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Obecné zastupiteľstvo

Zasa klopú na dvere. Vianoce! Ľudí 
sa zmocňuje sviatočná nálada, 

pokoj a  láska. Úcta k  rodine nadobú-
da v tento čas hlbší rozmer a ožíva vie-
ra v  zázraky. Pozastavme sa v  tieto dni 
a porozmýšľajme o  tom, ako sa zriecť 
okázalosti či zbytočne drahých a možno 
neužitočných darčekov. Pred blízkymi 
sa nevystatujme peňažnou hodnotou 
darov. Zato buďme štedrí pri rozdávaní 
lásky, našej pozornosti a  porozumenia. 
Staňme sa v duši opäť deťmi a úprimne 
sa tešme z  každej maličkosti, z  každé-
ho úprimného úsmevu či podanej po-
mocnej ruky. Zabudnime na nezhody 
a udobrime sa. Nezabúdajme na ľudskosť 
a toleranciu. Buďme vďační za všetko, čo 
nás postretlo.Spomeňme si na blízkych, 
ktorí už nesedia s nami za štedrovečer-
ným stolom, no v našich srdciach budú 
navždy. Prežime podmanivú vianočnú 
atmosféru umocnenú láskou, šťastím, 
pokojom a nádejou.Veď každý človek s 
vďakou prijíma teplé ľudské slovo, po-
hladenie či pohľad a svet sa zrazu stáva 
krajším. Človek by sa mal vedieť tešiť zo 
šťastia toho druhého, svojím postojom a 
činmi vyjadriť úprimný vzťah k životu a 
k ľuďom. Buďme jednoducho bezdôvod-
ne dobrí jeden k druhému.

V  tomto sviatočnom čase chcem vy-
jadriť svoju vďačnosť všetkým zložkám, 
ktoré pôsobia v  našej obciiobčanom, 
ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do 
kultúrneho, spoločenského či športové-
ho diania v obci a prispeli tak k úspešné-
mu a príjemne prežitému roku.  Prajem 
nám všetkým vnútornú silu, stály zmysel 
pre radosť z malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a pote-
šenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu 
srdcu.

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Čas vianočný Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody 

v kruhu každej rodiny. 

A nastávajúci rok nech Vám prinesie 

veľa zdravia, šťastia 

a splnenie všetkých prianí.

redakcia Strečnianskeho hlásnika

Dňa 10.12.2018 sa uskutočnilo Usta-
novujúce zasadnutie OZ. Zúčastnení: 
starosta obce, poslanci OZ : p. Beáta 
Badibangová, Ing. Andrea Ďurišková, p. 
Marek Hanuljak, Ing. Július Ilovský, Mgr. 
Monika Obertová, p. Peter Oberta, Ing. 
Dana Sokolovská, p. Pavol Tavač, hlavný 
kontrolór obce p.Peter Lingeš, zapisova-
teľka: Ing. Ivana Tavačová.

Hostia: podľa prezenčnej listiny
Bod č.1 Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Strečno Bc. Dušan Šta-

dáni privítal všetkých prítomných na 
ustanovujúcom zasadnutí Obecného za-
stupiteľstva v  Strečne po komunálnych 
voľbách, ktoré sa uskutočnili 10.11.2018.

Zdôraznil, že dnešný program bol pri-
pravený v  zmysle Metodického návodu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
zo dňa 16.11.2018 pre obce na zabezpe-
čenie ustanovujúcich zasadnutí obec-
ných zastupiteľstiev a uviedol, že v dňoch 
21.11.2018 a 5.12.2018 sa uskutočnili 
pracovné stretnutia novozvolených po-
slancov OZ, ktoré predchádzali ustano-
vujúcemu zastupiteľstvu. 

Pozvánka na zasadnutie bola zverejne-
ná aj na úradnej tabuli a webovej stránke 
obce 3 dni pred zasadnutím obecného 
zastupiteľstva. O konaní ustanovujúceho 
zasadnutia OZ boli informovaní aj obča-
nia prostredníctvom miestneho rozhlasu.

K  bodu č.1a): Určenie zapisovateľov 
a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil za zapisovateľku zá-
pisnice Ing. Ivanu Tavačovú a  za overo-
vateľov zápisnice Ing. Júliusa Ilovského a 
Ing. Danu Sokolovskú .

K bodu č. 1b): Oznámenie výsledkov vo-
lieb do orgánov samosprávy obce a odo-
vzdanie osvedčení o  zvolení novozvole-
nému starostovi a  poslancom obecného 

zastupiteľstva
Predseda miestnej volebnej komisie, 

Ján Repák ml., oboznámil prítomných 
so správou o  výsledkoch komunálnych 
volieb konaných v  obci Strečno dňa 
10.11.2018.

Na základe zápisnice miestnej volebnej 
komisie boli výsledky volieb na post sta-
rostu obce nasledovné:
Za starostu obce bol zvolený:
1  Dušan Štadáni, Bc., NEKA 764
Poradie ďalších kandidátov podľa počtu 
získaných hlasov.
2 Dušan Ďurčo, Mgr., SNS 552
3 Anna Mojtová, Most-Híd 26
Výsledky volieb na post poslanca do 
Obecného zastupiteľstva v Strečne: 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslan-
cov OZ v poradí podľa počtu získaných 
hlasov:
1 Beáta Badibangová, SaS, Oľano 713
2 Peter Oberta, SNS  670
3 Monika Obertová, Mgr., SMER 609
4 Dušan Ďurčo, Mgr., SNS  591
5 Dušan Štadáni, Bc., NEKA 572  
6 Dana Sokolovská, Ing., SNS 486
7 Andrea Ďurišková, Ing., NEKA 453
8 Július Ilovský, Ing., SaS, Oľano 431
9 Marek Hanuljak, NEKA  398
Náhradníci za poslancov obecného za-
stupiteľstva: 
1 Pavol Tavač, SNS  386
2 Samuel Zajac, NEKA  377
3 Branislav Meliš, Ing., SNS  375
4 Marián Praták, NEKA  368
5 Martin Samec, JUDr., NEKA 344
6 Katarína Buchtová, Ing., NEKA 315
7 Roman Praták, SNS  312
8 Katarína Repáňová, Ing., SNS 296
9 Michal Trnovec, Ing., SaS, Oľano 279
10  Iveta Tarabová, Mgr., SNS 275
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11 Samuel Beháň, SaS, Oľano 265
12 Gustáv Muráň, SMER  220
13 Radovan Martinček, Ing., NEKA 186
14 Anna Mojtová, Most-Híd 113
15 Martin Rendár, SMER  102
16 František Repák, SMER  62
   odvolaný politickou stranou

Poslanci výsledky volieb berú na vedo-
mie.

K bodu č. 1c):  Zloženie sľubu novozvo-
leného starostu obce, prevzatie insígnie 
a  prevzatie vedenia ustanovujúceho za-
sadnutia novozvoleným starostom.

Bc. Dušan Štadáni zložil zákonom pred-
písaný sľub a prevzal osvedčenie o zvole-
ní za starostu obce Strečno.

K bodu č. 1d):  Zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva

Predseda miestnej volebnej komisie p. 
Ján Repák ml. prečítal za všetkých zvole-
ných poslancov OZ zákonom predpísaný 
sľub poslanca. Zvolení poslanci, okrem p. 
Mgr. Dušana Ďurču, ktorého neprítom-
nosť bola ospravedlnená, zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca. 

Neprítomný poslanec Mgr. Dušan Ďur-
čo zloží sľub poslanca na najbližšom za-
sadnutí OZ.

Keďže funkcia poslanca je nezlučiteľná 
s  funkciou starostu, Bc. Dušan Štadáni 
uvoľnil mandát poslanca pre 1.náhradní-
ka, p. Pavla Tavača.

K bodu č.1e):Vystúpenie novozvoleného 
starostu

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni pred-
niesol poslancom a prítomným občanom 
obce príhovor, v  ktorom sa poďakoval 
voličom za podporu v komunálnych 
voľbách a  zagratuloval novozvoleným 
poslancom.  Starosta vyjadril presvedče-
nie, že spoločnými silami budú vytvárať 
vhodné podmienky života v obci k spo-
kojnosti všetkých. 

Starosta obce privítal hosťa Ing. Milana 
Laurenčíka, poslanca NR SR a podpred-
sedu Žilinského samosprávneho kraja 
Ing.  Milana Laurenčíka, ktorý poďako-
val za pozvanie, zagratuloval p. starostovi 
k znovuzvoleniu, predstavil svoju pozíciu 
na VÚC a spomenul, že bude nápomocný 
obci. Všetkým menovaným (starostovi a 
poslancom OZ) drží palce, želá veľa po-
chopenia a kompromisov v nasledujú-
com období.

Poslanci vystúpenie starostu a vystúpe-
nie poslanca NR SR berú na vedomie.

Následne starosta obce skonštatoval, že 
OZ je uznášania schopné.

Bod č.2: Schválenie programu ustano-
vujúceho zasadnutia obecného zastupi-
teľstva

Starosta obce Bc. Dušan Štadáni pred-
ložil program ustanovujúceho zasadnutia 
novozvoleného OZ.

Poslankyňa Mgr. Monika Obertová na-
vrhla vyňať bod č. 11 (schválenie progra-
mového rozpočtu na r. 2019 s výhľadom 
na r. 2020 a 2021) a preložiť ho na schvá-
lenie do riadneho zastupiteľstva. Násled-
ne dal starosta  za uvedený návrh zmeny 
programu hlasovať:

Hlasovanie: za-1, proti-4, zdržal sa-3, 
neprítomní-0.

Poslanci pozmeňujúci návrh na predlo-
žený program so zmenou neschválili.

Bod č. 3: Poverenie poslanca obecné-
ho zastupiteľstva, ktorý bude oprávne-
ný zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v  súlade so znením § 12 
zákona o obecnom zriadení

Starosta obce navrhol poslankyňu OZ 
Mgr. Moniku Obertovú oprávnením zvo-
lávať a  viesť zasadnutia obecného zastu-
piteľstva v prípade, že starosta alebo zá-
stupca starostu nezvolá zasadnutie OZ na 
podnet skupiny poslancov a dal hlasovať. 
Hlasovanie: 7-0-1-0.  

Bod č. 4:  Určenie mandátovej komisie
Starosta obce Strečno navrhol zloženie 

mandátovej  komisie:
    1. Marek Hanuljak
    2. Ing. Dana Sokolovská
Poslanci berú určenie mandátovej ko-

misie na vedomie.
Bod č. 5: Schválenie poslanca zastupi-

teľstva, ktorý bude poverený sobášením 
v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. 
o rodine

Na základe dohody medzi poslancami 
bola určená ako sobášiaca pre volebné 
obdobie 2019-2022 pani Beáta Badiban-
gová. Za uvedený návrh dal starosta obce 
hlasovať. Hlasovanie: 7-0-1-0.

Bod č. 6: Zriadenie komisií,  voľba ich 
predsedov

Starosta obce predložil návrh na zriade-
nie komisií, ktoré budú pracovať pri OZ, 
ako poradné orgány starostu obce:

1. Komisia výstavby, územného pláno-
vania  a rozvoja podnikania.

2. Komisia pre správu obecného majet-
ku, rozpočtu a financií.

3. Komisia kultúry, školstva a športu
4. Komisia pre ochranu verejného po-

riadku
5. Komisia pre sociálne veci
6. Komisia životného prostredia
7. Komisia na ochranu verejného záuj-

mu pri výkone verejnej funkcie
Starosta obce dal hlasovať o návrhu na 

zriadenie komisií.Hlasovanie: 8-0-0-0.
Následne starosta obce dal hlasovať 

o predsedoch jednotlivých komisií:

1. Komisia výstavby, územného plánova-
nia a rozvoja podnikania

Predseda komisie - Ing. Sokolovská 
Dana. Hlasovanie: 7-0-1-0.

2. Komisia pre správu obecného majetku, 
rozpočtu a financií

Predseda komisie - Mgr. Dušan Ďurčo
O tejto komisii sa nehlasovalo, nakoľko 

Mgr. Dušan Ďurčo bol neprítomný. 
3. Komisia kultúry, školstva a športu
Predseda komisie - p. Beáta Badibango-

vá. Hlasovanie: 7-0-1-0.
4. Komisia pre ochranu verejného po-

riadku
Predseda komisie - Ing. Július Ilovský
Hlasovanie: 7-0-1-0.
5. Komisia pre sociálne veci
Predseda komisie - Mgr. Monika Ober-

tová. Hlasovanie: 7-0-1-0.
6. Komisia životného prostredia
Predseda komisie - p. Pavol Tavač
Hlasovanie:  7-0-1-0.
7. Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejnej funkcie
Predsedu komisie - Marek Hanuljak
Hlasovanie:  7-0-1-0.
Bod č.7:Zriadenie poslaneckých obvo-

dov a ich zastupovanie
Starosta obce predniesol návrh na zria-

denie poslaneckých obvodov a ich zastu-
povanie:

• p. Beáta Badibangová: Za záhradami 
časť I., Kamenná

• p. Pavol Tavač:  Sokolská časť II., Špor-
tová, Nábrežná

• Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla
• p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilov-

ského
• Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. 

brigády
• Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami 

časť II., Lipová
• Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Zá-

hradná
• Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, 

SNP, Kováčska
Hlasovanie: 8-0-0-0.
Vzhľadom na neprítomnosť Mgr. Du-

šana Ďurču  poslanecký obvod: Zlatné, 
Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska 
a Fr. partizánov, sa bude hlasovať na ďal-
šom OZ.

