Noviny Obecného úradu Streèno
Cena: 8,-Sk
XIII.roèník
Založenie miestneho
kultúrneho strediska
Poslanci obecného zastupite stva
v Strečne na svojom februárovom
zasadnutí schválili založenie
kultúrneho a osvetového strediska
v obci. Dôvodom jeho založenia je
snaha alej propagova obec
a samotnej kultúre v obci da vyššiu
úroveň. Samotní občania, ako aj
návštevníci očakávajú, že v obci,
umiestnenej v atraktívnom prostredí,
bude pracova kultúra na inej úrovni.
Cie om činnosti kultúrneho
strediska bude teda vytvára pozitívny
obraz o obci, ponúknu mladým
a starším občanom možnosti
kultúrneho a spoločenského vyžitia.
Predpokladá sa, že v obci bude
založený folklórny súbor s vlastnou
udovou muzikou. Plánuje sa obnovi
činnos divadelníkov, ktorí boli
v minulosti známi výbornými
predstaveniami. Založia sa záujmové
krúžky pod a záujmu detí
a dospelých. Stredisko bude vydáva
obecné noviny a vydáva bude aj
propagačné materiály o obci.
V kultúrnom dome bude organizova
kultúrne podujatia pre rôzne vekové
kategórie, a to od diskoték po
vystúpenia spevákov a alších
umelcov. Spravodajské relácie začne
vysiela aj v obecnej televízii
a pripravované budú aj relácie pre
jubilantov v miestnom rozhlase. Pri
organizovaní rôznych podujatí iných
zložiek v obci bude s nimi úzko
spolupracova Cie om strediska bude
organizova folklórne slávnosti
a jarmok udových remesiel. Ďalšia
ª8. strana

Preèítajte si :
Zasadnutie OZ -------------------Hospodárenie obce --------------Obecná štatistika -----------------ZŠ Streèno ------------------------OKO srdca ------------------------Pustovník -------------------------Ly•iarske preteky ----------------Kórea -------------------------------

1.str
2.str
3.str
4.str
5.str
7.str
8.str
9.str

1/2006

Zasadnutie obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite stvo sa dňa 30.1.2006 zišlo na svojom 23. zasadnutí, dňa
15.2.2006 na 24. zasadnutí a 27.2. 2006 na 25. zasadnutí.
cestného km 475,822 cesty I/18 pri
OZ schválilo
• zmenu projektovej dokumentácie Dubnej Skale a plynulo nadväzuje na
pokračovanie trasy cesty I/18.
telocvične
Variant“C“ — trasa začína napojením
Ide o zmenu v prvom podlaží šatní.
Zrušia sa šatne a v uvolnenom na cestu I/18 v km 465,588 pred
priestore sa umiestni bowlingová obcou Strečno pri salaši, pokračuje
dráha. Ide o dvojdráhu. Bowlingová úpravou mimoúrovňovej križovatky
v km 0,160 a pokračuje v existujúcej
dráha bude v prevádzke celoročne.
• pridelenie 1-izbového bytu v 12 trase klesaním k obci Strečno
bj. BD Strečno po uvolnení a premostením
rieky
Váh
nájomcom Branislavom Bičanom pre a železničnej trate opúš a existujúcu
nájomcov Boženu a Michala Cvachu. cestu I/18. Po prekročení Váhu sa
• záverečný účet obce Strečno za trasa dotýka zástavby obce
Nezbudská Lúčka. Oblúkom
rok 2005
• preschválenie rozpočtu pre rok v súbehu so železničnou tra ou trasa
opä premostí rieku Váh a tunelom
2006
obchádza Domašínsky meander.
PRÍJMY: 4,138 tis z toho:
V alšej trase vedie v koridore
zostatok bežné účty ........... 4.089 tis.
variantov „A“ a „B“ až po koniec
pokladňa ......................................... 49 tis.
úseku. Končí na úrovni cestného km
VÝDAJE: 4,138 tis z toho:
475,822 cesty I/18 pri Dubnej Skale
Dobudovanie kanalizácie .. 1,000 tis.
a plynulo nadväzuje na pokračovanie
Úhrada záväzkov ..................... 600 tis.
trasy cesty I/18.
Rekonštrukcia Ul. 1.mája ... 2,538 tis.
• odkúpenie ZP a DKP OPS
• technickú dokumentáciu štúdie
stavby „I/18 Strečno — dopravné príspevková organizácia Strečno pre
OPS Strečno s.r.o.
stavy“ variant „AaB“.
• návrh zmluvy medzi obcou
H+ L Project s.r.o., Projektová
a Severoslovenskou
kancelária Bratislava predložila Strečno
varianty riešenia dopravné stavy na I/ vodárenskou spoločnos ou a.s.
18 .
Žilina o odovzdaní kanalizácie obce
Variant „A“ a „B“ — oba varianty do správy SVS a.s. Žilina
majú trasu zhodnú s existujúcou I/18,
• zámenu pozemku pod ČOV od
rozdiel je len v šírkovom usporiadaní Slovenskej pozemkovej správy za
a časovom horizonte realizácie. Trasa pozemok pod kanalizačnú zhybku,
začína napojením na cestu križovatky ktorej vlastníkom je tiež Slovenská
v km 0,160 a pokračuje v existujúcej pozemková správa.
trase klesaním ku križovatke pod
• štúdiu uskutočnite nosti „Žilinská
hradom Strečno. Ďalej celá trasa vedie kotlina 2020“, ktorú predložilo
pozdĺž rieky Váh, ktorá svojim úzkym Občianske združenie pre trvalo
údolím vymedzila smerové vedenie udržate ný regionálny rozvoj
trasy medzi korytom rieky a strmými v podmienkach legislatívy EÚ v rámci
svahmi a od konca Domašínskeho grantovej schémy
MVaRR
meandra aj súbehom železničnej „Strategická koncepcia rozvoja zóny
trate. Od Košarisk vedie trasa Žilina — Strečno — Vrútky“
novovybudovaným úsekom cesty I/18 s podmienkou, že v projekte bude
a končí pri kameňolome pri Dubnej zapracovaný projekt GENEREL CR
Skale, tento úsek vyhovuje svojím Strečno, ktorý má obec vypracovaný
trasovaním aj pre štvorpruhovú a schválený, atrakcie obce nebudú
ª2. strana
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Zasadnutie obecného zastupite¾stva

posunuté za hranice katastra obce, všetky návrhy týkajúce
sa katastra obce Strečno budú pred zapracovaním do
projektu konzultované s predsedom komisie pre CR Ing.
Pavlom Albrechtom.
• návrh na zápis do obecnej kroniky za rok 2005
• zviazanie výtlačkov STREČNIANSKEHO HLÁSNIKA do
knižnej formy od čísla 1/1994 po číslo 6/2005 v počte 5
ks , ktoré by boli prístupné v obecnej knižnici.
• zriadenie miestneho kultúrneho strediska
OZ berie na vedomie:
• správu ústrednej inventarizačnej komisie o stave
majetku obce k 31.12.2006
Obec Strečno spravuje k 31.12.2006 hmotný a nehmotný
majetok v hodnote ..................................... 102,705.447,44 Sk
z toho:
Pozemky ......................................................... 5,200.717,00 Sk
Budovy, haly, stavby ................................ 41,697.105,00 Sk
Stroje, prístroje, zariadenia ........................ 268.861,00 Sk
Dopravné prostriedky ................................... 360.222,00 Sk
Ostatný majetok nezaradený .................... 257.122,00 Sk
Investičný majetok ................................... 45,723.920,50 Sk
DHM od 1,00 do 30.000,00 Sk ................ 3,398.883,04 Sk
DHM do 500,00 Sk /OTE/ ............................ 323.327,07 Sk
DHM /učeb. pomôcky/ do 500,00 Sk
v hodnote .......................................................... 473.057,40 Sk
DHM /učeb.pomôcky/ od 501,00-20.000,00 Sk
v hodnote .......................................................... 772.033,06 Sk

Knihy obecná knižnica ................................. 255.627,80 Sk
Učebnice ............................................................ 299.212,10 Sk
Čistiace prostriedky ........................................... 3.957,00 Sk
Peniaze — pokladňa ......................................... 56.683,90 Sk
Peniaze — bežné účty ............................... 4,236.007,63 Sk
• správu o skolaudovaní I. etapy kanalizácie obce,
príprave kolaudácie II. etapy a prekládke a príprave
kolaudácie III. etapy .
• správu o priebehu prác na výstavbe telocvične
Ukončená demontáž a prestavba 1. podlažia,
elektroinštalácia, ukončené kanalizačné rozvody,
vodovodné rozvody, vnútorné omietanie hracej haly,
montáž merania a regulácie pre ústredné vykurovanie,
vyh adávanie zdrojov financovania dostavby telocvične.
• správu o priebehu prác na kotolni so spa ovaním
biomasy.
Príprava štiepkov, príprava skúšobnej prevádzky, revízie
zariadení, príprava kolaudácie stavby, skúšobná prevádzka
merania a regulácie tepla.
OZ sa zaoberalo:
• údržbou miestnych komunikácií počas zimy
• opravou satelitu a miestneho rozhlasu
• túlavými psami
• prípravou 22. ročníka Cezpo ného behu oslobodenia
obce Strečno, ktorý sa bude kona 30. apríla 2006 so
štartom o 13,05 hod.
OZ riešilo došlú poštu.

Záverečný účet obce Strečno za rok 2005
Príjmy celkom 38 360 442,37 z toho:
Dane z príjmov poukázané zo št. rozpočtu ......... 11,773 718,00
Dotácie na stavebníctvo, školstvo, matriku, CO ..... 8,868.491,76
Dane (nehnute nosti, pes, hracie prístroje,
priestr.,ubytovanie) ............................................................. 1,818.202,10
Príjem z prenájmov ............................................................ 1,011.820,00
Vodné .......................................................................................... 826.808,25
Ostatné ....................................................................................... 460.836,00
Príspevok na telocvičňu z úradu vlády ......................... 200.000,00
Sponzorské príspevky na telocvičňu ............................. 115.000,00
Dotácia na kotolňu zo štátneho rozpočtu ............... 1,555.678,21
Dotácia na kotolňu z Europ.fondu reg.rozvoja ..... 5 833 793,31
Dofinancovanie TIK z NARSMP ......................................... 544.205,24
Úver TIK ................................................................................... 1,000.000,00
Úver kotolňa .......................................................................... 4,000.000,00
Výdaje celkom 32,896.532,44 z toho:.
Matrika ........................................................................................... 80.820,00
Stavebníctvo ................................................................................ 86.968,00
Verejnoprospešné služby ...................................................... 85.953,00
Cestovný ruch ......................................................................... 160.880,20
Vnútorná správa ................................................................... 3,802.407,38
Požiarna ochrana ...................................................................... 25.095,36
Miestne komunikácie ........................................................... 110.959,50
Odpadové hospodárstvo .................................................. 1,088.258,00
Verejná zeleň .............................................................................. 74.873,00
Vodné hospodárstvo ............................................................. 537.916,64
Verejné osvetlenie ................................................................. 298.202,87
Športové zariadenia .............................................................. 406.708,00
Obecná knižnica .................................................................... 185.996,30
Pamiatková starostlivos ............................................................ 5.902,40

Ostatná činnos v kultúre ................................................ 1,170.889,99
Káblová televízia ..................................................................... 499.821,90
Pohrebníctvo ............................................................................... 41.832,08
Školstvo — spoločný úrad ....................................................... 33.808,00
Sociálna starostlivos ............................................................. 230.536,50
Kanalizácia .................................................................................... 12.909,00
Civilná obrana ............................................................................... 1.500,00
Investície:
TIK .............................................................................................. 1,014.371,00
Nákup interiérového vybavenia .......................................... 40.000,00
Nákup vozidla pre požiarnu ochranu .............................. 39.500,00
Plynofikácia Ul. nábrežná ...................................................... 79.669,00
Výstavba vodovodu ................................................................ 935.508,00
Kanalizácia - prečerpávacia stanica ............................... 258.516,00
Telocvičňa ................................................................................. 447.061,50
Spracovanie územného plánu ............................................. 10.000,00
Miestne komunikácie — technická pomoc ....................... 5.000,00
Kotolňa so spa ovaním biomasy ................................... 7,827.669,07
Finančné operácie:
Úroky z úverov ........................................................................ 221.092,75
Splátka úveru — TIK ................................................................ 750.000,00
Splátka úveru — 12 b.j. .......................................................... 297.444,00
Splátka úveru — Prvý municipálny úver ........................ 600.000,00
Dotácia na prevádzku MŠ a ŠJ,družiny ..................... 3,288.334,00
Dotácia pre ZŠ ...................................................................... 8,072.987,00
Dotácie na odchodné pre ZŠ ............................................... 16.604,00
Dotácia na školské potreby ZŠ .............................................. 6.000,00
Dotácia na štipendiá ZŠ .......................................................... 13.000,00
Dotácia na stravu ZŠ ................................................................ 31.538,00
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Štatistika obce Strečno za rok 2005
Demografický vývoj obyvate stva v obci za rok 2005 sa v podstate nezmenil.
I ke došlo k poklesu o 2 občanov, bolo to najmä vplyvom ods ahovaných
z obce. Narodilo sa viac detí ako v predchádzajúcom roku a čo je zaujímavé,
z celkového počtu novonarodených detí sa najviac narodilo matkám na Ulici
kamennej (9). Pôrodnos na 100 obyvate ov v obci činí 1,1 novorodenca, kým
k počtu bývajúcich na Kamennej ulici sú to 4 novorodenci. Z celkového počtu
zomrelých boli traja nad 90 rokov. Údaje v zátvorke sú čísla z roku 2004.
Počet obyvate ov obce k 31. 12. 2005 činil 2639 (2640), z čoho bolo 1302
mužov (1298) a 1337 žien (1343). Podiel žien na celkovom počte obyvate ov
obce činí 50,66% (50,86%).
V roku 2005 boli nasledujúce prírastky a úbytky:
narodilo sa 30 detí (20), z toho 19 chlapcov (12) a 11 dievčat (8)
zomrelo 24 obyvate ov (26), z toho 14 mužov (16) a 10 žien (9)
pris ahovalo sa 24 osôb (20), z toho 10 mužov (10) a 21 žien (9)
ods ahovalo sa 31 osôb (14) z toho 11 mužov (5) a 21 žien (10)
Ku koncu roka 2005 bolo 460 poberate ov starobných, invalidných,
vdoveckých a iných dôchodkov a ich príjem bol 3,5 mil. Sk mesačne.
Miera nezamestnanosti v obci Strečno v roku 2005 bola v priemere 7%.
V roku 2005 bolo zriadených 8 vodovodných prípojok. Na verejný vodovod
je napojených 597 rodinných domov, bytov a iných objektov.
V školskom roku 2005/2006
navštevuje základnú školu 342
žiakov, z toho je 161 chlapcov a 181
dievčat, ktorí sa učia v 18 triedach. Ich
výučbu zabezpečuje 22 učite ov a 4
pomocní zamestnanci.
Pod a jednotlivých ročníkov
v triedach sú:
1. ročník 2 triedy
35 žiakov
2. ročník 2 triedy
35 žiakov
3. ročník 2 triedy
35 žiakov
4. ročník 2 triedy
36 žiakov
5. ročník 2 triedy
43 žiakov
6. ročník 2 triedy
36 žiakov
7. ročník 2 triedy
40 žiakov
8. ročník 2 triedy
43 žiakov
9. ročník 2 triedy
39 žiakov
Materskú školu navštevuje 75 detí
a ich
výučbu
a bezpečie
zabezpečujú 6 učitelia v dvoch
objektoch. Okrem toho v MŠ pracujú
2 upratovačky, 1 kurič, 3 kuchárky a 1
vedúca jedálne.

Odvoz odpadu
Komunálny odpad - každý druhý
utorok
1. marec
15. marec
29. marec
Triedený komunálny odpad - tretí
štvrtok v mesiaci
16. marec

V roku 2005 sa narodili
17.1.
27.1.
29.1.
10.2.
13.2.
2.3.
17.2.
30.3.
4.4.
5.4.
28.4.
30.4.
18.5.
25.5.
25.5.
27.5.
6.6.
10.8.
2.9.
28.8.
1.9.
15.9.
10.9.
17.10.
22.10.
21.11
6.12.
20.12.
28.12.
28.12.

Aneta Cíbová
Sebastián Bačár
Sebastián Klocáň
Miroslava Trhančíková
Anna Dikošová
Alex Drevenák
Matej Koša
Marek Dikoš
Šimon Srneček
Barbora Pešková
Nikolas Kubo
Filip Stanco
Aneta Samcová
Jakub Melo
Jakub Martinček
Michal Cvacho
Zuzana Omesová
Timotej Androvič
Simona Melová
Francesco Mancini
Denis Židek
Michaela Samcová
Jakub Beháň
Jozef Kern
Patrik Kubo
Michal Sklenka
Božena Šmidová
Elena Kazimírová
Benjamín Ilovský
Nathalie Stopa

Závereèný úèet OPS Streèno za rok 2005
Hlavná činnos
VÝNOSY ................................ 7.208 tis.
NÁKLADY .............................. 6.786 tis.
ZISK ............................................ 422 tis.

Podnikanie
VÝNOSY ................................ 2 403
NÁKLADY .............................. 2 311
DAŇ ............................................... 18
ZISK ............................................... 74

tis.
tis.
tis.
tis.

V roku 2005 zomreli
16.1.
25.1.
29.1.
30.1.
3.2.
3.2.
23.2.
4.4.
26.5.
30.5.
5.6.
18.6.
27.6.
9.7.
16.7.
18.7.
20.8.
18.9.
6.10.
28.10.
22.11.
27.11.
8.12.
13.12.

Valéria Trhančíková
Anna Hriníková
Štefan Gallo
Jozef Andel
Vincent Klocáň
Alžbeta Melová
Milan Drevenák
Žofia Repáňová
udovít Kysela
Janka Tojčíková
Anna Klocáňová
Žofia Piovarčiová
Ferdinand Trnovec
Ján Zajac
Pavlína Repáňová
Viliam Staš
Juraj Tavač
Vojtech Vojvoda
Vilma Stehlíková
Peter Melo
Ing. Štefan Trhančík
Pavol Bukovinský
Pavol Luscon
Mária Obertová

64
94
87
83
84
79
53
83
68
73
83
91
54
63
98
25
84
74
75
93
68
50
81
68

Najstarší občania obce
96 rokov
Mária Ilovská, Jozef Klimo
94 rokov
Karolína Andelová, Ondrej Beháň
93 rokov
Eva Albrechtová
91 rokov
Žofia Chudíková, Jozefína Melová

Uzavreli manžestvo
22.1.
Jozef Zrelica - Miloslava Lipovčanová
29.1.
Peter Prieložný - Ivana Mičíková
5.2.
Peter Kazimír - Mariana Tavačová
2.4.
Stanislav Androvič - Iveta Macáková
30.4.
Peter Kováč - Zita Melová
4.6.
Tomas Mancini - Mária Kadašiová
3.9.
Samuel Zajac - Monika Celláryová
10.9.
Juraj Belička - Zuzana Vitásková
17.9.
Miroslav Cabada - Júlia Oravcová
24.9.
Milan Piovarči - Petra Tarabová

4. STRANA

1/2006
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Lyžiarsky výcvik

Pod odborným vedením Ing. M.
Balcara sa uskutočnila úspešná
strelecká sú až, ktorá si získava čoraz
väčší počet priaznivcov z radov
našich detí.
Najlepší strelci : jednotlivci
1. miesto Galadík Michal
2. miesto Rajniak Štefan
3. miesto Oberta Michal
Najlepší strelci: družstvá
A
1.
1. Slováček Martin
2.
2. Andel Lukáš
3.
3. Samcová Katka
B
1.
1. Galadík Michal
2.
2. Balcár Samuel
3.
3. Muchová Katka
C
1.
1. Oberta Michal
2.
2. Pivovarči ubomír
3.
3. Galadíková Veronika

za krásneho počasia
a v malebnej prírode
V dňoch od 9.2. 2006 do 15.2.
2006 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik
na Ostredku, ktorého sa úspešne
zúčastnili žiaci 7. ročníka našej
školy. Pod vedením lyžiarskych
inštruktorov a pedagógov si
osvojili nové zručnosti v lyžovaní
alebo zdokonalili svoje schopnosti
v tomto nádhernom športe. Ve ká
v aka
patrí
ochotným
inštruktorom a priaznivcom tohto
športu najmä Mgr. M. Kišoňovej,
V. Kanderkovej, P. Bukovinskému,
J. Janusovi, I. Melovi, R. Obertovi,
J. Obertovi a R. Obertovi.
V závere výcviku sa konali
preteky, kde si žiaci zmerali svoje
sily, a tí najlepší sa postavili na
stupne ví azov. Nechýbal ani
skvelý guláš od majstra kuchára.
riadite ka ZŠ

