Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,-Sk
XII.ročník

Projektové zámery
Budovanie základnej infraštruktúry je
stálou prioritou vedenia obce. Je to aj stále
dobiehanie absencie z minulosti, keď
mnohé samozrejmé v susedných obciach
sa u nás neriešilo. Cesty, kanalizácia,
telocvičňa patria k najväčším investičným
akciám. Obecný rozpočet by bez
mimoriadneho úsilia starostu, obecného
zastu pit eľstva
a spolu pracuj úci ch
organizácií ani zďaleka nestačil na ich
budovanie. A to patria k najnutnejším
potrebám a požiadavkám doby na kvalitu
a úplnosť občianskej vybavenosti.
Záujem pokračovať nielen v úvahách o
ďalšom, taktiež potrebnom a pomaly
nevyhnutnom však znamená hľadať a
objavovať zdroje na realizáciu.
Aj keď precho do m kompet encií
i podporou samospráv dochádza
k navyšovani u ro zpo čtov obcí, tieto
financie však musia byť prerozdeľované
do sfér obcou riadených, z ktorých mnohé
boli doteraz zabezpečované i riadené
centrálne.
Jedno u z mo žno st í na napl nenie
i odvážnejších pl áno v j e podávanie
projektov. Tejto oblasti sa venujeme na
stránkach obecných novín dlhodobejšie
a možno konštatovať, že snahy Strečna
v tejto oblasti často viedli k zisku zdrojov
na jeho rozvoj. I keď je potrebné povedať,
že táto forma je nenároková, stále platí
a zrejme to bude platiť dlhodobo, že bude
jednou z mála ci est, kt orá v prípade
kl adného posú denia predkladaného
projektu – väčšinou investičného zámeru,
bude viesť k dosiahnutiu cieľa.
V tomto príspevku chceme oboznámiť
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa 24. februára 2005 zišlo na svojom 17. zasadnutí, prvom
v roku 2005.
• OZ schválilo:
- Záverečný účet obce Strečno za rok 2004
Príjmy:
25,234.558,25 Sk
Výdaje:
25,159.341,41 Sk
z toho:
Požiarna ochrana
6.929,90 Sk
Miestne komunikácie 203.464,60 Sk
Cestovný ruch
688.500,60 Sk
Nakladanie s odpadmi 758.472,00 Sk
Matričné služby
87.448,00 Sk
Civilná ochrana
1.100,00 Sk
Stavebníctvo
65.374,00 Sk
Verejná zeleň
155.273,00 Sk
Verejné osvetlenie
406.579,30 Sk
Vodné hospodárstvo
724.692,22 Sk
Bytové hospodárstvo
20.668,50 Sk
Telovýchova a šport
333.776,00 Sk
Kino
13.778,00 Sk
Obecná knižnica
140.920,40 Sk
Pamiatková starostlivosť424.468,60 Sk
Kultúrny dom
592.758,70 Sk
Káblová televízia
443.863,70 Sk
Pohrebníctvo
11.648,90 Sk
Sociálna starostlivosť 445.023,00 Sk
Verejno-prospešné práce152.988,30 Sk
Vnútorná správa
3,102.208,43 Sk
Investície
5,239.572,33 Sk
Splátky úverov
329.632,93 Sk
Prevádzky školy
10,810.200,00 Sk
- Záverečný účet Obecného podniku
služieb, príspevková organizácia Strečno
Hlavná činnosť: výnosy 5,137.000,18 Sk
náklady 5,132.072,30 Sk
Podnikanie: výnosy
1,850.755,55 Sk
náklady 1,837.828,10 Sk

OZNAM
Obecný úrad v Strečne oznamuje
všetkým prá vnickým a fyzickým
osobá m, že sú povinní do 2 8.
fe bruára 2 005 po dať Daňo vé
priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Vykonať tak môžu v pracovnej
dobe 7,30-12,00 13,00-16,00 hod.
Obec Strečno predlžuje termín
podania daňového priznania do 4.
ma rca 2 005 . Do tohto te rmínu
podané daňové priznania nebudú
penalizované.

- Zápis materiálov do kroniky obce za rok
2004
- Žiadosť Materskej školy St rečno
používať príjmy materskej školy počas
ro ka 20 05 na nákup di dakti ckých
pomôcok, hračiek, vybavenia kuchyne,
opravu a údržbu zariadenia.
- Preschválenie rozpočtu pre rok 2005
Zvýšenie príjmov o 317 tis, Sk
Zvýšenie výdajov o 317 tis. Sk - kapitola
výstavba obecného vodovodu
- Konanie verejného zasadnutia s občanmi
obce Strečno na deň 2. apríla 2005 o 17,00
hod. v sále KD Strečno
- Konanie XXI. ročníka Behu oslobodenia
obce na deň 24. apríla 2005 so štartom
o 13,00 hod.
- Vyradiť z majetku obce knihy z MK
v hodnote 2.142,00 Sk. Tieto knihy sú
veľmi opotrebované, zastaralé, poškodené.
• OZ berie na vedomie:
- informáciu o inventarizácii majetku obce
Strečno k 31.12.2004. Obec spravuje
majetok v hodnote 54,411.223,91 Sk.
- informáciu o stave prípravy priemyselnej
zóny Mokraď.
- informáciu o stave príprav spustenia
kanalizácie v obci.
• OZ riešilo došlú poštu.

SAMI ROZHODNITE, KTO
POTREBUJE VAŠE DANE
Tak ako minulý rok, aj tento rok daňovník
po zaplatení dane z príjmov fyzických
alebo právnických osôb je oprávnený
vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na
podanie daňového priznania alebo vo
vyhlásení, predl oženému mi est ne
príslušnému správcovi dane do 30. apríla
po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide
o daňovníka, ktorému zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane vykonal ročné
zúčtovanie, že suma zodpovedajúca 2 %
zaplat enej dane sa má poukázať ním
určenej právnickej osobe , pričom táto
suma nie je nižšia ako:
A/ 20,00 Sk, ak daňovník je fyzická
osoba
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Štatistika obce Strečno za rok 2004
Po čet o byvateľov o bce sa o pro ti
predchádzajúcemu roku nezmeni l.
Prí rast ky a úbyt ky o byvat eľst va boli
v roku 2004 nepriaznivé v porovnaní
s rokom predchádzajúcim. Menej ľudí sa
narodilo, viac občanov zomrelo, podstatne
menej sa prisťahovalo a tiež sa menej
odsťahovalo.
Počet obyvateľov obce činil k 31. 12.
2004 2640, z toho bolo 1298 mužov
(1297) a 1342 žien (1343). Podiel žien na
celkovom počte obyvateľov je 50,83%
(údaje v zátvorke sa týkajú roku 2003).
V roku 2004 boli nasledovné prírastky
a úbytky:
- narodilo sa 20 detí (34), z toho 12
chlapcov (12) a 8 dievčat (22)
- zomrelo 26 obyvateľov (18), z toho 16
mužov (14) a 9 žien (4) a jedno dieťa

Najstarší občania obce
97 rokov .......Pavlína Repáňová
95 rokov .......Mária Ilovská
Jozef Klimo
93 rokov .......Karolína Andelová
Anna Hriníková
Ondrej Beháň
92 rokov .......Eva Albrechtová
Peter Melo
90 rokov .......Žofia Chudíková
Jozefína Melová
Žofia Piovarčiová

Zomreli:
21.1.
28.1.
29.1.
3.3.
9.3.
15.3.
22.3.
23.3.
30.3.
17.4.
20.4.
7.4.
28.4.
4.5.
4.8.
2.10.
14.10.
24.10.
30.10.
2.11.
23.11.
2.12.
4.12.
6.12.
9.12.
29.12.

Jozef Ďurika
69
Terézia Valková
82
Michal Klocáň
83
Ľudovít Bukovinský
57
Ján Lonc
46
Anna Hriníková
54
Ladislav Tavač
73
Bernardeta Zajacová
77
Vincent Vojvoda
52
Daniel Daubner
69
Bernardeta Tarabová
58
Angela Bitušíková
75
Vladimír Klocáň
48
Helena Zichová
84
Irena Dikošová
81
Štefan Cesnek
71
Štefan Solár
60
Štefan Hanuljak
77
Július Oravec
52
Vladimír Klimo
67
Ladislav Trhančík
59
Vladimír Majtán
62
Elena Sokolovská
78
Vanesa Santová 10 mesiacov
Juraj Bukovinský
69
Anna Ostřížová
47

- prisťahovalo sa 20 osôb (45), z toho 10
mužov (22) a 10 žien (23)
- odsťahovalo sa 14 osôb (24), z toho 5
mužov (13) a 9 žien (11)
V školskom roku 2004/2005 navštevuje
základnú školu 347 žiakov, z toho je 159
chlapcov a 188 dievčat, ktorí sa učia v 18
triedach. Ich výučbu zabezpeču je 25
učiteľov a 5 pomocných zamestnancov.
V roku 2 004 bo lo vykonaných 18
vo dovodných prípojo k. Na verej ný
vodovod je napojených 589 rodinných
domov, bytov a iných objektov.

Uzavreli manželstvo:
Karol Taraba - Eva Gajdošová
Juraj Oberta - Mariana Šipčiaková
Pavol Cvacho - Mariana Vojvodová
Ľuboš Kubo - Ivana Hurková
Marián Oberta - Jana Kadašiová
Karel Omes - Jana Tarabová
Miloš Beháň - Mária Trnovcová
Rastislav Klocáň - Slávka Obertová
Pavol Danko - Lenka Michálková
Marián Škrípek - Zuzana Beňáková
Andrej Peško - Marcela Klocáňová
Márian Adamčík - Katarína Ďuriková

V roku 2004 sa narodili:
29.1. ....... Vanesa Santová
30.1. ....... Terézia Kopásková
6.2. ......... Michal Martinka
22.3. ....... Lukáš Kadaši
23.3. ....... Zora Obertová
2.4. ......... Nina Franeková
8.6. ......... Martina Klocáňová
19.6. ....... Erik Kubo
29.6. ....... Jakub Klocáň
29.6. ....... Nikola Dugovičová
10.7. ....... Dominik Meško
27.7. ....... Viktória Tarabová
1.8. ......... Boris Oberta
1.8. ......... Pavol Cvacho
27.8. ....... Michal Beháň
24.5. ....... Miroslav Ďurana
21.10. ..... Petra Honková
4.11. ....... Timotej Kuric
18.12. ..... Juraj Kadaši
20.12. ..... Šimon Samec

Odvoz odpadu
Komunálny odpad – zvoz v utorok v
nepárnom týždni
1. marec
15. marec
29. marec
Triedený komunálny odpad - každý 3.
štvrtok v mesiaci
10. marec
31. marec

KRITÉRIÁ PRIJATIA DIEŤAŤA
DO MATERSKEJ ŠKOLY
NA ŠKOL. ROK 2005/2006
O prijatí, resp. neprijatí
di eťaťa
do
MŠ
ro zho du je riadi teľka
materskej školy.
Pri
rozhodovaní
vychádza z ustanovenia
§ 7 vyhlášky Mi ni sterstva školstva a vedy SR č. 353 / 1994
Z.z.o predškolských zariadeniach v znení
zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 81/1997 a 540/2004.
1. Do materskej školy sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili päť rokov veku dieťaťa.
2. Do materskej školy sa prijímajú deti
s odl oženo u povi nno u ško lskou
dochádzkou.
3. Do materskej školy sa prijímajú deti
vo veku od 3 rokov zamestnaných rodičov.
4. Do materskej školy sa prijímajú deti ,
ktoré dovŕšili tri roky veku dieťaťa.
Prihlášky do predškolského zariadenia
na nasledujúci školský rok sa podávajú
v marci kalendárneho roka.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí do materskej školy oznámi
riaditeľka rodičom do 30 dní odo dňa
podania prihlášky.
Poplatky za pobyt deti v MŠ
Školné na j edno dieťa je 250 .- Sk
mesačne
Stravná jednotka na jeden deň 28.- Sk
plus 5.- Sk réžia na deň.
Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť
svoje dieťa do MŠ, môžu si vyzdvihnúť
prihlášku v MŠ na Sokolskej ulici, počas
pracovných dní už od 1.3.2005.
Žofia Rajniaková,
riaditeľka MŠ v Strečne

Prvá pltnícka
a raftingová
spol. s r.o.
Strečno

Príjme
väčší počet pltníkov
Finančne zaujímavá
a sezónna pracovná príležitosť pre
študentov, zmenárov, nezamestnaných
a pod.
Predpoklady:
vek nad 18 rokov
dobrý zdravotný stav
komunikatívnosť
Znalosť AJ, NJ vítaná
Info:
Tel.: 0907 196 999
Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Fašiangy, Hromnice a pôst
Skončili sa krátke fašiangy a v súčasnosti
prežívame 40-dňové pôstne obdobie. Keď
vyslovíme slovo fašiangy, vybaví sa nám
obdobie od Troch kráľov po Popolcovú
stredu. Toto obdobie nemá pevný dátum.
Závisí od dátumu Popolcovej stredy a teda
od Veľkej noci. Termín Veľkej noci sa
vypočíta tak, že sa v kalendári vyhľadá,
kedy je mesiac v splne prvýkrát po prvom
jarnom dni, čiže 21.marci.Veľká noc
začína poto m v piat ok po takto
vypočítanom splne. Dátum Popolcovej
stredy vznikne odpočítaním štyridsať dní
od Kvetnej nedele. Fašiangy sú obdobím
ho jnost i, vesel ost i, zábav, pleso v,
karnevalov.
Cez víkend a v utorok pred Popolcovou
stredou sa ko najú spri evody maškár,
bursovníkov, či turoňov, pochováva sa
basa. Maškary majú masky podľa
miestnych t radí cií. Cho dia od domu
k domu a dostávajú odmenu: slaninu,
vajíčka, šišky, pálenku, peniaze. Fašiangy
sú obdobím zabíjačiek. Jedáva sa hojne
mäso, pečie sa pečivo smažené na masti.
Vznik fašiangov ovplyvnili pohanské
slávnosti, ktorými človek prekonával krutú
zimu a tešil sa na príchod jari. Slovo
karneval pochádza z latinčiny. Carne vale
znamená mäso zbohom!. Karneval je teda
rozlúčka s obdobím hojnosti. Fašiangové
ľu dové zvyky sa udržu jú v cel om
kresťanskom svete. Známe sú karnevaly
v Benátkach, Ríme, Nice. Najznámejší je
však karneval v Rio de Janeiro.
S 2.februárom sa spája kresťanský
sviatok Hromníc, čiže sviatok Obetovania
Pána. Sviatok nariadil pápež Sixtus III. asi
v strede 5.storočia. V našej Cirkvi sa ujal
asi v 7.storočí pod názvom Purificatio
Sanctae Mariae. Vo východnej liturgii má
tento sviatok názov „Stretnutie Pána“ na
pamiatku toho, že Simeon v dieťati Ježiš
rozpoznal Mesiáša a Pána. Evanjelium
nám hovorí: „Keď nadišiel pre nich, podľa
Mojžišovho zákona, deň očisťovania,
priniesli Ježiša do Jeruzalema, predstaviť
ho Pánovi ako predpisuje Pánov zákon.“
Teda: „P riniesli Ježiša do chrámu
predstaviť ho Pánovi, ako predpisuje
Pánov záko n.“ Jeruzalemský chrám
predstavoval rajskú záhradu, v ktorej Boh
i člo vek prebývali v dôvernom
spoločenstve. Priviesť niekoho do chrámu
značí to, že ho uvádzame do spoločenstva
s Bohom. Predstaviť Pánovi znamená
uznať Božiu zvrchovanosť nad darom,
ktorým je dieťa a ukázať Bohu radosť
a vďačnosť za tento dar, ako aj voviesť
dieťa do tajomstva viery.

Názov Hromnice sa zaužíval, pretože
v tento deň sa svätia hromničné sviece.
Pripomínajú veriacim blízkosť Máriinej
ochrany. Tradícia hromničných sviečok
pochádza pravdepodobne zo skutočnosti,
že v tento deň šli rímski veriaci a pútnici
v sviečkovej procesii ku bazilike Santa
Maria Maggiore. Tak, ako posvätenú
trojkráľovú vodu na Tri krále, si ľudia
odnášajú v deň Hromníc z kostola domov
po svät ené hro mničné sviečky. Sú to
sväteniny, ktoré udeľujú kňazi. Podobne
aj svätoblažejské požehnanie ľudu, či
značenie ľudu požehnaným popolom na
Popolcovú stredu.
Sväteniny sú Cirkvou stanovené posvätné
znaky, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na
prijatie ovocia sviatostí a posväcovať
rozličné situácie života /KKC 1677/.
Neudeľujú milosť Ducha Svätého na
spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi
pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú
na spol uprácu s ňo u / KKC 1 670 /.
Obsahujú vždy modlitbu, ktorú často
sprevádza stanovený znak, ako je
vkladanie ruky, znak kríža a pokropenie
požehnanou vodou /KKC 1668/.
Plameň hromničnej sviečky nám má
pripomínať predovšetkým potrebu byť
v Božej milosti a dôvere v Božiu lásku
k človeku. Svetlo viery osvecuje pokojom
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a radosťou z Božej prítomnosti aj tie
najťažšie chvíle v pozemskom putovaní
ľu dského živo ta a dáva i m zmysel
vzhľadom na konečné a trvalé dobro
človeka. Aj pri svätoblažejskom požehnaní
nám skrížené sviece pripomínajú potrebné
svetlo viery v Božiu pomoc. Svätého
Blažeja vzývali kresťania už v 6.storočí.
Začiatok pôst neho o bdo bi a j e pre
kresťana nastúpením na cestu duchovnej
obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji
proti nepriateľom spásy. Značenie ľudu
po žehnaným po pol om je vo nkajším
vyjadrením súhlasu s potrebou pokánia
v živote. Spočíva v úprimnosti uznania
svojich hriechov, v očistení sa z nich,
v zmierení sa s Bohom i s blí žnymi,
v stálom úsilí o nápravu spáchaného zla
a v konaní dobra. V ranom stredoveku
posýpali hlavy hriešnikov popolom počas
obradov pokánia. Popol je symbolom
pominutia všetkého stvorenia. Označuje aj
očistenie a budúce zmŕtvychvstanie. Táto
symbo lika j e správne pochopená
v modlitbe pri svätení popola: „Milostivý
Bože, ty nechceš smrť hriešnika, ale jeho
návrat na cestu spásy...“
„Bdejte a modlite sa!“ Tento Kristov
príkaz platí v každých časoch. Príjmime
ho v poslušnej pokore a buďme ochotní
uplatniť ho v konkrétnych skutkoch.
AM

Pizzeria
Alžbetka
Ul. SNP 121,
013 24 Streèno
041/5697 330
Pozývame Vás do PIZZERIE ALŽBETKA.
Ochutnajte rôzne druhy pizze, dobré pivo a kvalitnú kávu.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Otvorené denne
od 13,00 do 22,00, v nede¾u od 10,00 hod.
Rozvoz pizze v Streène zadarmo - 041/5697 330
50 miest na sedenie
možnos• organizovania spoloèenských podujatí
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s tromi podanými projektmi v minulom
roku, ktoré sledujú ďalšie skvalitňovanie
život a v obci , občiansku vybavenosť
a využitie obnoviteľných zdrojov energie.
Projekt I.
Kotolňa so spaľovaním biomasy
Predkladaný pro jekt ri eši výstavbu
centrálnej teplovodnej ko tol ne so
spaľo vaním bi omasy. Ko to lňa bu de
zásobovať teplom a teplou vodou objekty
KD, ZŠ a po dostavbe aj telocvičňu.
V projekte pôjde o výstavbu nového
objektu kotolne a skladu na uskladnenie
paliva. Obj ekt y budú post avené na
pozemku obce Strečno ako prístavba ku
KD.
Ako palivo sa bude využívať drevný
odpad z píl a drevné štiepky.
V centrálnej teplovodnej kotolni bude
inštalovaný teplovodný kotol o tepelnom
výkone 500 kW, s účinnosťou 80%.
Predpokladaná ročná spotreba drevného
odpadu je 355,547 t, výhrevnosť 10,5 MJ/
kg. Palivo bude upravované štiepkovačom
na drevné štiepky. Sklad štiepkov bude pri
kotolni.
Cieľ projektu je v súlade s Programom
ho spodárskeho a sociálneho rozvo ja
Žilinského samosprávneho kraja: Napĺňa
tiež špecifický cieľ – zlepšenie stavu
enviromentálnej infraštruktúry definovaný
Priorito u
2 – E nvi ronmentál na
infraštrukt úra a jej Opatrení m 2 .2
Zl epšenie a ro zvoj infrašt rukt úry na
ochranu ovzdušia.
Realizáciou projektu sa rieši:
- využitie drevnej biomasy v danom
regióne
- zníženie emisií skleníkových plynov,
najmä CO2
- využitie drevného odpadu z domácností
a prevádzky píly
- zníženie množstva vývozu komunálneho odpadu z domácností a prevádzok
v obci
- zníženie nákladov na vykurovanie troch
objektov
- zvýši celkové povedomie o využívaní
alternatívnych zdrojov energie
- ideálna poloha umiestnenia troch budov
v okruhu 50 m
- vyu žiti e o bno viteľného zdro ja, u
ktorého nehrozí jeho vyčerpanie
- zníženie závislosti SR na dovoze palív
Projekt II
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Ci eľo m pro jektu je rekonštrukcia
miestnych komunikácií. Projekt svojou
náplňou zo dpo vedá poži adavkám
Opatrenia 3.4 Rekonštrukcia a rozvoj
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Projektové zámery

obcí.
Prioritou je rekonštrukcia troch hlavných
miestnych komunikácií:
Ul. 1. mája, Ul. 28. októbra, Záhradná,
ktoré sú projektovo pripravené.
Ri ešenia svoj im obsaho m, progresí vno sťou a súčasne zabezpeču jú
komplexnosť výstavby. Zahŕňajú tiež:
- úpravu verejných plôch
- rekonštrukciu a výstavbu chodníkov
- úpravu a budovanie plôch a zariadení
verejnej zelene v intraviláne obce
Tieto aktivity sú v projekte navzájom
previazané a tvoria nevyhnutnú súčasť
fi nál neho pro duktu – výstavbu
a rekonštrukciu komunikácií zodpovedajúcu pot rebám a poži adavkám
predkladateľa.
Projekt III
Nadstavba a stavebné úpravy objektu
Základnej školy v Strečne
Nadstavbou a stavebnými úpravami sa
zachováva pôvodný účel objektu, zvyšuje
sa jeho kapacita bez extrémnych nárokov
na no vý záber po ľno hospo dárskeho
pôdneho fondu s využitím jestvujúcich
inžinierskych sietí a rozvodov.
Po realizácii nadstavby a stavebných
úprav sa podľa tohto projektu zvýši
kapacita pre ď alších 2 54 žiakov –
zriadením 8 nových tried v podkroví.
Počíta sa s vytvorením 6 – tich tried
špecializovanej výučby s dvoma triedami
klasickej výučby na tomto podlaží.
Projekt predpokladá zvýšenie kapacity
ZŠ v Strečne zo súčasných max. 345
žiakov na 599 žiakov (t.j. plus 254 žiakov),
bez zmeny pôvodne zastavanej plochy.
---------------Rámco vá informácia o podaných
projektoch je v tejto etape iba náčrtom
investičných zámerov, ktoré projekty
obsahu jú. V prípade prijatia budeme
informo vať
o každom
z ni ch
komplexnejšie.
Prijatie každého z uvádzaných projektov
by bolo ďalším krôčkom rastu obce.
Vyhlasovatelia a poskytovatelia financií
úspešným projektom sú v prevažnej miere
mi nisterst vá resp. nimi poverené
implement ačné organizácie. Projekty
predkladané samosprávami sa vzhľadom
na požiadavku finančnej spoluúčasti, ktorá
sa po hybuj e o d 5 do max. 25 %
investičných nákladov stávajú v prípade
prijatia i pri relatívne vysokých nákladoch
oveľa reálnejšími. Preto je táto forma
ri ešenia základných i nadstavbových
plánov rozvoja obcami veľmi využívaná,
čo vedie k výrazne väčšiemu počtu

projekto v a o veľa vyššej úhrnnej
požadovanej finančnej čiastke, ako je
vypísaná a uvoľnená vyhlasovateľom –
ministerstvom.
Preto treba opätovne zdôrazniť, že sa
jedná o nenáro kovú formu štátneho
príspevku. Záleží na spracovaní každého
projektu, jeho ú plnosti , zdôvodnení
a následno m posúdení
významu
v kontexte regio nál nych ako aj
celospoločenských potrieb a možností. To
znamená, že i vyššie uvedené projekty,
nech sa nám javia z nášho lokálneho
pohľadu ako zásadné s mierou potreby
najvyššou, ešte neznamená, že po ich
ko misionálnom zhodnotení dôj de
k schvál eniu. Veríme však, že
pokračovanie snáh vedenia obce týmto
spôsobom zabezpečovať jej ďalší rast
bude aspoň v jednom prípade posúdený
kladne. A pretože ministerstvá vyhlasujú
výzvy na predkladanie proj ekt ov
pravidelne a dokonca umožňujú určité
nedostatky proj ektov odstrániť je tu
vlastne šanca, že v dôjde i na tie, ktoré by
prípadne v prvom kole neuspeli.
/pa/

Dôchodcovský
ples
Jednota dôchodcov Slovenska MO
Strečno usporiadala 29. januára 2005
v poradí už 9. ples. Tak ako po iné roky,
aj tento deviaty pripravovali členovia
klubu svedomito, s láskou, so snahou
vytvoriť príjemné prostredie a hlavne,
aby plesajúci aspoň na chvíľu zabudli
na každodenné starosti. Do tanca hrala
tie ž už známa hudobná skupina
TIMEX. Okrem krátkeho programu
bola pripravená aj bohatá tombola, za
ktorú organizátori ďakujú pani Ivete
Pratakovej, Ing. Dane Barčíkovej, Otílii
Kadašiovej, Cyrilovi Hanuljakovi,
Anne
Ba roš incovej,
Kataríne
Obertovej, Ľubomírovi Bukovinskému,
Anne Brezovskej, Anne Cigánikovej,
Petrovi Tavačovi, Pavlovi Kopáskovi,
Helene
Obe rtove j,
Ma rianovi
Šipčiakovi, Pavlovi Pristachovi st.,
Petrovi Sobčiakovi st., Jarke Bielikovej,
J arke Trha nč íkove j, Miroslavovi
Tarabovi a všetkým našim členom.
Už dnes pozývame všetkých, ktorí
majú radi hudbu, tanec, spev a dobrú
náladu na náš jubilejný 10. ples, ktorý
sa bude konať v januári 2006.
Výbor JDS MO Strečno
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OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko

BIELA
O tom, že farby vyjadrujú hlboké stavy
ľudskej duše sa môžeme presvedčiť aj pri
bielej. Podstatu farby vyjadríme, keď ju
chceme opísať deťom: „Žltá ako slnko,
zelená ako tráva, biela ako sneh“. V týchto
jedno duchých slovách j e vyjadrený
archetyp, ktorému rozumie dieťa i dospelý.
Biela otvára v mysli ľaliové lu pene.
Kráľovná v rozprávke o Snehulienke sa
zahľadí na sneh a práve jej čistá duša
zatúži po dievčatku s pleťou bielou ako
sneh, perami červenými ako krv a vláskami
čiernymi ako eben. Sneh je tu zosobnením
morálnej čistoty, červená obety a čierna
smrti.
Všetci sme zažili pocit, keď začne prvý
raz snežiť. Hoci sneh je studený, pri
pohľade na prvý páper nám hruď zaplaví
zvláštne *teplo *. V tej to chvíl i sa
nepozeráme na bielu ako na farbu, ktorá
evokuje chlad, ale vnímame jasný morálny
pocit, kedy z neba padá *čistota*. Ak sú
Vianoce zasnežené, hodnotíme ich ako
pekné. Bol krásny stromček, darčeky ale...
nebol sneh. Teda nebolo až tak „čisto“,
hoci všetko bolo poriadne vyupratované.
O koľko by bolo ukrátené naše duševné
prežívanie bez bielej... Predstavte si, aký
nádherný, dušu napĺňajúci obraz musí
zažívať dospelý Afričan, keď prvý raz
zažije sneženie a je zdola, zhora i zboku
úplne obklopený bielou...
Práve v týchto dňoch sa poriadne potíme,
kým o dhadzujeme sneh
z chodníkov.
Ale morálnosť bielej za to
rozhodne stojí. Každý rok
nám znova dokazuje, že
patrí na paletu našej duše.
om

Milí priatelia,
novinkou v OKU SRDCA je, že sa
budeme pravidelne stretávať s nádherným
fenoménom: s FARBOU. Pre fyzika sú
všetky farby rovnaké, odlišujú sa iba inou
vlnovou dĺžkou. Umelci sa však farieb
dotýkajú citlivejšie, majú svoje modré, či
ružové obdobia, kt oré korelujú s ich
hlbokými životnými etapami. Niektorí
z nich v sebe životne niesli jedinú farbu,
ktorú povýšili nad tie ostatné. Napríklad
Tizian miloval ohnivú červenú. My sa
najskôr zahĺbime do BIELEJ, ale verím,
že každý z vás si v budúcich číslach nájde
farbu, ktorá oslovuje jeho dušu.
Farby sú vlastne tóny, ktoré majú tak
nesmi erne vysokú frekvenciu, že ich
nemôžeme počuť. Zvyčajne sa zoraďujú
do kruhu, v ktorom jeden odtieň
harmo ni cky prechádza do
dru hého . Farby proti ľahl ých
dvojí c / modrá a žlt á/ majú
opačné charaktery a vlastnosti.
Z nečinného ,
neu trálneho
chovania sa bielej k ostatným
farbám vyplýva jej samostatné
umiestnenie v kruhu farieb. Je
položená do jeho stredu.
Tu mi prichádza na um analógia
z diela Givanniho Pica, grófa
Oliver Šupej 6.B.

NEZBEDNÍK
Žil raz jeden nezbedník,
malý biely kúzelník.
Vyblednutý ako stena
hrabe sa on v kope sena.
Čo tam robí? Kúzlo hľadá.
Aby z nezbedníka stal sa chalan.
Darmo hľadal v podkroví,
našiel iba podkovy.
Hľadá aj za veľkým múrom
našiel iba Micu s Murom.
Až vo veľkej záhrade
našiel kúzlo záhadné.
Odčaroval nezbedníkov
a on sa stal kúzelníkom.
••• ••••• •••• ••••• •••
Mariánka Repáková 6.B.

LABUŤ
Odlieta labuť od nás
no na jar ju vidíme zas.
Vo vode si krásne pláva
vo vzduchu zas krídlom máva.
Keď nastane jar,
z teplých krajín,
s mláďatami, poletí nad kraj.

5. strana
z Mirandolly. Filozof vo svojej „Reči“
ho vorí o chráme Najvyššieho, kto rý
nadpozemské sféry vyzdobi l duchmi,
éterické sféry oživil večnými dušami,
materiálne a úrodné časti dolného sveta
zaplnil živočíchmi. Keď Umelec dielo
dokončil, želal si, aby tu bol niekto, kto
by rozumom posúdil zmysel tohto diela a
obdivoval jeho krásu. Všetky miesta však
už boli zaplnené. Ale nebolo by primerané
Ot covej Všemohúcnosti, aby pri
poslednom diele svojho Stvorenia zlyhal.
Stvoril človeka, pre ktorého však nezostalo
žiadne miesto. Vtedy sa rozhodol, že ten,
ktorému nemohol dať nič, bude mať
všetko, čo vlastnia jednotlivé stvorenia.
A postavil človeka do stredu Sveta.
om

••• ••••• •••• ••••• •••
Kristínka Kubičková 5.B.

NAJČISTEJŠIA FARBA
JE BIELA
Raz ráno som vstala. Išla som sa umyť
a učesať. Mama ma zavolala dole, nech sa
idem naraňajko vať. Bol deň pi ato k,
po sledný deň, kedy i deme do škol y.
Nemala som chuť na nič. Dokonca ani na
horalku. Zobrala som tašku na plece
a kráčala som do školy. O chvíľu začal
fúkať po riadny vietor a neskôr malé
drobné biele chumáče. Boli to snehové
vločky. Jedna mi spadla do oka a ŠUP!
Ocitla som sa v inom svete. Bol to svet
plný bieleho snehu. Snehuliaci tam žili ako
ľudia a sneh chutil ako biela čokoláda.
Bolo to nádherné miesto. Až o pár metrov
ďalej som zbadala čierny fľak. Ten sa stále
zväčšoval. Spýtala som sa snehuliakov, čo
znamená tá čierna guľa. Odpovedali mi,
že ich veľmi bolí hlava a že nemôžu
dýchať. Z nášho sveta vyparujú autá
chemikálie, z komínov ide dym... „To sme
zavinili my. Musím tomu nejako zabrániť,“
povedala som si v duchu.
Aneta sa veľmi snažila, ale ľudia jej
neverili. Niektorí robili tak, iní zasa onak.
U snehuliakov sa škvrna sa zmenšovala.
A to je to najhlavnejšie.
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• • • Fašiangy - Turíce... • • •

Malvínka Kučerová 4.B.

O MUŠLIČKE
Kde bolo tam bolo, za siedmimi morami,
kde bolo ôsme more, v hlbinách tohto
ôsmeho mora žila malá mušlička. Tá
mušlička bola biela ako soľ v mori. A preto
tam aj bývala.
Raz, keď sa ponáral j eden chl apec,
vylovil si túto bielu mušličku. Mušlička sa
zo začiatku hnevala, ale potom si zvykla.
Bolo jej u chlapca v akváriu tak dobre.
Raz, keď si ju chlapec zobral do rúk, tak
mu zi šlo na u m, že môže mušličku
nafarbiť. Rozmýšľal, rozmýšľal, akú farbu
jej dať, aby bola pekná. Tak si vybral šesť
krásnych farieb. Bo la to červená,
oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová.
Boli to všetky farby dúhy a mušlička bola
tiež ako dúha. A keď sa pozrela do skla
svojho akvária, kde bývala, bola taká
šťastná.
A odvtedy sú mušle farebné. Kto vie?
Možno sa niekedy nájde aj naša malá
dúhová mušlička. A možno že jej farby
vybledli, a tak je biela.
Prečo je cukor dobrý?
* osladí nám kávu, čaj aj kyslé
* lebo je v peknej cukorničke
* kakao je zlá vec, lebo škodí
Čo by sme robili,
keby sme nemali cukor?
* káva by bola horká
* jedli by sme všetko slané
* ježibaba by nemala sladký domček, ale
kyslý
Je dobrá soľ?
* je zdravá, aj škodlivá, keď je sama
* soľ je vzácna, lebo ju berieme zo skaly
v bani
Koľko by mal človek jesť
cukru a soli?
* málo, lebo všetkého veľa škodí
predškoláci MŠ Strečno
Ďakujeme riaditeľke ZŠ v Strečne p.Ľ.
Ilovskej a učiteľom budúcich prvákov
p. Kapitulčínovej a Brűnnovej za to, že
zo dpovedne zo rganizovali „Zápis do
prvého ročníka ZŠ.“ Poďakovanie patrí aj
deťom 4-tých tried, ktoré svojou snahou
prispeli k príjemnej atmosfére. V deťoch
tento zážitok zanechal dobré spomienky, na
školu sa tešia, a to je hlavné.

Aj tút o pi eseň deti
Ma tersk ej ško ly v
Strečne dôverne poznajú. Už viackrát sme
písali o tom, že sme
jedn a z má la škô lok
v okolí, ktorá podporuje a rozvíja ľudové
tradície. Nájsť a spoznať niektoré z nich nie
je až také ťažké. Ťažšie
je si i ch ud rži avať
a tradovať. Veď o tom
to je. A t ak má me
tradíciu Mikuláša či návštevu Lucie v MŠ,
Vianočnú tradíciu- koledovanie po dedine.
Ka ždo ro čne kresl íme a ro zn áša me
vianočné pozdravy, ktorých pre ľudí v obci
urobíme viac než dvesto. Zvykli sme si tieto
pozdravy roznášať po dedine a rozposielať
Veronika Moravčíková 6.B.

BIELA ROZPRÁVKA
Za bielymi horami, za bielymi dolami
st álo veľké Bi ele kráľovstvo. Ľudia
v tomto kráľovstve videli iba bielu farbu
a keďže bo li obko lesení obrovskými
bielymi horami, nevedeli, že všade vo
svete je veľa farieb. Kráľ tohto kráľovstva
mal dcéru, kt orú po menoval Biela
princezná, lebo bola belšia ako ostatní
ľudia v kráľovstve. Ona však bielu nemala
rada a raz za čas aj omdlela, lebo sa jej
hlava krútila z toľkej bielej. Zdalo sa, že
kráľ si pokojne vládne, ale v skutočnosti
stále rozmýšľal, ako zbaviť kráľovstvo
bi elej. Raz zašiel k vešti ci a tá mu
povedala, že ak chce zachrániť kráľovstvo
od bielej, musí niekto skočiť presne do
stredu krátera Bielej sopky. Kráľ to dal
hneď vyhlásiť. Dobrovoľníci si nosili
všelijaké prístroje na meranie, ale nič
nepomohlo.
Ak neskočili presne do stredu, ostali
uväznení v sopke. Neúspešných pokusov
bolo čoraz viac. Kráľ bol zúfalý. Rozhodol
sa, že skočí aj on. Nedoniesol si žiadne
meradlá, len tak bezhlavo skočil.
Zatvoril oči, ale hneď ho čosi vyhodilo
do bielej trávy, ktorá rástla na okraji sopky.
Potom sa zrazu oslobodili všetci neúspešní
dobrovoľníci. A nakoniec sopka vychŕlila
farebný prášok a t en sa rozsypal po
kráľovstve. Zrazu boli v kráľovstve farby.
Ľu di a u ž neboli bi el i, prasatá bo li
sl abo ružové, kuri atka žlté a Biela
princezná už nebola biela a neodpa-dávala.
Svojho kráľa ľudia oslavovali a nakoniec
sa im podarilo cez hory si prebúrať cestu
do sveta.

cez naše deti a ich starých rodičov aj do
iných škôlok a škôl v okolí Žiliny. Opäť
nacvičujeme ľudové pásmo v ľudových
krojoch. K handrovým bábikám pribudli
chlapcom drevené koníky, na ktorých môžu
cválať. S týmto ľudovým pásmom sa
chceme prihlásiť do folklórneho festivalu
ma tersk ých
šk ôl pod n ázvom
„Kolovrátok,“ kto rý sa bude konať
v Žiline pod záštitu Matice slovenskej.
Bude to už tretí ročník, na ktorom sa
podieľame organizačne, no tentoraz by
sme radi vystúpili a zaspievali. Bude to
chci eť ešte veľa snahy a odvahy, aj
podpory od rodičov, aby sme sa mohli
postaviť pred širokú verejnosť. Chcem sa
obrátiť na ľudí, ktorí majú doma staršie
zb orn ík y ľ udo vých piesní , hier,
prekáračiek, alebo divadelných scénok,
môžu nám takýto materiál poskytnúť do
MŠ . M ôžu t o b yť aj st aré ľ udo vé
ka len dáre, sta ré ľud ové ro zprávk y.
Budeme Vám za ne veľmi povďační. Ale
ab y sme neodb ehl i veľ mi ďa lek o,
nesmi eme zabu dnú ť n a F ašian gy
a karneval, ktorý majú deti ešte v živej
pamäti. Konal sa 8.februára. Cez víkend
mali deti možnosť vidieť priamo v obci
„maškary“ čo ich prirodzene naviedlo
k tomu, aby sa aj o ny obl iek li do
žartovných masiek. Deti veľmi rady berú
na seba oblečenie a vžívajú sa do iných
podôb. Radosti a veselosti bolo viac než
dosť. Nakoniec sa masky tak pomiešali,
vymenili si časti oblečenia, že sme nevedeli
či je to psík, alebo mačka, alebo či je to
princezná alebo krásny motýľ. Oceňujeme
aj to, že deti sa vedia podeliť, požičať si
veci a nie sú sebecké. Ďak ujeme
ma mičkám, k toré nám pripravi li
pohostenie, a tak spríjemnili tento veselý
deň. Uvažujeme o tom, že sa pokúsime túto
tradíciu oživiť niečím novým, ale to až na
budúce Fašiangy.
Ľubica Kučerová a kol. MŠ

8. STRANA

1/2005

Rozvoj lyžovania v STREČNE
História lyžovania v našej obci siaha už
niekoľko desaťročí dozadu. Prvým takým
priekopníkom a organizátorom lyžiarskych pretekov bol p. Jozef Mydlo. Bolo
to ešte koncom šesťdesiatych a začiatkom
sedemdesiatych rokov. Vlek sme v tých
časoch ešte nemali žiadny, a tak si musel
každý vyšliapať trať po svojich. Preteky
sa konali v doline Lacková a na Skalke pri
sal aši. Už v tých časoch bol záu jem
o lyžovanie veľký, ale vzhľadom na
nedostatok kvalitnej výstroje sa tomuto
športu nemohli venovať všetci, ktorí mali
o to záujem. Až začiatkom sedemdesiatych
ro kov začalo u nás svo ju či nno sť
organizo vané lyžovanie zalo žením
lyžiarskeho oddielu pri vtedajšej TJ.
Bo la to po merne veľká skupi na
nadšencov, ktorá sa pustila do práce
s obro vskou chuťo u vybudovať trať
s vlekom a príslušným vybavením. To sa
už ale všetko začalo v terajšom stredisku
na Ostredku. Prvý vlek, kto rý tu bol
postavený, bol malý háčkový vlek, ktorý
bol v polovičke svojej trasy lomený do 80 0
uhla. Motor bol napájaný z diesel agregátu.
Veľká časť materiálu a súčiastok bola
vyrobená tak povediac na kolene. Bola to
dosť náročná prevádzka, ale už tu bol prvý
náznak t oho, že lyžiarst vo tu má
budúcnosť. V roku 1986 za spolupráce
vtedajšej okresnej správy cestovného
ruchu sa nám konečne podarilo postaviť
prvý lyžiarsky vlek, ktorý bol na tú dobu
na celkom dobrej úrovni. Súčasťou tejto
stavby bola ja elektrická prípojka vedená
káblo m v zemi od po sledného stĺ pa
vzdušnej li nky až na Ostredo k. Na
budovaní mali zásluhu hlavne zakladatelia
oddielu, za ktorých spomeniem mená, ako
Kamil Oberta, Tomáš Klocáň, Kamil

Ilovský, Jozef Janus, Štefan Oberta, Peter
Sopčiak, Vlado Piovarči, Ivan Melo, Gusto
Muráň, Jano Oberta, Silvester Trnovec,
Zdeno Vostárek, ale aj mladšia generácia,
ako Jano Kučera, Pavol Bukovinský,
Braňo Oberta, Jaro Kadaši, Štefan Hliník
a mnoho, mnoho ďalších.
Po roku 1989 došlo k reorganizácii
športových klubov, a tak sme i my museli
prist úpi ť k zaregist rovani u nového
samostatného klubu pod názvom Lyžiarsky
oddiel Javorina Strečno. Do vedenia boli
zvolení ako predseda Pavol Bukovinský,
po dpredseda
Silvest er
Trnovec
a hospodárka Irena Janusová. S niektorými
zmenami pracuje oddiel až dodnes. Naša
činnosť je celoročná, to znamená, že mimo
lyžiarsku sezónu pracujeme na opravách
zariadení, úpravách a kosení svahu, ale aj
ako spoluorganizátori rôznych masových
športových a turistických podujatí, ako sú
Beh oslobodenia, Výstup na Javorinu,
zájazdy na psie záprahy a rôzne turnaje.
V zime je to hlavne prevádzka vleku,
lyžiarske kurzy a lyžiarske preteky.
V minulom roku nám obecný úrad zakúpil
pásový snežný stroj- ratrak, ktorý nám
pomáha pri úprave svahu, a tak môžeme
po núkať vyšši u kvalit u slu žieb.
V súčasnosti sú však nároky ďaleko vyššie,
a preto sme sa rozhodli v spolupráci s OÚ
dať vypracovať štúdiu na vybudovanie
veľkého
lyžiarskeho
st rediska
s kompletnými službami, ktoré by bolo
konkurencie schopné širokému okoliu
a boli by lákadlom pre ďaleko vyšší počet
návštevníkov. Realizácia tohto projektu by
bola obrovským prínosom či už pre obec,

SAMI ROZHODNITE, KTO
POTREBUJE VAŠE DANE
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B/ 250,00 Sk ,ak daňovník je právnická
osoba.
Ak st e sa ešte nerozhodli a chcete
podporiť rozvoj mládežníckeho futbalu
v Strečne, môžete tieto 2% darovať práve
FUTBALOVÉMU KLUBU STREČNO,
IČO: 69400606 Právna forma – nezisková
organizácia
Tl ači vo si mô žet e vyzdvi hnúť na
Obecnom úrade v Strečne alebo stiahnuť
z internetu www.rozhodni.sk
Všetkým, ktorí sa nám rozhodnú darovať
2%, ďakujeme.
Futbalový klub Strečno

BEH OSLOBODENIA
Športová komisia pri OcÚ v Strečne
oznamuje , že XXI. ročník Be hu
oslobodenia Strečna sa bude konať
24.apríla 2005 so štartom o 13,00 hod.

ale aj pre samotných občanov. Rozšírením
služieb a vybudovaním infraštruktúry by
sa tak zvýšila v našej obci zamestnanosť
aj v zimných mesiacoch a tiež i celkové
príjmy našich občanov.
Verím, že sa nám to v dohľadnej dobe
podarí k spokojnosti nás všetkých. Dnes,
keď žij eme v dobe plnej st resov
a naháňania, trávenia času pri počítačoch
a televízoroch, je priam nutné, aby sme sa
starali aj o svoje zdravie. No a lyžovanie
v krásnej prírode, ktorá u nás bezpochybne
je, je na to priam ideálnym spôsobom.
Pavol Bukovinský, predseda LO

Moderné deti...
Stalo sa to na začiatku zimnej futbalovej
prípravy. Na prvom stretnutí futbalistov
po zimnej prestávke bola treskúca zima..
Po prvom ľahkom tréningu sa hráči zišli
opäť v šatni a sŕkali horúci čaj. Keďže
v tom čase prišlo aj niekoľko chlapcov
z nášho žiackeho družstva , pritúlili sme
aj ich do šatne a pozvali na čajík.
Predseda FK najprv privítal hráčov
a povedal pár slov na úvod. Potom ho
nasledoval starosta obce a za ním dostal
slovo i hlavný tréner , ktorý predniesol
svoju víziu na zimnú prípravu. Potom
nasledo vala pri ateľská debat a medzi
hráčmi. Tu zrazu podišiel ku mne malý útly
chlapec s veľkou čiapkou na hlave ,a spýtal
sa ma :
„Ujo a kde sú zástupcovia hráčskych
odborov?“ Zostal som ako omámený a
nevedel so m mu odpovedať. NHL
zanechala stopy už aj na našich deťoch.
Štefan Tavač

Návrat rodáka
Druhý februárový deň bol pre náš futbal
významný z toho dôvodu, že
sme po vzájomnej dohode
podpísali zmluvu o prestupe
hráča nášho rodáka Jarka
Trhančí ka . V čase svoj ej
najväčšej
sl ávy
bol
ospevovaný ako
„Spidy Gonzáles „ alebo “
malá mot oro vá myš“. Po
rô znych futbalových peripetiách by chcel naj mä
z rodinných dôvodov (prírastok do rodiny) zakotviť
tam, kde sa naučil futbalovú
abecedu.
Veríme, že jeho skúsenosti nám pomôžu
v našich záchranárskych prácach v jarnej
časti V.ligy.
Takže vitaj Jarko!
Na snímke: Jaro Trhančík a tréner
Dušan Zajac, krátko po podpísaní zmluvy.
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Kaderníctvo

Pozývame Vás do novootvoreného
kaderníctva na ul. Sokolská (budova
MŠ Strečno)
pondelok voľný deň
utorok
8,00-12,00 14,00-18,00
streda
8,00-12,00 14,00-18,00
štvrtok
8,00-12,00 14,00-18,00
piatok
8,00-12,00 14,00-18,00
sobota
objednávky
nedeľa
voľný deň

Modelácia
gélových nechtov
Výhodná cena!
Objednávky na tel. č. 0907 698 385
F utba lo vý klub Strečno týmto
ďakuje všetkým sponzorom, ktorí
nám pomáhali počas roku 2004 pri
organizova ní
majstrov ských
zápasov, ako i osláv 80. výročia
založenia futbalu v našej obci. Ďalej
ďakujeme i všetkým funkcionárom,
tréne ro m ,vedúcim mužstiev
i hráčom za vynaloženú prácu pri
našom futbale a taktiež obecnému
úradu za finančné zabezpečenie
chodu nášho klubu.
P rajeme Vám všetkým úspešný
a radostný rok 2005.
Výbor FK Strečno

Rozpis futbalových súťaží 2004/2005 – jar
Žiaci - III. liga sk. A
14. kolo – 26. 3. 2005
Strečno – Raková
15. kolo – 2. 4. 2005
Strečno Čierne
16. kolo – 9. 4. 2005
Staškov – Strečno
17. kolo – 16. 4. 2005
Strečno – Radoľa
18. kolo – 23. 4. 2005
Korňa – Strečno
19. kolo – 30. 4. 2005
Strečno – Bytča
20. kolo – 7. 5. 2005
Závodie – Strečno
21. kolo – 14. 5. 2005
Strečno – Turzovka
22. kolo – 21. 5. 2005
Makov – Strečno
23.kolo – 28. 5. 2005
Strečno – Skalité
24.kolo – 4. 6. 2005
Svrčinovec – Strečno
25.kolo – 11. 6. 2005
Strečno – Veľké Rovné
26.kolo – 18. 6. 2005
Rajec – Strečno
Hracími dňami u žiakov je sobota podľa
rozlosovania. Začiatky zápasov – starší
žiaci o 10,00 hod. a mladší žiaci o 12,00
hod. Výnimky – Korňa nedeľa o 10,00
a 12,00 hod.

