. 2018

Prenájom 
bowlingu
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počas dvoch volebných období som 
sa denne stretával s  problémami, ktoré 
Vás, občanov, trápia. Snažil som sa po-
čúvať, ale keďže naša obec je pomerne 
veľká, i požiadavky Vás občanov sú rôz-
norodé. Zabezpečenie služieb, čistota 
obce, chodníky a  cesty, bývanie, bez-
pečnosť, šport, kultúra, školstvo,...ciele, 
ktoré sme si spolu s  tímom ľudí okolo 
mňa dali v  predchádzajúcom období, 
sa nám z väčšej časti podarilo splniť. Pri 
plnení predsavzatí nám okrem časové-
ho hľadiska zohrávalo dôležitú úlohu 
aj fi nančné hľadisko. Aj keď boli naplá-
nované jednotlivé aktivity, ale z dôvodu 
využitia poskytnutých rôznych dotácií, 
pri ktorých je spolufi nancovanie obce 
minimálne, boli odsunuté na neskôr. 
Zakaždým to bola aktuálna reakcia na 
momentálne vyskytnutú príležitosť riešiť 
investície občianskej vybavenosti v rám-
ci projektov, ktoré by sme obecným roz-
počtom neboli schopní zabezpečiť. 

Z  projektov za posledné volebné ob-
dobie môžem spomenúť najdôležitejšie 
investičné aktivity:

Voľný čas:
Outdoorová fi tnes zóna - fi nančne 

podporená projektom MAS Terchov-
ská dolina.  Zároveň s realizáciou tohto 
projektu bol čiastočne upravený areál 
pre obecným úradom, boli vybudované 
chodníky, upravený trávnik, boli vy-
sadené okrasné dreviny. Táto časť bola 
dovtedy nevyužitá,  jej výstavbou sa 
vytvoril priestor pre organizovanie rôz-
nych spoločenských podujatí – stavanie 
mája, stretnutie s Mikulášom, no hlavne 
slúži na relax. Následne bol park dopl-
nený o prvky detského ihriska, na ktoré 
sa mi podarilo získať fi nančný príspevok 
od novovybudovanej fi rmy v priemysel-
nom parku FRANKE Slovakia. 

Školstvo:
Nadstavba a  rekonštrukcia MŠ -  do-

tácia MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacity 
materskej škôlky vo výške 54 tisíc Eur. 
Obec na sprevádzkovanie a otvorenie 1 
triedy musela vyčleniť ďalších cca 205 
tisíc Eur na dokončenie 1.etapy. Dôvo-
dom bol nielen zlý stav strechy, ale aj 
akútna potreba riešiť rozšírenie kapacity  
materskej škôlky z dôvodu neuspoko-
jenia potrieb rodičov ohľadom prijatia 
dieťaťa do MŠ. Ďalej sa uskutočnila re-
konštrukcia sociálnych zariadení na 1. a  
2. podlaží.  Na tento účel boli na zákla-
de rozhodnutia poslancov OZ uvoľnené 
prostriedky z rezervného fondu obce vo 
výške 33 227,31 Eur. V  tomto roku bol 
MŽP SR schválený projekt ,,Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ“ 
v celkovej výške 219 884,53 Eur, v rámci 

ktorého sa zateplila obvodová stena bu-
dovy MŠ, vymenili sa okná, vchodové 
dvere, zrekonštruovala sa kotolňa, vy-
menili sa svetlá a osadili sa fotovoltaic-
ké panely a slnečný kolektor, zateplila sa 
strecha nad kuchyňou a technickým zá-
zemím. Zároveň obec vyčlenila fi nančné 
prostriedky z rezervného fondu obce na 
rekonštrukciu kuchyne MŠ, doplnenie 
technického vybavenia, skladov a sociál-
nych zariadení v celkovej výške 171 000 
Eur, ktorú v krátkej dobe počas letných 
prázdnin zrealizoval Obecný podnik 
služieb Strečno.

Infraštruktúra:
Prekládka hlavného prívodu vodovodu 

pre obec Strečno – v  tomto volebnom 
období musela obec zabezpečiť v k.ú. 
Stráňavy vynútenú prekládku v hodnote 
19.594,86 Eur z dôvodu, že obec Strečno 
v minulosti nemala k pôvodnému traso-
vaniu zriadené vecné bremeno v lokalite, 
kde v súčasnosti začala IBV Pažite  Strá-
ňavy.

Rozšírenie vodovodu – Nábrežná  ulica 
(Radinové) vybudovaný v rámci schvá-
lenej dotácie Ministerstvom životného 
prostredia -dotácia vo výške 80 801,22 
Eur, kde na spolufi nancovanie projektu 
bolo obcou zabezpečených  5%  z vlast-
ných zdrojov vo výške 4 047,07 Eur.

Modernizácia verejného osvetlenia, 
na ktoré nám bola Ministerstvom hos-
podárstva schválená dotácia vo výške 
194 188,77 EUR z celkových výdavkov   
211 239,67 EUR. Aby sa projekt mohol 
realizovať, obec si musela na tento účel 
zobrať krátkodobý preklenovací úver do 
doby zúčtovania dotácie. V rámci pro-
jektu sa staré výbojkové a neónové svie-
tidlá v počte 244 ks vymenili za svietidlá 
s LED technológiou.

Cesty a chodníky:
Oprava Hradnej ulice – v  prvej etape 

po odbočku smerom na hrad nám bola 
poskytnutá dotácia zo Štátnych lesov vo 
výške 18 900 Eur z celkových nákladov 
23 857,06 Eur.  Rozdiel obec zabezpe-
čila z vlastných zdrojov. V druhej etape 
v smere do doliny po prvú zástavbu bolo 
obci schválených 9504,- Eur z fondu Le-
sov SR š.p. Obec prispela svojou spolu-
účasťou vo výške 6087,24 Eur. S ďalšími 
fi nančnými príspevkami Štátnych lesov 
sme zaasfaltovali parkovisko pod hra-
dom a  zatraktívnili sme tak miesta pre 
rozvoj turistického ruchu. Ďalej obec v 
nebezpečnom úseku na Hradnej ulici 
oproti ,,Macovi“ fi nancovala náklady na 
realizáciu cestných zvodidiel vo fi nanč-
nom objeme 11 100,60 Eur.

V rámci bezpečnosti cestnej premávky 
obec zrealizovala na vybraných úsekoch 
miestnych komunikácií osadenie spo-
maľovacích prahov (retardéry) v  hod-

note 5790,20 Eur. Na základe ďalších 
podnetov občanov je potrebné v  tejto 
realizácii pokračovať.

Uvedomujem si, že bezpečnosť obča-
nov, ako účastníkov cestnej premávky 
je prvoradá. V  minulom roku sme vo 
vybratom úseku pozdĺž cesty III. triedy 
do priemyselnej zóny aj s  fi nančným 
prispením spoločnosti P3 vybudovali 
chodník s osvetlením. Ľudia sa tak po-
hodlne a  bezpečne dostanú do zamest-
nania v  priemyselnom parku. Okrem 
bezpečnosti sa táto časť vstupu do obce 
zatraktívnila. Momentálne sa táto časť 
dopĺňa o  výstavbu schodiska  na cin-
torín. V ďalšom období by sa malo po-
kračovať v  budovaní chodníka smerom 
k obchodnému domu Coop Jednota, na 
ktorú je pripravená projektová doku-
mentácia a  momentálne prebieha sta-
vebné konanie.  

Cestovný ruch:
Rekonštrukcia  Lesnej ulice – turistami 

najnavštevovanejšiu časť obce, rekon-
štrukcia  . Lesnú ulicu, sa nám podarilo 
spolu z rozšírením kanalizácie zabezpe-
čiť z vlastných zdrojov vo výške 77 500 
Eur. Cez túto cestu vedie aj turistický 
chodník k Rozhľadni Strečno, ktorú sme 
postavili v  rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce s  poľskou obcou Jaworze. 
Som veľmi rád, že táto stavba tak zatrak-
tívnila obec, že už niekoľko dní po jej 
dokončení sme do obce dostávali pozi-
tívne ohlasy  od ľudí, ktorí ju v prvých 
dňoch navštívili. 

Šport:
Okrem športovej činnosti obec pod-

porila aj myšlienku zrekonštruovania 
športovej haly na futbalovom ihrisku, 
tzv. ,,koniareň“ a úpravu jej okolia. Sku-
pina nadšencov okolo futbalového klubu 
svojpomocne pod dohľadom odborného 
garanta fi rmy TIMONT obnovila stánok 
futbalu a  miestnosť pre nadšencov kul-
turistiky s minimálnymi nákladmi z roz-
počtu obce vo výške 17  tisíc Eur. Hala 
s areálom má uplatnenie aj  pre usporia-
danie rôznych spoločenských udalostí, 
čím prispieva k  dobrému zviditeľňova-
niu obce.    

Na projekt Šport park Strečno v areáli 
ZŠ nám bola zo SFZ schválená dotácia 
vo výške 19 tisíc Eur. Tento projekt pod-
porilo aj obecné zastupiteľstvo a zvyšné 
fi nančné prostriedky uvoľnilo z  rezerv-
ného fondu obce. Momentálne prebieha 
jeho výstavba a v prvej etape tohto die-
la je vybudované multifunkčné ihrisko 
s  atletickým oválom. Ďalšia etapa by 
mala pokračovať v nasledujúcom obdo-
bí. Touto myšlienkou chceme podporiť 
zdravý životný štýl už u žiakov ZŠ a ši-
rokej verejnosti. 

Kultúra:

Vážení spoluobčania,
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Ani kultúra neostala bokom. V  rámci 
schváleného projektu cezhraničnej spo-
lupráce s  poľskou obcou Jaworze s  ná-
zvom ,,Folklór, remeslá a  kulinárstvo – 
špecifi cké prvky na podporu cestovného 
ruchu“ v obci pribudlo vo dvore KD kul-
túrne pódium s predajnými stánkami. 
Projekt bol schválený v  celkovej výške 
62 512,39 Eur.  Na ďalšiu úpravu terénu 
obec vyčlenila prostriedky z  vlastného 
rozpočtu, čím vzniklo z dvora KD malé 
námestie. Priestor sa zatraktívnil na 
usporiadanie kultúrnych podujatí ako 
Tradície v srdci, Majáles, „Ľekvárové“ 
hody. 

Z  ďalších malých projektov z  oblasti 
kultúry bola Fondom na podporu ume-
nia podporená oprava a vnútorné vyba-
venie obecnej knižnice.

Životné prostredie:
Finančne najväčším projektom v tomto 

období bola realizácia zberného dvora. 
Na zlepšenie kvality životného prostre-
dia v oblasti triedenia zberu komunál-
nych odpadov a mechanicko-biologickú 
úpravu komunálnych odpadov nám bol 
schválený projekt s celkovými nákladmi 
398  685,73 Eur. Výška spolufi nancova-
nia na výstavbu haly, spevnených plôch, 
oplotenia, vybudovanie technického zá-
zemia a nákup techniky je vo výške 5%,  
t.j. 19 992,60 Eur.

Obec Strečno sa zapojila aj do projektu 
BRKO - podpora predchádzania vzniku 
biologicky rozložiteľného komunálne-
ho odpadu na území obce s  celkový-
mi oprávnenými nákladmi vo výške 
97 678,40 Eur, z čoho je príspevok obce 
5% vo výške 4 883,92 Eur. Už schválený 
projekt je v súlade s ochranou životného 
prostredia a podpory efektívneho využí-
vania zdrojov, v rámci ktorého v najbliž-
šom období (november 2018) dostane  
každá domácnosť  1050 l kompostér. 
Celkovo sa tak rozdá vyše 800 kompos-
térov. Spolu s otvorením zberného dvora 
sa tak  vyrieši problém skladovania bio-
odpadu pri miestnom cintoríne. Verím, 
že tieto projekty výrazne prispejú ku 
skvalitneniu života v obci.

Bezpečnosť:
Bezpečnosť občanov a ochrana ich 

majetku a  majetku obce nám nie je ľa-
hostajná, preto sme sa zapojili do výzvy 
na prevenciu kriminality s  rozšírením 
kamerového systému a výzvy na ochra-
nu pred požiarmi a inými mimoriadny-
mi udalosťami na rozšírenie hasičskej 
zbrojnice. 

Na rozšírenie kamerového systému 
nám bola schválená dotácia vo výške 
10  000 Eur so spoluúčasťou obce min. 
vo výške 20%. S  realizáciou by sa malo 
začať v najbližšom období a vyúčtovanie 
dotácie má byť do konca januára 2019. 

Dôvodom rozšírenia hasičskej zbroj-
nice o sklad s garážou je nadobudnutie 
techniky DHZ o zásahové vozidlo  a pro-
tipovodňový vozík prostredníctvom MV 
SR a  výzbroje členov DHZ. Z  kapitoly 
MV SR nám bola na tento účel schválená 
dotácia vo výške 29 993,76 Eur. S realizá-
ciou diela by sa malo začať na jar 2019.  

Bývanie:  
Jeden z najdôležitejších projektov, kto-

rý bol v tomto období rozbehnutý, je pre-
rozdelenie stavebných pozemkov medzi 
vlastníkov pozemkov v lokalite Kamen-
né v rámci jednoduchých pozemkových 
úprav. Celkové architektonické riešenie 
územia počíta do budúcna s  výstavbou 
lokality pre cca 240 nových rodinných 
domov.  

Všetky činnosti v rámci projektov boli 
zamerané na rozvoj obce a zvýšenie jej 
atraktívnosti.

Od 1.4.2015 bol na základe dohody 
11-tich obcí zriadený spoločný stavebný 
úrad, ktorý personálne spadá pod obec 
Strečno. Aj vďaka tomu sa nám podarilo 
v krátkych termínoch vybaviť všetky ná-
ležitostí stavebných konaní, potrebných 
k podaniu žiadostí o podporu z projek-
tov a dotácií.

Účasť partnerov na rozvoji obce – 
sponzorské:

Tu by som chcel spomenúť, že obec sa 
rozvíja aj vďaka podnikateľským sub-
jektom, ktoré v obci pôsobia a chcú byť 
aktívne v tejto oblasti, za čo im v mene 
občanov patrí úprimná  vďaka.

Z  priamych fi nančných príspevkov to 
boli:

Donghee Slovakia: 30 200 Eur na vý-
stavbu šatní a  administratívnej budovy 
na futbalovom              
ihrisku a oplotenie areálu ZŠ

Coop Jednota: 3 840 Eur na oplotenie 
areálu MŠ

Optima consultinga RBR:  20 000 Eur 
na výstavbu šatní pre mládež na futbalo-
vom ihrisku

P3 – priemyslený park: 10 600 Eur na 
výstavbu chodníka do priemyselnej zóny

Franke Slovakia: 11 600 Eur na detské 
ihrisko v parku pred obecným úradom

Záverom by som chcel vyjadriť pre-
svedčenie, že ak sa bude samospráva 
obce transparentne správať a  efektívne 
fi nancovať svoje aktivity, naďalej využí-
vať svoje kapacity a  potenciál k  ďalšie-
mu rozvoju, bude aj v ďalšom období 
napredovať. Avšak nemožno všetky veci 
v obci riešiť naraz, ale postupne. K tomu 
je potrebné rozumne naplánovať všetky 
aktivity.  