Bod 8:  Informácia starostu o poverení 
zástupcu starostu

Starosta informoval, že počas jeho ne-
prítomnosti ho bude v plnom rozsahu za-
stupovať poslankyňa OZ  p. Beáta Badi-
bangová, ktorú určil za svoju zástupkyňu. 
Poslanci uvedené poverenie starostu berú 
na vedomie.

Bod 9:  Schválenie platu starostovi 
obce

Mzdová účtovníčka predniesla zmenu 
platu starostu v zmysle platného zákona.

P. Beáta Badibangová podala návrh, aby 

»  Pokračovanie z 1. strany

Obecné zastupiteľstvo
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starostovi zostalo 35% navýšenie platu 
vzhľadom na to, že funkcie starostu sa ne-
ujíma ako nováčik. Ing. Dana Sokolovská 
navrhla zvýšenie platu o 25% vzhľadom 
na to, že starosta plánuje  funkciu zástup-
cu starostu na úväzok v plnom rozsahu. 
Starosta s návrhom Ing. Dany Sokolov-
skej súhlasil a následne dal za predlože-
ný návrh poslankyne hlasovať. Poslanci 
schválili 25% - né navýšenie základného 
platu starostovi obce Strečno. Hlasova-
nie: 8-0-0-0.

Bod 10: Schválenie 7. zmeny rozpočtu 
za rok 2018

Starosta obce informoval poslancov o 7. 
zmene rozpočtu na rok 2018, ktorá bola 
prehodnotená na zasadnutí s predsedom 
finančnej komisie, poslancami a hlavným 
kontrolórom obce p. Petrom Lingešom 
dňa 21.11.2018. Následne dal starosta 
hlasovať za schválenie 7. zmeny rozpočtu 
za r. 2018. Hlasovanie: 8-0-0-0.

Bod 11: Schválenie programového 
rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na r. 
2020, 2021

A) Starosta obce oboznámil prítomných 
s návrhom programového rozpočtu obce 
na rok 2019, r.2020 a r.2021. Rozpočet bol 
dňa 21.11.2018 na pracovnom stretnutí 
s poslancami, s kontrolórom obce a  sta-
rostom zostavený a následne uverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Strečno. Zároveň uviedol, že na obecný 
úrad boli doručené 3 žiadosti o  úpravu 
rozpočtu na r. 2019 a dal priestor na ob-
jasnenie:

• MŠ Strečno - zo dňa 5.12.2018 – úpra-
va rozpočtu o sumu 10 000 € na plánova-
nú rekultiváciu areálu MŠ (chodníky pri 
vstupe do MŠ a školskej jedálne, oplote-
nie MŠ, terénne úpravy pozemku MŠ a 
rekonštrukcia pieskoviska)

Pani riaditeľka Žofia Rajniaková vy-
svetlila, že vzhľadom na prebehnutú re-
konštrukciu kuchyne, jedálne, elektriky 
a zateplenia ostal pozemok rozbitý a tiež 
oplotenie potrebuje rekonštrukciu. Sta-
rosta oznámil, že oplotenie zo strany cin-
torína je plánované aj zahrnuté v rozpoč-
te, ale že skôr by bolo potrebné dorobiť 
sociálne zázemie pre upratovačky, izolač-
nú miestnosť a podlahy v triedach a tiež 
treba vyriešiť vstup do MŠ.

• Inštitút zdravého vývinu, občianske 
združenie, ktoré je zriaďovateľom Cen-
tra pedagogicko-psychologického pora-
denstva, podalo dňa 27.11.2018 žiadosť 
o zvýšenie dotácie z 54 000 Eur na 70 000 
Eur z dôvodu poskytnutia odborných 
služieb klientom školského zariadenia, 
posilnením miesta psychológa s  pravi-
delným výkonom práce priamo v sídle ZŠ 
Strečno.

• FK Strečno - zo dňa 5.12.2018 - pre-
hodnotenie a  úpravu navrhovanej výšky 

rozpočtu z 20  000  Eur na plánovanú a 
požadovanú čiastku 21 150 Eur. 

Predseda FK Strečno - Ing. Róbert Be-
nedig  prezentoval podrobnú činnosť  
futbalového klubu, jeho príjmy a výdaje 
počas roku 2018. Uviedol, že navýšenie 
prostriedkov žiada len o čiastku, ktorá sa 
dvíha každoročne na platby futbalovému 
zväzu za činnosť rozhodcov. 

O možnosti požadovaných zmenách sa 
kontrolór obce vyjadril, že ak bude, tak 
ako bolo deklarované zo ZMOS-u Slo-
venska, očakávaný výnos dane z príjmov 
fyzických osôb zvýšený o 13,3% rozdele-
ný na obce a mestá, bude sa o zmenách 
rozpočtu rokovať v  priebehu nasledujú-
ceho rozpočtového roka.

Možnosť požadovaných zmien rozpočtu 
v rámci roka berú poslanci na vedomie.

B) Hlavný kontrolór obce p. Peter Lin-
geš, predniesol stanovisko k navrhované-
mu rozpočtu obce a predniesol jednotlivé 
body uznesenia. Rozpočet obce Strečno 
pre rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný, 
v príjmovej časti aj výdavkovej časti je vo 
výške: 2 068 840,- EUR, ktorý bol  spra-
covaný v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, všeobecne záväzný-
mi nariadeniami a internými predpismi 
obce Strečno. Návrh rozpočtu bol verejne 
sprístupnený v obci spôsobom obvyklým 
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najme-
nej 15 dní pred jeho schválením. Kontro-
lór obce Strečno navrhol v  zmysle § 11 
ods. 4, písm. b zákona č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom zriadení v  znení neskorších 
predpisov a § 14 ods. 2 zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprá-
vy zmocniť starostu obce p. Bc. Dušana 
Štadániho vykonať zmeny programového 
rozpočtu v rozsahu 10 000 €, na základe 
rozpočtového opatrenia starostu obce 
a nesmú narušiť vyrovnanosť rozpočtu 
obce. Vykonané zmeny musia byť schvá-
lené uznesením Obecného zastupiteľstva 
obce Strečno. Kontrolór obce predložil aj 
plán kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra obce Strečno na prvý polrok 2019. 
Kontrolór navrhuje uložiť povinnosť 
ekonómovi obce vykonávať v  priebehu 
celého roka 2019 sledovanie rozpočto-
vého hospodárenia obce s rozpočtovými 
prostriedkami podľa osobitných predpi-
sov, zmien programového rozpočtu obce 
a schválené rozpočtové opatrenia.

Následne vyzval starosta obce po-
slancov OZ, aby hlasovali za schválenie 
programového rozpočtu na r. 2019 s vý-
hľadom na roky 2020 a 2021 a za ostatné 
body uznesenia, tak ako boli hlavným 
kontrolórom obce prednesené a  predlo-
žené. Hlasovanie: 7-0-1-0.

Bod 12: Príkaz na vykonanie riadnej 
inventarizácie majetku, záväzkov a roz-
dielu majetku a záväzkov v r. 2018

Starosta obce informoval prítomných 
poslancov o potrebe vykonať v zmysle 
zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov riadnu in-
ventarizáciu majetku, záväzkov, rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2018 v klasi-
fikácii: hmotný majetok, nehmotný ma-
jetok, ceniny, pokladňa, bankové účty, 
zásoby, záväzky a  pohľadávky. Následne 
vydal príkaz na zriadenie ústrednej in-
ventarizačnej komisie /UIK/, dielčích 
inventarizačných komisií na úseku OÚ, 
OPS s. r. o., ZŠ, MŠ a ŠJ  a na určenie ich 
predsedov a členov. Poslanci predložený 
príkaz vzali na vedomie a oboznámenie 
odobrili svojimi podpismi. 

Bod č.13: Rôzne
• Výzva „bowling“ Strečno
V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí uverejnila obec v novi-
nách obce Strečno – Strečniansky hlásnik 
č. 5/2018 oznam o možnosti prenájmu 
prevádzky bowlingu v miestnej telocvič-
ni. Záujemcovia mali možnosť zasielať 
ponuky na Obecný úrad v Strečne do 
30.11.2018.

Do tohto termínu bola obdržaná len 1 
obálka, ktorá obsahovala žiadosť p. Sa-
muela Zajaca a p. Silvestra Košíka, kde 
vysvetľujú, že ako nadšenci bowlingu 
majú záujem založiť Miestny bowlingový 
klub Strečno, ktorý by získané finančné 
prostriedky investoval do aktivít, zveľa-
ďoval by priestory prenájmu, reprezento-
val by obec v bowlingu.

Na základe uvedeného, ako aj to, že 
bola doručená len jedna žiadosť, staros-
ta dal návrh na hlasovanie za poskyt-
nutie bowligových priestorov do nájmu 
pre zakladajúce sa občianske združenie 
Miestny bowlingový klub s tým, že ďalšie 
podmienky budú dohodnuté až po zare-
gistrovaní sa, ako občianskeho združenia 
na MV SR. Hlasovanie: 8-0-0-0.

• Žiadosť o predĺženie prenájmu nebyto-
vých priestorov - kaderníctvo Nika (p. An-
drea Halušková)

Dňa 28.11.2018 bola na obec doručená 
žiadosť p. Haluškovej o predĺženie pre-
nájmu nebytových priestorov v budove 
MŠ, nakoľko jej bolo oznámené ukonče-
nie nájomnej zmluvy k 31.12.2018. Ria-
diteľka MŠ p. Žofia Rajniaková vysvet-
lila, že z  dôvodu nedostatku skladových 
priestorov, sa rozhodla  ukončiť zmluvu. 
Starosta obce konštatoval, že nakoľko 
toto rozhodnutie je v  plnej kompetencii 
štatutára MŠ – riaditeľky, p. Žofie Rajnia-
kovej, poslanci OZ berú rozhodnutie na 
vedomie.

• Vyžiadanie podkladov k výstavbe 
miestnej komunikácie na Kováčskej ulici- 
Jarmila Beháňová a PhDr. Róbert Beháň

Dňa 29. mája 2018 bol obci doručený 
Pokračovanie na 4. strane »
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list vo veci nesúhlasu vydania dodatočné-
ho povolenia pre stavebníka Alfonza Klo-
cáňa na stavbu „Rodinný dom, prípojka 
NN, vodovodná a kanalizačná prípojka“ 
z dôvodu neoprávneného záberu čas-
ti pozemkov dotyčných navrhovateľov. 
Dňa 19.10.2018 obec podala žiadosť na 
Okresný úrad, odbor katastrálny v Žiline 
o prešetrenie zakreslenia pozemkov do-
tknutých parciel. Zatiaľ na obec nebola 
doručená žiadna odpoveď.

Dňa 6.11.2018 bola p. Beháňovou a  p. 
Beháňom na obec doručená žiadosť 
o  sprístupnenie informácií ohľadom za-
bratia, predaja  pozemkov pod miestnu 
komunikáciu –Kováčska ul., a následné-
ho odpredaja obecného majetku manžel-
ke vtedajšieho starostu Alfonza Klocáňa. 
Dňa 7.12.2018 bola na obec doručená 
opätovne žiadosť o sprístupnenie infor-
mácií, v  ktorej sa dožadujú konkrétnej-
ších vecí ohľadom predaja obecného 
majetku, kto podpisoval zmluvu za obec. 
Táto žiadosť bola doručená na Obecný 
úrad Strečno, poslancom obce Strečno 
a aj NR SR.  Žiadosť je momentálne v štá-
diu spracovania. Poslanci OZ sa s infor-
máciou o podanej žiadosťou oboznámili 
na ustanovujúcom zasadnutí a berú ju na 
vedomie.

• Sťažnosť o neoprávnene zabratý poze-
mok a neoprávnenú stavbu na tomto po-
zemku - Ján Kučera - parcela E807/1 LV 
2833

Dňa 7.12.2018 bola obci doručená sťaž-
nosť p. Kučeru, kde sa sťažuje, že na jeho 
pozemku boli podniknuté vymeriavacie 
práce a stavba bez súhlasu majiteľov. 

Starosta vysvetlil, že Územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie na chodník, 
kanalizáciu a  osvetlenie bolo platné 
13.9.2017. K vyjadreniu danej záležitosti 
bola prizvaná aj odborná referentka sta-
vebného úradu Ing. Daniela Pošteková, 
ktorá ozrejmila postup pri líniovej stavbe 
– oznámenie formou verejnej vyhlášky 
a  ubezpečila prítomných, že všetko pre-
bieha v  súlade so stavebným zákonom. 
Pred kolaudáciou,  obec dá vyhotoviť ge-
ometrický plán a s vlastníkmi sa musí na 
základe neho vysporiadať. Uistil p. Jána 
Kučeru, že daná záležitosť sa bude riešiť 
a ospravedlnil sa za možné nedorozume-
nie v komunikácii. Poslanci OZ uvedenú 
informáciu berú na vedomie.

Bod č.14: Diskusia
• p. Ľubica Kučerová – požiadavka 

skultúrnenia zázemia pre všetky kultúr-
ne zložky(WC, dvere, treba omaľovať 
priestory), využívanie zrkadiel v sále KD 
(sú zakryté stolmi)

• p. Martin Samec – situácia na Kováč-
skej ulici – je zdevastovaná, chýba kana-
lizácia a vodovod, chýba značenie slepej 
ulice, potrebný zákaz vjazdu ťažkých áut

• p. Michal Trnovec – informácia ohľad-
ne hradného brala – aká je ďalšia etapa, 
informácia zo stavebného úradu

• p. Stanislav Kucharčík – ide zimná 
údržba ciest – treba riešiť parkovanie áut

• p. Kamila Gáborová – poukázala na 
problém s  rozhlasom na Lesnej ul. (zle 
otočené rozhlasy), navrhuje osadiť na stĺp 
do stredu cesty, Hradná ul.– pri Kolesá-
rovi je len zrkadlo, treba aj spomaľovač 
(retardér) 

• p. Ľubica Kučerová – upozornila na 
veľmi zlý stav cesty pri zastávke Melo –
nebezpečenstvo pre chodcov 

• p. Anna Tarabová – poukázala naza-
braté pozemky pod cyklotrasou a  rieše-
nia zabratia pozemkov firmou p. Haceka. 