Ve konočné sviatky sú ústredné
sviatky kres anov. Tvoria celé jadro
a silu kres anstva. To spočíva v smrti
a oslave vzkrieseného Krista. Účas na
tomto tajomstve získava človek
zjednotením
s Kristom
prostredníctvom krstu. Pôstne
obdobie je vlastne prípravou na
obnovu krstu počas Ve kej noci. Je
príhodným obdobím na obnovenie
chápania kres anského života ako
ve kého putovania do Otcovho domu.
Začiatok pôstu je pre nás výzvou
k obráteniu a správnemu chápaniu
Evanjelia. Predovšetkým by sme mali
pochopi , že Boh nie je taký, ako sme
my. Je láskavý milosrdný. Nie je taký,
ako sme neraz presvedčení: že trestá,
že
je
nespokojný,
tvrdý,
pomstychtivý... Naopak. Jeho láska sa
nám ponúka. Otvára nám náruč. Naše
pokánie má silu práve vo ve kej láske,
nádeji a dôvere k Bohu. Vo svetle
týchto cností sa treba vydáva na ceste
k Nemu. Konkrétnymi krokmi na tejto
ceste sú: modlitba, pôst, zmierenie,
skutky dobra, almužna.
Modlitbou sa dôverne zbližujeme
s Bohom. Je príležitos ou preskúma
a prebra s Pánom všetko dôležité
v našom živote. Je prejavom našej
lásky k blížnemu, ke sa modlíme za
druhých. Ke sa modlíme, mali by
sme sa otvori Bohu naplno, tak, ako
to len dokážeme. Človek by sa mal
uči umeniu počúva Boha. Musí ís

spôsob modlitby, ktorý pomáha
najviac. Modlitba je oporou, ktorá
pomáha udrža naše srdce a myse
pozdvihnuté a otvorené Bohu.
Modlime sa teda tak, ako sa vieme
modli , nie ako sa nevieme. Vzorom
a učite om modlitby je nám Ježiš
Kristus. Jeho skúsenos predchádza,
sprevádza a dodáva vážnos jeho
učeniu. Svojou božskou pedagogikou
podnietil túžbu apoštolov, ke prosili:
„Pane, nauč nás modli sa!“ Modlitba
sa nachádza v strede Kristovho
Ve konočného tajomstva, ktoré
prežíva Cirkev a každý kres an
v samotnom strede tohto tajomstva.
Apoštol Pavol nás pozýva k tomu,
„aby sme mali rovnaké zmýš anie ako
Kristus:“ Toto pozvanie sa spája
s prežívaním
Ve konočného
tajomstva. Vyjadruje vedomú, hlbokú
a zrete nú, pretrpenú skúsenos
putovania životom, viazanú vždy na
Otca, od ktorého pochádza, ktorého
počúva a k nemu kráča Kristus Pán.
Ide o udskú i božskú zanietenos
Krista vyjadrenú v jeho modlitbe.
Evanjeliá nám ukazujú dôležitos
modlitby v Kristovom živote. Bola jeho
každodennou súčas ou. Jeho život
bol nepretržitou modlitbou. Aj my
sme povolaní na rovnaké zmýš anie,
aby sme boli ponorení do podobnej
skúsenosti: modlitby ako vz ahu
k Otcovi.
AM

Strelecká sú až

Modlitba
o úplné stretnutie osôb. V rozhovore
s Bohom odha ujeme svoje pravé ja.
Musíme hovori Bohu pravdu. Pravdu
o svojich myšlienkach, žiadostiach,
pocitoch, túžbach..., nech sú
akéko vek. Teda naša komunikácia
musí by čestná. Pretvárka, zbožné
klišé, tu nemá miesto.
Pri komunikácii s Bohom v modlitbe
zapájame svoju myse , do ktorej
môže Boh vloži nové myšlienky,
môže ju osvieti . Pri modlitbe sa Boh
dotýka nášho srdca a posilňuje nás
v láske. Boh zasahuje naše cítenie,
pocity. Impulz jeho milosti môžeme
prija
v našej
predstavivosti
a stimulácii pamäte a intuície.
Vzájomným pôsobením postupne
poznávame Boha aj seba. Vraví sa, že
skutočná chyba je tá, z ktorej sa
nepoučíme. A práve Boh nás chce
ochráni pred opakovaním rovnakých
chýb. Dobrá modlitba nás postupne
privedie k jasnejšiemu a vernejšiemu
obrazu Boha a poznaniu a láske
k blížnemu.
udia sa často pýtajú, ako sa modli .
Pán Ježiš nás učil modli sa. Naučil
nás Otče náš... Presne takto chce, aby
sme sa prihovárali Otcovi. Kres an
pozná modlitby Verím v Boha, Anjel
Pána, Zdravas, Mária, Anjel Boží,
strážca môj... Dôležité je používa taký
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Milí priatelia!

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Miriama Tarabová 5.A

TRAMPOTY
MALIARA FIALKU
Čo sa to len zase stalo?
Fialovej farby nikde nezostalo.
Ako ten maliar Fialkový
dokončí obraz slivkový?
Slivky plačú srdcervúce:
“Prosíme si farby viacej.”
Fialky plačú na lúčke:
“Bez farby sme bielučké.”
Kde sa tá fialová podela?
Že by tu býva nechcela?
Podarilo sa vyrieši túto záhadu
maliarovi Fialkovému, tak veru.
Ve mi dlho premýš al,
nakoniec červenú s modrou
premiešal.
Tak mal maliar Fialkový
fialovej za hrniec, a to za celý!

O FIALOVEJ FARBE
Za siedmimi horami, šiestimi
dolinami a piatimi riekami bola krásna
krajina. Volala sa Farbulienka. Pýtate
sa, prečo Farbulienka? No predsa
preto, lebo v nej boli všetky farby
sveta. Teda, okrem fialovej.
Jedného dňa sa modrá a červená
farba hrali na naháňačku. Modrá si
však nevšimla kameň, ktorý bol pred
ňou a padla. Narazila však do červenej
farby. Z každej z nich vyprskla kvapka
farby. Spojili sa a vznikla fialová. Všetky
farby boli rady, že ju majú medzi
sebou. Odvtedy býva aj fialová v
krajine Farbulienka. Aj dúha bola rada,
že jej pribudla fialová farba. Kvety už
neboli len červené, žlté a modré, ale
aj fialové fialky. Nakoniec zazvonil
fialový zvonec a rozprávky je koniec.
Martina Klocáňová 5.A

Opä otvárame dvere do ríše farieb.
V tomto čísle chceme hlbšie spozna
ve mi silnú, až mystickú farbu. Čaká
nás fialová. Čo o nej vieme?
Je ve mi silná. Tapeta s úplne čistou,
sýtou fialovou farbou by pre nás
musela by akousi neznesite nou
prítomnos ou. Preto sa používa iba v
zmiernenom a svetlejšom odtieni na
malých plochách. Napríklad na odeve
ako stuha, kde vyniká jej zvláštne
lilavé čaro.
Fialová farba vzniká spojením dvoch
základných farieb, červenej a modrej.
Modrá farba „má rada“ výšku, hĺbku
a dia ku, teda prináša niečo, čo nás
ahá von z oblasti udského. Napríklad
more a nebo vidíme ako modré, hoci
nie sú modré (voda a vzduch sú číre).
Sú to oblasti, kde je tma prestúpená
svetlom.
Naopak
červenú
nachádzame viac „vo vnútri“ ako
skoncentrovaný a energický živel.
Jeho archetypom je malá a
ohraničená krvinka, vybavená vô ou
predra sa z kosti do krvného riečiš a.
Ak
postavíme
oproti
sebe
bezhraničný pokoj a ohraničenú
aktivitu, ak spojíme nezlučite né,
objaví sa zázrak... fialová.
Fialová je vo farebnom spektre
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postavená oproti žltej. Môžeme si
urobi pokus: ak sa budeme pozera
do slnka a potom zrak prenesieme na
bielu plochu, oko, ktoré nechce by
obklopené jedinou totálnou farbou, si
vytvorí protipól žltej: fialovú. Nie je to
fyzická, ale svetelná farba, ktorá má
nádhernú svetlos i sýtos zároveň.
Na sakrálnej ikonografii vidíme, že
odevy, obzvláš plášte svätých sú z
vonkajšej strany modré a z vnútornej
červené (niekedy naopak). V žiadnom
prípade nejde o náhodu. Červená má
v sebe niečo, čo mieri k nám, modrá
od nás smeruje preč, akoby nás
opúš ala. Obidve farby podvedome
vnímame ako spojené, ako nádych a
výdych, ako harmonizujúce pocity v
našej duši...
V psychológii človeka vládne
neustále úsilie o rovnováhu: aktivitu
a oddych. Iba v harmónii protikladov
vzniká duševne vyrovnaný človek:
činný a zároveň pokojný.
Fialovú si ako symbol vybralo i
duchovenstvo. Ak červená zadrží
samu seba, objaví sa ametystová —
symbol obety. Tmavofialová je preto
farbou Ve kej noci.
Prajeme Vám, milí čitatelia, aby Vaše
dni boli naplnené tvorivým pokojom.
om
Radka Štadániová, Oliver Šupej 7.B

SMUTNÁ FIALKA
V jednom lesíku žila malá fialka. Mala
ve a kamarátov, vždy jej bolo veselo.
No raz večer išiel okolo zajko Hopko.
Skákal sem a tam a nevšimol si, že
skočil fialke na fialovú sukničku. Fialka
plakala v lesnom kútiku tak hlasno,
že ju začula jej dobrá kamarátka
veverička Smejka. Rýchlo sa za ňou
poponáh ala a spýtala sa jej: “Čo sa ti
stalo?”
“Zajko mi stúpil na sukničku,”
fňukala.
Veverička Smejka vybrala fialku zo
zeme a odniesla ju k pánovi
Múdremu, ktorý býval ne aleko.
Zaklopala na dvere, položila ju tam a
odišla.
Pán Múdry otvoril dvere a uvidel
fialku s roztrhanou sukienkou. Zobral
ju do záhrady, lopatkou vykopal
jamku, položil do nej kvietok, polial
krhličkou, a staral sa o ňu, aby bola
ešte krajšia ako predtým.
Kamaráti ju chodili pozera , hrali sa
s ňou a ona bola ve mi š astná.
Natálka Kubičková 5.A

FIALOVÉ FIALKY
Fialové fialky
rozváňajú do dia ky.
Rozváňajú úplne všade,
v sade i na záhrade.
Fialka, to je krásny kvet,
očarila celý svet.
Fialky, to sú krásne kvety,
očarili najmä deti.
Fialky krásne voňajú,
od Váhu až k Dunaju.
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FIALOVÁ RUŽA
Žila raz fialová ruža. Bola krásna, no
každá ruža sa jej vysmievala, že je
fialová. Ružu to ve mi trápilo, tak sa
vybrala do sveta. Kam sa pohla, tam sa
jej smiali. Ke videla, ako sa jej smejú,
tak sa rozhodla nájs matku Prírodu a
spýta sa jej, prečo je fialová a nie radšej
červená. Túlala sa horami, až zašla
príliš aleko. Rozmýš ala, kade má ís .
Išla rovno tam, kde vietor fúkal.
Po ceste stretla motý a. Povedala mu,
že ide za matkou Prírodou. On jej
povedal, že ide správnym smerom.
Po akovala mu a išla preč, ke jej
povedal, že je najkrajšia ruža, akú kedy
videl. Ruža bola š astná, že jej niekto
povedal, že je krásna. Išla teda rovno,
až natrafila na pekný domček so
záhradkou plnou všelijakých ruží. Bola
š astná, že sú tam aj fialové. Zaklopala
na dvere a vošla dnu. Matka Príroda sa
jej opýtala, prečo prišla. Začala jej
rozpráva o tom, ako sa jej posmievajú.
Príroda jej povedala, že krajšej ruže na
zemi niet. „A keby sa ti posmievali, nič
si z toho nerob. Keby boli fialové, tak
by ináč rozprávali.“ Matka Príroda jej
poradila, čo má robi . Po ceste domov
sa jej znova posmievali. Nič si z toho
nerobila. Ke prišla domov, ruže
kričali, že ide fialová ruža. Ona im
odpovedala: „ Som taká, akú ma
stvorili.“ Nato sa všetky ruže otočili a
fialová ruža sa vrátila na miesto. Žila
tam dlho s kamarátkami, s ktorými sa
udobrila.
Simona Zrelicová 7.B

FIALOVÝ SVETER
Veronika Dikošová 8.B
Vo výklade sveter fialový
hne si moje srdce uloví.
K nemu lila top,
a budem tip — top.

O FIALOVEJ MACHU KE
Bola raz jedna krajina. Žili v nej žaby, vtáky, rástla tam tráva a kvety. Raz do
tejto krajiny zavítala machu ka. Všetci sa divili, čo je to za zvláštna farba...
Pýtali sa: “Kto si?” Machu ka odpovedala: “Som fialová machu ka.” Zvieratá a
vtáčiky ju prosili: “Daj do našej krajiny vzácnu farbu.” Machu ka im povedala:
“Ešte si to rozmyslím.” Ale oni ju na alej prosili, a tak im odpovedala: “O
týždeň prídem.” A zmizla. Všetci sa divili, no machu ka o týždeň naozaj
prišla. Vystrela svoje rúčky a vytvorila fialky. Všetci sa potešili. Machu ka
povedala: “O týždeň prídem zas.” A zase slovo dodržala. Práve vtedy prišla
do krajiny mladá pani učite a, celá v bielom. Machu ka premenila jej šaty na
fialové. Takto to išlo asi desa týždňov. Odvtedy si v tejto krajine žijú všetci
š astne. A viete ako sa odv ačili fialovej machu ke? Dali jej po kúsku z každej
farby a už nebola fialová, ale farebná machu ka.
Zuzka Brezániová 5.A

V rámci krúžkovej činnosti v našej
škole, sa venuje Otília Kadašiová krúžku
šikovných rúk. Devä deti ju pravidelne
navštevuje u nej doma, kde sa učia
drôtova a tka . Najmenší prváčikovia
robia len jednoduché šprirály z drôtu,
no staršie deti si už utkali aj vlastné
tašky a jednoduché koberčeky.

FIALOVÁ
Jedného krásneho dňa si vykračuje modrá farba po trhovisku. Píska si do
kroku a obzerá vyložené veci v stánkoch. Ako tak ide, nedáva pozor a
zrazí sa s červenou. Tej vypadne z rúk všetko, čo mala nakúpené. Modrá
jej to pomáha zbiera a ospravedlňuje sa červenej. Zrazu sa ich poh ady
stretli. Pocítili to, čo ešte nikdy predtým. Začali sa stretáva a o pár mesiacov
bola svadba. Počas svadobnej noci vzniklo niečo, čo sa doteraz ešte nestalo.
Vznikol nový druh farby. Rodičia nevedeli, ako ju majú nazva . Nazvali ju
Nofa (nová farba).
Ke Nofa začala chodi do školy, ostatné farby sa jej smiali, že je mutant,
bastard a jej rodičia sú obyčajní podivíni. Nofa celé svoje detstvo znášala
urážky a posmešky. Ke vyštudovala vysokú školu, stala sa právničkou a
bola bohatá. Vtedy jej závideli ostatní, čo to dotiahli maximálne na murára.
Nofa si začala vymýš a nové meno. Vedela, že je nový druh farby, a tak by
mala ma skutočné meno. Rozmýšlala, rozmýš ala, až na sklonku života na
to prišla. Na smrte nej posteli povedala: “Som fialová!” a potom poslednýkrát
vydýchla.
Jozef Mintách 8.B

FIALOVÉ OKULIARE
Janka oslavovala ôsme narodeniny,
ke dostala od tety zvláštne slnečné
okuliare. Rám aj sklá boli celkom
fialové. Janka bola ve mi nadšená. V
nede u cez poludnie išla na
prechádzku na lúku. Veselo šantila,
skákala a radovala sa. Potom si
spomenula na svoje fialové okuliare.
Vytiahla ich z vrecka a nasadila ich
na oči. A čo nevidela?
Slnko, tráva, stromy, aj ich kôra všetko bolo fialové. Obloha bola ako
nádherne vyma ovaný strop
katedrály. Janka si obzerala svoje šaty,
ktoré boli predtým biele, a bola
smutná, že ke si zloží okuliare,
všetka fialová zmizne. Zrazu uvidela
obrovského fialového motý a. Ke si
zložila okuliare, opä uvidela známu
krajinu, ale motý zostal rovnako
fialový.
“Aké je pekné, ke je niečo
farebné,” zasmiala sa a utekala za ním
dole vŕškom.
Dominika Moravčíková 8.B
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edysi dávno, ke obec Strečno
bola len osada a mala pár
domčekov postavených na brehu rieky
Váh, žil na Javorine pustovník menom
Pavol. udia z osady chodili za ním pre
najrozličnejšie liečivé byliny, ke
potrebovali pomôc v chorobe. V malej
jaskyni, či skôr jame s otvorom na
východ, tesne pod vrcholom, žil
pustovník mnoho rokov. Celé dni sa
venoval
zberu
liečivých
rastlín, modlitbám a za svoje bylinky
dostával od udí na oplátku chlieb,
zemiaky i skromné oblečenie.
Pustovník bol so svojím životom
spokojný a blahodarným účinkom jeho
liečivých rastlín sa tešili aj poddaní zo
Strečna i okolia. Vnútorná vyrovnanos
a zdravie udí začalo kla oči majite ovi
drevenej pevnosti postavenej na kopci
zvanom Zvonica. Ten si svoje obydlie
postavil na mieste starej hlásnej
zvonice, ktorú dal zrovna zo zemou
Pán Zubojed sem prišiel z dolnej zeme
a obec dostal ako dar od krá a za
zásluhy v urputných bojoch.
-Takto to by nemôže. Ja som asi na
tých mojich poddaných moc dobrý.
Ve sú spokojní, zdraví a veselí.povedal si raz večer Zubojed, ke
pozeral z vrchu do dvorov dreveníc,
odkia bolo poču smiech detí
a dospelých.
-Mico, Mico, kde si, po sem,- zakričal
pán na svojho jednookého sluhu . —
Pozri, ako sú tí tam dolu spokojní. Asi
majú nízke dane a málo pre mňa
robotujú... Dane platia pod a
krá ovského nariadenia a hláv v každej
rodine-, odpovedal Mico.
Tak si vymyslíme iné dane. Rozmýš aj
aj ty, na čo nosíš tu hlúpu hlavu na krku.
Prečo sú tí udia takí spokojní? Zisti to
a hne -...Mica nebolo treba dvakrát
posiela do osady.. Zah adel sa do
Hanky bývajúcej ne aleko mýtnice. Tá
však od neho bočila, len čo ho zočila.
Prvá Micova cesta viedla do hlinenej
krčmičky, ktorá bola väčšinou prázdna.
Na večer tam však chodievali chlapi na
kus reči s nocujúcimi pltníkmi.
-Čo si dáš Mico? , chme ovú polievku
alebo pálenku? Jedno aj druhé-,
rozkázal si pri pulte, za ktorým
obsluhoval krčmár Jaoachim. Pri druhej
runde piva s pálenkou si všimol, že
domáci pijú s pltníkmi pálenku, ale tá
bola akosi zakalená.
-Krčmár, čo to tí chlapi pijú? Čo hádam
nebudeš pi to, čo tí chudáci? Čo to je?
Obyčajná pálenka, miešanú s bylinkami,
ktoré si nosia od pustovníka Pavla. Daj,
sprobujem aj ja... Bŕŕ... hm, dobrá-...
Zareagoval Mico. Ešte jednu. Po chvíli
začal Mico cíti v žalúdku príjemné

teplo a v hlave sa mu začalo
rozjasnieva . Akoby triezvel od pred
tým vypitého alkoholu. Zlepšil sa mu aj
zrak. Zo zázračnej pálenky si dal
načerpa aj do hlineného krčaha a už
aj s nim utekal za Zubojedom. Pán môj,
už to mám, tu je ich tajomstvo zdravia
a spokojnosti. Čo reveš? Čo, táto kalná
voda?... Však oprobujte- Mico nečakal
a už ulieval pálenku do hlinených
pohárikov. Po jej vypití striaslo aj
Zubojeda, no druhý pohárik mu už
zachutil a nakoniec vypil celý džbán.
-Čo to za čudo? Ve nie som vôbec
opitý a ako sa len dobre cítim- Tešil
a smial sa Zubojed. — Tak hovoríš, že
sú v tom bylinky od toho pustovníka.
Hne zajtra sa za nim
vyberieme, ve
aj on nám musí
plati dane.
Však mu
i c h