S úctou
Dušan Štadáni
starosta obce

Vážení spoluobčania,
mesiac november je nielen mesiacom 

spomienok, významných zmien, sviat-
kov, ale v  tomto roku aj mesiacom ko-
munálnych volieb. Komunálna politika 
je dôležitou súčasťou života v našej obci. 
Rozhodne by nám nemalo byť ľahostaj-
né jej ďalšie smerovanie. 

V  malých obciach sa ľudia navzájom 
dobre poznajú.  Sú kritickí a  občas sa 
stáva, že do vecí verejných ťahajú osob-
né sympatie či antipatie. Ovládaní  tý-
mito emóciami sa potom už ani neza-
mýšľajú,  kto je pre obec  tou správnou 
voľbou.  Ak sa rozhodnete niekoho  vo-
liť, voľte ho predovšetkým preto, kým 
v  skutočnosti je a čo urobil.  Skúsme 
sa prosím odosobniť od antipatií, za-
budnúť na „reči“. Úspešní ľudia naj-
skôr myslia, potom hovoria a napokon 
konajú.  Úsilie tých menej úspešných 
končí pri slovách a sľuboch.  Osobne si 
myslím, že je čestnejšie nesľubovať príliš 
veľa, ale radšej  ľudí príjemne prekvapiť  
konkrétnymi skutkami.  Práve skutky by 
mali byť pre voličov najdôležitejšie.  Náš 
mandát a znovuzvolenie si musí kandi-
dát  zaslúžiť svojimi činmi a nie prázd-
nymi rečami, ktoré sa dobre počúvajú. 
Pochopiteľne, niektoré zmeny nevieme 
ovplyvniť. Iné však máme vo svojich ru-
kách. Práve komunálne voľby sú pre nás 
príležitosťou dať dianiu v obci smerova-
nie, po akom túžime.

Chcem Vás povzbudiť, aby ste v tomto 
smere nezostali ľahostajní. Nenechajte 
iných rozhodovať  o mieste a prostredí, 
kde žijete so svojimi rodinami. Ak pre 
hocijaký dôvod k  urnám v  komunál-
nych voľbách neprídete, necháte za 
seba rozhodnúť ostatných. Kandidáta 
si mnohí vyberajú podľa kritérií, ktoré 
možno Vy pokladáte za tie posledné 
a  najmenej podstatné. Viac ako iných, 
počúvajte svoje srdce. 

Som poslankyňou prvé volebné obdo-
bie. Mojím štýlom je slušnosť a pracovi-
tosť. Viem, čo chcem, ale tiež viem, čo 
určite nechcem.  Pri výkone mandátu 
poslankyne nechcem zažívať aroganciu, 
povýšenectvo a podporovať nesystémo-
vé riešenia. Nechcem sľubovať, ale pre 
Vás pracovať. Človek nedokáže sám vy-
konať veľké veci zo dňa na deň, no spo-
ločným úsilím, s dobrým tímom a vytr-
valosťou sa dajú robiť skutočné zázraky. 
Som presvedčená, že voľbou dobrých 
poslancov či starostu sú takéto zázraky 
možné aj v našej obci. 

„Myseľ má byť ako padák. Poriadne 
otvorená, aby zachytila čo najviac zo 
svojho okolia“. 

 Beáta Badibangová poslankyňa OZ

Príďte voliť!
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26. október bol dňom jesenného od-
beru krvi, organizovaného MS SČK 
v  Strečne. O zabezpečenie priebehu sa 
starali členovia výboru miestneho spol-
ku Veronika Samcová, Eva Vojvodová, 
Zdenka Ondrušová a Lenka Vojvodová.

Darcovia: Zachar Miroslav • Kostka 
Rastislav • Štadáni Dušan • Ilovský Jú-
lius • Vojvodová Lenka • Ďurčová Júlia 
• Obertová Božena • Puček Stanislav • 
Oberta Peter • Oberta Tomáš • Zacha-
rovská Mária • Oberta Juraj • Ondruš 
Richard • Ondruš Lukáš • Hanuljaková 
Zuzana • Žídek  Juraj • Buchta Juraj • 
Hrtánková Dominika • Kubičková Ni-
kola • Kubičková Kristína • Lievaj Jozef 
• Škorvánková Jana • Ondáková Iveta • 
Ďurčo Michal • Krupárová Iveta • Beháň 
Marián • Kadašiová Zuzana • Bukovin-
ský Ľubomír • Záhradník Libor • Ilovský 
Július ml. • Michalková Martina • Milo 
Matej • Samec Roman • Bukovinský Vla-
dimír • Čišková Jana • Samec Daniel • 
Pernišová Miroslava • Fabuľová Ivana 
• Tavač Štefan • Tavač Ivan • Záteková 
Monika • Štadániová Eva         Ďakujeme.

Poslednou mäkkou aktivitou projektu 
„Folklór, remeslá a  kulinárstvo – špe-
cifi cké prvky na podporu cestovného 
ruchu“ bolo podujatie Sviatok pečené-
ho zemiaka u  partnera v  Jaworze. Bolo 
tretím plánovaným v  rámci projektu, 
z ktorých prvé dve sa uskutočnili u nás 
(Tradície v srdci, Majáles).

I náplň tejto spoločenskej akcie spĺňa-
la atribúty projektu, teda v jej rámci boli 
prezentované činnosti a ľudové umenie, 
špecifi cky sa viažuce k  sídlu žiadate-
ľa (Strečno) a  cezhraničného partnera 
(poľské Jaworze) či k ich regiónu.

Sviatok pečeného zemiaka organizuje 
Jaworze v  spolupráci s  miestnym spol-
kom Stowarzisenie Nasze Jaworze šiesty 
rok. Je oslavou úrody a  využitia typic-
kého a  základného produktu v  strave 
a  hospodárstve – zemiaka. Platí to pre 
obe strany nášho prihraničia rovnako. 
Zemiak, od jeho príchodu do Európy, je 
u  nás permanentnou súčasťou poživne 
človeka, hospodárskych zvierat a  vývo-
jom a  nepreberným množstvom recep-
tov základom kulinárskeho využitia.

15. september bol dátumom, ktorý 
si naši poľskí priatelia na túto udalosť 
stanovili v  tomto roku. Našej účas-
ti predchádzala zodpovedná príprava 
v spolupráci s miestnymi spolkami a sa-
mozrejme v koordinácii s poľskou stra-
nou.

Plný autobus zástupcov Strečna – fol-
kloristov, kulinárov a remeselníkov pri-
šiel do Jaworze ukázať všetkým záujem-
com naše špeciality, umenie a remeslá.

Jednota dôchodcov mala až dve úlohy 
– navariť a ponúknuť fazuľovú polievku 
s mäsom a tiež sa predstaviť ako spevác-
ko- hudobný súbor Jesienka.

Tvorivá dielňa spod Strečna z prinese-
ného materiálu zabezpečovala pre kaž-
dého záujemcu výuku plstenia s tým, že 

Sviatok pečeného zemiaka
výrobok si každý mohol zobrať so sebou 
ako pamiatku. Taktiež urobila výstavku 
ich produktov z  dreva, prútia, textilu 
a podobných tradičných materiálov

Hudobná folklórna skupina Parta vo 
svojich vstupoch sprítomnila úroveň 
nášho folklóru. Tú istú úlohu splnilo 
Krakovské kvarteto.

Sviatok pečeného zemiaka s medziná-
rodnou účasťou otvoril starosta Jaworze 
Radoslaw Ostalkiewicz. Po odovzda-
ní slova starostovi Strečna si následne 
vymenili upomienkové predmety ako 
vďaku za doterajšiu spoluprácu. Starosta 
Strečna Dušan Štadáni plaketou  poďa-
koval za posledné realizované mikro-
projekty v rámci programu Interreg V-A 
poľsko-slovenskej spolupráce – „Mo-
dernizácia a nový rozmer sprístupnenia 
krás Strečna a okolia“ a „Folklór, remeslá 
a kulinárstvo – špecifi cké prvky na pod-
poru cestovného ruchu“. Oba projekty 
boli úspešné a  splnili svoje ciele k  spo-
kojnosti oboch strán. 

Medzinárodný rámec Sviatku pečené-
ho zemiaka napĺňala aj účasť českých 
Horních Tošanovic. Starosta PetrMarti-
ňák nielen pozdravil všetkých účastní-
kov, ale so svojím trojčlenným(!) tímom 
im všetkým aj zabezpečil ochutnávku 
zemiakových placiek (organizátori uvá-
dzali cca 500 návštevníkov...). Štvrtým 
zahraničným zástupcom bola delegácia 
nemeckého partnera Jaworze.

I  poslednú mäkkú aktivitu projektu 
„Folklór, remeslá a  kulinárstvo – špe-
cifi cké prvky na podporu cestovného 
ruchu“ teda možno hodnotiť veľmi po-
zitívne. Účastníci i návštevníci podujatia 
v  jaworzanskom amfi teátri boli určite 
spokojní. Ku krásnemu zážitku prispe-
lo i mimoriadne pekné počasie, ktoré je 
nezvyčajné a  zrejme budeme na takúto 
krásnu jeseň ešte dlho spomínať.       /pa/

Darovali krv

Okresný súd v Žiline požaduje od obce  
zabezpečenie volieb prísediacich na ob-
dobie 2018 – 2022. Kandidátov z  radov 
občanov volí obecné zastupiteľstvo na ná-
vrh starostu.

Záujemcovia o  kandidatúru musia byť 
spôsobilí v zmysle § 139, zákona 385/2000 
Z. z. o sudcoch a prísediacich:

a.) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 
30 rokov

b.) je spôsobilý na právne úkony a zdra-
votne spôsobilý na výkon funkcie príse-
diaceho

c.) je bezúhonný a jeho morálne zásady 
dávajú záruku, že funkciu prísediaceho 
bude riadne vykonávať

d.) má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky

e.) súhlasí so svojou voľbou k určitému 
súdu

Zvolený občan by nemal mať problém 
chodiť na pojednávania podľa potreby 
súdu. Prísediaci môže vykonávať funkciu 
najviac 12 pracovných dní v kalendárnom 
roku, ak vyšší počet dní na výkon funkcie 
nevyžaduje charakter veci, na ktorej po-
jednávanie bol rozvrhom práce pridele-
ný. Vhodnými kandidátmi sú preto napr. 
dôchodcovia alebo samostatne zárobkovo 
činné osoby, resp. osoby, ktoré si svoje 
pracovné aktivity môžu presúvať podľa 
potreby. Záujemcovia o  miesto prísedia-
ceho na súde získajú bližšie informácie na 
Obecnom úrade v Strečne. Návrh osôb na 
túto funkciu bude prerokovaný na najbliž-
šom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Prísediaci na súde
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V druhej polovici septembra navštívil 
pltníkov štáb produkcie relácie V sied-
mom nebi, ktorú vysiela televízia JOJ.

V decembrovom vydaní bude tentoraz 
náplňou relácie splnenie sna 78 ročnej 
pani Zuzky zo slovenskej obce Kysáč v 
Srbsku vo Vojvodine, kde žije silná ko-
munita Slovákov už 250 rokov a zacho-
vali si slovenské tradície a jazyk. 

Pani Zuzka túžila po návšteve Sloven-
ska, kde bola naposledy pred vyše 40 
rokmi. Redakcia splnila jej túžbu poby-
tom v Piešťanoch a  výletom po Sloven-
sku - na tradičnom slovenskom salaši, 
plavbou na pltiach a na konci vyhliad-
kovým letom malým lietadlom.

Je fajn, že produkcia populárnej relá-
cie radí medzi typické slovenské i naše 
plte. Nie je to prvýkrát, čo sa pltníci 
zvonku presviedčajú o  význame ich 
ponuky. A zakaždým ju aj odprezentu-
jú v kvalite a so službami, s ktorými sú 
všetci spokojní. 

Bolo to tak i  v  tomto prípade. Splni-
li túžbu pani Zuzky, ktorá bezchybne 
hovoríslovensky, hoci žije vzdialená od 
nás stovky kilometrov.

Tak to bolo aj pred rokmi, keď sloven-
ská televízia nakrútila medailón o   ži-
vote vedca medzinárodného významu 
Jána Miroslava Baricu, rodáka z Varína, 
kanadského ekológa, vedúceho odboru 
ekológie na federálnom odbore vodnej 
ekológie v  Burlingtone (štát Oregon).
Ten tiež  chcel, aby dokument využil 
i plte na Váhu, ktoré ako dieťa obdivoval 
sediac pri rieke a o ktorých v súčasnej 
forme sa dozvedel v niekoľko tisíc kilo-
metrov vzdialenom pôsobisku. Pritom 
príbuzní vo Varíne o  pltiach v  Strečne 
vraj vôbec nevedeli.....

Zrejme všade platí, že pod svetlom je 
najväčšia tma. 

/pa/

Plníme túžby

V  živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o  svojom živote a  hodnotiť svoju 
životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. 
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojej rodiny, našej 
obce a  celej vlasti. A ja Vám želám, aby všetky dni Vášho života boli naplnené zdra-
vím, šťastím, spokojnosťou, aby ste sa tešili z každej prežitej a dožitej chvíľky.        KG

Október - Mesiac  úcty k starším

Proces jednoduchých pozemkových 
úprav v lokalite Kamenné pokračuje 
pomerne rýchlym tempom. V spolu-
práci s pozemkovým a lesným odborom 
Okresného úradu Žilina sa nám podari-
lo vypracovať konečný návrh funkčného 
usporiadania územia, ktorý upravuje 
budúce umiestnenie prístupových ciest, 
rozlohy pozemkov a tiež spôsob vedenia 
energetických sietí. Návrh počíta s od-
vodom 15% na prístupové komunikácie, 
čo je vzhľadom na veľkosť územia a malé 
možnosti napojenia na existujúcu cestnú 
infraštruktúru najlepší možný výsledok.

V mesiacoch august a september sa po-

Jednoduché pozemkové úpravy - stav
stupne uskutočnili konania s vlastníkmi 
pozemkov, na ktorých boli s nimi prero-
kované ich návrhy a požiadavky na ur-
čenie nových pozemkov. Niekoľko vlast-
níkov prejavilo pri týchto rokovaniach 
vôľu predať svoje majetkové podiely. 
Obecný úrad v zastúpení starostu obce, 
zástupcu okresného úradu a zástupcu 
spracovateľa vytvorili zoznam parciel, 
ktoré sú vlastníkmi ponúkané na predaj. 
Týmto by sme chceli uľahčiť situáciu tým 
vlastníkom, ktorí nemajú dostatočnú vý-
meru na to, aby im vznikol samostatný 
pozemok. Zoznam je dostupný k na-
hliadnutie u starostu obce.

Od konca septembra tohto roku 
prebiehajú prípravné práce na reali-
záciu cesty do sedla Rakytie. 

Vykonávajú sa terénne úpravy, 
spevnenia svahov, pokládky vod-
ných priepustov pre fi nalizáciu. Prá-
ce fi nancované š.p. Lesy SR budú 
sfi nalizované položením asfaltového 
povrchu. 