• p. Jana Tavačová – zaujíma sa, či obec 
pripravuje ozdravovací program pre 
OPS, nakoľko od r. 2015 vykazuje stratu. 
Požiadala kontrolóra obce Strečno, aby 
spolu s valným zhromaždením pripravili 
ozdravné opatrenia.  Požiadala tiež, aby 
jej bolo zrušené splnomocnenie na pri-
hlásenie sa do účtu OPS v  sociálnej po-
isťovni. Ing. Július Ilovský odpovedal, že 
síce OPS vykazuje stratu, ale nemá žiadne 
pohľadávky voči tretím stranám, len voči 
obci Strečno. Táto pohľadávka je ešte z r. 
2010, ešte pred jeho príchodom do OPS. 
Odvtedy sa dlh voči obci znížil a  pravi-
delne sa spláca mesačnými splátkami. 
Ohľadne splnomocnenia sa vyjadril, že 
jeho platnosť sa okamžite preverí a urobí 
sa prípadná náprava.

• p. Peter Dugovič st. – sa informoval 
ohľadne futbalu – čo ak na konci roka 

budú FK chýbať finančné prostriedky – 
ako sa to bude riešiť. 

Počas diskusie aj s inými spoluobčan-
mi na tému financovania futbalu v  obci 
došlo k incidentu, kde poslanec p. Pavol 
Tavač pri návrate do sály zozadu napadol 
– (udrel fackou) sediaceho p. Mareka Bu-
kovinského, ktorý sa v tom čase na stranu 
poslancov, ktorí nesúhlasili s navýšením 
rozpočtu pre FK Strečno vyjadril hrubým 
a vulgárnym spôsobom.  Tento incident 
spôsobil slovnú roztržku menovaného 
poslanca a  ľudí účastných na rokovaní 
OZ. Starosta musel niekoľkokrát slov-
ne zasiahnuť napomenutím poslanca aj 
prítomných občanov a následne vyhlásil 
ukončenie diskusie. Vyzval zapisovateľku 
na prečítanie uznesení 1. ustanovujúceho 
zasadnutia OZ.

Bod č.15: Prednesenie uznesení z 
ustanovujúceho zasadnutia OZ

Zapisovateľka Ing. Ivana Tavačová pre-
čítala uznesenia ustanovujúceho zasad-
nutia OZ

Bod č.16: Záver – ukončenie
Starosta obce sa poďakoval poslancom 

a prítomným občanom obce za účasť na 
ustanovujúcom zasadnutí OZ.  Vyjadril 
poľutovanie, že počas 1. ustanovujúceho 
OZ došlo k invektívam a hlavne to, že po-
slanec, ktorý je verejným funkcionárom, 
reagoval takýmto spôsobom.  Bol by rád, 
keby sa v  budúcnosti takáto vec neopa-
kovala. Následne poslanec p. Pavol Tavač 
prerušil starostu s vyslovením „Ja končím 
za poslanca, končím...“ Starosta sa opý-
tal čo končí. Ospravedlnil sa, ak nieko-
mu ublížil a vzápätí zopakoval, ,,končím 
s funkciou poslanca, napíšte to.“ Násled-
ne starosta schôdzu ukončil.

Zapísala: Ing. Ivana Tavačová
Dňa: 10.12.2018
Pozn.: celé znenie zápisnice je zverejne-

né na webovej stránke obce.

»  Dokončenie z 3. strany

Obecné zastupiteľstvo

Informácia pre občanov
V  súvislosti s  novelizáciami zákonov č. 442/2002 Z.z. o  verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a zákona č. 364/2004 Z.z.  o vodách (vodný zákon) vyplý-
vajú pre obyvateľov obce nasledovné veci:

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pri-
pojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu. 
V prípade, ak vlastník stavby akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný pripo-
jiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevy-
žaduje si to neprimerané vysoké náklady. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je 
povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 do 31. decembra 2021.

V zmysle ustanovenia § 36 ods.2,3 a 4 pri nakladaní s odpadovými vodami aku-
mulovaných vo vodotesných žumpách  a v zmysle osobitného predpisu musia byť 
tieto vody zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.  Ten, kto vykonáva odvoz 
odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. 

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o od-
voze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 najskôr od 15. septembri 2020, do 15. sep-
tembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykona-
nom po 15. septembri 2018.                     Ing. Katarína Buchtová
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Začiatok roku 2018 bol pre Obec-
ný podnik služieb Strečno, s.r.o. 

(ďalej len OPS) tak ako aj po minulé 
roky  predovšetkým v znamení zabez-
pečovania dodávky tepla pre obecný 
úrad a základnú školu a najmä zimnej 
údržby miestnych komunikácii v  obci 
Strečno ako aj niektorých areálov 
v priemyselnom parku.  Zimná údržba 
bola naša hlavná náplň až do začiatku 
mesiaca marec. 

Popri zimnej údržbe sme v  mesiaci 
február vykonali opravu chodníka pri 
budove kultúrneho domu.

Po skončení zimnej údržby sme sa 
začiatkom mesiaca marec venovali 
predovšetkým oprave telocvične. Práce 
pozostávali vo výmene starého osvetle-
nia za nové úsporné LED svietidlá ako 
aj v  oprave hádzanárskych brán, dverí 
a  oprave a vymaľovaní stien na chod-
bách a šatniach.  V druhej polovici me-
siaca marec sme začali intenzívne prá-
ce na projekte „Revitalizácia verejného 
priestoru pri kultúrnom dome v  obci 
Strečno.“ Tento projekt bol plánovaný 
do 30.5.2018  a pozostával predovšet-
kým z  vybudovania zámkovej dlažby, 
odvodnenia a  osvetlenia plochy dvora 
pri kultúrnom dome.   Napriek zmluv-
nému termínu odovzdania 30.5.2018 
sme 99% prác skončili vďaka veľkému 
nasadeniu pracovníkov OPS vo viac 
ako mesačnom predstihu. Našou am-
bíciou bolo, aby nová plocha mohla 
byť využitá pri príležitosti Behu oslo-
bodenia Strečna (29.4.) a  následného 
Majálesu (30.4.), čo sa nám aj podarilo 
naplniť.  

V   máji sme robili ešte  drobné do-
končovacie práce  na tomto projekte 
dvora pri kultúrnom dome, ale hlavne 
sme začali práce na ďalšom význam-
nom projekte tohto roku „Stavebné 
úpravy kuchyne so zázemím – MŠ 
Strečno.“ Išlo o  skutočne kompletnú 
rekonštrukciu kuchyne materskej ško-
ly so zázemím, kde ostala doslova len 
hrubá stavba, a  aj to nie celá. Menila 
sa kompletne kanalizácia, voda, elek-
trika, plyn, nové omietky, podlahy, 
dlažby, obklady, dvere, okná i  vybave-
nie ... proste všetko.  Koniec prác bol 
naplánovaný do 30.9.2018, avšak našou 
ambíciou bolo dokončiť všetky práce 
tak, aby nebol narušený začiatok no-
vého školského roku a  aby deti mohli 
nerušene nastúpiť do materskej školy 
3.9.2018.  Naplánované to bolo perfekt-
ne. Pracovať sa malo začať už v máji, po 
dohovore s  vedením materskej školy 
sme našli spôsob, ako začať práce ešte 
za prevádzky materskej školy.  Ako som 
písal, plán bol pekný, zohľadňujúci aj 
blížiace sa dovolenkové obdobie, avšak 

plán je plán a realita je realita. Podarilo 
sa nám vyhrať verejnú súťaž na realizá-
ciu projektu: „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Lesná ulica v Strečne“ , 
pred ktorým navyše musel byť realizo-
vaný ďalší projekt: „Strečno - Lesná uli-
ca - rozšírenie kanalizácie.“  Náročnosť 
tohto projektu spočívala predovšetkým 
v tom, že bez ohľadu na poveternostné 
podmienky bolo nutné dielo pripraviť 
tak, aby začiatkom mesiaca júl mohla 
nastúpiť firma, ktorá realizovala as-
faltový koberec. Kompletné dielo sme 
odovzdali v polovici mesiaca júl. 

V  mesiaci júl, najmä po dokonče-
ní prác na Lesnej ulici, sme sa naplno 
venovali projektu „Stavebné úpravy 
kuchyne so zázemím – MŠ Strečno.“  
Kvôli sklzu v harmonograme prác sme 
museli pracovať aj v nadčasových hodi-

vacie práce na multifunkčnom ihrisku.  
Koncom novembra a začiatkom  de-

cembra sme realizovali opravu zámko-
vej dlažby pre pani Katarínu Glušič-Ta-
rabovú. A v súčasnosti sa predovšetkým 
pripravujeme na zimnú údržbu, čerpá-
me dovolenky, na ktoré sme počas roku 
nemali moc času, a pripravujeme sa na 
začatie ostrej prevádzky zberného dvo-
ra v roku 2019.

 Ďalšími  našimi činnosťami,  ktorým 
sme sa v uplynulom roku venovali, boli 
už tradične: zabezpečenie údržby ve-
rejného osvetlenia a verejného rozhla-
su, dodávka pitnej vody, dodávka tepla, 
zimná a letná údržba, dopravné služby, 
pohrebné služby, drobné služby pre 
občanov, upratovacie služby, realizácia 
vodovodných a kanalizačných prípojok 
a  prenájom nástrojov a malej mecha-
nizácie. 

Tak ako po minulé roky aj teraz mô-
žem opäť s  potešením zhodnotiť, že 
všetci pracovníci OPS, Katarína Králi-
ková, Juraj Buchta, Vladimír Ilovský, 
Viliam Janeka, Miloš Melo, Ivan Melo, 
Jozef Melo, Peter Melo, Peter Oberta, 
Juraj Žídek, Miroslav Zajac si uvedo-
mujú dôležitosť našej hlavnej úlohy, 
ktorou je zabezpečovanie služieb pre 
potreby obce a  jej občanov k ich plnej 
spokojnosti. Nesmiem tiež zabudnúť na 
Danu Bukovinskú a Kristínu Verešo-
vú, ktoré v mesiacoch máj až september 
zabezpečovali prevádzku turistickej in-
formačnej kancelárie a  Tomáša Ober-
tu, ktorý nám významne pomohol pri 
prácach na materskej škole.

Všetkým menovaným patrí môj ne-
skonalý obdiv, úcta a  najmä vďaka za 
odvedenú prácu v roku 2018. Ďakujem 
aj ich najbližším rodinným  príslušní-
kom za toleranciu a  vytváranie rodin-
ného zázemia, aj vďaka ktorému mohli 
plniť náročné úlohy v OPS.  Moja vďaka 
tiež patrí všetkým pracovníčkam a pra-
covníkom obecného úradu Strečno za 
skutočne výbornú spoluprácu, neraz 
prevyšujúcu svojím rozsahom povin-
nosti, ktoré im ukladá pracovná náplň. 

Moje poďakovanie patrí tiež starosto-
vi obce Bc. Dušanovi Štadánimu, kto-
rý tak ako aj po minulé roky,  nám bol 
v rámci svojich možností a kompeten-
cii všemožne nápomocný. 

V neposlednej rade chcem poďako-
vať  tiež všetkým našim obchodným 
partnerom a najmä občanom Strečna 
za dôveru a spoluprácu v uplynulom 
roku 2018. 

Na záver mi dovoľte popriať Vám 
všetkým pekné a požehnané Vianoce 
a  veľa pracovných i  osobných úspe-
chov v novom roku 2019. 

Ing. Július Ilovský, konateľ spoločnosti

nách,  a  to aj cez dni pracovného voľ-
na či pokoja. Náročnosť tohto projek-
tu nespočívala iba v  krátkosti času na 
jeho realizáciu. Naše práce sme naviac 
museli skoordinovať so súbežne prebie-
hajúcim projektom „Zníženie energe-
tickej náročnosti budovy MŠ Strečno“, 
s ktorým sa niektoré činnosti prekrýva-
li alebo na seba nadväzovali  a teda bolo 
nutné niektoré práce vzájomne skoor-
dinovať. Bolo to náročné, avšak najmä 
vďaka obetavosti pracovníkov OPS 
mohla začať kuchyňa fungovať pod-
ľa plánu. Koncom júla časť pracovní-
kov OPS vykonala tiež opravu výtlkov 
v  areáli firmy SUNGWOO HITECH 
Slovakia s.r.o. v Žiline. 

V septembri sme síce ešte uskutočňo-
vali dokončovacie práce na materskej 
škole, tieto však chod materskej školy 
ani jej kuchyne nijako významne neo-
vplyvňovali. 

V  mesiaci október sme realizovali 
opravu kotolne kultúrneho domu, kto-
rá spočívala predovšetkým vo výmene 
starých a  poruchových kotlov za po-
merne nové z materskej školy.  V tomto 
mesiaci sme tiež vybudovali schodisko 
na cintorín zo strany od Močidelného, 
čím sme zavŕšili projekt „Chodník pri 
ceste III/2087 v obci Strečno – I. etapa“ 
ešte z roku 2017.