PUSTOVNÍK
Z JAVORINY
Pavol Ďurčo
vyrúbeme ako sa patrí.Ako povedal, tak aj ráno bolo. Hne
po východe slnka vystrojili koňa, na
ktorý vyliezol Zubojed a Mico musel
popri ňom kráča peši. Neprišli však
aleko. Po včerajšej pitke, ke liečivú
pálenku museli zapíja ešte starým,
skysnutým vínom, ich prvá zástavka
bola v krčme u Joachima. Bylinkovej
pálenky však nebolo, lebo chlapi ich len
to ko doniesli a dali na pár dní moči ,
ko ko mysleli, že im vydrží u krčmára.
No ke
deň pred tým pálenku
v demižóne odniesol Mico svojmu
pánovi, nebolo čo pi . Neostalo nič, len
smäd zahna nieko kými džbánmi piva.
-Hádam pôjdeme, nech toho
pustovníka nájdeme a opýtame sa ho
na tie bylinky-, zavelil Zubojed. Na cestu
si pribalili ešte dva džbány vína a vybrali
sa hore do doliny okolo potoka, kde na
jeho konci sa prameň strácal a kde mal
ži pustovník.
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Slnko už začalo pripeka a Zubojed
s Micom začali v hlavách cíti vypitý
alkohol. Začalo im v hrdle vysycha a
hlásil sa aj hlad. — Dajme si z toho vína, načal Mico. Zastali aj odpili z demižóna
po riadnom glgu. Tak posilnený a aj
pripití a upotení prišli k pustovníkovmu
obydliu. Toho tu však nebolo. —Však
vojdime dnu, ve je otvorené-, a už aj
Zubojed odhŕňa plachtu zavesenú na
vchode a je v jedinej miestnosti, v ktorej
žil pustovník. Voňalo to tu po bylinkách.
—Pozrime, či tu nemá niečo pod zub
a možno nájdeme aj to, čo h adáme. —
Po chvíli našli nieko ko kúskov suchého
chleba a džbán s medom. Dajme si
aspoň to, ke tu mäsa nemá-, nedá sa
núka Mico a už si natiera drevenou
lyžicou med na chlieb.
Bylinky boli povešané okolo steny
v plátených vrecúškach. Začali k nim
privoniava , no ažko vedeli zisti , ktorá
bude asi tá pravá. Začali ich teda
strháva zo steny a vyhadzova ich von,
pred obydlie.
-Skúsme namoči niektorú do vína-,
napadlo Zubojeda. Víno rozliali do
misky vydlabanej z dreva a už aj do nej
ukladali prvú bylinku. No chute to
nemalo žiadnej, a tak pridali alšie.
Nakoniec víno zlostne vyliali. —Škoda
toho vína, teraz nám bude chýba -,
zaštikútalo sa Micovi.-, aha ho, už ide,a ukázal medzi stromy na blížiaceho sa
mnícha.
No konečne že ideš-, aspoň nám dáš
tie zázračné bylinky-, zakričal na
mnícha Zubojed. —Vitajte bratia, oslovil
ich skromne mních. —Akí sme ti bratia,
dávaj sem byliny... Aké a na čo by vám
mali pomôc ? Chcem by taký zdravý
a spokojný ako udia z osady, ktorým
ich dávaš-, rozkazovačne zavelil
Zubojed. — Jój, tie, tých je všade dos ,
aj na vašom kopci Zvonica ich nájdete
na každom kroku... Ja ti dám robi si
z nás posmech, nože Mico nauč ho
trochu o slušnosti trstenicou.Pripitému Micovi nebolo treba dvakrát
a už aj sa ohnal po mníchovi. Ten takú
zlobu od udí nečakal, neuhol sa
a trstenica ho zasiahla na hlave od nosa
cez spánky až na zátylok. Mních spadol
omráčený na zem a z rany mu začala
vyteka prúdom krv. — No Mico, to si
tomu dal, ve si ho zabil, mal si ho len
tak trochu pohladi ... Takto nám už nič
nepovie. Skús ho prebra ... Darmo ním
Mico triasol, prebra sa mu ho
nepodarilo, aj ke mních dýchal. —
Musíme zahladi stopy, aby nevedeli, že
sme to boli my... Vypá me mu tú dieru,
nech si udia myslia, že tu boli zbojníci, navrhol Mico a už vy ahuje kreslo
ª8. strana
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PUSTOVNÍK Z JAVORINY
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a prikladá ho k machu sušiacemu sa
okolo obydlia. Byliny zbĺkli ve mi rýchlo
a od nich sa chytilo aj celé mníchove
obydlie. Toho nechali leža na zemi
zaliateho v krvi a rýchlo utekali z miesta
preč. —Necho me dolu dolinou, ale
prejdime cez kopec do Turca a vrátime
sa domov až zajtra a povieme, že sme
boli tam u známych,- napadlo
Zubojeda.
Ako povedal, tak aj urobili. Pustovníka
Pavla našli udia až podvečer, ke si
v osade všimli, že tam, kde mal svoje
bývanie, stúpa k oblohe dym. Vybrali sa
tam a našli ho tam pri tlejúcom obydlí,
dokrvaveného a takého v bezvedomí
ho zniesli do osady. Až neskoro v noci
sa ho podarilo ako tak prebra , a to aj
v aka bylinkám, ktoré u om dal na
liečenie. Rozpráva sa mu však nedalo.
Na otázky udí niečo odpovedal, no
ažko bolo rozumie tomu, čo hovorí.
Na druhý deň prikázal, aby ho vyniesli
do brehu Zvonice. Tam ukazoval, ktoré
bylinky mu majú odtrhnú . V osade si
z nich dal uvari odvar a ten pil. K obedu
už sa mu vrátila reč, a tak sa udia
dozvedeli, kto mu urobil to zlo. Práve,
ke sa dal vynies cez prašnú cestu
k Váhu, všetci zbadali ako sa po nej ide
Zubojed so svojím sluhom. —Čo sa tu
deje?-, opýtal sa udí, akoby nevedel.
udia mlčali. Akosi len poveda pravdu
si nikto netrúfal, lebo tú mali v tom čase
vždy len páni. Pustovník Pavol však
prehovoril.
-To vy ste ma dokaličili, to vy za to
budete trpie ... Čo ty chudák sa nám
budeš vyhráža ? Za to pôjdeš do klady
a do maštale medzi dobytok u mňa na
Zvonici,- zastrájal sa spupne Zubojed.
—Ja už nikam nepôjdem a cítim, že už
len tam, odkia niet návratu. Na vašej
Zvonici však už nikdy nebudú rás
liečivé rastliny a nevyrastie tam ani
žiadny strom a tie tam začnú rás až
vtedy, ke
udia zabudnú na liečivé
účinky bylín, ktoré dnes poznám ja.Len čo tak pustovník dopovedal, oči
zatvoril a naposledy vydýchol. Zubojed
sa na chví u pre akol, no nie na dlho.
Vedel, že sa mu nič sta nemôže
a spravodlivosti sa udia len tak ahko
nedovolajú. Ako pustovník Pavol
povedal, tak sa stalo. Na Zvonici rástli
len tie najjednoduchšie rastliny
a stromy sa tam nikdy neujali. Bu
vyschli, alebo zhoreli spolu so suchou
trávou. Prvé stromy sa na úbočiach
chytili až po stáročiach, ke
udia
zabudli na účinok liečivých bylín, ktoré
im dávali zdravie a spokojnos .

SAMI ROZHODNITE, KOMU
POMÔŽU 2% Z VAŠEJ DANE
Tak ako minulý rok, aj tento rok
daňovník po zaplatení dane
z príjmov fyzických alebo
právnických osôb je oprávnený
vyhlási v daňovom priznaní
v lehote na podanie daňového
priznania alebo vo vyhlásení,
predloženému
miestne
príslušnému správcovi dane do 30.
apríla po skončení zdaňovacieho
obdobia, ak ide o daňovníka,
ktorému zamestnávate , ktorý je
platite om dane vykonal ročné
zúčtovanie,
že
suma
zodpovedajúca 2% zaplatenej dane
sa má poukáza ním určenej
právnickej osobe, pričom táto
suma nie je nižšia ako 20,00 Sk, ak
daňovník je fyzická osoba a 250,00
Sk, ak daňovník je právnická osoba.
Ak ste sa ešte nerozhodli a chcete
podpori rozvoj mládežníckeho
futbalu v Strečne, môžete tieto 2%
darova FUTBALOVÉMU KLUBU
STREČNO
IČO: 69400606
Právna
forma — nezisková organizácia.
Tlačivo si môžete vyzdvihnú
u členov výboru FK a trénerov
mužstiev alebo stiahnu z internetu
www.rozhodni.sk.
Všetkým, ktorí sa nám rozhodnú
darova 2%, akujeme.

Založenie miestneho
kultúrneho strediska
« 1. strana

činnos bude vedenie internetu,
ktorý bude prístupný pre všetkých
občanov. Stredisko bude riadi aj
miestnu knižnicu, kde bude
organizova stretnutia so zaujímavými
u mi. Organizova tiež bude
návštevy hostí v obci a rôzne
významné výročia a podujatia.
Zastupite stvo zároveň schválilo, že
kultúrne a osvetové stredisko v obci
bude vies Pavol Ďurčo ml., ktorého
väčšina občanov obce pozná ako
novinára a fotografa, ktorý obec
Strečno dlhé roky propaguje
v novinách a časopisoch. Dlhé roky
robil novinára v rôznych médiách
a posledných sedem rokov je
fotoreportérom Tlačovej agentúry SR.
Svoju činnos by malo kultúrne
stredisko postupne rozbehnú
v mesiacoch apríl - máj.
-pd-

Lyžiarske preteky
Lyžiarsky oddiel Javorina, tak ako po
iné roky, ke to počasie dovo uje a je
dostatok snehu, usporiadal dňa 19.
februára 2006 lyžiarske preteky
v areáli lyžiarskeho strediska na
Ostredku.
Na štart sa postavilo 30 pretekárov.

Výsledky:
Mladšie žiačky:
1. Aneta Kubičková
2. Nela Samcová
3. Diana Obertová
Mladší žiaci:
1. Filip Bohačiak
2. Matej Taraba
3. Marek Vostárek
Staršie žiačky:
1. Nikola Štadániová
2 Dominika Tavačová
Starší žiaci:
1. Štefan Rajniak
2. Michal Oberta
3. Filip Oberta
Juniorky:
1. Radoslava Bukovinská
2. Veronika Palubjaková
Ženy:
1. Andrea Kubíková
2. Alena Ďurčová
3. Iveta Ďurčová
Muži do 40 rokov:
1. ubomír Belko
2. Roman Martinka
3. Roman Palubjak
Muži nad 40 rokov:
1. Pavol Bukovinský
2. Braňo Oberta
3. Štefan Palubjak
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Práve náš región a v jednom prípade
priamo aj naša obec sa stali predmetom
záujmu kórejských investorov.
V súčasnosti prebieha intenzívna
výstavba závodu KIA v Tepličke nad
Váhom a závodu Dong Hee v Strečne,
ktorého výrobný program pozostáva
z komponentov pre túto svetoznámu
automobilku. Začíname si zvyka na
prítomnos Kórejčanov, ktorí sú iba
čas ou z tých, ktorí k nám prídu
v etapách prípravy výroby a budú
prakticky stále počas produkcie až 1000
áut denne. Táto by mala zača
v priebehu budúceho roka. Zaujíma
nás, i ke priamo nezúčastnených, čo
sú to za udia, odkia prichádzajú, ale
predovšetkým sa o nich zaujímame
preto, lebo vytvoria nieko ko tisíc
pracovných miest..
Južná Kórea je krajina, ktorej špecifiká
sa snažíme v základnej forme priblíži
z tohto dôvodu i našim čitate om.
Pretože sa to môže hodi nielen pre
získanie všeobecnej informovanosti, ale
mnohé otázky, na ktoré dá odpovede
možno i nasledujúci príspevok, sa
môžu vyskytnú pri bezprostrednom
kontakte s kórejskými odborníkmi
u nás, alebo niektorým pers-pektívnym
zamestnancom
umožní
po
konkurznom výbere lepšiu orientáciu
priamo na eventuálnej stáži v tejto
krajine.
Na území kórejského poloostrova v
súčasnosti existujú dva Kórejské štáty na severe Kórejská
udovodemokratická republika (Democratic
People’s Republic of Korea) a na juhu
Južná Kórea (Republic of Korea). Obe
Kórey majú spoločnú históriu, no
informácie sa budú týka južnej Kórey,
ktorá je pokračovaním pôvodnej Kórey.
Vznik:
15. augusta 1948
Rozloha: 98 479 km štvorcových
Územie:
Západné
a
južné
pobrežie je členité a lemuje ho
nieko ko tisíc malých ostrovov.
Polostrov sa zvažuje od východu na
západ. Na východe a stredom územia
sa v severo-južnom smere tiahnu
pohoria Tebeksan (1549 m n.m.) a
Sobeksan (1915 m n.m.). Obe pohoria
odde uje údolie rieky Raktong. Nadlhšie
rieky sú Nakdonggang (525 km) a
Hangang (514 km), ktorá tečie cez
hlavné mesto Soul. Najvyšší vrch je Halla
(1950 m n.m.) a týči sa na najväčšom
ostrove zvanom Čedžudo (1829 km2).
Pri pobreží Žltého mora sa tiahnu roviny
a pahorkatiny.
Podnebie: mierne, viac vnútrozemské ako prímorské, zima je mierna
a suchá, jar je krátka, často veterná, leto
s monzúnami, jeseň je dlhá a príjemná

Počet obyvate ov: 46 136 101 (2000)
Hustota - 472,6 obyvate ov na 1 km
Štátne zriadenie: republika
Hlavné mesto:
Soul
Mena:
1 won = 100 chonov
Hospodárstvo:
Po nohospodársko-priemyselná
krajina. Štát je na nerastné suroviny
chudobný. Tretinu elektrickej energie
dodávajú jadrové elektrárne. Vedúcim
priemyselným odvetvím je elektronika,
elektrotechnika, výroba lodí a áut. V
subtropickom podnebí sa pestuje
hlavne ryža, bavlník, sója, zemiaky a
tabak. Dôležitý je aj rybolov. Krajina
musí značnú čas potravín dováža .

Informácie
o Kórei
• História Kórey
Až do roku 1910 Kórea, napádaná
Číňanmi, Mongolmi, Mandžurmi a
Japoncami, úspešne odolávala
nestratiac svoje územie a ani kultúrnu
identitu, ke Japonsko získalo moc nad
Kóreou a anektovalo ju. Japonsko vládlo
Kórei ako svojej kolónii po dobu 35
rokov až po svoju porážku v 2. svetovej
vojne v roku 1945. Oslobodenie Kórey
sa datuje na 15. augusta 1945, ke
Kórejci boli stále zjednotení svojou
národnou identitou, no rozdelení na 2
časti pozdĺž 38. rovnobežky s.z.š.. Juh
bol pod vplyvom amerických a sever
pod vplyvom sovietskych vojsk. Toto
rozdelenie sa postupne z ideologických
a politických dôvodov prehlbovalo, čo
viedlo k založeniu Kórejskej
udovodemokratickej republiky na
severe poloostrova a krátko na to, 15.
augusta 1948, k založeniu Kórejskej
republiky. 25. júna 1950 K DR napadla
Južnú Kóreu, čo viedlo vzniku kórejskej
vojny. S pomocou 16 krajín OSN Južná
Kórea odolala invázii, ktorá sa 27. júla
1953 skončila prímerím a vytvorením
demilitarizovanej zóny na 38.
rovnobežke, ktorá doteraz rozde uje
kórejský poloostrov.
Po vojne to trvalo nejaký čas, kým sa
obnovila ekonomika, vytvorila určitá
stabilita a začal program rozvoja. Od
roku 1960 Kórea začala rozvíja a
modernizova svoju ekonomiku a
sústredila sa na export. V súčasnosti je
jednou
z
najrýchlejšie
industrializovanou a dôležitou
obchodnou krajinou na svete.
Až do polovice 80-tych rokov bola
Kórea pod autoritatívnou vládou. V roku
1987 sa začala formova demokracia vo
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všetkých oblastiach života.
• udia
Kórejčania sú neporovnate nou
etnickou a kultúrnou homogenitou
pochádzajúci
z
nieko kých
mongolských kmeňov a jazykové a
archeologické fakty poukazujú na ich
odlišnos od Číňanov a Japoncov.
Historické skúsenosti spravili Kórejcov
húževnatých a vysoko disciplinovaných
so silnou schopnos ou konkurova a
vzdorova . Povahou sú však štedrí a milí
so zmyslom pre humor, majú radi
hudbu a tanec. Tradične boli sociálne
vz ahy usmerňované konfuciánskym
systémom etiky, ktorý zdôrazňoval
hierarchické sociálne vz ahy, oddanos ,
prepracovanú etiketu, vlastenectvo a
mužskú domináciu. Rozšírená rodina
bola základom sociálneho a
ekonomického života a klasické
konfuciánske
vzdelanie
bolo
nevyhnutné pre postup.
Japonský kolonializmus, rozdelenie
krajiny, vojna, priemyselná revolúcia a
vplyv západného spôsobu života
spôsobili transformáciu tradičného
sociálneho systému. Zatia čo sociálna
príslušnos je stále spojená so
vzdelaním, postavením a majetkom, už
to nie je dedičné a sociálna vo nos je
ve ká, hlavne medzi narastajúcou
početnou
strednou
vrstvou
profesionálov,
priemyselných
manažérov a obchodníkov. Rodinné a
príbuzenské vz ahy sú stále ve mi silné
a oddanos a vlastenectvo sú oživujúce
sa hodnoty. Jednoduchá rodina značne
nahradila rozšírenú, trojgeneračnú
rodinu hlavne v mestách a ve ký počet
vzdelaných žien začína ma viac aktívnu
sociálnu úlohu ako v minulosti.
PA
ªdokonèenie nabudúce

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

Príjme
väèší poèet
pltníkov
Finanène zaujímavá
a sezónna pracovná príle•itos• pre
študentov, zmenárov, nezamestnaných a pod.
Predpoklady:
vek nad 18 rokov, dobrý zdravotný
stav, komunikatívnos•
Znalos• AJ, NJ vítaná
Info:
Tel.: 0907 196 999
Email: prvapltnicka@strecno.sk
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Zlý začiatok,
dobrý koniec ?
Veru s pevnou vierou splnenia slov
tohoto porekadla vstupujeme do
zimnej prípravy pre jarnú čas
futbalového ročníka 2005-6.Po zimnej
prestávke, aj ke pani zima nás ešte
stále otravuje alšími prídelmi snehu,
sa začala príprava na ažkú jarnú čas
majstrovských futbalových zápasov.
Naši žiačikovia ešte stále oddychujú,
príprava začne pod a slov trénerov
Juraja Ondáka a Petra Šupeja až v
mesiaci marec, nako ko im začne
sú až až 8.apríla. Dorastenci začali s
prípravou už teraz, im začína sú až
tak ako „A“čku 26.3.2006.Tréner Jaro
Hanuliak je s prípravou zatia
spokojný.
To už žia nemôžeme poveda o
zimnej príprave nášho „A“čka. Myslel
som si, že problémy, ktoré
sa objavili v závere jesennej časti,
hlavne čo sa týka vz ahov medzi
trénerom a hráčmi, sú zažehnané .
Nie je tomu tak A aj ke Milan Beháň
začal
prípravu,
hráči
sa
nezúčastňovali
tréningového
procesu. Bolo treba niečo robi . V
tomto čase prejavil záujem prís do
Strečna a
pomôc Miloš Lonc z Trebostova /
na jeseň hráč Dražkoviec/.Využili sme
túto možnos a dohodli sme sa na
tom, že nám pomôže nielen hráčsky
ale i trénersky. Takže oneskorene, ale
predsa sa začala zimná príprava. No i
on je sklamaný slabou účas ou na
tréningoch. Niektorí hráči sa dodnes
nezúčastnili tréningu ani raz. Je
hrozné, ke v čase tréningu sedí
hráč v krčme pri biliarde, ide na
diskotéku, napije sa a potom
nepríde na zápas či tréning. Na
hráčsku schôdzu príde 15 hráčov,
ktorí s úbia, že začnú trénova a na
druhý deň prídu na tréning traja. Čo
s tým ? Neviem...Takto sa určite ažko
pripravíme na záchranárske práce,
ktoré nás v jarnej časti čakajú.