Lesy SR, š.p.vo svojom pláne pre 
ďalšie obdobia uvažujú s  úpravami 
cesty a pokládkou asfaltu až do sedla 
Javorina.

/pa/

Výstavba multifunkčného ihriska

Cesta na Rakytie
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   Z našej školy Pripravila Mgr. Jana Pratáková

Tento mesiac sa uskutočnil zber papie-
ra, kartónov a  PET vrchnákov. V  zbe-
re papiera zvíťazila 2. B (tr. uč. R. Fra-
nek) s  2005,4 kg; na druhom mieste sa 
umiestnil 5. ročník s 1338,3 kg (tr. uč. K. 
Srnečková) a  tretie miesto získali sied-
maci s  1083,6 kg (tr. uč. G. Smetanko-
vá), celkom sa vyzbieralo 10  227,12 kg 
papiera. Vyhodnotili sme aj zber PET 
vrchnákov, celkom žiaci priniesli 67,75 
kg, umiestnenie je nasledovné: 1. miesto 
6. ročník s 32 kg (tr.uč. M. Ďurišová), 2. 
miesto 2. B s 11 kg (tr. uč. R. Franek) a 3. 
miesto 9. ročník s 8 kg (tr. uč. M. Mo-
ravčíková).

Plavecký výcvik
Koncom septembra sa naši tretiaci (tr.

uč. L. Časnochová) učili a zdokonaľovali 
v plávaní na Základnej škole Martinská 
v Žiline.

Európsky deň jazykov
Žiaci z celého druhého stupňa sa 26. 

septembra zapojili do zaujímavej akcie 
s  názvom Európsky deň jazykov. Hneď 
ráno nás vítali žiaci 9. ročníka pozdrav-
mi vo viacerých svetových jazykoch. 
Boli ustrojení v typickom oblečení danej 
krajiny a predstavili aj ich typické sym-
boly.

Žiaci 5. ročníka spolu  s p. uč. K. Srneč-
kovou a  S. Pollákovou si vybrali ruský, 
maďarský a taliansky jazyk. Pri závereč-
nej prezentácii sa chodbou niesli aj tóny 
maďarskej piesne, rozvoniavala talianska 
pizza, recitovala sa ruská báseň.

V 6. ročníku žiaci spolu s p. uč. M. Ďu-
rišovou spracovali zaujímavosti o  Špa-
nielsku a Nemecku.

Siedmaci s p uč. G. Smetankovou si vy-
brali Francúzsko, Grécko a  Holandsko. 

Predstavili nám typické symboly krajín, 
zaujímavosti o  nich. Skonštruovali aj 
grécky Parthenón.

Slovenskú a  českú krajinu spracovali 
ôsmaci s p. uč. E. Trnovcovou, prepojili 
tradície so súčasnosťou, ponúkali tradič-
né slovenské a  české jedlá, porovnávali 
starú a novú slovenčinu.

Deviataci s  p. uč. M. Moravčíkovou 
spracovali anglicky hovoriace krajiny 
(Amerika, Veľká Británia), vytvorili 
nadrozmerný Big Ben, predstavili nám 
zaujímavosti o krajinách, ich tradíciách 
a jedlách.

V októbri naši žiaci z 1. stupňa využili 
silný vietor na Šarkaniádu - akcia v púš-
ťaní šarkanov.

Bábky v podkroví
Dňa 12.októbra sa žiaci 5. a 6. ročníka 

spolu s p. uč. K. Srnečkovou a E. Trnov-
covou vybrali do Rosenfeldovho paláca ( 
najstarší meštiansky dom v Žiline ) v Ži-

line na výstavu bábok. Stála expozícia 
v  podkroví paláca ponúkla žiakom in-
teraktívnou formou kontakt s bábkami, 
s  ich vznikom, históriou. Prepojili sme 
teóriu s praktickým využitím bábok.

Dňa 16. októbra 2018 sa naši žiaci 7. 
ročníka s p. uč. G. Smetankovou zúčast-
nili exkurzie z  techniky, pričom navští-
vili jedinečnú knihársku manufaktú-
ru v Žiline. V knihárskej dielni p. Lidy 
Mlichovej, ktorá je jediná svojho dru-
hu na Slovensku, si žiaci po zaujímavej 
prehliadke dielne sami vyskúšali tvorbu 
knižnej väzby pôvodnou knihárskou 
technikou. 

Pondelok 15. októbra naši žiaci z  1. 
stupňa mali možnosť vidieť moderné 
divadelné predstavenie pod názvom Po-
poluška.

Žiaci 6. ročníka ( pod vedením p. uč. E. 
Trnovcovej) sa zapojili do medzinárod-
ného projektu Záložka do knihy spája 
školy. Bola nám pridelená škola z ďale-
kej Plzne, pre žiakov ktorej tvoríme zá-
ložky do knihy na tému Rozprávky, po-
vesti a bájky nepoznajú hranice.

Práca školského parlamentu
- Školský parlament vyhlásil farebný 

deň, vybrali si typickú farbu jesene – 

Brány škôl sa opäť otvorili 3. septembra. Tradične sme sa stretli v našom kultúr-
nom dome, kde sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. 

Popri organizačných a školských povinnostiach, ktoré sú typické pre september, 
sa učitelia a žiaci zodpovedne postavili aj k práci nad rámec.

Zber papiera

žltú. Súťažilo sa v  množstve oblečenia 
v tejto farbe, vyhrala trieda 2.B (tr. uč. R. 
Franek), na druhom mieste sa umiestnili 
žiaci z 2. A (tr. uč. S. Brünnová) a tretie 
miesto patrí 4. ročníku (tr. uč. M. Hli-
níková).

- Vyhlásil aj súťaž o najkrajšiu jesennú 
výzdobu triedy a  najkrajšiu vyrezávanú 
tekvičku – súťaž prebieha, výsledky sa 
dozvieme koncom októbra.

- Školský parlament v spolupráci s ab-
solventkou ZŠ SNP v  Strečne Eliškou 
Špalkovou vyhlásil zbierku „Pomôž de-
ťom v krízovom centre“. Prebiehala   od 
pondelka 8. 10. do stredy 10.10. V týchto 
dňoch žiaci   prinášali nositeľné oprané 
oblečenie, detské knihy, športové náči-
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nie (lopty, švihadlá, hokejky...), školské 
pomôcky (ruksaky, peračníky, pastelky, 
pravítka,....). Žiaci zo školského parla-
mentu chodili po triedach a veci zbierali. 
Zozbierané veci sa odovzdali do krízové-
ho centra NÁRUČ v Žiline.

25. októbra sa naši deviataci zúčastni-
li zaujímavej besedy v Obecnej knižnici 
Strečno s  mladým poetom Goranom 
Lenčom.

Posledný deň pred jesennými prázd-
ninami 26. októbra sa všetci žiaci na 1. 
stupni zapojili do akcie pod názvom Je-
senné tvorivé dielničky.

Dňa 29.10. 2018 bolo žiakom ZŠ SNP 
Strečno udelené riaditeľské voľno. Od 
31.10 – 2.11. 2018 budú jesenné prázd-
niny.

V  kalendári máme už jeseň a  v  obec-
nej knižnici sa konali ďalšie zaujímavé 
udalosti. Navštívila nás Ľudová hudba 
spod Rokoša a spolu s deťmi s DFSkHa-
jovček a Hajov  prežili príjemné a veselé 
stretnutie, plné spevu, hudby a  dobrej 
nálady.

V októbri do našej knižnice prijal po-
zvanie mladý talentovaný spisovateľ Go-
ran Lenčo. Pracuje v krajskej knižnici a 
lásku ku knihám a záľubu v písaní lite-
rárnych textov zrejme zdedil po starom 
otcovi a starej mame, ktorá bola takisto 
spisovateľkou. Jeho prvá kniha Albat-
ros a drak obsahuje texty, kde autor mi-
moriadne zdatne narába so slovom. Na 
besede so žiakmi 9. ročníka predstavil 
svoju najnovšiu zbierku básní Cesta za 
horizont.

Obecná knižnica vyhlásila aj literárnu 
súťaž v próze pre žiačikov (1. – 4. ročník) 
a  žiakov (5.-9. ročník). Téma literárnej 
súťaže je : „Moje úžasné letné prázdni-
ny“. Uzávierka súťaže je 31.10.2018. Naj-
krajšie práce budú ohodnotené peknými 
cenami v novembri.

Krásnu farebnú jeseň všetkým čitate-
ľom praje

Vaša knihovníčka

Z našej knižnice

Europrojekt s celkovými oprávnenými 
výdavkami na realizáciu aktivít v objeme 
219884,53 Eura bol prakticky naplnený 
v septembri tohto roku.

Poskytovateľ – Ministerstvo životného 
prostredia SR poskytuje prijímateľovi 
v zmysle zmluvy o nenávratný fi nančný 
príspevok 95 % z celkových nákladov.

Projekt Operačného programu Kvali-
ta životného prostredia riešil zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie strešnej 
konštrukcie, výmenu otvorových kon-
štrukcií (okien), modernizáciu osvet-
lenia, inštaláciu obnoviteľných zdrojov 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Strečno
energie (OZE) – fotovoltaických článkov  
na zníženie potreby elektrickej energie 
z  verejnej siete spolu s  kolektormi pre 
ohrev vody a  modernizáciu vykurova-
nia. Realizácia projektu prispeje k zlep-
šeniu energetickej hospodárnosti budo-
vy Materskej školy v Strečne nad rámec 
minimálnych požiadaviek na energetic-
kú hospodárnosť budov, čo predpokladá 
dopad na zlepšenie kvality životného 
prostredia, zlepšenie hospodárenia obce 
a skvalitnenie pracovného prostredia pre 
deti a  zamestnancov pracujúcich v  bu-
dove.                                                     /pa/

Cestou projektu a  vlastných zdrojov 
nadobudlo priestranstvo pri kultúrnom 
dome novú dimenziu.

Po vybudovaní amfi teátra a prezentač-
ných stánkov sa pristúpilo k  terénnym 
úpravám, novej elektroinštalácii a osvet-
leniu a nakoniec vydláždeniu areálu. 

Cezhraničný projekt v rámci programu 
Interreg,poľsko- slovenskou spoluprá-
cou naplnil práve prvú etapu – amfi te-
áter a stánky. 

Výzva v  rámci identického programu 
na slovensko- českú hranicu umožni-
la úvahu o  zabezpečení vyššej hodnoty 
priestoru. Mikroprojekt ktorý myšlien-
ku nesie vo svojom názve – „Kultivácia 
revitalizovanej zóny na zvýšenie atrak-
tívnosti a  predstavenie kultúrneho de-
dičstva“, sme podali ako hlavný partner. 
Cezhraničným partnerom už tradične 
a najčastejšie býva obec Horní Tošanovi-
ce. I v tomto prípade sme našli spoločnú 
reč.

Europrojekt v  objeme 21915,00 Eur, 

Nový projekt na kultiváciu vonkajších priestorov pri KD

ktorý je v  tomto čase pred podpisom 
zmluvy, by mal byť hradený z prostried-
kov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja čiastkou 18627,75 Eura (85%). 
Štátny rozpočet má prispieť 10%-ami – 
2191,50 Eur a naša spoluúčasť by tvorila 
5% - 1095,75 Eur.

Čo bude náplňou? Doplnenie drobnou 
parkovou architektúrou a architektúrou 
verejných priestranstiev – lavičky, cyk-
lostojany so zastrešením, odpadkové 
koše. Hlavným zámerom bude vytvore-
nie postáv z  dreva, viažucich sa k  his-
tórii Strečna a  tiež postáv religiózneho 
charakteru, spojených s vianočným ob-
dobím (jasle). Budú vyrobené v  rámci 
rezbárskeho plenéru z  lipového dreva 
pravdepodobne v  jarnom období ľudo-
vými umelcami partnerov.

Časový harmonogram realizácie je 
nastavený na obdobie február – októ-
ber/2019. V jeho rámci sú tiež stretnutia 
zástupcov partnerov, verejná prezentácia 
výsledkov a propagácia projektu.      /pa/

Nové schody na cintorín
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Občianske združenie Hajov opäť 
pozvalo na lavičku, tentokrát 

plnú ochoty, úcty, slzí aj smiechu, ale 
predovšetkým lásky k divadlu. V nede-
ľu 30.septembra si totiž na strečniansku 
lavičku zasadol náš ďalší významný rod. 
Po rode strečnianskych kronikárov a za-
pisovateľov dejín Strečna – Ďurčovcoch,  
sme v kultúrnom dome privítali rodinu 
ochotníckych divadelníkov – rod Šta-
dániovcov. Tí však vystúpili až v druhej 
časti programu.

Pavlína Musilová
Úvod patril režisérke a pedagogičke 

hereckej tvorby na SHDK v Martine 
Pavlíne Musilovej, ktorá okrem svojej 
profesionálnej práce vedie ochotnícke 
divadlo v Dubovom. Na žiadosť mode-
rátorky Otílie Moravčíkovej objasnila 
významný podiel slovenského divadel-
níctva na rozvoji slovenského sebauve-
domenia v ťažkých rokoch 19.storočia, 
kedy ochotnícke dedinské divadlá vy-
užili šancu priniesť divákom podstatné 
národnostné témy, ktoré neskôr dozreli 
až do historických tvarov. Ako režisérka 
znalá ochotníckeho terénu vyzdvihla ná-
ročnosť divadla, v ktorom pôsobia ľudia 
„ochotní“ venovať divadlu čas a energiu. 
Predviedla nám tiež raritu – starobylý 
kufrík s divadelnými líčidlami a maskér-
skymi doplnkami.

Druhý strečniansky rod Na lavičke
niačovej, ako aj p.uč.Tavačovej, takže 
celá vlna vnímania bola emočne veľmi 
dojímavá. Rodák z „horného konca“ sa 
viackrát neubránil dojatiu, ale neváhal 
nám ani rozpovedať o ťažších stránkach 
života umelca v zahraničí. Na záver pre-
vzal od OZ združenia Hajov dary:  vyší-
vanú košeľu a rodostromom jeho rodi-
ny zachytenej od roku 1880. Sme veľmi 
vďační za jeho príchod, zdieľanie detstva 
a hereckého života a tiež za pocity z prí-
chodu do našej obce.

Darinka Melová, Silvinka Oravcová a 
túto dlhú ženskú dvojlavičku  doplnila aj 
nevesta Martinka Pristachová a vnučka 
Adelka.