Našou hlavnou činnosťou v  mesiaci 
november bol chodník na Sokolskej 
ulici, oprava vodovodnej prípojky pre 
športovú halu, ako aj drobné dokončo-
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Poďakovanie
Neexistuje väčšia pocta vo verejných 

službách ako slúžiť  spoluobčanom cez 
inštitút miestnej samosprávy. Nie je 
väčšou odmenou za prácu v tejto sfére 
akoopätovné zvolenie. Ďakujem  všet-
kým občanom, ktorí v  novembri prišli 
k volebným urnám a svojím hlasom mi 
dali po druhýkrát dôveru zastupovať ich 
v  obecnom zastupiteľstve. Tento výsle-
dok je pre mňa znovu veľkým záväz-
kom a výzvou nesklamať Vašu dôveru. 
Čaká nás náročné obdobie. Do obecné-
ho zastupiteľstva kandidovali poslanci 
za rôzne politické strany.  Chcem však 
vysloviť presvedčenie, že aj  napriek 
rôznorodosti splynieme v  jednotný ce-
lok, nájdeme spoločnú reč a  budeme 
sa snažiť o rozvoj a zveľaďovanie našej 
obce počas nasledujúceho volebného 
obdobia. Verím, že spoločnými silami 
to zvládneme. 

Beáta Badibangová, poslankyňa OZ

Je po voľbách
V  období pred voľbami do obecnej 

samosprávy som mal veľa rozhovorov 
o našej obci, hovorili ste mi, čo sa vám 
páči a čo by ste chceli zmeniť. Bolo to 
veľmi inšpiratívne obdobie a  dostal 
som mnoho podnetov do budúcnosti. 
Veľmi sa mi páčilo verejné stretnutie 
s vami, občanmi Strečna, kde sa ukáza-
lo, že ak je vôľa, dá sa diskutovať otvo-
rene a slušne o všetkých problémoch.

Ďakujem všetkým, ktorí našu myš-
lienku podporovali a v samotných voľ-
bách nám odovzdali svoj hlas. Ukázalo 
sa, že naše nápady vás oslovili, a preto 
sa budeme snažiť v  ich presadzovaní 
do života našej obce.

Radi, ak bude záujem, sa budeme po-
dielať na ďalšom rozvoji Strečna. Pri 
každom probléme je však potrebné 
hľadať najvhodnejšie riešenia, diskuto-
vať. No ku každej diskusii treba mini-
málne dvoch a  nedá sa k  veciam pri-
stupovať spôsobom, že jeden rozhodne 
a  pokiaľ ten druhý má iný názor, je 
automaticky proti. Toto nie je hľadanie 
kompromisu.

Idú Vianoce, sviatky pokoja a hlavne 
príde čas novoročných predsavzatí. Že-
lám vám, Strečňanom, aby sme všetci 
našli tú správnu spoločnú cestu za kraj-
ším a  lepším Strečnom pre všetkých 
jeho občanov.

Mgr. Dušan Ďurčo

Milí spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som sa Vám úprim-

ne poďakoval za podporu vyjadrenú v 
komunálnych voľbách. Je to tretie ob-
dobie, čo som dostal dôveru občanov 
zastávať tak významný post v obci. Ne-
smierne si vážim Váš postoj k voľbám, 
prejavenú dôveru prijímam s  veľkou 
pokorou a zodpovednosťou Vás ne-
sklamať. Je pre mňa zaväzujúce byť sta-
rostom aj pre tých, ktorí ma vo voľbách 
nepodporili. 

Tiež chcem úprimne zagratulovať 
poslancom OZ k  zvoleniu do funkcií 
a vyjadriť tak presvedčenie, že sa nebu-
dú riešiť osobnostné veci, ale spoloč-
nými silami budeme  vytvárať vhod-
né podmienky rozvoja života v  obci 
k spokojnosti všetkých občanov.

Prajem Vám všetkým pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov, veľa zdravia 
a rodinnej pohody.

Váš starosta

Touto cestou chcem poďakovať za 
prejavenú dôveru v komunálnych voľ-
bách, veľmi si vážim každý jeden hlas.

Ďakujem 
Samuel Zajac

POĎAKOVANIE
Počas letných prázdnin prebehla v   

materskej škôlke celková rekonštrukcia 
našej školskej jedálne. Boli vytvorené 
nové pracovné priestory, ktoré zodpo-
vedajú všetkým hygienickým normám 
a  štandardom školských stravovacích 
zariadení. Vďaka vynoveným priesto-
rom sa vytvorili vhodné pracovné pod-
mienky pre naše pani kuchárky.

V mene zamestnancov ŠJ Strečno sa 
chcem poďakovať  pánovi starostovi, 
obecnému podniku služieb a všetkým 
tým, ktorí sa akoukoľvek formou po-
dieľali na tejto rozsiahlej rekonštrukcii 
ŠJ. 

Veľká vďaka
Silvia Prieložná, vedúca ŠJ
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31.decembra má meniny Silvester. Meno 
Silvester je z latinského slova silvestris, čo 
znamená lesný, teda muž z  lesa, obyvateľ 
lesa. Silvestrovská noc získala význam v 
16. storočí, lebo vo väčšine západokresťan-
ských krajín sa ako začiatok roka ustálil 1. 
január. Od 19. storočia je noc na Silvestra 
jednou z najbúrlivejších v roku. 

V tento deň si pripomíname prvého slo-
bodného pápeža Silvestra I. Silvester I. bol 
po Levovi Veľkom druhým najdlhšie pô-
sobiacim pápežom v  staroveku (314-335). 
Bol 33. pápežom katolíckej cirkvi.  Zomrel 
31. decembra 335, preto sa v tento deň slávi 
jeho spomienka a jeho meno sa dostalo aj 
do kalendára. Pochovali ho v Prisciliných 
katakombách. Je jedným z prvých mužov 
cirkvi, ktorí nezomreli mučeníckou smr-
ťou a napriek tomu im cirkev dodnes vy-
jadruje veľkú úctu. Počas jeho pontifikátu 
vznikli v Ríme prvé baziliky – sv. Jána v 
Lateráne, sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla 
za hradbami. Silvester je jedným z prvých 
uctievaných svätých a jeho kult sa rozšíril 
do celej Európy. Stal sa patrónom domá-
ceho zvieratstva a dobrej úrody. Býva zo-
brazovaný v pápežskom ornáte, s knihou, 
mušľou alebo býkoma pod nohami máva 
draka, čo symbolizuje porazené pohanstvo.
Svätý Silvester sa narodil v Ríme.Dátum 
narodenia nie je známy. Niektoré pramene 
uvádzajú, že bol zvolený za pápeža vo veku 
21 rokov, čo by zodpovedalo roku narode-
nia približne v roku 292. Podľa  Liberpo-
ntificalis sa narodilv Ríme, jeho otcom bol 
Rufus. Legenda  VitabeatiSylvestri  uvádza, 
že jeho matkou bola Justa. Prijal krst ako 
mladík a v čase prenasledovania kresťanov 
za cisára Diokleciána sa ukrýval v lesoch na 
Monte Sorac neďaleko Ríma. Odtiaľ podľa 
legendy pochádza aj meno, ktoré si zvo-
lil po svojom zvolení za pápeža. Za kňaza 
ho vysvätil pápež svätýMarcelín. Bolo to v 
pokojnom období, po ktorom prišlo prena-
sledovanie kresťanov za cisára Diokleciána. 
Silvester ho prežil a takisto aj prenasledo-
vanie za Maximiána. Dočkal sa pokojných 
časov, ktoré nastali vďaka cisárovi Konštan-
tínovi Veľkému a jeho Milánskemu ediktu 
v roku 313.Milánsky edikt zaručoval kres-
ťanskej cirkvi slobodu vyznania. Postavenie 
cirkvi sa v čase vlády Konštantín Veľkého 
výrazne zlepšilo. Tým skôr možno ľutovať, 
že sa z tejto doby zachovalo málo hodno-
verných historických prameňov. Informácie 
sú čerpané z neskorších legiend, napríklad 
VitabeatiSylvestri, ktorá bola objavená na 
východe a existuje v gréckej, sýrskej a la-
tinskej verzii. Ďalej z apokryfného Consti-
tutumSylvestre, pôvodom z rokov 501 až 
508.Cisárova manželka darovala pápežovi 
v Ríme Lateránsky palác, v ktorom založil 
svoje sídlo. V roku 314 sa stal Silvester I. pá-
pežom. Svätý otec Silvester I. zasadol na bis-
kupský stolec v Ríme v čase, keď za kresťan-

skú vieru prestali podľa cisárskeho zákona 
hromadne zomierať mučeníci. Bol prvým 
skutočne slobodným pápežom. Cisár Kon-
štantín Veľký vybudoval na Lateránskom 
vŕšku baziliku svätého Jána Krstiteľa. Na 
cisára Konštantína, ktorý opustil Rím a vy-
budoval si nové mesto svojho vladárskeho 
pôsobenia Konštantínopol, ktorý volali aj 
Nový Rím, dnešný Istanbul, mal pápež Sil-
vester veľký vplyv. Bol síce prvým slobodne 
zvoleným pápežom, ale to neznamená, že 
mal na ružiach ustlané. Cisár Konštantín 
Veľký sa nechal oslovovať ako pontifexma-
ximus, teda najvyšší kňaz a mal chuť za-
sahovať do správy cirkvi. Navyše Silvester 
čelil ďalšiemu tlaku, keď pohania sa často 
proti kresťanom búrili a povstali mnohé 
boje, v ktorých veriacich znova zabíjali. Aj 
pápež musel utekať z Ríma.Utiahol sa na 
kopec dnes nazývaný Silvestrovým vrchom 
a tam sa schovával pred vrahmi. Zároveň 

Cisár vraj ochorel na sloniu chorobu, ako 
vtedy volali lepru. Celé telo mal pokryté vý-
sypom a keďže sa snažil užívať aj pohanský 
titul pontifexmaximus, teda titul najvyššie-
ho kňaza, uveril aj pohanskému spôsobu 
liečby.Podľa neho sa chorý na lepru mohol 
choroby zbaviť len tým, ak sa vykúpal v krvi 
nevinných malých detí. Cisárovi vojaci už 
zajali deti, aby ich povraždili, keď cisárovi, 
ktorý bol vychovávaný v kresťanskej vie-
re svojou matkou, prišlo týchto detí ľúto. 
Prepustil ich na slobodu a matkám detí sa 
ospravedlnil tým, že ich odmenil za strach, 
ktorý prežívali.V noci sa v sne cisárovi zja-
vili svätí apoštoli Peter a Pavol, ktorí ho 
pochválili za prejavené milosrdenstvo a po-
radili mu, aby sa s chorobou obrátil na pá-
peža. Silvester bol práve na vrchu Sorakte, 
dnes nazývaný Silvestrovým vrchom, kam 
sa utiahol pre nové pohanské prenasledova-
nie kresťanov v Ríme.Cisár ho dal zavolať a 
Silvester sa nad ním tak úprimne modlil, až 
cisár zázračne vyzdravel. Od cisára potom 
získal darom tzv. PatrimoniumPetri, poze-
mok, na ktorom neskôr vznikol Vatikán.

Pápež Silvester vykonal úpravu boho-
služieb a vydal rad liturgických nariadení. 
Okrem iného prikázal, aby sa v budúcnosti 
oltáre namiesto z dreva stavali z kameňa. 
Oltáre nemali byť pokryté hodvábom, ale 
len plátnom. Stanovil presné stupne sväte-
nia kňazov. Je spájaný aj so vznikom rím-
skej speváckej školy a tiež nechal zostaviť 
prvú rímsku martyrológiu (zoznam kres-
ťanských mučeníkov). Podľa ďalšej tradície 
práve tento pápež zaviedol slávenie nedele 
ako „diesDominica“, Deň Pána. Za Sil-
vestrovho pontifikátu došlo k definitívnej 
premene pohanského Ríma na kresťanský. 
Za jeho pontifikátu Cirkev opustila kata-
komby a nad hrobmi mučeníkov sa začali 
stavať prvé chrámy. S pomocou cisára boli 
v Ríme postavené štyri slávne baziliky:  sv. 
Jána v Lateráne,  sv. Petra vo Vatikáne,  sv. 
Pavla za hradbami a sv. Vavrinca za hradba-
mi. Nad katakombami svätej Priscily nechal 
vybudovať kostol, v ktorom bol neskôr sám 
pochovaný.Pápež Silvester zomrel 31. de-
cembra v roku 335, pričom funkciu Svätého 
otca vykonával  viac ako 21 rokov. Po smrti 
začal byť verejne uctievaný ako prvý titu-
lom „vyznávač,“ ktorý sa od tej doby dáva 
nemučeníkom, ktorým prejavuje západná 
aj východná cirkev liturgickú úctu.Jeho 
hrob objavil v roku 1890 archeológ De Ros-
si. V tej dobe však už jeho pozostatky boli 
uložené v chráme San Silvestro in Capie, 
kam ich dal v 8. storočí preniesť pápež Pavol 
I.Pamiatku svätého Silvestra uctieva cirkev 
31. decembra. Dátum jeho sviatku má ale aj 
symbolický význam. Tak ako 31. decembra 
sa končí jeden rok a s nádejou očakávame 
príchod nového, tak aj pontifikát Silvestra I. 
označuje koniec éry prenasledovania kres-
ťanov.                     AM

Pápež Silvester I.
čelil tretiemu tlaku zvnútra cirkvi, kde sa 
rozširovali rôzne bludné učenia. Najzáker-
nejším bol Ariánov blud. Ariánci boli stú-
penci alexandrijského kňaza  Areiosa  (260 
až 336), ktorý niekedy okolo roku 318 za-
čal popierať božstvo  Ježiša Krista. Tvrdili, 
že  Ježiš  nie je rovnakej podstaty ako Boh 
Otec, ale len vznešeným tvorom, neskôr 
Bohom prijatým za jeho Syna. Aj keď ale-
xandrijský biskup odsúdil názory svojho 
podriadeného, veľká popularita  Areiosa, 
ktorý bol vynikajúcim kazateľom, prispela 
k rozšíreniu tohto názoru.Ariánci hlásali, že 
Ježiš nie je Boh, ale je len stvorený Bohom 
Otcom, je mu teda len podobný, čo sa po 
grécky vyjadrovalo pojmom „homoiusios“, 
kým výraz na vyjadrenie tej istej podstaty 
Krista s Bohom Otcom bol „homousios“, 
teda takmer to isté slovo, ale bez jedného 
písmena v strede, bez jedného „i“. Toto „i“ 
sa nazýva v dejinách aj historická iota.Pre 
historickú iotu povstalo mnoho krvavých 
bojov veriacich. Silvester sa ako prvý slo-
bodne zvolený pápež bez strachu z toho, 
že ho cisár dá okamžite ako predstaveného 
kresťanov prenasledovať, nemohol sťažovať 
na nedostatok problémov. V mnohom mu 
pomohol cisár Konštantín Veľký, ale ten 
sám predstavoval pre cirkev nebezpečen-
stvo, keďže do nej chcel zasahovať. A tieto 
dve nebezpečenstvá sa akoby za Silvestrov-
ho pontifikátu podarilo eliminovať, keď ci-
sár Konštantín pomohol Svätému otcovi v 
boji proti Ariovej historickej iote zvolaním 
cirkevnej synody do mesta Nicea v  Ma-
lej Ázii. V roku 325 sa konal slávny koncil 
v Nicei, ktorý odsúdil Ariov blud. 