Záujemci o

anglický jazyk,
kurz aj pre mierne
pokročilých sa koná 1x
týždenne ( 1 h 30 min)
v Strečne.
Bližšie info: 0907 209 757
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Rozpis futbalových sú aží ročník 2005/2006
Žiaci- starší a mladší
Dospelí a Dorast
14. kolo - 1.4.2006
Strečno — Varín
15. kolo - 8.4.2006
Višňové - Strečno
16. kolo - 8.4.2006
Strečno — Zbyňov
17. kolo - 15.4.2006
Štiavnik — Strečno
18. kolo - 22.4.2006
Strečno — Bytčica
19. kolo - 29.4.2006
Strečno — Krasňany
20. kolo - 6.5.2006
Stráňavy - Strečno
21. kolo - 13.5.2006
Strečno — Rosina
22. kolo - 20.5.2006
Predmier — Strečno
23. kolo - 27.5.2006
Strečno — Kam. Poruba
24. kolo - 3.6.2006
Teplička — Strečno
25. kolo - 10.6.2006
Strečno — Terchová
26. kolo - 17.6.2006
Raj. Teplice - Strečno
Hracím dňom je sobota
Starší o 10,00 hod., mladší o 12,00 hod.
Čo sa týka príchodov a odchodov,
je všetko ešte v štádiu vybavovania,
nako ko prestupový termín
začína 1.marca. Prišiel Miloš Lonc, na
hos ovanie vybavujeme brankára
Kanku a Turanca zo Stráňav,záujem
hra u nás prejavil i hráč Mojša Buchta,
i A. Barošinec zo Stráňav, alej hráči
dorastu
Kopásek , Ilovský a Beháň. Prestup
ohlásil len B.Bičan do Závodia, kde
máme i . Belku. Zatia
sme sa však nedohodli na finančnom
vyrovnaní. Takže čas ukáže, kto
odíde,či nás posilní.
Chlapcov je v dedine dos , len treba
chcie a ma chu niečo dokáza .
Výbor každý pondelok rieši
túto zlú situáciu, snažíme sa nájs
východisko, teoreticky ho aj máme,
ale prakticky ho musia dorieši
samotní hráči na ihrisku. Situácia je
už teraz ve mi kritická.. Vaše názory
, pripomienky, ale i rady môžete
prezentova na výročnej členskej
schôdzi, ktorú pripravujeme na
nede u 12.3.2006 v sále KD o 17 hod.
Štefan Tavač -predseda FK

14. kolo - 26.3.2006
Strečno — Kys. N. Mesto B dosp. 15,00
Strečno — Belá
dor. 12,30
15. kolo - 2.4.2006
Stará Bystrica — Strečno
dosp. 15,30
Lisková — Strečno
dor. 13,00
16. kolo - 9.4.2006
Strečno — Varín
dosp. 15,30
Strečno — Zuberec
dor. 13,00
17. kolo - 16.4.2006
Bánová B — Strečno
dosp. 16,00
Černová — Strečno
dor. 13,30
18. kolo - 23.4.2006
Strečno — Raková
dosp. 16,00
Strečno — Krásno
dor. 13,30
19. kolo - 30.4.2006
D. Hričov — Strečno
dosp. 16,00
Rabča — Strečno
dor. 13,30
20. kolo - 7.5.2006
Strečno — Predmier
dosp. 16,30
Strečno — Rajec
dor. 14,00
21. kolo - 14.5.2006
Trnové — Strečno
dosp. 16,30
Rudina — Strečno
dor. 14,00
22. kolo - 21.5.2006
Strečno — Rosina
dosp. 17,00
Strečno — Stráňavy
dor. 14,30
23. kolo - 28.5.2006
Strečno — Skalité
dosp. 17,00
Lipt. Hrádok — Strečno
dor. 14,30
24. kolo - 4.6.2006
Teplička n/V.- Strečno
dosp. 17,00
Strečno — Žilina C
dor. 14,30
25. kolo - 11.6.2006
Strečno — Makov
dosp. 17,00
Strečno — Štiavnik
dor. 14,30
26. kolo - 18.6.2006
Podvysoká — Strečno
dosp. 17,00
Koš any n/T. — Strečno
dor. 14,30
Schválené výnimky hracích dní a časov:
Dospelí: Bánová B — sobota UHČ ihrisko
Brezany
Dorast: u družstiev: Koš any, Lisková,
Zuberec, Černová, Rudina — sobota UHČ
dospelých, Lipt. Hrádok — sobota 14,00
hod, Žilina ihrisko Závodie nede a 13,00
hod.

Noviny Obecného úradu v Streène.
Vyšlo dòa 28. februára 2006 v náklade
360 kusov. Za obsahovú èas•
materiálov zodpovedá redakèná rada
v zlo•ení: Ing. Pavol Albrecht, Mgr.
Dušan Ïurèo, Otília Moravèíková

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

DNI PRED
OSLOBODENÍM
OBCE

Zasadnutie obecného zastupite stva

Ku koncu druhej svetovej vojny
prešlo cez obec tisíce ustupujúcich
nemeckých vojakov a vojenskej
techniky. Vojaci sa často na noc
ubytovávali po domoch a stodolách.
Často sa stávalo, že v domoch boli
ubytovaní ustupujúci a porazení
ma arskí vojaci, no ke prišla v noci
kolóna ustupujúcich Nemcov, museli
im Ma ari domy uvo ni .
Ustupujúce vojská brali u om
z humien aj posledné krmivo pre
kone. Zatia čo ustupujúce nemecké
vojská ustupovali na západ, iné sa
pripravovali
na
obranu
strečnianskeho priesmyku. Cez Váh
asi tristo metrov od železničnej
stanice bol za 20 dní postavený
drevený most. Svojmu účelu však
slúžil iba 14 dní, lebo tzv. oravské ady
ho poškodili a pre vojenské účely už
nevyhovoval. Občania ho používali
ešte dva týždne ako prechod na
železničnú stanicu, no alšia ve ká
voda ho poškodila tak, že bol
nepoužite ný a udia ho začali
rozobera .
Nemci zamestnávali občanov obce
každý deň pri opevňovacích prácach
v okolí. Vojská Červenej armády sa
k obci blížili od Terchovej a vojaci
1.čs. armádneho zboru od Turca.
Prvé delostrelecké granáty dopadli
v obci blízko kostola a ku
železničnému mostu. Stalo sa to 11.
apríla, kedy sa Nemci z Vrútok stiahli
ª2. strana
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Obecné zastupite stvo sa dňa 5. apríla 2006 zišlo na svojom 25. riadnom
zasadnutí.
• OZ schválilo:
vydavate ská činnos
- dva volebné okrsky v obci Strečno
• OZ sa zaoberalo:
pre vo by do Národnej rady
- prípravou akcie čistenie obce
Slovenskej republiky, ktoré sa budú v dňoch 21. a 22. 4.2006, ke
boli
kona 17. júna 2006
umiestnené v obci ve koplošné
okrsok č. 1. — sála KD (ulice: Hradná, kontajnery
Lesná, SNP, Kováčska, 1.mája,
- prípravou 22. ročníka Cezpo ného
Partizánska, Kamenná, 28. októbra, Za behu oslobodenia obce Strečno, ktorý
záhradami, M.Ilovského, Lipová, Čsl. sa bude kona dňa 30. apríla 2006 so
brigády, Cintorínska, Fr. Partizánov, štartom o 13,05 hod.
26. apríla, Zlatné)
- pietnym aktom kladenia vencov pri
okrsok č. 2 — jedáleň prístavba KD príležitosti oslobodenia obce Strečno
(ulice: Sokolská, Športová, Nábrežná, dňa 30. apríla 2006 o 10,00 na
Mládeže, Záhradná, Školská)
Pamätníku francúzskych partizánov
- zapisovate ky pre vo by do NR SR na Zvonici. Odchod od kultúrneho
okrsok č. 1. Jana Šoltýsová
domu 9,30 hod.
okrsok č. 2. Barbora Sobčiaková
• OZ berie na vedomie:
- zakúpenie caterpillára pre Obecný
-správu o príprave odovzdania
podnik služieb Strečno, s.r.o
stavby kotolne na spa ovanie biomasy
- zria ovaciu listinu Miestneho Strečno
kultúrneho strediska Strečno
- správu o priebehu prác na
- menovanie Pavla Ďurču ml. do telocvični
funkcie vedúceho miestneho
- správu o priebehu prác kanakultúrneho strediska
lizačných prípojok na uliciach:. 26.
- dátum zriadenia 1. máj 2006
apríla, F. partizánov, Partizánska,
- predmet činnosti: organizovanie Cintorínska, Čsl. brigády a prekládke
kultúrnych a spoločenských podujatí, kanalizácie na Ulici. lipovej a za
služby
knižníc
poskytované záhradami II.
verejnosti, premietanie filmov,
- správu o prípojkách (vodovodná,
internetové služby, reklamné, kanalizačná) realizovaných DONG
propagačné a inzertné činnosti, HEE Slovakia v Strečne.
rozmnožovanie a kopírovacie služby,
• OZ riešilo došlú poštu.

NÁVŠTEVA U PRIATE A
V Strečne ho poznáme všetci. Nášho
farára 41-ročného Milana Kováča,
ktorý kázal v našom kostolíku od roku
1998 do roku 2002. Počas jeho
prítomnosti sa kostol napĺňal u mi
a cestu do neho si našli aj tí mladí, čo
tam nechodili. V dobrom na neho
spomínajú farníci v Strečne,
v Stráňavách a v Mojši.
Dnes žije pán farár Milan Kováč
v obci Hloža, ktorá je súčas ou Beluše
a káže v prekrásnom rím.-kat. kostole
Sedembolestnej, ktorý požehnal
pápež Ján Pavol II v Bratislave 22.apríla
1990. Omše máva v týždni o 7.00 hod.

a v nede u o 9.30 hod.
-Aké sú teda Vaše spomienky na
Strečno?,- to už sa pýtam pána farára
Milana Kováča v jeho skromnej fare
v Hloži. — Na Strečno a jej obyvate ov
spomínam len v dobrom. Aj ke som
z obce odišiel pred štyrmi rokmi, rád
ju navštevujem a s jej obyvate mi som
v stálom kontakte. Mnohí ma
navštevujú, chodia na moje omše, no
a z tých spomienok si najviac
spomínam, ako sme so starostom
Alfonzom Klocáňom obnovovali hody,
a to pod a starých zvykov, ku ktorým
ª3. strana
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do Strečna a okolitých hôr. Bunke
a zákopy mali Nemci vybudované
v záhradách
poniže kostola
a v Lackovej doline v Jamách.
V horách boli opevnenia vybudované
na Grúni, Košariskách, Uhlisku,
Plešinách a hlavne na Polome. Boje
s Nemcami v okolitých horách
zvádzali vojaci 1.čs. armádneho zboru
za pomoci Červenej armády. Boje
bolo možné sledova najmä večer,
kedy strely osvecovali zábleskami
okolie výbuchov. Štekot gu ometov sa
čoraz viac približoval k obci a bolo
poču aj pa bu z automatov.
Nemecké
delá
umiestnené
v záhradách na nových kolóniách
strie ali na obranu pomenej.
Dňa 26.apríla viezli nemeckí vojaci
poslednú muníciu cez dedinu.
V zákrute pri dnešnej predajni
Jednota boli zasiahnutí granátom
s mínometu. Vojaci aj kone boli
roztrhané. Pri tomto zásahu bola
usmrtená aj občianka obce Irma
Obertová, dcéra Františka Obertu,
ktorá sa pristavila pri ceste práve
v čase výbuchu. Ke už Nemci videli,
že Strečno je pre nich stratené, dali
osadu Krakov pod hradom vys ahova ,
a to z trestu pre urážku ríšskych
štátnikov. Obyvatelia sa museli
vys ahova do Žiliny. Deň pred
oslobodením obce bol zasiahnutý aj
štáb nemeckej obrany, ktorý bol
umiestnený v kancelárii farského
úradu. Zabitý bol nemecký velite ,
dvaja dôstojníci ako aj jeden vojak.
Oslobodzujúce vojská 1.čs.
armádneho zboru postupne ovládli
Grúň, Uhliská a Plešiny. Polom dobyli
až na štvrtýkrát. Červená armáda

oslobodzovala Varín. Ustupujúce
nemecké vojská večer o 22.00 hod.
zapálili domy a humná v Nezbudskej
Lúčke. Nemeckí vojaci sa na poslednú
chví u dostali cez Váh držiac sa za
opasky a spusteného lana člna.
Poslední Nemci odišli z obce krátko
po polnoci. Občania nespali.
Strachovali sa, že im Nemci pred
odchodom podpália domy, no mali
tak naponáhlo, že to nestihli urobi .
Bol 27. apríl 1945 štyri hodiny ráno
a do
obce
prišli
vojaci
československej armády. V tento deň
skoro ráno boli občania obce vyzvaní,
aby sa zapojili do odpratávania
prekážok pod hradom, kde bola
štátna cesta vyhodená ustupujúcimi
Nemcami.. Hovorí sa, že tí mali
v pláne odstreli aj obrovské skalné
bralo z hradu nad dnešným
parkoviskom, no nemali na to
dostatok munície. Odpratávacie práce
sa pod hradom iba začali a už cez
toto miesto preniesli vojaci osobné
auto generála Svobodu. Za nieko ko
hodín sa cesta stala zjazdná.
Na druhý deň- 28.apríla začali
pracovné oddiely Červenej armády za
pomoci miestnych obyvate ov
budova drevený most cez Váh. Bol
stavaný prevažne obyvate mi Strečna,
a to na tom istom mieste, kde ho
postavili Nemci, no teraz jeho stavba
trvala iba pä dní. Most potom slúžil
všetkým do júla 1945, kedy bol
uprostred poškodený ve kým prúdom
vody.
Všetko toto sa o dňoch pred
oslobodením našej obce píše
v obecnej kronike. Toto utrpenie si
treba pripomína a nezabúda .
P.Ďurčo ml.

KULTÚRNE STREDISKO V PREVÁDZKE
Ako sme už písali, v Strečne vzniklo
miestne kultúrneho strediska. Jeho
prevádzka začína 1. mája a je
umiestnené v turisticko-informačnej
kancelárii oproti kostolu. Stredisko
bude poskytova internetové služby,
to znamená, že občania tam budú
môc chodi si prezera internetové
schránky a posiela e-mailové správy.
Samotná obsluha internetu je ve mi
jednoduchá a po krátkom vysvetlení
obsluhy počítača ju zvládne za
chví ku každý.
V stredisku sa alej budú poskytova
kopírovacie služby, predáva sa budú

upomienkové predmety, ako sú
poh adnice, mapy, hrnčeky, tričká,
knihy, noviny a alšie predmety.
Zariadenie bude zároveň poskytova
informácie pre návštevníkov obce
o turistických možnostiach v okolí,
o ubytovacích kapacitách v obci
a v okolí o prevádzke kompy
a pltiach. Pracovná doba v stredisku
bude od 8.00 hod. do 16.00 hod.
počas celého týždňa. Počas sobôt
a nedie bude kultúrne stredisko
otvorené od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Pavol Ďurčo ml.,
vedúci kultúrneho strediska

Rada školy
Popri ZRŠ funguje od roku 2000
aj Rada školy pri našej ZŠ. Má 11
členov zložených zo zástupcov
obce,
pedagogických
a
nepedagogických zamestnancov a
rodičov. Je iniciatívnym a
poradným
samosprávnym
orgánom, ktorý sa vyjadruje a
presadzuje záujmy rodičov,
pedagogických zamestnancov a
žiakov ZŠ. Plní funkciu verejnej
kontroly
práce
vedúcich
zamestnancov ZŠ.
Aby naše pôsobenie v rade školy
nebolo len formálnou záležitos ou,
obraciame sa na Vás s prosbou o
spoluprácu. Ak máme háji Váš
názor, musíme ho najskôr pozna .
Sú to Vaše deti, ktoré dennodenne
strávia väčšiu čas dňa v škole. V
škole, ktorá ich okrem Vás formuje.
Sú im tu odovzdávané vedomosti,
zažívajú tu chvíle, na ktoré budú
neskôr s úsmevom alebo nevô ou
spomína . Sme otvorení každému
Vášmu názoru, podnetu, či nápadu
ako skvalitni vzdelávanie a
prípravu našich detí na alšie štúdiá
v súlade s požiadavkami a novými
trendmi.
Prosíme Vás, ak máte nápady ako
de om spríjemni ich pôsobenie v
škole, napíšte, povedzte nám.
Problémy Vás a Vašich detí sa
budeme snaži spolu s vedením ZŠ
rieši .
Našou snahou je, aby spojenie
škola hrou bolo pravdivé. Písomné
námety a postrehy môžete doruči
na adresu: Katarína Repáňová,
Mládeže 330, 013 24 Strečno
Katarína Repáňová, redsedníčka RŠ

VÝZVA OBČANOM
V obci bola vybudovaná kotolňa, kde
sa na spa ovanie využívajú drevené
štiepky. Preto obec prosí občanov, aby
nahlásili na obecný úrad, kde takýto
odpad majú. Ide predovšetkým
o konáre a tenšie drevo, ktoré vzniká
pri vysekávaní stromov v rodinných
záhradách. Odpad musí by
sústredený na mieste dostupnom
traktorom a vlečkou a ten bude po
nahlásení na obecný úrad odvezený.
Odváža sa bude odpad len vo
väčšom množstve. Menšie množstvo
drevného odpadu môžu občania
privies po dohode s pracovníkmi OU
osobne pred sklad novej kotolne.
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patril aj pohár vína. Ve mi sa mi páčili aktivity obecného
zastupite stva pri realizovaní rôznych projektov
v prospech udí a propagácie obce. Z každej aktivity mala
úžitok aj fara. Samotný pobyt v obci a ve kos farnosti ma
nútil by aktívny na viacerých miestach Neustále som
chodil medzi Stráňavami a Strečnom, no je neuverite né,
že ko ko veci som popri tom napísal.Práve do oblasti literárnych aktivít pána farára Milana
Kováča smerovala naše druhá otázka na neho.
- Tu v Hloži som dokázal vyda tri knižky básni a prózy,
ktoré som však napísal v Strečne-, hovorí Milan Kováč. —
Dokončil som a vydal knihu básní „Hudba slovom Korama“,
ktorá vznikla počas nieko koročného počúvania
hudobného diela Amarok od môjho najväčšieho
hudobného ob úbenca Mika Oldfielda. Toto jeho hudobné
dielo je poskladané z mnohých hudobných motívov a trvá
60 minút a 4 sekundy. Po nieko koročnom počúvaní som
túto skladbu rozdelil do 36 častí, na ktoré som vytvoril
poetické texty. Moja tvorba má pozitívny ohlas aj
u samotného Oldfielda. Ďalšia knižka, ktorú som vydal
a vznikla v Strečne, je zbierka detských príbehov nazvaná
„Lovčan na Lovciach“. Je to próza a je v nich 44 príbehov
z môjho detstva v mojej rodnej obce Lovce. —
Túto útlu knižku mi pán Milan Kováč daroval a prečítal
som ju cestou vlakom z Beluše do Žiliny a môžem
poveda , že som sa pri čítaní jednotlivých príbehov smial
ako malé decko a okolitých cestujúcim som bol až
podozrivý. Už dlho som sa tak nezasmial. Rád nieko ko
týchto príbehov uverejním v našich novinách.
Okrem už vydaných kníh pán Milan Kováč intenzívne

pracuje na alších knižkách. Pred dokončením je krátka
próza, ktorá nesie názov „Pracovný týždeň Pána Boha“
a rozrobenú má náučnú knihu o holokauste a živote
v koncentračnom tábore v Osvienčime. Pán farár Milan
Kováč pris úbil, že nám rád predstaví svoju literárnu tvorbu
osobne a určite obec v najbližšom čase navštívi.
Pavol Ďurčo ml..

LOVČAN NA LOVCIACH
Pán farár Milan Kováč sa okrem písaniu básni venuje aj
písaniu poviedok. Napísal tiež zbierku poviedok Lovčan
na Lovciach. V knižke je 44 poviedok, ktoré sú
spomienkami na jeho veselé príbehy z detstva v jeho
rodnej obci. Pri ich čítaní sa musí zasmia aj tá najvážnejšia
tvár. Nieko ko príbehov z tejto knižky na zasmiatie
uverejňujeme.

Šerbe
Ke som bol ešte ve mi
malý a mamička ma učila
sedie na nočníku, navštívila
ju pani Chválová. Ja som bol
posadený na nočník a ony
debatovali. Po krátkom čase
do ich rozhovoru vstúpila
naša suseda. „Milka, tvoj
chlapec je na ceste so
šerb om na hlave. Rozosmial
celý autobus.“ Vraj odvtedy
mám pekné husté vlasy.