Divadelnícky rod nám v tomto progra-
me ukázal celé spektrum svojej sily, 
dôležitosť každej úlohy, či už na pódiu 
alebo v zákulisí a tiež ich rodinné putá. 
Diváci si mohli užiť svojich obľúbených 

Ian Turiak
  Druhým hosťom s nezabudnuteľným 

prínosom bol   rodák zo Strečna, ktorý 
kvôli tomuto podujatiu pricestoval z Pa-
ríža. Na lavičku si sadol  absolvent Eco-
led´Art Dramatique Jean Périmony, pro-
fesionálny fi lmový a televízny herec Ian 
Turiak. Vďaka dievčatám z Hajova sa mu 
dostalo osobitého a vtipného vyzvania 
na prvé pódium v jeho živote, na ktorom 
prítomným porozprával o svojej ceste za 
dramatickým umením. Jeho rozprávanie 
bolo doplnené medailónom fotografi í z 
jeho detstva a profesionálnej dráhy. Z 
hľadiska sa k nemu vinula aj pozornosť 
jeho bývalých spolužiakov a triednych 
učiteliek – p.uč. Tojčíkovej a p.uč. Be-

Rod Štadániovcov
 Toto vystúpenie dokonale naplnilo je-

senný podvečer, avšak hlavný hosť – rod 
Štadániovcov čakal na svoje predstave-
nie. Na lavičku si zasadla a o ochotníckej 
ceste herečky a režisérky rozprávala p. 
Marta Štadániová – Pristachová. Spome-
nula éry bývalých strečnianskych režisé-
rov, po ktorých vedením hrala, až po tú, 
v ktorej sa ona sama zhostila postu reži-
sérky. Na lavičku, vlastne na dve lavičky 
si zasadli rodinné skupiny. Prvou z nich 
boli súrodenci: Mária, Žofi a, Vladimír a 
Pavol. Ich spomínanie na život v malom 
domčeku a jednej izbe uviedlo prítom-
ných do konfrontácie s dnešnou dobou, 
potom už nasledovali veselé spomienky 
a zážitky. Ako druhí sa na lavičke pred-
stavili muži, ktorí sa do Štadániovskej 
rodiny priženili a „vyženili“ si tým aj di-
vadelné úlohy, respektíve divadlo na celý 
život, Pavol Pristach a Silvester Trnovec. 
Po ich úsmevných príhodách prišli na 
rad synovci: Silvester Trnovec ml. a Šte-
fan Rajniak. Ich výstup charakterizovala 
čerstvosť, ale aj dojímavosť náhľadu na 
takú záležitosť, akou je takpovediac ro-
dinné divadlo. Na záver prišla na rad naj-
krajšia zostava, netere. Janka Trnovcová, 
Ivanka Fabuľová, Marcelka Ondáková, 

hercov v ich najkrajších rolách, ako ľudí, 
ktorí hrajú samých seba. Pestrosť ich 
charakterov, úprimnosť na pódiu a tiež 
pokora výnimočne vyplnila ich domov-
ský herecký priestor v „divadelnej hre“ 
Na lavičke.

Predstavili sa však aj herecky,  ukážka-
mi z hier Ženský zákon J.G.Tajovského a 
z Práva na hriech V.Wernera.

Dúfame, že láska k divadlu im pomôže 
prekonávať všetky prekážky, s akými sa 
rodí každé jedno predstavenie a že si ich 
budeme každoročne užívať ako milovní-
ci ochotníckeho divadla.

Veľmi nás teší, že strečnianska lavička 
venovaná našim rodom bola hosťami i 
divákmi ohodnotená ako podujatie pri-
pravené a zrealizované na skvelej úrovni. 
Zohratý tím sa dôsledne zaoberá drama-
turgiou, grafi ckou a vizuálnou podobou, 
moderovanie zahŕňa odbornosť, empa-
tiu a vtip, Folklórna skupina Hajov do-
dáva tú správnu ľudovú nôtu a pomocné 
ruky pri príprave sály. Ďakujeme vede-
niu obce za priestory, bez ktorých by 
témy strečnianskej Lavičky nevynikli v 
plnom objeme a vzácnosti, ktorú si ur-
čite zasluhujú.

Tešíme sa na ďalšie podujatia!
OZ Hajov
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Obeta, čas, chuť, trpezlivosť. To je cena za ochotnícke umenie. Ochotníci sa však zhodnú, 
že divadlo je srdcová záležitosť, a preto s láskou k divákovi prekonajú každú lopotu. Azda 
aj preto sa divadelníctvo v Strečne dožilo deväťdesiateho výročia. S režisérkou Martou 
Pristachovou sme nakukli za oponu strečnianskeho ochotníckeho súboru. 

Byť ochotníkom znamená chcieť

V čom je ochotnícke divadlo špecifi cké?
Ochotnícke divadlo je o tom, že všetko – 
od nájdenia hry, kulisy, rekvizity, kostý-
my, obsadenie – to všetko, čo  je v profesi-
onálnom divadle rozložené na x ľudí, robí 
jeden človek. A keď sa ti podarí nájsť tú 
správnu hru a obsadiť správnymi ľuďmi, 
už je dobre. Od samého začiatku až do 
konca je režisér človekom pre všetko: or-
ganizuje predstavenia, vybavuje po okoli-
tých dedinách ... Navyše, s ľuďmi je dnes 
veľmi ťažká práca, pretože kedysi sme ro-
bili osem hodín a išli sme domov, dnes sú 
ľudia v  robote od rána do večera. Takže 
oni prichádzajú rovno z práce na skúšku 
a  ja sa im snažím vytvoriť podmienky, 
buď niečo upečiem, alebo uvarím párky, 
klobásku, aby tá atmosféra bola dobrá. 
Čo Vás naučila pozícia režisérky?
Snažím sa každého pochopiť. Keď som 
začala, musela som sa trochu kontrolo-
vať, pretože ja som taký nespokojný typ 
a nerada prehrávam. Herci prišli a chceli 
sa odreagovať a  ja som to chcela všetko 
stopercentné – „a  to musíte, a  to musí 
byť takto – nie“ ... Samozrejme, že mi to 
vytkli, naučila som sa s nimi pracovať, aj 
som si poplakala, ale jednoducho muse-
la som zmeniť svoj spôsob a pristupovať 
ku každému individuálne. Zistila som, že 
niekedy milým slovom a povzbudením 
viac dosiahneš ako príkazmi: „takto to 
musíš“. Nemusíš, lebo v  ochotníctve to 
robíš preto, že chceš.
Ochotníctvo stojí veľa námahy, a predsa 
je to stále voľnočasová aktivita, za kto-
rú nedostávajú herci plat. Máte nejaký 
spôsob, ako im to vynahradiť?
To, čo zarobíme, to dávame na skúšky – 
kúpim čaj, kávu, občerstvenie, rekvizity, 
kostýmy, kulisy, všetko si z toho hradíme. 
Nikto nemá za to ani korunu, ale ja sa 
snažím organizovať zájazdy – povedzme 
do národného divadla, do Nitry, do Mar-
tina, do Žiliny, na Novú scénu, aby sme 
nasali  atmosféru profesionálov a  aby 
nám to niečo dalo. A to je taká veľká de-
víza, že každý z  našich hercov si všíma 
niečo iné. 
Napríklad?
Môj syn Peťo, tiež ho veľmi baví divadlo, 
už mi pomáha s  réžiou a  scénou, ten 
si veľmi všíma scénu. Ja som ešte z tej sta-
rej éry, tí naši režiséri mali radi také pre-
pracované scény, pekné kulisy. A Peťo mi 
povie: „Mama, veď nevidíš, ako to majú? 
Majú tam štyri stoličky.“ Ale ja hovorím, 
že na tej dedine si nepusťme to ochot-

níctvo, neprispôsobujme sa až tak tomu 
komerčnému, profesionálnemu. To je 
to pekné na tom ochotníctve, že je to to 
naše. Že to robíme tak zo srdca.
Už v detstve ste pozorovali strečnian-
skych ochotníkov. Bol to ten čas, keď ste 
sa zamilovali do divadla?
Áno, to máš pravdu. Chodila som na kaž-
dé divadelné predstavenie, lebo  kultúry 
bolo málo. Boli nejaké kiná, nemali sme 
ešte ani televízor, takže my sme viac času 
trávili vonku, hrali sme sa. Ja som už na 
základnej škole rada recitovala, veľmi ma 
to bavilo a doposiaľ ma to baví, ja si aj 
sama doma recitujem. Nuž a divadelné 
predstavenia boli dve až tri do roka, úžas-
ní boli tí naši ochotníci. Čo bolo divadel-
né predstavenie, ja som na každé chodila, 
lebo boli detské – to mali ako takú gene-
rálku a  potom bola premiéra. Ja som to 
hltala, bola som z  toho unesená a  túžila 
som, že aj ja by som raz tiež tak chcela 
na tom javisku byť, ja by som chcela hrať 
a splnilo sa mi to. Mala som v Inkognite 
takú menšiu úlohu, že som len v sobotu, 
nedeľu cvičila popri škole, to bola moja 
prvá úloha. A potom som sa už divadla 
nepustila. Je to pre mňa krásne strávený 
čas. 
S Mozoľovcami, ktorých ste hrali minu-
lý rok, ste sa zúčastnili aj na súťažiach. 
Ako to dopadlo?
Trošku nás skritizovali, hlavne profesio-
náli, že sme mali veľa zoškrtať, hlavne v 
dialógu otca so synom. Takisto, mali sme 
scénu: dvere, okno – oni to neuznávali, 
hovorili, že načo dvere, každý vie, že keď 
niekto príde, že tam prišiel cez nejaké 
dvere. Ale ja si tú scénu práveže užívam. 
Bola tam aj porota mladých divákov a tí 
nám povedali: „My sme cez to okno vi-
deli, ako naši predkovia v  tých tridsia-
tych rokoch minulého storočia žili.“ Keď 
prišlo vyhodnotenie, spokojne sme si 
sedeli, lebo sme mysleli, že nemáme šan-
cu. A zrazu, my sme dostali cenu poroty 
mladého diváka a získali sme aj cenu za 
kolektívny herecký výkon, takže nás to 
povzbudilo. 
Ako ste sa vysporiadali s kritikou?
Ja som našich hercov na to pripravila. Keď 
som bola mladá, chodili sme po súťažiach 
a vedeli sme, čo to je. Tam si ako na pra-
nieri, tam ťa chytia, skritizujú, tam sa nik-
to s tebou nebaví. Tuto boli aj takí zhovie-
vaví k nám, ale, samozrejme, aj tú kritiku 
nám povedali. Hovorili: „Čo to tam toľ-
ko – skoro na dve hodiny, to stačí tak na 

hodinu. Zoškrtať, zoškrtať, ...,“ jednodu-
cho ten trend, že chytro-chytro odbaviť a 
bodka. A ja mu hovorím: „Nemohli sme 
to skrátiť, pretože u nás naši ľudia prídu 
na Vianoce, my máme vianočný punč, 
my máme prestávku, je to také familiár-
ne. U nás sa ľudia stretnú, u nás sa poroz-
právajú. My sme to nemohli skrátiť.“ A, 
navyše,  ja som akurát v tom dialógu otca 
so synom videla pointu celého predsta-
venia. Na hru sa prišla pozrieť aj vnučka 
Štefana Králika, ktorý hru napísal, bolo 
to úžasné, bola veľmi rada, že sme si vy-
brali hru jej starého otca. Povedala sama, 
že vidno, že to ochotníctvo je niečo úplne 
iné ako profesionálne divadlo. 
Čo nám zahráte na Vianoce?
Teraz ideme hrať Lekárske tajomstvo – 
hru od anglického dramatika, napísali to 
otec so synom. Oni robia bláznivé komé-
die, ale veľmi náročné, krátke repliky. A 
to sa dosť ťažko učí, pretože keď máš dlhší 
dialóg – to sa naučíš a „valíš“ a ten druhý 
už počas toho rozmýšľa, čo má povedať. 
Ale keď sú krátke texty, tam nie je kedy 
rozmýšľať, jednoducho to musí zapadať, 
uvidíme teda, ako to dopadne. 
V akom štádiu nácvikov ste?
Už cvičíme, teraz budeme chodiť dva až 
trikrát do týždňa a stále čítame a čítame 
a čítame, až kým sa to nenaučíme naspa-
mäť. To je na tom to nudné a zožerie to 
strašne veľa času. V  novembri urobíme 
scénu a už skúšame na javisku. A na tom 
javisku musí každý pohyb zapadať ako 
koliesko do kolieska a herci si musia sle-
dovať nástupy, aby tam neboli prestoje. 
A v prvom rade perfektne sa naučiť úlohu. 
Čo prežívate v zákulisí, keď sú vaši herci 
na javisku? 
No to mi ani nevrav, to mi ani nevrav, od 
začiatku do konca nervy. Peťo je na jednej 
strane javiska, ja na druhej a  sledujeme 
text. Keď viem, že to ide, tak v  pohode. 
Ale keď sme mali Dokonalú svadbu, tie 
krátke repliky, to bola katastrofa, to sa 
jednoducho nedalo tak perfektne, to sme 
museli sledovať, sledovať a šepkať. 
Na akú príhodu z  predstavení doteraz 
spomínate?
Hrali sme S brokovnicou na manžela, kde 
Danko s  Jožkom Bičanom preskočili se-
dem strán! Ja sedím a listujem, Marcelka 
dôjde: „Martuška, oni preskočili sedem 
strán!“ Ja som zbledla, ja hovorím: „Pre 
Boha živého a teraz čo?“ Dano sa chytil, 
vedel, čo urobili, uhrali to, vrátili sa v tex-
te. Lenže najlepšie bolo, že Jožko Bičan už 
odišiel do zákulisia, on sa tam vyzlieka, že 
ide do druhého dejstva, teraz Peťo – syn, 
uteká: „Jožko, na scénu, na scénu!“ On, 
chudák, ani nohavice, ani nevedel, ako 
čo. To bol taký šok, že ja som si myslela, 
že tam skolabujem!

Michaela Melová
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Na túto púť sa vydávajú ľudia z celého 
sveta.  Začať ju môžete už od prahu svoj-
ho domu a ukončiť v španielskom pút-
nickom meste Santiago de Compostela, 
alebo ísť až k samotnému oceánu, na ča-
rovné miesto zvané Muxia. Ide o tradič-
nú cestu, ktorá je značená žltou šípkou 
a mušľou hrebenatkou. Práve táto mušľa 
sa stala symbolom všetkých pútnikov, 
ktorí sa rozhodli vydať na Svätojakub-
skú cestu. Po tejto trase sú pútnikom k 
dispozícii ubytovne (tzv. Albergue), v 
ktorých máte nocľah v cene od 6€. Ide 
o ubytovne, kde je spoločná izba a v nej 
toľko postelí, koľko sa len zmestí. V naj-
väčšej, v ktorej som prespával, bolo 90 
postelí. 

Pútnika ľahko spoznáte vďaka spomí-
nanej mušli hrebenatke, ktorú si každý 
pripevní na viditeľné miesto, väčšinou je 
to na batoh. Každý pútnik musí mať pri 
sebe pas pútnika (tzv. Kredencial). Do 
tohto pasu sa zbierajú pečiatky z uby-
tovní, kde pútnik prespáva. Najznámej-
šia trasa je francúzska, po nej som puto-
val aj ja. Má dĺžku 800km a je len na vás, 
ako dlho sa ňou rozhodnete ísť. Cieľom 
tejto púte je Katedrála sv. Jakuba, ktorá 
sa nachádza v Santiagu de Compostela 
(Španielsko) a sú v nej uložené pozostat-
ky sv. Jakuba v striebornej truhlici. Pre 
pútnikov sa tu konajú sv. omše spájané 
s rituálom rozkývania kadidla (Botafu-
meiro) cez celú katedrálu. 