Podľa legendy sa pápež Silvester dostal do 
priazne cisára Konštantína zrejme zázračne. 
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Ak by sme rekapitulovali tento rok, 
tak by bol veľmi úrodný. Mnoho podu-
jatí bolo verejných, dostupných všetkým 
občanom Strečna a okolia. Niektoré boli 
zasa  určené pre členov OZ Hajov.

Asi najvýznamnejším podujatím tohto 
roka bol program „Do tej Ameriky, na 
tí podľesníky...“ Cielený výskum a obe-
tavosť pamätníkov prinieslo trojnásobné 
uvedenie programu. Nedá mi už len v 
duchu do neba poďakovať p. Anne Vere-
šovej, p. Anne Hanuljakovej, Márii Ha-
nuliakovej a dodnes žijúcim p.Ondrejovi 
Ilovskému a p. Márii Štadániovej za ich 
ochotu podeliť sa o svoje spomienky.  A 
samozrejme našim hosťom v programe, 
SS Jesienka zo Strečna, DFS Turiec, DFS 
Stavbárik. Pekná spolupráca priniesla 
pekné ovocie.

Ďalšie podujatia: 12.5.2018 Míľa pre 
mamu - celoslovenské podujatie na pod-
poru materských centier. 

Po „Strečanských hodoch“  sme na-
hrávali reláciu Kapurka do RTVS. Na-
šim zámerom bolo priniesť ľuďom po-
znanie o živote detí v minulosti. Keď 
ľudia žili z pltníctva a deti z pastierstva. 
Ďakujeme 1. pltníckej a raftingovej spo-
ločnosti za spoluprácu. 

Na prelome apríla a mája sme sa spo-
lu podieľali na projekte Majáles s obcou 
Strečno. Vďaka nemu je upravený dvor 
KD, ktorý už pekne slúži tak, ako má. 
Naše OZ sa podieľalo prípravou progra-
mu a zaradili sme aj školu ľudového 
tanca. Sme radi, že ste sa zapojili. 

27.5.2018 sa konalo  podujatie „Na 
lavičke“ podporené Fondom na pod-

poru umenia. Bola to prvá debata na 
lavičke s rodákmi z obce, ktorí sú nosi-
teľmi poznania a dali obci trvalú pečať 
a krásny punc. Na prvej lavičke bol rod 
kronikárov obce - Ďurčovcov. Sprievod-
ným podujatím bola Tvorivá dielňa pre 
verejnosť na krasopísmo: kaligrafiu a 
súťaž o najkrajší rodostrom. Ďakujeme 
vzácnym hosťom, ale aj deťom a p. uči-
teľke Ďurišovej zo ZŠ SNP v Strečne za 
to, že sa aktívne zapojili do tohto hod-
notného podujatia. 

Júl 2018-Nahrávanie relácie Studnič-
ka do rádia Regina- predchádzal mu cie-
lený výskum v obci Nezbudská Lúčka. A 
nielen to. Z relácie ste sa dozvedeli, ako 
voľakedy spolunažívali Strečňania a Ne-
zbudčania. 

V mesiaci august sme reprezentovali 

obec na Medzinárodnom folklórnom 
festivale v Macedónsku. Zorganizovať 
takéto podujatie chce veľa odvahy a po-
moci. Pre nás to bolo zadosťučinenie za 
toľko rokov práce. Kolektív sa stmelil, 
čo bolo vidno na ďalšej činnosti. Veľmi 
nám pomohli rodičia HAJOVčeka. Or-
ganizačne aj finančne. 

Ďalšie podujatie v spolupráci s obcou 
boli „Ľekvárové hody“ ako tradičné za-
končenie leta. Tam ste isto boli. Pozva-
nie prijal aj FS Dúha z Krasňan. Prišli aj 
druhýkrát na Vianočné trhy. To bol už 
tretí hosť v Strečne.

30.9.2018 Projekt FPU „Na lavičke“ 
rod Divadelníkov - rod Štadániovcov. 
OZ Hajov podporuje to, čo nesie tradí-
ciu, čo máme poznať a čo má žiť ďalej. 
Verím, že aj druhá lavička bola príno-
som vo vašom poznaní. Ďakujeme hos-
ťom, dobrovoľníkom a návštevníkom.

19.10.2018 Tvorivý víkend s ľudovou 
hudbou spod Rokoša. Spolupráca s ka-
marátmi z Prievidze nám trvá od roku 
2016. Výmena skúseností, muzicírova-
nie a zábava. Ďakujeme OU za poskyt-
nuté priestory v knižnici. Veľmi nám 
pomohli, nakoľko nemáme vlastné mož-

Pán Boh zaplať za ten rok
Občianske združenie Hajov zastrešuje nielen folklórne skupiny Hajovček a Hajov, ale 

v rámci svojej činnosti podporuje uchovanie a vzdelávanie detí a dospelých v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry. Je podporované dotáciou od obce, vašimi 2% z dane, ktoré sú 
viazané iba na vzdelávacie podujatia. Nemalou mierou je založené na dobrovoľnej čin-
nosti členov združenia. Snažíme sa informovať a osloviť širokú verejnosť. Nestrácame 
sa v dave multikulturalizmu, práve naopak. Vďaka obetavým dobrovoľníkom a vzornej 
reprezentácii šírime dobré meno našej obce, vieme kto sme a kam ideme.
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Ľudová hudba PARTA zo Strečna ne-
zaháľala a zúčastnila sa mnohých vystú-
pení na rôznych podujatiach, ktoré sa 
konali nielen na pôde Strečna, ale aj v ši-
rokom okolí. Mohla sa prezentovať a ší-
riť dobré meno obce Strečno. Po letných 
prázdninách a úspechu na Jánošíkových 
dňoch 2018 sa pustila plná elánu do rôz-
nych projektov.  

16.9.2018 sme hrali a spievali na Strá-
ňavských hodoch, kde sme podľa pána 
starostu, Ing. J. Papána, a  prítomných 
návštevníkov hodov príjemne prekvapili 
a zabavili srdečné publikum. 

30.9.2018 sme boli pozvaní na veľmi 
milú akciu v Rosine pod názvom „Jeseň 
na dedine“. Aj napriek chladnému poča-
siu sme zohriali nejedno srdce a roztan-
covali prítomných divákov. 

Predvianočné obdobie sme odštartova-
li 4.12.2018 na pôde Žilinskej univerzity, 
kde sme účinkovali v programe „Viano-
ce na univerzite“. Prítomným hosťom 
sme ponúkli vianočné koledy z blízkeho 
okolia. Vystúpenie sa stretlo s veľmi po-
zitívnymi reakciami nielen od študentov 
z rôznych častí nášho Slovenska, ale aj od 
samotného vedenia Žilinskej univerzity.

Rada rodičov pri ZŠ SNP Strečno 
v  spolupráci s  obcou Strečno rozsvieti-
la 6.12.2018  vianočný stromček pred 
obecným úradom. Pásmom kolied sme 
opäť mohli naladiť divákov na vianočnú 
atmosféru. 

Obrovskou výzvou bolo pre nás po-
zvanie spolupracovať s  DFS Cipovička 
a ŽSS Spievanky zo Žiliny pod vedením 
známej folkloristky, Bc. Janky Veselej. 

Od jesene do Vianoc

Celý program „Od Ondreja do Troch 
kráľov“, ktorý sa konal v  Mestskom di-
vadle v Žiline dňa 7.12.2018, sme dopre-
vádzali hrou na hudobných nástrojoch. 
Krátkym vstupom sa predstavila aj celá 
ĽH Parta.

V nedeľu, 9.12.2018, ĽH Parta prekro-
čila hranice okresu Žilina a  namierila 
si to priamo na Gemer do malej obce 
Klenovec. Účinkovali sme ako hostia 
v predvianočnom programe s názvom 
„Pokoj ľuďom dobrej vôle“. Naše vy-
stúpenie bolo ocenené obrovským po-
tleskom a  prvým tzv. standing-ovation, 
ktoré sme si naplno užili. Prekvapilo nás, 
ako tamojší ľudia majú radi piesne z náš-
ho kraja a na žiadosť celého obecenstva 
sme zahrali piesne z Terchovej. 

Vďačnosť za úspešné vystúpenia ĽH 
Parta v tomto roku chceme vyjadriť aj na 
polnočnej svätej omši. Srdečne Vás po-
zývame o 23:30 hod. do Kostola Sv. Žofie 
v Strečne, kde už pol hodiny pred svätou 
omšou i počas nej zahráme a zaspieva-
me vianočné koledy. 

ĽH Parta, o. z.

nosti.  
30.10.2018. Tvorivé dielne v Podpo-

lianskom osvetovom stredisku vo Zvo-
lene. Dievky si vyrábali „kistki“- ozdoby 
ku kroju, malé deti pracovali s pletenič-
kami a chlapci s kožou. Vyrobili si krás-
ne pastierske biče. Isto ich využijeme v 
ďalších programoch. 

Pre členov OZ Hajov- deti aj rodičov 
sme pripravili vzdelávacie podujatie Ka-
tarínska tancovačka so školou tanca. 
Bolo zorganizované veľmi jednoducho a 
vďaka rodičom a opäť mládeži z Hajova 
dopadlo skvele.  Bude našou snahou po-
kračovať v tomto zámere, aby sa ľudový 
tanec stal súčasťou spoločenského života 
v dedine tak ako to bolo voľakedy. Ak 
máte chuť naučiť sa tancovať základné 
ľudové  tance v zábavnej forme, sledujte 
oznamy alebo nás kontaktujte. 

1.decembra sme rozsvietili vianočný 
stromček v Chateau Gbeľany. 

8.12.2018 „Strečanské fajnové via-
nočné trhy“. Už majú svoj dobrý zámer, 
aj záujemcov, remeselníkov. Tento rok 
prialo aj počasie. Nálada bol výborná až 
do samého večera. Oživením sú aj hod-
notné tvorivé dielne pre deti, aby poznali 
remeselné dedičstvo predkov. Tento rok 
to boli vianočné sklenené ozdoby  z fú-
kaného skla, remeselná technika zapísa-
ná v Unesco. Verím, že krásne hviezdy 
vám budú spríjemňovať Vianoce doma. 

Ďakujem za spoluprácu zamestnan-
com obce nielen za Vianočné trhy, ale za 
všetky podujatia za celý rok. Pomáhajú 
nám- vám pripravovať priestory a starajú 
o úpravu a čistotu.  Ďakujeme aj tým, čo 
nám pomáhajú s propagáciou podujatí. 

Rok sme zavŕšili hosťovaním v progra-
me Detského folklórneho súboru Stav-
bárik „Šťastia, zdravia vinšujeme...“ v 
Dome umenia Fatra v Žiline. Bolo nám 
cťou. 

Bol to rok naozaj silný. Všetky poduja-
tia ste mali možnosť vidieť, čítať o nich 
v Strečnianskom hlásniku, v Žilinských 
novinách a médiách.  Bolo toho  nao-
zaj neúrekom. Okrem toho boli z dotá-
cie OU Strečno a príspevkov OZ Hajov 
podporené  ďalšie činnosti detí vo fol-
klórnych skupinách. Podpora hry na 
ľudové nástroje, zaobstaranie krojových 
súčastí, cestovanie  na vystúpenia a fes-
tivaly,  podujatia v obci, folklórne vzde-
lávania: Cyklus školení Ľudový odev a 
folkloristika, Drevo v rukách ženy, re-
meselné techniky, literatúra,  spolupráca 
s inými folklórnymi kolektívmi. 

Ponúkané fotografie sú z našich po-
sledných podujatí. 