Rozhovor s trénerom FK Strečno p. Zajacom Dušanom
• Ako hodnotíte vystúpenie nášho Áčka
v jesennej časti?
IV.kôl pred koncom jesennej časti som
bo l o slo vený, aby so m prevzal naše
mužstvo trénovať. Po zvážení všetkých
okolností a nástrah, ktoré na mňa čakali
som sa rozhodol, že to skúsim. V hlave
som mal však myšlienku, že ak prehráme
i zápas v Belej, ocitneme sa na konci
tabuľky. Zápas sme však vyhrali 5:1.
Až vtedy som si uvedomil, čo znamená
futbal v Strečne pre našich fanúšikov.
Potom sme doma pokorili Rosinu 4:1.
Neskôr prišiel skrat v podo be prehry
z lídrom súťaže Oščadnicou 3:0. Nato sme
uhrali tri remízy za sebou, hlavne mrzia
tie dve doma, kde víťazstvá boli na dosah.
• Takže ste spokojný ?
Ja ako tréner samozrejme nemôžem byť
spoko jný s výsledkami, a teda ani
s postavením v tabuľke. Mužstvo sa musí
posilniť a skvalitniť prístup všetkých
hráčov k svojim hráčskym povinnostiam.
• Takže práce vyše hlavy, ako teda začala
zimná príprava?
Do zimnej prípravy sa zapojilo 20 hráčov,
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(z toho štyria dorastenci A. Kopásek
M.Sokol ovský ,M.Beháň ,I. Mel o)
Čakáme ešte na príchod našich vojakov
R. Kána a brankára M. Hrušku . Začali
sme t rénovať v polo vici januára.
Vzhľadom na to, že nemáme telocvičňu,
využívame okolité terény. Dúfam ,že o rok
už budeme využívať i našu telocvičňu , na
čo sa všetci tešíme. Zohrali sme už aj dva
prípravné zápasy , a to s Vrútkami doma
sme zvíťazi li 4:3 . Tu by som chcel
poďakovať OPS Strečno za ohrnutie snehu
na pomocnom ihrisku. Na tomto zápase sa
zišlo 22 chlapcov a bol som rád, že si mám
z čoho vyberať. Nastúpili postupne všetci.
V ďalšom zápase v Bánovej sme z „B“
mužstvom zvíťazili 3:0.
Počas nastávajúcich víkendov odohráme
ešte tri prípravné zápasy ,a to s Bánovou ,
Stráňavami a Sučanmi. Potom sa už len
sústredíme na doladenie formy na začiatok
jarnej časti súťaže V.ligy.
• Ako je to teda s posilnením kádra ?
Už dlhšie pracuje výbor na prestupe
hráča Ľ.Belku, ktorý má enormný záujem
hrať u nás. Prestup sa stále rieši a čakám

Dospelí – V. liga
Dorast – IV. liga
14. kolo – 27. 3. 2005
Strečno – Varín
dospelí
15,00
Strečno – Rajec
dorast
12,30
15. kolo – 3. 4. 2005
Rajec – Strečno
dospelí
15,30
Krás.n/Kys.- Strečno dorast
13,00
16. kolo – 10. 4. 2005
Strečno – Raková
dospelí
15,30
Strečno – Rabča
dorast
13,00
17. kolo – 17. 4. 2005
Predmier – Strečno dospelí
16,00
L. Hrádok – Strečno dorast
13,30
18. kolo – 24. 4. 2005
Strečno – Trnové
dospelí
16,00
Strečno – Rudina
dorast
13,30
19. kolo – 1. 5. 2005
Strečno – Skalité
dospelí
16,30
Strečno – D. Hričov dorast
14,00
20. kolo - 8. 5. 2005
Teplička – Strečno
dospelí
16,30
Lisková – Strečno
dorast
14,00
21. kolo - 15. 5. 2005
Strečno – Belá
dospelí
16,30
Strečno – Belá
dorast
14,00
22. kolo – 22. 5. 2005
Rosina – Strečno
dospelí
17,00
Rosina – Strečno
dorast
14,30
23. kolo – 29. 5. 2005
Strečno – Oščadnica dospelí
17,00
Strečno – Zuberec
dorast
14,30
24. kolo – 5. 6. 2005
Makov – Strečno
dospelí
17,00
Košťany – Strečno
dorast
14,30
25. kolo – 12. 6. 2005
Strečno - St.Bystrica dospelí
17,00
Strečno - Štiavnik
dorast
14,30
26. kolo - 19. 6. 2005
K.N.M B – Strečno dospelí
17,00
Stráňavy – Strečno dorast
14,30
Schválené výnimky u dospelých nie sú
a u dorastu: Košťany – sobota UHČ
dospelých, L. Hrádok sobota o 14,00 hod.
ako to dopadne .Naše mužstvo však isto
posilní Jarko Trhančík .Dúfam že ma Jarko
nesklame a bude dobrým prínosom pre náš
futbal hráčsky a svojimi skúsenosťami. Z
hosťovania sa vrátil P.Dugovič a čakáme
na už spomínaných vojakov. Mrzí ma však
postoj nášho hráča J.Cigánika, ktorý
ohlásil prestup do Varína, s čím však ja
nesúhlasím.
•Takže aké sú Vaše ciele do jarnej časti?
Mojím hlavným cieľom je v prvom rade
udržať V.ligu v Strečne , umiestniť sa
v hornej časti tabuľky, kde nepochybne
patríme. Ďalej vytvoriť perfektnú partiu
chlapcov a u držať hráčsky káder po
hromade.
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OSTREDOK - LYŽIARSKE PRETEKY
Každoročne sa v zimných mesiacoch
konajú na rôznych miestach a na rôznych
úrovniach preteky v zjazdovom lyžovaní
a nie je tomu inak ani v našej obci.
Naše preteky robíme v rozsahu našej
obce, al e u ž sa nám prihl asu jú aj
jednotlivci z blízkeho okolia. Čo sa týka
kvality, myslím si, vzhľadom na možnosti,
aké máme, je to na celkom slušnej úrovni.
Kto robil pri podobných akciách, tak si
vie predstaviť, čo všetko obnáša pripraviť
takéto preteky, aby bol každý maximálne
spoko jný, či u ž pretekári , ale aj
návšt evníci, kt orí sa prídu pozrieť,
po vzbudiť, ale aj občerst viť. Je to
predovšetkým veľa hodín tvrdej driny, a to
všetko na úkor svojho osobného voľna
a ro diny. Je to však práca, ktorá nás
všetkých nadšencov lyžovania a zimných
športov baví , a pret o j ej tento čas
venujeme. Sme kolektív, ktorý je za tie
roky už celkom zohratý, a tak nie je

problém, aby sme organizačne takéto
preteky zvládli.
Tak ako každý rok, aj tento sme stanovili
dátum pretekov na termín, ktorý bol
ideálny, čo sa týka lyžiarskych podmienok,
ale aj samotného počasia. A tak sme sa
stretli v nedeľu 20. februára 2005 na
Ostredku v celku slušnom počte, tak aby
sme mohli o 13,30 odštartovať prvého
pretekára.
Na štart sa ich postavilo celkovo 44
v deviatich kategóri ách. Súťažilo sa
v obrovskom slalome na dve kolá, pričom
bo l zapo čít aný lepší čas. Mal i sme
možnosť vidieť aj niekoľko pádov, ktoré
vyzerali až hrozivo, ale našťastie sa to

obišlo bez vážnejších zranení. Môžeme
povedať, že preteky dopadli veľmi dobre
a kto sa ich zúčastnil, či už ako pretekár
alebo divák, môže so mnou súhlasiť.
Verím preto, že i v ďalších ročníkoch sa
budeme stretávať v takej dobrej pohode
a ešte vo väčšom počte ako to bolo tohto
roku. Je to zároveň príležitosť aj pre tých
skôr narodených, keď si môžu zaspomínať
na časy, keď i oni aktívne súťažili, ale
i podebato vať o tom, aké to bo lo
v samotných zači atkoch, keď bo lo
sú ťaženie v lyžovaní u nás ešte t ak
povediac v plienkach.
Lyžiarsky oddiel Javorina Strečno sa už
teraz teší na ďalší ročník pretekov a na
stretnutie s vami. Vďaka všetkým, ktorí
nám pomáhajú.
P. Bukovinský ml.

VÝSLEDKY PRETEKOV
MLADŠIE ŽIAČKY
Aneta Kubičková
Nelka Samcová
Marion Škvaridlová
MLADŠÍ ŽIACI
1.
Štefan Palubjak
2.
František Straňavčin
3.
Filip Bohačiak
STARŠIE ŽIAČKY
1.
Nikola Štadániová
2.
Miroslava Zajacová
3.
Katarína Klocáňová
STARŠÍ ŽIACI
1.
Lukáš Martinka
2.
Michal Oberta st.
3.
Filip Oberta
JUNIORKY
1.
Radoslava Bukovinská
2.
Veronika Palubjaková
3.
Iveta Hanuljaková
JUNIORI
1.
Ivan Melo
2.
Roman Palubjak
3.
Martin Albrecht
ŽENY
1.
Alena Ďurčová
2.
Andrea Kubíková
3.
Gabriela Obertová
MUŽI DO 40 ROKOV
1.
Peter Oberta
2.
František Romančík
3.
Roman Martinka
MUŽI NAD 40 ROKOV
1.
Jaroslav Hanuliak
2.
Štefan Palubjak
3.
Pavol Tavač
Najrýchlejší pretekár: Peter Oberta
čas 23,70

1.
2.
3.

Lyžiarsky výcvik žiakov
Už tradične niekoľko rokov vykonáva náš
lyži ars ky oddie l v s pol uprác i s o ZŠ
v Strečne lyžiarsky výcvik žiakov siedmeho
ročníka.
Tento výcvik je aj v osnovách školy, nie
je však povinný, ale nakoľko podmienky na
jeho uskutočnenie v našej obci máme, bolo
by na škodu ich nevyužiť. A tak sa každý
rok snažíme vyjsť škole v ústrety a pomôcť
jej splniť i túto kapitolu výučby našich detí.
Mnohí si možno ani neuvedomujú, že to
nie je až také jednoduché, či už po stránke
ekonomic kej ,
a le
aj
te chnickej
a or ganizač nej. Da rí sa nám to v ďaka
obetavosti niekoľkých ľudí, ktorí tomu
venujú svoj voľný čas. Tento rok sme začali
s výcvi kom vo š tvrtok 3.febr uá ra
a pokračovali do stredy nasledujúceho
týždňa. Pri hlá senýc h bolo 37 ži akov,
z ktorých veľká väčšina stála na lyžiach po
prvýkrát. A už tu začína prvý problém,
na koľko ve ľa ži akov má va výs tr oj
vypožič anú a tú im tr eba dola di ť,
popriťahovať atď.
Potom sme žiakov rozdelili do troch
skupín, podľa toho, ako to kto zvládal pri
prvom predvedení sa na lyžiach. Počas
výcviku postupne, ako sa kto zdokonaľoval,
postupoval do toho lepšieho družstva.
Výcvik potom každoročne zakončujeme

pr ete kom, kde vyhodnocujeme zvlá šť
dievčatá a chlapcov a odmeníme diplomami
a mal ými vecnými c ena mi. A ta kti ež
neodmys lite ľnou súča sťou výc viku je
záverečný guláš. Tento rok nám však vyšiel
na popolcovú stredu, tak sme ho mali o deň
skôr. Varieva nám ho už tradi čne p. Pavol
Bukovinský st., za čo mu patrí vďaka.
Chcem sa touto cestou poďakovať aj
všetkým inštruktorom a učiteľom, ktorí sa
na výcviku podieľali. Je to práca neľahká,
ale o to väčšia je radosť, keď vid ieť
výsledky.
Práci s mládežou ja osobne prikladám
veľký dôraz, pretože je to naša budúcnosť
a aj takto sa dá zistiť, čo sa v ktorom
jednotlivcovi skrýva.
Už te ra z s a teší me na ďa lší r očník
lyžiarskeho kurzu a veríme, že nám tu budú
vyrastať samé zdravé a zdatné deti.
PB

Noviny Obe cného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 26. februára 2005 v náklade
36 0 ku sov. Za obs ahov ú ča sť
materiálov zodpovedá redakčná rada v
zložení: Ing. Pavol Albrecht, Mgr. Dušan
Ďurčo, Otília Moravčíková

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,-Sk
XII.ročník
Oslavy oslobodenia
obce Strečno
Dňa 27. apríla sme si pripomenuli už 60.
výročie oslobodenia obce Strečno. Deň
oslobodenia si pripomínajú občania
každoročne položením vencov padlým
vojakom na starom cintoríne a na Pomníku
francúzskych partizánov na Zvonici.
História našej obce počas obdobia druhej
svetovej vojny zažila mnoho strastí a trápení,
pretože cez obec prechádzala hlavná cestná
trasa. Boli to presuny vojsk zo západu na
východ a následne z východu na západ.
1. septembra 1939 napadlo fašistické
Nemecko Poľsko a bola vyhlásená 2. svetová
vojna. Od polnoci uvedeného dňa nepretržite
2 týždne dňom i nocou prechádzali nemecké
vojská cez našu obec smerom na východ do
Poľska ťažkými autami a delostrelectvom,
tankami a inou vojenskou výzbrojou. Bolo to
prvýkrát, keď občania prežívali sústavný
strach a obavu z hroziacej vojny.
Druhýkrát zachvátili vojnové hrôzy občanov
Strečna 29. augusta 1944, keď vypuklo
Slovenské národné povstanie. Práve prvé boje
medzi povstalcami a nemeckou armádou
vznikali na území katastra obce Strečno.
Tretíkrát boli postihnutí hrôzami vojny
občania obce Strečno pri porážke fašistických
vojsk na konci 2. svetovej vojny.
Priebeh posledných bojov na území našej
obce a priľahlých oblastí sa v kronike uvádza
takto: Neuplynula dlhá doba a naši občania
mali možnosť vidieť obrovské stáda kráv,
ktoré hnali Nemci na západ na Moravu ako
svoju korisť zo Slovenska. Podobný osud
stihol aj ľudí z východného Slovenska. Nemci
ich hnali tiež smerom na západ. Niektorí bosí,
hladní a smädní nesmeli cestou prijať ani
chlieb, ani vodu od miestnych občanov, ktorí
Ä 10. strana
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 18. zasadnutí dňa 4. apríla 2005.
• Poslanci schválili:
- čerpať ZŠ SNP v Strečne finančné
prostriedky získané z poplatku za školskú
družinu v roku 2005 na prevádzkové účely
školy.
- žiadosť ZŠ SNP v Strečne o refundáciu
mzdy pre vychovávateľku v škol skej
družine za mesiace január a február 2005
- preschválenie Všeobecne záväzného
nariadenia
o miestnych
daniach
a miestnom po platku za komu nál ne
odpady, § 14 – Daň z ubytovania.
1. Sadzba dane za ubytovanie je 10,0 Sk
za osobu a preno covani e. Od dane
z ubytovania sú oslobodené:
- osoby ZŤP, ZŤP-S
- školy v prírode
- školské zájazdy pre deti do 15 rokov
2. Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje,
je povinný viesť preukaznú evidenciu
o počte osôb a prenocovaní v knihe hostí,
ktorej strany i riadky musia byť očíslované
a potvrdené správcom dane najneskôr 10
dní pred zači atkom zdaňo vacieho
obdobia.
- osoby ZŤP, ZŤP-S pri zápise v knihe
ho stí mu sí byť prilo žená foto kópia

preukazu ZŤP, ZŤP-S
- školské zájazdy, školy v prírode –
zoznam detí s potvrdením správnosti od
dvoch členov dozoru.
3. Prevádzkovateľ u byt ovacieho
zariadenia predlo ží správcovi dane
k nahliadnu tiu
evidenciu
podľa
predchádzajúceho bodu
s počtom lôžok do 40 1-krát štvrťročne
s počtom lôžok nad 40 1-krát mesačne,
vždy do konca kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po ukončení príslušného
obdobia a príslušnú daň odvedie v tejto
lehote na účet správcu dane.
• Poslanci sa zaoberali:
- prípravou verejnej schôdze na deň 9.
apríl 2005
- prípravou pietneho aktu kladenia
venco v na mi estnom ci ntoríne a pri
Pamätníku francúzskych partizánov pri
príležitosti oslobodenia obce Strečno.
- prípravou 21. ročníka Cezpoľného behu
oslobodenia obce Strečno dňa 21. apríla
2005 so štartom o 13,05 hod.
- prípravou akcie „Jarné upratovanie“
- s problémom odchytu túlavých psov
v obci
• OZ riešilo došlú poštu

Verejná schôdza
V sobotu, 9. apríla 2005 o 18,00 hod., sa
v sále kultúrneho domu konala verejná
schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 49 občanov
z obce. Cieľom verejnej schôdze bolo
zhodnoteni e uplynulýc h 27 mes iac ov
volebného obdobia, počas ktorého obecné
zastupiteľstvo zasadalo 18 krát a hlavne
informovať občanov o tom, čo sa pripravuje
a akým smerom sa bude uberať rozvoj obce.
1./ Ako prvý vystúpil starosta obce Alfonz
Klocáň, ktorý privítal Ing. Karola Pilátika
z fir my TES SLOVAKIA s. r.o, ktorá
zabezpečuje prevádzkovanie KDS v obci na
základe zmluvy o prevádzkovaní KDS. Ing.
Pi lá tik ob oznámil ob čanov s lis tom,
v ktorom ho obec Strečno žiadala o zníženie
poplatku za prevádzkovanie KDS v obci
o 30% z mesačného poplatku za mesiac
február 2005. Žiadosť obec odôvodňovala
nekvalitným signálom STV1 a STV2, na
ktorý dostá va veľký po čet sť ažnosti.

Vysvetlil, že porucha príjmu STV nevznikla
na strane príjmu, ale na strane vysielania
signálu. Technického riešenia spôsobu
za bezpeč ova nia
prenosu
si gná lu
je dnotl ivým uží vateľom vysve tli l na
obrázku, ktor ý je voľne pr ístup ný na
www.slovak-link.sk.
K tejto pr oble mati ke bola otvore ná
diskusia, v ktorej Ing. Pilátik odpovedal
občanov na ich otázky.
Občania požadovali, aby bolo vo vysielaní
KDS aj vysielanie stanice TA3. Prítomní
chce li o zavede ní stani ce hl aso va ť.
Hlasovaním prítomných občanov boli 4
proti a 3 sa zdržali
2./ Starosta obce predniesol správu
o činnosti obce za uplynulé obdobie, počas
ktorého sa
- dokončila výstavba bytového domu - 12
bj. na Sokolskej ulici
Ä2. strana

2. STRANA
Å 1. strana
- dobudovali sa vodovodné a kanalizačné
rozvody na Ulici M. Ilovského
- vybudovali sa vodovodné a kanalizačné
rozvody na Ulici školskej
- dostavila sa prečerpávacia stanica
ob ec nej ka na lizác ie, zakúpil a sa
a namontovala technológia na spustenie
tohto zariadenia
- započalo sa s výstavbou telocvične. Je
ukončená hrubá sta vba, za str eše ni e,
vo do vod ná, kana lizač ná a ele ktr ic ká
prípojka.
- vys tavila sa turistic ko- infor mačná
kancelária, ktorej kolaudácia prebehne
v mesiaci máj 2005
- stavebnými úpravami priestorov MŠ sme
obnovili prevádzku kaderníctva
- úprava a zaasfaltovanie výkopu po plyne,
vode a kanalizácii na Uliciach za záhradami
a školskej.
- priebežné úpravy miestnych komunikácií
po vodovode a kanalizácii
- oprava verejného osvetlenia , rozhlasu
a satelitu
- zri ade nie pa mä tne j i zby obce
a sprístupnenie expozície „Strečnianske
návraty“ občanom a návštevníkom našej
obce
- podarilo sa získať finančné prostriedky
na rekonštrukciu Pamätníka francúzskych
pa rtizá nov
na
vrc hu
Zvoni ca
a informačných tabulí umiestnených na
parkovisku pod pamätníkom
- započali sme so separovaným zberom
v spolupráci s firmou T+T Žilina
- naša ob ec sa zapo jila do pr ojektu
re ali zác ie menš ích obecných služie b.
Hl avným c ieľom proj ektu j e podpora
udržiavania pracovných návykov dlhodobo
nezamestnaných a sociálne odkázaných
občanov.
- na vlastné náklady zabezpečujeme dovoz
detskej a praktickej lekárky, lekára do obce
- prechodom pôsobnosti z orgánov štátnej
správy na obce vykonávame činnosti na
úseku
- sta veb ní ctv a ( sta vebné povol eni a,
ohlá senie dr obných s tavie b, záväzné
stanoviská k stavbe, rozkopové povolenia,
pridelenie súpisných čísel).
- sociálnych vecí (opatrovateľská služba)
- matrík(overovanie podpisov, fotokópií,
vý pi s z re gi str a tre stov, evide nc ia
o narodení, uzavretí manželstva, úmrtí
a výkonov s tým spojených, prihlasovanie
a odhlasovanie občanov v obci – trvalý
pobyt, prechodný pobyt)
- ochra ny prí rod y( ochrany dre vín –
povolenia na výrub stromov),
- školstva a cestovného ruchu.
- OZ schvaľovalo Všeobecne záväzné
na ri ade nia ,
Plá n
soc iál ne ho
a hospodárskeho rozvoja pre obec Strečno
pod záštitou združenia Terchovská dolina,
Koncepciu
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rozvoja Základnej školy Strečno
- podali sme viacero projektov na získanie
fi na nci í z prostr ie dkov Eur óps ke ho
spoločenstva.
- zaoberali sme sa porušovaním stavebného
zákona niektorými občanmi
- riešili sme občianske spory komisiou pre
ochranu verejného poriadku
- riešili sme došlú poštu – rôzne žiadosti
občanov.
3. / I ng. Pavol Albrecht vo svoj om
vystúpení informoval o projektoch ako
spôsobe ďalšieho rozvoja obce oboznámil.
Oboznámil občanov s podanými projektmi
obce, ktorými sa podarilo, alebo sú v riešení,
získať finančné prostriedky z fondov EÚ.
Obec podáva projekty od roku 2000
- ús peš nos ť t.j . per cento pr ija tých
pr oje ktov 80 – 90%
(vysoká
v celoslovenskom meradle; v rámci regiónu
nadštandard)
- 7 schvá lenýc h proj ektov podaných
priamo obcou Strečno, z toho: 5 projektov
na podporu Cr, 2 projekty iné (knihovníctvo,
monitoring komunikácií)
- 7 s chvál ených pr oje ktov v r ámci
Euroregiónu – spoluúčasť na využívaní
(športové aktivity, cezhraničná spolupráca,
cestovný ruch)
- projekt je nenároková forma štátnej
dotácie a podpory EÚ
Doterajší finančný prínos cca 4 – 5 mil.
Výhody podávania projektov
- finančná spoluúčasť od 5 do max. 25%,
t. j. možnosť rea li zác ie a prí pra vy
i rozsiahlejších investičných akcií
Pr ipr ave né proje kty – projekty
v schvaľovaní
- nadstavba ZŠ (25 mil. Sk)
- rekonštrukcia komunikácií (16,3 mil. Sk)
- kotolňa (9,8 mil. Sk)
Informovanos ť obč anov o všetkých
projektových aktivitách
- prostredníctvom obecných novín
- konferencie
Projekty CR, ktorých je väčšina riešia
koncepciu a perspektívu rozvoja obce,
z ktorej sa stáva stredisko s medzinárodným
významom. Ich významom je predovšetkým
využitie prírodného bohatstva spôsobom
ne zať ažujúc im životné prostr edi a, so
zámerom na vytváranie nových pracovných
príležitostí a zlepšenie vzťahu občanov
k obci.
Na záver svojho vystúpenia ing. Albrecht
ako predseda komisie pre cestovný ruch
a obchod pri OÚ vyjadril nespokojnosť so
značným nezáujmom miestnych organizácií
a podnikateľských subjektov o túto oblasť.
Pr edovš etkým
s
ne úča sťo u
na
me dzi ná rodnýc h
konfer enciá ch
poriadaných obcou, ktoré sa venujú tejto
problematike, ale tiež v neangažovaní sa
v propagácii a spolupráci.
Vyjadril však presvedčenie, že cestovný
ruch a turizmus, ktoré sú z jeho pohľadu

budúcnosťou obce, nájdu svojich adresátov
a spoločnými silami sa v blízkej budúcnosti
začnú rozvíjať rýchlejším tempom.
4. /Mgr. Dušan Ďurč o infor mov al
o školstve a vzdelávaní v obci.
Prec hodom kompete ncií v roku 2003
prešla do správy obce aj ZŠ a MŠ s jedálňou.
Te nto prec hod prinies ol vý hod y aj
nevýhody. Máme väčší vplyv na chod školy,
ale zároveň všetky náklady na rekonštrukcie
musí zvládať obec sama.
Po ukončení školského roka 2003/2004
v mesiaci jún odišla riaditeľka ZŠ Mgr
Ľubica Štánska a do vedenia školy bola
menovaná PhDr. Ľubomíra Ilovská.
Po oboznámení sa s priestormi školy sa
podarilo vedeniu školy a obce odstrániť
dvojzmennosť a postupne od straňo vať
technické nedostatky budovy.
V škole sa aj vďaka sponzorom podarilo
vytvoriť počítačovú učebňu s prístupom na
internet, ktorá by mohla v rámci projektu

Verejná
Otvorená škola slúžiť aj verejnosti.
Budova školy bola otvorená v roku 1961,
odvtedy sa robili len priebežné opravy
a kotolňa bola plynofikovaná. Ob ecné
zastupiteľstvo sa zaoberalo rekonštrukciou
tohto zariadenia a vypracovalo projekt
a požia dal o o poskytnutie finančný ch
pr ostri edkov z ope rač ného p ro gra mu
Zá kla dná i nfr aštruktúra, op atrenie
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry,
Ná zov proj ektu – Rekonš trukci a ZŠ
v Strečne.
Projekt zahŕňa nadstavbu jestvujúcej
budovy školy a stavebné úpravy (výmena
okien, ústredného kúrenia, vybavenia tried,
zateplenie budovy) Projekt bol podaný na
Mi nisters tvo výs tavby a regionálne ho
rozvoja SR v decembri 2004. Obec je
v štádiu čakania na schválenie daného
projektu. Realizácia tejto rekonštrukcie je
veľmi potrebná, umožní odstrániť havarijný
stav jestvujúceho strešného plášťa školy
a zároveň by sa vytvorili nové priestory
v navrhovanom podkroví ZŠ, ktoré sú pre
prevádzku školy veľmi potrebné, nakoľko
zrušením dvojzmennosti v škole chýbajú
kabinety na výučbu niektorých predmetov
– fyzika, chémia, jazyky...
Odhadované náklady na realizáciu tohto
projektu predstavujú 25 mil. Sk
S podobnou rekonštrukciou sa uvažuje aj
na MŠ Sokol ská , čo by umo žni lo
presťahovať deti do jednej budovy. Tento
projekt je len v štádiu prípravy.
5. / Pavol Buk ovi nsk ý i nformov al
o športových kluboch pôsobiacich v obci
a o športových aktivitách obce. Oboznámil
občanov s pripravovaným 21. ročníkom
Cezpoľného behu oslobodenia obce Strečno.
Prítomní občania sa mohli oboznámiť zo
štúdiou „Športový areál Radinove“, ktorú
obec získala realizáciou projektu GENEREL
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CR. a zahŕňa športoviská, na realizáciu
ktorý ch sa bude ob ec sna žiť získať
spo lufi nanc ovani e z prostriedkov EÚ.
Výstavbu ni ektorýc h začne realizovať
z rozpočtu obce. Poukázal aj na vandalstvo
ni ektor ýc h naš ich občanov, čoho
svedectvom je zničené dvojročné oplotenie
po mocného ihr iska . Ne pozná pravé ho
vinníka, či sú to žiac i, dorastenci, či
neorganizovaní futbalisti alebo niekto iný,
kto s i nev áži to, že obec, hoci ne má
nadbytočné finančné prostriedky, sa snaží
vytvárať ihriská.
6./ Starosta obce informoval prítomných
občanov o tom, čo sa v obci pripravuje,
hlavne o investičných akciách:
- v s po lup rác i s Vodohospodár skou
výstavbou Bratislava odovzdá do užívania
ob ecnú kanali zá ciu. V prve j e ta pe
odovzd ania bude pr ipojená na obecnú
kanalizáciu stará dedina-. Ulice SNP a
Ko váč ska, Sokol ská po r odi nný dom

schôdza
Ondreja Klocáňa, Záhradná I, Mládeže I,
Školská I. M. Ilovského, Májová I., 28.
októbra.
Ďalšie ulice budú pripojené v II. etape, t.j.
v auguste 2005.
V máji tohto roku by sa malo započať aj
s dos ta vbo u
o be cné ho
vodovou
a kanalizáciena ulici Čsl. brigády, postupne
na Ul ic iac h fra ncú zskyc h partizánov,
Partizánskej a 26. apríla , čím by mala byť
voda a kanalizácia v celej obci.
- pokračovať vo výstavbe TELOCVIČNE.
Priebeh prác na tejto stavbe je závislý od
toho, či obec získa finančné prostriedky,
o ktoré požiadala Ministerstvo školstva SR.
Obec však bude na stavbe pokračovať
v rámci finančných prostriedkov zahrnutých
v rozp očte o bce pre rok 2005 a bude
vyhľadávať ďalšie možnosti na získanie
financovania stavby.
- Dokončiť a dať do užívania turistickoinformačnú kanceláriu
- Obec podala projekt na získanie financií
z prostriedkov EÚ z operačného programu
Zá kla dná i nfr aštruktúra, opatrenie
Renovácia a rozvoj obcí, názov projektu
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií.“.
Projekt zhŕňa rekonš trukciu časti ulíc:
Sokolská, Záhradná, 1. mája a 28 októbra
od Sokolskej po Ul. 1. mája, pričom ulice
Záhradná a 1. mája budú jednosmerné
- V spolupráci so Slovenskou správou ciest
zrealizovať odbočenie do obce pod hradom
Stre čno , a ko aj vý stavbu par kovis ka
prekrytím potoka v tejto lokalite.
- Napomáhať pri výkupe pozemkov pre
priemyselný park v lokalite Mokraď, ktorý
by vytvoril nové pracovné miesta aj pre
našich občanov.
- Po získaní grantu z prostriedkov EÚ
započneme s rekonštrukciou ZŠ Strečno
- Pripraviť projekt a získať finančné krytie

na nadstavbu MŠ
- Obec podala projekt na stavbu kotolne
na spaľovanie biomasy v Str ečne, po
obdr žaní finanč ných pr ostrie dkov
pl ánuje me za poč ať s výs ta vbou tej to
kotolne, ktorá by vykurovala objekty kultúrny dom, ZŠ a telocvičňu.
- Po schválení dodatku Územného plánu
obce Strečno započať s prípravou novej
lokality IBV Kamenné.
- Po získaní stavebného pozemku započať
s výs tavb ou náj omných bytov a domu
opatrovateľskej starostlivosti pre prestárlych
občanov.
- Obec pripravuje projekt na výstavbu
chodníka pre peších v starej dedine – Ul.
SNP, opravu lávky cez rieku Váh , ktorým
požiada o financovanie z prostriedkov EÚ.
- hľadať možnosti na r ea lizác iu
vypra covaných
štúdi í
získaných
prostredníctvom projektu GENEREL CR v
STREČNE t.j. Lyžiarsky areál Ostredok,
Oddychová zóna pod hradom, Športový
areál Radinové a Areál vodných športov
Rybníky.
- Pokračovať v podporovaní vzdelávania,
športových a kultúrnych aktivít v obci.
7./ Jana Tavačová informovala prítomných
o pripravovanej akcii „Jarné upratovanie“,
o te rmí ne, mies te a ha rmonogra me
rozmi estnenia
ve ľkokapaci tných
kontajnerov. Vybrané komodity – televízory,
chladničky, autobatérie aj po tejto akcii
môžu ob čania pri ni esť do pr ie storu
šrotoviska za kultúrnym domom. Trávu
a konár e zo stromov je potr ebné
uskladňovať v priestoroch kompostoviska,
ktor é j e
umies tnené
v medzi za
parkoviskom pri novom cintoríne a nie do
odpadových nádob a lebo k rieke Váh.
Zároveň požiadala občanov, aby aj trávu
z cintorína odkladali do tohto priestoru a nie
do kontajnera pri cintoríne.
- Obec vlastní veľkokapacitné kontajnery
a auto na odvoz týchto kontajnerov, preto
môže poskytnúť službu na odvoz stavebného
odpadu prostredníctvom Obecného podniku
služieb Strečno.
- Vo svojom príspevku vyzdvihla prácu
občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosti
v obci, vďaka ktorým je obec čistejšia a
zelenšia.
8./ Diskusia – občania v diskusii predniesli
nasledovné otázky, návrhy a požiadavky:
- koľko dní budú veľkoplošné kontajnery
na určených stanoviskách
- ako a podľa a kého projektu bude
realizovaná rekonštrukcia Ul. 1. mája
- či je termín spustenia kanalizácie reálny
v roku 2005
- výška poplatku za snímku z pozemkovej
mapy
- pripomi enkovať SAD, aby autobus
z Martina do Žiliny mal zástavku aj na Ul.
SNP pri rod.dome p.Melu
- regulácia potoka, prekrytie
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- čo prinesie cestovný ruch, kto bude
vl as tní kom tur istic ko- i nfo rma čnej
kancelárie
- prečo si nerobia občania prípojky na
vodovod a kanalizáciu pred rekonštrukciou
ulice
- pripomienky k rekonštruovanej Ulice
mládeže, prevýšenie 50 cm pri rodinnom
dome Repáň
- poruš ova ni e ver ejného p ori ad ku
návštevníkov Mário baru na Ul. mládeže
- porušovanie otváracích hodín v bare
Mário
- zabezpečiť kvalifikovanú výučbu na
základnej škole, podporovať aktivity školy
- divoké skládky popri rieke Váh, zátoka
za družstvom
- skl ádka che mikál ií v p rie storo ch
bývalého roľníckeho družstva
- či je geodetické zameranie kanalizácie
v obci
- kto povolil farme Javor 503 vyvážať
použitú podstielku – hnoj do priestoru starej
Stráňavskej cesty
- kto zapálil trávu na Zvonici, zabezpečiť
re lá ciu do obec ného rozhl asu a v ZŠ
ohľadne zákazu vypaľovania trávy
- zničené oplotenie na pomocnom ihrisku
- voda po ce ste z ar eál u motore stu,
pripomienkovať a zabezpečiť nápravu
- zakopať elektrický kábel na pozemku p.
Klocáňa
- doriešiť napojenie sa na hlavnú cestu bez
križovania E 18,
- opraviť schody na miestnom cintoríne od
potoka
- vyvážanie fekálií na Pažite a Radinové
- zvolať verejnú schôdzu v decembri 2005
9./ Na záver verejnej schôdze starosta
obce Alfonz Klocáň poďakoval prítomným
občanom za účasť a zároveň ich poprosil,
aby na ďalšiu verejnú schôdzu priviedli aj
svoje dospelé deti.
J. Tavačová

ROZPIS VÝVOZOV
KOMUNÁLNEHO ODPADU
A TRIEDENÉHO ODPADU
Komunálny odpad
zvoz každý 2. týždeň
utorok – nepárny týždeň
Apríl - 12., 26.
Máj
- 10., 24.
Jún
- 7., 21.
Vytriedený odpad
zvoz každý 3. štvrtok
Apríl - 21.
Máj - 19.
Jún - 16.
Zá ka z v yvá ža nia stav ebného,
komunálneho a iného odpadu na
Radinové a pozdĺž celého toku rieky
Váh na území obce Strečno.
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Pápež Ján Pavol II.
V sobotu, 2.apríla 2005 Vatikán oznámil, že
o 21.37 stredoeurópskeho času zomrel pápež
Ján Pavol II. Skonal vo veku 84 rokov. Ešte
na veľkonočnú nedeľu sa ukázal veriacim
veľm i zoslabnutý a z okna svojej pracovne
na N ám estí sv. Petra vo Vatikáne udelil
ve ľko noč né po žeh nan ie U rb i et O rb i.
V tradičnom veľkonočnom odkaze vyzval
na ukončenie všetkých konfliktov vo svete a
po žia da l v eri aci ch, a by sa m od li li za
všetkých, ktorí trpia.
Ján Pavol II. sa narodil 18.m ája 1920 ako
Karol Józef Wojtyla vo Wadowiciach /pri
Krakove/ v južnom Po ľsku. Jeho otec bol
dôstojník, matka krajčírka. Brat Edm und
bol lekár. V detstve bol veľmi nadaný a rád
športoval. Po čas svojho štúdia na gym náziu
sa venoval divadlu. Po absolvovaní gymnázia
s vynikajúcim prospechom začal študovať
po lon is tik u n a k rak ov ske j u niv er zit e.
V tomto období sa presťahoval spolu s otcom
/matka aj brat mu um reli/ do Krakova.
V roku 1941 mu umrel aj otec. Vojna Karola
obrala o možnosť pokračovať v štúdiu, a tak
nast úpil do zam est nania v chem ic kých
závodoch Solvay v Borku Faleckim. V tomto
období sa spojil s podzemnou organizáciou
U nia, ktorá bola zviazaná s katolíckym
prostredím, a ktorá sa, okrem iného, snažila
chrániť ohrozených židov. V roku 1943
vs túp il do ta jn ého M e tr opo lit né ho
duchovného sem inára a začal podzem né
št údi á t eo lóg ie na Teo log ick ej fa kul te
Ja gel on ske j u ni ver zit y v K rak ov e. Po
skončení vojny pracoval na tejto univerzite
ako asistent a viedol sem ináre z histórie
dogmy. Mal veľké nadanie na jazyky. Plynule
hovoril deviatimi jazykmi: po ľsky, slovensky,
rusky, taliansky, francúzsky, španielsky,
portugalsky, nemecky a anglicky. Okrem
toho poznal cirkevnú latin činu.
1.novembra 1946 bol vysvätený za k ňaza.
N a k rak ovs ke j u niv er zit e uči l e ti ku
a následne pôsobil na Katolíckej univerzite
v Lubline. V roku 1958 bol vymenovaný za
po m ocn ého kra kovs kého bi skup a a po
štyroch rokoch prevzal vedenie diecézy
s titulom kapitulný vikár. V roku 1963 ho
pá pež vy m en ova l za kra kov ské ho
arcibiskupa. V tomto období bol jedným
z najaktívnejších účastníkov II. vatikánskeho
ko ncil u. P risp el k vzn iku doku m ent ov
Dignitatis humanae /o náboženskej slobode/
a G audium et spes / O Cirkvi v súčasnom
svete/. V roku 1967 sa stal kardinálom.
16.októbra 1978 ho kardináli zvolili za
pápeža. Zvolil si meno Ján Pavol II. Bol 264.
pápežom /1978-2005/ a prvý netaliansky
pá pež o d r oku 1 522 . Z ár ove ň p rv ým
Slovanom na pápežskom stolci vôbec. Jeho
pontifikát bol tretím najdlhším v histórii.
Najdôležitejšou úlohou Jána Pavla II. bolo

učiť ľu dí o kresťan skej viere. N apísal
m nožstvo dôležitých dokum entov. Jeho
veľkým úspechom bolo vydanie Katechizmu
katolíckej cirkvi. Jeho prvé encyklikálne listy
bol i za m era né na tro jjedi ného B oh a /
R edem ptor Hom inis/. V liste N a prahu
milénia zdôraznil dôležitos ť nového začiatku
od K rista. Ďalšie dôležité dokum enty sú
encykliky: C entesimus Annus, Dominum et
Vi vif ic ant em , L a bo rem E x cer ce ns, ,
E v ang el ium Vi ta e, Fid es et R a ti o,
Redem ptoris M ater, Redemptoris Missio,
Sollicitudo R ei Socialis, Ut U num Sint,
Veritatis Splendor a iné. Jeho encykliky nie
sú len učením najvyššieho pastiera, ale
zároveň sú analýzou dobových situácií, ktorá
je súčasne ponukou ich praktických riešení.
Nastoľujú otázky ekumenizmu, tajomstva
vykúpenia, poslania Cirkvi v sú časnom svete,
sociálnej situácie, vzťahu rozumu a viery,
Eucharistie. Aj na papieri cítiť to, čo vyžaruje
z celej osobnosti Jána Pavla II. – snahu
nezostať len na povrchu, ale zostúpi ť k samej
po dsta te skúm ané ho, pre sne vo svet le
Ježišových slov „Zatiahni na hlbinu...“
/L k 5,4/. Toto svoje skúmanie sústreďuje
na jm ä n a č lov ek a. D áv a jeh o b yt iu
transcendentálny rozmer. Jeho posledná
encyklika je E cclesia de Eucharistia o Svätej
Eucharistii, o ktorej hovorí, že obsahuje celé
cirkevné spirituálne bohatstvo: samotného
Krista. Mnohí ho pre jeho neochvejný postoj
voči antikoncepcii, potratom a homosexualite
považovali za brzdu „pokrokových“ snáh.
Jeho encyklika Evangelium Vitae patrí medzi
najodmietanejšie pápežské dokumenty. To
len potvrdzuje obraz dnešnej spoločnosti
nevyrovnanej so sebou sam ou. Ako iná č
vysvetliť, že slová o hodnote a dôstojnosti
ľud ského živo ta a s tým spoje nej j eho
ochrany sa stretávajú s takým m asovým
odm ietaním? Je naozaj pozoruhodné, že
ľudstvo na ceste egoizmu došlo až tak ďaleko,
že kvôli dočasným a materiálnym výhodám
dokáže ničiť sam o seba. D ôvody takejto
situácie vidí pápež v absolutizácii silnejšieho
jedinca, v zlom chápaní slobody a v oslabení
citlivosti na Boha i na človeka.
Počas svojho pontifikátu Ján Pavol II.
vykonal viac ako 100 zahrani čných ciest.
V súčte merali jeho cesty viac ako 1 167 000
km . Mnohé cesty viedli na miesta, ktoré
predtým žiaden pápež nenavštívil. Slovensko
navštívil trikrát – v rokoch 1990,1995 a 2003.
V šetky jeho cesty boli preniknuté jeho
hl bok ou lá sko u k ľ uďo m a h odn ot ám
ľudského života. Ľudia sa na neho pozerali
ak o na m os t zbl ižu jú ci rô zne ná ro dy
a náb ož ens tvá , na čo sa po čas s voj ho
po nti fik átu
na jv iac
sú str edi l.
Necharakterizovalo ho len ve ľké srdce, ale
aj bystrý um. So záujm om sledoval politickú

situáciu vo svete. U stavične sa usiloval
o do sia hnu ti e m ie ru.
O rga niz ov al
ekumenické modlitby za svetový mier. Aj
na pri ek vy sok ém u v eku a cho ro be sa
nevzdával a aktívne reagoval na politické
dianie. Svoje posledné slová adresoval
mladým ľuďom, ktorých veľmi miloval, a do
ktorých vkladal nádej. Povedal: „H ľadal
som V ás a teraz ste Vy našli m ňa. Ďakujem
Vám“.