Po dokončení púte každý pútnik získa 
tzv. Compostelu – certifi kát o  absolvo-
vaní tejto púte. Aby sa splnili podmien-
ky pre získanie certifi kátu, je potrebné 
prejsť minimálne 100 km peši, 200 km 
na bicykli alebo na koňoch. Čo sa týka 
stravy, tak stačí mať zbalené jedlo na je-
den deň dopredu. 

V dedinkách sa dá lacno nakúpiť ale-
bo v niektorých ubytovniach a  reštau-
ráciách ponúkajú aj možnosť zakúpiť si 
menu pre pútnikov (Peregrino menu) 
v cene okolo 9€. Pre pútnika je známy 
pozdrav „BuenCamino“ (Šťastnú cestu, 
Šťastnú púť). 

Svoje každodenné zážitky som zdieľal 
aj na mojej  facebookovej fanpage Cami-
no de Santiago –Frances. O svojom pu-
tovaní som mal  dokonca tú česť predná-
šať na jedinečnom festivale One&Only, 
na ktorom  prednášali známi speakri, 
ako Jozef  Banáš alebo Andy Winson. 

Kedy si sa rozhodol putovať do San-
tiaga de Compostela a prečo práve toto 
miesto?

Pred pár rokmi som videl fi lm o pu-
tovaní do Santiaga de Compostella a 
hneď si ma získal. Povedal som si, že 
toto raz musím zažiť. Po čase som sa-
mozrejme na fi lm zabudol, až kým mi 
ho svojím putovaním pripomenul nový 
kolega. Bolo to minulý rok 2017. V tom 
momente som vedel, že musím ísť a ne-
existovalo pre mňa žiadne nie. Hneď v 
ten deň som si začal vybavovať v práci 
voľno a asi o tri dni neskôr som si kúpil 
letenku do mesta Gerona (Španielsko). 
Aj vďaka tomuto spontánnemu rozhod-
nutiu som sa vyhol množstvu výhovo-
riek, prečo neísť.

Ako si sa na túto cestu pripravoval a 
čo si si na ňu zbalil?

Moja príprava bola dosť biedna. Do 
batoha som si zbalil 10kg závažie a spra-
vil som si turistiku na vrch Suchý. Bale-
nie bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som 
sa musel zmestiť do 40 l batohu, ktorý 
by nemal presiahnuť desatinu mojej 
váhy, čo bolo 8,4kg. No a čo si zbaliť na 
cestu, ktorá trvá viac ako 30 dni? Boli to 
len základné veci ako tričko, nohavice, 
spodná bielizeň, lieky, hygiena, spací 
vak, sandále, klobúk, pršiplášť a ďalšie 
maličkosti.

Aké boli tvoje prvé kroky vo Fran-
cúzsku, kde si púť začínal?

Moje prvé kroky začínali vo francúz-
skej dedinke Saint-Jean-Pied-dePort. 
Ubytoval som sa v albergue (ubytovňa 
pre pútnikov) na začiatku značenej tra-
sy cez Pyreneje do Santiaga. 
Pred Pyrenejami som bol 
varovaný v offi  ce, kde som 
sa bol zapísať ako začínajúci 
pútnik a bola mi navrhnu-
tá obchádzka cez Valcarlos. 
Toto upozornenie som ig-
noroval, lebo ma ani nena-
padlo, že Pyreneje môžu byť 
ažtaké nebezpečné. Nešlo o 
nadmorskú výšku, ale o po-
časie. Svoju silu nám ukázali 
hneď v prvý deň putovania. 
Vietor bol taký silný, že sme 
museli kľačať na zemi. Niek-
torí sa vrátili a šli spomína-
nou obchádzkou, no viacerí 
z nás  sa rozhodli pokračo-

vať. Toto rozhodnutie si však vyžiadalo 
troch zranených, ktorých postupne od-
viezli do nemocnice. Na druhé ráno boli 
Pyreneje poprášené čerstvým snehom, 
čo som v mesiaci máj určite nečakal. 

Tvoj najsilnejší zážitok z putovania...
Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, 

pretože som na Camine zažil veľa sil-
ných a emotívnych momentov. Pre mňa 
bol každý jeden deň jedným slovom 
neskutočný. Každý východ slnka som 
prežíval akoby bol posledný. Na Camine 
sa človek teší aj z obyčajných maličkostí. 
Často veľa vecí berieme ako samozrej-
mosť, no zabúdame na to, že nič nie je 
samozrejmé. 

Nikdy však nezabudnem na to, ako 
sme sedeli na skalách pri Atlantickom 
oceáne. Bola noc a jeden člen známej 
slovenskej kapely hral na gitare, ja na 
kalimbe a pútnik z francúzskej kapely 
spieval. Nezabudnem na vrúcne objatia 
úplne neznámych ľudí, ktorí sa videli 
len pár sekúnd. Spoznal som veľa ľudí 
z ďalekých krajín, aj z blízkeho Česka. S 
mnohými som v kontakte dodnes, za čo 
som veľmi vďačný. 

Mnohí musia púť prerušiť kvôli rôz-
nym zdravotným problémom. Nastali 
aj u Teba nejaké krízové situácie?

Áno, moje telo mi dalo signál už v prvé 
dni po schádzaní z Pyrenejí. Denne som 
kráčal v priemere 35km. Vtedy som si 
ešte neuvedomoval, že Camino nie je 
o tom, koľko človek prejde km za deň. 

Camino de Santiago, ktoré poznáme ako Púť svätého Jakuba
Strečniansky hlásnik sa vo svojich posledných číslach venuje činnostiam našich spo-

luobčanov, priateľov a známych- skupín i jednotlivcov,  ktoré nie sú všedné. Sú 
to aktivity, ktoré človeka napĺňajú, rozvíjajú telo či ducha. Niekedy tiež dohromady. 
Robia ich z vlastnej iniciatívy, plnia si svoje predstavy alebo túžby a určite môžu byť 
inšpiratívne. Dnes sa predstavuje Jožko Kivoň so svojou pútnickou cestou cez odpovede 
na otázky svojej sestry Martiny.
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Svoju púť som tak musel na dva dni pre-
rušiť kvôli zápalu svalov na nohe. Dok-
torka mi navrhla, aby som skončil a vrá-
til sa domov, alebo si pár dní oddýchol. 
Dala mi antibiotiká a mňa čakalo vážne 
rozhodnutie. Nechcel som si pripustiť 
návrat domov, a  tak som sa rozhodol 
pokračovať 50 km vlakom, aby som si 
spravil časovú rezervu na zotavenie. Na 
vlakovej stanici nás bolo 7 a z toho len 
dvaja sme mohli pokračovať ďalej. Ná-
stup do vlaku bol pre mňa veľmi ťažký. 
Nedokázal som prijať fakt, že si skracu-
jem cestu. Nakoniec to bolo to najlepšie 
rozhodnutie. Po dvoch dňoch oddychu 
som mohol pokračovať. No kvôli boles-
ti som už neprešiel 35km denne, ale len 
približne 15km za deň. Často som cho-
dil s uviazaným vreckom okolo nohy, v 
ktorom bol ľad. Keď som sa už tešil, že 
je noha zotavená, tak zápal prešiel aj na 
druhú nohu. Nebral som to však  už tak 
tragicky, pretože vďaka tomu som spo-
znal pútnika Iva, s ktorým som putoval 
dlhšiu dobu a  s  ktorým som dodnes 
v kontakte.

Ako dlho si išiel a kde si sa až dostal?
Za 30 dní som prišiel do krásneho 

mesta Santiaga de Compostela. Toto 
miesto je  čarovné. Stretávali sme pút-
nikov, s ktorými sme sa zoznamovali po 
ceste a gratulovali si k dosiahnutiu cieľa. 
Ja som mal ale iný cieľ. O dva dni sme si 
s Ivom vzali batohy a vydali sa na cestu 
k Atlantickému oceánu. Putovali sme do 
Finisterre, čo bolo ďalších cca 100 km. 
Finisterre bolo v minulosti považované 
za koniec sveta. Z  Finisterre naše po-
sledné pútnické kroky viedli  do Muxie, 
čo bolo ďalších  30km.

Čo si si z tejto cesty odniesol?
Camino ma veľmi veľa naučilo. Každý 

deň bol pre mňa lekciou pracovania na 
sebe a hlavne s tým, čo mám v sebe. Na 
púti je človek často sám, a to bol priestor 
na hlboké uvedomenie si, že byť niekedy 
len sám so sebou a so svojimi myšlien-
kami je tá najťažšia vec na svete. Myslel 
som si, že na túto púť idem len tak, ako 
turista. Prišiel som však na to, že táto 
cesta si ma zavolala. Dala mi nových 
priateľov, nezabudnuteľné zážitky a po-
chopenie.  Až na tejto ceste som pocho-
pil, že v  prvom rade musíme odpustiť 
sami sebe a nie iným ľuďom, ktorých 
často obviňujeme za všetko, čo sa nám 
a okolo nás deje. Mal som tú česť niesť  
kamienok za mladého človeka, ktorý 
zomrel na zákernú chorobu. Na Camine 
je kameň symbolom duševného breme-
na. Púť do Santiaga de Compostella je 
pre mňa obrovskou životnou skúsenos-
ťou, ktorá ma veľmi veľa naučila.

Chystáš sa púť si ešte raz zopakovať?
Určite sa chcem vrátiť. Aj som už mal 

Dňa 20.10.2018 sa v obecnej telocvični konal už piaty ročník volejbalového turnaja 
s názvom Strečno OPEN 2018. Na tomto športovom podujatí sa okrem domáceho 
družstva predstavili aj volejbalisti z Gbelian, Varína a Liskovej. Hralo sa systémom 
každý s každým na dva víťazné sety. Jednotlivé zápasy mali vo väčšine prípadov vy-
sokú úroveň a boli aj divácky veľmi atraktívne. Domáce družstvo (v zložení: Majka 
Tojčíková, Kika Nováková, Fero Zajac, Rudo Barčík, Samo Melo, Maroš Zrelica, Peťo 
Novák, Majo Čerňanský, Peťo Rolko, Jaro Štefk o) obsadilo nakoniec druhú priečku, 
keď po dvoch víťazných zápasoch nad Gbeľanmi a Varínom podľahli volejbalistom 
z Liskovej, ktorí sa stali celkovým víťazom turnaja. Na treťom mieste sa umiestnili 
Gbeľany a družstvo z Varína, ktoré sa na tomto podujatí predstavilo prvýkrát, skon-
čilo na štvrtej priečke. 

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia a aj strečnianskym volejbalistom, 
ktorí reprezentujú našu obec, veľmi pekne ďakujeme.                                       Jaroslav Štefk o

Dňom 3.10.2018 sa začal nový roč-
ník stolnotenisových súťaží oblastného 
zväzu Žilina. Tak ako aj minulý rok má 
Stolnotenisový klub Strečno v súťažiach 
2 mužstvá. Pre zápasy doma ostali hra-
cími dňami streda a piatok o 18.00 hod. 
Mužstvo Strečno A štartuje súťaž tak v 
5.lige a mužstvo Strečno B v 6.lige. V 
zložení kádra nemáme nič nového. Nik-
to od nás neodišiel a ani nikto nepribu-
dol. Káder Strečna A tvoria hráči Roman 
Jurík, Štefan Oberta, Martin Kysucký a 
Pavol Zrelica. Káder mužstva Strečno B 
tvoria hráči Alfonz Klocáň, Karol Tavač, 
Miloš Elichovský, Ladislav Oberta, Kve-
to Pokorný, František Stráňavčin st., Pe-
ter Melo. Horšou správou aj pre výsledky 
oboch tímov je, že niektorí stabilní hráči 
majú pretrvávajúce zdravotné problémy, 
ktoré im neumožňujú nastúpiť v zápa-
soch a náš najlepší hráč Roman Jurík si 
našiel prácu, ktorá mu neumožňuje zú-
častňovať sa každého zápasu. To sa od-
zrkadlilo aj na doterajších výsledkoch. 
V troch kolách, ktoré máme za sebou,   
zvíťazilo „A“  mužstvo v jednom zápase. 
Takže  bude naším cieľom udržať sa v da-
ných súťažiach, k čomu  potrebujeme aj 
šťastie, ktoré nám mimochodom minulý 
ročník mnohokrát chýbalo.   

Ladislav Oberta
Strečno OPEN 2018

Stolný tenisnaplánovaný termín, ale v  našej rodine 
sa vyskytli udalosti, pre ktoré som nemo-
hol odísť. Cítim povinnosť poniesť ďalší 
kamienok. Ale asi je lepšie si nič neplá-
novať a len si počkať, kedy si ma Camino 
znovu zavolá. Tentokrát by som rád išiel 
k Atlantiku od prahu našich dverí. 

Aké sú tvoje ďalšie cestovateľské plá-
ny?

Dúfam, že sa mi najbližšie podarí zdo-
lať vrchol Triglav, Mont Blanc a Ararat. 
Tiež by som sa rád vydal na Pacifi ckú 
hrebeňovku, ktorá má vyše 4000km.

Akú radu by si dal tým, ktorí uvažujú 
nad podobným spôsobom cestovania?

Hlavne sa nenechať odradiť niekým, 
kto nezmýšľa rovnako. Mne samému 
bolo povedané, že nezvládnem putovať 
každý deň 30 km a že sa po dvoch dňoch 
vrátim domov.  Som rád, že som sa roz-
hodol podľa vlastného pocitu. Často 
uvažujeme podľa vzorcov, ktoré máme 
od malička ukazované ako správny spô-
sob života. Ale podľa mňa je len jeden 
správny spôsob života, a to žiť tak, ako 
JA chcem a cítim.  Keď som odchádzal 
z  Muxie, zarozprával som sa s jedným 
dievčaťom zo Švédska. Rozlúčila sa so 
mnou krásnou vetou: „Prajem ti šťastnú 
cestu tvojím životom.“ A touto vetou sa 
chcem rozlúčiť aj ja s vami. Prajem vám 
šťastnú cestu vašim životom.
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Obdobie po letných prázdninách je pre 
náš turisticky klub pravidelne plné výle-
tov a akcií

Na prelome augusta a septembra sme si 
zopakovali zahraničný výlet, vycestovali 
sme do Krkonôš v  severných Čechách. 
Cestou tam sme sa zastavili v Olomouci, 
kde sme absolvovali návštevu Pevnosti 
poznání. Toto veľmi zaujímavé miesto 
prinieslo veľa nového pre naše deti, ale 
určite aj dospelých. Po krátkej prehliad-
ke centra mesta sme pokračovali ďalej. 
Základný tábor sme si vybudovali v Peci 
pod Snežkou v penzióne KOULA.

Na druhý deň sme vyšli na najvyššiu 
horu Čiech - Snežku (1603 m). Išli sme 
z  nášho penziónu do Rychtrovy boudy 
a potom do Luční boudy. Z tejto naozaj 
obrovskej chaty  sme po obednej pre-
stávke vyšli až na samotný vrchol Snež-
ky. Paradoxom je, že najvyšší bod leží 
na poľskej strane a podľa toho to tam aj 
vyzeralo : poľské „sklepy“ a české turis-
tické obchodíky. Po tradičnom fotogra-
fovaní išla časť turistov dolu lanovkou a 
časť pešo cez Obří dúl späť do Pece pod 
Snežkou. Celá trasa merala približne 20 
km. Večer sme zakončili spoločnou gri-
lovačkou.