Trenírkový strom
V šes desiatych rokoch,
čiže v rokoch nášho
narodenia, družstevníci za
dedinou nechali postavi
priehradu na zavlažovanie.
Ešte v mojich detských
rokoch všetko fungovalo.
V súčasnosti závlahové rúry
slúžia ako trativod v každom
druhom dome.
Ja a Vilo sme od rodičov
mali prísny zákaz kúpa sa.
A pravidelne sledovali, či to
dodržiavame tak, že nám
kedyko vek siahli na trenírky.
Ak by boli mokré, boli by
ve ké problémy. Ke že
Vlado taký zákaz nemal a my
sme nechceli trha bandu,
nutne sme museli niečo
vymyslie . Aj sme vymysleli.
Ujovi, bývajúcemu u starej
mamy, sme ukradli trenírky,
ktoré mali slúži na kúpanie.
Po kúpaní sme sa u starej
mamy v záhrade prezliekli
a trenírky sme zavesili na
strom. Urobili sme však
chybu, lebo vždy na nové
kúpanie sme si vzali nové
trenírky. Prvý na to prišiel ujo,
ktorý si po čase nemal čo

obliec . Myslel si však, že
stará mama mu prerie uje
šatník a tak problém
neskúmal. Nekompromisne
nás prezradila až jeseň. Ke
zo stromov opadali listy , na
konci záhrady zažiaril strom
ozdobený
množstvom
ujových trenírok. Dodnes ho
voláme trenírkový.

TANEČNÝ KRÚŽOK
Raz v štvrtom ročníku na
pracovnom vyučovaní sme
pracovali v záhrade. Pri
okopávaní som ako väčšina
mojich spolužiakov objavil
v zemi dáž ovku. Všetky
dievčatá, akoby sa dohodli,
každú objavenú oznamovali
hlasným vreskotom. To ma
inšpirovalo. Hne
prvú
nájdenú som slastne strčil za
golier Veronike. Nádherne
kričala a behala po záhrade.
Ostatní
chalani
viac
nepotrebovali.
Ďalšie objavené dáž ovky
samozrejme putovali za
goliere dievčat. Celú zábavu
sme zaplatili tým, že sme
ostali po škole.
Súčasne mali dievčatá
s nami tanečný krúžok. Ke
učite ka bola pri nácviku
dievčat bezradná, rozhodla
sa, že nás využije. Vytiahla
nás z lavíc a pridelila nám
dievčatá. V celom detstve
som väčšie poníženie
nezažil. Tancoval som
s dievča om.
Vrchol
tanečnej kariéry som
dosiahol po vystúpení na
MDŽ, kedy náš tanečný
krúžok úspešne zavŕšil svoju
umeleckú kariéru.
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HUDOBNÝ NÁSTROJ - UČITE

obecné kultúrne okienko
Rozprávka o hudobných
nástrojoch
Kde bolo — tam bolo, za piatimi
horami a dvoma riekami, žil raz jeden
chudobný starček. Ve a toho nemal
a to čo mal, pomaly dosluhovalo. Mal
len svoju píš alku, na ktorej si hrával,
aby prehlušil škvŕkanie v žalúdku.
Niekedy to znelo ako orchester.
Rozhodol sa, že pôjde do sveta, ale
nemal peniaze na cestu, tak šiel pešo.
Na kraji cesty našiel fujaru. Zobral si
ju so sebou a naučil sa na nej hra .
Zvečerilo sa, slnko za vŕšky padlo a
starček nemal kde hlavu skloni .
Uvidel starý dom, v ktorom nikto
nebýval. V kúte, zapadnuté prachom,
stáli opreté husle s basou. Zobral ich,
poutieral a ahol si so všetkými
nástrojmi do postele. Ráno sa zobudil
do krásneho dňa, ktorý mu voňal
mliekom a čerstvými buchtami.
Otvoril oči a na stole uvidel prestreté.
Najedol sa dosýta. Vybral sa so svojimi
novými spoločníkmi na cestu. Prišiel
na mesta, kde uvidel domy s ve kými
oknami. Boli to
výklady, v nich boli všakovaké veci.
Všetky sa mu páčili, ale k životu ich
nepotreboval. Prišiel na jarmok, kde
predávali kyslú kapustu, chlieb,
slaninu a sladké jablká. Ustarostený
vložil ruky do kabáta a našiel tam
zlatku, nevedel, kde sa vzala, ale
minul ju. Obliekol sa a najedol. Všimol
si, že ke mal pri sebe nástroje, ve mi
sa mu darilo.
Vrátil sa domov, opravil chalupu a
dožíval starobu. Chudobným
pomáhal a de om kupoval marcipán.
Ke už bol ve mi starý a blížila sa jeho
posledná hodina, daroval všetky
hudobné nástroje chudobným, aby
mu priniesli to ko š astia a radosti ako
jemu.
Erika Dikošová VI.B 3.miesto
Európa v škole - kategória
literárne práce

Farby tónov jednotlivých hudobných nástrojov budia pozornos , záujem a
úctu hudobných vedcov, estetikov, interpretov i samotných poslucháčov. Je
to iba prirodzené, pretože zvuk má významnú úlohu v živote každého človeka;
ak je to zvuk uš achtilý, patrí mu vzácna pozornos .
Ak človek hrá na hudobný nástroj, rozširuje svoje spievajúce vnútro o nástroj
- inštrument, ktorý sa stáva čas ou jeho tela. Dobrý hudobník je so svojim
nástrojom zrastený nielen preto, že sa ho telesne dotýka (pery, prsty, objatie...),
ale najmä preto, že sa môže cíti ako vnútorne spojený s jeho formou. S
nástrojom človek presahuje svoje hranice. Čo je za týmito hranicami? Je to
dokonalos - základný atribút, ktorý môžeme vyčíta z hudobnej ikonografie.
Nachádza duchovnú krásu hudobných nástrojov znamená vníma ich
spiritualitu zjavenú v tóne. Hegel vo svojej Estetike píše, že v hudobnom nástroji
sa idea zjaví vtedy, ak samotný nástroj nepočujeme. Iba vtedy, ke nezachytíme
žiadne ruchy hmoty (škrípanie, pretlak vzduchu a pod...), a vtedy, ke sa hráč
dotkne nástroja tak, aby spriezračnil jeho steny, môžeme jeho tón označi za
sférický. To je ten tón, ktorý je pod a typu nástroja zosobnením cnosti. Z
histórie vime, že ak sa človek stal svätým, bola mu do rúk vložená božia harfa
ako symbol toho, že premohol zlé a že sa môže spolupodie a na nebeskej
hudbe. V súčasnosti sa to deje inak. V roku 2005 bola slovenská fujara a jej tón
zaradený medzi nehmotné svetové dedičstvo udstva
Unesco. Tón je teda opä klasifikovaný ako duchovné
bohatstvo...
Hudobné nástroje, nie sú len u mi formované, ale i
udí formujúce, sú strážcami prirodzeného obrazu
človeka. Bolo by krásnym dokladom našej úcty k živým
duchovným hodnotám, keby sme sa ich nevzdali. Tisíce
rokov sa hudobné nástroje transformovali, aby v sebe
obsiahli určitú duševnú látku. Svet však teraz ob ubuje
syntetiku namiesto syntézy. Deti sú odmala obklopené
umelými materiálmi a umelými tónmi. Vzdelávací systém
ich zasypáva útržkovitými informáciami, pričom sa zabúda
na emocionálne zrenie. Snažíme sa pripravi im materiálne
vyspelú budúcnos , ktorá sa však, žia , podobá viac na svet
bez lásky na ekologicky zničenej Zemi.
Nebolo by krásne vloži do detských rúk budúCNOSŤ
znejúcu v hudobnom nástroji?
Ve vytvori krásny tón znamená: najskôr ho citlivo vylúdi na nástroji svojej
duše. Tak, ako je to pravdivo napísané na jednom virginali z r. 1540: „Non mi
sonar, si tu non ha del buono - nerozoznieš ma, ak nie si dobrý“.
om
Zuzka Tavačová

OKO SRDCA

UDSKOSTI

Prečo ma baví hra na hudobnom nástroji?
Brigitka Stráňavčinová 2.B
na guláš, doniesol ujo Vlasto
Na gitaru som sa prihlásila preto,
gitaru. Kým sa varil guláš, ujo na
lebo som na nej chcela vedie hra .
nej hral. Mne sa to páčilo, a preto
Rada by som mala svoj koncert.
som sa uja Vlasta spýtala, či to
Zaujímajú ma aj iné hudobné
môžem vyskúša . Hoci som nič
nástroje. A kvôli pocitu ma gitaru v
plynule nezahrala, bol to môj
ruke.
najlepší zážitok z detstva. Preto
Anna Galadíková 8.A
som sa prihlásila na gitaru.
Na gitaru som sa prihlásila,
Monika Kadašiová 6.A
lebo to bol jediný hudobný
Na klavír som sa prihlásila,
nástroj, ktorý sme mali doma
lebo som to potrebovala k
a potrebujem na nejakom hra ,
tomu, aby som mohla chodi
lebo chcem ís na jednu školu,
na spev. Hoci som si najprv
kde to potrebujem. Ale tiež
myslela, že to nezvládpreto, lebo som si myslela,
nem, jedného dňa mi
že ma to bude bavi . A
prišiel list, v ktorom sa
nemýlila som sa.
písalo, že som spravila
Petra Hradňanská 3.B
talentové skúšky. A tak som
Palko Tojčík
Ke sme raz išli do doliny
sa dopracovala ku klavíru.
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Úspechy našich detí

Bola raz jedna dolina a tá dolina v
Dňa 25.3.2006 sa v Považskej Bystrici
lesíku popri potôčiku ponúkala
konala Celoslovenská sú až v tancoch
bydlisko starému bačovi. Žil v
HIP-HOP a Disco- tancoch, ktorej som
drevenej chalúpke ved a peknej
sa náhodou zúčastnila ako divák.
zelenej lúky, na ktorej sa pásli ovečky,
Moje prekvapenie bolo o to väčšie,
jahniatka a barančeky. Pred
ke som vo finále videla tancova štyri
chalúpkou na lavičke sedel starý bača.
dievčatá zo Strečna. Boli to sestry
Mal vnuka, ktorý žil v meste. Prišli
Diana a Klaudia Obertové , Nelka
letné prázdniny a vnuk prišiel k
Samcová s Anetka Kubičková. Všetky
starému otcovi. Hne prvý deň vybalil
štyri tancujú v Lentilkách.
zemiakové lupienky a ponúkol nimi
Konečné umiestnenie našich
starého otca — baču.
finalistiek bolo ve mi potešujúce.
,, Starý otec, ponúkni sa, mám
Klaudia: HIP-HOP junior -5 miesto,
zemiakové, slaninkové, cibu ové
Dianka:
Disco-detskáaj paprikové,´´ ponúkal ho vnuk.
4.miesto,
,, A toto vy tam jedávate?´´ opýtal
Disco-duo: Dianka 2 miesto,
sa bača.
Anetka a Nelka 6.miesto.
,, A nielen toto, také hamburgery,
Tomu sa vraví úspech...
kolu a iné super veci!´´ jasal vnuk.
Takéto sú aže prebiehajú
Starý otec mu porozprával o
podobne
ako
sú aže
mliečnych výrobkoch, ktoré
dospelých, len tanečníci sú
získa z ovčieho mlieka. Vnuk
deti od 5 do 18 rokov. Začínajú
nikdy nepočul o žinčici.
už ráno o 10:00 hod. To už
Máločo o bryndzi, tvarohu a
majú deti za sebou dlhé
kyslom mlieku. Vedel, že
cestovanie zo všetkých kútov
jestvujú, ale nejedol ich. Prišiel
Katka
Slovenska, tréning, prípravu
Ďurčová
čas večere a vnuk pocítil hlad.
aj priestorovú skúšku. Počas
Na salaši neboli také dobroty, na
dňa až do 18:00 hod.
aké bol zvyknutý v meste. Pre
prebehnú sú ažné kolá
hladného nič planého. Ochutnal syra
v jednotlivých
disciplínach
a žinčice. Nevedel sa ich dojes . Na
a vekových kategóriách. Večer vo
druhý deň raňajkoval oštiepok a
finále tancujú najlepší z najlepších. Po
čerstvé ovčie mlieko. Vyskúšal
celodennom strese náročné finále
zemiaky s kyslým mliekom a
dokonale preverí silu, kondičku
najväčšou dobrotou boli pre neho
všetkých dievčat a chlapcov. Ve
syrové korbáčiky. Do mesta si zobral
tancova neskoro večer po únavnom
plný batoh dobrôt a odvtedy nejedával
dni, v plnom nasadení a ešte s
nezdravé veci.
úsmevom na perách a v ažkých
Boli to pre neho nezabudnute né
podmienkach kultúrnych stredísk je
prázdniny plné vôní, dobrôt a
až neuverite né. Deti sa po chodbách
čerstvého vzduchu.
rozcvičujú, tancujú, cibria kroky, jedia,
Janka Mintáchová VI.B
ale aj relaxujú, ma ujú sa a pripravujú
1.miesto v sú aži Európa v škole
na svoje odmerané minúty sóla.
Treba však spomenú aj oddanos
rodičov,
ktorým sa niekedy ažko díva
Filip Stráňavčin 7.A
na
únavu
svojich detí, ale sú ochotní
Na akordeón som sa prihlásil, lebo
ich
ešte
podpori
finančne a morálne.
ma môj otec raz na ňom učil hra .
Nie
je
jednoduché
plati súkromnú
Celkom ma to oslovilo. Boli sme sa
školu
tanca,
hradi
náklady na
pozrie na akordeónový koncert a
cestovanie,
oblečenie,
ktoré nie je
ve mi ma zaujali skladby žiakov z
lacné,
ale
hlavne
venova
im svoju
vyšších ročníkov. A tak som sa pustil
pozornos
a
čas.
do hrania aj ja.
Na všetkých de och, ktoré dotancujú
vidie
profesionalitu,
snahu
o dokonalos urobi všetko pre svoje
ví azstvo. Je rados pozera sa, ako
hrdo nosia svoj odev, ako si menia
výzor nielen dievčatá, ale aj chlapci.
A ako hodnotia svoje výkony
bezprostredne po dotancovaní. Vtedy
Matej Zajac

si človek uvedomí, čo všetko deti
zvládnu, ako sú zapálené pre tanec
a čo všetko sú ochotné pre tanec
zdola .
Jedno príslovie hovorí:“ V naj ažších
podmienkach rastú tie najkrajšie
kvety.“
Naše strečnianske kvietky rozkvitajú
a robia nám rados . Reprezentujú po
Slovensku ale i po celom svete. A to
za tichej podpory svojich blízkych.
V obci by sme našli viac takýchto
detí, ktoré už vo svojom mladistvom
veku dosahujú vysoké méty. Len
o nich nevieme. Medzi ne patrí aj
Dominika Moravčíková, ktorá na
celoslovenskej klavírnej sú aži
obsadila 2. miesto. Aj za ňou je ve a
práce, driny a hodín strávených za
klaviatúrou.
Ak poznáte vo svojom okolí deti,
ktoré vynikajú a majú úspechy
v mimoškolských aktivitách, dajte
o nich vedie . Aby sme poznali nielen
krásny výsledok, ale aj to ažké, čo sa
skrýva za ich úspechom.
Dievčatám želám ve a síl do alších
sú aží.
.Kučerová
Martinka Mičechová

Prázdniny na salaši

Martina Clack

Boží dar
Vietor, čo fúkal pod listy,
dával im nádych zlatistý.
Slnko len ospalo zívalo,
jediným lúčom mávalo.
Koruny stromov plakali,
ke jesennú odev strácali.
Vtáci na mŕtvych sa ihrali,
pred hlavňou pušky sa skrývali.
Vločky si chladne padali,
v mrazivej rieke sa hojdali.
Kríky sa držali okrajov,
vnímajúc vŕbou bút avou.
Mesiac sa správal vedecky,
odháňal hviezdy sebecky.
A tie sa tak hlúpo chovali,
planéte prstenec schovali.
Boh sa len mlčky usmieval,
zas zvädnuté kvety polieval.
Jedinou vetou sa obdaril:
“Tak tento svet sa mi vydaril!”
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« dokončenie z minulého čísla

V minulom čísle obecných novín
sme priblížili našim čitate om
základné
fakty
z histórie
a geografickej polohy Južnej Kórey.
Pokračovanie je venované alším
reáliám zo života krajiny, ktorá je pre
mnohých z nás nepoznaná, ale práve
ekonomický rozvoj nášho regiónu ale
na rozsah investícií i Slovensko, budú
s ňou v blízkej budúcnosti úzko
spojené. Zámer tohto preh adu
o živote udu jednej z dvoch častí
Kórey je teda nielen spozna ju, ale
tiež perspektívnym zamestnancom
umožní lepšiu komunikáciu či bežný
kontakt s Kórejcami.

Spôsob života
Náboženstvo
Šamanizmus
je
najstarším
vierovyznaním pochádzajúcim zo
Sibíri, ktorý sa na polostrov dostal s
neolitickými kmeňmi, ktoré boli
predkami súčasných Kórejcov.
Taoizmus prišiel do Kórey tiež v
dávnych časoch.
Budhizmus so svojim posolstvom
oslobodi udí od karmy prišiel do
Kórey počas 4. storočia a rýchlo sa
rozšíril. V súčasnosti budhizmus
zaznamenáva oživenie. Je najväčšou
náboženskou skupinou a jeho vplyv
je stále cíti v umení a v poh ade Kórey
na svet. Konfucianizmus prišiel do
Kórey počas obdobia Troch
krá ovstiev a mal ve ký dopad na
politický, intelektuálny a
morálny
život.
Konfucianizmus kladie
ve ký dôraz na rodinné
vz ahy a na správny
vz ah medzi krá om a
udom, rodičmi a de mi,
staršími a mladšími,
mužmi a ženami, a
medzi
priate mi.
Oddanos detí voči
rodičom nie je iba vecou
vz ahov v rodine, ale je i
základom vlastenectva.
Rituály súvisiace s
predkami symbolizujú
vieru, že jednotlivec
existuje ako súčas
pokračujúcej línie svojich
predkov až po budúce
generácie. V súčasnosti
bežný spôsob konania
odráža konfucianizmus.
Kres anstvo prišlo v
podobe katolicizmu z
Číny na konci 18. storočia
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a protestanti asi o storočie neskôr. Od
konca kórejskej vojny zaznamenalo
obrovský rast a Vianoce sú štátnym
sviatkom.
Islam prišiel do Kórey počas
kórejskej vojny a postupne sa
rozširoval. I ke je moslimov iba
nieko ko desiatok tisíc, vytvárajú pre
Kóreu úzke kultúrne a ekonomické
vz ahy s islamským svetom.
V súčasnosti najznámejším
náboženstvom je Spoločnos Ducha
svätého za zjednotenie svetového
kres anstva, udovo známa pod
názvom Cirkev zjednotenia. V Kórei

Informácie
o Kórei
je známa hlavne v aka snahe o
zjednotenie Severnej a Južnej Kórey
a za pomoc pri zvládaní hospodárskej
krízy z konca 90. rokov 20. storočia.
Cyklus života
Rôzne obdobia v živote človeka sú
sprevádzané oslavami. Prvá sa
uskutočňuje 100 dní po narodení.
Väčší význam má oslava prvých
narodenín nazývane ‘tol’. Hlavnou
črtou oslavy je moment, ke si die a
symbolicky predpovedá svoju
budúcnos . Die a oblečené vo
farebných kórejských šatách sedí za

stolom, na ktorom sú pripravené
rôzne predmety. Die a si má vybra
nejaký z nich. Ak si vyberie pero alebo
knihu, bude učencom, ak si vyberie
peniaze alebo ryžu, bude bohaté, ak
si vyberie koláč alebo iné jedlo, bude
štátnym úradníkom, at ..
Ďalšie dôležité narodeniny sú 60.,
nazývané ‘hwangap’, ke človek
dokončil jeden cyklus zverokruhu.
Manželstvo je považované za
zväzok dvoch rodín a v minulosti
mladí udia do toho ve a nemohli
hovori . Bývalo aranžované rodičmi s
pomocou veštca. Snúbenci sa
zvyčajne stretli až na obrade. Hoci sa
doba
zmenila,
aranžované
manželstvá sú stále časté, no
snúbenci sa môžu stretnú a
poprípade i zruši dohodnuté
odporúčanie. Takýmto spôsobom
odporúčania partnerstva je známa
Cirkev zjednotenia, ktorá tiež
uskutočňuje hromadné sobášne
obrady.
Jedlo
Všeobecne sa tradičné kórejské
jedlo viac skladá obilnín a zeleniny
ako z mäsa a tuku a jeho črtou je ostrá
korenitos . Typické jedlo pozostáva z
misky ryže často varenej s inými
obilninami alebo strukovinami a z
misky polievky. Toto je doplnené
miskami s mäsom, hydinou, rybami,
zeleninou, strukovinami, vajíčkami a
takmer všetkým, čo sa dá jes .
Kórejské jedlo je podávané
na stoloch s krátkymi
nohami a stolujúci sedia na
vankúšoch na podlahe.
Každá osoba má svoju
misku ryže a polievky a
používa pri jedení paličky a
lyžičku. Všetko potrebné
krájanie potravín sa
uskutočňuje počas prípravy
a preto nie je treba noža.
Prílohy sú umiestnené v
strede stola a každý sa sám
obslúži. Tradične bolo
považované za neslušné pri
jedle hovori , čo sa vo ve kej
miere dodržiava i dnes.
Pod vplyvom západného
štýlu sa mení i táto oblas
života, no tradičné kórejské
jedlá, ktoré sú zdravé a
chutné, pretrvávajú.
Oblečenie
Tradičné kórejské šaty,
hanbok, sa vyvíjali počas
mnohých storočí do
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svojrázneho štýlu zahrňujúc vplyv
dávnej čínskej a mongolskej módy.
Súčasná móda je zmesou kórejskej
a západnej módy. Pravidlom pre ženy
je nosenie západného oblečenia na
každý deň a kórejského oblečenia na
slávnosti a sviatky. Hanbok je farebný,
pôvabný a vhodný na každú
príležitos . Muži tiež nosia hanbok, no
nie tak často ako ženy. Je bežné vidie
starších udí a udí z vidieka nosi
tradičné oblečenie, no i mladí udia v
mestách čoraz častejšie nosia hanbok
pri príležitosti tradičných sviatkov.
Bývanie
Kórejská filozofia života, dávajúca
dôraz na harmóniu s prírodou, sa
podpísala na tradičnom kórejskom
spôsobe bývania. Je tu snaha vyhnú
sa
akémuko vek
narušeniu
prírodných kontúr krajiny a nerobi
zbytočné zásahy, a tak splynú s
prírodným prostredím. Ideálne je dom
situovaný na juh, pričom z iných strán
je pohorie a pred domom je potok.
Jednou nevýhodnou tradičného
bývania v súčasných podmienkach je
to, že vyžaduje ve kú plochu. Ako sa
Kórea stávala urbanizovanou, nastal
nedostatok plochy na bývanie a
jediným riešením boli poschodové
obytné komplexy. Západný spôsob
bývania a poschodové budovy sú
pravidlom v mestách a toto významne
viedlo k zmene spôsobu života ako
sa udia navzájom správajú a k
poznačeniu ideálu harmónie s
prírodou.
Kórejský jazyk
Od doby Šila (57. p.n.l. - 935), ke
bola v 7. storočí zjednotená Kórea,
Kórejci začali rozvíja jednu kultúru a
používa jeden jazyk, ktorý úspešne
zostal výhradne kórejským, hoci
používali čínske znaky. V 15. storočí
vznikla kórejská abeceda, nazývaná
Hangul, jeden z najvedeckejších a
najlogickejších
a
tým
i
najjednoduchších písacích systémov
na svete.
/z internetových prameňov
spracoval P. Albrecht/