„Vinšujeme Vám šťastlivý  Nový rok, že 
nám dal starý prežiť a nového sa dožiť.“

Za OZ Hajov, všetkých členov 
a priaznivcov Ľ. Kučerová
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   Z našej školy kolektív ZŠ SNP Strečno

Kampaň „Sviečka za nenarodené deti“ 
organizuje pro-life organizácia Fórum 
života s podporou a požehnaním bisku-
pov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tej-
to kampane je spojiť spomienku na na-
šich drahých zosnulých s pripomenutím 
si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť. 
Túto spomienku sme mohli symbolicky 
vyjadriť večer, 2. novembra 2018, zapá-
lením sviečky a modlitbou s  prosbou 
o  Božie milosrdenstvo pre nenarodené 
deti. Zakúpením sviečky s  logom kam-
pane sme podporili projekty zamerané 
na ochranu života a jeho dôstojnosti od 
počatia a na podporu rodiny. Počas kam-
pane sa v našej škole vyzbieralo 15 eur.

Technická olympiáda – úspešní rie-
šitelia školského kola, Michael Sklenka 
(7. roč.), Anička Dikošová a  Peťa Hon-
ková  (8. roč.), sa pod vedením p. uč. G. 
Smetankovej prebojovali do okresné-
ho kola, ktoré sa konalo 29.11. v Žiline. 
Úspešným riešiteľom okresného kola sa 
stal Michael Sklenka. 

KOMPARO 9 - 15.11. si naši deviataci 
vyskúšali cvičné testovanie zo slovenské-
ho jazyka a matematiky, pripravujú sa na 
celoslovenské Testovanie 9, ktorého ad-
ministrácia prebehne 3. apríla. V ten istý 
deň deviataci absolvovali Krajskú burzu 
informácií a burzu práce so zameraním 
na výber stredných škôl v Žiline.

Testovanie 5 - 21.11. absolvovali naši 
najmladší druhostupniari – piataci celo-
slovenské testovanie svojich vedomostí 
zo slovenského jazyka a matematiky.

Exkurzia do Matice slovenskej v Mar-
tine - 23.11. sa ôsmaci a  deviataci pod 
vedením p. uč. E. Trnovcovej a M. Mo-
ravčíkovej zúčastnili literárnej exkurzie. 
Počas prehliadky najstaršieho literár-
neho múzea sa žiaci dozvedeli zaujíma-
vosti z histórie nášho jazyka a literatúry 
v  rôznych historických obdobiach. Pani 

lektorka pochválila peknú spätnú väzbu 
a vedomosti, ktorými žiaci disponovali. 

Exkurzia do výrobného závodu Okra-
sa v Čadci – 26.11. - žiaci 6. a 7. ročníka 
mohli zblízka vidieť ručnú výrobu skle-
nených vianočných ozdôb. Boli svedka-
mi fúkania, tvarovania sklenených gúľ 
a figúrok, ich povrchovej výzdoby, mali 
tiež možnosť vidieť výrobu škatuliek, to 
ktorých sa hotové výrobky balia. 

Európsky týždeň boja proti drogám 
- Školský parlament pod vedením p. uč. 
Ďurišovej vyhlásil pre žiakov 2. stup-
ňa súťaž o  najzaujímavejšiu nástenku 
k téme. Súťaž vyhral 7. ročník (tr. uč. G. 
Smetanková).

Beseda v  obecnej knižnici – 27.11. sa 
žiaci 3. a 4. ročníka stretli s tromi sloven-
skými autormi povestí.

„Všetkovedko – veľký súboj o  naj-
múdrejšieho medzi najbystrejšími“ - 
27.11. – do celoslovenskej súťaže sa mali 
možnosť zapojiť žiaci 2. až 4. ročníka. Sú-
ťaž bola zameraná na všeobecný prehľad.

„Detský čin roka“ je jedinečný a origi-
nálny projekt, ktorý motivuje ku konaniu 
dobrých skutkov a pomáha tak deťom a 
budúcim dospelým zorientovať sa v hod-
notách. V roku 2018 prebieha už 18. roč-
ník tohto projektu, koná sa pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky, Andreja 
Kisku a  Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu. Naša škola bola oslove-
ná, aby sa po druhýkrát zapojila do tzv. 
detskej poroty. Na hodinách náboženskej 
výchovy žiaci 2. stupňa hodnotili a hla-
sovali za  nominované príbehy v rôznych 
kategóriách. 

Biologická olympiáda – žiaci 5. roč-
níka, Viky Benedigová, Kika Trnovcová, 
Nelka Pratáková, Bronka Honková, Erik 
Škorvánek, Miško Oberta a  Tomáško 
Ritkav, sa pripravujú pod vedením p. 
uč. S. Pollákovej od začiatku školského 

roka v  troch kolách (je-
seň, zima, jar). Zbierajú 
informácie o  rastlinách 
a  živočíchoch, pozorujú 
ich a  tvoria z nich zbier-
ky. Jesenné školské kolo 
prebehlo 29.11.

Chemická olympiáda - 
žiaci 9. ročníka riešia do-
máce kolá. Ich tútorom je 
p. uč. S. Polláková.

Matematické súťaže –
Maxík (1. stupeň), Max 
(2. stupeň) – každý me-

siac riešia žiaci nové matematické úlohy, 
ktoré zadáva vyhlasovateľ súťaže.

Školský parlament vyhlásil celoročnú 
súťaž v čistote tried, v mesiaci november 
na 1. stupni zvíťazila 2.A, na 2. stupni 7. 
trieda.

Projekt „Svet okolo nás“, téma: KUBA 
– dve tváre slobody – 3.12. sa ôsmaci 
a deviataci s p. uč. M. Klocáňom a S. Pol-
lákovou absolvovali zaujímavý medziná-
rodný vzdelávací projekt  vo Varíne.

6. 12. k  nám zavítal Mikuláš. Školský 
parlament pripravil ďalší tematický fa-
rebný deň. Žiaci, odetí do červených šiat 
a  s  mikulášskymi čiapkami na hlavách, 
netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša 
a  jeho pomocníkov. Pripravili si pestrý 
program, za ktorý každý dostal sladkú 
odmenu. Stretnúť sa s Mikulášom mohli 
aj večer, pri rozsvecovaní vianočného 
stromčeka v obci. Počas akcie, ktorú tra-
dične organizovala Rada rodičov, vystu-
povali so svojím programom žiaci z 2., 3. 
a 4. ročníka pod vedením svojich tried-
nych učiteľov. 

Beseda v  obecnej knižnici - 7.12. boli 
siedmaci a  ôsmaci pozvaní na zaujíma-
vú akciu, prednášajúci poet Goran Lenčo 
spolu s dvomi spolupracovníčkami Kraj-
skej knižnice v Žiline priblížili život a vý-
znamné účinkovanie rodáka z Terchovej, 
Adama Františka Kollára, za vlády Márie 
Terézie. Prednáška bola prepojená s tvo-
rivými aktivitami.

Matematická pytagoriáda- 13.12. si 
žiaci 3. - 8. ročníka zmerali sily v riešení 
zaujímavých matematických úloh.

Vianočná pošta – žiaci i  zamestnan-
ci školy sa zapojili do akcie napísaním 
odkazu pre kamarátov, spolužiakov, uči-
teľov na pohľadnice. Krásne želania a 
pozdravy sa prečítali pred vianočnými 
prázdninami v  školskom rozhlase a po-
mocníci zo Školského parlamentu ich 
odovzdali adresátom.

Vianočné sviatky si všetky deti užijú 
v kruhu svojich najbližších a  srdcu naj-
milších. Po vianočných prázdninách 
sa opäť stretneme - v utorok, 8. januára 
2019.

Popri plnení školských povinností sa naši žiaci zúčastňujú rôznych súťaží, domácich 
školských i okresných kôl olympiád, projektov, exkurzií. V mesiacoch november a decem-
ber sme absolvovali:
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nástroje (napr. akuskrutkovač, tavné 
pištole, digitálne multimetre, posúvna 
priama píla a pod.). 

Postupne sa snažíme nakupovať nový 
školský nábytok. Naši najstarší žiaci – 
deviataci dostali nové najväčšie lavice 
(staré boli výškovo nevyhovujúce), kto-
ré im zabezpečujú pohodlnejšie pod-
mienky pre vyučovanie. 

Pre potreby vyučovania telesnej vý-
chovy a športovej činnosti sme zakúpili 
početné rôznorodé pomôcky. Pre škol-
ský klub detí sme nakúpili nové hračky, 
stolové hry a jednu triedu sme vybavili 
novými lavicami a stoličkami. Vyučova-
nie na prvom stupni sme podporili via-
cerými didaktickými pomôckami.          

Školu sa snažíme posúvať dopredu aj 
vďaka vypracovaniu a  predkladaniu 
rôznorodých projektov. Naša základná 
škola bola v  tomto kalendárnom roku 
úspešná v získaní dvoch projektov. Prvý 
podporený projekt bol zameraný na 
vzdelávanie učiteľov oblasti vyučovania 
finančnej gramotnosti. Z  projektových 
financií boli zakúpené aj didaktické po-
môcky zamerané na rozvoj finančnej 
gramotnosti žiakov. Druhý projekt pod 
názvom „Zlepšenie podmienok vzdelá-
vania a  vzdelávacích výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami“ je realizovaný vďaka pod-
pore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvo-
ja v rámci Operačného programu Ľud-
ské zdroje. Spomínaný projekt zabez-
pečuje na obdobie troch rokov činnosť 
dvoch asistentiek učiteľa so zameraním 
na skvalitňovanie vyučovacieho pro-
cesu žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami.

Každoročne sa zapájame do rôznoro-
dých olympiád: chemickej, geografic-
kej, biologickej, fyzikálnej, technickej, 
matematickej a ďalších matematických 
súťaží (Klokan, GVOBOJ, Pytagoriá-
da, Max, Maxík,...), rôznych výtvar-
ných, hudobných, literárnych a športo-
vých súťaží a pod. Naši školskí žurnalisti 
vytvárajú časopis Hugo, na stránkach 
ktorého dokumentujú vnútorný život 
školy. Títo žiaci boli za odmenu na ex-
kurzii v žilinskej TV RAJ, kde si mohli 
odskúšať prácu profesionálnych novi-
nárov v televíznom a rozhlasovom štú-
diu. Žiaci mali možnosť okúsiť rôzne 
formy zážitkového a  mimoškolského 
vzdelávania vďaka početným exkurzi-
ám a alternatívnym vzdelávacím aktivi-
tám. Technické myslenie žiakov so za-
meraním na profesijnú orientáciu sme 
sa snažili podporiť a rozvíjať exkurziou 
do výrobnej spoločnosti Donghee Slo-
vakia, s.r.o. a  jej sesterskej spoločnosti. 
Vďaka tejto exkurzii mohli žiaci sledo-

vať reálny výrobný proces. Aj fyzikálna 
exkurzia do zážitkového centra vedy – 
AURELIA v  Bratislave bola zameraná 
na sprostredkovanie vedomostí žiakom 
z  oblasti vedy a techniky vďaka nefor-
málnym metódam (pomocou „hra-
vého“ vzdelávania). Podobne aj vďaka 
mimoškolským vzdelávacím aktivitám 
z  oblasti: geografie (účasť žiakov na 
medzinárodnom vzdelávacom projekte 
– „Svet okolo nás“), dejepisu (praveké 
tvorivé dielne v Bojniciach), anglického 
jazyka (divadelné predstavenie v anglic-
kom jazyku „The Heroes“, beseda v an-
glickom jazyku s  manželským párom 
z Holandska), sa snažíme vzdelávanie 
detí čo najviac prepojiť s praxou a reál-
nym životom.    

Ešte v  roku 2017 sme sa zamerali na 
zvýšenie dôrazu vzdelávania v  oblasti 
matematiky a  slovenského jazyka a  li-
teratúry. Vyučovanie týchto predmetov 
sme výrazne posilnili vyššou hodino-
vou dotáciou. Podobnú hodinovú dotá-
ciu týchto premetov majú dlhodobo aj 
iné školy v regióne. 

Minulý školský rok 10 % našich žiakov 
9. ročníka bolo prijatých na gymnáziá, 
z toho 2 žiačky boli prijaté do francúz-
skej sekcie elitného Gymnázia bilin-
gválneho (T. Ružičku, Žilina). Na tejto 
škole študujú aj ďalší naši absolventi v 
1., 2. a 3. ročníku. 80 % minuloročných 
absolventov bolo prijatých na maturit-
né odbory (stredné odborné školy, ob-
chodné a hotelové akadémie). Na troj-
ročné odborné školy bolo prijatých 10% 
absolventov.        

Žiaci našej školy sú každoročne zapo-
jení do bohatej rôznorodej krúžkovej 
činnosti CVČ. Športová činnosť a  po-
hybové aktivity budeme môcť lepšie 
rozvíjať aj vďaka vybudovanému mul-
tifunkčnému ihrisku (investori: obec 
Strečno a Slovenský futbalový zväz).

Aj naďalej chceme odstraňovať ne-
dostatky, napredovať a postupne vybu-
dovať našu základnú školu na úspeš-
nú vzdelávaciu inštitúciu. Chcel by 
som sa poďakovať všetkým učiteľom, 
ďalším zamestnancom školy, zamest-
nancom  obecného úradu a  mnohým 
aktívnym rodičom za obetavú prácu 
v  prospech vzdelávania detí v  Strečne. 
Ďakujeme za Vašu podporu, pomoc 
a rady. 

Radi Vás privítame na 10. reprezen-
tačnom plese školy 15.2. 2018. Výťažok 
z  plesu bude opätovne použitý na zve-
ľadenie materiálno-didaktického vyba-
venia školy.

Všetkým Vám prajem za kolektív zá-
kladnej školy požehnané a  milostiplné 
prežitie vianočných sviatkov.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Milí rodičia a  priaznivci základnej 
školy,

dovoľte, aby som v nasledujúcich riad-
koch zhodnotil uplynulý kalendárny 
rok v  Základnej škole Slovenského ná-
rodného povstania. Naše úsilie zveľaďo-
vať školu si kladie za cieľ vybudovať mo-
dernú vzdelávaciu inštitúciu s dôrazom 
na vzdelávanie pre praktický život.