Ďalší deň bol na rade výlet do  Adrš-
spasko-teplických skal. Aj keď to najskôr 
vyzeralo, že sa tam autobusom ani ne-
dostaneme (cesta sa neustále zužovala), 
návšteva tohto kamenného raja stála za 
to. Najskôr s nami išiel miestny 70 ročný 
sprievodca, ktorý nám hneď  začal baliť 
naše baby. Svojím zaujímavým výkladom 
nás zasvätil do tajomstiev Adršspaských 
skal. Po ich prejdení sme sa odviezli na 
miestnej loďke, ktorá premáva na ume-
lom jazierku. Odtiaľ sme prešli Vlčou 
roklinou do Teplických skal. Sú to úžas-
né miesta s neuveriteľne vysokými ska-
lami. Každému ich odporúčam navštíviť. 

Na záver Teplických skal sme prišli do 
reštaurácie, kde sa nám asi prvýkrát sta-
lo, že celá partia sa občerstvila a najedla 
v priebehu pol hodiny. Večer sme zakon-
čili opäť grilovačkou a tancovačkou pri 
ľudovej hudbe Hajov s harmonikárom 
Matúšom Dvorským. Keď už živá muzi-
ka nevládala, nahradil ich DJ Peťo.

Posledný deň ráno nás privítal dažďom, 
preto sme sa rozhodli zmeniť náš pôvod-
ný plán návštevy Vyhliadky v korunách 
stromov a namiesto toho sme navštívili 
zámok v Litomyšli.

Tohto veľmi zaujímavého zájazdu sa 
zúčastnilo 49 turistov.

16. septembra prišiel deň, keď sme mali 
dokončiť prechod celého hrebeňa Rohá-
čov v Západných Tatrách. Je pravda, že 
niektorí „turisti“ to dávajú za jeden deň, 
no my sme si to rozplánovali pekne na 
niekoľko etáp, aby sme si vychutnali 
všetky výhľady a reťaze na trase.

V  roku 2013 sme absolvovali etapu 
z  Hút cez Sivý vrch po sedlo Brestov,   
roku 2015 nasledoval prechod od Bres-
tovej cez Salatín, Baníkov a Tri kopy do 
Smutného sedla a  tohtoročný výlet to 
zavŕšil.

Ostrý Roháč bol pre prevažnú väčšinu 
výzva, kde nás čakala okrem náročných 
zabezpečených úsekov i  previerka od-
vahy. Najskôr sme však museli nastú-
pať viac ako 1000 výškových metrov od 
parkoviska Pod Spálenou cez Ťatliakovu 
chatu, sedlo Zábrať, Rákoň, Volovec. Po-
tom už reťaze a  predýchať pohľady do 
roklín. Zvládli sme to! Po vytrasení rúk 
a  nohavíc sme pokračovali na Plačlivô 
a  cez Smutné sedlo do bezpečia i  kvôli 
pitnému režimu dole k Ťatliačke. Mno-
hí si i vďaka nádhernému počasiu, kto-
ré prialo  predovšetkým výkonu, splnili 
svoj sen, a tak sme si tam všetci na záver 
spokojne posedeli. Túto trasu absolvova-

lo 35 turistov. „B tím“ v počte 15 výlet-
níkov, ktorí si netrúfali na  reťaze, prešli 
klasickú trasu cez Roháčske plesá.

Koniec septembra nás čakal každoroč-
ný už 7. ročník výletu Po strečnianskom 
náučnom chodníku. Tradičnú trasu zo 
Strečna na Špicák popod Kojšovú, cez 
Javorinu, Rakytie s cieľom na Domašíne 
absolvovalo 38 turistov. Ďalšia skupi-
na, v  ktorej prevažovali deti, sa vybra-
la skratkou po našom „poľovníckom“ 
chodníku. Pri peknom počasí sa nás 
nakoniec pri chutnom guľáši zišlo sko-
ro deväťdesiat. Možnosť splaviť sa na plti 
využila partia na jednu plť, ostatní sa po 
dlhom lúčení vybrali do Strečna pešo.

Nedeľa 14. októbra bola termínom ďal-
šej našej plánovanej akcie – výlet na hrad 
Zniev. Opäť krásny jesenný čas využilo 
50 záujemcov. Turčianska záhradka má 
svoje čaro a výstup k hradu Zniev to po-
tvrdil. Krásne výhľady na hrebene Malej 
a  Veľkej Fatry boli každému odmenou. 
Nasledovala Kalvária i  zoznámenie sa 
s históriou, ktorá stále dýcha z Kláštora 
pod Znievom, z miesta jedného z  pr-
vých troch slovenských gymnázií, ktoré 
tu bolo založené v roku 1869. 

Akcie Uhlíka už dávno nemajú iba 
prechádzkový charakter. Zvládnutie hre-
beňa   Roháčov je toho dôkazom. Mno-
hí iste nepredpokladali pri začiatkoch 
organizovaných akcií, čoho sú schopní. 
O to viac ich tešia takéto osobné úspechy 
v kruhu super kolektívu.

A  všetci radi medzi sebou privítame 
ďalších záujemcov o turistiku a spozná-
vanie Slovenska a okolitých krajín.

Dušan Ďurčo, Pavol Albrecht

Klub slovenských turistov

UHLÍK 
Turisti na horách

Ostrý Roháč

Hrad Zniev



15. strana5/2018

9 gólov, Michal Svrček 8 gólov. V  zime 
bude našou snahou udržať kolektív  , 
urobiť dobrú zimnú prípravu po kondič-
nej ako aj hernej stránke a na jar plánu-
jeme atakovať  prvé priečky súťaže. Verí-
me, že celý kolektív bude mať spoločné 
ciele a  všetci hráči tomu prispôsobia aj 
ďalšie svoje aktivity a povinnosti.  Touto 
cestou chceme pozdraviť nášho kapitána 
Andreja Jankulára, ktorý  sa zotavuje  po 
vážnom zranení kolena.  Želáme mu veľ-
kú trpezlivosť a odhodlanosť pri liečbe.  
Celé mužstvo, tréner,  ako aj celý FK a fa-
núšikovia mu prajú skoré uzdravenie !!!

Mladší žiaci 
Mladší žiaci pod vedením trénera  Voj-

techa Obertu ml. si počínajú medzi se-
berovnými na výbornú, spolu so st. žiak-
mi nám  robia najväčšiu radosť v klube.  
Po odohratí 9 zápasov sú aktuálne na 
2. mieste, keď 8 zápasov vyhrali a  1x 
prehrali s  prvým družstvom Rosinou 
na ihrisku súpera. Čaká ich ešte jeden 
majstrovský zápas doma proti  Bytčici. 
Chlapcom tieto zápasy veľmi prospieva-
jú ako po futbalovej, tak ak osobnostnej 
stránke. Najlepším kanonierom je Matúš 
Belko , nastrieľal už krásnych a  úcty-
hodných 40 gólov a vedie tabuľku strel-
cov celej súťaže.  Veríme, že  hráči budú 
poctivo trénovať a  napredovať aj počas 
zimnej prestávky a  v jarnej časti sa im 
bude rovnako úspešne dariť v zápasoch. 
Určite by sme boli všetci šťastní,  ak by 
sa im podarilo dostať na prvú priečku, 
a tak po druhýkrát vyhrať súťaž. Budeme 
im všetci držať palce. 

Heslom trénera je: športu zdar a futba-
lu zvlášť !

Starší žiaci 
Starší žiaci pod vedením trénera To-

máša Trpiša sú rovnako úspešní a dob-
re reprezentujú  družstvo a obec. Bavia 
nás  svojou dobrou hrou na zápasoch. Po 
jedenástich zápasoch sú na 2. mieste, 10 
zápasov vyhrali a  prehrali len na pôde 
lídra súťaže Višňové.  Do konca jesen-
nej časti ich čaká ešte jeden ťažký zápas   
doma proti Krasňanom.  Držíme našim 

chlapcom všetky palce (aj na nohách   
), aby zápas zvládli a  vyhrali. Cez zim-
nú prestávku určite tréner naordinuje 
dobrú prípravu na jarnú časť a budeme 
bojovať s Višňovým o prvú priečku a vy-
túžený postup do I. triedy.  Družstvu by  
pomohlo aj malé doplnenie kádra o 1- 2 
hráčov hlavne zo starších ročníkov, aby 
v zápasoch boli možné viaceré striedania 
a  obnova síl vo vyrovnaných zápasoch. 
Chlapcom  do jarnej časti drží palce celý 
futbalový klub a naši fanúšikovia im že-
lajú,  aby v náročnej jarnej úlohe obstáli.

Ing. Róbert Benedig, 
predseda FK Strečno

Futbalová prípravka
V  tejto sezóne máme v  prípravke 

najstarší ročník narodenia 2009. Ten-
to ročník, doplnený o pár  mladších 
chlapcov, ktorí chodia do krúžku CVČ 
pri ZŠ, hrajú aj tento rok súťaž prípra-
viek ObFZ Žilina. Hráme v  štvorčlen-
ných skupinách turnajovým spôsobom. 
V  skupine máme Stráňavy, Podhorie 
a  Nededzu. Turnaje sa odohrali 8.9. 
v  Stráňavách (4.miesto),22.9. v  Podho-
rí (2.miesto),6.10. v  Strečne (3.miesto) 
a  13.10. v  Nededzi (4.miesto). Popri 
staršej prípravke hráme aj s  mladšou 
prípravkou(roč.nar.2011,2012,2013).
Máme rovnakých súperov, akurát mladší 
hrajú systémom 3 na 3,bez brankára na 
štyri malé bránky. Veľkú pomoc mi po-
dal Paťo Honko, ktorý mi pomáha s deť-
mi na tréningoch. Ešte by som sa chcel 
poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám 
pomohli s  organizáciou nášho turnaja 
a predsedovi FK Strečno p.Benedigovi za 
príspevok na občerstvenie a aj všetkým 
maminám, ktoré upiekli pre deti vynika-
júce koláčiky.  Jeseň  vonku sa pre nás 
týmto skončila a  my už trénujeme iba 
v telocvični.                            Peter Beháň

»  Dokončenie zo 16. strany

Dňa 9.septembra 2018 sa v Rohožníku 
na Záhorí uskutočnil posledný pretek 
majstrovstiev Slovenska. Bol to veľmi 
dramatický súboj, keďže sa jazdilo sku-
točne vyrovnane a  čakalo sa až do po-
slednej ostrej jazdy, v ktorej sa rozhodlo, 
kto bude pre sezónu 2018 majster Slo-
venska.

V  klube sme neskutočne hrdí na 
tohtoročné úspechy našich pretekárov. 
Najmladší z  klubu, 7 -ročný Matejko 
Oberta, žiak 1. triedy ZŠ SNP v Strečne, 
obsadil krásne druhé miesto v kategórii 
M1, získal titul vicemajstra Slovenska.

Matejko pretekal vlastne ešte ako pred-
školák a je to vôbec jeho prvá pretekár-
ska sezóna.

V  kategórii M2 získal prvú priečku a 
titul majster Slovenska Michal Oberta, 
žiak 5 triedy ZŠ SNP v  Strečne. Miško 
vyhral s  veľmi tesným 3 sekundovým 
rozdielom.

No a zastúpenie a titul majstra Sloven-
ska máme aj v  kategórii dospelých M4, 
a  tým je Juraj Oberta, študent Žilinskej 
univerzity.

Dňa 24.11.2018 sa naši víťazi zúčastnia 
slávnostného odovzdávania víťazných 
pohárov – „Majstrov volantu“, kde Slo-
venská asociácia motoristického športu 
odmeňuje tých najlepších v jednotlivých 
kategóriách ako minikáry, rally, auto-
kross, rallykros, karting, šprint, drift ...
atď.  Od ďalšej sezóny 2019 k  nám pri-
budne nový 4-ročný jazdec zo Stráňav 
Miško Piroha. 

Šikovnej minikárovej partii blahoželá-
me k športovým úspechom a želáme ešte 
lepšiu sezónu v roku 2019.

Monika Obertová, Michal Oberta
Minikárový klub Strečno

Krásny úspech 
strečnianskych 
minikár!
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 31. októbra 2018 v náklade 

300 kusov.  Za obsahovú časť materiálov 
zodpovedá redakčná rada v zložení: P. 
Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 

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

V.liga skupina A
1 Vysoká nad Kys. 11 8 1 2 39:13 25
2 MFK Bytča 12 8 0 4 31:20 24
3 ŠK Čierne 12 8 0 4 33:23 24
4 MŠK KNM 12 7 2 3 23:7 23
5 TJ Višňové 12 6 4 2 22:10 22
6 FK Strečno 12 6 1 5 23:22 19
7 ŠK Belá 12 4 4 4 25:29 16
8 OFK Kotešová 12 5 1 6 19:23 16
9 Tatran Turzovka 12 5 1 6 33:39 16
10 TJ Slovan Skalité 11 4 3 4 16:15 15
11 FK Predmier 12 4 1 7 21:25 13
12 Zborov nad Bys. 12 3 2 7 10:33 11
13 TJ Fatran Varín 12 2 1 9 7:22 7
14 Tatran Oščadnica 12 2 1 9 17:38 7

                            

IV.liga dorast U19 skupina A
1 FK Rajec 13 10 2 1 53:16 32
2 Cem. Liet. Lúčka 12 8 3 1 61:18 27
3 FK Strečno 12 8 1 3 39:17 25
4 Baník Stráňavy 12 6 5 1 27:10 23
5 TJ Fatran Varín 12 7 1 4 46:16 22
6 ŠK Javorník Makov 12 6 2 4 33:28 20
7 OŠK Kam. Poruba 12 5 4 3 46:15 19
8 ŠK Štiavnik 12 5 4 3 39:27 19
9 Zborov nad Bys. 12 4 2 6 24:30 14
10 OFK Teplička n.V. 12 4 0 8 25:34 12
11 Tatran Oščadnica 12 4 0 8 16:48 12
12 TJ Slovan Skalité 12 3 0 9 11:48 9
13 TJ Višňové 13 2 0 11 17:89 6
14 Vysoká nad Kys. 12 1 0 11 18:59 3

                            

II. MIRAGE trieda žiaci skupina „A“
1 TJ Višňové 11 11 0 0 90:4 33
2 FK Strečno 11 10 0 1 79:11 30
3 TJ Fatran Krasňany 11 7 0 4 41:31 21
4 FATRAN D. Tižina 11 6 1 4 49:28 19
5 TJ Tatran Bytčica 11 6 1 4 40:34 19
6 Partizán Kunerad 11 6 0 5 60:19 18
7 TJ ŠK Podhorie 11 5 2 4 42:37 17
8 FK Trnové 11 5 0 6 24:31 15
9 TJ Babkov 11 4 0 7 35:54 12
10 OŠK Kam. Poruba 11 3 1 7 14:41 10
11 FK Ďurčiná 11 3 1 7 15:51 10
12 ŠK Lietava 11 2 0 9 12:79 6
13 TJ Rozvoj Mojš 12 1 0 11 14:95 3

                            

I.MIRAGE trieda mladší žiaci
1 OŠK Rosina 10 9 1 0 72:14 28
2 FK Strečno 10 9 0 1 94:15 27
3 TJ ŠK Podhorie 10 7 2 1 44:15 23
4 R.Teplice - Konská 10 7 0 3 80:22 21
5 JUVENTUS ŽA 10 5 2 3 66:44 17
6 ŠK Gbeľany 10 5 1 4 55:32 16
7 OŠK Rosina B 10 3 0 7 38:48 9
8 FK Hliník 9 2 1 6 24:97 7
9 RTJ Brodno 9 2 0 7 29:65 6
10 1. KŠK Žilina 10 1 0 9 15:65 3
11 TJ Tatran Bytčica 10 0 1 9 17:117 1

FK Strečno jeseň 2018

Muži 
Naši muži aktuálne plávajú po dva-

nástich kolách v  stredných vodách na 
6.priečke.  Čaká nás ešte posledný jesen-
ný zápas doma proti kvalitnému súpero-
vi  z Kysúc, mužstvu Čierneho.  Súťaž je 
aj v  tomto roku nesmierne vyrovnaná. 
Súperi neradi púšťajú body hlavne na 
domácich ihriskách. Za všetko spome-
nieme len posledný prehratý zápas vo 
Višňovom, kde sme prehrali 1:0. V tom-
to zápase zohrali svoju úlohu aj čierni 
adepti  na trávniku. Ale na to sa nebu-
deme vyhovárať.  Bez strelenia gólu sa 
zápas vyhrať nedá. V jesennej časti  nás 
tešia  tvrdo vybojované a vyhraté domá-
ce zápasy . Pekná výhra  doma s Belou 
4:0, Kotešová a Turzovka oba 3:2, výhra 
doma s  Predmierom 5:2.  Veľmi cenné 
body sú  dovezené body z ihrísk súpera 
(remíza v Skalitom 0:0, výhra v Oščadni-
ci 1:2 a v Zborove 0:1).