Jazykové okienko
Slovo “Kórea“ skloňujeme pod a
vzoru žena. V genitíve jedn. č.
a nominatíve mn. č. píšeme —y,
v genitíve mn.č. —í: Kórea — z Kórey
- (dve) Kórey — z (dvoch) Kóreí
v datíve a lokále jedn. č. píšeme —i
: o Kórei
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Encyklika RERUM NOVARUM — 115-ročná
Cirkev si už od prvopočiatkov svojej
existencie všímala sociálne položenie
človeka. Aj ke jej hlavným poslaním
bolo a je sprostredkova u om
nadprirodzený život, a teda večnú
spásu, slúži u om i na sociálnom
poli. Nadprirodzená spása udí totiž
zasahuje aj do pozemského života
človeka a spoločnosti. Príkladom je
Ježiš Kristus, ktorý mal ve kú staros
o sociálne položenie človeka.
V prvom
rade
sa
ujímal
najnúdznejších. Bránil udskú
dôstojnos . S nástupom novoveku
došlo k zmenám v živote človeka aj
v sociálnej oblasti. Priemyselná
revolúcia „vytvorila“ človeka
robotníka zamestnaného v priemysle.
udia mali v zamestnaniach mizerné
podmienky. Pracovný čas nebol
vôbec stanovený presne. Odmenu za
prácu určoval zamestnávate . Na
pracovnoprávne vz ahy neexistoval
žiadny zákon. Človek bol vydaný
napospas hŕstke bohatých majite ov
kapitálu. Robotník tvrdo pracoval za
malú odmenu. Rodina ho pritom
skoro vôbec nevidela. Tvrdo pracova
museli ženy aj deti. Postavenie
človeka bolo žalostné.
Pápež Lev XIII. ve mi dobre chápal
problémy doby. Vedomý si svojej
zodpovednosti za človeka vydal
15.mája 1891 encykliku RERUM
NOVARUM. Chcel takýmto spôsobom
poukáza na ažké položenie človeka
— robotníka a ukáza riešenie.
V encyklike upozorňuje na negatívne
javy nepriaznivého vývoja spoločnosti.
Vyzýva
k spolupráci
medzi
robotníkom a jeho zamestnávate om.
Volá po spravodlivej mzde. Za základ
považuje dôstojnos človeka a jeho
práva. Človek bol stvorený na obraz
Boží. Bol vykúpený Ježišom Kristom.
Boh práve preto chce pre človeka
dobro. Hovorí: „Nikomu nie je
dovolené zneuc ova dôstojnos
človeka.“ Dokonca hovorí, že nikomu
nie je dovolené beztrestne
zneuc ova dôstojnos človeka ani
kríži mu cestu k jeho zdokonaleniu.
Preto žiada pre proletariát
nevyhnutnos
sviatočného
odpočinku. Hovorí, že je povinnos ou
vymani
úbohého
človeka
z ne udskosti
chamtivých
špekulantov, ktorí s ním zle
zaobchádzajú bez akýchko vek
zábran, ako s vecou. Podotýka, že je
prirodzené, že výkonnos je u človeka

obmedzená. Prácou sa človek
zuš ach uje, ale treba da dostatočný
priestor aj odpočinku. Pápež odmieta
ažkú prácu žien a detí. Za ve mi
vážnu tému považuje Lev XIII. mzdu:
„Nie je možné násilím alebo
podvodom
vnúti
človeku
nespravodlivú mzdu, štát nech
zasahuje na obranu pracujúcich.“
Pápež nezabúda na trvanie
pracovného času, poistných opatrení
na ochranu robotníkov a ich rodín.
Odmieta neprimerané zasahovanie
autorít. Tu navrhuje, aby o pravidlách
rozhodovali kolégiá. Vyriešeniu
robotníckej otázky môžu prispie
samotní kapitalisti a robotníci
založením profesijných odborov
a ustanovizní zameraných na
prinášanie vhodnej pomoci núdznym
a vzájomné zbližovanie oboch tried.
Je potrebné zaklada pois ovne na
zabezpečenie robotníkov a ich rodín
v nepredvídaných
životných
situáciách. Pápež používa slová Písma:
„Brat s pomocou brata je podobný
opevnenému mestu /Prísloví 18,19/.
Múdra sociálna politika je, pod a
neho, na osoh celej spoločnosti.
Spokojný človek odmieta revolúciu,
chce ži v pokoji, zve a uje svoj
majetok...Prispieva tým k zvýšeniu
národného bohatstva. Zamiluje si
svoju vlas , prilipne k nej. Nevymenil
by ju za cudzinu.
Človek ako udská osoba a jej
dôstojnos a práva je srdcom a dušou
tejto encykliky. Je nosite om, tvorcom
a cie om všetkých úsilí. Sám o sebe
je sebestačný, ale svoj plný rozvoj
dosahuje v spoločenstve s druhými.
Tak človek ako aj spoločnos stoja pod
autoritou mravného zákona, ktorý sú
povinní rešpektova . Dôstojnos
človeka, jeho práva i povinnosti
a závislos od spoločnosti sú
duchovným
podkladom
pre
vyvodzovanie základných princípov
usmerňujúcich život spoločnosti.
Vzájomné vz ahy medzi u mi
a život celej spoločnosti sa majú
budova na princípoch spoločného
dobra, solidarity a subsidiarity.
Na záver len to ko: Encyklika
Rerum Novarum má 115 rokov.
Postavenie človeka— robotníka sa
v mnohom zmenilo k lepšiemu.
Skúste si ju však niekedy prečíta
a pochopíte, aká je /aj bohužia / stále
aktuálna...
AM
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Zo života futbalu
Pod a pôvodného rozlosovania futbalových sú aží pre
jarnú čas roč. 2005/2006 malo by otvorenie sú aží
už 26. marca 2006. Vzh adom na ve mi zlé poveternostné
podmienky museli by všetky sú aže odložené.
Odložené prvé dve kolá budú odohrané v náhradných
termínoch:
Žiaci I.trieda Obfz Žilina :
14.kolo Strečno - Varín 1.5.2006 o10 a 12 hod.
15.kolo Višňové - Strečno 8.5.2006 o10 a 12 hod.
16.kolo Strečno - Zbyňov 25.5.2006 o 15 a 17 hod.
17.kolo Štiavnik - Strečno 31.5.2006 o 15 a 17 hod.
Dorast IV.liga sk Sever:
14.kolo Strečno - Belá 2.5.2006 o 17 hod.
15.kolo Lisková -Strečno 10.5.2006 o 17 hod.
17. kolo Černová - Strečno 24.5.2006 o 17 hod.
“A”-čko V.liga sk A:
14.kolo Strečno - KNM “B” 3.5.2006 o 17 hod.
15.kolo Stará Bystrica - Strečno 17.5.2006 o 17 hod.

Pozvánky na hrad Strečno
Slávnostné otvorenie sezóny
Považské múzeum v Žiline, expozícia hrad Strečno
pozýva všetkých na slávnostné otvorenie sezóny
výstrelom z dela dňa 1. mája 2006 od 9,00 - 17,00 hod
/posledný vstup o 16,00 hod/.
V bohatom programe vystúpi divadielko Dúha s alšími
epizódkami zo života Žofie Bošňákovej a jej manžela
Fraňa Vešeléniho. V kaplnke sa započúvate do hry na
gitare v podaní skupiny La Nueva a na nádvorí predvedie
sokoliarska skupina sv. Bavona cvičených dravcov.
Cestičkou na hrad si budete môc u udových výrobcov
zakúpi ručne zhotovené výrobky.

Dlhá noc múzeí
20. mája 2006 od 20,00 - 01,00 hod v rámci Európskej
únie otvorí hrad Strečno svoju expozíciu počas noci
pre všetkých, ktorí majú chu strávi pár chví v nočnom
hrade. V programe vystúpi skupina EIWHANA s ohňom
o 22,00 hod a o 23,30 hod. V prevádzkovej budove pod
hradom otvorí svoju dielňu pre verejnos reštaurátor
keramiky.
Prehliadka hradu bude pri svetle fakie . Prineste si so
sebou baterky alebo fakle.
Vstup zadarmo.

Beh do hradných schodov
25. mája 2006 sa uskutoční jubilejný 10. ročník behu
do hradných schodov. Zúčastni sa môžu všetky vekové
kategórie dievčat aj chlapcov, žien a mužov. Registrácia
začína o 13,00 hod pod hradnými schodmi.

Poteriáda na hrade
Poteriáda na hrade Strečno dňa 28.5.2006 pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Začíname o 9,00 hod do
17,00 hod /posledný vstup o 16,00 hod/. V programe si
všetky deti vyskúša v čarokúzlach skupina historického
šermu Bojník. Nebude chýba Drak Strečko s
princeznou, večný zabávač Šašo Adrián a Galéria U
Stonožky.
Malé divadelné predstavenia “Ako zvieratká nažívali”
budú v priestore delového opevnenia o 11,30 a 14,30
hod.

Zmena štruktúry sú aží
vo futbale

Na základe schválenia SFZ počnúc ročníkom 2006/2007
budú ma republikové sú aže dospelých nasledovnú
podobu:
Extraliga 1 skupina po 12 účastníkov, I. liga: 1 skupina
po 12 účastníkov, II. liga: 2 skupiny po 14 účastníkov
(skupina „Západ“ (BFZ a ZsFZ), skupina „Východ“ (SsFZ a
VsFZ).
Stredoslovenský futbalový zväz, bude po reorganizácii
riadi tieto sú aže: III. liga: 1 skupina po 16 účastníkov, IV.
liga: 2 skupiny „Sever“ a „Juh“ po 14 účastníkov a V. liga:
4 skupiny „A,B,C,D“ po 14 účastníkov
Po zriadení novej organizačnej štruktúry sú aží budú
postupy a zostupy v rámci riadenia SsFZ organizované
nasledovne:
III. liga
Ví az III. ligy postupuje priamo do novovytvorenej I. ligy.
Mužstvá umiestnené na 2. až 8. mieste postupujú do
novovytvorenej II. ligy, skupiny „Východ„ za predpokladu,
že FK Podbrezová, Lučenec a R. Sobota (účastníci terajšej
II. ligy) budú zaradené do I. ligy. Počet mužstiev zo SsFZ v
II. lige, skupine „Východ„ je určený na 7. V prípade, že
mužstvá SsFZ, ktoré štartujú v sú ažnom ročníku 2005/06
v II. lige, zo sú aže vypadnú (11. - 16. miesto) a budú
zaradené do novovytvorenej II. ligy, skupiny „Východ„ v
ročníku 2006/07, o ich počet bude znížený počet
postupujúcich z III. ligy, skupiny „Stred„.Mužstvo, ktoré
sa umiestni v III. lige na 16. mieste, zostupuje do IV. ligy.
IV. liga, skupiny „Sever„ a „Juh„
Mužstvá oboch skupín IV. líg doplnia III. ligu o taký počet,
aby III. liga v sú ažnom ročníku 2006/07 mala 16 účastníkov.
V prípade nepárneho počtu postupujúcich zo IV. líg do III.
ligy postúpi o jedno mužstvo viac z tej IV. ligy, do ktorej
bude zaradené vypadajúce mužstvo z III. ligy. Mužstvá,
ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch skupinách,
zostupujú do príslušných V. líg pod a územného
zaradenia.
V. liga, skupiny „A„ a „B„
Mužstvá V. ligy, skupiny „A„ a „B„ doplnia IV. ligu „Sever„
v takom počte, aby IV. liga „Sever„ v sú ažnom ročníku
2006/07 mala 14 mužstiev. V prípade nepárneho počtu
mužstiev postupujúcich z V. líg, skupiny „A„ a „B„ postúpi
o jedno mužstvo viac z tej skupiny, do ktorej bude
zaradené mužstvo, ktoré vypadlo zo IV. ligy
„Sever„.Mužstvá, ktoré sa umiestnia na 14. mieste v oboch
skupinách, zostupujú do príslušných sú aží ObFZ pod a
územného zaradenia.
Postupujúci z ObFZ
Ví azi sú aží ObFZ postupujú do príslušných V. líg pod a
územného členenia. V prípade nepárneho doplnenia
niektorej V. ligy ju doplní mužstvo toho ObFZ, do ktorého
bolo zaradené vypadnuté mužstvo z príslušnej V. ligy.
Všetky postupujúce mužstvá musia spĺňa podmienky
zaradenia do sú aže pod a Sú ažného poriadku a Rozpisu
sú aže ročníka 2006/07.
Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 30. apríla
2006 v náklade 360 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
XIII.ročník

ZVOLEBNIEVA SA
Ani sme sa nenazdali a sú tú opä
vo¾by. V minulom roku boli tiež a
¾udí moc nepresvedčili, aby k
volebným urnám išli. Nízka účas vo
vo¾bách bola tiež určitým prejavom
¾udí, ktorí boli dianím v spoločnosti
sklamaní.
Tieto vo¾by sú vo¾bami do
Národnej rady Slovenskej republiky
a budú sa kona 17. júna 2006 a pre
občanov sú dôležité aj tým, že
svojou účasou prejavia, ako sa chcú
ma v budúcnosti. Každá strany má
svoj volebný program a ich kandidáti
sa budú predstavova aj v našej obci.
Ak si chceme vybra to, čo nám
vyhovuje a je nám najbližšie mali, by
sme si ich názory vypoču a potom
sa nám bude ¾ahšie rozhodova.
Pre nás voličov bude vybera z
kandidátov ažšie, lebo je
zaregistrovaných 21 politických
strán, ktoré na zoznam kandidátov
napísali 2352 mien. Číta tento
zoznam vo volebnej miestnosti a až
tam sa rozhodova je nereálne a
preto ¾udia, by už do vopred mali
by rozhodnutí a vedie, ktorý
hlasovací lístok vloží do obálky a
prípadne aj zaokrúh¾uje čísla najviac
štyroch kandidátov na hlasovacom
lístku, čím vyjadrí, ktorému
kandidátovi dáva prednostný hlas.
Verím, teda, že občania našej obce
sa volieb zúčastnia vo ve¾kom počte
a vyberú si stranu, ktorá im je blízka
a takú, ktorá pre našu obec a
občanov niečo konkrétne urobila.
Alfonz Klocáň, starosta obce

Prečítajte si :
Zasadnutie OZ -------------------Gazdovský dvor ------------------Hody v Strečne -------------------Deň matiek------------------------MKS informuje ------------------¼udia medzi nami ----------------Červená ---------------------------Beh oslobodenia ------------------
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Zasadnutie obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo sa dňa 17. mája 2006 zišlo na svojom 26. zasadnutí.
Poslanci obecného zastupite¾stva sa
zišli na mimoriadnom zastupite¾stve,
ktoré zvolal starosta
obca Alfonz Klocáň. Dôvodom na
jeho zvolanie bola nutnos
prejednania žiados záchrannej
zdravotnej služby, ktorá chce v obci
zriadi svoju pobočku.
Naši poslanci rozhodli, že táto
záchranna služba bude v obci
umiestnená v objekte hasicskej
zbrojnice, ktorá bude za tým účelom
zrekonštruovana. V objekte za rovno

cestu bude zriadená ambulancia,
garáž pre sanitku a nadstavená bude
čas pre ubytovanie personálu, ktorý
tu bude ma nepretržitú službu. Pre
občanom bude ma toto rozhodnutie
ten význam, že v prípade nutnosti
volania sanitky bude táto k dispozícii
za ve¾mi krátky čas. Na prestavbe
objektu hasičskej zbrojnice sa bude
podie¾a obec a v rámci tejto
rekonštrukcie sa vybudujú aj nové
priestory pre našich dobrovolných
hasičov.
-r-

Gazdovský dvor otvorený

Za bohatej účasti hostí a novinárov
bol v našej obci 12.mája slávnostne
otvorený gazdovský dvor. Nachádza
sa v starej dedine na ul. SNP č.86. Celú
rekonštrukciu objektu robili majitelia
Prvej
pltníckej
a raftingovej
spoločnosti vlastnými rukami a za
pomoci brigádnikov.
Všetci účastníci otvorenia hodnotili
jeho vzh¾ad a vybavenie vysoko
pozitívne , no mnohí sa preriekli
a povedali, že by sa mohol vola
domom pltníkov. Po jeho slávnostnom
otvorení a vysvätení sa s kultúrnym
programom predstavili naši najmenší

pltníci z novej materskej školy. Potom
nasledovalo spoločné vyvezenie hostí
na Barierovu, kde všetkých milo
privítal vodník Jurko /náš umelec
Slavo Oberta/ so svojimi vílami.
O chví¾u už letelo šes pltí dolu
Váhom a na tejto vodnej ceste hrala
¾udová muzika. Zážitok z plavby mali
všetci a ten bol umocnený príjemným
posedením
a občerstvením
v pltníckom dome, či vlastne
v gazdovskom dvore, ktorý od tohto
dňa bude víta záujemcov o zvezenie
sa plami dolu Váhom.
-r-
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Informácie pre
voličov
V našej obci sa budú kona vo¾by
do Národnej rady Slovenskej
republiky 17.júna 2006 v dvoch
volebných okrskoch. Voliči sú
povinní po príchode do volebnej
miestnosti preukáza svoju
totožnos
predložením
občianského preukazu a voličského
preukazu, ak mu bol na jeho
vyžiadanie vydaný.
Vo volebnej miestnosti dostane
voli hlasovacie lístky a prázdnu
obálku opatrenú úradnou pečiatkou
obce.
Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobra do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral
do tohto priestoru, okrsková
volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov vloží do obálky
jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloží
volič do obálky, môže zakrúžkova
poradové číslo najviac u štyroch
kandidátov
uvedených
na
hlasovacom lístku vyjadri, ktorému
z kandidátov dáva prednostný hlas.
Volič, ktorý nemôže sám upravi
hlasovací lístok pre zdravotné
postihznutie alebo preto, že
nemôže číta alebo písa, má právo
vzia so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, aby pod¾a jeho
pokynov upravil hlasovací lístok a
vložil do obálky. Členovia okrskovej
volebnej komisie nesmú voličom
upravova hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vloži
obálku do volebnej schránky, môže
ju do nej na jehoi požiadanie a v
jeho prítomnosti vloži iný volič, ale
nie člen volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostavi do
volebnej miestnosti zo závažných
dôvodov, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiada
okrskovú volebnú komisiu o
vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky.

Hostí na pltisku Bariérová privítal vodník Jurko a gazdovský dom posvätil
vdp. dekan Ladislav Gura.