Uplynulý kalendárny rok sme pokra-
čovali vo  zveľaďovaní materiálno-tech-
nického stavu a vybavenia školy. V prie-
behu letných prázdnin sme opravili 
a revitalizovali viaceré školské priestory. 
Vďaka obetavej práci nad rámec pracov-
ných povinností niektorých zamestnan-
cov a  ochotnej dobrovoľníckej brigád-
nickej výpomoci súčasných a  bývalých 
žiakov školy sa nám podarilo opraviť 
priestory zbytočného skladu lavíc (v 
minulosti priestor slúžil ako kmeňo-
vá trieda) pre potreby školského klubu 
detí. V troch triedach sa nám počas leta 
podarilo svojpomocne položiť plávajú-
cu podlahu, opraviť steny a maľovku. 
V priebehu tohto a predošlého školské-
ho roka sme výraznou mierou zveľadili 
školu nákupom modernej didaktickej 
techniky. Vďaka finančným zdrojom 
z  2% dane, výťažku zo školského plesu 
a  zberu papiera sme zakúpili a  svojpo-
mocne namontovali tri interaktívne sety 
pozostávajúce z interaktívnych tabúľ, 
dataprojektorov a  notebookov, ktoré 
sú umiestnené v  kmeňových triedach. 
Vďaka spomínaným finančným zdro-
jom sme zakúpili aj tablety pre učiteľov, 
ktoré nám umožnia v  priebehu tohto 
školského roka plnohodnotne prejsť na 
používanie elektronickej triednej doku-
mentácie: žiacka knižka, triedna kniha, 
katalógové listy. 

Pri nákupoch pomôcok sme sa výraz-
nou mierou sústredili na vyučovanie 
prírodovedných predmetov. Vytvorili 
sme dve odborné učebne pre vyučovanie 
fyziky, biológie a chémie, ktorým prie-
bežne dopĺňame vybavenie a  učebné 
pomôcky. Vyučovanie fyziky je ozvlášt-
nené veľkoplošnou obrazovkou, ktorú 
sme dostali do daru. Učebňa biológie 
a chémie má k dispozícii dataprojektor 
a nový mikroskop s kamerou (umožňu-
je digitalizáciu skúmaných preparátov). 
Pre demonštrovanie názornej výučby na 
hodinách biológie môžu žiaci využívať 
permanentné preparáty so šesťdesiatimi 
vzorkami tkanív, krvi, mikroorganiz-
mov, živočíšnych,  rastlinných buniek 
a  pod. Pre obe učebne je k  dispozícii 
elektronický vizualizér, ktorý umožňuje 
digitalizovať a  premietať predvádzané 
pokusy. Neustále dopĺňame vybavenie 
malej žiackej dielne využívanej na vyu-
čovanie techniky o materiál a pracovné 
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„Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích 
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania 
Strečno“

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289
realizuje dopytovo-orientovaný projekt 
Operačný program:  Ľudské zdroje
Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
Kód projektu:  312011N732
Názov projektu:   Zlepšenie podmienok vzdelávania 
   a vzdelávacích výsledkov žiakov so Špeciálnymi  
   výchovno-vzdelávacími potrebami 
   v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno
Realizácia projektu: 09.2018 – 08.2021
Rozpočet projektu: 62 280,00 €
Spolufinancovanie: 5 %
Cieľová skupina:  Žiaci základnej školy
Ciele projektu:  Integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho proce-

su zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a iným znevýhodnením v Základnej škole Slovenského národného 
povstania Strečno. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v 
obci Strečno, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň 
vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnej škole na strednú, resp. na jeho budúce 
pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a 
inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi výsledkami a s iným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu 
v základnej škole v obci Strečno

Aktivity projektu: Činnosť dvoch asistentov učiteľa v Základnej škole Slo-
venského národného povstania Strečno. Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zame-
rané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí 
vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iným znevýhodnením. 
Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na pre-
konávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych 
alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.   
Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa na základnej škole v obci Strečno 
budú prebiehať:

 •  vo výchovno-vzdelávacom procese,    
 •  vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,    
 •  v spolupráci s rodinou,    
 •  v oblasti vzdelávacích aktivít.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európ-

skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

V novembri aj v decembri prijali pozva-
nie do našej knižnice príjemní hostia, kto-
rí zaujímavo porozprávali o svojej práci.

27.11.2018 prijali pozvanie Peter Vrlík, 
Peter Mišák a Ján Richter. 

Pán Peter Vrlík sa zaoberá históriou 
a etnografiou. Je autorom a spoluautorom 
viacerých publikácií, napr. Z okoličianskej 
truhlice, Povesti z Liptova, Murárske po-
vesti a príbehy, Rozprávky spod slovanskej 
lipy (spoluautor Peter Mišák).

Pán Peter Mišák je pracovníkom Matice 
slovenskej, šéfredaktorom Slov. národ-
ných novín v Martine. Pripravil a zostavil 
viacero literárnych príručiek a zborníkov: 
Skúmať vlastné slová, Malý slovník slo-
venských spisovateľov. Pre deti a  mládež 
napísal Trenčianske povesti, Najkrajšie 
slovenské povesti o  zvonoch, kde jedna 
z povestí je aj povesť o našom strečnian-
skom zvone.

Pán Ján Richter je divadelník z  ochot-
níckeho divadla v Liptovskom Mikuláši, je 
autorom textov piesní, estrád, básní. Jednu 
zo svojich básní nám zarecitoval a posky-
tol nám aj súhlas na jej zverejnenie.

Z našej knižnice

Vianoce
(Ján Richter)

Čože sa to tam ligoce
žeby išli už Vianoce?
Perinbaba skúpa je

deťom snehu nepraje.
Padla prvá snežná vločka
detičkám už žiaria očká.
Prišla zima radosť veľká
budeže to zas nádielka.
Tam na stráni na úpätí

zbehlo sa tam mnoho detí.
Šantia, kričia, vyskakujú
snehuliakov zhotovujú.

Budeže to sanica
cez vianočné sviatky

Veľká radosť z darčekov
pre poslušné dietky.

7.12.2018 prišli pracovníci z  krajskej 
knižnice v  Žiline a  žiakom 7. a  8. triedy 
ZŠ priblížili podujatie z  cyklu „Spoznaj 
svoj región“. Toto podujatie bolo venované 
jednému z  najvýznamnejších vzdelancov 
18. storočia Adamovi FrantiškoviKolláro-
vi, rodákovi z  Terchovej, dvornému rad-
covi Márie Terézie, ktorý zastával funkciu 
knihovníka Dvorskej knižnice vo Viedni. 
Okrem základných informácií zo života 
a  diela Adama Františka Kollára a  Márie 
Terézie žiaci absolvovali  aj tvorivú dielňu 
spojenú s výrobou knihy.

 Pomaly sa blíži koniec roka. Všetkým 
našim čitateľom príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a v novom roku hlavne veľa 
zdravia, šťastia a pohody želá

 Vaša knihovníčka
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Zábavnou formou sa deti naučili dôle-
žité telefóne čísla, dozvedeli sa, kedy na-
stáva proces horenia pomocou tzv. hor-
ľavého trojuholníka, vedia vymenovať 
vecné prostriedky na zásah a hasičskú 
výstroj do zásahu, druhy pien, formy ha-
senia pri lesných požiaroch, ako sa môže 
šíriť požiar v  lese a hlavne vedia pome-
novať patróna hasičov a podobne. Počas 
teoretickej výučby na Hasičskej zbrojni-
ci deti vypracovávajú tematické pracov-
né listy a  pozerajú videá k  preberanej 
téme, kde si rozoberáme spoločne danú 
problematiku. Hasiči musia mať aj dob-
rú fyzickú kondíciu, a preto trénujeme s 
deťmi aj v telocvični. Našou prioritou je 
hlavne to, aby sa deti hýbali a aby sa nau-
čili tímovej spolupráci a zručnosti.

14. novembra sme spolu s  mladými 
hasičmi navštívili Okresné riaditeľstvo 
HaZZ v  Žiline. Deťom bola predstave-
ná hasičská technika potrebná na zásah 
a  samozrejme nám hasiči priblížili, čo 
všetko v  rámci svojho povolania vyko-
návajú. Na záver prišla aj ukážka vytvo-
renia tzv. vodnej clony, ktorá sa využíva 
ako ochrana  pred sálavým teplom.

Počas krúžku nás prišiel navštíviť dňa 
5. decembra  na hasičskú zbrojnicu sv. 
Mikuláš spolu s čertom. Deti po odreci-
tovaní básničiek boli obdarované dobro-
tami.  

Dňa 15.12 sa na hasičskej zbrojnici 
v  Strečne uskutočnila výročná schôdza 

členov dobrovoľných hasičov v  obci.  
Výročnej schôdze sa zúčastnili členovia 
DHZ, starosta obce Strečno a  delegát 
ÚzO DPO SR Žilina Róbert Huliak. Na 
výročnej schôdzi sa zhodnotila činnosť 
za rok 2018 a určili sa ciele na ďalší rok 
2019. Mladí hasiči z krúžku na výročnej 
schôdzi vystúpili s  predstavením BEZ-
PEČNÉ VIANOCE.  Deti mali nesku-
točný úspech medzi členmi DHZ, kto-
rých to chytilo za srdce. Veď je predsa 
krásne vidieť pred očami vyrastať novú 
generáciu šikovných mladých hasičov. 
Mladí hasiči svoje predstavenie Bezpeč-

né Vianoce predviedli aj na Vianočnej 
akadémii základnej školy.

Deti sú veľmi šikovné a plné elánu. 
Krúžok sa vyučuje každú stredu a  má 
silnú účasť. Je veľmi dôležité deťom už 
v  skoršom veku priblížiť problematiku 
požiarnej ochrany a  naučiť ich, aby si 
vážili ľudské životy a majetok. Veď pred-
sa hrať sa so zapaľovačom nie je žiadna 
frajerina. 

V nadchádzajúcom kalendárnom roku 
máme pre deti pripravených mnoho za-
ujímavých činností, a to napr. návštevu 
lezeckého centra v Žiline, účasť na sú-
ťažiach, vykonanie taktických cvičení, 
exkurziu na záchrannú brigádu HaZZ 
v  Žiline, návštevu hasičského múzea, 
orientáciu v teréne a mnoho ďalších ak-
cií. Jedno je isté, že o MLADÝCH hasi-
čov zo Strečna budete ešte určite počuť. 

Ing. Katarína Buchtová

Z činnosti krúžku Mladý hasič
V tomto školskom roku pod Centrom voľného času pri ZŠ SNP Strečno sa prvýkrát 

otvoril krúžok  MLADÝ HASIČ pod vedením členov DHZ Strečno, ktorý navštevuje 
spolu 17 detí. Aj keď krúžok funguje krátko, zhruba tri mesiace, stihli sme s deťmi toho 
celkom dosť. 

Z príspevku poskytovanom z európ-
skych štrukturálnych a investičných 
fondov na likvidáciu biologicky rozloži-
teľného komunálneho odpadu (BRKO) 
sme získali cez projekt Podpora pred-
chádzania vzniku BRKO na území obce 
Strečno  finančné prostriedky na nákup 
kompostérov pre domácnosti a  pre in-
formovanosť a  osvetu verejnosti o  na-
kladaní s odpadmi. Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu aktivít projektu 
predstavujú sumu 97 678,40 EU.  Po-
skytovateľ(Ministerstvo životného pros-
tredia SR)  poskytol prijímateľovi (obec 
Strečno) nenávratný finančný príspevok 
(NFP) 92 794,48 EUR, čo predstavuje 95 
% z celkových oprávnených výdavkov 
na realizáciu aktivít projektu.  Prijímateľ 
spolufinancoval projekt vo výške 5 %, t.j. 

4 883,92 EUR.
Plastové záhradné kompostéry s  obje-

mom 1050 lt, s  určením pre každé po-
pisné číslo v obci, sú prideľované na zák-
lade osobného odberu v areáli zberného 
dvora od 3. decembra priebežne v dňoch 
a hodinách, o ktorých je verejnosť infor-
movaná prostredníctvom obecného roz-
hlasu. Odberateľ zároveň obdrží Zmluvu 
o výpožičke kompostéra a manuál s  ra-
dami pre správne použitie a  spôsobmi 
likvidácie BRKO. Projekt je nielen požia-
davkou doby, prostriedkom na racionál-
ny prístup k ochrane životného prostre-
dia, ale v našom prípade bude slúžiť i na 
elimináciu nelegálnych skládok a vývozu 
domového odpadu k vodnému toku ale-
bo k miestnemu cintorínu.

/pa/

Kompostéry pre naše domácnosti
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Pomaly, ale isto sa nám končí ďalšia 
bežecká sezóna, ktorú môžeme zara-
diť medzi tie veľmi úspešné. Náš klub 
sa dlhodobo zúčastňuje pravidelne na 
tých najväčších bežeckých pretekoch na 
Slovensku. Inak to nebolo ani v  tomto 
roku. Ďalšia vec, ktorá nás teší, je aj to, 
že okrem výborných výsledkov sa aj náš 
klub rozrástol o ďalších členov. Či už sú 
to tí najmladší: Rudko Kubík (6r), ktorí 
sa spolu snami zúčastnili na Košickom 
behu (mini maratóne 4,2km), Martin 
Sokolovský (6r)  a Erika Belková (6r) sa 
zúčastnili  na Žilinskom behu a  taktiež 
sa pridali do Žilinskej bežeckej ligy, kde 
hlavne Martin Sokolovský podával veľ-
mi dobré výkony. Vzhľadom na jeho vek 
je perspektívou pre náš klub do budúc-
na. Ďalej sa k  nám pridali Marián Ka-
daši, Samuel Balcar a  Mária Kubiková. 
To, že sme získavali  v minulých rokoch 
cenné skúsenosti, nám veľmi pomohlo, 
aby sme sa mohli výkonnostne posunúť 
ďalej, o čom svedčia aj výsledky tohto-
ročných behov,  kde každý jeden z nás si 
vylepšil svoje osobné maximá a umiest-
nenia. (v ďalšom vydaní Hlásnika budú 
uverejnené profily jednotlivých bežcov,  
kde budú uverejnené tieto informácie  
detailnejšie).