V  tejto jesennej časti nás hlavne mrzí 
prehra vo Varíne 2:1 a taktiež v Bytči 4:3, 
kde sme vyhrávali polčas 1:3. V jesennej 
časti naše mužstvo trápi najmä koncov-

ka, vypracujeme si dostatok  vyložených 
streleckých šancí, z ktorých len pomer-
ne ťažko dávame góly. Skrátka,  na góly 
a výhru  na nesmierne nadrieme. Taktiež 
vo vypätých  zápasoch nám často chýba  
psychická a aj fyzická odolnosť.

Na týchto aspektoch hry bude treba 
popracovať v zimnej prestávke a v jarnej 
časti vylepšiť našu hru aj o tieto atribúty.

 Počas jesennej časti  po 6.kole došlo 
k abdikácií trénera Slúčika , ktorý sa roz-
hodol nepokračovať s  trénovaním a ve-
dením mužstva.  Po vzájomnej konzultá-
cii v klube sme sa dohodli na dočasnom 
vedení mužstva trénerom Róbertom 
Benedigom , ktorý ho povedie do konca 
jesennej časti sezóny.  

Po jeseni bude stáť  FK pred ďalšou 
úlohou,  rozhodnúť o ďalšom  trénerovi  
a vedení mužstva mužov,  taktiež  celko-
vom smerovaní   klubu FK Strečno.

FK Strečno ďakuje svojim verným fa-
núšikom  za podporu a vernosť aj v ťaž-
kých zápasoch . 

Stoja pri nás pri výhrach  ako aj pre-
hrách. Podporujú nás doma, ale v  hoj-

nom počte aj na zápasoch 
u súpera.  Môžeme konštato-
vať, že v súťaži máme najväč-
šiu účasť divákov na domácich 
zápasoch, ako aj na ihriskách 
súpera.    Ešte raz ďakujeme, 
fanúšikovia FK Strečno!!!!

Dorast
Mužstvo dorastu  pod vede-

ním trénera Róberta Benedi-
ga si po kádrovej stabilizácii 
v  lete počína celkom úspeš-
ne. Pred posledným kolom 
(hráme doma proti Tepličke 
nad Váhom ) sú chlapci  na 
peknom 3. mieste. Tešia nás  
výhry s  kvalitnými súper-

mi ( Rajec, Varín a  Makov). Mrzia nás 
3 prehry : v L. Lúče,  v Stráňavách a vo 
Vysokej. Hlavne mrzí prehra vo Vysokej 
s posledným mužstvom , kde sa nám hra 
vôbec nedarila a  vypili sme plný kalich 
horkosti , prehrali sme  4:0. 

Najlepší strelci mužstva sú : Timotej 
Čičmanec 13 gólov,  Dominik Múčka 

Pokračovanie na 15. strane »
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Anna Mojtová

Čo potrebuje obec Strečno?

-postaviť bytovku pre mladých ľudí a osamelých občanov

-urobiť krytý vchod zo školy do telocvične pre žiakov a učiteľov ZŠ

-v spolupráci so Slovenskou poštou skvalitniť služby a prijať 1 pracovníčku, 
pretože pracovníčky pošty sú neúmerne preťažené 

-obec by mala vykupovať budúce stavebné pozemky na Kamennom za vyššiu 
cenu. Cena 20€ za meter štvorcový je iba cena podľa znaleckého posudku

-Jednota dôchodcov je úspešná a aktívna organizácia. Bolo by potrebné vyčleniť 
jednu miestnosť na OÚ pre ich činnosť

-viac peňazí investovať do športovej činnosti žiakov ZŠ

-znížiť poplatky za prenájom telocvične pre domáce kluby

-preložiť zber rastlinného odpadu od cintorínu na Radinové za pomocné ihrisko

-znížiť pre dôchodcov poplatky za komunálny odpad

-občania potrebujú aspoň 2x návštevu všeobecného lekára v obci

-pediatrickú starostlivosť by sme uvítali 1 krát týždenne

-je potrebné rokovať s lekármi a pripraviť vhodné priestory na ambulanciu

- je potrebné zabrániť predražovaným praktikám pri obstarávaní 
obecných zákazok. 

- V spolupráci s obcou Nezbudská lúčka opraviť lávku cez Váh a zabezpečiť pri-
merané osvetlenie.

- Kompa je v nevyhovujúcom stave, potrebuje rekonštrukciu sú dve možnosti 
obec Strečno zabezpečí opravu a budú tam pracovať naši občania, druhá 
možnosť je dať ju do dlhodobého prenájmu, prenajímateľ by si platil náklady na 
údržbu sám a platil obci nájom.

- V spolupráci s cirkevným úradom obnoviť činnosť Pastoračného centra ktoré 
by poskytovalo dennú starostlivosť našim občanom.

Uchádzam sa o posť starostky obce Strečno alebo poslankyne. Mám 68 rokov 
absolvovala som Filozofi ckú fakultu v Bratislave. Bola som učiteľkou a riaditeľ-
kou Špeciálnej Školy v Žiline, neskôr som pracovala vo Svederníku na súkrom-
nej internátnej škole. Veľa rokov som pracovala ako poslankyňa obce v sociál-
nej sfére. Dohovorím sa v 3 jazykoch. Kandidujem za stranu Most-Hid.

Som vydatá mam 2 synov. V súčasnosti som na dôchodku a starám sa 
o mamu.

2
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OTVORENÝ ROZVOJ

História našej obce nás predurčuje 
stať sa výraznym centrom turizmu v 
regióne severného Slovenska. Obec 
sa bude snažiť využiť tento potenciál 
a pripraviť podmienky pre ďalší rozvoj podnikania.

OTVORENÝ ŠPORT

Tradícia športu sa ťahá celou modernou históriu 
obce a je našou povinnosťou sa mu 
venovať naďalej. Obec sa postará o 
rozvoj všetkých športovísk aby vyho-
vovali štandardom dnešnej doby.

OTVORENÁ KOMUNITA

Každý si zaslúži rov-
naký prístup a možnosti na svoju 
realizáciu. Sú ľudia, ktorí to doká-
žu sami, no niekomu treba pomôcť. 
Obec nájde možnosti ako ponúknuť 
každému priestor na aktívny život v 
našej obci.

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA 

Pre každého občana sa obecný úrad 
musí stať miestom, ktoré mu pomôže 
nájsť riešenie v jeho životných situá-
ciách. Obec bude vytvárať podmien-
ky pre kvalitnejší a spokojnejší život.

OTVORENÉ PROSTREDIE

Len zdravá príroda a čisté prostredie 
v ktorom žijeme nám prinesie radosť 
z pravidelného pohybu po našom 
chotári. Obec pripraví podmienky 
pre rozvoj zdravého životného štýlu. 

OTVORENÁ MYSEĽ A TRADÍCIE

Základom rozvoja každej komunity 
je vzdelanie a každé vzdelávanie 
vychádza zo skúsenosti v minulos-
ti. Obec zabezpečí podmienky pre 
kvalitnú prípravu našej mládeže a 
pravidelne bude prezentovať naše 
tradície.

j

OTVORENÝ ROZVOJAMOSPRÁVÁ A

Náš plán pre Strečno - otvorenú obec pre ľudíNáš plán pre Strečno - otvorenú obec pre ľudí

Ďalšie informácie na www.strecno.eu

Kandidát SNSKandidát SNS

číslo číslo 11  
na post starostu na post starostu 

obce Strečnoobce Strečno

Je to už viac ako 25 rokov čo sa venujem práci pre 
našu obec a vás, jej obyvateľov. 
Tvorím pre vás  Strečniansky hlásnik, ktorý vám 
už 25 rokov prináša všetky informácie o diani v 
našej obci. Som spoluautorom monografie o na-
šej obci a podieľal som sa na vytvorení pamät-
nej izby zachytávajúcu históriu Strečna. Pomáhal 
som zakladať a organizovať kultúrne podujatia, 
ktoré dnes už všetci považujeme za samozrej-
mosť. Spoločne s ďalšími aktívnymi Strečanmi 
sme založili folklórny súbor Hajovček a turistický 
klub UHLÍK, z ktorých sú dnes aktívne a celoslo-
vensky známe organizácie
Ako poslanec obecného zastupiteľstva som po-
čas štyroch volebných období presadzoval rozvoj 
infraštruktúry obce a rekonštrukciu obecných bu-
dov.
Našej obci som venoval obrovské množstvo času, 
spolupracoval som s oboma starostami a môžem 

povedať, že každý z nich našu obec posunul do-
predu.
Čo mi však vždy chýbalo, bola väčšia otvorenosť 
voči našej komunite. Chýbala mi dlhodobá vízia, 
kam má naša obec smerovať. Som presvedčený, 
že obec, v ktorej sa dobre žije všetkým generá-
ciám, potrebuje otvorenú samosprávu, kultúru na 
úrovni a silnú väzbu k tradíciám.
Naše Strečno má v významné postavenie v regió-
ne Horného Považia. Je známe svojimi historický-
mi pamiatkami, bohatými kultúrnymi a športovými 
aktivitami.
Za ostatných 25 rokov prešla významnými zme-
nami keď sa podarili veľké infraštruktúrne projekty 
ako vodovod, kanalizácia, cesty, priemyselný park. 
Postavila sa bytovka, telocvičňa a zrekonštruovali 
sa školské budovy. Náš program nadväzuje na tie-
to aktivity, no chce ich posunúť ďalej v prospech 
všetkých obyvateľov a návštevníkov našej obce.

Mgr. Dušan Ďurčo
48 rokov, IT manager
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Kandidáti na poslancov OcZ v Strečne za SNSKandidáti na poslancov OcZ v Strečne za SNS

Ing. Branislav Meliš
36 rokov, statik stavebných konštrukcií
Do obecného zastupiteľstva kandiduje prvý krát. 
V obci je známy ako organista v miestnom kostole sv. Žofie. 
Podieľal sa na príprave projektu rekonštrukcie lávky cez Váh, pripravuje riešenie 
pre znovuoživenie lyžiarskeho areálu na Ostrednku. Zaujíma sa aj o riešenia 
životného prostredia v obci. 

Peter Oberta
47 rokov, technický pracovník
od ukončenia školy pracuje v OPS Strečno, svoj rukopis zanechal na každej 
stavbe v obci. Poslancom OcZ je tri volebne obdobia.
Dlhé roky sa venoval futbalu, momentálne organizuje turistické aktivity v turis-
tickom klube UHLÍK a môžete ho stretnúť pri organizácii každého kultúrneho a 
športového podujatia v Strečne.. 

Roman Praták
50 rokov, mechanik koľajových vozidiel
v obci je známy hlavne ako člen hudobnej skupiny SunnyMusic. Dlhé roky sa 
spolupodieľa na organizácií kultúrnych podujatí ako zvukár alebo účinkujúci. Za-
sadzuje sa hlavne sa o riešenie verejného poriadku v obci.

Ing. Katarína Repáňová
52 rokov, správkyňa hradu Strečno
Pracuje ako manažérka a správkyňa hradu Strečno, na ktorom organizuje aj kul-
túrne podujatia. Aktívne a pravidelne sa podieľala na rozvoji kultúrneho života 
v obci, stála napríklad pri zrode Strečnianských hodov. Okrem toho pôsobí aj v 
Občianskom združení Hajov a od roku 2018 organizuje podujatia tradičnej kul-
túry s názvom Na Lavičke, ktorý predstavuje významné rody Strečna. 

Ing. Dana Sokolovská
57 rokov, samostatný odborný radca
pracuje na pozemkovom odbore OÚ v Žiline, v OcZ  pôsobí dve volebné obdo-
bia. V rámci svojej práce sa venuje pomoci občanom Strečna pri riešení po-
zemkových a stavebných otázok. Iniciovala a podieľala sa na príprave jednodu-
chých pozemkových úprav na Kamennom.

Mgr. Iveta Tarabová
27 rokov, psychologička
aktuálne pracuje s deťmi, ktoré sa stali obeťou sexuálneho zneužívania, týrania 
a zanedbávania a s ich rodinami. Pracovala i v detskom domove. Jej cieľom je 
poradenstvo a podpora rodinám, ktoré prechádzajú ťažkými životnými situá-
ciami. Angažuje sa i v občianskom združení, ktorého je cieľom podpora a roz-
voj vzdelávania, osvety, vedy a výskumu v oblasti psychoterapie, psychológie a 
zdravého životného štýlu.

Pavol Tavač
55 rokov, zamestnanec školy
Väčšinu aktívneho života sa venoval futbalu ako hráč, tréner, hospodár a rozvoju 
ďalších športových aktivít v Strečne. Podieľal sa na rekonštrukcii futbalového ih-
riska a na výstavbe telocvične. Momentálne sa venuje chovu včiel a životnému 
prostrediu. 
Pokiaľ bude vládať, všetky svoje aktivity bude venovať čistému a zdravému ži-
votnému prostrediu v našej obci.
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3Bc. Dušan Štadáni
Nezávislý kandidát na starostu obce Strečno

Vážení občania,
už po tretíkrát sa uchádzam o Vašu dôveru v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách. Počas dvoch volebných období bolo po-
trebné riešiť rôzne systémové veci týkajúce sa všetkých oby-
vateľov, dbať na dlhodobý rozvoj obce, brať do úvahy názory a 
požiadavky miestnych spolkov a združení, a zároveň riešiť prob-
lémy jednotlivcov – občanov Strečna.