LITERÁRNA SÚŤAŽ
Pre žiakov základnej školy v Strečne
a Nezbudskej Lúčke je určená
literárna súaž, ktorú vyhlasuje
Obecná knižnica v Strečne. Jej témou
je „Človek, ktorý pre mňa ve¾a
znamená“. Svoje literárne prácu
môžu žiaci základných škôl odovzda
do obecnej knižnice v Strečne do
19.júna 2006. Tí najlepší budú
odmenení.

POZVANIE NA VIDEO A
SÚŤAŽE
Obecná knižnica v Strečne pozýva
31.mája z príležitosti medzinárodného dňa deti o 16.00 hod. Na

premietanie filmu z videa -Mala
morská víla-. Po skončení filmu si
môžu deti overi svoje vedomosti v
súažiach, ktoré budú v knižnici a na
dvore pre nich pripravené.
Všetci zúčastnení budú odmenení!

UPOMIENKY
UPOMIENKÁROM
Obecná knižnica v Strečne žiadá
tých, ktorí si požičali knihy a nevrátili
ich v termíne a boli na to
upomienkami upozornení, aby ich
vrátili, pretože tieto knihy chýbajú
iným. Za ich vrátenie ïakujú tí, ktorí
by si ich tiež chceli prečíta a
knihovníčka Eva Balcárová
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VYDARENÉ
HODY
V Strečne sa na meno
patrónky nášho kostola sv. Žofie
konali hody. Pomaly sa z nich
začína stáva pekná tradícia,
ktorú pred pár rokmi obnovil
náš bývalý farár Milan Kováč
a starosta obce Alfonz Klocáň.
Aj v tomto roku vyšiel starosta
obce s iniciatívou hody
uskutočni.

kate¾ov bohaté občerstvenie.
Najedli a občerstvili sa všetci, no
a vínka a pálenky sa niektorým
ušlo aj po viackrát.
K dobrej nálade prispeli naše
ženy, ktoré spievali s dychovkou aj bez nej. ¼udia sa
spokojne postupne rozchádzali, dychovka dohrala
posledné tóny a dospievali aj
naše speváčky. Hasiči urobili
poriadok, poodvážali lavice
a stoly a tu sa spustil príjemný
dážï, ktorý akoby spokojne
pokrstil naše vydarené hody.
-pdOslovení boli miestni hasiči,
ktorí ochotne prišli pomôc pri
vození a stavaní stolov a lavíc na
parkovisko pred kostolom
a organizovali tu tiež dopravu.
Včas prišla aj naša dychovka,
ktorá hrala pred krčmou,
kostolom
a farou
a na
parkovisku pri moste, kde sa
hody konali. Po skončení ve¾kej
omše ¾udia z kostola išli rovno
k stolom, pred penziónom
Irenka, kde pracovníci tohto
zariadenia spolu s dobrovo¾níkmi pripravili aj za
prispenia miestnych podni-
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Dom starých
materí

Skupinu Girls of Glory založili speváčky žiačky 6. ročníka ZŠ Strečno
Dominika, Kristína, Michaela a Monika.
Skupina vznikla pred 3 rokmi V tom čase si hovorili Seven Girls. S ve¾kým
úspechom sa prezentovala na rôznych podujatiach, koncertoch a na
Žilinských slávnostiach. Dievčenská skupina ma aj externého speváka Dávida,
ktorý svojimi piesňami obohacuje repertoár.
Skupina má aj svoju kapelu, ktorá hrá v tomto zložení: bicie: Adam Tojčík,
bas gitara: Rastislav Melo, doprovodná gitara: ¼ubomír Bukovinský,
kapelníkom a sólo gitaristom taktiež skladate¾om textov a piesni je pán
učite¾ základnej školy. Roman Franek Skupina sa nedávno predstavili v
Po¾sku na folklórnych slávnostiach v obci Jaworzie.

Úspešne reprezentovali
Deti z našej novej materskej školy v Strečne sa zúčastnili 4.ročníka folklórnych
slávnosti regiónu Žilina. Zo 6 vystupujúcich MŠ vyšli naše deti v Žiline v
Konzervatóriu na pódium ako posledné, no svojim bezprostredným prejavom,
veselosou a oduševneným spevom dokázali strhnú do spevu postupne
všetkých prítomných divákov v sále. Ich vystúpenie hodnotili prítomní vysoko
pozitívne.
Veríme, že svojim programom, ktorý nesie názov „Ej, letí pl dolu Váhom“
nám budú robi rados a šíri dobré méno našej obci.
-r-

DEŇ MATIEK

Deti materskej školy na Sokolskej
ulici sa intenzívne pripravovali na
Deň matiek, kde sa chceli ukáza
v tom najlepšom svetle, kde sa
chceli ukáza v peknom kultúrnom
programe. Prítomné mamičky
a babičky videli svoje detičky
spieva, tancova
radova sa.
Program s nimi nacvičila pani
učite¾ka
¼uba
Kučerová
s kolegyňami, no a prítomných
najviac zaujal samostatné pásmo,
ktoré približovalo prácu pltníkov
na Váhu v minulosti. Z týmto
programom nás reprezentovali
naše deti v Žiline na okresnom
festivale.
Text a foto:-pd-

Naša folkloristka Otília
Kadášiová je známa svojim vsahom
k ¾udovému umeniu a tkaním
rôznych ozdôb z textilu, drôtu, či
povrazu. Svoje práce už vystavovala
nieko¾ko krát aj na verejnosti
a v záujmovom krúžku vychováva aj
tých najmenších. Často ju pozývajú
na rôzne folklórne podujatia po
celom Slovensku.
Pred pár dňami prišla do
Miestneho kultúrneho strediska
s nápadom zriadi izbu starej mámi.
Chcela, by v ňom vies záujmové
krúžky a vystavova vyrobené
predmety používané v našich
domácnostiach v minulosti. Tiež, by
sa tu prezentovali svojimi prácami
¾udoví výrobcovia. Mladí aj starí, by
sa tu učili zabudnutým remeslám
a tak, by sa posilňovalo ich národne
povedomie. Na umiestnenie izby si
pani Otília vybrala nehnute¾nos
v starej dedine. Spolu s ňou veríme,
že sa s majite¾mi domu dohodneme
a postupne sa v obci začne
realizova ïalší zaujímavý projekt.
K jeho realizovaniu je však ešte dlhá
cesta a na získanie potrebných
financií je treba napísa potrebný
projekt a o pridelenie financie na
odkúpenie,
rekonštrukciu
a prevádzku nie izby ale už domu
starej materí, bude treba dlhšie
bojova.
-pï-
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Miestne kultúrne stredisko
pozýva
Pomaly ale isto začína rozbieha svoju činnos
v Strečne Miestne kultúrne stredisko, ktoré je
umiestnené v Turisticko- informačnej kancelárii
pri moste. V súčastnosti je možne sa v ňom za
poplatok pripoji na inštalovaných počítačoch na
internet. Ďalej môžete v stredisku si da
čiernobiele z kopírova doklady, knihy, tlačivá a to
až do formátu A3. Kúpi sa tu dajú noviny,
časopisy, poh¾adnice a upomienkové predmety.
Návštevníci tu tiež môžu získa informácie
o ubytovaní v obci a turistických zaujímavostiach
v okolí.
Pracovná doba miestneho kultúrneho
strediska je od 8.00 hod. do 16.00 hod a otvorené
bude aj v sobotu a v nede¾u.
Pavol Ďurčo ml., vedúci strediska

Miestne kultúrne stredisko
informuje
Už 10.mája našiel v našich horách prvé hríby náš
„profesionálny hubár“ Róbert Novák. Našiel ich v lokalite
Staviská a zastavil sa s nimi v našom Miestnom kultúrnom
stredisku pri moste, aby nám ich ukázal. Pri tej príležitosti
sme ho s hríbmi odfotografovali. Už na druhý deň sa táto
fotografia objavila v celoslovenských denníkoch, no a aj
v okresnom týždenníku Žilinský večerník. Do začatia
pravej hubárskej sezóny je ešte ïaleko, no aj tak prajeme
pánovi hubárovi ve¾a pekných hubárskych úlovkov.
-d-

Z NAŠEJ KRONIKY - MÝTNICA
Mýtnica, väznica a krčma v dome Ignáca Glucksthála
bola v minulosti umiestnená v dome pri kompe, ktorý sa
v súčasnosti opravuje. Pod¾a hrúbky múrov, spôsobu
stavania a použitého materiálu sa predpokladá, že bol
stavený v časoch, keï sa staval hrad a slúžil predovšetkým
ako mýtnica, teda miesto, kde sa vyberali poplatky od
pltníkov a ¾udí chodiacich a voziacich sa po hlavnej ceste.
Pod domov vo vápencovom brale bola vyhĺbená rozsiahla
pivnica, ktorá slúžila ako väzenie a v hornej ve¾kej izbe
bola krčma. Dom vlastnil v polovice barón Popper, vo
štvrtine gróf Harkurdtha, ktorý vlastnil tepličské panstvo
a v ostatnej štvrtine biskupský úrad. Otec Ignáca
Glucksthála kúpil polovicu domu v roku 1909 a druhú
polovicu v roku 1912. Tento dom využíval až do roku 1918
ako krčmu. Dom často využívali na prenocovanie pltníci
plaviaci sa s drevom dolu Váhom a to až do Komárna. V
krčme bolo možné kúpi vraj všetky druhy pálenky a neraz
sa stalo, že pltník prepil svoje zlatky za pl skorej ako
drevo predal. Časom premenovali väznicu na žriedlo.

Ako sme už informovali v Strečne od 1. mája je
v prevádzke miestne kultúrne stredisko. Jeho
vedúcim je Pavol Ďurčo ml. . Na jeho zriadenie
bolo potrebné vybavi množstvo dokladov
a potvrdení, aby mohlo plni svoju funkciu pod¾a
zákona.
-Predovšetkým bolo potrebné vybavi
živnostenský list, na základe, ktorého stredisko
pracuje a špecifikova jeho činnos-, to už hovorí
vedúci MKS Pavol Ďurčo. — Na živnostenskom
úrade som bol až sedem krát, pokia¾ nám tento
list vydali. Až po jeho získaní som mohol žiada
na štatistickom úrade identifikačné číslo, čiže
IČO. Potom nasledovalo viac ako týždenné
chodenie na daňový úrad pre udelenie daňového
identifikačného čísla. Až keï som mal v rukách
tieto tri doklady mohol som zakúpi potrebnú
registračnú pokladňu, otvori si v banke účet
a priestory MKS vybavova potrebných
technickým zariadením.Je predpoklad, že v čase vydania novín
Strečanský hlásnik bude v MKS internet a ¾udia
budú môc si na troch počítačoch pozera
internetové stránky. Môžu prís kopírova doklady
a iné písomnosti,kúpi si noviny a časopisy,
poh¾adnice a rôzne upomienkové predmety.
-r-
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NÁŠ ŠÉFKO ZA PULTOM
Pavla Me¾u, nášho šéfka, ktorý má
už viac ako 82-rokov sme mohli vidie
za pultom predajne potravín a krčiem
u nás od roky 1938. Je to
neuverite¾né, no je to tak. Pán Pavol
Me¾o prežil za pultom 65-rokov svoho
života. Neveríme, že sa v širokom
okolí a možno aj na Slovensku nájde
niekto, čo robil obchodníka to¾ko
rokov.
Dnes ho plného elánu môžeme
vidie pobehova okolo domu a hlavne
okolo pizzérii Alžbetka, kde
kontroluje svojich synov a personál.
Pri rozhovore s nim, človek zistí, že
si pamätá každý detail ako začínal ako
učeň 14.októbra 1938 v obchode s
potravinami, ktoré boli umiestnené v
dnešnom penzióne Irenka. Vie ako to
bolo pri zakladaní potravného
družstva a detailne opisuje hodiny a
dni, keï prišli do obce fašisti a začalo
Slovenské národné povstanie.
Po oslobodení bola založená
Budúcnos, ktorá sa stala neskôr
Jednotou. V 50-tých rokoch si užil aj
prenasledovani a domových
prehliadok zo strany žandárov. Za
vzorný predaj a najvyšší obrat dostal
poukaz na kúpu automobilu. Bola to
Aerovka, ktorá sa stala prvým autom
v Strečne a občania obce ju často
využívali pri súrnych a bezplatných
odvozov. Auto však bolo v očiach

závistlivcov a tak mu ho žandári pre
potrebu oresných funkcionárov
zobrali. ¼udia v obci však začali
vypisova petície a tak mu ho po
štyroch mesiacoch vrátili. V tých
rokoch bol za pultom každý deň od
pondelka do nedele a v krčme až do
22.00.hod. Čas bežal ve¾mi rýchlo a
roky tiež. V starom obchode a krčme
tak prežil 17 rokov a v potravinách v
dome u Chudíkov predával štyri roky.
Začiatkom 60-tých rokoch sa
začala stava nová predajňa Jednota.
Pomáhal zariaïova predajňu
potravín, kde robila vedúcu jeho
manželka od roku 1963 a on začal
prdáva v novej krčme od roku 1964.
Tam sme ho za pultom mohli vidie
až do roku 1996, kedy po rokoch
nadsluhovania odišiel na zaslúžený
odpočinok. No, odpočinok, kúpil
predajničku pod lipou pri novom
cintoríne a v nej predával potraviny a
časom odkúpil aj ved¾ajšie holičstvo
a to už začali v jeho remesle
pokračova jeho synovia, ktorí v tejto
budove zriadili pizzériu, ktorá si v
krátkom čase získala ob¾ubu a stala
sa vyh¾adávaným miestom návštev
našich občanov aj ¾udí z ïalekého
okolia.
Prajeme teda nášmu šéfkovi ve¾a
zdravia a radosti aj do budúcich
rokov.
-pd-

Pavol Melo na svojej lavičke pred Pizériou Alžbetka

Maliar medzi nami
Z videnia ho poznáme všetci, no
a osobne väčšina tých skôr
narodených. Robo Rendár sa norodil
v roku 1958, základnú školu
navštevoval v našej obci, vyučil sa za
maliara písma a navštevoval popri
tom aj ¼udovú školu umenia v Žiline,
kde ho do tajomstiev ma¾by
a kresby zaúčal prof. Šútovský.
Prvé obrázky začal ma¾ova ako
žiak a boli to obrazy s vojnovou
tematikou. Postupne zvládol všetky
maliarske techniky, no najbližšie
stále mal
k realistickému
zobrazenie.
Práve o realistické obrazy je medzi
¾uïmi najväčší záujem a často
ma¾uje aj detské portréty. Svojimi
prácami sa predstavil v roku 2002 na
hrade, kde si ju prezrelo stovky
návštevníkov. V súčasnosti pracuje
vo vlastnej vo¾nej tvorbe na
farebných kolážach, ktoré sú
súčasou projektu pána farára
Milana Kováča. Koláže spolu
s básňami pána farára, by mali by
vydané v knižnej podobe.
So svojimi umeleckými dielami
chodí na odborné konzultácie
k akademickému
maliarovi
Stanislavovi Lajdovi. Jeho obrazy
zdobia mnohé domácnosti,
reštauračné zariadenia a úrady.
Veríme, že s jeho obrazmi sa
budeme stretáva ešte dlho
a v ma¾ovaní sa mu bude dari.
P.Ď.

V

časoch, keï bola na vrchu
Bieda ešte len drevená
pevnos s kamenným valom
a nie
neskôr
postaveným
kamenným hradom Strečno, nemali
okolité kopce svoje mena. Tie
získavali až časom, keï ich ¾udia
začali vola pod¾a udalostí, ktoré sa
na nich udiali alebo iných
charakteristík. Tak to bolo aj
s kopcom Červená, ktorý sa
nachádza pod Špicákom po pravej
strane, ako sa z cesty vychádza na
Ostredok.
Prvé turecké vojská začali prenika
čím ïalej, tým viac hore Váhom na
sever Slovenska. Správy o Turkoch
blížiacich sa k Strečnu sa ¾udia
dozvedeli včas, aby sa mohli
narýchlo pobali, poviaza dobytok
a z osady sa vybra h¾ada ochranu
za drevenými hradbami pevnosti.
-Ja vás do pevnosti nepustím-,
kričal z hradieb na ¾udí stojacich
pred bránami jej pán Zlomír. —
H¾adáme ochranu a s¾ubujeme
pomôc pri boji s nepriate¾om-,
oslovil pána najstarší obyvate¾ osady
Jozef od studne. Tak bolo
v minulosti zvykom, že hradby ¾udia
budovali spoločne, aby sa mali kde
ukry pred nepriate¾om a až po čase
v nich začali býva a vládnu okoliu
tí najbohatší.
-Nie a nie, nepustím vás a pred
nepriate¾om sa obránime aj bez vás-
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, zdôraznil už krikom Zlomír. ¼udia
ve¾a času na dohadovanie sa
s pánom nemali, lebo v dia¾ke pri
Váhu už bolo vidie tureckých
vojakov vezúcich sa na koňoch. —
Poïme ïalej do kopcov, tam sa
ukryjeme-, navrhol Jozef. S vozmi,
demi a dobytkom by sa im však
postupovalo pomaly a husto
zarastenými kopcami, bez lesných
ciest, by sa ïaleko uteka nedalo.
Preto vyliezli na kopec nad potokom
pod Špicákom. Cesta hore bola
namáhavá, no ve¾a času na oddych
nebolo a chlapi hneï začali rúba
stromy, aby urobili z dreva ochranu.

ČERVENÁ
/poves/
Keï Turci nenašli ¾udí v osade
a v slamených domoch nebolo
žiadneho majetku, vybrali sa
k pevnosti na Biede. Prví Tureckí
vojaci išli hore dolinou, no a ich
prieskumníci si už obzerali z vrchu
Špicáka okolie. Dobre videli dianie
v pevnosti, no aj množstvo ¾udí
píliacich stromy na plošine pod nimi.
Turci ve¾mi rýchlo prišli na to, že
premôc a okradnú bude najlepšie
práve ¾udí za chatrnou obranou
z dreva z kmeňov stromov. Netrvalo
dlho a už Turci začali ostre¾ova
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šípmi ¾udí a zvieratá. Stačilo zís zo
Špicáka nižšie a ciele mali ako na
dlani. Nieko¾ko ohňových šípov
zapálilo seno na vozoch a popílené
stromy. Ve¾a ¾udí zomieralo
zasiahnutých šípmi. Keï sa cez
drevá začali prediera divokí Turci
so svojimi šab¾ami, ve¾kého odporu
sa už nedočkali. Tých, čo sa bránili,
zabili, deti, ženy a dobytok zobrali
zo sebou. Netrvalo ani pol dňa a na
kopci ostali len mŕtvi a zomierajúci,
ktorých nemal kto ošetri. Krv
zafarbila kamene a trávu na kopci
do červena. Mŕtvych nemal kto
pochova. Ostali len na skazu divej
zveri a počasiu.
Rozjarení Turci sa hneï pustili
dobýja pevnos na kamennom
brale Bieda. Tu už im to nešlo tak
¾ahko, obrancom chýbali na
hradbách ¾udia, ktorí by odtláčali od
valu rebríky. Po nich sa dostávali
nepriatelia na hradby a za ne. Na
nieko¾kých miestach začali hradby
horie a v tom zmätku otvorili Turci
bránu a bolo po obrane. Turci
pevnos rýchlo vyplienili, podpálili
a do skorého rána oslavovali
víazstvo. Koris nebola ve¾ká. Zlata
ani šperkov tu nebolo, a tak im
museli stači zajatci a dobytok. Čo
malo akú cenu, to naložili na kone
a spolu so zajatcami poslali popri
Váhu dolu k Dunaju a do Tureckej
ríše.
Tak Turci vyplienili Strečno.
Život si zachránilo len pár
jeho obyvate¾ov, ktorí sa však
z húšav báli zís, a tak len
pozerali na tlejúce bojisko
a pevnos.
Keï
po
nieko¾kých dňoch predsa
nabrali odvahu a išli pozrie
na tú skazu, boli zhrození,
mŕtvoly sa rozkladali a tmavá
krv zafarbila zem a kamene
do tmavočervena. Mŕtvych
pochovali na mieste, kde ich
našli. Na najbližšiu jar a ïalšie
roky na mieste boja vyrastali
tmavočervené maky dovtedy
, pokia¾ kopec nezarástol
bukmi. Kamene a zem už
ostali červené a od tých čias
začali ¾udia kopec vola
Červená.
Pavol Ďurčo ml.
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22. ročník Behu oslobodenia obce Strečno - 30. apríl 2006
Žiaci
1 Peter Tichý ............................................... KNM ................................. 23,00
2 Oliver Šupej .......................................... Strečno .............................. 26,47
3 Michal Hanuliak ................................... Strečno .............................. 26,59
4 Juraj Jarina .............................................. Rajec ................................. 27,03
5 Lukáš Bukovinský ............................... Strečno .............................. 27,18
6 Michal Magoč ....................................... Strečno .............................. 29,06
7 Matej Taraba ......................................... Strečno .............................. 29,36
8 Róbert Šmida ........................................ Strečno .............................. 31,30
Žiačky
1 Marika Ďuriková .................................. Strečno .............................. 31,55
2 Anna Honková ..................................... Strečno .............................. 33,27
Juniori
1 Jaroslav Jarina ....................................... Rajec ................................. 21,11
2 Jozef Bugáň ............................................. KNM ................................. 24,24
3 Štefan Rajniak ....................................... Strečno .............................. 24,53
4 Vladimír Taraba ................................... Strečno .............................. 26,43
5 Martin Samec ....................................... Strečno .............................. 27,15
Juniorky
1 Barbora Žideková ................................. Rajec ................................. 27,42
2 Anna Galadíková ................................. Strečno .............................. 33,27
3 Katarína Kopásková ........................... Strečno .............................. 35,18
Ženy
1 Jana Kardošová ..................................... Rajec ................................. 26,36
2 Jana Žideková ........................................ Rajec ................................. 27,09
3 Mária Belková ....................................... Strečno .............................. 31,03
Muži do 40 rokov
1 Róbert Rolko ........................................... Žilina ................................. 18,13
2 Miroslav Neslušan ................................ Žilina ................................. 19,06
3 Jozef Židek ............................................. Rajec ................................. 19,12
4 Zdeno Koleda ......................................... Rajec ................................. 19,16
5 ¼uboslav Čierňava ............................... Čadca ................................ 22,00
6 Peter Tichý ............................................. Čadca ................................ 23,00
7 Roman Palubjak ................................... Strečno .............................. 24,41
8 Marek Bukovinský .............................. Strečno .............................. 26,25
9 Andrej Ponechal ................................... Žilina ................................. 30,26
Muži do 50 rokov
1 ¼uboš Cesnek ........................................ Žilina ................................. 19,30
2 ¼uboš Kováčik ........................................ Sú¾ov ................................ 19,33
3 Ján Ružbarský ....................................... Žilina ................................. 19,47