HABEMUS PAPAM,
MÁME PÁPEŽA!
Dňa 19.apríla 2005 krátko pred 18.hodinou
vyšiel z komína Sixtínskej kaplnky biely dym,
čo je podľa tradície signálom, že bol zvolený
nový pápež. Približne o hodinu neskôr bol na
balkóne Baziliky sv. Petra predstavený svetu
nový pápež. Stal sa ním doterajší prefekt
Kongregácie pre náuku viery, nemecký
kardinál Jozef Ratzinger. Pre pontifikát si
zvolil meno Benedikt XVI. Je 265.pápežom
v histórii katolíckej cirkvi. Po veľkom
pápežovi filozofovi prichádza nový pápež –
veľký teológ. Mnohí ľudia ho začali vnímať
až teraz, po smrti Jána Pavla II, keď predsedal
liturgii pohrebných obradov za zosnulého
pápeža. Jozef Ratzinger je však jeden
z najvplyvnejších mužov v cirkvi. Veľmi často
sa vyjadroval k základným otázkam
budúcnosti
cirkvi,
pápežstva
a medzináboženského dialógu. Nevyhýbal sa
ani najpálčivejším otázkam súčasného sveta.
Jozef Ratzinger je rodák z bavorského
Marktlu v Nemecku. Narodil sa na Bielu
sobotu, 16.4.1927 do rodiny žandára. Matka
Mária sa venovala výchove troch detí. Deti
vyrastali v náboženskom duchu. Ako mladý
študent mal problém s Hitlerjugendom. Ako
16-ročný musel narukovať k protilietadlovej
jednotke. Po vojne vstúpil do seminára. Tu
ho strhlo štúdium morálnej teológie. Zaujímal
sa o filozofiu. Po skončení štúdií sa veľmi
rýchlo stal jedným z najmladších profesorov
v Nemecku. Pôsobil v Bonne, Munsteri,
Tubingene a v Rezne. Stal sa poradcom
kardinála v Kolíne. Bol vnímaný ako muž
cirkvi druhej polovice dvadsiateho storočia.
Pápež Pavol VI. ho vymenoval za
mníchovského arcibiskupa. Po troch
mesiacoch od vymenovania do tejto funkcie
sa stal kardinálom. V roku 1981 ho pápež Ján
Pavol II. povolal za prefekta Kongregácie pre
náuku viery. Pápež ho vymenoval aj za dekana
kardinálskeho kolégia. Stal sa predsedom
Pápežskej biblickej komisie a Medzinárodnej
teologickej komisie.V rokoch 1986 až 1992
viedol Pápežskú komisiu pre zostavenie
katechizmu katolíckej cirkvi. Dostal mnohé
vyznamenania.
AM
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Svätý Jozef – ochranca Cirkvi
19.marec – deň, kedy si pripomíname
svätého Jozefa, je už síce za nami, ale rada
by som pripomenula muža, ktorý si zaslúži
náš obdi v a nasledovanie každý deň.
Žijeme dobu, keď mnoho ľudí nedoceňuje
pravé hodnoty kresťanskej rodiny. Zo
všetkých strán sledujeme útoky na jej
pravú podstatu.
Svätý Jozef bol muž, o ktorom toho
nebolo popísané príliš veľa. Radi by sme
vedel i čo naj vi ac o j eho živo te, ale
nemáme veľa údajov. Sväté Písmo nám
o ňom veľa nehovorí, ale práve v tomto
mlčaní spočíva podstata jeho poslania:
exist encia preží vaná v o byčajnej
každodennosti, ale plná viery v Boha.
V Matúšovom evanjeliu je definovaný ako
spravodlivý muž a pre všetkých veriacich
je vzorom života viery. Slovo spravodlivý
pripo mína j eho mravnú počest nosť,
úprimnú ochotu plniť Zákon a postoj
úplnej otvorenosti voči vôli nebeského
Otca. Ani v obtiažnych a dramatických
chvíľach si tento pokorný tesár z Nazareta
nerobí nárok na to, aby spochybňoval Boží
plán. Čaká na pokyn zhora a v mlčaní
rešpektuje tajomstvo tým, že sa dáva viesť
Pánom. Matúš hovo rí o jeho ochote
a zodpovednosti pri počúvaní anjela, aby
vzal k sebe nazaretskú Pannu pri úteku do
Egypta, či návrate do Izraela. V každom
prípade evanjelisti vykresľujú svätého
Jo zefa ako starostli vého Ježi šovho
ochrancu, pozorného a verného manžela,
kt orý uskut očňuje ro dinnú aut ori tu
v stálom postoji služby. Svätý Jozef bol
hlavou Svätej rodiny. Je to jedinečná
hodnosť, pre ktorú si zasluhuje osobitnú
úctu. V Matúšovo m a Lu kášovom
evanjeliu vystupuje ako potomok kráľa
Dávida, ženích Panny Márie a zákonitý
pestún Pána Ježiša. Rodným mestom mu
bol Betlehem, no býval v Nazarete, kde bol
chudobným tesárom. Tam sa zasnúbil
s Máriou. Jozef bol tichý, skromne ostával
v pozadí. Keď bolo t reba, vedel bez
prieťahov urobiť to, čo od neho žiadal Boh.
A obyčajne to neboli jednoduché veci. Ani
spôsob, akým sa Jozef dozvedel Božie
rozhodnutia, nebol veľmi hmatateľný.
Boh mu zjavoval svoju vôľu vo sne, skrz
anjela. Prvé takéto zjavenie sa vzťahovalo
na Jozefove pochybnosti o Máriinom
materstve. Obrazy Kristovho narodenia
predstavujú Jozefa, ako sa spokojne opiera
o palicu a pozerá na malého Ježiša.
V sku točnosti však musel Jozef
v núdzových podmienkach zabezpečiť
všetko, čo mat ka a novoro deniat ko
potrebovali. Pri dôležitých udalostiach

Ježišovho detstva bol Jozef stále pri ňom.
Pri riešení náročných životných situácií sa
vedel okamžite rozhodnúť, aby zachránil
jemu zverené Božie dieťa. Pri úteku do
Egypta nestrácal ani chvíľu. Bola to ťažká
cesta, pretože v tej dobe neboli nijaké
rýchl e dopravné prostri edky, mapy,
kompasy, či orientačné tabule. Až keď
pominulo nebezpečenstvo, mohla sa Svätá
rodina vrátiť do Nazareta. Tu sa Pán Ježiš
vyučil v remesle svojho pestúna, takže ho
Lukášovo evanjelium v jednom mieste
nazýva tesárom. Kedy a ako zomrel svätý
Jozef, o tom evanjeliá nehovoria nič. Len
z náznakov sa dá usúdiť, že to bolo až
v období Ježišovej dospelosti, pred jeho
verejným vystúpením. To znamená, že
zomrel v blízkosti alebo priamo v objatí
Spasiteľa sveta, preto ho kresťania
oprávnene uctievajú ako patróna dobrej
smrti. Všeobecne sa svätý Jozef uctieva
ako ochranca rodín, robotníkov a Cirkvi.
Každý deň sa staral o potreby rodiny
tvrdou prácou svojich rúk. Svätý Jozef je
preto úžasným vzorom aj pre dnešných
ot cov ro dín pre j eho pracovi tosť,
činorodosť, starostlivosť, skromnosť
a lásku. Práca je v živote človeka veľmi
dô ležitá. Ľ udská či nno sť vychádza
z človeka a k nemu smeruje /2.VK/. Podľa
Božieho plánu a Božej vôle má slúžiť
pravému dobru ľudstva a dáva možnosť
člo veku ako j edincovi i ako členovi
spolo čno sti ro zví jať napl no svo je
povolanie /GS,35/.Aby sa táto úloha
splni la, treba pest ovať o svedčenú
spiritualitu ľudskej práce, zakotvenú
pevnými koreňmi do evanjelia práce, práve
veriaci sú povolaní hlásať a dosvedčovať
kresťanský význam práce vo svoj ich
rozmanitých činnostiach a zamestnaniach
/LE, 26/.
Jozefov štýl života – tichosť, pracovitosť
a oddanosť rodine, nech sú školou pre
súčasného človeka, ktorý je zvádzaný
kultúrou vyzdvihujúcou vonkajší vzhľad,
úspech, nezávislosť a falo šný po jem
slo body! Je dôl ežité získať hodnotu
jednoduchosti, poslušnosti a láskyplného
hľadania Božej vôle.
-AM-

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
spolupracovníkom, susedom
a známym za prejavy sústrasti
a účasť na poslednej rozlúčke
s našim synom

Jaroslavom Drevenákom
Smútiaca rodina

5. strana

Poďakovanie a ....
Dňa 7. 4. 2005 sme sa navždy rozlúčili
s našou mamou Žofiou Repáňovou. Touto
cestou by sme sa chceli po ďako vať
všetkým, ktorí ju na poslednej ceste
odprevadili spolu s nami.
Pre každú smútiacu rodinu je pohreb
a jeho priebeh smutnou udalosťou.
Boli sme milo prekvapení prístupom
Obecného úradu Strečno, ako s ochotou
a porozumením
prist up ova li
k záležitostiam ako je uloženie ostatkov
v dome smú tku , p ri pra ven ie ja my
a zvl ádn uti e celého organ iza čného
zabezpečenia, pohrebníctvu Funeral zo
Žiliny. Takisto chceme poďakovať ženám
z ružencového spolku, ktoré boli ochotné
pomodliť sa v kostole ruženec spolu
s rod ino u, p. Ki voň ovi a spo l.
a zamestnancom penziónu Irenka. Ale nie
sme spokojní so sprievodnou rečou p.
dekana Guru. Myslíme si, že nebolo
vhodné spomínať a vyčítať priamo pri
ob rad e poh reb u, že si účastní ci
nedoniesli spevníky. Nemáme nič proti
výčitke, ale táto sa hodí skôr na koniec
omše v kostole. A tiež sa nás dotklo, že
spomínal v záverečnej reči, že príbuzní
dá vaj ú svo jich b lí zkych zo mri eť
v nemocnici a v ústavoch. S láskou sme
sa starali už niekoľko rokov o mamu.
Bola diabetička, posledné 2 roky už
nechodila. Starostlivosť o ňu nám bola
samozrejmá, a preto nie dobre padne
výčitka o tom, že sa dávajú takíto ľudia
umrieť do nemocnice. Urobili sme pre ňu
všetko len to najlepšie a do nemocnice
sme ju nedali zomrieť ale preto, aby jej
lekári p omohl i. Vôb ec nespo men ul
o mame, že dl hé roky bol a členk ou
ružencového spolk u a iné podstatné
obdobia života človeka. Žila duchovne,
o čom sa mohol presvedčiť p. dekan pri
jej ostatnej spovedi pred Veľkou nocou.
Počas pôsobenia p. farára Milana
Ko váča n a fare v St rečne, k eď ju
ch odi eva l p ravideln e k ažd ý mesi ac
spovedať, ho poprosila, aby ju pochoval
on. Uvažovali sme o tom, ale nezdalo sa
nám to vhodné po nedeľňajšej omši 10.30,
kde si p. dekan riešil problém o očistenie
svojho mena v súvislosti s ŠTB. Nechceli
sme ho ob ísť a tým prilievať ďalšiu
kvapku oleja do ohňa.
Čo dodať na záver? Urobte si úsudok
sami. Mám alebo nemám dôvod takto
písať?
Peter Repáň
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ZELENÁ MÁ ZELENÚ

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Nikolka Kordová
Zelená je tráva
MYŠ
a myš sa v nej hráva.
Hráva sa tam celý deň,
na tráve je malý peň.
Peň je celý zelený
a machom obrastený.
Myš sa k nemu rozbehla,
kolená si odrela.
Prišla ku nej ďalšia myš,
povedala: „Musíš ísť!
Musíme ísť do školy a
Napísať úlohy,
O zelenej tráve,
ktorá je tu stále“.

Majo Zrelica 5.A
Skáče ona po lekne, ide jej to dosť pekne.
Ak sa snaží trochu viac, Neuvidíš ju už
viac. Čo je to?
(abaž)

Barborka Zrelicová V.B
ZELENÉ KAMARÁTKY
V jednej peňaženke bol a zelená
bankovka. Mala veľkú hodnotu. Bola to
20-korunáčka. Narodila sa v nemocnici pre
peniaze, v banke. Keď ju pustili do sveta
v koženej peňaženke, bola prekvapená
a bála sa. Peniaze, ktoré s ňou čakali
v priehradke jej jedného dňa povedali: ,,Ty
si strašná. Si nová a ešte hlúpa, vôbec
nevieš, čo je svet. Vyzeráš hrozne!“ 20korunáčka veľmi plakala. Vtom sa ozvala
podobná bankovka. Mala zelenú farbu
a ešte vyššiu hodnot u. Bol a to 2 00korunáčka. Povedala: „Pozri sa, ja som
zelená ako ty, budeme kamarátky“. 20korunáčku to veľmi potešilo. Sadli si
spolu. Vtom sa peňaženka otvorila a už
boli obidve v pokladni. Tam ich rozdelili.
Prešl o veľa času. Dvadsaťkoru náčka
prešl a veľké mest á i malé dedinky.
V rukách ju držala babka, tetka, ujko, deti.
Zvykla si . Pondelok ráno ňo u platili
v potravinách v Strečne a koho nepočuje?
Z druhej priehradky vykukovala 200korunáčka. Náhodou sa dostali spolu do
jednej peňaženky a odtiaľ do pokladničky.
Teraz sú spolu, kým ich nerozdelia.

Po dlhej, ba až únavnej zime prišla jar,
aby rozvinul a svo ju pl achú silu do
veľkolepej oslavy zelenej farby, ktorej
venujeme dnešné Oko srdca.
Už v minulom čísle sme spomenuli, že
farby sú tóny, ktoré majú tak nesmierne
jemnú vibráciu, že ich nemožno počuť.
Toto vlnové chvenie je možné len vďaka
svetlu. Bez svetla teda niet farby. Vedci
nám odhalili určitý kmitočet vĺn pre každý
odtieň, no ľudia i tak dávno vedia, že farby
sú v podstate tóny. Ako inak by sme mohli
po veda ť, že tiet o f arby „l adi a“, či
„neladia“, alebo že odev alebo miestnosť
je zariadená v „ jednom tóne“?
Pri pohľade na klíčiace pole nám zelená
ot vára svo ju dušu a my môžeme
nahliadnuť do jej sveta, lebo jej podstatu
lepšie pochopíme, ak sme ňou čo najviac
obklopení. Slávny spisovateľ, maliar
a prírodovedec J.W.Goethe sa pokúšal
uchopiť podstatu farieb. Jeden z jeho
pokusov spočíval v tom, že po celý deň mal
na očiach okuliare s modrými, žltými, či
červenými sklami. Zistil, že zasnežená
krajina vyvoláva v človeku celkom iný
morálny a duševný dojem, keď sa na ňu
pozeráte cez žltý alebo modrý filter. Ak
náj dete f arebné skielko, skúste ním
pozorovať veci a ich farby. Spoznáte ich
akoby nanovo.
Staro vekí grécki esteti ci tvrdil i, že
najkrajšia farba je medená, najmä ak je

Magdalénka Hasková IV.
Básnička
V našej triede tabuľa je pekná zelená
A na nej sa nachádzajú veľké písmená.
Na matiku pripravím sa, kružnica je veľká,
namôjveru, tabuľa je lepšia ako telka.

Filip Oberta 5.A
Chcete mať v byte kus prírody? Kúpte
si plávajúce semienka machu zeleného
a polievajte. Jemnejší koberec – to je
dobrá vec!

zmiešaná so zelenou. Odkiaľ vedeli, že
práve meď j e p rí čin ou mno žst va
chlorofylu? Výskumy ukázali, že rastliny
reagujú na nedostatok medi stratou zelene
a blednutím listov.
Zelená je farbou radosti, ktorá líči
moment, kedy sa spojí modrá so žltou.
V tej to farbe nachá dza ok o reál ne
uspokojenie, už nemá snahu pátrať ďalej,
je to farba spočinutia. Preto i steny
verejných miestností, či školské tabule,
natierame na zeleno.
Ak hovoríme: biele ako sneh, pri zelenej
bude platiť: zelené ako tráva. M.Rúfus
začína Jarnú modlitbu slovami: „Tráva je
múdra vec, čo všetko vie ti“. Trávy sú
cudné rastliny, kvitnú ce zdržan livo,
nenápadne a jednoducho. Veľkú úlohu
zo hrá va
nepoh la vné, p an enské
ro zmn ožo van ie a i ch sil a p režiť sa
uplatňuje v najťažších a najskromnejších
podmienkach. Trávy sú vetrosnubné na
ro zdi el od hmyzo snu bných kveto v.
Zmyslom farebnej orchidei je krása.
Zmyslom trávy je užitočnosť. Trávy nám
dávajú každodenný chlieb, veď obilniny
sú zušľachtené trávy. Ak by sme sa spolu
s básnikom spýtali: „Čo všetko vieš,
tráva“? Jej odpoveď by znela: „Zelená
znamená ŽIVOT“.
om

Janka Mintáchová V.B
Listy
Li sty sú t aké menia ce sa fa reb né
,,guľôčky“. Raz sú holé konáre, potom
vidieť púčiky, až kým nedozrejú v listy.
Listy menia svoje farby na jeseň. Je to
farebná hudba prírody. Niektoré deti si ich
nevážia. Odtrhnú list, obtrhajú im uši,
rozstrapatia vlasy a potom pošliapu. Listy
tiež žijú ako my ľudia. Myslíte si, že by sa
niekomu páčilo, keby mu vytrhli prameň
vlasov? Určite nie. Listy sa dajú dobre
použiť. Keď opadnú, dávame ich do
kompostu. Ten na jar pomáha rastlinám
a stromom rásť.

Ľubomír Piovarči 5.A
NEZMYSELNÁ ROZPRÁVKA
Jedného dňa, keď bol tuhý mráz, rozhodla sa
Barborka, že zasadí zelené jablká. Motykou
urobi la jamky do snehu a zasadila šesť
gu ľat ých jabĺk. Čakala
a čakala. Dokonca aj poliala.
Prišla jar a jabĺk nikde. Ani
stromy nevyrástli, ani jablká
nezostal i. Krút ila hl avo u,
krútila a vykrútila myšlienku:
„Počkám si na zimu a skúsim
to znovu“.
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Veronika Brezániová 6.B
ROZPRÁVKA O MALEJ
ZELENEJ ŽABKE
Bola raz malá zelená žabka. Táto žabka
bývala pri rybníku. Okolo rybníka rástla
zelená tráva a v nej veľké zelené lopúchy.
Žabka veľmi často sedávala na týchto
lopúchoch. Raz sa žabka vybrala až za les
a tam uvidela niečo nezvyčajné. Mesto,
kde bolo všetko okrem ľudí zelené. Žabka
sa spýtala, prečo je tam všetko zelené.
Ľudia jej povedali, že je to kliatba. Bolo
potrebné priniesť do tejto krajiny päť
rôznych farieb. Žabka sa vrátila späť
k rybníku. Na druhý deň zavolala všetkých
obyvateľov lesa. Poprosila ich, či by jej
pomohli zrušiť kliatbu.
A veruže pomohli. Včielka doniesla med
– žltú, lienka doniesla lupienky červeného
a modrého kvetu, mravce pritiahli kúsok
kôry zo stromu – hnedú a žabka zobrala
lupienok lekna – bielu. Farby spoločne
odniesli k zelenému mestu. A odrazu bolo
farebné! Ľudia sa z neho veľmi tešili
a žabka sa vrát ila k svojmu rybní ku.
A pretože zachránila mesto, zvieratká
usporiadali na jej počesť hostinu. Ľudia
z mesta sa stali kamarátmi zvieratiek
a zvieratká kamarátmi ľudí. Zazvonil
zelený zvonec a rozprávke o žabke je
koniec.

Barborka Samcová IV.A
Rosnička
Žabka malá zelenkavá
na zelenom liste spáva.
Keď sa žabka rosnička
prebudila zo sníčka
uteráčik mäkký vzala,
v rosičke sa vykúpala.

Popri iných aktivitách sa žiaci 8. ročníka našej školy zapojili do projektu Rádia
Expres „SUPERTRIEDA NA SUPERTOUR“. Na obrázku sú Paulína Bukovinská,
Iveta Ondáková, Marika Hliníková, Denisa Hrobárová, Katarína Šmidová, Miška
Kordová, Martin Slováček, Kristína Tučníková, Paťo Honko, Lukáš Beháň, Pavol
Dikoš, Dana Kadášiová. Veľké ďakujem patrí našej pani u čiteľke Tučkovej

Rastie nám v obci budúci umelec?
Regionálne osvetové stredisko v Žiline
usporiadalo v to mto ro ku súťaž
neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod
názvo m TVORBA 2 005 . Od 1. do
21.apríla 2005 sa konala v Makovického
dome výstava prác týchto umelcov.
Po skytl a návštevní kom zauj ímavú
ukážku rozmanitosti prejavov súčasného
výtvarného umeni a. Výstava bo la
presvedčivým dôkazom rastúcej úrovne
výtvarného
amatérskeho
hnut ia
v žilinskom regióne.
Boli sme milo prekvapení, keď sme sa
do zvedeli, že t úto súťaž vyhral náš
spoluobčan, člen Klubu neprofesionálnych
výtvarníkov Štefan Valica. Nakoľko sa do
sú ťaže prihl ásil o až 24 výtvarníkov
z regiónu Žilina, radosť je o to väčšia.
Zastúpené boli 4 kategórie. /S výtvarným
vzdelaním a aj bez výtvarného vzdelania./
Predsedom poroty bol akademický maliar
Stano Lajda, ďalší členovia: akad. mal.
Daniela Krajčová, akad. sochár Jaroslav
Gaňa a Monika Dvorská.
Štefan Valica zvíťazil v kategórii A1 /
au tori vo veku nad 25 ro ko v bez
výtvarného vzdelania/
Vystavené práce týchto autorov boli
rôznych námetov a techník . Od krajiniek,
cez zátišia, autoportréty, rôzne abstraktné
kompozície, cez olejomaľby, akvarely,

koláže, drôtovanie, a spojené techniky.
Štefan Valica súťaž a výstavu obohatil
maľbami. Krásnou kyticou slnečníc
a maľbou katedrály, ktorej farby pôsobili
ako sklá farebnej vitráže okien. Môžem
povedať, že jeho práce naozaj vynikali
medzi ostatnými, aj keď zúčastnených
autorov bolo viac než dosť. A navyše, ako
sme sa dozvedeli , bol vraj mil ým
prekvapením súťaže.
Možno sa zdá, že umenie je v kríze, ale
asi to nie je pravda. Možno len naše kritériá
umenia sú reklamou a dobou posunuté do
spotrebnej roviny. Nemáme čas zastaviť
sa, navštíviť umenie a nechať si ho vpustiť
do duše. Ale sú tu ľudia skromní, svojich
zásad a názorov, ktorí sa nedajú ničím
ovplyvniť a k tomu ešte aj tvoria hodnoty.
Pišta, želáme Ti, aby sa Ti aj naďalej
darilo. Blahoželáme!
Ľ.Kučerová
Blahoželáme Dianke Obertovej za krásne
3. miesto v tancovaní HIP-HOP. Sme radi
a pyšní, že žiačka ZŠ SNP Strečno dosahuje
takých skvelých výsledkov.
Ďakujem všetkým deťom našej školy, že
sa z účastnili a uctili si dňa 24. 4. 2005
klade ním ve ncov na starom cintoríne
a pamätníku francúz skych partiz ánov
„Deň oslobode nia“.
riaditeľka ZŠ Strečno
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Oddychová zóna pod hradom Strečno
Ďa lšou štú dio u rie šia cou využitie
potenciálu katastra pre cestovný ruch,
vypracovanou v rámci úspešného projektu
Ge nerel CR ob ce Strečno, s ktor ou
oboznamujeme čitateľov Strečnianskeho
hlásnika je Oddychová zóna pod hradom
Strečno
Dôvodom pre obstaranie urbanistickej
štúd ie je snaha o l epšie s prístupnenie
hradu, doplnenie služieb o nové atrakcie,
vytvo renie pla tfo rmy pre organi zác iu
kultúrnych podujatí a spríjemnenie pobytu
návštevníkom hradu.
Hlavné ciele obstarania urbanistickej
štúdie CR
- Stano vi ť základné pr ie storové
rozloženie požadovaných aktivít
- Stanoviť funkčnú náplň a prípadne aj
variantné funkčné využitie ( leto, zima )
- Definova ť zás ady star ostlivos ti
o živ otné
pro str edi e,
oc hra nu
kultú rno his tor ickýc h hodnôt a prvkov
krajiny, ktoré sa r ozhodujúcou mierou
podieľajú na územnom rozvoji rekreácie
- Defino va ť p otr eby ve re jné ho
dopravného a technického vybavenia
- Definovať predpokladané ekonomické
nároky a dôsledky navrhovaného riešenia
Požiadavky vyplývajúce z potrieb obce
Po žia da vko u o bc e j e dor ieš iť
sprístupnenie hradu pre menej zdatných
ná vš tevníkov, ktor ýc h vek, prípadne
zdravotný stav neumožňuje prekonávať
dlhé a namáhavé pešie trasy.
Pr e tento úče l požadujú vybudovať
pa rko vi sko na p loš ine pod hra dom,
s ka pac ito u, ktorá nebude v kol ízii
s potr eba mi o sta tnýc h funkc ií. Okr em
parkoviska je potrebné doplniť okolie
existujúceho objektu o sedenia, ktoré budú
slú žiť pr e odpočinok. Pre najmenš ích
návštevníkov je potrebné vytvoriť mini
ihrisko, ktoré im hravou formou priblíži

1 – detské ihrisko
2 – sociálne zariadenie
3 – areál podhradia
4 – remeselnícke dielne
5 – amfiteáter
6 – hrad Strečno
9 – ohnisko s altánkom

dejiny hradu, alebo iba dokreslí atmosféru.
V rámci areálu hradu nie je vytvorený
dostatočný priestor pre kultúrne podujatia,
preto sa plocha pod hradom javí z pohľadu
využitia ako najvhodnejšia.
Predpoklady rozvoja
Hrad Strečno je motivačným faktorom pre
rozvoj cestovného ruchu v oblasti. Ročne
te nto hrad na vš tívi pri bli žne 50 000
ná vš tevníkov z cel ého s ve ta. Zá uj em
o poznávacie zájazdy po vstupe do EÚ
vzrastie. Pre získavanie návštevníkov však
na celom svete platí, že jeden motív nestačí.
Čím viac podpornýc h akci í sa podarí
umies tniť v danej l oka lite, tým väč ší
záujem bude zo strany návštevníkov a tým
multiplikačný efekt bude mať väčší dopad
na rozvoj obce, regiónu.
Nárazové návštevy hradu vytvárajú tlak
na zlepšenie podmienok pre hostí, ktorý
ča kajú na prehliadku. Vypl neni e ča su
čakania atrakciami, kultúrnym programom,
prehliadkou botanicky zaujímavých rastlín,
ľudových remesiel a podobne prispeje
k spokoj nosti návš tevníkov a zá roveň
obohatí ch poznanie, prinesie nové zážitky,
doplní energiu a pod.
Funkčné a prie storové rie šenie
Pre dané riešené územie sa navrhuje:
- Dobudovať dos tatočné pa rkovac ie
kapacity pre osobné motorové vozidlá, cca
45-50 (3 autobusy) vo väzbe na cestu 1/18
(dol né par kovis ko) a 25-27 mies t na
spevnenej ploche pod hradom vo väzbe na
pr ístupovú
komuniká ciu
( hor né
parkovisko).
- Povrch prístupovej komunikácie medzi
oboma parkoviskami upraviť živičným
krytom.
- Na spodnom parkovisku dobudovať
sociálne zariadenia na vysokej estetickej
a hygienickej úrovni
- Zatraktívniť expozíciu na hrade Strečno

- Vybudovať drevenými kolmi ohradený
areál botanickej záhrady
- V rámci areál u podhradia vytvo riť
plochu pre cca 250 návštevníkov na sedenie
a cca 100 na státie, kde by bolo možné
or ganizova ť
aj
r ôzne
kul túr ne
a spoločenské podujatia ako konc erty,
divadelné predstavenia pod holým nebol,
vystúpenia ľudových súborov, ľudových
spevá ckych
skupí n,
vys tú penia
historického šermu, jarmoky, hostiny, rôzne
náučne programy pre školy o histórii hradu
a celého regiónu, slávnosti pri príležitosti
štátnych sviatkov, otvorenie športových
podujatí a pod.
- Využiť zadnú stenu kolovej stavby pre
vytvorenie prekrytých drevených stánkov
pr ipomí naj úci ch stredove ké dr eve né
domčeky, v ktorých budú môcť návštevníci
obdivovať výr obu a hotové výr ob ky
ľudových remesiel z kováčskej, drotárskej,
stolárskej, hrnčiarskej a kolárskej dielne
- Vo väzbe na existujúcu prevádzkovú
budovu osadiť detské ihrisko tematicky
a di zaj nér sky zame ra né na hi stó ri u.
Preliezačky, hojdačky, povrazové rebríky,
lavičky, kĺzačky a detský hrad by obsahoval
tvaroslovné znaky, alebo motívy viažuce sa
k zbrojnošom, koňom, kráľom a pod. Pre
de tské i hr isko j e vhod né pr ed
projektovaním napísať krátke libreto, ktoré
by hravou formou priblížilo deťom hrad
Strečno a jeho históriu. Vhodné je vydať
pre deti knižku viažucu sa k povestiam
a o hrade, kde by boli uvedené aj historické
fakty obohatené o maľovanky a propagačné
ma ter iá ly o ď al šíc h hra doc h z o kol ia
(Starhrad, Lietavský hrad, Hričovský hrad,
Považský hrad, Oravský hrad).
- Upraviť a dobudova ť exi stujú ce
ohni sko, ktoré bude pr ekryté strec hou
(altánkom). Na tomto mieste bude možné
sl edovať uká žky kul inár ske ho umenia
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a ochutnať slovenské špeciality, prípadne
jedlá pripravené na otvorenom ohni.
Ho dnote nie rie še nia z hľa dis ka
so ciálno- e ko no mic ký ch a úz e mnote chnických dôsle dkov
Dô sle dko m záme ru v podhra dí je
vytvorenie nových pracovných príležitostí
pr e
ume lco v,
re mes elníkov
pr ed vád za júc ic h s voju
zr učnos ť,
kulinárskych majstrov, záhradníkov a pod.
Pr edpo klad á s a, že v podhradí bude
vytvo re ný pri es tor pr e min. 15- 20
pracovníkov a príležitostí pre hosťujúcich
umelc ov, d iva del ní kov, hudobníkov,
kúzelníkov, ľudové tanečné súbory a pod.
Z hľa dis ka
územno-techni ckých
dôsledkov dôjde k vylepšeniu estetickej
a tec hnickej kvality úze mia, zlepšeniu
prístupu na hrad, zlepšeniu svetelnosti vo
večerných hodinách a kultúrnemu oživeniu
podhradia.
Ho dno te nie rie še nia z hľa dis ka
e nvironme ntálnych dôsledkov
Ri eš eni e b ud e mať mi nimál ne
environmentálne dopady.
Nové záchytné parkoviská odbúrajú počet
áut parkujúci ch ne organizova ne popri
príjazdových komunikáciách a v obci, čím
sa urýc hli o dchod vo zidie l z územia
a zaťaženie od exhalátov.
Z navrhovaných parkovacích plôch je
navrhnuté predčistenie odpadových vôd od
ropných a olejových látok.
Vplyv na záber pôdy sa nepredpokladá.
Územie je v súčasnosti definované ako
zastavaná plocha.
Navrhované stavby a funkcie neohrozujú
biotopy v danej oblasti.
V rámci navrhovaných činností a funkcií
nedôjde k zásahom do prírodnej scenérie.
Navrhované činnosti a funkcie v území
re špe ktujú bi oce ntrá, bi okori dor y,
genofondové lokality, významné segmenty
krajiny zakotvené v RÚSES Žilina.
Činnosti a funkcie v území rešpektujú
kultúrne
a his tor ic ké
pa mia tky,
paleontologické a archeologické náleziská,
štruktúru sídiel, architektúru a iné hodnoty
nehmotnej povahy.
Zámer je bez negatívnych dopadov na
po ľnoho sp odá rs ku výrobu a l es né
hospodárstvo.
/pa/

TÚLAVÉ PSY
Upozorňujem e m ajiteľov psov na
dodržiavanie Všeobecne záväzného
nariadenia o chove zvierat, podľa ktorého
sa ich psy nesm ú túlať po miestnych
komunikáciách a ohrozovať občanov.
Zároveň prosíme občanov o pomoc, ak
spoznajú majiteľa túlavého psa, aby to
oznámili na Obecnom úrade v Strečne.
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DEŇ NARCISOV
8. apríl už po tretíkrát
sa v našej obci konala
akcia, ktorá nesie názov
ŽLTÝ NARCIS – liga
proti rakovine prsníka.
Akcia bola
organizovaná
v spolupráci so
Žilinskou onkológiou
a v Strečne so ZŤP, OÚ
a ZŠ. Aj touto cestou sa
chcem poďakovať
všetkým spoluobčanom
za dobrovoľné
príspevky, ktoré
v konečnej sume sú
9 537,50 Sk. Nemožno
zabudnúť na pomoc pri
organizovaní žiakom ZŠ
a „dievčatám“
Bitušíková N, Hrdá, Tavačová, Kucharčíková, Ondáková, z kancelárie OÚ.
Belicová, Obertová, Andelová, Klocáňová, Ondáková, Všetkým patrí moje
Hanuliaková, Beháň, Tavač, Kučera B., Samec M., Samcová veľké ĎAKUJEM
Z., Zrelicová, Oberta J., Oberta M.
Samcová Zuzana

Čo s túlavými psami?
Jedným z mnohých problémov v našej
obci sú aj túlavé psi. Asi tieto psi nemajú
svojich majiteľov a tak sú ponechané
ulici, kde pobehujú sem a tam, ohrozujú
chodcov a zanechávajú po sebe špinu
a nečistoty.
Pripomíname držiteľom psov, že v našej
republike platí zákon č. 282/2002 zo dňa
16. mája 2002, v ktorom sa upravujú
podmienky držania psov. V tomto zákone
sa stanovuje nasledovné:
- každý pes držaný nepretržite viac ako
90 dní na území SR podlieha evidencii
psov
- držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do
evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
po sledného dňa l ehoty 90 dní na
obecnom úrade.
Do evidencie sa zapisujú najmä:
evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo
údaj o čipovaní psa, ak ho pes nemá,
meno, priezvisko a adresa trvalého
po byt u držiteľa psa, u mi est nenie
chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, skuto čno sť, že pes pohrýzol
človeka, úhyn psa ako aj strata psa.
Každú zmenu skutočnosti a údajov,
ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ
psa povi nný do 3 0 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja oznámiť obci,
kde je alebo má byť pes evidovaný. Obec
vydá držiteľovi psa zapísaného do
evidencie evidenčnú známku psa. Na
známke sa uvedie evidenčné číslo psa,

názov obce, kde je pes evidovaný a údaj
o to m, či je pes nebezpe čným psom.
Známkou držiteľ psa preukazuje jeho
toto žnosť. Známka je neprenosná na
iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky je držiteľ psa povinný do
14 dní oznámiť obci.
Vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba,
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá
a schopná ovládať ho v každej situácii,
pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes ú točil alebo iným spô sobom
ohrozoval člo veka alebo zvi eratá
a zabraňovať vzniku škôd na majetku
a ži vot nom
prostredí .
Vodiť
nebezpečného psa mi mo cho vného
územia alebo zariadenia na chov môže
len osoba, ktorá je spôsobilá na právne
úkony. Na verejnom priestranstve musí
mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom
vykonáva dohľad.

OZNAM
OPS prijíma objednávky na prípojky vody
a kanalizácie. Uprednostňovať bude
prípojky na uliciach: 1. mája, Záhradnej a
28. októbra z dôvodu pripravovanej
realizácie rekonštrukcie MK, nakoľko je
potrebné, aby pri rekonštrukcii boli výkopy
po prípojkách dostatočne zhutnené.
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sa o to pokúšali. Kolóna kráv a koní, za ňou
kolóna ľudí. To bol obraz hrôz po niekoľko
týždňov. Potom nastala zmena a miesto
dobytka a civilov začal ústup maďarských
a nemeckých vojsk. Ilegálne sa vracali domov
aj niektorí občania – účastníci Slovenského
národného povstania, ktorých po čiastočnom
potlačení na niektorých úsekoch rozpustili.
Ústup vojsk trval od januára do marca. Azda
státisíce vojakov prešlo cez Strečno. Každú
noc sa rozmiestnili po domoch, aby
prenocovali. Vojaci po domoch a kone po
stodolách. Na ustupujúcom vojsku bolo vidieť
úplnú vyčerpanosť a neschopnosť ďalšieho
boja. Často sa stávalo, že maďarskí vojaci,
ktorí už boli umiestnení po domoch a prišla
kolóna ustupujúcich Nemcov, museli domy
uvoľniť a utiahnuť sa do pivníc a do stodôl.
Takýto poriadok zabezpečovali poľní žandári
nemeckej armády. Tieto dni boli pre občanov
našej obce veľmi nebezpečné. Ustupujúce
vojsko bralo pre kone aj tie posledné
krmoviny, čo ohrozovalo zásobovanie
v budúcich mesiacoch.
To, čo sa stalo občanom z východného
Slovenska, postihlo aj niektorých našich
občanov z horného konca obce. Začiatkom
mesiaca apríl 1945 pri ústupe nemeckých
vojsk bolo nutné dôsledne obsadiť úseky na
kopcoch Malej Fatry ako Grúň, Rakytie,
Polom a iné menšie kopce na okolí, aby mohli
čo najdlhšie zdržať postupujúce vojská čs.
armády. V dôsledku toho velenie nemeckej
armády rozhodlo vyprázdniť rodinné domy
v miestnej časti obce na hornom konci zvanej
„Krakov“. V tom čase v tejto časti bývalo 122
občanov v 26 domoch. Na základe rozkazu
nemeckého velenia si občania mohli zobrať
so sebou to najnutnejšie. Starí, mladí, deti aj
chorí pod dozorom ozbrojených nemeckých
vojakov putovali peši až do Žiliny (11 km).
Niektorým občanom sa podarilo uniknúť
z kolóny pri prechode cez Mojšovu Lúčku.
Bol to však len minimálny počet občanov. Po
príchode do Žiliny boli nechaní na
priestranstve pri tržnici, kde sa neskôr týchto
občanov ujal Slovenský červený kríž
a umiestnil ich do židovskej synagógy. Tento
spolok sa staral aj o hygienu a stravovanie.
Občania sa zo Žiliny vrátili do svojich
domovov až po 1. máji 1945. Po návrate
domov našli svoje domovy vykradnuté, po
domácich zvieratách nebolo ani stopy.
Zatia ľ čo nemecké vojská ustupovali na
západ, pripravovali sa Nemci v strečnianskom
priesmyku na obranu Žiliny. Cez Váh zo
Strečna na nezbudskú stranu (oproti sv. Jánu)
postavili Nemci za pomoci občanov Strečna
drevený most. Stavba trvala asi 20 dní. Tento
most mal trvácnosť len 14 dní, pretože

v jarných mesiacoch ho poškodili plávajúce
ľadové kryhy a nevyhovoval vojenským
účelom. Keďže ho chceli občania používať
na prechod na železničnú stanicu, opravili ho.
Avšak o 14 dní prišla veľká voda a opäť most
poškodila a niektorí občania ho začali
rozoberať. Na pamiatku, nie však nadlho,
ostalo vo vode niekoľko stĺpov ako majákov.
Ústup nemeckých a maďarských vojsk
stíchol. Boje I. československého armádneho
zboru sa už pohli od Liptovského Mikuláša.
Z Oravy na Terchovú sa prebíjala Červená
armáda. Stále častejšie bolo počuť výbuchy
delostreleckých granátov a mín z terchovskej
doliny. Zavše zarachotila kaťuša. Brániaci sa
Nemci zamestnávali miestne obyvateľstvo na
opevňovacích prácach pred Žilinou a naprieč
údolím Váhu. O niekoľko dní sa boje priblížili
do Vrútok a od Terchovej k Varínu. Začal sa
krutý boj o strečniansky priesmyk.
Akoby povel na tento boj dali prvé
delostrelecké granáty Červenej armády od
Terchovej. Prvý zásah bol za kostolom, druhý
o 100 m ďalej k Váhu a tretí už k železničným
mostom. Ešte v ten deň - 11. apríla sa Nemci
z Vrútok stiahli k obci Strečno a obsadili
kopce Malej Fatry a úžinu okolo Váhu.
Nemecké velenie si bolo vedomé, že údolie
strečnianskeho priesmyku je dobrým oporným
bodom pre úkryt ustupujúcich vojsk. Začali
horúčkovite budovať bunkre a okopy.
Najväčšie bunkre sa budovali v záhradách od
kostola pod Lackovu dolinu v Jamách. Denne
museli občania nastupovať na brigády. Iní
museli vypomáhať v kuchyniach a pri
vynášaní stravy do hôr (na Košariskách,
Uhlisku, Grúni, Plešinách a na Polome), kde
mali Nemci vybudované výhodné opevnenia.
Boje o tieto končiare boli veľmi ťažké a trvali
asi 3 týždne, kým prerazili vojaci I.
československého armádneho zboru za
pomoci vojsk Červenej armády, aby sa mohli
dostať do obce. Boje bolo možné sledovať
najmä večer, kedy strely osvecovali
zábleskami okolie výbuchov. Dni sa míňali
a deň oslobodenia sa blížil. Ustupujúce
fašistické vojská narobili obrovské škody na
železničných tratiach. Osobitne oddiely tejto
armády preorávali trate, vyhadzovali náložami
mosty, výhybky, železničné budovy,
signalizačné zariadenia a iné zariadenia
slúžiace pre železničnú dopravu. Na
železničné mosty v Strečne dňa 15. apríla
1945 pristavili 5 rušňov s tendrami na jeden
most a ďalšie železničné vozne na druhý most.
Oba potom elektricky odpálili a dielo skazy
dokončili odstrelom portálov pri okraji
tunelov, čím bol prechod po ceste
znemožnený. Aby bol postup víťazných vojsk
ešte sťažený, podmínovali aj cestu pod
hradom a pri poslednom ústupe dňa 26. apríla

ju aj zničili. V ten istý deň viezli nemeckí
vojaci na konských povozoch poslednú
muníciu cez dedinu. Nedošli s ňou na miesto
určenia, pretože presný zásah z mínometu
roztrhal dva páry koní aj s vojakmi pri dome
starého Haasa. Stalo sa to 25. apríla 1945.
Pri tomto zásahu bola zabitá aj Irma Obertová
(1926), dcéra Františka Obertu.
V posledný deň bol zasiahnutý aj štáb
obrany nemeckých vojsk v kancelárii farského
úradu. Zabitý bol veliteľ a dvaja dôstojníci
a jeden vojak. Pochovaní boli v záhrade pri
Váhu.
Sovietska armáda útočila na Varín, vojská I.
armádneho zboru už po štvrtýkrát dobíjali vrch
Polom. Grúň, Uhlisko a k večeru aj Plešiny
boli obsadené československými vojakmi.
Ustupujúce nemecké vojsko dňa 26. apríla
1945 o 22,00 hod. zapálilo obec Nezbudská
Lúčka, ktorá horela až do ranných hodín.
Niektorí občania spustili laná na verejnom
prievoze do vody Váhu, čím znemožnili ústup
nemeckým vojskám. V dôsledku toho museli
Nemci unikať prechodom cez Váh držiac sa
za opasky v dlhých reťaziach. Tí, čo
nevydržali prechod, sa utopili. Bezhlavý ústup
posledných nemeckých vojsk z našej obce
ukončilo paľbu a po polnoci už bola obec
prázdna. Nemci, ktorí zostali nažive, sa stiahli
až do Žiliny. Občania Strečna počas celej
vojenskej operácie bývali ukrytí v pivniciach
a nemohli sa dočkať prvých vojakov našej
armády. Až 27. apríla o 4. hodine na úsvite
začali občania vítať našich osloboditeľov.
Mnohí ich vítali s teplými raňajkami. Po
krátkom oddychu nastúpili do ďalších bojov
v prenasledovaní ustupujúcu nemeckú
armádu.
27. apríla 1945 – Strečno oslobodené
V skorých ranných hodinách boli občania
vyzvaní, aby sa zapojili do odpratávania
prekážok pod hradom, kde bola štátna cesta
vyhodená do povetria nemeckou armádou.
O niekoľko hodín bola cesta zjazdná pre
všetky motorové vozidlá. Začal sa presun
motorizovaných
oddielov
1.
československého armádneho zboru. Autá,
tanky, delostrelectvo vrátane povestných
zbraní „kaťúš“ prichádzali z Vrútok a tiahli na
Žilinu. Dňa 28. apríla začala sovietska armáda
za pomoci miestneho obyvateľstva budovať
drevený most cez Váh na tom istom mieste,
kde bol predtým vybudovaný nemeckou
armádou. Pracovalo sa nepretržite dňom
i nocou a za 5 dní bol most hotový. Prechod
po moste nebol obmedzovaný nikomu. Slúžil
verejnému záujmu do júla 1945, keď bol most
zničený povodňou.
Ustanovenie Národného výboru
Hneď po prechode prvých vojenských
jednotiek bol ustanovený národný výbor,
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ktorého predsedom sa stal Ernest Taraba. Úrad
mal v budove bývalej žandárskej stanice, kde
bolo aj veliteľstvo ľudovej milície.
Ozvena „Dňa víťazstva“ v Strečne
V historický deň 9. mája 1945 sa svetom
prehnala správa, ktorá rozjasala tváre mladých
i starých o ukončení druhej svetovej vojny.
Ľudia sa objímali, na každom bolo vidieť
radosť a šťastný úsmev. Skončili sa vojnové
útrapy, ktoré sa začali v Európe 1. septembra
1939. Skončili sa všetky hrôzy, ktoré vojna
prináša, prestal strach detí, ktoré očakávali
príchod otcov z bojísk. No neprestal žiaľ
v rodinách, ktoré osud kruto postihol stratou
najmilších, kde osireli deti, ovdoveli ženy.
Na oslavu ukončenia vojny Ľudová milícia
vystrelila niekoľko sálv z pušiek. Aj kostolné
zvony ohlásili svetu mier. Dlho očakávaný deň
skončenia bojov nadišiel. Občania si
predsavzali, že tento deň budú každoročne
oslavovať.
Vatra mieru bola zapálená na vrchu Zvonica.
V miestnom hostinci bola po skončení
slávnostného zhromaždenia usporiadaná
ľudová veselica.
P.Ďurčo

11. strana

VAKCINÁCIA LÍŠOK - JARNÁ KAMPAŇ 2005
Návnada s obsahom vakcíny proti besnote
sa bude v okresoch Žilina a Bytča pokladať
letecky v dňoch od 2.5 do 9.5.2005 (posun
pokladania je možný podľa vývoja počasia).
Návnada sa bude pokladať mimo ciest,
obcí a vodných plôch v dvoch leteckých
líniách z výšky cca 150 m.
Návnada je čiernohnedej farby, guľatého
alebo hranatého tvaru pevnej konzistencie.
Vo vnútri návnady je uložená plastiková
tobolka (blister) s viacjazyčnou potlačou:
„Pozor – vakcína proti besnote.“
Obsah tobolky je načervenalej farby.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri

bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa
obsah tobolky dostane na ruky, je potrebné
ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa
obsah tobolky dostane na sliznicu úst, nosa
alebo očí, je potrebné okamžite vyhľadať
lekárske ošetrenie. Zakazuje sa kontakt
s podozrivým domá cim, hospodárskym
a voľne žijúcim zvieraťom. Podozrivé
zvier a na bes notu ihne ď nahl ás iť
súkromnému ve te rinárnemu l eká ro vi
a Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe Žilina.
Od 2.5 do 15.6.2005 obmedziť voľný
pohyb psov v okolí le sov a v lese.