Výrazný úspech dosiahol 1.miestom 
Michal Belko na Žilinský mestský pol-
maratón (15.9.2018) v behu na 5km, 
hlavná kategória + rekord trate 19:54.  
Avšak nesmieme zabudnúť na  Alenu 
Sokolovskú, ktorá išla výkonnostne ra-

AK STREČNO

pídne hore, čoho výsledkom bolo 3. 
miesto vo svojej kategórii na Belskej ho-
dovej sedmičke 

Taktiež obsadila 3. miesto vo svojej 
kategórii na Žilinskom behu s  dĺžkou 
trate 5km. V Žilinskej bežeckej lige má 
tak isto našliapnuté na veľmi dobrý vý-
sledok, kde by si vo svojej kategórii mala 

ČSOB Maratón 
Bratislava 8.4.2018
Zľava - Michal Belko, 
Milan Bača, Marian 
Lutišan, Alena Sokolov-
ská, Jozef Sokolovský, 
Gabriela Šmídová

Výsledky MMM Košice
Maratón: Michal Belko, kat. muži 212.miesto  3:26:38  1318 štartujúcich
Polmaratón: Marián Lutišan  kat. muži 108. miesto 1:29:43 2562 štartujúcich
Polmaratón: Jozef Sokolovský kat. muži 866.miesto 1:51:51 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Jakub Slávik kat. muži 2059.miesto 2:14:58 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Samuel Balcár kat. muži 2060.miesto 2:14:59 2562 štartujúcich 
Polmaratón: Štefan Šmída kat. muži 985.miesto 2:13:53 2562 štartujúcich
Polmaratón: Gabriela Šmídová kat. ženy 583.miesto 2:13:53 1058 štartujúcich
Polmaratón: Alena Sokolovská  kat. ženy 102.miesto 1:49:53 1058 štartujúcich
Polmaratón: Milan Bača sa nezúčastnil pre zranenie kolena
Minimaratón: Rudolf Kubík(6r) 4,2km  30:53
Minimaratón: Mária Kubíková 4,2km  30:52

Dňa 1.12.2018 sa v telocvični obce 
Strečno konal už 5.ročník volejbalového 
turnaja s názvom Sunday CUP 2018. Na 
tomto podujatí sa predstavilo spolu 24 
strečnianskych volejbalistov, ktorí boli 
rozdelení do 4 družstiev. Ide o turnaj, 
kde sa víťazom gravírujú mená na naj-
väčší (72 cm vysoký) strečniansky volej-
balový pohár. A tomuto faktu sú prispô-
sobené aj samotné podmienky a priebeh 
turnaja. To znamená, že hráči okrem zá-
kladnej časti (hrá každý s každým 2 sety 
do 25), hrajú ešte zápasy o celkové 1. a 
3. miesto. To je spolu pre každé družstvo 
8 (a v prípade tiebreaku vo finálových 
zápasoch až 9) setov! A vzhľadom na 
to, že je to turnaj, kde nie sú v žiadnom 
družstve hráči na striedanie, tak  naozaj 
ide o fyzicky veľmi náročný turnaj. Tento 
rok sa víťazom stali hráči (Bronka Tichá, 
Maťa Štefunová, Simonka Fajsziová, Fero 
Zajac, Majo Beháň, Jaro Štefko), ktorí 
síce vstúpili do turnaja dvomi prehrami 
a vyzeralo to s nimi „zle- nedobre”. No 

udržať bez väčších problémov  2. Miesto.  
V  tejto bežeckej lige máme viacerých 
zástupcov nášho tímu: Milan Bača, Mi-
chal Belko, Marián Lutišan, Štefan Solár, 
Martin Sokolovský (6r.), Erika Belko-
vá(6r.) a  spomínaná Alena Sokolovskú. 
Táto  bežecká liga je celoročná súťaž, 
počas ktorej pretekár má možnosť ab-

Sunday CUP 2018
napokon sa stihli včas zmobilizovať a ná-
slednou šnúrou 4 víťazných setov vyhra-
li celú základnú časť. Na víťaznej vlne sa 
niesli aj v zápase o 1. miesto, kde porazili 
svojho súpera 2:0 na sety (25:21, 25:22) 
a stali sa tak celkovým víťazom 5. roč-

níka tohto podujatia. K tomuto úspechu 
im srdečne gratulujeme. V neposlednom 
rade by sme chceli poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizácii a prípra-
ve turnaja.

  Jaroslav Štefko
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V sobotu 8.12. sa uskutočnil v telocvič-
ni v  Strečne halový turnaj futbalových 
prípraviek (roč.nar.2009 a  ml.). Mladí 
futbalisti z  družstiev Strečna, Stráňav, 
Brodna a  KŠK Žilina bojovali o  každú 
loptu srdnato, ale férovo. Rodičia a  os-
tatní diváci mohli vidieť čo všetko sa deti 
na tréningoch naučili. Povzbudzovanie 
a  aplauz pri akciách, kľučkách, strelách 
a zákrokoch brankárov sa ozývalo celou 
telocvičňou. Boli to vyrovnané zápasy , 
veď okrem jedného všetky ostatné zápa-
sy skončili výhrou jedného z družstiev 
o  jeden gól. Naši prehrali s  Brodnom 
a Stráňavami 1:0 a  vyhrali s  KŠK Žili-
na 1:0. Z  víťazstva sa tešili prípravkari 
Stráňav. Poradie:1.Stráňavy,2.Brodno,3.
Strečno,4.KŠK Žilina. Nakoniec boli 
všetky deti spokojné, lebo boli odme-
nené medailami a  sladkosťami. Ďaku-
jeme všetkým rodičom, ktorí pomohli 
a prispeli deťom na medaily a sladkosti. 
Taktiež sa chcem poďakovať Patrikovi 
Honkovi, že od tejto sezóny sa začal ve-
novať týmto deťom. Mohol by sa k nemu 
pripojiť aj niekto druhý, ktorý by chcel 
trénovať najmenších futbalistov. Nový 
impulz by bol určite prínosom.

Keďže sa blíži koniec roka 2018, je čas 
bilancovať. Za tento rok sme odohrali 
15 turnajov (63 zápasov). Je to menej 
ako minulý rok( 76)).Turnaje sa hra-
li: 4 –krát Strečno, Raj.Teplice, Rosina, 

Hôrky, na hlavnom štadióne MŠK Žili-
na, Kraľovany, Krasňany, Brezany, Strá-
ňavy, Podhorie, Nededza a Korňa. Popri 
tom sme odohrali aj 4 prípravné zápasy: 
Bánová, Raj.Teplice, KŠK Žilina a Belá. 
Naši mladí futbalisti boli vyprevádzať 
futbalistov MŠK Žilina na zápase proti 
Michalovciam a  aj naše „A“mužstvo sa 
zúčastnilo tréningu na hlavnom štadió-
ne MŠK  pod vedením trénerov MŠK 
Žilina. Dvaja brankári prípravky a jeden 
brankár mladších žiakov sa zúčastňova-
li v  mesiacoch október a  november na 
brankárskych tréningoch v  Žiline-Strá-
žove, pod vedením mládežníckeho tré-
nera  brankárov MŠK. Ešte chcem spo-
menúť, že 30 detí z  prípravky a  žiakov 
FK Strečno si bolo pozrieť na štadióne 
MŠK „Zápas hviezd“pri príležitosti 110.
výročia futbalu v Žiline,kde mohli vidieť 
napr. Škriniara,Dúbravku,Mintála a ďal-
ších. Snaha je, aby mali deti čo najviac 
zážitkov.

Na záver by som sa chcel poďakovať 
deťom, rodičom, FK Strečno ,ZŠ SNP 
Strečno  a  všetkým fanúšikom za pro-
pagáciu, podporu a  pomoc (finančnú 
a  materiálnu) pri zúčastňovaní sa na 
všetkých futbalových akciách. Všetkým 
želám pokojné Vianoce, deťom bohaté-
ho Ježiška a do  nového roka 2019 hlavne 
zdravie, šťastie a vzájomnú úctu.

Peter Beháň

Prípravka

V  rámci osláv 70. výročia založenia 
futbalového klubu v Stráňavách si v so-
botu 27.10.2018  pozvali na vzájomné 
stretnutie našich bývalých hráčov.  Títo 
sa pod trénerskou taktovkou Jožka Sam-
ca nedali zahanbiť  a  po góloch Miloša 
Ilovského, Mariána Beháňa , Štefana 
Obertu a Petra Obertu zvíťazili 4:2. Naj-
starším hráčom priateľského stretnu-
tia z  nášho mužstva  bol Daniel Samec 
a Kamil Beháň,  dnes už takmer 64-roč-
ný. V stretnutí bolo veľmi veľa pekných 
akcií, striel , výkony brankárov a v nepo-
slednom rade i gólov. 

Pred stretnutím prezident klubu p. Jan-
či a starosta obce p. Papán  ocenili viac 
ako 80  významných osobností , ktorí sa 
v 70-ročnej histórii stráňavského futba-
lu pričinili o rozvoj tohto športu v obci. 
Medzi nimi nechýbali ani niektorí naši, 
resp. bývalí  občania , konkrétne Dušan 
Zajac, ocenený ako hráč a tréner, Vlado 
Mydlo ako hráč, Ján Grňa –hráč a Robo 
Benedig ako hráč i tréner mládeže.

Štefan Tavač
Old Boys“  Strečno na  oslavách  70. výročia založenia futbalu v Stráňavách

Naši starí páni 
v akcii

solvovať  tridsaťšesť pretekov  v  rámci 
Žilinského kraja a  Slovenska. Z  týchto 
pretekov sa mu do bodovacej tabuľky 
zarátava  devätnásť  najlepších. V celko-
vom poradí z 299 bežcov je Michal Belko 
na 6.mieste, Marián Lutišan na 8. mieste, 
Milan Bača na 26.mieste, Alena Soko-
lovská na 57. mieste, Štefan Solár na 121. 
mieste, Martin  Sokolovský(6r)na 247. 
mieste, Erika Belkova(6r)na 294. mieste. 
Vo svojej kategórii  do 29r. Michal Belko 
tretí rok po sebe získal 1. miesto, Mari-
án Lutišan 2. miesto  v kategórií do 39r. 
,Milan Bača 6. miesto v kategórii do 49r.,  
Štefan Solár 22. miesto, Alena Sokolov-
ská 2. miesto v kategórii do 40r.

Máme aj špecialistu v behu do kopcov, 
čiže trial pretekov, a to Jakuba Slávika, 
ktorý sa takýchto  pretekov pravidelne 
zúčastňuje a ktoré sú preňho špecialitou: 
Strečnianska mašľa  50 km  2. miesto,  
beh na Minčol 12. miesto, šprint Po-
lom 2. miesto, endorfun beh (Fačkovské 
sedlo – Rajecká Lesná) 2.miesto, Beh 
oslobodenia Strečno 2.miesto

Taktiež ako v  iných športoch a  v  tom 
našom nie sú zranenia výnimkou, vý-
sledkom čoho bolo aj predčasné ukon-
čenie sezóny a následná liečba pre Mila-
na Baču a Mariana Lutišana.Je to veľmi 
veľká škoda, pretože mali sezónu veľmi 
dobre rozbehnutú a  určite by nás os-
tatných riadne ponaháňali. Prajeme im 
rýchle zotavenie.

Michal Belko
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Noviny Obecného úradu v Strečne. 
Vyšlo dňa 21. decembra 2018 v náklade 
300 kusov.  
Za obsahovú časť materiálov zod-
povedá redakčná rada v zložení:  
P. Albrecht, D. Ďurčo, A. Melišová. 
Tlač: P+M Tlačiareň, s.r.o., Turany
Reg. číslo: RP388/2008

ŠPORT 
PARK 

STREČNO
v prevádzke od soboty

1. 12. 2018
Veríme, že bude slúžiť 
Vám všetkým, 
ktorí sa rozhodnete pod-
poriť naše heslo :

NAUČME
DETI

ŠPORTOVAŤ
Športový areál pri ZŠ SNP 
Strečno  je majetkom obce 
Strečno. Bol postavený 
za podpory obce Strečno, 
SFZ, sponzorov a organi-
zácií pôsobiacich v obci 
Strečno.
Prevádzková doba:
denne od 7:00 do 21:00  
(v prípade rezervácie do 
22:00)
Správca areálu: 
Marian Jurík, 0911942068
Cenník: hlavne ihrisko 
(umelá tráva)  
bez osvetlenia  12 eur/hod
s osvetlením   15 eur/hod
Strečnianske deti a mládež 
môžu využívať areál (v prí-
pade, že nie je rezervova-
ný, využívaný školou, alebo 
miestnymi športovými or-
ganizáciami) BEZPLATNE.

Pa
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov,

     veľa zdravia,              

      štastia 

  a úspechov

  v roku 2019

želá 

FK Strečno


