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vedený na Ministerstve vnútra Sloven-
skej republiky - odbore archívnictva a 
spisovej služby na základe štatútu He-
raldickej komisie Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že 
erbová tvorba je neodmysliteľnou súčas-
ťou európskeho kultúrneho dedičstva a 
má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú 
hodné pestovania i v súčasnosti, uvedo-
mujúc si, že odkaz našej mestskej a obec-
nej heraldiky je príkladom i príkazom, 
aby heraldická tvorba nepatrila len mi-
nulosti, ale ostala súčasťou kvality života 
a identity miest, obcí a ich obyvateľov 
týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú 
čítať túto erbovú listinu a oznamuje im 
nasledovné:

Heraldický register Slovenskej republi-
ky sa oboznámil so žiadosťou Obecného 
úradu v Strečne o vystavenie erbovej lis-
tiny pre obec Strečno. Heraldický regis-
ter Slovenskej republiky zobral na vedo-
mie, že Heraldická komisia Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky kladne posú-

dila návrh erbu obce Strečno nakreslený 
pánom Jozefom Doricom a dňa 9. júla 
1993 ho odporučila na prijatie obecným 
zastupiteľstvom a na zapísanie do Heral-
dického registra Slovenskej republiky v 
tejto podobe: v zelenom štíte nad tromi 
zvlnenými pruhmi obrátená ryba, všetko 
strieborné. Erb obce Strečno doložený už 
od začiatku štrnásteho storočia vychádza 
z historickej pečate obce zachovanej na 
dokumente z roku 1832. Heraldický re-
gister posúdil žiadosť obce o vystavenie 
erbovej listiny a po konzultácii s pánom 
Petrom Kartousom, predsedom Heral-
dickej komisie, v jeho prítomnosti ako aj 
v prítomnosti členov komisie konštato-
val, že erb rešpektuje všetky po stáročia 
zachované heraldické pravidlá erbovej 
tvorby a keďže neexistujú prekážky brá-
niace vystaveniu erbovej listiny, Heral-
dický register Slovenskej republiky požia-
dal o jej zhotovenie. 

Erb obce Strečno, posúdený a odpo-
ručený Heraldickou komisiou, opísaný v 

tejto listine a farebne vyobrazený v jej 
strede, je zapísaný v Heraldickom regis-
tri Slovenskej republiky pod signatúrou 
S-32/93. Tento erb, či už vo farebnej, 
čiernobielej alebo inej podobe obec 
Strečno môže používať najmä vo svojej 
obecnej pečati a tiež - rešpektujúc staré 
heraldické zvyklosti - na označenie svoj-
ho majetku, hnuteľného a nehnuteľné-
ho, ako aj pri všetkých na to vhodných 
príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek 
iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý 
je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa 
starého erbového práva vystavený po-
smechu a opovrhnutiu.

 Dané v Bratislave rukami pána Ladisla-
va Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú 
tvorbu a člena Medzinárodnej heraldic-
kej akadémie dňa 1. marca 2000.

Pečiatky a podpisy: 
Heraldický register Slovenskej republiky

Peter Kartous v. r.
Heraldická komisia MV SR 

Ladislav Vrteľ. v. r.

Náhla a nečakaná smrť 13.septembra 
2000 vyhasila život nášho spoluobčana a 
spolupracovníka Milana  Klocáňa vo veku 
50 rokov, keď navždy opustil kruh svojich 
najbližších - manželku, deti, otca, bratov, 
sestry a ostatnú rodinu.

Zosnulý Milan sa narodil 20.10.1949 v 
Strečne ako jeden z piatich detí Micha-
la a Ireny Klocáňovej, rod.Sokolovskej. 
Po skončení ZŠ študoval v Martine na 
Strednej priemyselnej škole strojníckej. 
Po ukončení štúdia pôsobil v našej obci 
ako premietač v  kine a funkcionár v or-
ganizácii SZM. Ako predsedovi organizá-
cie mladých sa podarilo zaistiť a opraviť 
budovu na klub SZM, ktorá slúžila pre 
mládež 10 rokov.

Po ukončení základnej vojenskej služ-
by pracoval ako technik v Družstevnom 
podniku výpočtovej techniky v Žiline.

V roku 1974  uzavrel manželstvo s Jož-
kou,  rod.Janusovou. Spolu vychovali päť 
detí. Bol dobrým, starostlivým  otcom a 
manželom.

Svojimi organizačnými schopnosťami 
a poctivým prístupom k práci bol v roku 
1976 v mladom veku zvolený za poslanca 
a zároveň tajomníka MNV v našej obci. 
Túto funkciu vykonával do roku 1990.

V roku 1994 bol zakladateľom Obecné-
ho podniku služieb v Strečne, ktorého sa 
stal riaditeľom a túto funkciu vykonával  
do svojej smrti.

Počas jeho pôsobenia vo funkcii ta-
jomníka MNV boli zrealizované akcie:
Dom smútku ..........................1975/1982

Ulica školská, záhradná ..........1976/1979 
Ulica za záhradami  
s odvodnením ........................1976/1979
Hotel Strečno .................................. 1976
Oprava strechy kultúrneho domu ... 1977
Výstavba novej materskej škôlky .... 1977                     
Oprava kultúrneho domu ......1977/1982            
Oprava budovy kaderníctva
a holičstva ..............................1978/1978
Osvetlenie pamätníka FP ................ 1978
Prekládka potoka pri kostole .......... 1981
Výstavba nových ulíc .............1982/1983  
(Čsl.brigády, Fr.partizánov, 26.apríla)
I.etapa plynofikácie ........................ 1983
Rekonštrukcia novej MĽK ......1983/1984                     
Hygienické zariadenie na autocampingu 
Strečno ..................................1983/1985
I.ročník Behu oslobodenia obce Strečna  
1984
Prístavba kultúrneho domu ...1984/1986
II.etapa plynofikácie ..............1985/1989 

Počas jeho pôsobenia  ako riaditeľa 
OPS sa podnik podieľal na týchto akci-
ách:
výstavba  celoobecného vodovodu 
výstavba obecnej kanalizácie
prístavba kultúrneho domu
rekonštrukcia ulíc (Sokolská, Mládeže, 
Lipová)
obnovenie prevádzky kompy
rekonštrukcia verejného osvetlenia
generálna oprava pamätníka FP
výstavba nového parkoviska pod pamät-
níkom FP
splynofikovanie materských škôl
vytvorenie dvoch tried pre ZŠ

Za zásluhy o zveľadenie obce Strečno 
mu Obecné zastupiteľstvo v Strečne 
dňa 5.10.2000 udelilo čestné občian-
stvo obce Strečno in memoriam.

S úctou k prežitému životu mu úprim-
ne ďakujeme za vykonanú prácu pre 
celú našu obec.

Obec Strečno

Poďakovanie
Mal som Vás rád a chcel som ešte 
žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som do 
večnosti musel ísť. Neplačte, ne-
chajte ma tíško spať, čo mi bolo sú-
dené, muselo sa stať.

S hlbokým žiaľom v srdci úprim-
ne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovní-
kom a známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke s našim najdrahším man-
želom, otcom, bratom a synom

Milanom Klocáňom
Ktorý nás nečakane opustil 13. sep-
tembra vo veku 50 rokov.

Smútiaca rodina

Heraldický register Slovenskej republiky

Pamiatke Milana Klocáňa
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