Materská škola v Strečne
pozýva všetkých rodičov a priaznivcov detí na III. ročník folklórneho festivalu slávností
detí materských škôl regiónu Žilina, pod názvom KOLOVRÁTOK. Festival sa uskutoční
dňa 24.5.2005 o 13:00 hod. v priestoroch koncertnej sály Konzervatória v Žiline
V programe budú vystúpenia detí s ľudovými pásmami. Sedem škôlok zo Závodia,
z Lietavskej Svinnej, z Kamennej Poruby, zo Zbyňova, z Kuneradu, Strečna a zo Stráňav
Vám ponúkne rôzne ľudové tradície. Naša MŠ a naše deti pod vedením p. uč. Kučerovej
a Pratákovej zastupujú Strečno pásmom „Detské ľudové hry.“
Program je naozaj zaujímavý, scéna je vždy veľmi pôsobivá a krásna, deti sú v krojoch
podarené. Budeme radi, ak nás svojou účasťou podporíte. Vstup je voľný.
Sme maličkí, ale dokážeme robi ť aj veľké veci, ale hlavne vieme rozdávať ľuďom
radosť.
Tešíme sa na Vás! MŠ v Strečne, Ľ.K

Správa z valného zhromaždenia Urbariátu, Lesného družstva a Ostredku
Dňa 1 9.3.200 5 s a us kutočnilo val né
zhromaždenie pozemkových spolo-čenstiev
obce Strečna.
VZ bolo zvolané výborom spoločenstiev
pozvánkami v súlade so stanovami.
Účasť na VZ bola z každého spoločenstva
za stú pe ná nad po lov ičnou
väčš inou
po die lni kov
vr átane
za stúpenia
ne prí tomný ch
na
spl nomoc nenie
z celkového počtu 92 splnomocnení.
Z ur bar iátu sa zú čas tnilo zo 404
pozvaných 243 podielnikov. Z lesného
družstva sa zúčastnilo z 225 pozvaných 132
podielnikov. Zo spoločenstvá Ostredok sa
zú čas tni lo z 2 72 pozva nýc h 164
podielnikov. Z Komposesorátu sa evidencia
nerobila, nakoľko evidencia podielnikov sa
bude vykonávať na základe obnoveného
de denia z pôv od nýc h vla stníkov po
ukonč ení ROEPu v Strá nskom. Správu
o činno sti sp ol oče nstie v a sprá vu
hospodárskeho výsledku prečítal predseda
spoločenstiev p. Marián Trnovec. V správe
sa hl av ne zamer al na pr obl ema ti ku
v súčasnej legislatíve pre spoločenstvá
regi strova né bez právnej subjektivity.
Vysvetlil, že výbor pri takejto registrácií
nemôže vo všetkých právach v súčasnosti
za stupovať p odi el nikov. Preto aj
vyspo ri ada nie ne ho spodár nyc h plôch
a odpredaj neoprávnene prihradených častí
Zábrehu a časť pod starým cintorínom sa
ne dá us kutoč niť aj napr ie k tomu, že
predchádzajúce VZ to schválilo. Taktiež je

problém zastupovať aj v iných záležitostiach
spojených s hospodárskou činnosťou, pri
uzatváraní zmlúv, v konečnom dôsledku
spol oče nstvá pr ichádzaj ú o fina nč né
prostriedky, ktoré by mohli plynúť na
pestovnú činnosť. Ak zvolený výbor má
mať zodpovednosť za hospodárenie, tak má
mať aj dané právomoci od vlas tníkov
v rámci zákonov. Z tohto dôvodu výbor
navrhoval VZ preregistrovať spoločenstvá
na právnu subjektivitu. Na takýto akt je
potrebná 2/3 väčšina v zmysle zákona 181
o registrác ii spoloč ens tie v vyja dre ná
v hla soch, ni e v počte podpís aných
podielnikov na prezenčnej listine. Aj keď
vä čš ina pr ítomných zdvi hl a r uku za,
nedocielila sa 2/3 väčšina hlasov, nakoľko
92 zastupujúcich na splnomocnenie nemali
právo v tejto veci rozhodovať. Je to len na
škodu spoločenstiev. Argument, ktorý zaznel
na VZ, že c hceme r ozpredať maje tok,
ne obstojí, nako ľko o ta kých vec ia ch
doposiaľ rozhodovalo VZ a aj naďalej bude
rozhodovať VZ. Zo správy hospodárskeho
výsledku v jednotlivých spoločenstvách
bolo odsúhlasené rozdeliť dosiahnutý zisk
v Lesnom družstve na podiely. V urbáre
a v Ostredku nebol zisk, nakoľko v roku
2003 tam nebola ťažba. V diskusii zaznel
návrh na zverejnenie tržných cien predaja
drevnej hmoty. Výbor spracoval cenník pre
rok 2005 v zohľadnení ci en, aké sa
pohybujú na trhu a v Slovenských lesoch
a taktiež sa zobrali do úvahy v tvorbe ceny

aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú cenu tak,
ako sú uvedené v cenníku
I. Piliarska guľatina na skládke:
Smrek v celých dĺžkach ozdravený na
strede
od 18 + III.A od 1600 do 1800.-Sk/m3
od 18 + III.B od 1200 do 1400.-Sk/m3
Smre k žrď ovi na v ce lýc h dĺžka ch
ozdravená na strede
od 13 do 17 po 800.-Sk/m3
od 7 do 12 po 600.-Sk/m3
Smrek vláknina od 600 do 900.-Sk/m3
Pri samovýrobe sa odpočíta na ťažbu 80.Sk/m3 a na približovanie sa odpočíta do
250.-Sk/m3, podľa vzdialenosti na odvozné
miesto. Samovýroba sa bude dávať len
výnimočne na spracovanie menšej kalamity.
II. Palivo zo skládky:
- tvrdé listnaté 350.-Sk/prm
- smrekové 250.-Sk/prm
III. Palivo v samovýrobe :
- tvrdé listnaté od 100 do 300.-Sk/prm
- smrek od 100 do 200.-Sk/prm
Ce na sa určí podľa vzd ia lenos ti
približovania na odvozné miesto.
Čistenie rúbane po ťažbe 50.-Sk/prm
Čistenie výrezov pod elektrickým vedením
50.-Sk/prm
Odpredaj pali vové ho drev a s a bude
uprednostňovať podielnikom. V prípade
väčšieho dopytu bude odber obmedzený do
8 prm tak, aby bolo možne uspokojiť
viacerých podielnikov.
Výbor spoločenstiev
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Odomknutie Váhu
Šiestu sezónu ako každoročne i teraz (15. apríla), otvorila Prvá
pltnícka svoju sezónu. Tradičná akcia privítala tradičných
prítomných:
- zástupcov samospráv ( v tomto roku i starostov z českej
a poľskej strany Euroregiónu Beskydy)
- spolupracovníkov (cestovné kancelárie, TIKy)
- média
Posledne menovaní boli zastúpení zvlášť v uctihodnom počte,
čo sa násl edne prejavi lo a prejavu je nielen v propagácii
strečnianskych pltníkov ale Strečna, ako turisticky hodnotnej
destinácie, vôbec.
Rastúcim záujmom o plte i ďalšie aktivity perspektívne viažúce
sa k vodám Váhu i hradu nad jeho údolím sa zrejme začína
napĺňať odkaz predkov „Živ sa z vody“.
Túto symboliku nesie v sebe i verš, ktorým i tentokrát bol
odomknutý Váh:
Otváram ťa voda
práve v tejto chvíli
aby sme my z Teba
jak otcovia žili
Akcia si zachoval a všetky prvky, ktoré ju robi a nielen
zaujímavou, ale posvätením vody a pltí je tiež vzdaná vážnosť,
ktorá vodnému živlu patrí. Pán dekan Gura tento akt vykonal
prvý krát a vo svojom príhovore spomenul tiež patróna, ochrancu
pred vodou - svätého Floriána.
Vodník Jurko s vílou Vlnkou prirazili k brehu Bariérovej aby
po príhovore a radách pltníkom odovzdali symbolický kľúč na
odomknutie.
To bol pomaly záver úvodu Otvorenia, po ktorom šesť pltí
odrazilo a na rýchlych jarných vodách začalo svoj let do prístavu
pod hradom. A pltníci prvý krát v tomto roku v sprievode ľudovej
hudby veselých hostí a dobrej nálady preverili svoje schopnosti
pred nadchádzajúcou sezónou.
Záver opäť patril posedeniu v penzióne Irenka.
Ostáva u ž i ba popriať pltníko m, aby at mosféra, kto ré
sprevádzala tohtoročné Odomykanie Váhu, sprevádzala celú
sezónu a aby návštevníci zo všetkých častí sveta odchádzali
spokojní s pozdravom: Dovidenia v Strečne.
/pa/

XXI. ročník Behu
oslobodenia obce Strečno
KATEGÓRIA ŽIAČKY
miestna kategória
1. Barbora Žideková ..... 29,47
2. Marika Ďuriková ...... 30,50
3. Nikola Štadaniová .... 31,12
KATEGÓRIA ŽIACI
1. Peter Tihý.................. 23,04 Martin Samec ................ 28,24
2. Jozef Bugáň .............. 23,37 Patrik Oberta .................. 29,25
3. Ľuboš Imrulík ........... 27,10 Michal Magoč ............... 30,34
KATEGÓRIA JUNIORI
1. Martin Ďurana .......... 21,33 Roman Palubjak ............ 23,31
2. Miroslav Kuric ......... 21,49 Vladimír Taraba ............. 27,38
3. Jaroslav Jarina .......... 21,53 Martin Melo ................... 33,32
KATEGÓRIA JUNIORKY
1.
Katarína Kopasková ...... 38,32
2-3.
Andrea Ďurišková ......... 42,18
2-3.
Mária Obertová ........... 42,18
KATEGÓRIA ŽENY
1. Silvia Vajdová ........... 24,31 Mária Belková ............... 33,16
2. Zuzana Ďuranová ..... 26,20 Mária Lukoničová ......... 40,31
3. Jana Žideková ........... 27,46
KATEGÓRIA MUŽI DO 40 ROKOV
1. Róbert Rolko ............ 17,57 Marek Bukovinský ........ 24,02
2. Ľuboš Kováčik ......... 18,15 Peter Oberta ................... 24,12
3. Tomáš Jurkovič ........ 18,16 Vladimír Bukovinský.... 25,40
KATEGÓRIA MUŽI DO 50 ROKOV
1. Miroslav Karlec ........ 19,57 Jozef Tavač .................... 23,51
2. Miloš Vojtek ............. 20,42 Štefan Palubjak ............. 26,33
3. Pavol Šimašek .......... 20,56 Pavol Tavač .................... 29,56
KATEGÓRIA MUŽI NAD 50 ROKOV
1. Ľubomír Líška .......... 22,30
2. Miroslav Stroka ........ 23,44
3. Marián Michalik ....... 27,35
NAJSTARŠÍ PRETEKÁR
Ján Hanák ..................... 59,30 Jozef Belko .................... 33,16
NAJRÝCHLEJŠÍ PRETEKÁR ZO STREČNA
Roman Palubjak ........... 23,31

Výstup na Polom
Obec St rečno a Lyžiarsky o ddi el
Javorina pozývajú občanov na oslavy
oslobodenia vlasti, ktoré sa budú konať
dňa 8 . mája 200 5 pri Pamätní ku na
Javorine. Lyžiarsky oddiel Javorina pre
účastníkov výstupu pripraví na Ostredku
guláš. Cena jednej porcie je 50,- Sk.
Predpredaj lístkov na guláš je na OPS
Strečno a u p. Tavačovej na Ul. Sokolskej
č. 374.

Noviny Obe cného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 30. apríla 2005 v náklade 360
kusov. Za obsahovú časť materiálov
zodpovedá redakčná rada v zložení: Ing.
Pavol Albrecht, Mgr. Dušan Ďurčo, Otília
Moravčíková

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,-Sk
XII.ročník
Školský rok 2004/2005
je za nami
Pozrime sa spoločne späť na uplynulý
školský rok na našej škole. Tento školský
rok priniesol postupné zmeny, ktoré sú
nevyhnutné vzhľadom na meniace sa
dynamické požiadavky spoločnosti,
rodičov a detí. Snaha bola zameraná na
vytváranie takého prostredia , aby dieťa
bolo v škole šťastné, spokojné a rado sa
vzdelávalo. Tento proces je dlhodobou
záležitosťou, ale mojou snahou je sa mu
čoraz viac približovať.
Príjemným prekvapením bolo zistenie,
že naše deti dokážu akceptovať a stotožniť
sa so správaním, na ktoré som oprávnene
pyšná. Sem - tam sa niekto „pošmykne“,
ale v priebehu roka som zaznamenala
výrazné utíšenie „rebelanského“
správania. Deti sa zapojili do množstva
súťaží, turnajov či olympiád a dosiahli
pekné výsledky, a tak úspešne
reprezentovali našu školu u nás i u našich
susedov v Českej republike i vo svete.
Osobitosťami bude naučiť dieťa ako
vychádzať so svojimi vrstovníkmi,
zapojiť sa do skupiny a duševne
pracovať. Dôležité je už od útleho veku
vštepovať hodnotu zdravia a túto hodnotu
učiť chrániť. Ďalšou osobitosťou je
komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi
a nielen ich zasypávať informáciami.
Touto cestou sa chcem poďakovať
zriaďovateľovi školy v zastúpení starostu
obce pánovi Alfonzovi Klocáňovi a Janke
Tavačovej za nadštandartnú pomoc počas
môjho prvého roka vo funkcii riaditeľky
školy a tiež pracovníkom OPS, ktorí mali
záujem riešiť úspešne všetky úlohy pri
prevádzke školy.
Ä 2. strana
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa dňa 30. júna 2005 zišlo na svojom 19. zasadnutí.
• Poslanci sa zaoberali:
- prípravou oznámenia o vyhlásení
metódy verejného obstarávania, prípravou
súťažných podkladov, schvaľovaním
komisie na otváranie obálok a výberu
zhotoviteľa pre výstavbu „Kotolňa na
spaľovanie biomasy Strečno“.
• Oboznámili sa
- s kolaudáciou stavby Turisticko
informačnej kancelárie dňa 27. júna 2005
- so súhlasom s vykonaním stavebných
úprav v križovatke cesty I/18 a III/018160
v k.ú. Strečno. Rozsah stavebných úprav:
- vybudovanie skráteného odbočovacieho pruhu vpravo na ceste I/18,
- vybudovanie pripájacieho pruhu na
ceste I/18
- úprava cesty II/018160 a spevnených
plôch, vyspravenie výtlkov, spojovací

postrek, pokládka AB II, hr. 50 mm
Názov stavby: I/18 Strečno – križovatka
Obstarávateľ: Slovenská správa ciest,
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
Zhotoviteľ: DAMIT s.r.o. Stavebná firma
Terchová
- s podaním projektu Zvýšenie počtu
verejných prístupových bodov k internetu
v Žilinskom kraji
- s postupom prác na výstavbe
kanalizácie a vodovodu na Ulici čsl.
brigády
- s priebehom prác na telocvični –
objednaná výroba okien
- separovaným zberom
- pripomienkami cestovného grafikonu
SAD
- požiarnou ochranou majetku obce
• OZ riešilo došlú poštu.

Trenčianski cyklisti Strečno „nedobyli“
Keď sme si v piatok 10. júna o siedmej
hodine ráno poslednýkrát dofúkali kolesá,
nasadili cyklistické prilby a optimistický
úsmev - ktorý, ako sme tvrdili, nezničia
ani približujúce sa mračná - netušili sme,
čo nás nasledujúce tri dni čaká. Vedeli sme
snáď len to, že „cyklošovia“ sa
nevzdávajú a neodradia nás ani
znepokojené poh ľady rodičov, ktorí
svojich 16 ratolestí odovzdali do rúk
učiteľov a priateľov Základnej školy Na
dolinách 27. Rozhodli sme sa na bicykloch
zdolať 220 kilometrovú trasu, rafting na
Váhu, zlaňovanie a spoznať obec na
rozhraní Žilinskej kotliny a Malej Fatry;
malebnú dedinku menom Strečno.
Spočiatku sa zdalo, že je proti nim naozaj
všetko. Už v prvej tretine cesty sa
opravoval uvoľnený nosič, dvakrát
prelepoval ten istý defekt a mnohí sa
pýtali sami seba, na čo sa to vlastne dali (
ja osobne som si túto otázku položila
presne 128-krát). Vtedy ešte netušili, aké
obrovské šťastie majú – už len preto, že
boli ešte stále suchí. Po prvej zastávke
v Košeckom Podhradí, kde načerpali nové
sily a optimizmus, sa vydali hore ( hore
a hore) temnou dolinou smerom na
Čičmany. Je to naozaj nádherné miesto,

kde sa človeku zdá, že je stratený
a vzdialený od sveta plného stresu
a povinností. No práve príroda, ktorá nad
nimi dovtedy držala ochrannú ruku, na
nich spustila všetky nástrahy, ktorými
skúša každého návštevníka bez strechy
nad hlavou. Každým metrom v daždi,
vetre a na jún neobyčajne krutej zime však
cyklisti boli bližšie a bližšie k vytúženým
Čičmanom – najvyššie položenej obci
v žilinskom okrese, čo sa našťastie
dozvedeli až neskôr. Premočení do nitky,
unavení z náročného terénu, zmrznutí na
kosť by dali pol majetku za teplo, sucho,
civilizáciu a úvodnú tabuľu s nápisom
„Čičmany“. Náročnosť tejto trasy však
odhalila silu a odhodlanie 8 – 57 ročných
cyklistov, ktorí sa napriek zlému počasiu,
technickým i fyzickým problémom
nevzdali. Veď predsa ako hovoril Ľ. Štúr:
„ Naspäť cesta nemožná, napred ísť sa
musí.“ Po dlhých 15 kilometroch v búrke
sa na chlapcov i dievčatá usmialo šťastie.
Zohriali sa v čičmianskom hoteli Kaštieľ,
posilnili sa kapustovou polievkou
a vzdychli si, že to najhoršie už snáď majú
za sebou. Bohužiaľ maľované zrubové
drevenice videli mladí cyklisti kvôli
Ä8. strana
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Ďalej sa chcem poďakovať všetkým
členom Rady rodičov a predsedovi
Stanislavovi Trnovcovi ml. za starostlivosť
o naše deti, Rade školy a novej
predsedkyni Kataríne Repáňovej za ich
ochotu a porozumenie pri riešení mnohých
otázok výchovy a vzdelávania.
Žiaci s pochvalou riaditeľa školy
a pochvaly za výborný prospech školskom
roku 2004/2005
Pochvala riaditeľom školy: za
reprezentáciu školy
Kristínka Valicová, Klaudia Obertová,
Dominika Zajacová, Monika Kadašiová,
Monika Michalková, Dávid Drevenák
žiaci 5. ročníka za spev na Žilinských mes.
slávnostiach.
Veronika Moravčíková žiačka 6.ročníka
v hudobno-umeleckej oblasti.
Diana Obertová žiačka 3. ročníka za spev
a tanec.
Martin Samec za výborný prospech
počas 9 rokov na ZŠ SNP Strečno
Martina Zajacová a Iveta Ondáková za
školskú a mimoškolskú činnosť
Pochvaly za výborný prospech:
1.A
M. Pavličko, M. Lonc, F. Klocáň, E.
Bieliková, D. Capeková
1.B
O. Kormančík, K. Brezániová, J. Kučera,
V. Sokolovská, R. Melo, B. Stráňavčinová,
F. Stráňavčinová, Š. Šmida, P. Zajac
2.A
J. Beháň , M. Franek, S. Juríková, K.
Kopásková, K. Kubičková, A. Magoč, B.
Obertová, S. Repáková, S. Tojčíková
2.B
M. Michálková, P. Hradňanská, P.
Repáňová, A. Tichý, A. Kuric, D.
Klocáňová, M. Zrelicová
3.A
L. Bukovinská, E. Obertová, N.
Ondáková, R. Šmida, A. Štadáni
3.B
Čičmanec, K. Hodasová, P. Kadaši, A.
Kormančíková, S. Melová, N. Obertová,
M. Martin, F. Stráňavčin, D. Tichá
4.A
Z. Brezániová, M. Klocáňová, A.
Kubičková, N. Samcová, R. Mojská, J.
Repák, Mirka Škrobáková, Marcelka
Škrobáková, M. Tarabová
4.B
N. Kubičková, M.Bajanová, S.Kostka,
M.Kučerová, D.Samcová, R.Pratáková,
D.Vojvodová, I. Melová
5.A
Galadíková, Michálková, Obertová

5.B
J.Mintachová, B.Zrelicová, E.Dikošová
6.A
J.Hliník, A. Honková, L.Klocáň,
L.Škripková, P.Taraba, L.Židek
6.B
V.Brezániová,
V.Moravčíková,
M.Repáková, R.Štadániová
7.A
A.Galadíková, M.Samcová, Marek
Samec, N.Štadániová, D.Tavačová,
M.Zaparaniková
7.B
M.Zajacová,V.Beháňová, V.Dikošová,
J.Mintách, D.Moravčíková, J.Sokolovský,
D.Tarabová, L.Vojvodová
8.A
Balcár, Kopasková
8.B
M.Hliniková, L.Hodasová, B.Ilovská,
R.Mešková, I.Ondáková, K.Šmidová,
K.Tučníková, M.Zajacová
9.A
A.Obertová, R.Praták, Martin Samec
9.B
V. Hanuliaková, P. Kulháň

Kto a za akých podmienok organizuje
školské výlety?
Školské výlety organizuje škola alebo
školské zariadenie.
Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia,
sa zabezpečí náhradné vyučovanie
Pre žiakov 1.až 2. ročníka sa v školskom
roku môže organizovať jeden
jednodenný výlet.
Pre žiakov 1. ročníka sa môžu
organizovať jednodňové výlety v blízkosti
rekreačnej oblasti školy a žiaci sa musia
vrátiť z celodenného výletu do 17.00 hod.
Pre žiakov 5. až 9. ročníka sa
v školskom roku môžu organizovať dva
jednodenné alebo jeden dvojdenný výlet.
Žiakom 5. až 9. ročníka možno školský
výlet predĺžiť o dva dni pracovného
pokoja. Pri schvaľovaní školských výletov
škola alebo školské zariadenie postupuje
podľa zákonom vymedzených právomocí.

Školský areál a leto 2005
Vážení rodičia a milé deti, počas letných
prázdnin bude školský areál k dispozícii
športom pre naše deti do 19 hodiny.
Vzhľadom na opakované poškodzovanie
majetku, rušenie kľudu okolitých
obyvateľov a častú úrazovosť je nutné
rešpektovať a dodržiavať túto hodinu.

Deň detí na školskom
dvore pri ZŠ
Dňa 29.5.2005 sa uskutočnil 1. ročník
Dňa detí pri ZŠ SNP Strečno v areáli
školy, ktorý organizovala Rada rodičov pri
ZŠ. Počasie prialo a tento krásny slnečný
deň si deti užili, ako sa patrí. Hravých
súťaží bolo dosť, a tak sa deti mohli
popasovať so svojimi kamarátmi. Pri
príjemnej hudbe a občerstvení si posedeli
rodičia, starí rodičia a priatelia našich
občanov. Touto cestou sa chcem
poďakovať za pomoc všetkým, ktorí
pomohli zorganizovať túto akciu: členom
Rady
rodičov,
ostatným
rodičom, priateľom školy obecnému úradu
a OPS pri príprave areál, sponzorom tejto
úspešnej akcie, aj deťom, ktoré svojim
spevom spríjemnili túto chvíľu . Všetkým
patrí „srdečná vďaka“. Dovolím si ešte
spomenúť časť peknej slohovej práce
žiačky 5. ročníka. Citujem: „.....bol to môj
najkrajší deň detí za posledných 6 rokov,
už sa teším na budúci rok....“.

Nový školský rok
2005/2006
V novom školskom roku 2005/2006 sa
vo výchovno-vyučovacom procese
zameriame na postupné zavádzanie :
- alternatívnych prvkov výučby hlavne
v prvých ročníkoch
- aplikáciu projektového vyučovania
v jednotlivých predmetoch
- povzbudenie záujmu štúdia druhého
jazyka ako rozširujúceho predmetu alebo
formou záujmového krúžku
- systematická práca v oblasti prevencie
kriminality
- rozvoj spolupráce s inými školami
PhDr. Ľ.Ilovská, riaditeľka školy

Materská škola
V školskom roku 2004 /2005 nastúpilo
do materskej školy 83 detí, z toho bolo 34
predškolákov, ktorí odchádzajú po
prázdninách do základnej školy.
Prajem im veľa úspechov a samé
jednotky. Ďakujem všetkým rodičom za
dôveru a pomoc . Ďakujem p. Martinke
Beháňovej a p. Monike Mravcovej pretože
od nás odchádzajú. Moja vďaka patrí
celému kolektívu materskej školy za ich
pracovitosť a obetavosť. Ďalej by som
chcela poďakovať obecnému úradu a
obecnému podniku služieb.
Všetkým prajem príjemnú dovolenku,
deťom veselé prázdniny, veľa zážitkov
a teším sa na stretnutie v novom školskom
roku.
Rajniaková Žofia, riaditeľka MŠ
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ROZPIS VÝVOZOV
KOMUNÁLNEHO ODPADU
A TRIEDENÉHO ODPADU
Komunálny odpad
III. štvrťrok 2005
utorok/nepárny týždeň
júl – 5., 19.
august – 2., 16., 30.
september – 13., 27.
Vytriedený odpad
III. štvrťrok 2005
každý tretí štvrtok
júl – 21.
august – 18.
september – 15
Prosíme všetkých, aby pri triedení
odpadu plastové fľaše dôkladne
stláčali.

Výzva
Obecný podnik služieb Strečno žiada
všetkých majiteľov rodinných domov
a stavebných pozemkov na uliciach:
Čsl. brigády, 26. apríla, Partizánska
a Francúzskych partizánov, aby prišli
do kancelárie OPS dohodnúť prípojky
na vodovod a kanalizáciu.
-------------------------

Centrálna výmena
železničných
preukážok

Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
pripravuje centrálnu výmenu preukážok za
železničné preukazy zhotovené na báze
čipových kariet.
Z dôvodu plynulého zabezpečenia
výmeny železničných preukazov je
potrebné priniesť do 29. 7. 2005 na
železničnú stanicu Varín a Žilina aktuálnu
farebnú fotografiu s rozmermi 3x3,5 cm,
aj pre rodinných príslušníkov (čiernobiela
fotografia nebude akceptovaná!)
Prosíme dôchodcov, aby na fotografie
písali mená, priezviská, rodné čísla.

MODRÁ HÁDANKA
Erika Dikošová 5.B
• Je to modré, na tom je žltá guľa
a všelijaké biele veci. Čo je to?
(aholbo)

• Svieti to na žlto, ale nie je to slnko.
Čo je to?
(akvoraiž)
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Kardináli
Od svojho vzniku sú považovaní za
„kniežatá krvi“ s titulom Eminencia.
Meno kardinál pochádza z latinského
cardinalis, čo znamená opora.
V prvotnej Cirkvi v Ríme bolo hneď od
počiatku 7 diakonov, ktorí pomáhali
pápežovi v spravovaní Cirkvi a v službe
lásky. Pápež Klétus /76-79/ ustálil počet
kňazov na 25 pre službu v meste Rím.
Každému zveril určité územie a tak došlo
k vzniku farností. Počet veriacich
neustále stúpal, a tak boli ustanovení
ďalší kňazi a diakoni ako pomocníci v už
zriadených farnostiach. Všetci rímski
kňazi a diakoni museli byť inkardinovaní,
čiže včlenení do rímskej diecézy. Tak
vznikol názov kňazi a diakoni kardináli,
čiže tí, ktorí sú včlenení do rímskej
diecézy.
Pápež Štefan II. zvolal v roku 769
Lateránsky koncil, na ktorom ustanovil,
že pápež môže byť zvolený len z radov
kňazov a diakonov kardinálov. V 11.
storočí na základe reformy Leva X. za čali
byť kardináli menej viazaní na liturgickú
a pastoračnú službu v Ríme a stali sa
priamymi spolupracovníkmi pápeža
v službe Cirkvi.
Ján XXIII. v roku 1962 vydal
nariadenie, podľa ktorého všetci kardináli
musia prijať biskupskú vysviacku. Pápež
Pavol VI. v roku 1970 vydal nariadenie,
ktorým kardináli po dovŕšení 80. rokov
svojho života strácajú právo voliť pápeža.
Taktiež určil maximálny počet
kardinálov, ktorí sa môžu voľby zúčastniť
– 120.
Kardináli sú slobodne volení pápežom
z radov klerikov, ktorí sú aspoň kňazmi.
V minulosti
počet kardinálov
nepresahoval číslo 30. Sixtus V. v roku
1586 stanovil ich počet na 70 /70 starcov
Izraela podľa knihy Numeri – Nm 11,16/
. Tento stabilný počet bol zrušený až
pápežom Jánom XXIII., ktorý tak otvoril
cestu pre široké zastúpenie kardinálov
cirkví celého sveta.
Na čele kardinálskeho zboru stojí
Dekan. Termín je prevzatý z Rímskych
légií, v ktorých bol týmto titulom
označený veliteľ 10 vojakov. Dekan je
slobodne volený kardinálmi, ale voľba
vyžaduje potvrdenie pápeža.
Sekretárom kardinálskeho zboru je
tradične sekretár Kongregácie pre
biskupov. Nepatrí medzi kardinálov.
Ihneď po tom, ako pápež oznámi po
svojom zvolení svoje nové meno, je to
práve sekretár, kto pokľakne pred oltár

a modlí sa.
Insígnie, čiže odznaky hodnosti
kardinála sa počas pontifikátu Pavla VI.
zjednodušili. V minulosti nosil kardinál
plášť dlhý až dva a pol metra a veľký
červený klobúk. Dnes jeho hlavu pokrýva
červené cuketo /čiapočka/, ktoré
symbolizuje ochotu vyliať svoju krv za
Cirkev, ak to bude potrebné. Túto
symboliku má i purpurová farba jeho
odevu. Zaužíval sa i kardinálsky erb,
ktorý je zavesený v titulárnom kostole
každého z kardinálov. Všetci kardináli sú
právoplatnými občanmi Vatikánu. Sú
volení počas konzistória. Je to slávnostné
zhromaždenie všetkých kardinálov, ktorí
sa v tom čase nachádzajú v Ríme.
Predsedá pápež, ktorému patrí aj
posledné rozhodnutie.
Hodnosť kardinála sa stráca jedine
smrťou. Existujú však výnimky, podľa
ktorých sa hodnosť kardinála stráca po
zvolení za pápeža, po slobodnom
zrieknutí sa hodnosti alebo dekrétom,
ktorý bol vydaný pápežom ako forma
trestu.

Prečo si pápeži
menia meno?

Pápeži si po svojom zvolení menia
svoje meno. Je to jedna z prvých
otázok, ktoré pápež po svojom zvolení
dostane: „Aké meno si volíš?“
Zmena mena je starým zvykom, ktorý
nachádzame už v Starom zákone. Ak
Boh niekoho vyvolil na mimoriadnu
úlohu, zároveň mu zmenil i meno.
Znamenalo to úplné odovzdanie sa na
novú úlohu, ktorú pre neho Boh
pripravil. Tak sa z Abrama a Sarai stali
Abrahám a Sára, z Jakuba Izrael.
V Novom zákone Pán Ježiš nazve
Šimona Petrom a zo Šavla sa stáva
Pavol. I nový pápež si teda mení meno,
lebo dostal od Boha nové poslanie.
V roku 533 bol za pápeža zvolený
Mercurius, ktorý sa rozhodol zmeniť
svoje pohanské meno na meno Ján. Tu
musíme hľadať aj praktický zmysel
zmeny mena. V roku 1009 si
novozvolený pápež Pietro Buccaporca
zmenil svoje meno, lebo sa cítil
nehodným nosiť meno prvého pápeža
– sv. Petra.
Pri voľbe nového mena pápeži
vyjadrujú svoje želanie nasledovať
v diele niektorého z predošlých
pápežov.
(AM)
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SVETLO

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko

ŽLTÁ...
... je farba najbližšia svetlu. Archetypom
žltej je Slnko s odleskom Absolútna. Pri
pokusoch so skleneným hranolom sa žltá
farba sama šíri ďaleko do priestoru a tam
ju môžeme vidieť v jej najkrásnejšej
čistote. V tomto stave má žltá v sebe vždy
povahu jasu, je v nej niečo veselé, čulé a
povzbudivé. Pôsobí veľmi príjemne v
okolí, alebo ako šat, záclona, tapeta. Ak
sa k nej pridruží lesk, získava nový,
výsostný účinok. Napríklad šaty z lesklého
hodvábu alebo atlasu pôsobia ušľachtilým
dojmom. Pretože je žltá vznešená, je aj
veľmi chúlostivá na znečistenie. Tónovať
žltú farbu je umenie, ak sa len trochu
priblížime k modrej, môže nás nepríjemne
prekvapiť nazelenalá farba síry. Táto
výsostná farba potrebuje kvalitný materiál.
Na obyčajnom súkne, kde nemôže vyjadriť
svoju energiu, pôsobí nepríjemne. Stačí
malý posun a farba sa od krásneho pojmu
ohňa a zlata zmení na pocit niečoho
zašpineného.
J.W.Goethe o žltej napísal: „Oko je
potešené, srdce sa šíri, myseľ rozjaruje,
je to, akoby k nám v ústrety vanulo
bezprostredné teplo“.

••••••••••••••
MODRÁ...
... ako je v žltej farbe vždy prítomné
svetlo, tak v modrej nachádzame vždy
prítomné niečo temné, lebo modrá farba
je odvodená z čiernej. Je to farba energie,
ale i pokoja. Ak vidíme pred sebou hory,
diaľava im pridá modrú, akoby pred nami
ustupovala, ťahala nás za sebou do
neznámych krajov. Modrá nám vnuká
pocit chladu, tieňa... Miestnosti v tomto
tóne sú priestorné, ale aj chladné a
prázdne. Ak sa dívame na zasneženú
krajinu cez žltý filter, pocítime milú
radosť. Keď vymeníme filter za modrý, tá
istá krajina bude zívať smútkom. Spojením
modrej s morskou zelenou vznikne veľmi
ľúbezná farba.

Čo je to sveto? To nevie povedať ani
moderná fyzika. Vie povedať z čoho sa
skladá, ako sa správa, ale... čo je to
svetlo?
Boh umiestnil na oblohe zdroje svetiel:
Slnko, Mesiac, hviezdy. Človek vynašiel
lampy a sviečky. Existuje ešte iný druh
svetla: svetlo poznania. To je tá
svätožiara, nimbus poznania nad hlavami
anjelov a svätých. Šalamún povedal, že
ľuďmi vynájdené svietidlá ukazujú ľudskú
zručnosť a knihy zas ľudské nadanie.
Tak ako je pre pochopenie vecí a javov
potrebné svetlo, i pre duchovné videnie je
potrebná jasnosť duše. Tmu, mraky a
chaos nemožno vidieť. Ak človek skúmanú
vec osvetlí zvnútra, v jej zákonitostiach a
najhlbších príčinách, poznanie sa stáva
celostným.
Je známe, že niektorí väzni po prepustení
na slobodu oslepli. Podobne sa správajú
ľudia v temnote omylu. Keď sa im
neočakávane ponúkne svetlo pravdy,
vydesia sa, začnú ho nenávidieť, vyhýbať
sa mu, zúrivo s ním zápasiť.
Svetelný lúč je priamka, ktorá sa pri
dotyku s pevným telesom, začne sa lámať
a oslabovať. Iba ak je objekt priezračný,
prejde ním a pokračuje v ceste. Aj lúč jasu

vyslaný citom človeka môže preniknúť len
do priezračného človeka. Niet nič horšie,
ak sa tieto ľudské lúče zastavujú na
tvrdých bariérach ega.
Opakom svetla je tieň a tma. Evokujú v
nás tajomné pocity. Predstavte si chôdzu
neznámym terénom v tme. Tieňové vidiny.
Tieň a tma predstierajú reálnu
svojbytnosť, ktorú ale nemajú. Tieň rád
napodobňuje osvetlené teleso, kopíruje
jeho tvar, lichotí mu. Tieň a tma sú
spokojné, keď sú prítomné iba ony, aby
sa mohli vydávať za pravdu. Človek
zahľadený do tieňa nikdy neuvidí pravdu,
len jej napodobeninu.
Ak stojíme na širokej pláni priamo pod
slnkom, kamkoľvek sa obrátime, vždy
budeme vidieť iba svetlo, žiadny tieň.
Takisto ak sa nad srdce človeka a nad
všetky jeho myšlienky a činy vznesie svetlo
múdrosti, tak tento človek vždy pochopí,
prečo a prostredníctvom čoho sa všetko
deje. Z takéhoto človeka žiari svetlo na
všetky strany.
Práve prežívame najdlhšie dni roka.
Svetlo nás zobúdza, so slnkom sa
ukladáme spať. Vieme si uvedomiť, aké
vzácne je ...svetlo...?
om

Žltý motýľ
Bolo teplé slnečné leto a
práve kvitli veľké polia žltých
slnečníc. Nad nimi poletovali
dva veľké farebné motýle. Jeden mal lesklú žiarivú modrú farbu, ktorá bola na
slnku ešte výraznejšia. Jeho krídla boli obrovské a ladne nimi mával nad poľom.
Druhý bol o niečo menší a bol zlatožltej farby. Jedného dňa išli malé deti pomedzi
slnečnice a hrali sa. Žltý motýľ bol medzi kvetmi, skoro ho nebolo vidieť. Modrý
bol pyšný na svoje krídla a letel medzi deťmi. Tým sa veľmi zapáčil a začali ho
chytať. Jeho veľké krídla boli neobratné a preto ho čoskoro lapili. Žltý motýľ sa
na to všetko díval zo slnečnice. Deti si nádherného motýľa zobrali domov, ale tam
bol nespokojný. Nemal kvety, trávu, čerstvý vzduch, pretože musel žiť v
zaváraninovej fľaši, kde nemohol ani lietať. Takto sa skončili bezstarostné chvíle
krásneho modrého motýľa, zatiaľ čo ten druhý si užíval pekný žltý život.
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Erika Dikošová 5.B

Klaudia Obertová 5.A

M. Sapieta, P. Taraba, M. Bukovinský 5.B

Pero žlté, modré?

Modrá

Dažďové kvapky modré od babky

Bolo raz jedno pero,
chcelo vidieť nebo.
Schované bolo vo vrecku,
nevidelo na cestu.
Išli sa plaviť na lodi,
pero spadlo do vody.
Delfín ho zachránil,
hneď sa aj skamarátil.
Janka Mintáchová 5.B

Modrožltí ovocní kamoši
Vybral sa raz žltý citrón,
za kamoškou modrou slivkou.
Opýtal sa tejto slivky,
že či pôjde na muziky.
Jedna večer, druhá ráno,
slivka na to: áno, áno.
Na druhý deň teda išli,
prekvapení, keď tam prišli.
Muzikanti, všetko spalo,
veľmi sa im zadriemalo.
Slivka, citrón zosmutneli,
išli domov a tam bdeli.
Ráno žiadne muziky,
večer bude cvrliky.

DOPLŇOVAČKA
Peter Samec 6.B

Erika Trnovcová

Citrón
Zmraštím oči ako Číňan,
keď vyskúšam tvoju chuť.
Výrazy tváre ľahko míňam,
nemôžem na teba zabudnúť.
Si silný,
však zvyknúť sa na to dá,
vo svojej profesii neomylný
rastieš v tropických záhradách.
Koliesko z teba
ponorím do čaju.
Pridám, ak bude treba,
sladučkú papáju.

M. Sapieta, P. Taraba, M. Bukovinský 5.B

Pobláznená žltá
Žlté je slniečko,
žltá je hruštička
a žltý citrónik
pozerá z balíčka.
Žltí sú Japonci,
žĺtok je vo vajci.
Slniečko vydáva žlté lúče,
žlté sú od domu kľúče.

Žltá osemsmerovka

1

Mariánka Repáková 6.B
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9
1. Poštípe nás ním včela ...
2. Čo píšeme kamarátovi?
3. Kovový hudobný nástroj
žltej farby
4. Tráva je ...

Modrá je vodička
dám si ju na líčka.
Balónik letí ovzduším,
slnkom sa rýchlo osuším.
Na strome sú hrušky,
pod stromom je more
a žlté kuriatko
je na našom dvore.
Modré je nebo,
modrá je voda,
tá modrá farba,
aká to zhoda.
Modrá je voda,
modré je nebo,
modré sú kvietočky
okolo neho.
Modrá je loďka,
na modrej vode,
tá modrá farba
je proste všade.

Je nádherná, je nádherná
tá modrá loď,
čo celá znie spevom a tancom detí,
čo chcú s nami svetom plávať.
Je čarovný, je čarovný ten slnka lúč,
čo hladí loď a vlny v modrom mori,
čo nás nesú do oblohy.
Dnes šancu máš prísť medzi nás,
Už pláva sem loď plná krás.
Tak nastúp, nie si sám,
vznes sa k výšinám!
Loď plná detí tanca, spevu, čo dnes pláva
k brehu nádherná.