Spoločne s obecným zastupiteľstvom, dobrovoľnými spolkami a 
združeniami pôsobiacimi v našej obci, so školou a fungujúcim 
Obecným podnikom služieb, sa nám podarilo obec posunúť ďa-
lej nielen v oblasti materiálnej výstavby, ale aj v športe, kultúre či 
sociálnej oblasti, pričom sme dbali a dbáme na uchovávanie 

hodnôt a dobrých vzťahov. Aj keď si uvedomujem, že sa nepodarilo úplne všetko, je na čom sta-
vať. V obci máme nielen dobre fungujúce športové, vzdelávacie, kultúrne a remeselné združenia, 
ale i jednotlivcov, ktorí majú vždy príležitosť sa prezentovať nielen na spoločenských udalostiach 
v našej obci, ale ju aj reprezentovať mimo nej.

V nasledujúcom volebnom období by sme chceli pokračovať vo všetkých činnostiach, ktoré uro-
bia našu obec príťažlivou nielen pre občanov, ktorí v nej žijú, ale aj pre návštevníkov a turistov.

Môj program pre volebné obdobie 2018 - 2022

Lokalita Kamenné – dokončiť prerozdelenie 
stavebných parciel a začať s prípravou inžinier-
skych sietí pre výstavbu viac ako 240 rodinných 
domov

Revitalizovať lokalitu Majer (prvé rokovania s 
predstavenstvom Coop Jednota sa uskutočnili, 
štúdia a architektonický návrh je pripravený)

Pokračovať v budovaní chodníka na ulici SNP 
a ulice Sokolskej

Začať s výstavbou inžinierskych sietí na ulici 
Nábrežnej
Obnoviť budovu kultúrneho domu vrátane roz-
šírenia kapacity sály
Podporiť cestovný ruch – vybudovanie Domu 
remesiel a tradícií pri parkovisku pod hradom
Podporiť vznik Domova sociálnych služieb pre 
seniorov (získať fi nančné prostriedky z iných 
zdrojov ako z rozpočtu obce)

Odľahčiť dopravné zaťaženie na ulici Kamen-
nej

Zrekonštruovať dom smútku ( zázemie a so-
ciálne zariadenie pre verejnosť)

Pokračovať v snahe získať fi nančné prostriedky
na rekonštrukciu lávky v rámci budovania 
cyklotrasy

Zvýšiť ekologické povedomie a podporiť efek-
tivitu separovaného zberu v obci za účelom 
predchádzania vzniku čiernych skládok

Riešiť problém voľne pohybujúcich sa psov

Podporovať aktivity spoločenských zložiek 
v obci (školských, kultúrnych, športových a 
iných)

Podporovať kultúrne a spoločenské poduja-
tia v obci pre všetky vekové skupiny (pre deti, 
seniorov a rodiny)

Zlepšiť informovanosť občanov o dianí v obci 
a samospráve (SMS, internet, sociálne siete)

Prístavba požiarnej zbrojnice (schválená 
dotácia)

Za mňa hovoria výsledky, nie slová.



5. stranaVolebná príloha 2018

Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

5. stranaVolebná príloha 2018

Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykykovovouou úúprpravou.

Spoločne sa uchádzame o Vašu dôveru
Podporujeme program nezávislého kandidáta na starostu Dušana Štadániho

Beáta Badibangová, SaS, OĽaNO
Pracujem na Žilinskej univerzite a viac ako 20 rokov som členkou ochot-
níckeho divadla v Strečne. Mám za sebou prvé obdobie ako poslankyňa 
obecného zastupiteľstva a som členkou kultúrnej komisie pri VÚC. Nemys-
lím si o sebe, že zmením svet, no pokúsim sa zmeniť aspoň veci v mojej 
komunite, na ktoré mám dosah. Môj štýl je slušnosť a poctivá práca.

Samuel Beháň, SaS, OĽaNO
Zasadzoval som sa o vybudovanie detského ihriska, inicioval som pravidel-
né organizovanie detských divadielok a spoluorganizujem pravidelný bazá-
rik detských a nepotrebných vecí. Už dlhodobo sledujem prácu obecného 
zastupiteľstva a pravidelne sa zúčastňujem jeho zasadnutí. Chcel by som 
sa venovať ďalšiemu rozvoju kultúrnych podujatí, rozširovať možnosti spo-
ločenského vyžitia a upevňovať miestnu komunitu so zameraním na deti, 
mládež a mladé rodiny.

Ing. Andrea Ďurišková, Nezávislá kandidátka
Momentálne pracujem vo veterinárnej nemocnici v Žiline. Vo voľnom čase 
strihám psíkov. Tejto činnosti sa venujem 9 rokov. Mojou srdcovou záleži-
tosťou je moja rodina, priatelia a samozrejme zvieratá.

Ing. Július Ilovský, SaS, OĽaNO
Už takmer 8 rokov spolupracujem s Dušanom Štadánim ako riaditeľ OPS 
Strečno. Dušana poznám ako čestného a pracovitého človeka, pre ktorého 
je naša obec nadovšetko, vrátane osobného života. Preto chcem ako posla-
nec obecného zastupiteľstva a člen jeho tímu prispieť svojimi skúsenosťami 
na realizácii projektov, ktoré naďalej zveľadia obec a život v nej.

Marián Praták, Nezávislý kandidát
Momentálne pracujem ako generálny manažér v spoločnosti KB Agen-
tur.s.r.o. Mnohí z Vás ma poznáte, či už z kostola sv. Žofi e v Strečne ako 
speváka, ako predsedu Rady školy pri ZŠ SNP Strečno, aj ako člena Ľudo-
vej hudby Parta zo Strečna. Do obecného zastupiteľstva kandidujem prvý-
krát. Moje doterajšie skúsenosti s riadením spoločnosti a záujem o kultúru, 
chcem pretaviť do pomoci obci Strečno, ďalej napredovať a rozvíjať sa tým 
správnym smerom.

Ing. Michal Trnovec, SaS, OĽaNO
Mám vyštudovanú environmentálne inžinierstvo ale profesionálne sa venu-
jem stavebnému skúšobníctvu. Obci viem ponúknuť svoje vedomosti z ob-
lasti ochrany životného prostredia a stavebníctva.
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Samuel Zajac č. 25
nezávislý kandidát na poslanca 

V minulosti som pre našu obec zabezpečil cez nadáciu KIA Pontis 
a Nadáciu KIA následovné projekty, ktoré prispeli k zlepšeniu života v našej obci
Rok 2014 - Materiálna podpora DFS Hájovček
                 Bezbariérový vstup do ZŠ
Rok 2015 - Bezbariérový chodník k outdoorovej 
                 fi tness zóne
Rok 2016 - Dopravné ihrisko v obci Strečno

V súčasnosti sa aktívne angažujem v Rade školy, Rade rodičov
v rybárskom zväze a som členom bowlingového klubu. 
V budúcnosti chcem naďalej pomáhať obci aby sme 
napredovali, rozvíjali sa, tak, aby naši rodičia, deti 
a všetci obyvatelia boli spokojní a šťastní.

Ing. Radovan Martinček
nezávislý kandidát na poslanca

Zoznam mojich priorít:
Podpora rozvojových programov zameraných 
na mladé rodiny (bývanie, oddychové zóny, spoločenské
a kultúrne akcie )

Bezpečnosť na cestách a chodníkoch v obci - výučba
dopravnej výchovy v škôlke, škole a v klube dôchodcov 

Čistota verejných priestorov - voľný pohyb domácich 
zvierat, venčenie psov 

Pomoc pri zriadení Klubu pre žiakov a študentov

Marek Hanuljak
nezávislý kandidát na poslanca

Rozhodol som sa kandidovať za poslanca OZ ako nezávislý kandidát. 
Chcem zastupovať občanov Strečna na pôde obecného zastupiteľstva
a tam hájiť a presadzovať ich záujmy. 

Moje priority sú:
- priblížiť komunikáciu  občanov a obecného zastupiteľstva
- vyriešiť problém parkovania na obecných cestách Strečna
- chcem byť nápomocný pri riešení problémov obce
- vytvoriť priestor pre individuálnu bytovú výstavbu, 
  vybudovať bytovky v oblasti Radinové
- dobudovanie cyklotrasy po most s Nezbudskou Lúčkou
- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v Strečne

6

8

25



7. stranaVolebná príloha 2018

Za obsah predvolebnej kampane zodpovedajú jednotliví kandidáti. Neprešlo jazykovou úpravou.

  KATARÍNA BUCHTOVÁ, rod. Belicová
   nezávislý kandidát do obecného zastupiteľstva

Prvý impulz, prečo som sa rozhodla kandidovať ako poslankyňa do 
obecného zastupiteľstva, som dostala práve od ľudí v mojom okolí, ktorí 
ma poznajú a poznajú moju prácu.  Taktiež z dôvodu, že nie je mi ľa-
hostajný život v našej obci. Moje korene siahajú hlboko do minulosti na-
šej obce a tak to aj cítim. Som hrdá strečnianka, plná elánu, nových ná-
padov a hlavne pripravená pracovať pre všetkých ľudí našej obce. Mám 
29 rokov, som vydatá a mám dve dcéry. Vyštudovala som Žilinskú uni-
verzitu, Fakultu bezpečnostného inžinierstva, v odbore Záchranné služ-
by. Zaujímam sa o problematiku protipožiarnej bezpečnosti stavieb, z 
hľadiska požiarnej prevencie. Zároveň som držiteľkou osvedčenia o od-
bornej spôsobilosti na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany vy-
dané MV SR. Momentálne pracujem na Okresnom úrade v Žiline - od-
bore starostlivosti o životné prostredia, úseku štátnej vodnej správy, na 
pozícii odborný radca. Som aktívna členka DHZ v Strečne, kde pôsobím 
ako referent mládeže. V tomto školskom roku sa nám podarilo otvoriť 
krúžok Mladý hasič, ktorý navštevuje spolu 18 detí. Hasiči majú v na-
šej obci dlhoročnú históriu. Môj starý otec bol sám dlhoročným členom 
DHZ Strečno, a aj z tohto dôvodu by som chcela byť jeho nasledovníčkou, 
v tejto užitočnej dobrovoľnej činnosti.  Som mladý človek, ktorý žije ak-
tívne v našej obci a chce podporovať veci, ktoré budú pre nás obyvateľov 
prospešné a preto sa uchádzam o Váš hlas v nadchádzajúcich voľbách.

.... dajme šancu mladým

...moja práca pre Vás zmysel má...
Milí priatelia,
ako poslankyňa obecného zastupiteľstva v  Strečne 
pôsobím už druhé volebné obdobie. Pomáham ob-
čanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a zdra-
votnej situácii.
Chcem Vás opäť poprosiť o podporu pri nasledujú-
cich voľbách, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018. 
Už niekoľko rokov sa venujem športovým aktivitám 
s  deťmi a  mládežou. S  ďalšími minikárovými nad-
šencami v obci sme založili Minikárový klub Strečno 
a aj v roku 2018 máme s našimi strečnianskymi pre-
tekármi krásne úspechy, kde sú dvaja jazdci Majstri 
Slovenska a najmladší z  klubu skončil na druhom 
mieste.
Prioritou je presadiť schválenie návrhu Komunitné-
ho plánu obce na zefektívnenie sociálnych služieb 
v obci tak, aby zodpovedali potrebám všetkých oby-
vateľov.
V rámci terénnych sociálnych služieb je aj zriadenie 
absentujúcej domácej opatrovateľskej služby v obci. 
Je veľa rodín, kde sa deti chcú postarať o svojich ro-
dičov a blízkych a aspoň z časti im vrátiť to, čo dostá-
vali už od útleho detstva a to vidím v opatrovateľskej 
službe, kde budú chodiť opatrovateľky priamo do 
domácností. Umožnime, aby naši rodičia, starí rodičia 
a príbuzní mali možnosť prežiť dôstojnú jeseň života 
v domácom prostredí.
Ponúkam pomoc, radu a usmernenie.

Ďakujem za podporu
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Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obce Strečno sa konajú v sobotu 
10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
Pre jeden volebný obvod sú zriadené dva volebné okrsky. 
Okrsok č.1: Sála kultúrneho domu Strečno 
Okrsok č.2: Jedáleň kultúrneho domu Strečno
Volí sa starosta a 9 poslancov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Strečno

1. Dušan Ďurčo, Mgr., 48 r., IT manažer, Slovenská národná 
strana
2. Anna Mojtová, 68 r., dôchodkyňa, Most – Híd
3. Dušan Štadáni, Bc., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Strečne

1. Beáta Badibangová, 47 r., sekretárka, Sloboda a Solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
2. Samuel Beháň, 37 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3. Katarína Buchtová, Ing., 29 r., odborný radca, nezávislá 
kandidátka
4. Dušan Ďurčo, Mgr., 48 r., IT manažer, Slovenská národná 
strana
5. Andrea Ďurišková, Ing., 29 r., veterinárny asistent, nezávis-
lá kandidátka
6. Marek Hanuljak, 41 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
7. Július Ilovský, Ing., 51 r., riaditeľ Obecného podniku služieb 
Strečno s. r. o., Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano)
8. Radovan Martinček, Ing., 43 r., stavebný inžinier, nezávislý 
kandidát

9. Branislav Meliš, Ing., 36 r., statik stavebných konštrukcií, 
Slovenská  národná strana
10. Anna Mojtová, 68 r., dôchodkyňa, Most – Híd
11. Gustáv Muráň, 70 r., dôchodca, Smer – sociálna demok-
racia
12. Peter Oberta, 46 r., technický pracovník, Slovenská národ-
ná strana
13. Monika Obertová, Mgr., 43 r., asistent úseku dopr. techno-
lógií, Smer – sociálna demokracia
14. Marián Praták, 38 r., Generál manager KB agentur s. r. o., 
nezávislý kandidát
15.  Roman Praták, 50 r., mechanik koľajových vozidiel, Slo-
venská národná strana
16. Martin Rendár, 23 r., stavebný tesár, Smer – sociálna de-
mokracia
17. František Repák, 49 r., riadiaci pracovník, Smer – sociálna 
demokracia
18. Katarína Repáňová, Ing., 52 r., správca hradu, Slovenská 
národná strana
19. Martin Samec, JUDr., 28 r., advokátsky koncipient, nezá-
vislý kandidát
20. Dana Sokolovská, Ing., 57 r., samostatný odborný radca, 
Slovenská národná strana
21. Dušan Štadáni, Bc., 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát
22. Iveta Tarabová, Mgr., 27 r., psychologička, Slovenská ná-
rodná strana
23. Pavol Tavač, 55 r., zamestnanec školy, Slovenská národná 
strana
24. Michal Trnovec, Ing., 36 r., skúšobný technik, Sloboda 
a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
25. Samuel Zajac, 42 r., hlavný majster, nezávislý kandidát

Voľby do orgánov samosprávy obce