5. Nosí sa na karneval ...
6. Susedí so Švédskom ...
7. Medzinárodný deň ...
8. Juh, východ, západ ...
9. Jahoda je ...

HÚSATKO, PÚPAVA, KURIATKO, KÁČATKO,
SLNKO, PODBEĽ, LÚČE, CITRÓN,
GARAFIA, KAŠKA, ZLATO, PIESOK, OHE Ň,
KOV
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Športovo – rekreačný areál Radinové
Treťou štúdiou riešiacou využitie
potenciálu, rozvoj infraštruktúry
a doplnkových aktivít pre potreby
ďalšieho rozvoja obce v rámci výstupov
projektu Generel CR je Športovo –
rekreačný areál Radinové
Východzie požiadavky
Obec Strečno má v riešenej lokalite
Radinové futbalové ihrisko, tenisové
kurty, sociálne zariadenia, cvičné ihrisko
a objekty na údržbu areálu. Obec má na
predmetnom území snahu dobudovať také
priestory pre športové aktivity, ktoré by
vytvorili možnosti pre zmysluplné využitie
voľného času mládeže, pobyt rodičov
s deťmi a športovo – rekreačné vyžitie
všetkých
skupín
obyvateľstva
a návštevníkov.
Obec má obmedzené priestorové
možnosti
rozvoja
športových
a rekreačných aktivít významných pre
obyvateľstvo. Školský areál neposkytuje
potrebný sortiment atrakcií, ktorý je
možné vytvoriť iba vo väčšom priestore s
využitím
vä čšieho
finančného
zabezpečenia. Územie je vhodné pre
uvažovanú funkciu aj z toho dôvodu, že
leží v inundačnom území, čo
nepredpokladá výstavbu.
Návrh riešenia
Funkčné a priestorové riešenie
V súčasnosti sa v lokalite Radinové
nachádza futbalový štadión, dva tenisové
kurty a pomocné futbalové ihrisko.
Štúdia navrhuje doplniť športovo –
rekreačný areál o:
- plochy pre in-line hokej a korčuľovanie
na kolieskových korčuliach s možnosťou
zimného využitia ako verejného klziska
s večerným osvetlením, streetball,

basketbal, volejbal – univerzálne ihrisko
- skateboardový areál s terénnymi
prekážkami a dvoma U-rampami
- umelú lezeckú stenu, ktorá môže slúžiť
ako vyhliadková veža
- cyklotriálový areál s dráhou pre BMX
v dĺžke cca 300 m
- tribúnu so sociálnymi zariadeniami
a šatňami
Okrem športovej zložky štúdia navrhuje
vytvoriť priestory pre rekreačné aktivity
a odpočinok:
- rybník s možnosťou nenáročného
člnkovania pre deti a plážou z kamienkov
na slnenie
- piknikové miesta pre rodinnú rekreáciu
- stanoviská pre rybárov
- detské ihrisko
in-line hokej (č.12 na obr.)
Plochy pre in-line hokej a korčuľovanie
na kolieskových korčuliach s možnosťou
zimného využitia ako verejného klziska
s večerným osvetlením sú navrhnuté
v blízkosti futbalového ihriska. Športová
plocha má rozmery 60x30 metrov. Rohy
športovej plochy sú zaoblené. Povrch
ihriska bude z asfaltobetónu s farebnou
úpravou. Rozmery športoviska sú
prispôsobené pre verejné korčuľovanie
v zime alebo v lete.
streetball, basketbal, volejbal –
univerzálne ihrisko (13)
Na športové vyžitie štúdia navrhuje
umiestniť pri futbalovom ihrisku športovú
plochu pre basketbal, volejbal, hádzanú a
pod. Druhá, rovnako veľká plocha,je
navrhnutá pri skateboardovom areáli.
Povrch prvej plochy bude z gumoasfaltu,
druhej z betónu.
skateboardový areál (14)

Areál určený pre skateboard je navrhnutý
na ploche 2400 m 2. Je rozdelený na časť
pre jazdu cez pahorky, jazdu po rampe, na
ktorej sú rozmiestnené prekážky (slalom)
a časť s dvoma U-rampami. Dĺžka rampy
pre slalom je 50 m. Dĺžka dráhy cez
pahorky meria cca 90 m. U-rampy sú
navrhnuté ako uzavreté, prenosné
s rozmermi 3x6/3,3 m. Povrchy všetkých
dráh budú hladké z betónu alebo ocele.
Miesta, kde hrozí zranenie a pád, budú
upravené z pneumatík alebo zatrávnené.
cyklotriálový areál s dráhou pre BMX
v dĺžke cca 300 m (16)
Areál pre cyklotriál má rozmery 95x50
m (plocha 4750 m 2). Parametre
cyklotriálovej dráhy sú navrhnuté vo
variante A –dráha medzinárodná s dĺžkou
300 m, šírkou štartovacieho pahorku 9 m
a ôsmimi štartovacími miestami. Na dráhe
sú navrhnuté dve lavice, dva rýchle skoky
a jeden stupňový skok. Rozjazd a dojazd
majú upravený z asfaltu. Bočné opevnenie
bude zatrávnené, prípadne opatrené
balíkmi slamy alebo pneumatikami. Výška
štartovacieho pahorku bude minimálne
dva metre nad základnou úrovňou dráhy.
umelá lezecká stena (15)
Umelá lezecká stena môže slúžiť ako
vyhliadková veža. Jej umiestnenie je
najvhodnejšie na pláži pri navrhovanom
rybníku. Samotná stena je navrhnutá
z betónu a ocele na výšku 3,5 metra. Táto
výška bola zvolená vzh ľadom na
bezpečnosť začínajúcich lezcov. V okolí
steny bude vytvorený pieskový povrch do
hĺbky 30 cm. Úchyty budú z umelého
kameňa kotvené do betónu pomocou
oceľových hmoždín a skrutiek. Stena bude
súčasťou objektu malej rozhľadne vysokej
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maximálne 6 m (podlaha, 9 m strecha)
určenej pre dve až tri osoby. Do veže bude
viesť drevený a povrazový rebrík).
tribúna so šatňami (1)
Futbalové ihrisko má v súčasnosti šatne,
ktoré nevyhovujú súčasným potrebám.
Tribúna a šatne by pomohli zlepši ť tak
podmienky hráčov ale aj divákov.
rybník (4)
Rybník bol navrhnutý z dôvodu
náročnejšieho člnkovania na rieke Váh
kvôli prúdeniu vody ako na pokojnej
hladine. Na vzniknutej vodnej ploche sa
uvažuje s možnosťou nenáročného
člnkovania pre deti pri kontrole dospelých
osôb. Prívod vody je navrhovaný priamo
z Váhu pomocou odberného objektu
a prívodného kanála pre napájanie
rybníka. Odvedenie vody z rybníka bude
realizované výpustným objektom. Pri
krížení prívodného a odvodného kanála
vody s cyklotrasou bude potrebné
realizovať betónové premostenie.
Rybník a kanály budú realizované
prehĺbením existujúceho terénu a brehy
upravené prírodným materiálom
(kamennými valúnmi). Terén bude ľahko
modelovaný, aby pôsobil prirodzene.
Vodná plocha bude mať plochu 4800 m2.
Výška vodnej hladiny bude závislá na
stave vody vo Váhu. Prehĺbenie pre rybník
bude cca 3 – 4 m, čo pri bežných
prietokoch vody bude vytvárať hĺbku 2
metre. Vyťažený materiál zo dna rybníka
sa predpokladá použiť na výstavbu
skateboardových a cyklotriálových dráh
a úpravu terénu. Prebytky zeminy zo
zemných prác budú použité pri terénnych
úpravách.
piknikové miesta (6)
Pre rodinnú rekreáciu sú navrhnuté
piknikové miesta s ohniskom a prípadne
aj dreveným prístreškom, ktorý umožní
nerušenú rekreáciu aj v prípade menej
priaznivého počasia, alebo zabezpečí
ochranu pred ostrým slnkom. Plochy pre
piknik budú iba zatrávnené. Povrch okolo
ohniska a altánku bude upravený
z hrubozrnného štrku. Každé piknikové
miesto bude mať svoju čiastočnú intimitu
tvorenú kríkovou zeleňou.
stanoviská pre rybárov (7)
V partiách priľahlých k vodnej ploche
toku Váhu navrhujeme vytvoriť stanoviská
pre rybárov, ktoré budú upravené iba tak,
že sa ponechá voľná plocha bez kríkov.
detské ihrisko (9)
Pre každodennú rekreáciu je vo väzbe na
rybník navrhnutá plocha pre prechádzky
rodičov s malými deťmi a detské ihrisko,

ktorého súčasťou bude pieskovisko so
sedením, hojdačky a preliezačky,
minilanovka, detský hrad a rôzne
exteriérové hračky.
Zásady osadzovania stavieb
Objekty a plochy ihrísk budú osadzované
tak, aby mali dostatočné odstupy od
verejných komunikácií a chodníkov (min.
3 m). Pri dynamických športoch je
potrebné zabezpečiť ochranu pred úrazmi
formou, ktorá vyžaduje bezpečnosť tejktorej činnosti. Plochy futbalových ihrísk
a plocha pre in-line hokej budú oplotené.
V rámci areálu Radinové je potrebné
zriadiť sociálne zariadenie pre
návštevníkov – po dve pre mužov a ženy,
integrované v hospodárskom objekte,
ktorý bude slúžiť tiež na údržbu areálu.
Zásady estetického dotvorenia
priestorov
Plochy okolo cyklistickej trasy budú
vybavené lavičkami, nízkou zeleňou
a s osadenými odpadovými košmi v
miestach lavičiek, kríženiach chodníkov
a pri odpočinkových plochách.
Priestor pre odpočinok a hry detí sú
navrhnuté s vysadením okrasnej zelene.
Verejné dopravné vybavenie
cestná doprava
Dopravnú obsluhu navrhovaných aktivít
v území bude zabezpečovať existujúca
miestna obslužná komunikácia po určitej
povrchovej úprave. Bude mať živičný
povrch až po parkovisko pri futbalovom
ihrisku.
statická doprava
Nároky na parkovanie sú riešené na
existujúcom parkovisku, ktoré návrh

predpokladá upraviť živičným povrchom
s vyznačením parkovacích miest.
Parkovisko umožňuje parkovanie dvoch
autobusov a ich otáčanie. Kapacita pre
parkovanie osobných áut je 34.
cyklistická doprava
Trasy cyklistickej trasy sú definované
hrádzou vodného diela Žilina, využívané
už v súčasnosti. Cyklotrasy prechádzajúce
lokalitou budú mať štrkový povrch.
pešia doprava
Chodníky pre peších v rámci riešeného
územia sú navrhnuté v dvoch povrchových
úpravách. Chodníky určené pre prístup do
územia
a na
detské
ihrisko
a skateboardový areál sú navrhnuté
z farebných asfaltov. Ostatné chodníky
budú mať štrkovú úpravu.
Dôsledky navrhovaného riešenia
Realizácia popisovanej štúdie Športovo
– rekreačný areál Radinové vytvorí nové
pracovné príležitosti pre dve osoby
udržiavajúce prevádzku – záhradník,
údržbár.
Predpokladá sa, že príjem bude iba
z tenisových kurtov a prenájmu
futbalových ihrísk, pretože celý zámer by
mal byť postavený na princípe podporenia
cestovného ruchu viažuceho sa na vodné
plochy a pobyt pri vode a v neposlednom
rade na vytvorenie možností pre športové
vyžitie mládeže.
Z hľadiska
územnotechnických
dôsledkov dôjde k vylepšeniu estetickej
a technickej kvality územia, zlepšeniu
životného prostredia, likvidácii divokých
skládok.
(spracoval pa)

KOTOLŇA SO SPAĽOVANÍM BIOMASY STREČNO
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím č. 621/2005min.-4 zo dňa 31.5.2005 schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Základná infraštruktúra, priorita 2 – Environmentálna
infraštruktúra, opatrenie 2.2 – Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia
pre projekt obce Strečno žiadosť č. 114200007, s názvom: „Kotolňa so spaľovaním
biomasy Strečno“.
Nenávratný finančný príspevok poskytnutý na základe tohto rozhodnutia v celkovej
výške 9 376 500 Sk čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov na
realizáciu projektu. Nenávratný finančný príspevok sa skladá : - z príspevku z ERDF
vo výške 7 402 500 Sk a z príspevku zo ŠR vo výške 1 974 000 Sk.
Cieľom projektu je zmodernizovanie a efektívne vykurovanie troch objektov /ZŠ,
KD, telocvičňa/. Ide o výstavbu nového objektu kotolne a skladu na uskladnenie paliva.
Objekty budú postavené na pozemku obce Strečno ako prístavba ku KD.
Ako palivo sa bude využívať drevný odpad a drevné štiepky.
Časový harmonogram realizácie projektu:
06- 08/2005
vyhlásenie metódy verejného obstarávania
príprava súťažných podkladov
08/ 2005
výber zhotoviteľa
09/2005-10/2006 realizácia predmetu o dielo
10/2006
vydanie kolaudačného rozhodnutia
uvedenie do prevádzky
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Trenčianski cyklisti Strečno „nedobyli“
Å 1. strana
neustále sa zhoršujúcemu počasiu už len
cez okno autobusu. Smútok zo zlého
počasia však netrval dlho. Nahradila ho
radosť nad príchodom do Strečna a ochota
jej obyvateľov; hlavne p. riaditeľky
Základnej školy v Strečne PhDr. Ľ.
Ilovskej, ktorá cyklistom spolu s ich
staršími sprievodcami v miestnej škole
poskytla ubytovanie.
Po výdatnej večeri v miestnej pizzerii,
žiakmi hranom divadle na dobrú noc a
„dlhom“ spánku sa „cyklošovia“ zobudili
do nového (upršaného) dňa. Nedali sa však
znechutiť a poobzerali si krásy Strečna
a jeho okolia. Hrad Strečno, založený
Matúšom Čákom Trenčianskym v 14.
storočí, hrdo stojaci na hradnej skale, lákal
svojou tajomnosťou. Kvôli dažďu však
prehliadka bola ukončená na vrchu
Zvonica pri Pamätníku francúzskych
partizánov, ktorí sa vyznamenali v ťažkých
bojoch s nemeckými nacistickými
vojskami po vypuknutí SNP. Búrlivý Váh,
ktorý mal iba 10° C, všetkých pripravil aj
o zážitok z raftingu.
Náhrada programu však bola rovnako
lákavá. Boj s divokou riekou a mokré
topánky nahradilo sucho motokár
v Lietavskej Lúčke, kde vyhrali tí
najrýchlejší. Noha na plyne a ostré zatáčky

pod strechou pretekárskej dráhy strhli deti
i dospelých. Po rýchlej jazde
na motokárach sa spomalilo a „cykloši“
vymenili bicykle za prechádzku do Žiliny,
odkiaľ sa autobusom dostali opäť do
Strečna. Krásny deň ukončil opäť kultúrny
program, kde cyklisti ukázali, že „to vedia“
nielen na cestách, ale že rovnako ako
k cyklistike majú blízko i k umeniu,
tvorivosti a zmyslu pre humor. Únava po
dvojdňovom programe sa začala
ukazovať, a tak sa večer každý rád uložil
do svojho spacáka (poniektorí šťastlivci
i do perín). Možno sa im sníval sen, ako
zdolávajú nádvoria majestátneho hradu,
a ako splavujú na raftoch Domašínsky
meander. Počasie bolo proti, ale o rok sa
im určite podarí „dobyť“ hrad i meander.
Nedeľná etapa stála každého účastníka
skutočne veľa síl, pretože počasie konečne
umožnilo sadnúť na bicykle a ísť ako
o dušu – veď sa predsa išlo domov. Treba
pochváliť najmä najmenších, ktorí na trase
Púchov – Nimnica – Lednické RovnéTrenčín šliapali s úsmevom, i keď
z posledného. V cieli všetkých oblial pocit
hrdosti nad krásami Trenčianskeho
i Žilinského kraja, ktoré mali možnosť
vidieť rovnako ako pocit spokojnosti,
pretože vedeli, že ako v žiakmi hranom
divadielku „O troch prasiatkach“, tak i

„INFO SPOTREBITEĽA“
Nie je tuk ako tuk
tabuľka je vypracovaná v spolupráci s ŠZU
názov
nasýtené
nenasýtené
trans-kys
výrobku
mastné
mastné kys.
škodlivé
kys.
– cis. kys.
ALFA
20,4
64,3
15,3
ALFA plus
25,7
72
2,3
CERA
20,4
54,6
25
CERA soft
18,9
52
26,8
DIANA
21,3
62,1
16,6
FLORA
22
77,9
0,1
HERA
54,2
45,3
0,3
LINCO 500g
32,4
67,7
1,2
LINCO ligt
32,7
66,2
1,1
LUKANA poch
17,6
64,9
17,5
LUKANA tuk
22,3
37
40,7
PALMARIN
22,6
56,2
21,2
PERLA 500g
30,4
68,9
0,7
RAMA 500g
37
62,5
0,5
RAMA jog: prich.
34,7
65
0,3
RAMA masl. prich. 33,9
65,6
0,5
SMETOL extra
20,5
42,5
37
SUMMER light
32,3
65,5
2,2
VETO 500g
18
71,5
2,4
MASLO
62
23,6
2,4

„cyklošovia“: „ Pokiaľ budú držať spolu,
nič sa im nemôže stať!“.
Na záver sa ešte treba poďakovať
organizátorom (Romanovi Bakošovi
a Jozefovi Šimúnovi), všetkým priateľom
školy a sponzorom, ktorí pomohli
finančne i materiálne a ktorí okrem lásky
k športu vštepujú mladým ľuďom aj
radosť z poznávania prírodných
či kultúrnych krás a silu, ktorá pramení
v prekonávaní samého seba.
bašiši

Niekto klope na dvere?
...podomový predajca!
Keď si už vpustíte do domu podomového
predajcu a necháte si predviesť tovar, je
len na Vás, či ho kúpite alebo nie. V prvom
rade Vám ale gratulujem k Vašej odvahe.
Ak Vás pozvú na spoločenské posedenie
a ponúknu Vám obed či večeru, tiež
nemusíte hneď z vďačnosti kúpiť
ponúkanú vec, ktorú nepotrebujete. Je to
len na Vás. Pri podomovom a zásielkovom
predaji je spotrebiteľ oprávnený bez
uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do
7 dní odo dňa podpísania zmluvy.
Spotrebiteľ:
1. Je nutné vyžadovať odovzdanie
písomných informácií o práve na
odstúpenie od zmluvy a hlavne riadnu
identifikáciu osoby, u ktorej má toto právo
uplatniť.
2. Uplatniť svoje právo na odstúpenie,
ak zistí, že konal nerozvážne a že zmluva
je pre neho nevýhodná.

Bankové poplatky
Myslím si, že v súčasnej dobe každého zaujíma, či sa mu oplatí
mať bankový účet a v ktorej banke. Výhodou účtu je platobná
karta na výber Sk z bankomatu alebo na platenie tovaru či služieb.
No treba mať na zreteli i poplatky, ktoré nie sú zanedbateľné.
Občiansky
účet
Slov. sporit.
ČSOB
OTP banka
Tatra banka
Istrobanka
UNI Banka
VÚB

500
500
200
300
100
500

20 11
- 6
- 14
39 12 11
20 30 8

3 3 3
- 5
3 3/13 4 4/9 6
- 0/15 3
- 5 5
- 3 6

9
9
15
3
5
25

3
5
4
2
4
6

150 99,50
300 75
41
107
100 48
125 75
150 116

Podnikateľský
účet
Slov. sporitelňa
ČSOB
OTP Banka
Tatra Banka
Istrobanka
UNI banka
VUB

500
500
500
1000
1000
1000

60
50
45
59
50
50
60

11
11
13
11
12

3
6
4
2/4
3
3

5
5
3
15
3
5

9
6
5
3
6
15
4
3 3/5ine
5
5
2,5
5

194
132
180
179
117
149
237
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Konečné hodnotenie futbalových súťaží ročníka 2004/2005
Hodnotený futbalový ročník bol ukončený
posledným kolom dňa 19. júna 2005.
Priebeh súťaží, v ktorých hrali naše
družstvá, mal hladký priebeh. V jarnej časti
súťaže bol začiatok plánovaný na 27. marca.
Pre nevyhovujúce poveternostné podmienky
musel byť preložený na neskoršie termíny.
Ani v ďalších kolách - v 15., 16. a 20. kole
- sa nemohli uskutočniť niektoré zápasy pre
nevyhovujúce hracie plochy.
Dohrávky sa uskutočnili v priebehu
mesiaca máj a čiastočne začiatkom júna. Ak
máme hodnotiť naše družstvá: dospelých –
V. liga skup. A, dorastu – IV. liga sever, žiaci
– III. liga skup. A (starší a mladší), výsledky
boli v tomto ročníku najhoršie za posledné
roky. Hodnotenie podľa jednotlivých
družstiev bolo nasledovné:
Dospelí:
Nepriaznivé výsledky sa začali v jesennej
časti súťaže. Začali sa strácať body na
domácej pôde, čo neveštilo nič dobré. Na
základe toho vtedajší tréner Pavol Tavač sa
vzdal funkcie a na jeho miesto nastúpil
Dušan Zajac. Po skončení jesennej časti
súťaže družstvo dospelých skončilo
v tabuľke na 10. mieste. Začiatok jarnej časti
sa zdal byť konsolidovanejší, neskoršie sa
prejavilo i v tejto časti strácanie bodov na
domácej pôde. Na druhej strane zo
súperových ihrísk sme doniesli body, čo
čiastočne prispelo k celkovej bilancii.
Podľa tabuľky „pravdy“ straty a zisky
bodov boli: Na domácej pôde z prehratých
a nerozhod-ných zápasov sme stratili 18
bodov, z toho v jesennej časti 7 bodov,
naproti tomu zo súperových ihrísk bolo
získaných 14 bodov, z toho v jesennej časti
4 body. V konečnej tabuľke sme obsadili 9.
priečku so ziskom 35 bodov pri pasívnom
skóre 40:47. Na celkových góloch súperom
sa podieľali nasledovní hráči: Robo
Sokolovský 12 gólov, Ján Cigánik 5, Jaroslav
Trhančík 4, po 3 – Braňo Bičan, Robo Kán,
po 2 góly – Dušan Trhančík, Peter
Sokolovský, Vladimír Mahút, po 1 góle
Robo Praták, Andrej Žigmund, Ján Fraško,
Ladislav Melo, Ján Kadaši, Lukáš Kučera
a Peter Oberta.
Za celý ročník sa v zápasoch vystriedalo
doposiaľ najväčší počet hráčov, až 32. Je
pravdou, že niektorí z nich hrali v jednom,
resp. troch zápasoch. Zaujímavé na tom je,
že boli aj zápasy, kedy na striedačke nebolo
ani jedného náhradníka a nebolo možné
vystriedať alebo nastúpiť za zraneného
hráča. U niektorých hráčov bolo vidieť
nedisciplinovanosť a nezáujem o hranie za
rodnú obec. Za celý ročník nebolo hráča,
ktorý by bol odohral všetky zápasy. Poradie
podľa počtu odohratých zápasov je: Peter
Sokolovský 24, Branislav Bičan 22, Ján
Fraško a Ján Kadaši po 21, Dušan Trhančík

a Róbert Sokolovský po 20, Andrej Žigmund
18, Róbert Kán 17, Róbert Praták 14,
Jaroslav Trhančík (len za jar), Ladislav
Melo 13, Michal Fraško, Lukáš Kubo,
Martin Gašper po 11, Juraj Oberta 9, Michal
Hruška, Andrej Kopásek a Ján Cigánik 8
(len za jar), Lukáš Kučera 6, Tomáš
Hanuliak, František Oberta 5, Jaroslav Melo,
Milan Beháň, Vladimír Mahút, Rastislav
Muráň, Ivan Melo a Adam Klocáň po 4 góly.
5 hráči hrali v troch a menej zápasoch.
Po stránke disciplíny to nebolo najlepšie.
Štyria hráči boli vylúčení a udelených bolo
43 žltých kariet. Jeden z hráčov dostal 8
žltých kariet a pritom aj ďalšiu červenú
kartu.
Ďalší futbalový ročník máme za sebou.
Jeho víťazom sa stalo družstvo Oščadnice
a postúpilo do 4. ligy. Súťaž opúšťajú
družstvá Belej a Rajca a v budúcom roku
budú hrať v rámci okresu Žilina.
Dorastenci:
Po dvoch rokoch účinkovania dorastencov
v IV. lige skupine Sever možno vysloviť
spokojnosť najmä s jej jarnou časťou. Po
jeseni skončili na 12. mieste, v celkovom
hodnotení sa umiestnili na 7. mieste so
ziskom 38 bodov a skóre 69:46. Na prvom
mieste skončilo Krásno a postúpilo do 3.
ligy. Kolektív dorastencov bol konsolidovanejším celkom, v ktorom sa celkove
vystriedalo 17 hráčov. Vedeli predvádzať
kvalitnú hru a vedeli aj strieľať góly (
v Rosine dali 11 gólov, Zubercu 8 gólov).
V tabuľke dosiahnutých výsledkov
a získaných bodov na domácom ihrisku
celkove stratili so súpermi 12 bodov a zo
súperových ihrísk doniesli 11 bodov. Na
celkových góloch sa podieľali nasledovní
hráči: Milan Sokolovský 13, Ivan Melo
a Peter Ilovský 12, Marek Beháň 7, Jakub
Beháň 6, Pavol Kopásek 5, Ľubomír Tavač
4, Michal Obešla 3 a ďalší piati hráči dali
po 2 resp. jednom góle.
O dosiahnutých výsledkoch na ihriskách
sa zaslúžili nasledovní hráči, ktorí odohrali
nasledovné počty zápasov: Michal Obešla
26, Milan Sokolovský, Lukáš Tavač, Ivan
Melo po 25, Marek Beháň 24, František
Taraba, Miroslav Tučník 23, Peter Ilovský
22, Ľubomír Tavač 20, Rastislav Beháň 17,
Andrej Kopásek 16, Ján Oberta, Jozef
Galadík po 15, Lukáš Praták 14, Pavol
Kopásek 12 a František Samec 9 zápasov.
Za porušenie pravidiel hry v zápasoch za
celý ročník dostali 22 žltých kariet a čo
horšie, dvaja hráči aj červenú kartu. Na
pomerne dobrých výsledkoch dorastencov
majú zásluhu Jaroslav Hanuliak a vedúci
družstva Zdeno Ilovský.
Žiaci:
Po dvojročnom účinkovaní žiackych
družstiev - starších a mladších v 3. lige

skupine A po skončenom ročníku 2004-2005
sa musia s touto súťažou rozlúčiť. Výsledky,
ktoré dosahovali na ihriskách, boli skutočne
slabé, čo sa v tomto prípade hovorí o starších
žiakoch.
Kolektív starších žiakov za celý ročník z 26
zápasov vyhral iba 4 zápasy a 1 hrali
nerozhodne, za čo získali iba 13 bodov. Za
takýto výsledok obsadili poslednú štrnástu
priečku. Vo všetkých zápasoch dali 35 gólov
a dostali 124 gólov. Na domácej pôde
vyhrali tri zápasy (Staškov, Radoľa, Bytča),
z vonku doniesli z Rakovej 3 body. Jeden
bod získali v Radoli.
O niečo lepší boli mladší žiaci, ktorí
skončili na 11. mieste so ziskom 22 bodov
a so skóre 41:71. Z celkového počtu
odohratých zápasov 6 vyhrali a 4 hrali
nerozhodne. V jesennej časti súťaže na
súperových ihriskách získali 5 víťazstiev
a v jarnej iba jedno. Teda v odvetnej časti
súťaže sa i títo najmladší chlapci zhoršili.
Po jesennej časti boli na 9. mieste, na konci
súťaže klesli na 11. miesto.
Systém postupu či zostupu sa hodnotí
podľa umiestnenia starších žiakov, súťaž
musia opustiť i mladší žiaci. Čo bolo
príčinou takýchto slabých výkonov? Veľmi
slabá kvalita hráčov.
Vráťme sa k štatistike. Za starších žiakov
nastupovalo 18 hráčov. Menovite s počtom
odohratých zápasov to boli: Patrik Honko
26 zápasov, Marek Bestvina, Marek Židek
po 23, Lukáš Bohačiak, Patrik Kulháň po
22, Stano Kysela, Štefan Rajniak, Martin
Melo po 20, Milan Adamé 19, Tomáš
Žigmund 18, Patrik Žemel 17, Martin
Samec, Pavol Kopásek po 15, Martin
Slováček 14, Jozef Tavač 13, Matej Oberta
11, Peter Tavač 10, Tomáš Kadaši 4. Najviac
gólov dal Pavol Kopásek 18, Tomáš
Žigmund 5, Matej Oberta 4, Stano Kysela 2
a 6 hráčov dalo po jednom góle. Za celý
ročník dostali 8 žltých kariet.
Za mladších žiakov sa v zápasoch
vystriedalo 21 hráčov. Všetkých 26 zápasov
odohral Bukovinský Matej. Kadaši Štefan,
Ilovský Dominik, Honko Lukáš po 25, Židek
Lukáš 23, Štadáni Ján, Židek Jozef 22,
Hanuliak Roman 20, Belica Peter, Bestvina
Patrik, Šupej Oliver, oberta Vojtech 19,
Stráňavčin Filip 16, Badibanga Dávid 14,
Samec Peter 11, Čičmanec Jakub 9, Oberta
Filip 8, Gier Patrik 5, Magoč Michal,
Ďaňovský Maroš 2 a Hliník Juraj 1 zápas.
Na celkovo nastrieľaných góloch sa
podieľali: Hanuliak Roman 8 gólov, Ilovský
Dominik 7, Šupej Oliver 6, Oberta Vojtech
a Kadaši Štefan po 5, Židek Jozef, Oberta
Filip po 2, Štadáni Ján, Honko Lukáš,
Stráňavčin Filip po 1 góle. Celú súťaž
odohrali bez žltých a červených kariet.
(PD)
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1. Oščadnica
2. Rosina
3. Skalité
4. Makov
5. St. Bystrica
6. Varín
7. Teplička
8. Predmier
9. Strečno
10. Trnové
11. Raková
12. K.N.M. B
13. Rajec
14. Belá
1. Krásno
2. Belá
3. Lisková
4. Stráňavy
5. L.Hrádok
6. Štiavnik
7. Strečno
8. Rajec
9. Rudina
10. Zuberec
11. Košťany
12. Rabča
13. Rosina
14. D.Hričov
1. V. Rovné
2. Bytča
3. Svrčinovec
4. Makov
5. Raková
6. Žilina C
7. Čierne
8. Rajec
9. Korňa
10. Skalité
11. Turzovka
12. Staškov
13. Radoľa
14. Strečno
1. Turzovka
2. Bytča
3. Raková
4. Žilina C
5. V.Rovné
6. Rajec
7. Svrčinovec
8. Staškov
9. Čierne
10. Radoľa
11. Strečno
12. Skalité
13. Korňa
14. Makov

Dospelí:
26 15 5 9 42:26 50
26 12 9 5 47:38 45
26 13 4 9 60:39 43
26 13 4 9 52:39 43
26 12 6 8 49:34 42
26 10 5 11 41:35 35
26 10 5 11 47:41 35
26 10 5 11 30:32 35
26 9 8 9 40:47 35
26 10 3 13 39:51 33
26 7 10 9 31:38 31
26 9 3 14 37:56 30
26 8 3 15 39:52 27
26 7 4 15 34:60 25
Dorast:
26 18 3 5 74:40 57
26 17 5 4 90:25 56
26 16 2 8 48:31 50
26 12 5 9 41:29 41
26 11 8 7 40:42 41
26 12 4 10 55:46 40
26 12 2 12 69:46 38
26 9 8 9 34:38 35
26 10 5 11 38:52 35
26 10 4 12 43:49 34
26 8 6 12 43:56 30
26 8 4 14 34:56 28
26 6 3 17 27:68 21
26 2 3 21 14:72 9
Starší žiaci:
26 18 2 6 82:46 56
26 17 1 8 85:46 52
26 15 5 6 81:47 50
26 14 5 7 46:34 47
26 14 3 9 75:41 45
26 13 6 7 47:29 45
26 14 2 10 76:49 44
26 13 2 11 69:48 41
26 10 7 9 57:56 37
26 7 3 16 32:57 24
26 7 3 16 38:71 24
26 7 2 17 43:73 23
26 4 8 14 38:83 20
26 4 1 21 35:124 13
Mladší žiaci:
26 21 2 3 82:18 65
26 19 2 5 80:22 59
26 16 5 5 93:31 53
26 16 5 5 79:28 53
26 17 2 7 74:24 53
26 15 4 7 76:32 49
26 13 1 12 50:51 40
26 8 5 13 57:54 29
26 7 6 13 39:69 27
26 7 5 14 24:55 26
26 6 4 16 41:71 22
26 7 1 18 30:87 22
26 4 2 20 17:76 14
26 3 2 21 20:144 11
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Záchranárske práce úspešne za nami
Ani sme sa nenazdali a ďalší ročník
futbalových súťaží je za nami. Niektorí
sa radujú z postupu, iní sú spokojní s
postavením v tabuľke a niektorí smútia
z vypadnutia z tej ktorej súťaže. Ako
je na tom strečniansky futbal?
Máme smútok z vypadnutia našich
žiakov z III.ligy, radosť a spokojnosť
z výkonmi našich dorastencov /hlavne
v jarnej časti /,no a kameň zo srdca nám
padol po záchrane nášho Áčka.
Takže globálne hodnotím ročník ako
nevydarený a neúspešný. Prečo to bolo
tak?
U starších žiakov to bolo príčinou
slabého ročníka ,slabou zimnou
prípravou
a
nedostatočným
tréningovým zabezpečením, hlavne
výmenou viacerých trénerov. Týchto
prevzal v tejto časti Juro Ondák, takže
veríme ,že výsledky sa dostavia v
jesennej časti. Mladší žiaci pod
vedením Karola Bestvinu dosahovali
výsledky na dobrej úrovni. Dobre im
pomáhali ved. mužstiev Vlado Ilovský
a Miro Ilovský. Musíme im venovať
väčšiu pozornosť, nakoľko to je naša
budúcnosť.
Dorast sa na jeseň trošku trápil, ale
na jar ukázal silu kolektívu a dobrú
prácu trénera Jarka Hanuliaka i ved.
mužstva Zdena Ilovského. Dobrá hra
i niektoré vysoké výsledky sú toho
dôkazom. V kádri sú dobrí hráči,ktorí
už pomáhali v závere i dospelým /
Andrej Kopásek, Peter Ilovský, Ivan
Melo, Milan Sokolovský/. Títo už
budú od jesene v Áčku.
Naše Áčko však predvádzalo
spočiatku rozpačité výkony. Už jeseň
naznačovala, že so záchranárskymi
prácami treba počítať. Po dobrej
zimnej príprave pod vedením Dušana
Zajaca sme si mysleli ,že víťazstvá
prídu samé. Nebolo to tak. Mrzia nás
hlavne štyri domáce remízy a tiež
prehra doma so Skalitým. Niektoré
góly sme dostávali v posledných
minútach, čoho sa musíme v
budúcnosti vyvarovať. Kde by sme
boli ,keby sme tieto zápasy zvládli?
Sami si to viete prepočítať. Ale futbal
je niekedy nevyspytateľný a krutý.
Naopak potešili výhry z vonku /
Rajec,Teplička, KNM B/. Jarko
Trhančík dobre zapadol do kolektívu
a vo viacerých zápasoch bol oporou
mužstva. Treba poďakovať i Petrovi
Obertovi za jeho pomoc, ale i všetkým

chlapcom, ktorí sa zapojili v celom
ročníku do hry. Naopak mrzia niektoré
nezmyselné červené karty- hlavne za
rečnenie. Odčerpáva to nielen financie
ale i oslabuje silu kolektívu. Takže v
tomto i v disciplíne je čo naprávať.
Ani Výbor FK sa nevyhol niekoľkým
chybám, za čo sa ospravedlňujem. Ale
kto robí ,ten aj pokazí. Platí to aj vo
futbale. Veci sme hneď preriešili na
výborových schôdzach ,ktoré sú každý
pondelok o 19 hod. na ihrisku. Každý
z nás to robí zdarma, na úkor svojho
osobného času a na úkor svojich rodín.
Preto táto práca nie je stopercentná.
Musím ešte v závere spomenúť
incident počas zápasu s Oščadnicou,
kde niektorí tiežfanúšikovia /dokonca
hráči/zahádzali hraciu plochu
sklenenými fľašami a p. Cesnek
prebehol po hracej ploche. Neviem si
predstaviť následky, keby fľaša
niekoho zasiahla. Takto nás to stálo
2.325.-Sk. Peniaze ,ktoré sa dajú
použiť úplne inak. Verím, že uvedení
diváci spravia pekné gesto a peniaze
vrátia FK. V budúcnosti sa to nesmie
zopakovať !
V závere by som chcel poďakovať
všetkým hráčom, trénerom, ved.
mužstiev, funkcionárom, lekárovi,
hospodárovi J. Zaťurovi za to, že
zápasy i tréningy sú riadne pripravené.
Ďalej OÚ Strečno za finančné
zabezpečenie chodu našich mužstiev,
OPS Strečno za pranie, kosenie i
zabezpečenie dopravy. Ďalej firmám:
Píla Kopásek, Autodoprava Taraba,
Os. preprava DASAM, Toyota,
Pohostinstvo Hanuljak, Bar Mário,
Potraviny AJA, firma KAMMY,
penzión Irenka, T+T Žilina no
i ďalším, ktorí akokoľvek pomáhali pri
našom futbale.
Letná prestávka určite príde vhod, ale
je veľmi krátka, takže futbalový život
pokračuje ďalej. Tešíme sa už na nový
ročník 2005-6.
Štefan TAVAČ preds. FK

Noviny Obecného úradu v Strečne.
Vyšlo dňa 30. júna 2005 v náklade
350 kusov. Za obsahovú časť
materiálov zodpovedá redakčná
rada v zložení: Ing. Pavol Albrecht,
Mgr.
Dušan
Ďurčo,
Otília
Moravčíková
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„OPLATÍ SA“?
Každý rok o tomto čase hodnotíme úrodu. Zväčša
už skôr vidíme, či je dos kvetov, „nasypaných“
plodov, ale až teraz je zrejmé, čo všetko dozrelo.
Dnes však čoraz viac poču : „Pestova sa neoplatí“.
Zelenina a ovocie v supermarketoch sú lacné,
krásne na poh ad. Pestovanie má však ove a hlbší
zmysel, ako si myslíme...
Vždy sme sa učili, že človek zuš achtil zem. Ide
však o revezibilitu deja, o opačné pôsobenie, teda
aj o vplyv Zeme na človeka. Ako inak než
pestovaním by človek získal vlastnosti, ktoré ho
robia lepším?
Ak chceme, aby zem rodila, treba ju poora ,
pokopa , porý ova . Táto potreba zeme si z nás
vyžiada silu a vô u, ak si ich osvojíme, môžeme
ich uplatni v živote. Zasiate semená vyklíčia ako
nežné, chvejúce sa rastlinky s prosbou o ochranu,
a tak ich zalievame, robíme im závetrie a
oslobodzujeme ich od buriny. Potom rastlina
spomalí rast stonky a objaví sa čosi neočakávané:
kvet. Každý kvet je vyjadrením krásy, aj zakvitnutá
zemiaková hriadka v nás rozochveje cit. A aký
uš achtilý dojem sa rodí v človeku, ke vidí
rozkvitnuté ovocné sady... Pri búrke a krúpach, kedy
rastlinstvo stoná, je prebudený náš súcit, práve zem
nás učí, aké podstatné sú živé sily prírody. Bohatos
tvarov a farieb je niečo, čo poukazuje na vnútornú
podstatu každej rastliny, gu até či ostré formy
plodov vedú našu myse k matematike a prírodnej
geometrii. Š avnatos ovocia zasa dráždi zmysly
čuchu a chuti, človek je ovplyvnený zafarbujúcimi
sa plodmi. Tu je cvičená trpezlivos , s akou musí
čaka na čas zberu. Tri jabká vypestované spolu s
naším citom nám budú žiari na konároch našej
pamäti až do neskorej zimy, až kým ich skutočne
neochutnáme.
Dnes všetko ovláda elektrina a syntetika. Novinár
Marvin Minsky raz viedol rozhovor s chemikom, v
ktorom sa ho pýtal: „Prečo nesyntetizujeme dobré
vín?. Prečo by sme mali by vydaní napospas počasiu
a odrodám?“ Chemik odpovedal: „To sa jednoducho
nedá urobi , je to nemožné, zmysel chuti je
nekonečne zložitý“. „Dobre, prečo nezanalyzujeme
nejaké dobré víno, možno zistíme, že v každom
dobrom víne je len nieko ko dôležitých chemikálií“.
„Nie, musí tam by milión chemikálií“. „Všetky sú
podstatné“? „Áno, všetky sa spoja, aby sformovali
jeden neopísate ný celok“.
By vydaný napospas počasiu znamená rozumie
vetru, vode a slnku, vedie s nimi ži .

Moderný človek si naivne myslí, že ak všetko
do atómu rozoberie a rozanalyzuje, získa konečno.
A zrazu je prekvapený, ke sa mu pred očami objaví
nekonečno...
Zvykli sme si čerpa z bohatstiev Zeme, vy aži z
nej uhlie, drahokamy a kovy. S týmito darmi však
súvisia určité vlastnosti, ktoré si má človek osvoji
a nejakým humánnym spôsobom ich zemi „vráti “.
Ak si vytiahneme z textu zvýraznené pojmy a
usporiadame ich ved a seba, pred naším zrakom
sa udeje manifestácia najuš achtilejších vlastností
udstva, tých, ktoré nazývame cnos ami. A
pomocou cností môžeme získa zo Zeme nielen
diamanty, ale, predstavte si to, aj Lásku.
om

KOTOLŇA SO SPA OVANÍM BIOMASY STREČNO
Na základe vyhlásenia verejnej sú aže pre výber
zhotovite a stavby „Kotolňa so spa ovaním biomasy
Strečno“ sa dňa 11. augusta 2005 konalo otváranie
obálok doručených sú ažných návrhov uchádzačov.
Doručených bolo šes sú ažných návrhov:
1. MONTESSA COOPER
v.d. Timravy 5/1, 010 08 Žilina
2. SLOVMONT, družstvo,
Sv. Anny 1, 034 01 Ružomberok
3. DATATHERM s.r.o.,
Vysokoškolákov 16, 010 08 Žilina
4. SEA SK s.r.o. Tenisová 3, 971 01 Prievidza
5. STAVIMEX Slovakia a.s.,
Rožňavská 26, 821 04 Bratislava
6. REPP Poprad s.r.o.,
L. Svobodu 4050/5, 058 01 Poprad
Obálky boli skontrolované. Otvárali sa za
prítomnosti uchádzačov a štyroch členov komisie.
Komisia na vyhodnotenie sú ažných návrhov začala
dňa 17. augusta 2005 vyhodnocova predložené
sú ažné návrhy uchádzačov.
Ví azom a na prvom mieste sa pod a hodnotenia
komisie umiestnil sú ažný návrh REPP Poprad s.r.o.
Poprad.
Komisia doporučuje, aby s týmto uchádzačom bola
obstarávate om uzatvorená zmluva o dielo na
vykonanie prác v rozsahu podmienok uvedených týmto
uchádzačom v sú ažnom návrhu.
S prácami na stavbe sa začne v septembri 2005 .
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V ZÁHRADE
PLNEJ KVETOV N
A
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V NEZBUDE medzi kozami
Aj ke susedná obec Nezbudská Lúčka patrila roky pod Varín, je
stále našim najbližším a neraz aj najmilším susedom. Dlhoročný
stavebný uzáver spôsobil, že ve mi ve a Nezbu anov si postavilo domy
u nás a ve a ich aj odišlo.
Medzi tými, ktorý odišiel,
no len do ne alekého
Varína, patrí aj Daniel
Samec, ktorý sa však do
obce vrátil, a to so
zaujímavým projektom,
ktorý realizuje nad
železničnou stanicou.
foto: P. Ïurèo ml.
Založil si tu farmu na chov
kôz, ktoré sú však len začiatkom jeho podnikate ských nápadov.
V súčasnosti Dano chová takmer 50 kôz, z ktorých je 21 mladých.
Pri ich pasení a dojení mu pomáha brigádnik, no a výsledkom jeho
súčasného snaženia je dobrý kozí syr a mlieko. Ve a udí už prišlo na
chu jeho výrobkov a obzvláš si ich pochva ujú niektorí chorí, ktorí
chodia pravidelne na kozie mlieko, ktoré im pomáha v upevňovaní
zdravia. V súčasnosti na svojej farme dorába ve ký kozinec na ustajnenie
zvierat a stavia dom, kde by sa dalo slušne býva tým, ktorí sa o zvieratá
starajú celý deň a noc.
Plány do budúcnosti má zaujímavé. Chov chce rozšíri o alšie
domáce zvieratá, nemali by chýba kone, no a atrakciou budú iste aj
rybníky. Časom by tu mala vyrás aj ubytovacia kapacita, ktorá by
umožnila návštevníkom v tomto prostredí preži dovolenku, a to najmä
s de mi, ktoré po takomto prostredí túžia a mnohým je známe už len
z televízie. Pobyt medzi zvieratami a na zdravom vzduchu im bude
prospieva aj po zdravotnej stránke.
Veríme, že svoje plány Daniel Samec zrealizuje a pritiahne alších
turistov do nášho pekného regiónu.
P. Durco, foto autor

Na záhradu Boženky
Kubičkovej v Nezbudskej Lúčke
sme boli upozorňovaní
N
niektorými ženami zo Strečna.
Nedalo nám a šli sme toto Á
krá ovstvo kvetov navštívi .
V
Záhrada sa nachádza ne aleko
kultúrneho domu, pri železnič- Š
nej stanici a je pomerne malá,
T
no niet v nej asi centimetra
štvorcového, kde by neboli E
rôzne kvety. Nechýbajú medzi V
nimi rôzne doplnky a celé to
chránia steny pekného hrozna. E
Boženka je pôvodom
Strečňianka a na druhom brehu
Váhu našla svojho životného V
partnera. Popri starostlivosti o
domácnos a die a zistila, že
kvety a rastliny ju bavia, a tak N
sa dala do práce. Dnes je jej E
záhrada ozdobou širokého
okolia a ve mi radi si do nej Z
chodia posedie na kus reči jej B
priate ky. Pri poh adoch na
U
množstvo kvetov zaujme
jeden, a to ten, ktorý umožňuje D
vidie v pozadí strečniansky
E
hrad, ktorý akoby vyrastal medzi
kvetmi. Klobúk dolu pred
Boženkou, ktorá je v záhrade
stále a stále tam niečo upravuje,
vylepšuje a pristrihuje. Svojou
Andrea Škripková
usilovnos ou robí rados tým, ktorí
••• Mokrý tanec
sa prídu do jej krá ovstva kvetov
V potôčiku žblnky, žblnky,
pozrie a samozrejme, že aj sebe
tancujú tam malé vlnky...
a rodine.
Natriasajú
sukienky:
P.Ďurčo, foto autor
Chi,chi, chi, chí kričia kamienky.
Žblnk, žblnk, žblnky,
tancujú mokré vlnky.

••• Babráčik
Žuval Janko žuvačku,
potom schoval do vačku.
- Jáj, jáj! Pomóoc, pomóoc!
Vreckovka sa lepí o nos!
Mamka pozrie na Janíka:
Ty môj malý babráčik,
rozumu máš na máčik!

•Odbočenie pod hradom
Dlhodobý problém riešenia
dopravnej situácie pod hradom
by mal by v značne vyriešený už
v tomto roku.
Snaha Obecného úradu má
konečne svoj výsledok v podobe
vybudovania odbočovacieho
pruhu v smere od Žiliny pod hrad
a súčasne vytvorení zara ovacieho pruhu na smer Strečno
— Martin.
Zároveň sa rieši nedostatok
parkovacích miest pod hradom
Strečno prekrytím potoka.
Investorom stavby je Slovenská správa ciest a realizátorom
firma Damit Terchová.
Prvé práce na tomto diele
začali v mesiaci august a predpokladaný termín ukončenia je
december 2005.
/pa/
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Mons.Viliam Judák
organizácii Pacem in terris v roku 1981 s alšími
- nitriansky diecézny biskup
bohoslovcami vylúčený. Na teologické štúdiá ho znova
Mons. Viliam Judák sa narodil 9.novembra 1957 prijali po nieko koročnej prestávke. Za kňaza ho vysvätili
v Harvelke na Kysuciach. Navštevoval bratislavský 17.6.1989. Jeho prvou farnos ou bola Nitra- Dolné
seminár. 16.júna 1985 bol v Nitre vysvätený za Mesto, kde bol kaplánom. V roku 1990 začal štúdium
kňaza. Svoju pastoračnú činnos vykonával ako na Katolíckej univerzite v Lubline. Stal sa archivárom
kaplán v Nitre- Dolnom Meste a v Drietome, kde Biskupského úradu v Nitre a správcom farnosti
bol správcom farnosti do roku 1990. Postgraduálne v Dražovciach. V roku 1994 získal doktorát v odbore
študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte dogmatickej teológie, ktorú od roka 1993 prednáša
Univerzity Komenského
na
Cyrilometodskej
v Bratislave, kde v roku
BISKUPI NAŠEJ DIECÉZY bohosloveckej fakulte UK
1991 získal doktorát
v Nitre na Teologickom
posvätnej teológie. 1.septembra 1990 bol inštitúte. Venuje sa aj pedagogickým aktivitám na
menovaný za prefekta Kňazského seminára základných a stredných cirkevných školách.
sv.Gorazda v Nitre a 18.októbra 1991 za cirkevného
22.júla 1999 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za
sudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roka 1990 Massitského titulárneho biskupa a nitrianskeho
prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej pomocného biskupa. Od augusta 2000 je generálnym
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK sekretárom Konferencie biskupov Slovenska a od 1.
v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. marca 2003 generálnym vikárom v Nitre.
Pôsobí aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre,
Mons. Marián Chovanec v rokoch 1990-1999
na katedre katechetiky a etiky. 1.júla 1993 bol pôsobil v redakčnej rade Duchovného pastiera,
menovaný za docenta Rímskokatolíckej v diecéznej komisii pre kultúru a tlač a v ekonomickej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK komisii. V roku 1995 vyšla knižne jeho doktorská práca
v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol Eschatológia v dielach Jána Chryzostoma Korca. Svoju
prodekanom tejto fakulty. Od 1.júla 1996 do 1.júla vedeckú a odbornú erudíciu využíva v mnohostrannej
2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára pedagogickej apoštolskej a pastoračnej službe.
sv.Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim
katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej
Spolok svätého Vojtecha 135-ročný
cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
Založenie Spolku svätého Vojtecha dňa
v Bratislave. V tom istom roku ho prezident 14.septembra 1870 prijal slovenský národ s nadšením.
republiky vymenoval za profesora v odbore Už na zakladajúcom valnom zhromaždení doň vstúpilo
katolícka teológia. Vo funkcii dekana približne 500 členov. Rady členstva sa rýchlo rozširovali.
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
Myšlienka založi celonárodný spolok dozrievala
fakulty pôsobil v rokoch 2001 až 2004.
v slovenskom národe už od bernolákovského hnutia.
Mons.Viliam Judák je autorom viacerých Jej realizácia mala viacero podôb, z ktorých ako
monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých vyvrcholenie treba považova založenie Matice
kníh, článkov a publikácií. Zaoberá sa obdobím slovenskej a Spolku svätého Vojtecha.
kres anského staroveku a stredoveku so zrete om
Zakladate om Spolku svätého Vojtecha bol kňaz Dr.
na slovenské cirkevné dejiny. Ovláda nemčinu Andrej Radlinský, budovate slovenskej národnej kultúry
a taliančinu.
a bojovník za práva Slovákov. Celý jeho život
Začiatkom júna 2005 apoštolská nunciatúra charakterizuje bohatá vydavate ská a organizačná
v Slovenskej republike oznámila, že pápež činnos . Jeho zámerom pri zakladaní Spolku sv. Vojtecha
Benedikt XVI. vymenoval mons. Viliama Judáka za bolo združi kňazov, učite ov, mládež, no najmä
nového nitrianskeho diecézneho biskupa.
ro níkov a robotníkov z celého Slovenska. Medzi nimi
sa mala rozširova nábožensko-mravná vzdelanos ,
Mons.Marián Chovanec — nitriansky biskup, praktický katolicizmus, zve a ova základné školy. Tento
generálny vikár
základný program sa mal napĺňa vydávaním kníh
Mons.Marián Chovanec sa narodil a periodík. Radlinský sa snažil zachráni národný život
16.septembra 1957 v Trenčíne. Po maturite nastúpil cie avedome odnárodňovaných Slovákov. Stalo sa tak
do kňazského seminára v Bratislave. Na zásah v dobe, ke sa likvidovali tri slovenské gymnáziá
vtedajšej štátnej moci bol z kňazského seminára a chýlilo sa k zatvoreniu Matice slovenskej.
pre protestnú hladovku proti prorežimnej
( pokraèovanie zo str. è. 5)
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( dokonèenie zo str. è. 4)

Andrej Radlinský a jeho
spoločníci sa snažili dosta knihy
medzi ud, aby im vyšli v ústrety so
základným vzdelaním. Chceli
medzi Slovákmi dosiahnu
národnú a jazykovú jednotu
a zachovanie slovenčiny.
Treba obdivova vytrvalos
a cie avedomú neústupnos tých,
ktorí napriek útokom a neúspechom pri schva ovaní spolku
vydržali a opätovne predkladali
stanovy v nádeji, že raz budú
predsa len schválené. Stalo sa tak
po štrnás ročnom zápase.
Spolok okrem kníh vydával aj
kalendár Pútnik svätovojtešský
a Katolícke noviny. Získal si stabilné
čitate ské zázemie. Svojou
výchovnou a vzdelávacou činnosou získal do svojich radov mládež
a nastupujúcu inteligenciu. Popri
tradičnej činnosti ústredie Spolku
sv. Vojtecha v Trnave vytvorilo
postupne vedecké odbory:
literárnovedný, jazykový, historický,
ako aj vybudovalo múzeum, archív
a knižnicu. Vrcholným obdobím
činnosti SSV bolo obdobie rokov
1920 až 1948, teda od nástupu
Andreja Hlinku za predsedu spolku
a Jána Postényiho za správcu SSV.
Ročne sa hlásilo za členov až
10 000 udí. V závere tohto obdobia
ich mal spolok vyše 247 tisíc. Počas
štyridsa rokov komunistického
režimu mal spolok nanútenú
správu a výraznú kontrolu.
V podstate živoril. Postupne strácal
členskú základňu. Jej prudký nárast
nastal až v devä desiatych rokoch
20-teho storočia, ke členská
základňa narástla z dvetisíc členov
skoro na stodvadsa tisíc. Spolok
má členov aj medzi zahraničnými
Slovákmi.
Člen Spolku svätého Vojtecha
má v súčasnosti zaručené 2 dobré
knižné tituly za rok, 15% z avu na
knihy SSV, 15%z avu na ročné
predplatné Katolíckych novín. Na
sviatok svätého Vojtecha je svätá
omša za všetkých členov SSV. /AM
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TIK - kolaudácia
17.6.2005
bolo
vydané
kolaudačné rozhodnutie na turisticko
informačnú kanceláriu Strečno. Jej
výstavba
bola
výsledkom
schváleného projektu v rámci
Grantovej schémy na podporu
cestovného ruchu, ktorý obec podala
v roku 2004.
Cie om obce, ako predkladate a
projektu, bolo vybudova dôstojné
priestory pre :
- poskytovanie informácií
- hygienického zázemia
- ponuky služieb cestovného ruchu
- predaja základného sortimentu
turisticky žiadaných upomienkových
a orientačných predmetov.
Očakávané výstupy:
vybudovanie informačnej
bázy, kvalitou zodpovedajúcej
súčasným potrebám
kvalitatívne vyhovujúce
prostredie ponuky a predaja
turistických materiálov a suvenírov
vybudovanie verejných
bezbarierových
hygienických
zariadení
vytvorenie podporného
priestoru pre ponuku miestnych
prírodných zaujímavostí a atrakcií
Dodávate om stavby bol Obecný
podnik služieb, príspevková
organizácia Strečno, Stavba bola
realizovaná pod a projektu
vypracovaného Ing. Severínom
Ďurišom.
Stavba je umiestnená v mieste
najväčšej koncentrácie návštevníkov.
Ide o jednopodlažnú stavbu, drevenej
konštrukcie (drevo dom) so sedlovou
strechou.
V objekte
je riešená
kancelária
informačného
c e n t r a
cestovného
r u c h u
a miestnos
pre vybavenie
počítačmi,
tlačiarňou,
pripojením na

internet, fax a kopírovanie, zastrešená
terasa s možnos ou posedenia, dve
sociálne
zariadenia,
jedno
bezbarierové sociálne zariadenie.
Vykurovanie objektu je zabezpečené
pevným vykurovacím telesom so
zapojením do komína. WC priestory
sú temperované elektrickými
konvektormi.
V rámci realizácie diela boli
vybudované: elektrická prípojka,
vodovodná prípojka, kanalizačná
prípojka.
Na zvidite nenie a orientáciu boli
vytvorené 3 ks informačných tabulí vo
forme bilboardov, prostredníctvom
ktorých sú návštevníci obce
informovaní o TIK-u ako mieste
prvého kontaktu získania informácii
o produktoch CR v obci a okolí.
Ukončený projekt svojou náplňou
zodpovedá prioritám grantovej
schémy, jeho záber zahŕňa komplex
viacerých smerov podporného
programu pre rozvoj CR v obciach.
Obec Strečno sa uvedením TIK-u
do užívania stáva vlastníkom
kvalitatívne zodpovedajúcej informačnej bázy v rámci slovenského
turistického informačného systému.
Existenciou a plným využitím
možností kancelárie bude rozvíja
a upevňova svoje postavenie na trhu
ako subjekt v ktorého katastri
a blízkom okolí sa nachádza výrazný
potenciál CR.
/pa/

foto: M. Krí•ik
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LODNÝ
PRÍSTAV
Štvrtou štúdiou
Generelu CR v Strečne je Lodný prístav.
Je zároveň posledným
návrhom
koncepčného riešenia rozvoja
infraštruktúry cestovného ruchu
v katastri obce v krátkoa strednodobom časovom
horizonte.
••• Východiská
Značná čas obyvate ov Žiliny
a okolia využíva každodenne
rekreačné možnosti Váhu
a vodného diela Žilina. Formy
využitia územia sú statické
a dynamické. Medzi statické
formy patrí rybolov, pobyt pri
rieke, opa ovanie sa a pod.
K dynamickým patrí cykloturistika, surfovanie, jachting, jazda
na vodnom skútri, plavba na
člne a prechádzky.
Hoci
pre
plavbu
je
k dispozícii úsek cca 8 km dlhý
a široký od 100 do 300 m, nemá
vodné dielo vybudovaný
stabilný prístav s parkoviskom,
lodenicou,
doplnkovými
službami,
reštauráciou,
požičovňou surfov, vodných
bicyklov a pod.
Potenciál Váhu pre rekreačné
využitie je v súčasnosti
nedocenený. Nepriaznivo na
využitie vplýva malý záujem zo
strany podnikate skej sféry a dva
zdroje zápachu (VAS s.r.o., HYZA
a.s.), ktoré je možné odstráni ,
alebo aspoň potlači pri
dodržaní prevádzkovej disciplíny
v závodoch, kde sú lokalizované
uvedené zdroje. V rámci
vodného diela Žilina sú
vytipované
tri
miesta
s možnos ou umiestnenia
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prístavov. Prístav pre vyhliadkovú
plavbu je v súčasnosti riešený
provizórnym pontónovým
plávajúcim mólom pri priehradnom telese VD. V tomto mieste
je možné zača aj ukonči
vyhliadkovú plavbu. V polohe pri
lávke do Mojša je realizovaný
priestor pre spúš anie lodí na
vodu. Prístup do tohto priestoru
je z Mojšovej Lúčky po
asfaltovej ceste.
•••Riešenia
v strečnianskom
katastri
Tretie miesto pre pristávanie
lodí je možné realizova
v katastri obce Strečno, pod
riečnym prahom, ktorý odde uje
vzdutie a kolísanie vodnej
hladiny vo vodnom diele.
Ideálne miesto je pod
družstvom, kde sa výstavbou VD
Žilina vytvorila pekná zátoka.
Lokalita je dobre dostupná
z hlavnej cesty I/18 (E50) a má
dostatočné plošné predpoklady
pre vytvorenie prístavu,
lodenice, parkovacích plôch
a doplnkových
objektov
a služieb so zameraním na
rozvoj rekreácie.
V aka priaznivej väzbe na
zastavané územie obce Strečno
a všetky atraktivity okolia (hrad
Strečno, Starhrad, turistické trasy
v Malej Fatre, reštauračné
zariadenia a pod.) môže prístav
po vybudovaní tvori primárnu
ponuku cestovného ruchu.
V prístave je navrhovaná
realizácia dvoch pristávacích
lávok
pre
plachetnice
a motorové člny, miesto pre
spúš anie lodí na vodu,
námornícka
reštaurácia,
ubytovanie — 20 lôžok,
požičovňa vodných skútrov,
dielňa pre opravy a údržbu lodí,
objekt lodnej správy, lodnej

polície, miestnos pre zdravotníka, ošetrovňu, miestnos pre
lodných inštruktorov.
V blízkosti danej lokality je
umiestnené po nohospodárske
družstvo, ktoré v súčasnosti
odpredalo hospodárske objekty
pre podnikate ské aktivity. Pre
určité oživenie a udržanie
tradície koncepčné riešenie
navrhuje využi aspoň malú čas
pôvodnej plochy družstva pre
rozvoj hipoturizmu — stajne,
recepcia, ubytovanie. Pri ahlé
orné pôdy, v súčasnosti bez
využitia, sú navrhované na
vytvorenie hipodráhy pre
začiatočníkov. Alternatívnym
využitím
plochy
pre
hipoturizmus by bola možnos
vybudovania autokempu so
športoviskami, sociálnymi
zariadeniami, občerstvením.
V riešenom území je ve a
extenzívne využívaných plôch,
ktoré predurčujú územie využi
v súlade s jeho prírodnými
danos ami, ale zároveň primerane intenzívne pre rekreačné
využitie. Po vybudovaní dia nice
D1 v úseku Žilina — Martin cez
tunel vo Višňovom klesne
antropogénny tlak z intenzity
dopravy v úseku obce Strečno.
Dôsledkom toho vzrastie
rekreačný potenciál územia.
Kvôli tomu štúdia navrhuje nad
Vážskou terasou vybudova 9
jamkové golfové ihrisko, objekt
golfového klubu, parkovisko pre
20 osobných automobilov,
plochu pre trénovanie úderov,
patovanie, vodné prekážky
a pás zelene, odde ujúci ihrisko
od cesty I/18 a prístupovej
komunikácie. Zeleň bude tvori
hustú nepreniknute nú hranicu
a bude suplova oplotenie
golfového ihriska.
/pa/
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Prejav pána ROGERA CAMBERLYNA, predsedu AMICAL
- Združenia francúzskych bojovníkov na Slovensku,
čestného občana Strečna, na Zvonici 27. augusta 2005,
pri príležitosti 61. výročia SNP
/preklad: K. Albrechtová/
Turista, ktorý prechádza touto
dolinou a zo zvedavosti sa príde
pozrie na pomník týčiaci sa ako
večná stráž na vstupe do priesmyku,
je iste prekvapený, ke na ňom vidí
francúzske mená a sám seba sa pýta:
kto boli tí udia, odkia prišli, prečo
sú ich mená vyryté do tohto bieleho
kameňa, čo prišli robi na Slovensko?
Je to história vzdialená, no pre
nás, bývalých bojovníkov, ešte vždy
ve mi blízka.
60 rokov nedávno ubehlo na
hodinách času odo dní v máji 1945,
ke
konečne
prišlo
Ví azstvo, ukončilo dlhú vojnu
a oslobodilo Európu od ažkých
mračien, ktoré ju zaha ovali
a nemecký nezmar bol porazený.
Títo Francúzi, tak vzdialení od
svojej vlasti, sa zúčastnili
Slovenského národného povstania
v 1944 a už nikdy sa nevrátili do
svojej vlasti, už nikdy nevideli svoje
rodiny. Tak o tom rozpráva i jeden
slovenský básnik:
Len hlas trúbky
Sa
bude
prihovára
v nasledujúcich rokoch
V nejasnej budúcnosti
Spiacim Francúzom

Pri Váhu
V slovenských dolinách
Ďalší sa vrátili do Francúzska,
i ke trochu zmätení po rokoch
strávených v táboroch, preč
z domova a bez správ o svojich
blízkych. Opúš ali spriatelenú krajinu.
A navždy si budú pamäta horkos
bojov, kde to kí ich kamaráti padli:
v Strečne, Priekope, Jánovej lehote,
Svätom Kríži, Krupine a v Senohrade
a mnohí
alší po bokoch
slovenských, českých, ruských
vojakov či vojakov iných národností.
Navždy si budú pamäta tvrdú
zimu strávenú v zasnežených
horách, ke boli zle vyzbrojení, aby
mohli čeli drsnosti počasia
a pokračovali v bojoch, s ažujúc tak
posun nepriate ovi.
Taktiež si budú navždy pamäta
prijatie, ktorého sa im dostalo, ke
zaklopali na dvere skromného
domčeka, kde sa udia potlačili, aby
urobili miesto pocestnému, kde mu
ponúkli teplú polievku, chlieb a kde
našiel pohodu príbytku plného
priate stva tak, ako doma, pokia sa
nedostal ku vzdialenej kolibe, ktorá
mu poslúžila ako útočisko. Ešte raz
akujeme všetkým tým, ktorí i pod
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ŠTÚDIA
LODNÉHO
PRÍSTAVU
1 - pristávacia lávka pre plachetnice a motorové člny
2 - pristávacia lávka pre plachetnice a motorové člny,
3 - spúš anie lodí na vodu,
4 - námornícka reštaurácia, ubytovanie 20 lôžok, požičovňa vod. skútrov,
5 - dielňa pre opravy a údržbu lodí
6 - lodná správa, lodná polícia, zdravotník, ošetrovňa, miestnos pre inštrukt.
7 - priemyselná zóna
8 - perspektívne využitie trávnatých plôch pre hipoturistické jazdy začiatočn.
9 - plochy vhodné pre rozvoj golfu - 9 jammkové ihrisko
10 - objekt pre hipoturizmus - recepcia altern. recepcia autocampu
11 - objekt golfového klubu, 12 - kapacita parkoviska 20 miest
13 - kapacita parkoviska 40 miest, 14 - vodné prekážky
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hrozbou smrti, neváhali prija
neznámych udí.
Mnohí z nás nás navždy opustili.
Možno sú teraz niekde blízko
pomníka a pozerajú sa na nás,
sediac okolo ohňa, ktorý žiari
a ohrieva a spolu tak tvoria Okruh
zmiznutých priate ov.
Nám toto obdobie našej mladosti
dovolilo spozna našu druhú vlas ,
kde naše spomienky stále znejú
v ušiach, kde sme spoznali priate ov,
z ktorých už bohužia mnohí odišli.
Vždy sa s ve kou rados ou vraciame
na slovenskú zem ktorá pre nás,
bývalých bojovníkov, zostane
obdobím vrytým do našej pamäte.
Nech žije Slovensko
Nech žije Francúzsko

DONG HEE
ZAČALA STAVAŤ
Kórejská firma Dong Hee, celosvetový subdodávate komponentov pre
automobilky KIA začala prípravné
stavebné práce pre realizáciu svojho
výrobného závodu v katastri obce .
Po získaní územného rozhodnutia
tak mohla započa výstavbu, ktorej
výsledkom bude závod na produkciu
pedálov, striech, nádrží a náprav, ktorý
po nábehu výroby predpokladá potrebu
približne 200 zamestnancov.
/
pa/
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DEDINSKÁ LIGA
2005
V dňoch od 25. 6. až 16. 7. 2005
sa uskutočnil už 13. ročník
Dedinskej ligy v Strečne. Prihlásilo
sa 9 mužstiev, ktoré bojovali
o body na škvárovom ihrisku
v areáli FK Strečno. Boli sme
svedkami ve mi kvalitných
súbojov, o poslednom mužstve
a o ví azovi sa rozhodovalo až
v poslednom kole, preto bol tento
ročník ve mi zaujímavý. Počas
celého turnaja nechýbalo dobré
pivo a na ukončení turnaja
vynikajúci guláš a dobrá zábava.
Ve ká v aka patrí usporiadate om
FK WIDLY BOYS, ktorí tento ročník
úspešne zvládli v tak v krátkom
čase. Samozrejme v aka patrí
samotným hráčom, ale aj
fanúšikom, ktorí chodili v hojnom
počte povzbudzova svoje
mužstvo. Za usporiadate ov sa
chceme po akova aj našim
sponzorom, hlavne:

p. Cyrilovi Hanuliakovi
p. Petrovi Sobčiakovi
p. Vladimírovi Tarabovi
p. Milanovi Klocáňovi
ale aj alším:
firma KAMMY Žilina — pobočka
Strečno, firma OKY-HYDRAULIK p.
Hacek Milan, Andrej Peško —
obchod s textilom, Ivan Beháň —
pohostinstvo Ivan Beháň, Anton
Vojvoda — pohostinstvo AVOJ N.
Lúčka, Marián Šipčiak — MÁRIO
BAR, Jozef Samec — COLORMETAL
Václav Samec — bufet MICHAELA
N. Lúčka, uboš Janus — Potraviny
AKCIA, Bufet pod hradom — p.
Martinecký, Pohostinstvo U maca
— p. Škorvánek
Ešte raz všetkým akujeme.
Budúci, už v poradí 14. ročník,
by mali usporiada chlapci
s mužstva „V3“.
ALL STARS (brankárov)
Jozef Krúpa (FC YOUMPE)
ALL STARS (obranca)
Ján Kadaši (FC YOUMPE)

uboš Belko (WIDLY BOYS)
ALL STARS (útočník)
Jaroslav Ondák (FC YOUMPE)
Dušan Klocáň (BULDOZÉR)
Vyhodnotenie najlepších hráčov:
Najlepší brankár:
Adam Klocáň (FC TAJFÚN)
Najlepší obranca:
Jaroslav Trhančík (FC YOUMPE)
Najlepší útočník:
Patrik Beháň (MEDVEDI juniori)
Najlepší strelec:
Ján Trnovec (FC TAJFÚN) 16 gólov
Najlepší hráč ded. ligy:
Róbert Vojvoda (FC YOUMPE)
Konečná tabu ka Dedinskej ligy 2005
1. FC YOUMPE 8 7 0 1 25:10 21
2. FC TAJFÚN 8 5 2 1 31:9 17
3. MEDVEDI jn. 8 5 1 2 24:13 16
4. BULDOZÉR 8 5 0 3 21:26 15
5. WIDLY boys 8 4 2 2 17:14 14
6. V 3
8 2 2 4 11:11 8
7. FC GHOST 8 1 2 5 9:24 5
8. SLOVAN
8 1 1 6 13:25 4
9. MEDVIDI sn 8 1 0 7 10:29 3
J.O.

ROZPIS FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ROČ. 2005/2006 - JESENNÁ ČASŤ
1. kolo - 7.8.2005
K.N.Mesto B - Strečno dosp.
Belá - Strečno dor.
2. kolo - 14.8.2005
Varín - Strečno dosp.
Zuberec - Strečno dor.
3. kolo - 21.8.2005
Varín - Strečno dosp.
Zuberec - Strečno dor.
4. kolo - 28.8.2005
Strečno - Bánová B. dosp.
Strečno - Černová dor.
5. kolo - 4.9.2005
Raková - Strečno dosp.
Krásno n/K - Strečno dor.
6. kolo - 11.9.2005
Strečno - Dol. Hričov dosp.
Strečno - Rabča dor.
7. kolo - 18.9.2005
Predmier - Strečno dosp.
Rajec - Strečno dor.
8. kolo - 25.9.2005
Strečno - Trnové dosp.
Strečno - Rudina dor.
9. kolo - 2.10.2005
Rosina - Strečno dosp.
Stráňavy - Strečno dor.
10. kolo - 9.10.2005
Skalité - Strečno dosp.

16,30
14,00
16,30
13,30
16,00
13,30
16,00
13,30
15,30
13,00
15,30
13,00
15,00
12,30
15,00
12,30
14,30
12,00
14,30

Strečno - Lip.Hrádok dor.
11. kolo - 16.10.2005
Strečno - Teplička dosp.
Žilina C - Strečno dor.
12. kolo - 23.10.2005
Makov - Strečno dosp.
Štiavnik - Strečno dor.
13. kolo - 30.10.2005
Strečno - Podvysoká dosp.
Strečno - Koš any dor.

ŽIACI st. a ml.
I. treieda
1. kolo - 1.9.2005
Varín - Strečno
2. kolo - 15.9.2005
Strečno - Višňové
3. kolo - 20.8.2005
Zbyňov - Strečno
4. kolo - 27.8.2005
Strečno - Štiavnik
5. kolo - 3.9.2005
Bytčica - Strečno
6. kolo - 10.9.2005
Krasňany - Strečno
7. kolo - 17.9.2005
Strečno - Stráňavy
8. kolo - 24.9.2005

12,00
14,00
11,30
14,00
11,30
14,00
11,30

Rosina - Strečno
9. kolo - 1.10.2005
Strečno - Predmier
10. kolo - 8.10.2005
Kam.Poruba - Strečno
11. kolo - 15.10.2005
Strečno - Teplička n/V.
12. kolo - 22.10.2005
Terchová - Strečno
13. kolo - 29.10.2005
Strečno - Raj. Teplice
U žiakov hracím dňom je sobota
STARŠÍ ŽIACI o 10,00 hod.
MLADŠÍ ŽIACI o 12,00 hod.
Schválené výnimky hracích dní a
časov:
Dospelí: Bánová B - sobota ihrisko
Brezány UHČ.
Dorast: Družstva - Koš any, Lisková,
Zuberec, Černová, Rudina u týchto
sobota UHČ dospelých, Lipt. Hrádok
sobota 14,00 h., Žilina C ihrisko
Závodie nede a 13,00 h.

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 31.8. 2005 v
náklade 350 kusov. Za obsahovú čas materiálov zodpovedá
redakčná rada v zložení: Ing. Pavol Albrecht, Mgr. Dušan
Ďurčo, Otília Moravčíková
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Noviny Obecného úradu Streèno
Cena: 8,-Sk
XII.roèník
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE STVA
Obecné zastupite stvo sa dňa 22.
septembra 2005 zišlo na svojom 20.
zasadnutí a 25. októbra 2005 na 21.
zasadnutí.

OZ SCHVÁLILO
- dve volebné miestnosti pre vo by
do orgánov samosprávnych krajov,
ktoré sa budú kona 26.11.2005
- zapisovate ky pre vo by do orgánov
samosprávnych krajov:
okrsok číslo 1. Eva Pokorná
okrsok číslo 2. Eva Janeková
- žiados ZŠ Strečno čerpa finančné
prostriedky získané za poškodené
učebnice na prevádzkové účely
- príspevok MO Jednoty dôchodcov
na Slovensku Strečno
OZ BERIE NA VEDOMIE:
- správu o priebehu prác na
dobudovaní vodovodu a kanalizácie
Obecný vodovod na Uliciach čsl.
brigády, 26. apríla, francúzskych
partizánov, partizánskej bol
dobudovaný. Boli vykonané tlakové
skúšky za účasti dodávate a stavby
OPS Strečno, stavebného dozoru
obce Ing. Jozefa Pekara a zástupcu
dodávate a vody Severoslovenská
vodárenská spoločnos a.s. Žilina — p.
Urbana.
Vykonávajú sa prípojky na základe
objednávok občanov.
Dobudované boli aj rozvody
kanalizácie na citovaných uliciach.
Kanalizácia bola odtlakovaná firmou
Aguacontrol Krásno N/Kysucou. Začali
sa budova prípojky kanalizácie
k pozemkom rodinných domov. Je
zrealizovaných 14 kanalizačných
prípojok. V danom úseku je potrebné
vybudova ešte 46 prípojok (60-14).
Dňa 21.9.2005 boli práce na
prípojkách pozastavené z dôvodu
nefinancovania prác investorom.
V súčasnosti prebiehajú rokovania
s investormi a subdodá—vate mi

stavby t.j. Doprastav a.s. Žilina
a PeHaeS s.r.o Žilina oh adne
financovania stavby.
V prácach by sa malo pokračova
v novembri 2005.
- správu o priebehu kolaudácie
kanalizácie v obci
Boli dokončené práce na
prečerpávacej stanici, odskúšané
prečerpávanie, vykonaný je projekt
skutočne vykonaných prípojok,
pripravené sú dokumentácie ku
kolaudácií stavby. Poslanci uložili
starostovi obce, aby vyžiadal od
vedenia Slovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Žilina záväzné
stanovisko, kedy obec Strečno môže
spusti kanalizáciu do kanalizačného
zberača.
- správu o priebehu prác na výstavbe
kotolne so spa ovaním biomasy
Strečno
S prácami na stavbe sa začalo 2.
septembra 2005. Boli vykonané
zemné práce, základy, vymurované
obvodové múry a priečky v kotolni,
zabetónované podlahy a strop
kotolne, omurováva sa komín.
Vymurované boli obvodové múry
skladu paliva do výšky 1,5 m.
Položené boli teplovodné rozvody do
kotolne ZŠ, telocvične a kotolne v KD.
V novembri sa bude montova
obvodový pláš skladu a zastrešenie,
vnútorné a vonkajšie omietky,
osadenie kotla elektrická prípojka,
montáže merania a regulácie.
( pokraèovanie na str. è. 2)
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VO BY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Vo by do samosprávnych krajov sa
budú kona
v sobotu 26. novembra 2006.
V obci Strečno budú zriadené dva
volebné okrsky.
Okrsok č. 1.
Sála kultúrneho domu
/ ulice: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska,
1. mája, Partizánska, Kamenná, 28.
októbra, Za záhradami, M.Ilovského,
Lipová, Čsl. Brigády, Cintorínska, 26.
apríla, Fr. partizánov, Partizánska,
Zlatné/
Okrok č. 2.
Pamätná izba (prístavba KD)
/ulice: Sokolská, Športová, Mládeže,
Záhradná, Školská/
volebné
miestnosti
budú
sprístupnené voličom v čase

od 7,00 hod do 22,00 hod.

Prečítajte si:
Zasadnutie Obecného zastup...1. str
Vo¾by do orgánov sam. krajov 1.str
Spomíname s úctou ................ 2. str
DONGHEE - pracovné miesta 3. str
Odboèenie pod hradom .......... 4. str
Verejná kanalizácia v obci ...... 4. str
Uká•ky detskej tvorby ..... 5,6,7. str
Hodnotenie prvého polèasu
futbalových sú•a•í .................. 8. str

- Pamiatku zosnulých
si pripomenuli
obyvatelia našej obce
zapa¾ovaním svieèok,
kladením vencov,
kvetov a modlitbami.

Foto: P. Ïurèo

2. STRANA
( dokonèenie zo str. è. 1)

- správu o priebehu prác na výstavbe
telocvične
Obec Strečno obdržala v mesiaci
september 2005 finančný dar 200 000
Sk z rozpočtu predsedu vlády
Mikuláša Dzurindu. Požiadala
o finančný príspevok Ministerstvo
školstva SR, s ktorým priebežne
rokuje o možnosti získania
finančného krytia nákladov na
realizáciu prác na tejto stavbe.
Z rozpočtu obce boli zakúpené okná,
ktoré sú už osadené. Počas zimných
mesiacov — január, február by sme
chceli vykona elektroinštalačné
práce, pod a vonkajších teplôt aj
vnútorné omietky — šatne, prípadne
v hracej hale.
- správu o doplnení zberných nádob
pre komodity plast a sklo
- popolnice boli rozmiestnené na
Ulici za záhradami a kamennej.
V prípade, že niektorá rodina
neobdržala túto nádobu a nemá
spoločnú so susedom, môže si ju
vyzdvihnú na OcÚ Strečno.
OZ sa zaoberalo::
- pripomienkovaním dodatku
k územnému plánu obce Strečno
pripomienkami
občanov
z verejného prerokovania dodatku
územného plánu obce
- problémom s túlavými psami
v obci. Uložilo starostovi obce
priebežne prizýva šarhu na odchyt
túlavých psov.
- rozšírením záujmu mládeže o šport
skateboard . Uložilo predsedovi
komisie pre šport a mládež Pavlovi
Bukovinskému zvola stretnutie so
žiakmi a ich rodičmi, ktorí využívajú
ako športovisko schodište
kultúrneho domu a miestnu
komunikáciu pred OcÚ a h ada
náhradné priestory pre tento šport
a monitorovanie potrieb pre jeho
rozvoj, ale hlavne poskytnú im
bezpečné priestory, nako ko
ohrozujú seba ale aj všetkých
účastníkom miestnej dopravy.
- Transformáciou OPS príspevkovej
organizácie Strečno na OPS s.r.o.
Strečno so zachovaním 100%
účasti obce.
- opravou verejného osvetlenia
- vyspravením ulíc a predzásobením
sa podsypovým materiálom na
zimu, zabezpečením údržby —
odhŕňania snehu počas zimy.
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Spomínajme s úctou a v hlbokom zamyslení...
udová zbožnos zasväcuje
mesiac november spomienke na
všetkých verných zosnulých.
S dôverou sa za nich modlíme
k Bohu s vedomím, že - ako hovorí
Ježiš-, „On nie je Bohom mŕtvych,
ale živých, lebo pre neho všetci žijú“
/Lk 20,38/. Boh zostáva verný
zmluve, ktorú uzavrel s človekom
a ktorú nemôže zniči ani smr . Táto
dohoda, potvrdená Kristovým
vzkriesením, sa stáva stále
aktuálnou vo sviatosti Eucharistie.
Predovšetkým tu nachádza vrchol aj
modlitba za zomretých. Ke za nich
obetujeme svätú omšu, veriaci z nej
získajú posledné očistenie. A ak
s vierou pristúpime k svätému
prijímaniu, posilňujeme s nimi
zväzok duchovnej lásky. Ján Pavol II
často vyzýval udí, aby si otvárali
srdcia a modlili sa za všetkých
zosnulých, osobitne za duše, ktoré
najviac
potrebujú
Božie
milosrdenstvo. Hovoril: „Tešme sa
všetci v Pánovi na slávnos Všetkých
svätých — týmto pozvaním na rados
sa dnes začína eucharistické
slávenie na počes všetkých svätých.
Putujúca Cirkev dvíha oči k nebu
a s jasotom sa zjednocuje s chórom
tých, ktorých Boh spojil vo svojej
sláve. Je to spoločenstvo svätých.
Práve vo svetle tohto úžasného
tajomstva slávime výročnú
spomienku na všetkých verných
zosnulých.“
Kres anská Cirkev približne
v 8.storočí ustanovila 1.november
sviatkom všetkých svätých. Na
sviatok zosnulých — Dušičky- po prvý
raz upozornil kláštor v Cluny, ke
opát Odillo v roku 988 nariadil, aby
sa večer, v deň sviatku všetkých
svätých, vyzváňalo a aby veriaci
venovali za duše v očistci tzv.
hodinkové modlitby. Na druhý deň
sa potom za duše zomretých slúžili
sväté omše. Tento zvyk sa čoskoro
rozšíril aj do iných krajín. Stal sa
neodmyslite nou
súčas ou
kres anstva.
Spoločenstvo svätých zahrnuje
veriacich všetkých národov i čias,
žijúcich i oslávených, teda všetkých
veriacich: putujúcich na zemi,
oslávených v nebi a duše v očistci.
Všetci spolu tvoria telo Ježiša Krista.

Spája ich láska a solidarita. Putujúca
Cirkev sa modlí za zosnulých v stave
očis ovania a uctieva si svätých ako
žiarivé vzory viery. Oni zasa orodujú
za veriacich, ktorí sa ešte nachádzajú
v zápasoch viery.
Zastavme sa teda na chví u,
v týchto dňoch ešte intenzívnejšie,
a spomeňme si na všetkých, ktorí
nás predišli do večnosti so znakom
viery, aby nás táto skúsenos spájala
s celým udstvom, za ktoré Ježiš
priniesol obetu! Hlbšie prežime
naše spojenie s celou oslávenou
Cirkvou i s tými, čo sa ešte očis ujú!
Modlime sa! Naše návštevy cintorína
a kostola nech sú plné nádeje, ktorú
symbolizujú kvety a najmä zažaté
sviece na hroboch!
AM

F I T B A L L
— nový trend cvičenia určený
pre všetky vekové kategórie
bez oh adu na hmotnos
a fyzickú zdatnos .
• Význam a výhody cvičenia::
- zabezpečuje správne držanie tela
- zlepšuje pohyblivos a flexibilitu
-zlepšuje aeróbnu a svalovú vytrvalos
- priaznivo pôsobí na kardiovaskulárny
systém

• aerobic — dynamické cvičenie
s tanečnými prvkami pre kondične
zdatnejších.
• Význam a výhody cvičenia::
- redukcia podkožného tuku
- vytvarovanie postavy
- zlepšenie kardiovaskulárneho
a dýchacieho systému
- cvičenie v príjemnom prostredí

• redukčné cvičenie — posilňovacie
cvičenie s rehabilitačnými a reduk—
čnými účinkami pre všetky vekové
kategórie.
• Význam a výhody cvičenia::
- spevnenie a zoštíhlenie tela
- redukcia telesného tuku
- osvojenie si nových stravovacích
návykov

Ak ešte stále váhate, prí te na
1. ukážkovú hodinu!
Poradíme a rozhodnete sa sami.
Kedy?
pondelok, streda a piatok od 19,00 h
Kde? SIP Strečne, Sokolská 375
Kontakt: Petra Mydlová,
0908 277 368

V NEZBUDE medzi kozami
5/2005

Donghee Slovakia
Pracovné miesta (automobilový priemysel)
Ak h adáte stabilizovanú firmu pre
dlhodobú perspektívu s možnos ou odborného rastu
v automobilovom priemysle
všeobecne, potom by to mohlo
by miesto pre Vás.
Donghee Slovakia s.r.o. je 100% nou dcérskou spoločnos ou
skupiny Donghee v Kórei, ktorá
patrí k vedúcim automobilovým
spoločnostiam
v Kórei.
Donghee pozostáva z deviatich
sesterských
spoločností.
Donghee vyrába dôležité auto
mobilové časti (nádrže, šasy,
pedále, strešné okná a pod.)
ako aj kompletné autá .
Donghee Slovakia h adá
Asistenta obchodnej spolupráce,
čo
predpokladá
predvídavos , schopnos práce
s u mi,
sebamotiváciu
a zároveň schopnos pre
podporu tímu a jeho rast
v Strečne
1. Pracovné miesto: Asistent
obchodnej spolupráce
2. Spôsob informovania: Správy
manažérovi obchodného
rozvoja
3. Systém práce: Asistencia
kórejskému manažérovi pri
rozvoji lokálneho obchodu na
Slovensku
4. Popis práce:
-prekladanie a tlmočenie (
z angličtiny do slovenčiny
a naopak)
-asistencia
kórejskému
manažérovi kvôli rozvoju
miestneho biznisu včítane
investičných kontaktov
-zabezpečenie
výrobného
vybavenia, kontakt s lokálnymi
dodávate mi,
rozbeh
a všeobecný chod kancelárie
-niektoré právne a sekretárske
úkony včítane plánovania,
oboznamovania,
príprav
stretnutí, vypracovanie správ

a pod.)
-sprevádzanie
kórejských
manažérov
5. Požiadavky
- ukončené vysokoškolské príp.
vyššie vzdelanie (uprednostňovaná absolventi obchodnej
správy alebo právne vzdelanie)
- min. ročná prax
- dobrá znalos anglického jazyka
v písomnej a hovorovej forme
- výborné organizačné, analytické
schopnosti a znalos písania
správ
- vítaná znalos MS Word,
Powerpoint, Excel
- prirodzený dôvtip, so značnou
schopnos ou rieši problémy
a eticky pracova
- ochota cestova
- rastúca schopnos pracova
samostatne a paralelne v často
sa meniacom prostredí
Ak spĺňate tieto požiadavky,
zašlite svoj životopis (iba
v angličtine)
s uvedením
súčasného a očakávaného
zárobku mejlom, alebo priamo
doručte do našej kancelárie
v Strečne.
Kontakty:
Donhee Slovakia, s.r.o.
Sokolská 487,
013 24 Strečno
Kontaktná osoba:
Mr. Kevin Hur
Telefón: 0905 88 55 20
E-mail: dmhur@donghee.co.kr
www.donghee.co.kr

O Z N A M
Prosím bývalé speváčky zo
Snežienky, ktoré majú doma
zelený pláštik, aby ho
odovzdali na adresu
1. mája 218. Ďakujem.
O. Moravčíková

STRANA 3.

Kandidát
na
poslanca
VÚC
Do volieb pre Vyšší územný celok
Žilinský kraj sa rozhodol pre
nasledujúce obdobie kandidova na
miesto poslanca aj náš starosta — p.
Alfonz Klocáň.
Je to prakticky prvý krát, ke náš
občan má ambíciu zastupova obec
a región vo vyššej samospráve.
Alfonz Klocáň vstupuje do týchto
volieb ako nezávislý kandidát. Všetci
poznáme jeho prínos k rozvoju obce
Strečno a taktiež prácu v cezhraničnej
a medzinárodnej spolupráci. Počas
doterajšieho 15 ročného pôsobenia
vo funkcii starostu nielen nás
presviedča o svojich možnostiach
a schopnostiach prispie k progresu
obce, ale s pozitívnym prístupom ku
komunálnej problematike v širšom
kontexte sa stretávajú od jeho
funkčných začiatkov priatelia,
kolegovia a partneri vo Francúzsku,
Českej a Po skej republike.
Veríme, že svoj pracovný elán
a získané skúsenosti je schopný
transformova i do práce, ktorá
presahuje naše obecné aktivity.
Vyšší územný celok je už
v súčasnosti orgánom, ktorý má
delegované značné právomoci vo
sfére regionálneho rozvoja, dopravy,
zdravotníctva a pod.
Práve regionálny rozvoj je
oblas ou, v ktorej by A. Klocáň chcel
využi svoje skúsenosti a kontakty.
Jeho priama prítomnos v uvedenom
orgáne
by
umožňovala
spolurozhodova
o dôležitých
otázkach
bezprostredne
sa
dotýkajúcich
i našej
obce
a zabezpečila rýchlejší transfer
informácií prospešných pre jej rast.
/redakcia/

4. STRANA
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I/18 Strečno — križovatka (odbočenie pod hradom)
Zdôvodnenie
Cesta I/18 v riešenej lokalite
predstavuje jednu z najviac dopravou
za ažených komunikácií. Križovatka sa
nachádza v smere od Žiliny vpravo,
v extraviláne s klesaním v zlých
výškových a smerových pomeroch
s nedostatočným
rozh adom.
Vzh adom k jestvujúcemu napojeniu
cesty III. triedy (vnútorný polomer 10
m) vodiči idúci od Žiliny sú nútení
zníži jazdnú rýchlos vozidiel na cca
30 — 40 km/hod. Uvedený manéver
zhoršuje plynulos dopravy na ceste
I. triedy a vytvára kolízne situácie. Pri
výjazde z cesty III. triedy nie je
dostatočný rozh ad.
Riešenie dopravnej situácie
Na zlepšenie manévrovacích
možností vozidiel sa navrhuje od
jestvujúceho mostného objektu
vybudovanie pruhu pre odbočovanie
vpravo bez zastavenia na dĺžke cca
45 m. Ten bude slúži pre vozidlá,
ktoré
neodbočia
v lokalite
motorestov. Vo výh ade sa uvažuje
dobudovanie pruhu v normovaných
parametroch, ktoré si však vynúti
rozšírenie jestvujúceho mostného
objektu.

Výjazd je riešený pripájacím
pruhom na dĺžke cca 95 m na pri ahlej
spevnenej ploche. Budovanie
pripájacieho pruhu a prípadný zásah
do pri ahlej spevnenej plochy bude
nutné
vzh adom
k absencii
podrobného
polohopisného
a výškopisného zamerania a skladby
jestvujúcej plochy rieši priamo pri
výstavbe, pod a skutočných pomerov
na stavenisku.
Súčas ou úpravy je i vyznačenie
ostrovčeka, ktorý bude usmerňova
pohyb vozidiel po križovatke. Tvar
ostrovčeka je prispôsobený potrebe
avého odbočenia autobusov

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Informácia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. z 26. 10. 2005:
Skolaudovanie verejnej kanalizácie
v obci je podmienené:
1. Dobudovaním a skolaudovaním
prečerpávacej
stanice
odpadových vôd budovanej
v rámci verejnej kanalizácie
Strečno ako aj časti MaR (merania
a regulácia) budovanej v rámci
stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline
a rozšírenie kanalizácie ako S 026-Dobudovanie kanalizácie
Predpokladaný termín: 02/2006
2. Dobudovaním a skolaudovaním
S 02-1 Varín, kanalizačný zberač,
budovaného v rámci tej istej
stavby, na ktorý bude napojená
verejná kanalizácia Strečno
Predpokladaný termín 09/2006
3. Usporiadaním majetkových
a prevádzkových pomerov
pravobrežného kanalizačného

○

○

○

○

○

○

Verejná kanalizácia
v obci Strečno

v smere od Martina, ktoré
prechádzajú
obcou
Strečno
a pokračujú na smer Žilina.
Prekrytie potoka
Do rozpočtovej dokumentácie je
zakomponované aj prekrytie potoka
na dĺžke 55 m. Prekrytie sa bude
realizova jestvujúcimi prefabrikátmi
o vonkajšom rozmere 2700/2700/100
osadenými na železobetónovú
dosku s podkladným betónom
a štrkodrvou. Železobetónové dosky
sú navrhnuté aj na vrchu
prefabrikátov, ako základ pre
výh adové vytvorenie parkovacích
miest.
/spracoval pa/

zberača
v majetku
ŽSR
a Vodohospodárskej výstavby,
ktorým budú odvádzané
odpadové
vody
z obcí
odkanalizované do verejnej
kanalizácie Žilina
Obec Strečno - Doplnenie vyjadrenia:
Verejnú kanalizáciu buduje obec
Strečno zo svojich prostriedkov,
zrdružených
prostriedkov
Vodohospodárskej výstavby Bratislava
cca 50% a posledný úsek
z prostriedkov ISPA — cca 200 000.- Sk.
Celkové náklady na túto stavbu
predstavovali v roku 1996 50 mil. plus
každoročný inflačný nárast cien.
Posledný úsek kanalizácie sa dokončil
09/2005 a prebieha príprava na
skolaudovanie tejto verejno prospešnej stavby. Napojenie
rodinných domov bude podmienené
dobudovaním revíznej šachty pre
každú prípojku.

Lenka Vojvodová 8.B
Červená jeseň
Celá krajina do purpuru
sa ladí.
Novembrový vietor všetko
živé chladí.
Jeseň celú našu krajinu
uspáva.
Horúce letné slnko nám
len zamáva.
Červené listy nebudú
tu večne.
Taká je jeseň tu
u nás v Strečne.

5/2005

Veronika
Brezániová 7.B
ZÁHRADA S
ČERVENOU
RYBKOU

M.Tarabová 5.A
ČAROVNÉ ČIŽMIČKY
Žilo raz prasiatko. Volalo sa Červenko.
Toto meno dostalo pod a červenej
škvrny na pravom ušku.
Prasiatko sa raz ráno vybralo na
prechádzku do blízkeho lesa. Spočiatku
bolo krásne počasie. V tráve sa červenali
jahody a kríky boli plné červených malín.
Pod stromami sa týčili červené
muchotrávky. Zrazu sa počasie zhoršilo.
Začalo husto prša . Červenko sa nemal
kde skry . Začal uteka hlbšie do lesa.
Zrazu zbadal pred sebou červené
svetlo. Rozhodol sa ís bližšie. Bol to
krásny červený zámok. Prišiel až k bráne
a zaklopal. Červená brána sa otvorila
úplne sama. Červenko sa bál. Bol však
taký premoknutý, že vstúpil dovnútra.
Tu ho už vítali obyvatelia zámku. Býval
tu krá Červený, krá ovná Červená,
princeznička Červenučká a princ
Červeňučko.
Prasiatko sa osmelilo a poprosilo o
noc ah. Nevedelo, že každý, kto vstúpi
do zámku, musí nosi červené čižmičky.
Spočiatku sa mu červené čižmičky páčili.
Mali rovnakú farbu ako jeho červená
škvrna na ušku. Lenže čižmičky boli
začarované. Ten, kto ich obul, už nikdy
nemohol spa . Červené čižmičky stále
tancovali. Červenko to vydržal prvý deň,
druhý deň. Ke sa tretí deň blížil ku
koncu, prasiatko bolo ve mi unavené.
Malo však pevnú vô u. Únavný tanec
vydržalo. V tom mu nad hlavou začal
vystre ova červený ohňostroj. Až vtedy
sa Červenko dozvedel, že červený
zámok bol zakliaty. On svojou pevnou
vô ou kliatbu porazil.
Krá Červený, krá ovná Červená,
princeznička Červenučká a princ
Červenučký sa mu po akovali.
Červenko za odmenu zostal v
Červenom zámku býva už navždy.
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Dominika
Moravčíková 8.B
ČERVENÉ
A ŽLTÉ JABLKO
V záhrade stáli dve mohutné
jablone. Ich koruny boli také obrovské,
že sa navzájom dotýkali a ich konáre
sa prepletali. Na jednej jabloni boli žlté,
na druhej červené jablká. V mieste,
kde sa konáre stromov prepletali,
viselo červenučké lesklé jablko. Len
pár centimetrov od neho si hovelo žlté
jablko a povedalo: „ Čo ty tu, medzi
nami žltými?“ Červené mu odvetilo:
„Neviem. Tu ma včielky opelili, tu som
narástlo. Niečo sa ti nepáči?“
„Si iné. Prac sa preč, spadni alebo
zhni!“
„Náhodou, som krajšie ako ty.
Moja farba je nádherná, sýta a vyzretá.
„Či vari moja farba nie je sýta? Je
ako slnko, čo sa každý deň usmieva
na náš strom“.
„Moja farba je ako ústa a líčka
chlapca, čo sem chodí každý deň. A
dnes si hádam odtrhne i mňa.
Zahryzne sa do môjho š avnatého
jadra, vyp uje jadierka, tie spadnú do
zeme, vyklíčia a bude zo mňa ve ký
strom“.
Žlté jablko sa nedalo:
„Moja farba je ako žltý motý , čo
opelil kvety našej jablone a dal nám
život“.
„A moja farba je ako červená ruža,
čo sa s ňou vietor pohráva a...“
Červené
jablko
nestihlo
dopoveda . Pribehol totiž chlapec, no
nevedel si vybra medzi žltým a
červeným jablkom.. Nuž zobral
obidve. Každé chutilo inak, no obidve
boli rovnako dobré. A ktovie, možno
z ich jadierok budú predsa len ve ké
stromy.

Bola raz jedna záhrada. V tej
záhrade rástli stromy, kríky a iné
rastliny. Bolo tam jazierko, v
ktorom bývala malá červená rybka.
Táto rybka bola čarovná. V záhrade
bolo dos z každej farby, len pre červenú
sa tam neušlo ani trochu miesta. Raz
sa stromy, kríky a ostatné stromy rybke
pos ažovali. Povedali jej: „Nám je bez
červenej smutno. Nemohla by si
zariadi , aby bolo v záhrade čo i len
trochu červenej farby?“ Rybka im
povedala, že si to rozmyslí. O tri dlhé
dni sa vynorila z vody a povedala:
„Splním vám vaše želanie“.
Na stromy pričarovala červené
jablká, na kríky ríbezle a maliny. Pri kraji
záhrady rástli jahody a červené kvety.
Rybka povedala: „Na jeseň budú vaše
listy nielen žlté a oranžové a hnedé, ale
aj červené“. Odvtedy sú stromy š astné
a záhrada je veselšia a farebnejšia.

Veronika Beháňová 8.B
ČERVENÁ
Červená je farbička
ako v našom parku lavička.
Náš park však už pobúrali
a lavičku zdemolovali.
Drevo spálili v krbe,
nebolo až také hrubé.
Červený ohník bol teplučký
ako slnkom vyhrievané lúčky.
Potom sa však ochladilo,
no drevo z lavičky zahorelo
a rúčky mi do červena zafarbilo.
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malina, šípka, list, krv
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ČO nás učia rozprávky?

Rozprávka sprevádza naše deti v materskej škole
každý deň. Rozprávky si rozprávame, zahráme, čítame
a niekedy aj vymýš ame. Nieto dňa, aby sme nejakú
nestretli.
V poslednom období sme si čítali rozprávky
o drakoch. Téma draka je pre naše deti ve mi pútavá,
nako ko s hradom Strečno je táto bytos úzko spojená.
Scenéria hradu Strečno a pod ňou učupenej dedinky si
priamo takýto obraz pýta.
Naše deti si vypočuli viac rozprávok o drakoch. Vžili
sa do ich sveta, zápasili so zlými silami. Každá bola
iná. Kým jeden drak mal len jednu hlavu, iný ich mal
viac. Spoločné mali to, že premôc draka mohol iba
statočný, múdry a šikovný mládenec. Pomáhal mu
mocný meč, ktorým drakovi stínal hlavy. Ak sa stretol
s drakom, ktorému nebodaj vždy dorástli nové hlavy,
musel zápasi znova a znova. Ale len zdravý rozum mu
našepkal ako draka pre sti a čo vykona , aby ho
napokon pokoril.
Deti sa cez rozprávku na chví u takýmito mládencami
stali. Boli to mocné zážitky, plné emócií aj strachu. Ale

Mirka Hasková 8.B
ČERVENÁ RUŽA
V jednej záhrade rástla červená ruža.
Bola každým dňom krajšia a krajšia. V
tej istej záhrade žila babka s dedkom.
udia sa každý deň pozerali cez plot a
závideli starým udkom ružu. Raz sa
pocestní rozhodli, že ružu odtrhnú.
Jedna žena sa rozhodla chyti stonku,
ale popichala sa a z prsta jej vytiekla
červená krv. Žena sa pre akla a bežala
preč.
Ke babka prišla do záhradky, po
ruži ani chýru ani slychu. V tú noc sa
starenke prisnilo, že jej červená ruža
bola zakliata. Na druhý deň sa dedinou
rozchýrilo, že žena, ktorá odtrhla ružu,
sa premenila na zopár ružových
lupeňov, ktoré vietor odvial alekopre aleko.

v konečnom dôsledku aj nekonečného š astia. Tieto obrazy
v de och rozvíjajú vytrvalos a pevnú vô u zdoláva opakujúce
sa prekážky. Ve je to tak ako v ozajstnom živote. Aj my sa
dennodenne stretávame a pasujeme s drakom / ažkos ami
života/, a svojou pevnou vô ou ich zdolávame. Ale niekedy
bohužia strácame silu a odvahu.
Význam rozprávky je neocenite ný. Rozprávka formuje
osobnos detí. Rozvíja cnosti ako odvahu, trpezlivos ,
mlčanlivos , vyrovnanos , vytrvalos , nezištnos , súcit,
zdvorilos .... Dôležitý je vždy boj dobra so zlom. Zlo je
nakoniec vždy potrestané a dobro odmenené. Škoda, že to
neplatí aj v dnešnom svete. Je na nás, aby deti poznali
zákonitosti rozprávok, vedeli si ich prenáša do svojho života,
aby dokázali spravodlivo posúdi svoje konanie a konanie
iných. Ale hlavne to, aby mali silu a odvahu všetko zlé
napráva .
Rozprávka nie je ubovo ne vymyslený príbeh, v ktorom
vystupujú neskutočné bytosti. Die a tieto deje nechápe
rozumovými pojmami, ale hĺbke duše im rozumie, a o to
intenzívnejšie ich prežíva. Formuje sa a v dospelosti tieto
pojmy premení na morálne zásady a na svedomie.
Ako sme sa popasovali s drakom? Výtvarné práce detí
na túto tému.
.Kučerová, MŠ Strečno

Babke to však nedalo a zasadila druhú
ružu. Ke vykvitla, chcel ju odlomi akýsi
muž. Ale tiež sa popichal na tŕňoch a
premenil sa na lupene. Vietor ich znovu
odvial aleko- pre aleko.
Babka si povedala, že zasadí ešte
jednu, poslednú ružu. Ke tak urobila,
ochorela. Ke už ležala na smrte nej
posteli, zavolala vnučku a povedala jej:
„Urob mi poslednú rados . Ke umriem,
polož na môj hrob červenú ružu, čo som
ako poslednú zasadila“. Ke
dopovedala, vydýchla na posteli.
Vnučka sa ve mi bála, že ju zasiahne
kliatba červenej ruže, ale rozhodla sa,
že to skúsi. Vybrala sa jednej jasnej noci
do starenkinej záhrady. Silou svojej
lásky a dobroty sa jej podarilo odtrhnú
červenú ružu, najkrajšiu na celom svete.
Položila ju starenke na hrob, odkia sa
ju nikto neodvážil vzia .

Simonka Juríková 3.A
KDE JE ČERVENÁ?
Červená je moja láska - moje srdiečko.
Je plné radosti, smútku i bolesti.
Iba moja mamička vie, čo mi je
a ja jej červený kvietok za to dám.
Červenými perami sa na mňa usmieva
a ja jej za to sladký božtek z lásky dám.

Kristína Kučeríková 3.A
ČAROVNÉ HORY
Boli raz kdesi čarovné hory. Všetci
udia sa na ne chodili díva . „Sú to tie
najkrajšie hory, čo sme videli!“ hovorili. Stala sa tam zvláštna vec.
Všetko bolo zrazu červené. Aj udia
sčervenali. Prečo? Všetci zbadali ten
zázrak — červenkastý západ slnka.
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ČERVENÁ...
Dni rýchlo ubiehajú a odievajú
prírodu do atraktívnych farieb. Zlatisté,
hrdzavé, bronzové a sýtočervené
odtiene ma ujú pocity priamo na plátno
našej duše. Podobný pocit zažívame,
ke sa zvyčajne modré nebo zmení na
večerné a ranné zore hýriace farbami.
Niečo sa stalo. Zmenilo...
A.S.Puškin to pekne vyjadril v
slovách, že príroda na jeseň kvitne po
druhý raz. Všetky listy horia...
Čo prežívame pri poh ade na
červenú farbu? Červeň psychologicky
pôsobí ako budič energie. Túto
vlastnos využívajú ve ké firmy ako
Coca-cola, Ferarri, Mc Donald. Červená
nenechá nikoho ahostajným. Ak sa
zah adíte na červenú plochu, bude sa
vám zda , že sa vám červená zavrtáva
priamo do zrakového orgánu. Vyvoláva
neuverite ný vzruch, ktorý si ponecháva
aj pri značnom stupni šera. Červené
svetlo vyvoláva dokonca aj u slepcov
zmenu fyziologického stavu: zvyšuje
pulz, krvný tlak a frekvenciu dýchania.
Hovorí sa, že ju ob ubujú aktívni,
energickí, zdraví, ale aj hrubí udia.
Modrá farba upokojuje, ahá do dia av;
červená útočí, vystupuje do popredia a
expanduje. Zaujímavé sú Birrenove
pokusy, pri ktorých udia stáli so
zaviazanými očami pred farebnou
stenou. Pri modrej vystupovali smerom
vpred, pred útočnos ou červenej
ustupovali dozadu.
V prírode máme tri prazážitky
červenej: krv, oheň a červené kvety
(ruža - krá ovná kvetov, jabloň - patrí
medzi ružovité druhy). Všetky značia
nebezpečenstvo. Takisto dopravné
značky, ktoré upozorňujú nebezpečenstvo, využívajú červeň. Hriech a
peklo sú červené. Človek, ktorý je
vzrušený a nahnevaný, sčervená v tvári.
Očistená červeň je však výrazom čistej
lásky srdca. Symbolika ohňa a krvi sa
spája so silnou vô ou, obetou a
premenením.
Deti sa svojím cítením priklonili k
archetypom červenej bez toho, že by
čítali tieto riadky. Dostali len jedinú
informáciu: červená. Prečítajte si, ako
na túto farbu zareagovala ich fantázia,
v ktorej sa odrážajú nielen subjektívne,
ale i objektívne a univerzálne obrazy.
om
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Medzinárodná sú až dobrovo ných hasičských zborov
Dòa 27. 8. 2005 sa èlenovia DHZ Streèno zúèastnili medzinárodnej sú•a•e
mu•ov v po•iarnom útoku s historickými kyvadlovými striekaèkami, Keï•e
i my vlastníme takúto historickú striekaèku, tak sme sa do sú•a•e zapojili.
Sú•a•e sa zúèastnilo 12 dru•stiev zo Slovenska, Maïarska, Rakúska, Chorvátska.
Na takejto akcii sme sa zúèastnili prvýkrát za úèelom úèasti a reprezentácie
Streèna v inom regióne. Sú•a•ili sme s dru•stvami Rusovce, Èunovo, Monor,
Dunakliti, Edelstale, Rajka. Tieto dru•stvá u• absolvovali nieko¾ko roèníkov
tejto sú•a•e. Boli to trénované dru•stvá a napriek ve¾kej konkurencii sme
obsadili tretie miesto. Sú•a•ili 16-èlenné dru•stvá. Streèno reprezentovali títo
èlenovia: Cesnek Ladislav, Kán Štefan, Bukovinský Pavol, Belko Jozef, Beháò
Emil, Trhanèík Jaroslav, Trnovec Stanislav, Bitušík Metod, Cigánik Jozef, Melo
Eugen, Bukovinský Marek, Fraško Ján, Sokolovský Peter, Honko Štefan ml.,
Sokolovský Róbert, Cesnek ¼ubomír.
Súèas•ou tejto akcie bola aj výstava historických kyvadlových striekaèiek,
kde bola naša vyhodnotená ako tretia najstaršia. Vzbudila ve¾ký záujem,
nako¾ko bola jediná svojho druhu.
Okrem sú•a•iacich sa akcie zúèastnili aj rodinní príslušníci, ktorí nás
dostatoène povzbudzovali a pomohli nám získa• pekné umiestnenie.
Celú akciu organizoval Vladimír Bukovinský s man•elkou za úèelom sú•a•e
a zájazdu rodinných príslušníkov. Ïakujeme aj vodièovi SAD •ilina Silvestrovi
Hauerovi, ktorý nás v poriadku dopravil na miesto sú•a•e a domov. Na sú•a•i
sme nadviazali dru•obné kontakty a na základe pozvaní od druhých dru•stiev
sa chceme zúèastni• ïalších sú•a•í a reprezentova• Streèno.
Všetkým úèastníkom sme rozdali propagaèné materiály o Streène, ktoré
nám poskytol obecný úrad.
Pod¾a ohlasov úèastníkov zájazdu sa akcia úspešne vydarila a dúfame, •e
sa zúèastníme ïalších roèníkov.
Výbor DHZ Streèno

Voskový život - Martina Clack
Tichý tlkot sviecky
Malý plamen — nemluvna
klopí krehké viecky
Odklána sa odo mna
Prvý záchvev sta vánok
Dvíha sa do výšin
Doba plná radovánok
Nesnaž sa ju tíšit
Plamienok tak ligotavý
Rastie hladom po novote
Ked je cas tak obetavý
Nezazerá po porote
Voskom chránená
Plní svoje poslanie
Rukou bránená
Nevzdá svoje imanie
Stráca farbu sviežosti
Poddáva sa osudu
S tvrdou silou mužnosti
Slzy štastia nebudú
Hmota plná vrások
Vyhasína pomaly
Tenká ako vlások
Snád ju kúpit nemali
Už len kúsok casu
Bude trvat do chladu
Jej ozvena hlasu
Niet záruky odkladu
Dohasína bytost
Naco tolko zašla?
Nemaj žiadnu lútost
Fúkni!...a už zhasla

Mea Culpa...Not!!!
Martina Clack
Viera nemá brata
Nemá hmotu ani císlo
Viera ako taká
Je to, co sa ti zišlo
Viera nemá kontrolu
Prosinec, ci Leden
Ked sme všetci pospolu
Sme všetci iba jeden
Viera nemá hranice
A už vôbec podmienky
To, co berieš z truhlice
Hasí Božie plamienky
Farboslepost je jej túžbou
Tiež nevidí rozdiely
Nevedie sa žiadnou tržbou
A nerozdáva podiely
Nekáže ti lúbit
Nevraví ti zabíjat
Nebude ta súdit
Bude ta len objímat
Uvíta ta u seba
Ako svojho rovného
Jemu vela netreba
Len dalšieho verného
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Športovú stránku pripravil z dodaných materiálov P. Ďurčo st.

Hodnotenie prvého polčasu futbalových sú aží
Dňom 30. októbra t.r. sa skončila
prvá polovička futbalových sú aží
ročníka 2005/2006. Na úvod
hodnotenia treba uvies , že
u jednotlivých družstiev došlo
k niektorým zmenám v ich vedení.
Najväčší pohyb sústavne nastáva
v družstve dospelých. Po skončení
predchádzajúceho ročníka sa
trénerského postu vzdal Dušan Zajac.
Pre nový ročník boli viacerí kandidáti.
Hráči si za trénera vybrali Milana Beháňa.
Funkcie vedúceho mužstva dospelých
sa ujal Zdeno Ilovský. K zmenám taktiež
došlo v družstve dorastu. Vedením bol
poverený Kamil Beháň a trénerom
zostal Jaroslav Hanuliak.
Po vypadnutí družstiev žiakov
v predchádzajúcom ročníku z III. ligy
do I. triedy v rámci okresu došlo
k najväčším zmenám vo vedení
družstiev. U starších žiakov funkciu
trénera prevzal Mgr. Juraj Ondák
a vedúcim sa stal Karol Bestvina.
U mladších žiakov funkciu trénera
prevzal Peter Šupej a vedením
mužstva bol poverený Libor Meško.
K hodnoteniu prvej časti
futbalových sú aží uvádzame:

D O S P E L Í
Kolektív dospelých pod novým
trénerom nezačal najlepšie svoje
účinkovanie v sú aži V. ligy. Z prvých
troch zápasov získal iba jeden bol,
čo bolo na začiatok ve mi málo.
Nebolo to lepšie ani v alších
zápasoch, kedy sa začali prehráva
zápasy aj na vlastnom ihrisku (St.
Bystrica a Teplička). Zo súperových
ihrísk sme za jesennú čas získali iba
jeden bol (K.N.Mesto B). Čím alej
sú až pokračovala, na súperových
ihriskách sme dostávali 4 až 5
gólové nádielky. Ak hodnotíme
výsledky za jesenné obdobie tohto
ročníka, možno ho považova ako
najhorší za desa ročného účinkovania dospelých v V. lige. Zlom nastal
pred dvoma rokmi, kedy sa postup
do IV. ligy nevydaril (postúpila vtedy
Rudinská). Po tomto nezdare sa
kolektív rozsypal, odišli niektorí hráči,
resp. prestali hra futbal. Do sú aže
nového ročníka nastúpil nový
kolektív hráčov s novým trénerom,
avšak ani tento kolektív nedosaho-

val lepšie výsledky. Začali sa vytvára
hráčske skupinky „ja áno — ja nie“.
Tento nešvár, tzv. partie, sa objavuje
v kolektíve i v súčasnej dobe.
Hodnotenie kolektívu dospelých:
Za jesennú čas odohrali celkom 13
zápasov, z ktorých 4 vyhrali, jeden
bol nerozhodný a 8 zápasov prehrali
(z toho dva doma). Dosiahli pasívne
skóre 21:27 pri zisku 13 bodov.
V tabu ke „pravdy“ stratili 5 bodov.
Na súperových ihriskách dali 5 gólov
a dostali 18. V jednotlivých zápasoch
sa vystriedalo 26 hráčov!!! Všetky
zápasy odohrali 3 hráči — Jaro
Trhančík, Andrej Žigmund a Róbert
Kán. Ďalší hráči s počtom
odohraných zápasov: Marek Kanka
12, Ján Fraško a Róbert Sokolovský
11, Marek Beháň, Ján Kadaši, Peter
Sokolovský a Braňo Bičan 9, Lukáš
Kuba, Róbert Praták, Dušan Klocáň
a Ladislav Melo 8, Dušan Trhančík,
Martin Gašper a Ján Cigánik 6,
Michal Turanec 5. Menej ako 3
zápasy odohrali: Peter Ilovský, Ivan
Melo, Michal Hruška, Lukáš Kučera,
Milan Sokolovský, Andrej Kopásek,
František Oberta a Branislav Beháň.
Na daných góloch súperom sa
podie ali: Jaroslav Trhančík 8, Róbert
a Peter Sokolovský po 3, Róbert Kán
2 a po jednom góle dali Ján Cigánik,
Marek Beháň, Andrej Žigmund,
Ladislav Melo, Branislav Bičan.
Pokia ide o vystupovanie našich
hráčov v majstrovských zápasoch,
možno ho hodnoti ako najhoršie,
lebo dostali 18 žltých kariet
a červených bolo „neúrekom“ -až 5.
(Dušan Klocáň 2x, Ján Fraško, Dušan
Trhančík, Ján Cigánik po jednej). Pár
slov k dosahovaným výkonom
v jednotlivých zápasoch. Dnešný
hráčsky kolektív sa skladá z mladých
hráčov (priemerný vek 22,1 roka),
ktorí pred tromi rokmi doviedli
dorast do IV. ligy a vtedy mal tento
kolektív najlepších strelcov. Dnes
niektorí z nich zabudli futbal hra .
V jednotlivých zápasoch sú značné
výkyvy. Zoberme si napríklad zápasy
v Predmieri, kde podali hráči ve mi
dobrý výkon. No už o dva týždne
nato v Rosine urobil tento kolektív
hanbu. Ukázali hru, ktorá ani na
ihrisko nepatrí!!!

DOSPELÍ
1. Makov
2. S.Bystrica
3. Rosina
4. Teplička
5. Predmier
6. Skalité
7. Bánová B
8. Raková
9. Varín
10. D.Hričov
11. Strečno
12. Podvysoká
13. K.N.Mesto
14. Trnové

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
8
6
5
5
6
4
4
4
4
3
1

2
3
4
1
2
4
3
0
3
2
1
1
4
4

2
2
2
4
5
4
5
7
6
7
8
8
6
8

31:12
23:12
24:16
21:16
26:18
24:15
15:10
21:18
18:16
13:23
21:27
14:27
10:23
7:35

29
27
25
25
20
19
18
18
15
14
13
13
13
7

Ž I A C I
Po neúspešných výsledkoch starších
žiakov v predchádzajúcom ročníku v III.
lige, vypadli z tejto sú aže aj mladší žiaci
(ide o dvojičkové zápasy a výsledky sa
hodnotia pod a starších žiakov). Pre
nový ročník začali hra v rámci okresu
tiež ako dvojičky — starší a mladší žiaci
pod označením „I. triedy“.
Výsledky žiakov za jesennú čas
hodnotí samotný predseda FK ako
ve mi dobré (vi v článku predsedu FK
na inom mieste). O tom hovoria
samotné tabu ky. Zásluhu na tom má
iste nové vedenie žiackych družstiev,
čo je vidie i v samotnej účasti na
tréningoch, v samotných zápasoch
a tiež v dobrovo nej disciplíne.
Hodnotenie týchto dvoch kolektívov za
jesennú čas bolo nasledovné:

STARŠÍ ŽIACI
Celkove odohrali 13 majstrovských
zápasov, z ktorých 6 vyhrali, 4 hrali
nerozhodne a 3 zápasy prehrali, z toho
na domácej pôde 1 (Stráňavy) a 2 na
súperových ihriskách (v Kam. Porube
a Terchovej). Celkove vi tabu ky. Hráči
súperom nastrie ali 25 gólov: Štefan
Rajniak 8, Stanislav Kysela 5, Lukáš
Bohačiak a Patrik Žemel po 3, Jozef Tavač
a Patrik Honko po 2, Vojtech Oberta
a Roman Hanuliak po jednom góle.
Kolektív starších hráčov v jesennej
časti sú aže tvorilo 16 hráčov, ktorí
odohrali nasledovné počty zápasov:
všetkých 13 zápasov Marek Bestvina,
Lukáš Bohačiak, Jozef Tavač, Vojtech
Oberta, Roman Hanuliak, Stanislav
Kysela a Lukáš Andel, 12 zápasov Patrik
Honko, Marek Židek, Štefan Rajniak,
v 11 zápasoch hrali Patrik Žemel, Lukáš
Honko, alej Štefan Kadaši 9, Jaroslav
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Oberta 6, Peter Belica 4 a Lukáš Beháň
1 zápas. Na druhej strane by sa nemalo
stáva , aby mladí chlapci — deti
v majstrovských zápasoch dostali žlté
či červené karty. V tejto časti sú aže
dostali hráči 5 žltých a 1 červenú kartu.
Tomuto kolektívu treba vyslovi
uznanie, že nastupuje so stabilným
kolektívom hráčov, čo je zrejmé z počtu
odohraných zápasov jednotlivými hráčmi.

MLADŠÍ ŽIACI
Kolektív mladších žiakov taktiež
v jesennej časti sú aže dosahoval dobré
výsledky, ktoré sa pod a tabuliek skoro
podobajú starším žiakom. Celkove
odohrali 13 majstrovských zápasov,
z ktorých 7 vyhrali, 3 hrali nerozhodne
a 3 prehrali, a to na domácej pôde (s
Višňovým, Štiavnikom a Predmierom).
Lepšie výsledky dosahovali na ihriskách
vonku, kde vyhrali 5 zápasov a dva
výsledky boli nerozhodné. Doma vyhrali
iba dva zápasy.
Celková bilancia po jesennej časti
sú aže je, že mladí chlapci súperom dali
29 gólov, o ktoré sa podelili nasledovní
hráči: Dominik Ilovský 13, Oliver Šupej
6, Lukáš Židek 4, Filip Stráňavčin 3 a po
jednom góle dali Peter Samec, Ján
Štadáni a Dušan Samec. V kolektíve
mladších žiakov sa vystriedalo 22
hráčov. V jednotlivých zápasoch
odohrali hráči nasledovný počet
zápasov: Matej Bukovinský, Ján Štadáni
a Michal Magoč 13, Pavol Taraba, Filip
Stráňavčin, Dominik Ilovský a Dušan
Samec 12, Jozef Židek a Oliver Šupej
11, Lukáš Židek a Martin Tavač 10, Peter
Samec, Patrik Bestvina, Patrik Meško
a Maroš Ďanovský 9, Peter Belica
a František Stráňavčin 8, Juraj Hliník
a Jakub Čičmanec 6, Marek Mojský 5,
Marek Sokolovský 3 a Patrik Gier 2
zápasy. Po stránke disciplíny hráči
dostali jednu žltú a jednu červenú kartu.

STARŠÍ ŽIACI
1. K. Poruba
2. R. Teplice
3. Stráňavy
4. Predmier
5. Višňové
6. Strečno
7. Terchová
8. Teplička
9. Zbyňov
10. Krasňany
11. Bytčica
12. Štiavnik
13. Rosina
14. Varín

1311
13 9
13 8
13 8
13 8
13 6
13 6
13 5
13 4
13 3
13 3
13 3
13 2
13 1

1 1
2 2
3 2
2 3
2 3
4 3
2 5
3 5
1 8
2 8
2 8
0 10
2 9
2 10

42:17
59:20
44:21
33:19
34:24
25:14
41:34
41:33
29:38
36:55
12:35
16:26
10:42
16:62

34
29
27
26
26
22
20
18
13
11
11
9
8
5

MLADŠÍ ŽIACI
1. R. Teplice
2. Predmier
3. Višňové
4. Štiavnik
5. Strečno
6. Varín
7. Terchová
8. Stráňavy
9. K. Poruba
10. Teplička
11. Rosina
12. Krasňany
13. Bytčica
14. Zbyňov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
10
9
9
7
7
5
5
4
4
3
3
3
0

2 1
1 2
1 3
1 3
3 3
1 5
4 4
1 7
3 6
1 8
2 8
2 8
1 9
1 11

43:8
42:6
55:13
39:14
27:18
37:30
29:18
16:31
18:33
28:35
15:30
17:40
21:46
11:79

32
31
28
28
23
21
19
16
15
13
11
11
10
1

DORAST
Kolektív dorastencov, ktorý v tomto
ročníku hráva vo IV. lige skupine Sever
dosahoval v jesennej časti priemerné
výsledky.
Z odohraných
13
majstrovských zápasov 6 vyhral, 2 hral
nerozhodne a 5 prehral. Dosiahol
pasívne skóre 26:27 so ziskom 20
bodov. Z celkove odohratých 7
zápasov na súperových ihriskách

získali dorastenci jedno ví azstvo (v
Rajci) jeden zápas bol nerozhodný a 5
zápasov prehrali s celkovým skóre
8:21. Na domácej pôde zo 6 zápasov
5 vyhrali a 1 hrali nerozhodne
(Lisková). Preh ad o celkových
výsledkoch
udáva
tabu ka.
Podrobnejší preh ad o účasti hráčov
v jednotlivých zápasoch a daných
góloch neuvádzame. Do uzávierky
nebol dodaný písomný materiál
vedúcim družstva dorastencov.
1. Lisková
2. Krásno
3. Černová
4. Belá
5. Žilina C
6. Koš any
7. Štiavnik
8. Strečno
9. Rajec
10. Zuberec
11. Rudina
12. L. Hrádok
13. Stráňavy
14. Rabča

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
3
3
2

2 2
1 4
1 4
3 3
2 4
1 5
0 6
2 5
3 5
2 6
0 9
2 8
1 9
0 11

41:14
31:18
26:17
38:19
25:24
34:38
29:23
26:27
24:26
25:28
22:40
22:32
23:35
14:39

29
25
25
24
23
22
21
20
18
17
12
11
10
6

ZO ŽIVOTA ODDIELU STOLNÉHO TENISU
Výbor a členovia tenisového klubu Strečno sa po jarných
kolách, ke bojovali o záchranu, rozhodli k zásadným zmenám,
aby sa stresové situácie neopakovali.
Prvé rozhodnutie smerovalo k vyhliadnutiu trénera pre
žiakov, ktorým sa stal výborný hráč a zároveň tréner Jozef K ak zo
Žiliny.
Po dvoch mesiacoch trénovania sa začínajú ukazova prvé výsledky.
Po prihlásení do sú aže odohrali jedno majstrovské a jedno
priate ské stretnutie. Kvalita ich hry rastie, len aby vydržali
v tréningovom úsilí, aby čo najskôr mohli doplni káder „A“ mužstva.
- Družstvo žiakov tvoria:
Samec Peter, Straňavčin František ml., Straňavčin Filip, Židek Lukáš,
Rendár Martin, Galadík Michal, Beháň Radoslav.
Druhé rozhodnutie smerovalo k posilneniu „A“ mužstva
skúseným hráčom, ktorý by zlepšil výsledky v majstrovskej sú aži.
Aj tu mal výbor š astnú ruku, ke sa rozhodol pre Romana Juríka zo
Žiliny, ktorý hral v minulosti I. ligu za Kovo Stránske.
V doterajšom priebehu majstrovskej sú aže 5. ligy odohralo „A“
mužstvo štyri stretnutia, v ktorých dospelí ešte neprehrali.
Centrum Žilina G — TK Strečno8 : 10
TK Strečno — Stará Bystrica
14 : 4
Zákopčie B - TK Strečno
4 : 14
TK Strečno — Čadca E
12 : 6
Lídrom mužstva sa stal Roman Jurík, ktorý doteraz neprehral ani
jeden zápas a prispel k dobrej psychickej pohode celého družstva.
- O doterajšie výsledky sa zaslúžili:
Roman Jurík, Pavol Zrelica, Karol Tavač, Ladislav Oberta, Alfonz Klocáň,
Ján Tinka, František Stráňavčin st., Kvetoslav Pokorný, Štefan Oberta
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pä tu máme čas dušičkový, čo znamená
spomienku na blízkych zosnulých, ale nám
oznamuje i koniec futbalového roka . Aký bol tento? Po
jarných záchranárskych prácach sme nastupovali do
jesene optimisticky. V lete došlo k výmene trénera- prišiel
Milan Beháň so Zdenom
Ilovským, káder sa posilnil a
doplnil,čo malo predznamena stúpajúcu výkonnos .
Už v letných turnajoch sa toto prejavilo. To už nemôžeme
poveda o majstrovských zápasoch. Aj ke vylosovanie
sú aže bolo pre nás nepriaznivé, mrzia nás prehry hlavne
domáce /St.Bystrica a Teplička/. Tiež sa nesmie stáva , že
hráči sa dajú vylúči , a to hlavne za rečnenie a protesty.
Oslabujú tým mužstvo a potom sa ažko dosahuje dobrý
výsledok. A v jeseni ich bolo ozaj dos . Aj ke herný
prejav hráčov nebol zlý ,malý bodový zisk a postavenie
v tabu ke neveštilo nič dobré. Nesmie sa sta , aby
mužstvo dostalo v štyroch kolách po sebe 17 gólov a
dalo len 5. Samozrejme bez bodového zisku .Preto sme
v tabu ke tam, kde sme. Ťažko h ada príčiny. Zaoberali
sme sa z touto otázkou každý týždeň. Vytvorili sme v aka
príchodu nového sponzora /Autodoprava Taraba/
podmienky pre hráčov, aké tu možno ešte neboli, avšak
výsledný efekt sa nedostavil. Je to len a len v myslení
hráčov a ich prístupu k futbalovým povinnostiam. Ve akrát
padli i ostré slová ,ale taký je už futbal .Výhry spájajú udí,
prehry a neúspechy rozde ujú, nervozita a neistota
zväzujú nohy. Musíme len veri , že káder zostane

O

pohromade aj do jarnej časti, po kvalitnej zimnej príprave
by už konečne aj nám malo svitnú na lepšie časy.
Sme potešení výsledkami našich mládežníkov. K žiakom
prišli noví tréneri , a je to veru cíti .
Starší žiaci sú pod vedením Juraja Ondáka a Karola
Bestvinu , mladší zasa pod
vedením Petra Šupeja a Libora
Mešku. Obaja si príkladne plnia
svoje povinnosti, čo vidno na
samotnom trávniku.
Takže o budúcnos futbalu máme postarané. To isté
môžeme poveda i o našich dorastencoch.
Jaroslav Hanuliak a Kamil Beháň sa dobre starajú o
chlapcov, chýba viac disciplíny ,ale v tomto veku má
podobný problém asi každý. Niektorí chlapci už teraz
naskakujú na zápasy dospelých ,takže je to dobré, že si
vieme vychova kvalitných futbalistov.
V závere chcem pripomenú ,že je stále našim cie om
skultúrni a skvalitni areál ihriska. O tom svedčí ,že nám
pribudli prístrešky , lavičky, hodiny, rohové zástavky, at .
Nedovolíme preto, aby nám toto niekto ničil /jazda autom
po trávniku ,rozbité sklo na tabuli /Všetko toto slúži i Vám
,vážení fanúšikovia a priatelia futbalu, zabráňme tomuto
nešváru všetci spoločne.
Chcem alej po akova všetkým, ktorí sa akoko vek
pričiňujú o chod nášho futbalu, či už finančne alebo svojou
prítomnos ou. Nejdem teraz všetkých menova . Ešte raz,
v aka.
Štefan Tavač -preds.FK

Jesenné rozpaky

II. ročník STREČNO CUP 2005
FK Strečno — starší páni usporiadali
futbalový turnaj. Šes mužstiev
bolo rozdelené do dvoch skupín.
Hralo sa 2 x 25 min. Ví azi skupín
hrali o 1. miesto, druhí zo skupiny
hrali o 3. a 4. miesto, tretí zo
skupiny hrali o 5. a 6. miesto.
Turnaj bol obsadený vyrovnanými
klubmi, dobrou nasadenos ou
a bojovnos ou až do takej miery,
že na druhý deň bolo množstvo
svalovíc. Ví azom druhého ročníka
sa stali prekvapujúco starší páni
z Mojša.
Výsledky A — skupiny:
Mojš — Ochodnica
2:1
Mojš — Teplička
2:2 (4:3 na PK)
Teplička — Ochodnica 2:4
Výsledky B — skupiny:
Nezb. Lúčka — Tošanovice (CZ) 2:3
Strečno — Nezb. Lúčka1:2
Strečno — Tošanovice 5:0
O 5. a 6. miesto Družstevník
Teplička n/V — SG Tošanovice 2:1

o 3. a 4. miesto TJ Ochodnica —
Považan Nezb. Lúčka 3:0
finále o 1. miesto Rozvoj Mojš —
FK Strečno 0:0 (2:1 na PK).
Vyhlásenie najlepších jednotlivcov:
Najlepší strelec:
Milan Beháň (Strečno) — 4 góly
Najlepší brankár:
Zdeno Jankovský (N. Lúčka)
Najlepší hráč: Ján Grňa (Mojš)
Najstarší hráč:
Štefan Oberta (Strečno) — 61 rokov.
Všetky mužstvá boli odmenené
pohármi a jednotlivci vecnými
plaketami.
Turnaj sponzorovali:
Obecný úrad Strečno
TIMONT — Peter Tichý
AUTODOPRAVA
—
Vladimír Taraba
Cestou Strečnianskeho
hlásnika
chceme
po akova všetkým

sponzorom, čašníčkam v bufetoch, pánom rozhodcom D.
Tarabovi ml. a st., J. Rolčekovi, K.P.J.
Beháňovcom, P. Kopáskovi ml.
a gulášistom, ktorí navarili dobrý
guláš.

••• R o z p i s v ý v o z o v
Komunálny odpad zvoz každý 2
týždeň:
IV. štvr rok 2005 — streda/nepárny
týždeň
X — 12., 26.
XI — 9., 23.
XII — 7., 21.
Vytriedený komunálny odpad
IV. štvr rok 2005 — každý 3. týždeň
X. — 20.
XI. — 17. — sviatok
XII — 15.

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 5.11. 2005
v náklade 350 kusov. Za obsahovú čas materiálov
zodpovedá redakčná rada v zložení: Ing. Pavol Albrecht,
Mgr. Dušan Ďurčo, Otília Moravčíková

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,-Sk
XII.ročník

Symboly Vianoc
V d ávnych
dobách
našich
pohanských predkov bolo obdobie
dnešných Vianoc zasvätené oslave
zimného slnovratu. Osobitnú tvár
dalo tomuto obdobiu kres•anstvo.
Cel ý kr es•an ský svet sa teší
z Ježišovho narodenia. Prví kres•ania
za medzníky považovali dni slnovratu.
Urèili, že Ján Krstite¾ sa narodil poèas
letného slnovratu a keïže Ježiš bol
o šes• mesiacov mladší, vyšiel dátum
zimného slnovr atu a ko dá tum
Ježišovho na roden ia. P rvýkrát
zaviedol tento sviatok biskup Telesfor
v roku 138. Prvé záznamy o slávnosti
narodenia Krista 25.decembra však
pochádzajú z roku 336 z Ríma.
Pôvod slova Vianoce pochádza
pravdepodobne z nemèiny. Slovo
Weihnachten je odvodené od „zu den
wihen nahten“, èi winnahten, èo
znamená „poèas posvätných nocí“.
Vianoce patria medzi najkrajšie
sviatky v roku. Je to doba, keï si
rodiny sadajú k slávnostne prestretým
stolom. Slávnostná atmosféra Vianoc
vrcholí návštevou bohoslužieb.
Vianoce sú spojené s mnohými
zvykmi,
trad íciami, povera mi,
symbolmi, ktoré sú dedièstvom
z p ohanských è ias. ¼udia na
Slovensku lejú olovo, rozkrajujú
jab åèka, omotávajú nohy stola
re•azou... Takýchto zvykov je naozaj
ve¾a.
Najkrajšími symbolmi kres•anských
Vianoc sú jaslièky a stromèek.
Vianoèný stromèek sa objavil okolo
roku 1600 u kres•anov v Nemecku.
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Prajeme vám
žièlivý rok 200 6,
Pravdu, Lásku, Š•astie
a
hlboký ¾udský

Slnovrat.
redakcia Streènianského hlásnika

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom 22. zasadnutí dňa 29. decembra 2005.
• OZ schválilo:
SNP , Kováèsku, 28. októb ra,
- hospodárenie obce Streèno za Záhradnú, Mládeže, Školskú a 1. mája
obdobie 01-09/2005
po križovanie s Ulicou 28.októbra.
príjmy: 19,470.380,26 Sk
S kolaudáciou II. èasti kanalizácie t.j.
výdaje: 19,025.316,86 Sk
ulíc: Cintorínska, Partizánska, Èsl.
- rozpoèet obce Streèno pre rok brigády, 26.apríla sa uvažuje v mesiaci
2006
apríl po dobudovaní prípojok.
príjmy: 31.282.000,00 Sk
S kolaudáciou III. èasti kanalizácie, t.j.
výdaje: 31.282.000,00 Sk
ostatnýc h ulí c, sa uvažuje
- i nven tarizaèné komi sie pre v mesiacoch august 2006.
inventar izáciu maje tku obce
- správu o kolaudácii a otvorení
k 31.12.2005
stavby Cesta I/18 – križovatka v km
• OZ berie na vedomie:
466,000 – 466,600 v obci Streèno,
- správu o priebehu kolaudácie ktorú prestrihnutím pásky odovzdal
kanalizácie v obci Streèno a vodné do užívania predseda vlády SR Mikuláš
dielo Žilina - prevedenie kanalizácie Dzurinda. Na otvorení boli prítomní:
cez koryto rieky Váh .
Peter Havrila, gen. riad. SSC Bratislav,
24. nove mbra 2005 sa kon alo Jozef Tarèák, predseda Žilinského
kolaudaèné konanie I. èasti stavby. samosprávneho kraja, zástupcovia
Pre dmetn á sta vba p ozostáva dod ávate¾a
stavb y
DAMIT
z nasledovných objektov:
Terchová, riadite¾ SSC Žilina pán
- prevedenie kanalizácie cez koryto Hlavoò a ïalší zástupcovia ŽSK.
rieky Váh
Súèas•ou stavby bolo aj prekrytie
- pravostranný kanalizaèný zberaè potoka, èím sa vytvorilo cca 50
– zmena
parkovacích miest pod hradom
- preèerpávacia stanica kanalizácie
Streèno.
Streèno
- správu o zamietnutí projektu na
- elektroprípojka a elektroinštalácia rekonštrukciu ulíc v obci. Obecné
preèerpávacej stanice
zastupite¾stvo rozhodlo, aby sa v roku
- kanalizaèná sie• v dåžke 5. 416,5 m 2006 pod al nový pr ojekt na
- súèas•ou preèerpávacej stanice sú financovanie rekonštrukcií miestnych
kalové èerpadlá a meracie zariadenie komunikácií, zároveò rozhodlo, že na
množstva odpadových vôd.
jar 2006 zapoène s rekonštrukciou
V n ovom roku bud e možné Ulice 1. mája . Financovanie stavby
postupne pripája• na kanalizáciu bude z rozpoètu obce pre rok 2006
rodinné domy na Sokolskej ulici od
- správu o priebehu prác na stavbe
RD p. Ondreja Klocáòa po RD p. Kotolòa so spa¾ovaním biomasy
Františka Hanuljaka, ïalej ulice:
Ä2. strana
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Zasadnutie obecného zastupiteľstva

OPS Streèno
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ïakuje všetkým

Streèno
/montáž haly pre sklad štiepkov,
mon táž technol ógie, mera nia
a r egulá cie, izolá cie r ozvod ov,
nízkonapä•ová káblová prípojka/
- informáciu o podnikate¾skom
zámere Ing. Miroslava Hreusa z
Mojšovej
Lúèky
obrá ba•
po¾nohospodár sku p ôdu v KU
Str eèno. Svoj zámer pr erokuje
s vlastníkmi pôdy dòa 21. 12. 2005
o 17,00 hod v sále KD Streèno
- správu o priebehu prác na výstavbe
tel ocvi ène. Montáž vn útor nej
kanalizácie, NN kábelová prípojka.
- informáciu o ukonèení projektu
VPP ( verejno- prospešné práce). Do
31.12.2005 bolo do VPP zaradených
24 obèanov., ktorí sa podie¾ali na
úpr ave zelene, vysp ravovaní

miestnych komunikácií, pri výstavbe
kanalizácie, kotolne, telocviène,
údržbe obecných zariadení.
- informáciu o odchyte túlavých
psov v obci.
• OZ sa zaoberalo:
-vyspravením ulíc, zabezpeèením
údržby miestnych komunikácií poèas
zimy
-opravou verejného osvetlenia,
satelitu, rozhlasu.
- parkovaním na Ulici SNP od mosta
po kompu, úpra vou terén u (
prerokova• s VUC – odbor dopravy
a ŽU Ži lina - sp oplatòova nie
parkovania.)
- orezaním stromov pri MŠ a ZŠ
v obci.
• OZ riešilo došlú poštu
– žiadosti obèanov a organizácií.

svojim zákazníkom
za spoluprácu
v uplynulom roku a praje
všetko dobré, pevné zdravie
a ve¾a osobných
pracovných úspechov
v novom roku 2006.
Veselé Vianoce a š•astný nový
rok prichádzame pria•, aby
èlovek èloveka mal rád.
Èlenom, zamestnancom
Jednoty SD i všetkým
pracovníkom miestnych
pohostinstiev.
Ve¾a lásky, zdravia a príjemnej
pohody v roku 2006 želá

DV Jednota Streèno

Klub dôchodcov v Strečne jubiluje
Celkom náhodou sa mi dostal do rúk
písomný dokument o založení klubu
dôchodcov v našej obci zo dòa 11. 12.
1995. Odvtedy uplynulo 10 rokov. Ako
hovorí klasik, za všetkým h¾adaj ženu,
na zaèia tku bol n ápad. Ten je
najdôležitejší. Prišla s ním pani
riadite¾ka O. Ïurèová a Slávko Oberta.
Oslovili spriaznené duše ochotné
pomáha• pri jeho realizácii. Pán
starosta A. Klocáò podal pomocnú
ruku pri poskytnutí pr iestorov
kul túrne ho domu a finanè ným
príspevkom pre jubilantov. Do klubu
dôchodcov sa prihlásilo 20 èlenov.
Polovicu tvoril prípravný výbor. Je to
úsmevné, ale mal èo robi•. Za
predsedu bola zvolená pani Ïurèová.
Nelenilo sa nám ís• na skusy do
Stráòav i do Varína. Každý z nás
prispel svojou troškou do mlyna tak,
ako mohol. Obèas bolo treba udrža•
nervy na uzde. Zaèiatky bývajú •ažké.
Listujem v kronike. Tá je najlepšou
vizitkou našej práce. Nuž posúïte.
Boli sme na zájazdoch v Rajeckej
Lesnej, navštívil i sme skan zen
v Martine, boli sme na Velehrade,
v Luhaèoviciach, v Banskej Štiavnici,
Top o¾èi ankac h, kúpali sme sa
v Bešeòovej
a Turè ianskych
Tepliciach. Navštívili sme divadelné
predstavenia v Martine a v Žiline. Na
Fašiangy bolo „batôžkové“ posedenie,
v l ete sa va ril gulá š v p rírode,
opekanie klobás, oslavy Dòa matiek,
blahoželanie jubilantom, ob¾úbené

dôc hodcovské zábavy, ja rné
upratovanie v okolí cintorína, v zime
páranie peria, rozdávanie upeèených
dob rôt na hody p rd kostol om,
zúèastnili sme sa plavby na plti dolu
Váhom. Náš spevácky krúžok pod
ved ením pani Mydl ovej zanôtil
nejednu peknú pieseò na oslavách,
ba zúèastnil sa aj na sú•aži v Žiline.
Vše tkým srde èná vïaka za
vynaložené úsilie. Náš program
obohatil i aj deti zo ZŠ. Vïa ka.
K dnešnému dòu má klub dôchodcov
79 èl enov, je to 17,36% zo 455
dôchodcov v Streène. Èlenské je 50,Sk na rok. Buïte vítaní, ak budete
odchádza• s dobrou vô¾ou. Urobilo sa
toho dos•, ale nezaspali sme na
vavrínoch. Stále je èo zlepšova•. Žijú
medzi nami ženy so zlatými rukami.
Naše šiku¾ky krásne vyšívajú, háèkujú,
tkajú, pletú, peèú a krásne ozdobujú
medovníèky. Nezaostávajú ani muži.
Pre krásne
sú
prá ce
p ána
Sokolovského z drôtu. Iní muži
vyrábajú užitoèné drevené náèinie.
Nieèo vystavujú v Žiline, nieèo po
okolí. Len doma niè a nikto nie je
prorokom? Dajme im priestor
a budeme milo prekvapení. Teraz
z iného súdka. V prvej polovici
minulého storoèia ma otec nachytal
v jedno krásne jarné popoludnie
zahåbenú do èítania knižky. Nahneval
sa, že nepomáham mame na roli
a povedal: „Teraz len lenivé deti
èítajú.“ Naši rodièia to mali ¾ahké.

Vychovávali nás prácou. Preèo to
spomínam? Chodím do obecnej
knižnice. Bola som zvedavá na poèet
„lenivých“ dôchodcov. Prihlásených
je 7. Slovom sedem. A potom, že
kniha je najlepší priate¾ èloveka!
Pamätáte si ešte zo školy ako slepý
Matej Hrebenda predával knižky
a kalendáre po dedinách a hovoril:
„Be da n árodu, ktorý n eèíta!“
V obecnej knižnici je okolo 7000 kníh
a množstvo èasopisov. Dôchodcovia
majú zatia¾ výpožièky zdar ma.
Neváhajte a prihláste sa. Sú v živote
chvíle, keï nás knihy „držia nad
vodou.“ Mám s tým skúsenosti.
Tento týždeò som sa rozprávala
s vedúcim SIP pánom Pirohom.
Poïakovala som mu, že nám umožnil
chodi• do bazéna a sauny za 50,- Sk
na 2 hod.. Len voda v bazéne je pre
nás studená. Navrhol zmeni• termín
pobytu od 16:00 – 18:00 hod. Voda by
už mala ma• teplotu 27 C.
Blíži sa vianoèný èas. Tak ešte nieèo
pre dušu. Mali by sme si uvedomi•,
že staroba je dar, ktorý nie je daný
každému. Nedovo¾me, aby zima
a chlad ovládli naše srdcia a dušu.
Bráòme sa proti min teplým ¾udským
slovom, dobrým èinom, skutkom.
Život stojí na to ži•, ak ho naplníme
duchovnými hodnotami. V zdravom
duchu – zdravé telo. A nezabudnime,
èo je v Písme: „Korunou starcov sú ich
deti.“
Krásne Vianoce želá B. Melová
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Voľby do orgánov
samosprávneho
kraja
Dòa 26. nove mbra 2005 sa
uskutoèn ili vo¾by do všetkých
orgánov samosprávnych krajov na
území Slovenskej republiky. Vo¾by
pre behli vo všetkýc h ôsmich
samosprávnych krajoch. Úèas• volièov
vo vo¾bách v rámci SR bola ve¾mi
slabá, len 18,02% z poètu zapísaných
volièov. V rámci týchto volieb sa volili
poslanci do orgánov v urèenom poète
vo vole bných obvodoch a tiež
predsedovia samosprávnych krajov.
Vo¾by poslancov boli jednokolové
a vo¾by predsedov boli dvojkolové. Do
druhého kola postúpil i dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najväèší poèet hlasov.
V rámci Žilinského samosprávneho
kraja za poslancov kandidovalo 353
kan didátov, zvole ných bolo 57
poslancov.
Na
predsedu
samosprávneho kraja boli 7 kandidáti,
z ktorých dvaja postúpili do druhého
kola – Juraj Blanár a Jozef Tarèák.
V obci Streèno sa uskutoènili vo¾by
do samosprávnych orgánov v rámci
volebného obvodu Žilina, v ktorom
boli zvolení 13 poslanci (poèet sa urèil
pod¾a poètu obyvate¾ov v danom
obvode).
V obci boli zriadené dva volebné
okrsky. Z celkového poètu 1970
zap ísan ých voliè ov sa vol ieb
zúèastnilo 308 volièov, èo predstavuje
15,63% úèas•. Z toho v obvode è. 1
bola 14,81% a v obvode è. 2 bola
16,48% úèas•.
Z našej obce na vo¾bu poslanca
kandidovali dvaja kandidáti: Alfonz
Klocáò ako nezávislý získal 1239
hlasov a Tibor Hanuliak za DÚ získal
536 hlasov. Neboli zvolení.
Úèas• v druhom kole volieb na
predsedu samosprávneho kraja
v r ámci SR bola ib a 11,07%
z c elkového poètu zap ísan ých
volièov. V rámci ŽSK bola úèas• vo
vo¾bách 9,17%. V našej obci to bolo
omnoho menej, iba 5,6%, z toho
v okrsku è. 1 5,07% a okrsku è. 2 6,10%
z poètu zapísaných volièov (1965).
Na základe volebných výsledkov za
predsedu ŽSK bol zvolený Juraj
Blanár (koalícia Smer) o 1347 hlasov
pred Jozefom Tarèákom (koalícia
HZDS).
P.Ï.

3. strana
Mikulaš
Dzurinda a
Alfonz
Klocáò
poèas
slávnostného
prestrihnutia
pásky.

Odbočenie pod hradom otvorené
Piatok 10. decembra bol dòom, kedy
bolo odovzdané do užívania dielo,
ktoré svojim významom patrilo a patrí
medzi priority riešenia dopravnej
situácie v katastri obce.
Technické parametre celej stavby
boli popísané v poslednom èísle
Streènianskeho hlásnika.
Akt otvorenia vykonal premiér
Slovenskej republiky M. Dzurinda,
ktorý nás poèas svojho funkèného
obdobia navštívil už štvrtýkrát. Jeho
sprievod tvorili zástupcovia investora
- Slovenská správa ciest, realizátora –
Damit Terchová a zástupcovia
miestnej a regionálnej samosprávy.
Starosta obce Streèno A. Klocáò po
privítaní delegácie a slávnostnom
prestrihnutí pásky pozval všetkých
zúèastnených do penziónu Irenka. Tu
sa ujal slova premiér SR, ktorý vyjadril
osobné potešenie z toho, že sa sám
sna žil niele n o zabezpeèe nie
realizácie odboèenia pod hradom, ale
že ho tiež sprístupnil. Spomenul svoju
poslednú návštevu Streèna, kde
okrem splavenia sa po Váhu na pltiach
navštívil i streèniansky hrad. A práve
pri schádzaní z hradu, keï mu
starosta obce rozprával o dopravnom
probléme pod hra dom, sa stal
sve dkom akoby narežírova nej
dopravnej nehody v diskutovanom
úseku.
Poïakova l všetkým, ktorí sa
o výstavbu odboèenia zaslúžili.
Poukázal tiež na stálu potrebu
zlepšovania dopravnej infraštruktúry
Slovenska, a spomenul aj význam
novootvoreného dia¾nièného úseku
Beluša – P. Bystrica, ktorý v tom istom

èase otváral zas minister dopravy.
K poïakovaniu všetkým sa na záver
oficiálnej èasti pripojil aj starosta
Str eèna a ponúkol i ch ma lým
obèerstvením.
Poèas neoficiálnych debát predstavili
poslanci OÚ spolu so starostom
pre miér ovi
M.
Dzurind ovi
momentálne obecné aktivity, hlavne
informovali o stave výsta vby
telocviène, na ktorú už premiér
dvakrát finanène prispel. Táto
investièná akcia je zrejme i jeho
záujmom, pretože sa vyjadril, že sa
bude snaži• naïalej h¾ada• možnosti
na jej dokonèenie a v prípade uspenia
sa aj zúèastni• slávn ostn ého
otvorenia. Streèno, jeho iniciatívy a
aktivity sta rostu pri riešení
komunálnych otázok sú však zrejme
M. Dzurindovi blízke, lebo o nich
priamo informoval a dával ich za
prí klad
aj poèas
rozpr avy
v parlamente Slovenskej republiky.
Preto sa tu cíti dobre a preto je aj
otvorený našim plánom.
Je pravda, že súèasné riešenie
a otvorený úsek odboèenia pod
hradom nemožno považova• za
úplne vyhovujúce. Je iba krokom
k zlepšeniu situácie. A už aj existuje
štúdia n ielen na pr edåže nie
odboèovacieho pruhu zo smeru od
Žiliny, ale tiež spôsob odboèenia od
Martina, ktorý je najviac rizikovým
v lokalite pod hradom. Plánované
zlepšenie dopravnej situácie medzi
Žilinou a Martinom na preklenutie
obdobia do výstavby dia¾nièného
tunela dá možno týmto riešeniam
zelenú už v budúcom roku.
/pa/
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DETI RASTÚ K SLNKU...

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Poèas Vianoc sa naša pozornos•
zameriava na Božie die•a a na naše
deti, ktorým chceme pripravi• krásne
chvíle plné darèekov. Deti sú silne
viazané na hmotu, (chcú èo najviac
darèekov, nerady sa delia o svoje veci
a pod...) Avšak to, èo die•a skutoène
potrebuje, ná m povie jeho
podvedomie. Takmer každé die•a
nakreslí na svoj obrázok
slnieèko, lebo ono vo
svojej duši ve¾mi
silne prežíva, že
Slnko je nieèo
ako cie¾. Tak ako
k Slnku rastie
všetko živé, tak
sa
aj
d eti
napriamujú na túto
cestu, ktorá je cestou èloveka.
•••••••••
Na de•och je krásne to, že ony
naozaj vidia svet taký, aký by mal
by•. Ich svet je èistý a jasný, bez
pod vodov,
be z
zr ád,
bez
netolerancie. Èasto poèujem, aké sú
tie dnešné deti... No ja sa zamýš¾am,
akí by sme boli my, keby na nás
rodièia nemali èas, lebo nám chcú
toho “tak ve¾a da•”. Akí by sme boli,
keby sa na nás z médií valilo to¾ko
špiny; keby sa náš bohatý svet fantázie
scvrkol na známky a percentuálne
èísla vzdelanosti?...
•••••••••
Deti ešte samé zo
seba nevedia, kým
sú. Potrebujú na to
nás, dospelých, aby
sme ich hodnotili,
pochválili alebo im
poradili. Starý èlovek je
najviac sám sebou, keï je
sám. Keï je spolu so svojim
pre žitým. Di e•a to ne doká že,
potrebuje reakciu zvonka, ktorá mu
nap ovie nieè o o jeho kona ní;
èoko¾vek o òom samom. Každá

Obdobie Vianoc sa prelína so sviatkom Slnovratu. ¼udstvo akoby bolo
pripravované na najvzácnejší okamih: príchod Svetla sveta - Ježiša. Naši
slovanskí predkovia vítali Slnko – odlesk Absolútna - a pri svojich obradoch si
nedávali hmotné dary ako v západných kultúrach, ale dary duchovné: v podobe
prianí, želaní, i v podobe skutkov. Slnko je aj v iných náboženských tradíciách
spájané s bohmi, ktorí všetko vidia a poèujú, majú tisíc oèí a desa•tisíc uší.
Súvisia s princípom ducha, nie hmoty. Slnko svojím svetlom odhalí každé
zlo. Je znakom ve¾kodušnosti, š¾achetnosti a rýdzich
èinov lásky. Slnko je múdros•; nie je to chladný
rozum, ale teplé svetlo poznania. Slnko vie celú
Pravdu, preto je aj symbolom prísnosti. om
pochvala je pre die•a dôkazom, že
nieèo robí správne; je to akoby ste
poliali rastlinku.
•••••••••
Bo¾avým miest om je konanie
dospelých. Veï aj my sa uèíme by•
dobrými rodièmi, robíme chyby, ale
dôležité je, aby by sme neboli ako
dopravné znaèky pri ceste, ktoré
ukazujú: “Tadia¾to choï!”, a pritom
stáli na mieste. Deti sú citlivé na
rozpor slova a èinu. Predstavme si, že
by si deti prezreli celý náš deò. Poèuli
by naše slová, videli by skutky. Ako
by sme sa niekedy obhájili? Tým, že
to robíme preto, aby sa ony mali
lepšie? •ažko by sme to vyslovili do
oèí tým, ktorých pokladáme za to
najèistejšie z nás.
•••••••••
Niè v živote èloveka
sa nezúroèí tak, ako
láska k de•om. Je to
ako zasadi• gaštan a
pozera• sa, ako z neho
vyrastá uš¾achtilý strom.
Dobrý záhradník však vie,
že v mladosti musí by• stromèek
pri viaza ný o kôli k, in ak by sa
predèasne rozvetvil; príliš skoro by sa
stal slobodným a vyosil by sa zo
svojho stredu. Až keï je
s t r o m è e k
dostatoène
vzpriamený a
nasmerovaný k
s l n k u ,
záhradník
oporu odstráni
a stále dohliada
na jeho rovný
stoj.
Ak chce me,
aby deti rástl i k
c i e ¾ o m , mali by sme k nim rás• aj
my. Všetci spoloène. Ak vám niekto
povie, že ste ako Slnko: verní, èistí,
súcitní, obetaví a pravdiví, tak potom

práve vy robíte na Zemi Vianoce,
pretože robíte svet lepším. Lebo ho
dvíhate k Svetlu.
Nedávno u mòa brnkalo na klavíri
štvorroèné dievèatko. Pri vysokých
tónoch povedalo, že tieto tóny idú na
slnieèko. Keï som sa ho spýtala,
preèo práve na slnko, odpovedalo v
štýle sofistov: “Lebo na Slnku je
vôbec najlepšie”.

ÈO SI PRAJÚ DETI?
Zruši• bitky v škole, ïalej
aby žiaci nenadávali,
aby ¾udia nefajèili a nepili pivo,
aby v škole nebol hluk,
aby ve¾kí žiaci nebili malých,
aby sme sa nehádali,
aby ¾udia nešoférovali rýchlo...
1.A p.uè. Ondáková
•••••••••
Mali by sa skonèi• bitky,
bolo by dobre, keby
nevybuchovali autobusy,
keby sa sestra a kohút
správali ku mne lepšie,
chalani by nemali rozbíja•
sklá na autách,
deti by nemali kazi• dáždniky,
nemali by by• strašidelné filmy...
2.A p.uè. Baèíková
•••••••••
Prajeme si:
Aby psy nechodili samé,
aby sme na seba nekopali
špinavý sneh,
aby sme si neubližovali na hlavy,
aby sme nerozhadzovali f¾aše v
prírode,
aby sa rodièia nehádali,
ja by som stále chcela by• s mamou...
2.B p.uè. Franek
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ŠTYRI SVIEÈKY

NÁPADY, KTORÉ
BY ZMENILI SVET

Na stole horeli tri svieèky tak ticho, že bolo poèu•
ako sa zaèali rozpráva•.
Prvá svieèka vzdychla a povedala: “Volám sa MIER.
Moje svetlo síce horí, ale ¾udia mier nedodržujú”.
Jej svetielko bolo èoraz menšie, až celkom zhaslo...
Svetlo druhej svieèky zablikalo a svieèka povedala:
“Volám sa VIERA, som ale zbytoèná, ¾udstvo
nechce niè vedie• o Bohu, nemá cenu, aby som
svietila...
Prievan zavial do miestnosti a druhá svieca
zhasla.
Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia
svieca. “Volám sa LÁSKA. Už nemám síl, aby som
horela, ¾udia ma odstavili stranou. Vidia len sami
seba a nikoho iného, koho by mali radi”. A s
posledným záchvevom zhaslo aj toto svetlo.
Vtom prišlo do miestnosti die•a, pozrelo sa na
sviece a povedalo: “Vy predsa nemôžete
zhasnú•!” A zaèalo plaka•...
V tej chvíli sa k slovu prihlásila štvrtá svieèka.
Povedala: “Neboj sa, pokia¾ ja svietim,
môžeme ostatné sviece zapáli•. Volám sa
NÁDEJ...”

Aká by bola naša
dedina...

V našej dedine by mohlo by• jazierko s
kaèièkou a po cestách by skákali
zajaèiky. Tie ulice by boli èisté a nebolo
by na nich sklo. V dedine by bola
zoologická záhrada a ve¾ká záhrada
plná kvetov. Mohli by sme ma• Tesco.
Okolo de diny by b oli kopce na
lyžovanie a u nás ve¾a snehu, aby sme
mohli stava• ve¾kých snehuliakov. A
všetko by bolo biele. A zlaté. A v lete by
tu bol kolotoè. Mohli by sme postavi•
dom, do ktorého by všetci chodili.
predškoláci z MŠ - Streèno
•••••••••

SVET A MY

My, èiže ¾udia, sme súèas•ou prírody,
našej planéty Zem. Každý z nás tu má
nejakú úlohu. To znamená, že svet a my
spolu súvisíme. Navzájom si pomáhame,
a to tým, že chránime lesy, zvieratá.
Príroda nám dáva jedlo, vodu a ve¾a
ïalších vecí. No taktiež si i ubližujeme.
Svet prináša katastrofy, a my ïalej
zneèis•ujeme ovzdušie a podobne. Keby
nebol svet, my tu nie sme. Máme tu
výborné podmienky na svoj život a
môžeme sa rozvíja•. ¼udia by nežili bez
sveta a svet by nebol bez ¾udí svetom.
Bol by planétkou medzi planétami a
možno mimozemš•ania by nevedeli, že
je. Ale my to vieme a rozvíjame ju. Preto
sme my svet a svet je my.
V.Dikošová 8.B
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Martina Clack

Svedkovia bolesti
Tmavá noc sadala na doly, na hory,
zívali do nej drevene stodoly.
Šumela rieka pod hviezdnym nebom,
muž kráèal po ceste s vakom a
chlebom.
Slzy mu stekali z krvavých oèí,
zastal pri mieste, kde sa voda toèí.
Zodvihol kameò v mesaènom svite,
porovnal ho s tým, èo našiel v žite.
Cesta sa vlnila s•a jedovatý plaz,
kráèajúc do temna, reval, no strácal
hlas.
Ènela sa skala – opustené bralo,
Stál tam a premýš¾al, èo sa s ním stalo
Priepas• ho volala do svojich objatí,
nech sa mu za zlo naveky odplatí.
V zrkadle jazera svoju boles• zoèil,
s plaèúcou dušou do priepasti skoèil.

1. Ako prvý nápad by bol taký, aby
sa dalo predchádza• prírodným
katastrofám a nikto by nezahynul.
2. Náš svet je skoro dokonalý, len
Bush by nemusel hádza• tie bomby,
kade sa mu zachce.
3. Aj smrte¾né choroby by nemuseli
by•, ¾udia by zomierali prirodzeným
spôsobom.
4. ¼udia by nevraždili a nekradli.
V.Dikošová 8.B
1. Vyhlási• celosvetový mier.
2. Uskutoèni• reformu školstva, aby
bola škola zaujímavá a veselšia, aby
deti do nej chodili rady.
3. Zakáza• predaj cigariet.
4. Uèi• deti už od detstva
rovnocennosti a láske.
5. Viac dba• na ekológiu a prírodu,
presta• vytína• dažïové pralesy,
h¾ada• možnosti ekologickej výroby.
6. Zruši• na svete komunizmus a
formy vlády, kde obèan nemá
osobné práva , bojova• za
demokraciu.
7. Zlepši• životné podmienky
obyvate¾ov zaostalých rozvojových
krajín.
8.
Zrovnoprá vni•
vše tky
náboženstvá.
9. Zruši• ta jné skúšky v
Tichomorí.
10.
Chud obným
a
bezdomovcom za bezpe èi•
príbytok a prácu.
11. Všetci ¾udia by mali ma• rovnaké
práva na život, vierovyznanie a
svetonázor.
D.Moravèíková 8.B
Keby som mohla zmeni• svet, tak by
som zmenila asi toto:
zab ráni la by som neja kým
spôsobom násiliu, pomohla by som
vyr ieši• konflikty medzi štátmi,
odstránila by som výrobu cigariet a
drog, dala by som de•om lepšiu
budúcnos•. Zvýšila by som všetkým
¾uïom platy, aby si zabezpeèili život.
Viac by som potrestala ¾udí, ktorí robia
zlo, ochraòovala by som prírodu, aby
ju nikto nenièil. Postavila by som
príbytky pre ¾udí, ktorí nemajú kde
býva•. Chcela by som, aby na svete
neboli ve¾mi zlé prírodné javy. Takto
by som si predstavovala náš svet
budúcnosti a aby sa mali všetci ¾udia
rovnako radi.
M.Hasková 8.B
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Ako prežívame Vianočné prípravy s deťmi v materskej škole?
Ani my v škôlke nezabúdame na
dôležitos• prípravy na Vianoce. Po
príchode sv. Martina a prvého snehu
oèakávame príchod sv. Mikuláša. Deti
sa naò vždy ve¾mi tešia. Aj tento rok
nás sv. Mikuláš navštívil. Samozrejme
nezabudol ani na svojich pomocníkov
anjela a èerta. Ich príchod je pre deti
je tou najlepšou a najvhodnejšou
návštevou, aká môže k de•om pred
Vianocami prís•. Sv. Mikuláš, ktorý stojí
uprostred medzi anjelom a èertom, je
ten najdôležitejší, „A vie v š e t k o!“
Nekarhá, nezlostí sa, netrestá. Anjel
a èert zasa dávajú de•om možnos•
zhodnoti• svoje konanie poèas roka,
poveda• si èo som urobil dobre, ale
prizna• si i to zlé. Jednoducho nájs•
v sebe vždy kúsok z anje la,
a samozrejme aj kúsok toho èertíka.
Dôsledkom takéhoto prežitia môže
by• spätný poh¾ad do minulosti,

premýš¾ania nad svojimi skutkami,
spytovanie. Ak sa nad tým trochu
zamyslíme, vyvstane nám z toho, že
Sviatok sv. Mikuláša je pre deti
úprimnou spoveïou.
Tento rok nám sv. Mikuláš priniesol
i nápad, ako sa s de•mi pripravi• na
Vianoce a na narodenie Ježiška.
Každá matka, ktorá sa pripravuje na
príchod svojho die•atka, mu chystá
èistú košie¾ku ešte pred narodením.
A tak by sme aj my mali svojimi èistými
skutkami takúto „èistú košie¾ku“ /èistý
svet / hodný Ježiška pripravi•.
V škôlke sa zameriavame najmä na
zážitkové uèenie, ktoré je pre malé
deti najvhodnejšie. Za každý dobrý
skutok, ktorý deti vykonajú z vlastnej
vôle a zo srdca získajú zaslúžený
bie ly va tový chumá èik. Ten
symbolizuje èistotu konania. Z nich
potom spoloène s de•mi pripravíme

Martinská slávnosť v MŠ
V predveèer sv. Martina 10. 11. sa konalo v priestoroch MŠ stretnutie rodièov
a detí. Myšlienkou tohto stretnutia bolo: Cez hrdinu sv. Martina posilòova•
u detí schopnos• podeli• sa – odbúrava• egoizmus.
Mali sme možnos• vidie• krásne bábkové predstavenie (zahrali ho pani uèite¾ky
MŠ), v ktorom sme spoznali sv. Martina a jeho hrdinský èin, keï sa podelil so
žobrákom o svoj èervený pláš•. Po tomto predstavení dostali deti do rúk chlieb.
Každý si z neho odlomil a podelil sa s ním so svojím blížnym (s rodièom).
Potom sme si navzájom podarovali svetlo, ktorým sme si zapálili svoje lampióny.
Všetci sme so svojím svetlom išli na dvor MŠ h¾ada• zlatú Martinskú podkovu.
Poklad, ktorý deti našli – zlaté dukáty, si bez vyzvania podelili. Na záver sme
si zaspievali pesnièku a rozlúèili sme sa.
Chcem sa poïakova• pani uèite¾kám z MŠ za toto krásne stretnutie. Stretli
sme sa, porozprávali a na chví¾u zastavili v našom uponáh¾anom živote. Myslím
si, že nielen deti, ale aj my dospelí sme si v srdieèkach domov doniesli trošku
Martinovho svetla. Ešte raz ïakujem a už sa teším na najbližšie stretnutie.
J. Ïurèová

naozaj krásnu
k o ši e ¾ oè k u
pre Ježiška.
T o t o
obrazné
a priame
prežitie
z á ž i t k u
napomáha
de•om spozn a•
pod statu
Via noc
a dôležitos• prípravy na ne.
Zná mu p redvi anoèn ú ve tu:
„Poslúchaj, l ebo ti Ježiško niè
nedonesie“ môžeme nahradi• nieèím
milším a potešujúcim. Skúsme malým
de•om poveda•:
“ Poï urobíme dobrý skutok, pre
Ježiška. Èím viac dobrých skutkov,
tým krajšiu košie¾ku mu pripravíme.“
Môžeme Vám potvrdi•, že deti majú
ve¾kú snahu kona• dobro. A biele
vatové chumáèiky, ktoré si v škôlke
naozaj zaslúžia za pomoc a snahu,
sú oèividným obrazom ich dobrých
úmyslov. Deti vidia a cítia ako skutky
pribúdajú, sú priamo úèastné na
príprave košie¾ky. A spoloène sa tešia
na to najkrajšie: „na Narodenie
Ježiška.“
¼ubica Kuèerová MŠ v Streène
•••••••••
Je záver roka my sa chceme v mene
detí MŠ a ich rodièov poïakova• tým,
ktorí nám boli nápomocní.
ÏAKUJEME: OU Stre èno, OPS
Str eèno, p.starostovi Alfonzovi
Klocáòovi, p.Barbore Sopèiakovej,
p.P etrovi Obe rtovi, p.Milan ovi
Klocáòovi, p.Danovi Dugovièovi,
p.Adelke Ilovskej, p.Otílii Kadašiovej,
p.Mirke Valicovej, Barborke Hrdej,
rodine Capekovej, Oveèkovej, rodine
Slavomíra Obertu, Pavla Tavaèa,
Dominika Tavaèa, Dušana Obertu,
Milana Obertu.
•••••••••
Do nového roka želáme
• všetkým ¾uïom v obci dni
naplnené potešujúcou prácou,
• rodinám súdržnos• a svornos•,
• dietkam, aj tým, ktoré ešte len
prídu medzi nás š•astie a lásku,
• rodièom rozvahu pri výchove
detí,
• starým rodièom pevné zdravie,
• uèite¾om, kolegom trpezlivos•
a vyrovnanos•,
• a všetkým hojnos• vospolok.
zamestnanci MŠ v Streène.
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Od každého z nás záleží, aký je svet...
Naša modrá planéta má krásne
prírodné scenérie. O to •ažšie sa s
takýmito krásami lúèime, keï sú za
pár hodín znièené nejakou prírodnou
katastrofou. Urèite si viacerí z nás
kladú otázku: “Preèo sa toto deje?”
Preèo pribúda èoraz viac neš•astia na
svete, preèo je viac katastrof, vrážd,
samovrážd, alebo aj èinov páchanými
maloletými de•mi? Preèo sa stupòuje
brutalita v športe a iné negatíva na
Zemi?
Za všetkým stojí èlovek a len èlovek!!!
A ako toto môže èlovek ovplyvni•?
Všetko sa dá, len treba chcie•. Celým
naším stvorením preteká Božia sila,
môžeme ju nazva•, že je to neutrálna,
alebo aj živá sila, ako to komu
vyhovuje. My naším myslením a
cítením túto silu spracujeme dobre
alebo zle. Pod¾a našej slobodnej vôle,
ktorú sme dostali od Stvorite¾a. Èiže
my naším myslením a konaním
môžeme narobi• ve¾a dobra ale aj ve¾a
zla . Môžeme si programova•
budúcnos• dobrú alebo zlú. Každá

naša myšlienka, ktorá je precítená,
dostáva ihneï svoju formu, svoj tvar.
Tak ako pod¾a èàt tváre rozlišujeme
¾udí, ku ktorej rase patria, tak sa dajú
rozlíši• aj formy našej myšlienky a
citového prežívania. Takže naším
negatívnym myslením a cítením
vytvárame škaredé formy, - bytosti,
ktoré majú v sebe ve¾ký deštruktívny
potenciál sily, ktorá nièí. Urèite ste
poèuli o fantómoch, démonoch a
fúr iách. To sú bytosti – útvary
vytvorené závis•ou, nenávis•ou,
zloprajn íctvom,
lakomos•ou,
zmyselnos•ou a všetkými ostatnými
zlami. Démon vzniká z citového
chc enia ¾udí, fantóm zasa z
myšlienkového chcenia. Naopak,
láskou, dobr ým chcení m a
pozitívnymi myšlienkami vytvárame
dobré bytosti – formy, ktoré zasa
èloveku pomáhajú. Pod¾a toho vidíme,
že Božia spravodlivos• tu je, záleží od
nás, ¾ud í, èo vytvárame našimi
skutkami. Vždy pod¾a slobodnej vôle.
Veï aj Ježiš nám radil: “MILUJ

Traja králi
Sviatok Zjavenia Pána, ¾udovo nazývaný Traja králi, je svojím obsahom
úzko spätý so sviatkom Narodenia Pána. V oboch ide o to, že Boh sa
zjavuje ako èlovek.
Ježišovi – die•a•u sa ako prví prišli pokloni• pastieri, ktorým Sláva Bohu
na výsostiach ohlásili anjeli. Za Ježišom sa vydali priamou, krátkou cestou.
Cestou prostého èloveka plného viery. Cestou srdca. K tomuto die•a•u o
nieèo neskôr prišli traja mudrci z východu, ktorí správu o narodení ve¾kého
krá¾a „vyèítali“ z pohybu a postavenia hviezd. Sú to cudzinci, vzdelanci a
¾udia inej viery ako bol ¾ud Izraela. Je v tom akési ponauèenie. Uèenci,
vzdelaní ¾udia môžu cestou svojho rozumu, znalostí stretnú• Boha. Je to
zložitá, k¾ukatá a dlhá cesta. Presne taká, akou sa vydali traja mudrci z
východu. Cesta rozumu. Tu sa Kristus zjavuje pohanom a v postavách
troch krá¾ov je zosobnené prijatie a uznanie Krista za krá¾a všetkých ¾udí.
V tento deò oznaèujeme dvere svojich domov znamením troch krížov a
písmenami C + M + B /na Slovensku G+M+B, nie v každej reèi znie meno
Gašpar ako Gašpar/. Týmto znamením sa hlásime k obnoveniu krá¾ovstva
Božieho a vymedzujeme priestor, v ktorom uprostred hriechom
opanovaného sveta chcú kres•ania ži• pod¾a Božieho zákona. Tri písmená
nie sú len poèiatoèné písmená mien troch krá¾ov. Sú skratkou požehnania.
Pán /grécky Christos/ obydlie /Mansionem/ nech žehná /Benedicet/. Teda:
Pán, žehnaj tento dom!
Dary, ktoré priniesli mudrci Ježišovi, majú tiež symbolický význam. Zlato
zastupuje ako dokonalý kov všetko, èo je skupenstva tuhého, pevného.
Kadidlo zastupuje plyny a myrha kvapaliny. Teda substancie všetkých
skupenstiev hmoty. Symboliku darov možno aplikova• aj na náš život.
Naše skutky a èiny môžu ma• hodnotu zlata. Naše myšlienky ako kadidlo
stúpajú k Bohu. Naša reè, náš prejav ako vonná pieseò odovzdanosti Bohu.
Náš príbytok ako miesto harmonického spolužitia vzájomne sa milujúcich
¾udí.
AM
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SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA
SAMÉHO”, alebo aj: “ÈO ZASEJEŠ, TO
ZOŽNEŠ”.
A vyzerá to tak, že my, ¾udia, sme
tejto rade už viac ako 2000 rokov
nep orozumeli. Lebo keby sme
porozumeli, svet by sa stal lepším. Už
nám nezostáva ve¾a èasu napráva•
toto zlo, lebo svetové hodiny odbíjajú
o pä• minút 12 pre Svetový súd.
Informácie èerpám z diela “Vo svetle
pravdy” od Ab-dru-shina.
Marta Kuèerová

Symboly Vianoc
Å 1. strana

Najstaršie svedectvo o stromèeku
v domácnosti pochádza z roku 1642
zo Štrasburgu. V 19. storoèí sa
stromèeky zaèali objavova• aj u nás.
Stromèek sa zdobil drevom, slamou,
peèivom, ovocím. Tradícia stromèeka
sa
spája
s ra nokre s•anským
misionár om Win frídom, ktorý
zachránil život mladíkovi, ktorého
život chceli obetova• bohom keltskí
druidi. Winfríd vyrozprával Keltom
príbeh o Ježišovi Kristovi, o sile lásky
a dobra a oni uverili. Na znak viery
vy•ali strom, v ktorom pod¾a ich
predstáv sídlili pohanskí bohovia.
Uka zova li ho svojim r odin ám,
pri ate¾om a oslavovali príc hod
Spasite¾a.
Tradícia betlehemov sa zaèala
písa• v jaskyni v talianskom Grecciu.
Svätý František z Assisi v nej na
Vianoce v roku 1223 pripravil jasle, do
ktorých uložil živé die•a. Ved¾a nich
stála Mária s Jozefom a živé zvieratá.
Napodobením biblického výjavu
chcel František upozorni• miestnych
¾udí na ve¾kú chudobu, v ktorej sa
Boh rozhodol prís• na svet. Na
Slovensku sa betlehemy zaèali stava•
od 13.storoèia. Panovník Jozef II.
kon com 18.storoè ia be tlehemy
v kostoloch zakázal, a tak si ich ¾udia
zaèali stava• doma. Najrozšírenejšie
na Slove nsku b oli b etlehemy
vyrezávané z dreva. Robili sa však aj
s prútia, cesta, šúpolia, slamy drôtu,
skla, keramiky... Betlehemy sa dodnes
tešia
ve¾kej
ob¾ube
a sú
neodmyslite¾ným symbolom Vianoc.
Vianoèný èas je so všetkým svojím
èarom a pôvabom tu, tak sa zastavme
a prežívajme ho spoloène tak, ako sa
pre žíva• má! V lá ske a pokoji.
Zaba¾me si navzájom pod stromèek
otvorené srdcia!
AM

6/2005

8. STRANA

Pohostinstvo
Cyril Hanuljak

Bar Mário
ïakuje
svojim návštevníkom
a všetkým obèanom
praje radostné Vianoce
a ve¾a š•astia
v novom roku 2006

Hostinec Ivan Beháò
Prajeme Vám príjemné
prežitie vianoèných
sviatkov, do nového roku
2006 ve¾a zdravia, š•astia,
osobných a pracovných
úspechov.
Tešíme sa na Vaše
návštevy.

Vám želá
pekné Vianoce,
ve¾a š•astia a úspechov
v novom roku 2006

Cestovný poriadok, platný od 11.12. 2005
Autobusové spoje zo zastávky Jednota Strečno:
- do Žiliny:
x

5,02(od kostola)

x

c

x

xr

c

5,02

6,05

6,14

6,24

7,09

x

a

br

x

x

a

5

7,17

7,20

8,17

9,27

10,23

11,24

11,34

x

x

x

x

x

x

x

13,00

13,04

13,13

14,57

15,12

16,02

16,05

x

x

18,03 19,02 21,05
- do Žiliny cez Stráňavy:
a

a

5,04 13,04
- do Stráňav:

a

15,35

Železničné spoje zo zastávky Strečno:
- do Žiliny:
x
xo
x
x
5,07
5,47
6,17
6,52
8,13
8,39

a

17,04

19,14

xo

11,10

x

19,55
- do Martina:
x

br

6f

xf

x

br

8,00 10,00
- zastávka č. 7:

6f

xf

x

x

12,15

12,15

14,30

17,00

xLM

6+LM

xoRK

RK

7,31

8,58

10,58

12,16

SNV

xPP

14,34

LM

xoVrút

x

x

x

5

x

5,55

6,45

11,00

12,25

12,50

x

x

x

x

x

x

x

5,04

15,45

16,30

18,30

19,30

x

14,20
a

a

a

x

6,40

8,40

10,40

12,20

14,20

16,20

17,25

a

18,30 20,30 22,30
Poznámky:
b - premáva v PO-SO, nepremáva 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4.,
1. a 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11.

FK STREÈNO
ïakuje
všetkým priaznivcom
futbalu za podporu v
roku 2005.
Zároveò Vám všetkým prajeme
š•a stné a veselé preži tie
vianoèných sviatkov,
ve¾a ra dosti , pokoja, lásky,
rodinného porozumenia a š•astný
nový rok 2006.
Výbor FK Streèno

6+LH* xoVrút

14,58

16,18

17,08

LM

RK

LM

17,56

18,58

20,07

21,44 22,51
Železničné spoje zo Žiliny do Strečna:

c

a

16,14

RK

5,45

x

15,32

6,22

x

a

15,03

PP

13,49

6+
9,08

xo

14,09
xo
22,36

5,18

5,40

14,20 14,40 15,30
- Strečno cez Stráňavy:

12,04

19,05 20,25
- do Vrútok:

x

8,12 10,14 12,30 12,30 14,44 17,14
Autobusové spoje z aut. nástupišťa do Strečna:
- zastávka č. 5:
x

a - premáva SO-NE a 24.12., 26.12., 6.1., 14.4., 17.4.,
1. a 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11.
x - premáva v PO-PI - prac. dni
5 - premáva v PI a 5.1., 13.4., 14.9., 16.11.
6 - premáva v SO
c - premáva len v dňoch školského vyučovania
r - nepremáva 31.12.
f - nepremáva od 27.12. do 1.1. a 15.4.

6,06

x

6+

xo

7,17

8,45

10,45

12,02

13,36

17,40

18,44

19,52

21,30

x

14,45

16,04

xo

22,39
Poznámky:
x - ide v pracovné dni
6+ - ide v SO a v dňoch prac. pokoja (nedele a štátom uznané
sviatky)
o - nejde 24.12., 31.12., 15.4.

Penzión Irenka
ïakuje svojim návštevníkom
a všetkým obèanom
praje spokojné
a láskou naplnené
Vianoce,
ve¾a zdravia,
š•astia
a úspechov
v novom roku

Pizzeria Alžbetka
Prajeme Vám príjemné prežitie
vianoèných sviatkov,
do nového
roku 2006
ve¾a zdravia, š•astia,
osobných a
pracovných
úspechov