Na stupni víazov stáli strečanci Jozef Belko a Pavol Diňa,
ktorým ocenenie odovzdala zástupkyňa starostu Janka
Tavačová

4 Miloš Vojtek ............................................ Žilina ................................. 21,21
5 Pavol Šimášek ................................. Stará Bystrica ........................ 22,00
6 Anton Kuba .......................................... Rudinka .............................. 22,04
7 Branislav Slota ........................................ Rajec ................................. 22,08
8 Štefan Kotian ...................................... Rástočné ............................. 22,20
9 Róbert Berky .................................... Nové Zámky ......................... 22,50
10 Augustín Sládek .................................. Stráňavy ............................. 22,52
11 Jozef Stupňan ........................................ Rajec ................................. 23,07
12 Štefan Palubjak .................................... Strečno .............................. 28,20
13 Dušan Ďurika ........................................ Strečno .............................. 34,17
Muži nad 50 rokov
1 ¼ubomír Líška ........................................ Žilina ................................. 22,36
2 Milan Tabak ............................................. Žilina ................................. 23,58
3 Jozef Bebjak ........................................... Žilina ................................. 24,11
4 Ladislav Murárik .................................. Brodno ............................... 29,24
5 Jozef Belko ........................................... Strečno .............................. 31,45
6 Pavol Ďurnek ....................................... Stráňavy ............................. 36,04
7 Ferenczy Dezider ................................ Vrútky ............................... 37,09
8 Pavol Diňa .............................................. Strečno .............................. 38,47
9 Ján Hanák ................................................ Žilina ............................. 1:07,00

Futbalový klub Strečno

JAR 2006 — zostava, ktorá nastúpila na prvý jarný zápas.
Horný rad: Tavač Štefan — predseda FK, Ilovský Zdeno — ved. mužstva, Lonc Miloš
— tréner, Kán Róbert, Trhančík Dušan, Cigánik Ján, Beháň Branislav, Gašper Martin,
Ladislav Melo, Klocáň Dušan, Sokolovský Peter. Dolný rad: Jaroslav Trhančík,
Žigmund Andrej, Kučera Lukáš, Sokolovský Róbert, Melo Ivan, Oberta František.
Brankári: Hruška Michal a Kopásek Andrej.
Foto: Pavol Ďurčo ml.

Noviny Obecného úradu v Streène.
Vyšlo dòa 28. mája 2006 v náklade 250
kusov. Za obsahovú èas• materiálov
zodpovedá : Pavol Ïurèo ml.

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIII. ročník
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Zvonenie na časy
s ve¾kým „ĎAKUJEM“
„Naša škôlka, to je vláčik, nastúpte
doň rýchlo deti“...
Posledné zvonenie, kde tu aj malá
slzička a slová tejto našej škôlkarskej
hymny sa stanú pre mnohých z nás
už minulosou. Z malých rybičiek sa
stali ve¾ké a my ideme do školy. Zažili
sme ve¾a krásneho, no hlavne ve¾a
užitočného sme sa naučili. Rátame,
jazýčky máme dobre nabrúsené,
kresli a cviči už tiež dávno vieme
a tak dúfame, že všetky vedomosti,
ktoré nám s námahou a láskou
vštepovali pani učite¾ky, správne
zužitkujeme. Musíme si však
uvedomi, že mnohé krásne chvíle
a zážitky sa ve¾akrát nezaobišli práve
bez Vašej pomoci, milí naši rodičia!
Pomoc akáko¾vek vychádzala z Vás,
z Vašich sŕdc a o to vrúcnejšie je
naše poïakovanie, ktoré patrí rodine
Ďurčovej, Kučeríkovej, Šipčiakovej,
Solárovej, Galadíkovej, Bártovej,
Gerbelovej, Zaurovej, p. Adelke
Ilovskej s manželom, p. B.
Sopčiakovej, p. G. Obertovej
s manželom, p. Petrovi Obertovi, p.
Janke a Pavlovi Tavačovým, p.
Katke Repáňovej, p. Katke
Obertovej s manželom, p. Mirke
Valicovej, r. p. Slavomíra Obertu, p.
Otke Kadašiovej, p. Jánovi
Kučerovi, OÚ v Strečne, ktorý nám
vždy
vychádzal
v ústrety
a v neposlednej miere p. riadite¾ke
Žofke Rajniakovej, všetkým
učite¾kám, tetám školníčkam, p.
kuchárkam a ujovi kuričovi, ktorí
viedli naše kroky od tých najmenších
až k dnešku.
My učite¾ky Vám ïakujeme, že ste
nám zverili Vaše poklady aspoň na
malú chví¾u v živote.
Takže, ZVONÍ NÁM NA ČASY.
Nech sú stále krajšie a krajšie. Ešte
raz ,
„ĎAKUJEME!“
za deti a kolektív MŠ v Strečne
Katarína Pratáková, uč. MŠ

Počas predvolebnej kampane navštívil našu obec predseda SDKU-DS Mikuláš
Dzurinda, ktorý diskutoval s občanmi o ich problémoch.

V našej obci sme volili Smer
Na základe zákona o vo¾bách sa
konali dňa 17. júna 2006 predčasné
vo¾by do Národnej rady Slovenskej
republiky. Vo vo¾bách kandidovalo 21
politických strán, ktoré navrhli 2352
kandidátov na 150 poslaneckých
miest.
Z vyše 4,2 milióna zapísaných
voličov svoj hlas stranám odovzdalo
viac ako 2,3 milióna občanov, čo
predstavuje 54,6% účas voličov, ktorá
bola najnižšou účasou zo všetkých
volieb do NR SR.
Výsledky volieb boli nasledovné:
Zvíazila strana Smer s 29,14%, SDKÚ
18,35%, SNS 11,73%, SMK 11,59%, ¼S
HZDS 8,79% a KDH 8,31%. Tieto strany
sa dostali do NR. Ostatné kandidujúce
strany nedosiahli stanovený limit 5%nej hranice a nie sú účastníkmi
parlamentu.
V obci Strečno boli zriadené dva
volebné okrsky. Výsledky v našej obci
boli nasledovné:
Počet voličov zapísaných do
zoznamu voličov ..................... 1893
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní ...................................... 1228
Počet platných odovzdaných
hlasov ............................................ 1207
účas občanov vo vo¾bách .... 64,87
Naši občania odovzdali platné hlasy

pre nasledujúce politické strany:
Smer — SD ................. 457 ....... 37,87%
SNS .............................. 222 ....... 18,39%
SDKÚ — DS ................ 199 ....... 16,49
¼S HZDS ..................... 118 .......... 9,78
KDH ............................. 108 .......... 8,95%
SF ................................... 39 ........... 3,23%
KSS ................................ 35 ........... 2,92%
HZD ................................ 5 ............ 0,41%
ASV ................................. 5 ............ 0,41%
¼B .................................... 4 ............ 0,33%
SMK ................................ 4 ............ 0,33%
O¼S ................................. 4 ............ 0,33%
OKS ................................. 2 ............ 0,16%
Nádej ............................. 2 ............ 0,16%
Misia 21 ......................... 1 ............ 0,08%
ANO ............................... 1 ............ 0,08%
PS ..................................... 1 ............ 0,08%
Strany ako S.O.S., SD¼, ZRS a Slnko
nezískali ani jeden hlas.
P. Ďurčo st.

Prečítajte si :
Vo¾by do NR SR ------------------ 1. str
Fotoobjektívom P. Ďurču -------- 2. str
Včelári v Strečne ----------------- 3. str
Beseda zo spisovate¾om --------- 4. str
Mamut zo Strečna ---------------- 5. str
Vyhodnotenie futbalu ------------ 6. str
Zo života ZŠ ----------------------- 7. str
SOS futbalu ------------------------ 8. str
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Tkané erby

V Strečne sa stretli starostovia a zástupcovia obci s Euroregiónu Beskydy
na odbornej konferencii.

V Kysuckom múzeu v Radoli
vystavuje od od 1. júla do 31. augusta
svoje tkané erby pani Otília Kadášiová.
Od roku 2003 je to jej už siedma
výstava a svoje výtvarné aktivity naša
tkáčka Otka predstavuje nielen na
výstavach, ale aj pri výchove detí v
tejto záujmovej činnosti, keï ich do
tajov tkania, spracovania drôtu a cesta
na rôzne výrobky zaúča vo svojom
dome. Otvorenia výstavy sa zúčastnili
občania našej obce a nechýbali na nej
ani naše deti, ktoré vystúpili so svojím
pásmom o pltníkoch. S ukážkami prác
spracovania rôznych materiálov sa tu
predstavili ¾udoví výrobcovia zo
Živeny. Bol medzi nimi aj jej žiak,
ôsmak Filip Arvay, ktorého práca pri
tkaní a spracovaní cesta ve¾mi teší.
Na samotnej výstave môžeme vidie
ve¾kú čas jej tkaných erbov obcí,
tkaných kobercov a iných výrobkov,
s ktorými sa prezentuje na kultúrnych
podujatiach po celom Slovensku.

Založenie
folklórneho súboru

Počas leta naši po¾ovníci opravujú poškodené senníky a stavajú nové. Nový
člen po¾ovníckeho združenia Kamil Klocáň postavil v Jamách nový senník.

Miestne kultúrne stredisko v Strečne
založilo folklórny súbor. Na jeho
konkurz prišlo 15 deti základnej školy
a ich šikovnos a cit pre pohyb
preveroval vedúci súboru Peter Klein.
Z prítomných detí boli prihlášky do
súboru odovzdané všetkým a tak
mohli zača pravidelné tréningy
súboru. Tie budú býva každý utorok
a štvrtok od 15.30 do 17.30 a budú
sa kona v kultúrnom dome. Na prvú
skúšku prišla pomôc s harmonikou
aj pani učite¾ka materskej školy ¼ubka
Kučerová, ktorá s demi vo
folklórnych vystúpeniach pracuje už
dlhšie, čo na pohyboch a správaní sa
detí bolo vidie. Skúšky súboru budú
počas celých prázdnin a rodičia môžu
posiela svoje deti na tieto skúšky
a tak im da náplň činnosti na
prázdniny.
P. Ďurčo ml., vedúci MKS

OZNAM

Občania z Ulice 1.mája sa konečne dočkajú novej cesty, ktorá sa stavia za
pomoci dodávate¾ských firiem a Obecného podniku služieb Strečno.

Oznamujeme občanom obce
Strečno, že môžu využíva
kopírovacie služby, internet a kúpi
si rôzne upomienkové predmety v
turisticko-informačnej kancelárii,
ktorá sa nachádza pri penzióne
Irenka.
Fotografie: Pavol Ďurčo ml.
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BOŽIE TELO
Eucharistia ako živá prítomnos
osláveného Krista pod spôsobom
chleba a vína bola v histórii Cirkvi
jedným z motívov na ohlasovanie
Evanjelia ako dôkazu Božej lásky
k človeku. Prostredníctvom tejto
sviatosti prichádza Kristus medzi svoj
¾ud, aby ho posilnil, ochránil a utvoril
tajomné spoločenstvo s ním: „Kto bude
jes z tohto chleba, bude ži naveky“ /
Jn 6,51/. Eucharistia predstavuje
nekrvavé sprítomnenie Kristovej obety
na kríži a jeho oslávenia v nebi. Ježiš
Kristus ustanovil Eucharistiu na Zelený
štvrtok, v predvečer svojej smrti. Už od
prvej kresanskej generácie sa veriaci
stretávajú v nede¾u, aby si pripomenuli
Kristovo zmŕtvychvstanie a aby prijali
Eucharistiu. Práve Eucharistia
predstavuje vrchol kresanského kultu.
Dôkaz slávení nedele u starých
kresanov máme od sv. Justína, ktorý
píše:“ V deň nazvaný dňom slnka všetci
sa schádzajú a čítajú pamäti apoštolov...
po modlitbe sa prinesie chlieb, víno
a voda. Predstavený sa s ve¾kou
vrúcnosou modlí a vzdáva vïaky a ¾ud
zvolá: Amen. Všetci prijímajú.“
Eucharistický kult je výrazom lásky, ku
ktorej sú všetci kresania povolaní. Na
Zelený štvrtok Cirkev po stáročia
vstupuje do udalostí Pánovej smrti
a Zmŕtvychvstania a pripomína si
ustanovenie Eucharistie.
Liturgickú oslavu tajomstva Eucharistie
rozvíja do širokej podoby úcty slávnos
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej Božieho tela. Začiatky úcty a oslavy
sviatostného Chleba, teda Božieho tela,
siahajú až do 9. storočia. Starodávnym
zvykom bolo bra so sebou
eucharistický chlieb ako záruku
ochrany pred nebezpečenstvom.
V konsekrovanom
chlebe
sa
zdôrazňovala skutočná prítomnos
celého Krista. S týmto kultom sa spájala
¾udská túžba po pochopení tajomstva.
Z nej vzniklo pozdvihovanie hostie po
premenení a zavedenie sviatku na čes
Eucharistie. Tento sviatok schválil pápež
Urban IV. 11. 8. 1264. Ustanovil ho
dokumentom Bulla Transiturus, v ktorej
pápež, okrem iného, píše o Eucharistii
takto: „Je to chlieb, ktorý nemáme
strávi my a v sebe premeni, ale je to
chlieb, ktorý nás skrze prijímanie sám
strávi a premení v seba“ a hovorí: „Pre
také vznešené tajomstvo ustanovujeme
štvrtok po svätodušnej oktáve. V tento
deň nech sa zhromaždia v chráme
zástupy zbožných veriacich a kňazi
spolu s ¾udom nech prednášajú chvály.“
Omšové texty, ktoré sa na tento sviatok

používajú dodnes, napísal ve¾ký teológ
Tomáš Akvinský.
V stredoveku v 16. storočí nadobúda
oslava sviatku Božieho tela priam
triumfálny charakter. K štyrom oltárom
pribudla obrazová výzdoba, robili sa
divadelné predstavenia, ve¾ké
procesiové sprievody. Po reformácii
bola účas na slávnosti vnímaná ako
verejné vyznanie katolíckej viery.
So sviatkom, ktorý patrí do zoznamu
prikázaných, sa spájajú procesie
s Oltárnou sviatosou vystavenou
v monštrancii a so štyrmi po¾nými
oltárikmi, pri ktorých kňaz číta
priliehavé texty Evanjelia a požehnáva
¾ud. Procesia Božieho tela zostáva aj
dnes vzácnou liturgickou formou a je
pripomienkou spásonosnej situácie
Božieho ¾udu, ktorý je na ceste. Cie¾om
tejto cesty je Ježiš Kristus — oslobodite¾
novozákonného Božieho ¾udu, ktorý
s dôverou v Božie vedenie kráča do
nebeského Jeruzalema. Procesia je
chválou, vïakou, úctou a oslavou Boha,
spojená s prosbou o vytrvalos
a požehnanie pre všetkých, ktorí sú na
ceste. Veï život kresana je život
pútnikov a cudzincov, „pretože ich
pravá vlas je v nebi“ /Jn/. Oslava
Božieho tela podnecuje človeka
k dôvernému prilipnutiu ku Kristovi,
ktoré realizuje častým prijímaním jeho
Najsvätejšieho tela ako vrcholu
zjednotenia jeho a našej vôle.
AM

Ambróz Hrnčiar pri odchyte roja včiel.
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POSLEDNÝ
VČELÁR

Prvé písomné doklady o chove včiel
v Strečne pochádzajú z roku 1935,
keï hájnik Filip Stopka založil spolok
včelárov. Postupne bolo v obci až 50
včelárov, ktorí mali svoje úle
rozmiestnené na záhradach v Doline,
Domašíne a v Beháňovej. Je isté, že
včely sa u nás chovali aj v dávnej
minulosti, veï med býval jediným
sladidlom.
Dnes v Strečne nájdeme už len
jedného včelára. Je nim dôchodca,
pán Ambróz Hrnčiar. Drvivá väčšina
starých včelárov už zomrela a do
náročnej, no zaujímavej práce s
včelami sa už roky nikto nepustil. Je
to škoda. Ako sa teda darí nášmu
poslednému včelárovi v Strečne? Pán
Hrnčiar začal s chovom včiel takmer
pred 50 rokmi a úle mával v doline. V
súčasnosti má 11 včelích rodín,
umiestnené ich má vo včelíne vo
svojej záhrade. “Aký je teda
tohtoročný rok včelára?”, to sa už
pýtame pána Hrnčiara. „Musím
poveda, že taký zlý rok už dlho
nepamätám. Dlhá zima spôsobila, že
včely nelietali a tri rodiny aj vymrzli.
Čo nebolo až tak zlé, lebo niektorým
včelárom na okolí vymrzli včely vo
všetkých ú¾och. Prvý med som skoro
každý rok sahoval koncom mája a
tohto roku to bude skoro o mesiac
neskôr. Tiež ve¾ké tepelné rozdiely v
počasí nerobia včelám a znáške
dobre. Leto bude tohto roku ozaj
krátke, lebo už v polovici augusta sa
musia zača včely zakrmova cukrom
na zimu. Takže aj s medom to bude
tohto roku poskromnejšie.“
V čase našej návštevy u pána
Hrnčiara mal najviac starostí so
zbieraním rojov včiel po stromoch v
okolitých
záhradách.
Teplo
spôsobovalo, že včely s novými
matkami vylietavajú a h¾adajú si nové
hniezdiská. Keï ich chce včelár
zachráni, musí ma pre ne pripravené
prázdne včelíny. Neraz sa stane, že
uletia odtia¾ opä a h¾ada ich po
stromoch môže znovu.
Veríme však, že nášmu včelárovi
Ambrózovi Hrnčiarovi sa bude v
budúcich rokoch dari a v obci sa
predsa len najde niekto, kto začne
včely chova. Pán Hrnčiar určite rád
poradí a odovzdá svoje dlhoročné
skúsenosti.
P. Ďurčo, ml.
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OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
O MALEJ ANIČKE
Že je ve¾mi kamarátska, má ve¾mi
dobré srdce, chcem pri nej býva,
chcem ma také známky ako ona.
Býva na Ulici za záhradami a chodí
do školy. Je to super baba. Má pekné
oči a ma¾uje si nechty.
Marika Samcová 1A

BABKA
Babka, lebo je múdra
a lebo je dobrá,
a lebo je šikovná,
a lebo nám dáva sladkosti.
A lebo mi je vïačná,
a sa naučila jazdi na aute,
a sa jej darí.
A chcem by šikovný,
a chcem by dobrák,
a chcem by bylinkár
a chcem by záhradkár,
a chcem ma zrniečka.
A babka pre mňa ve¾a znamená.
A chcem sa nauči angličtinu,
a chcem by na dôchodku,
a chcem polieva kvety,
Chcem by
taký ako babka.
Ivko Oberta, 1. B

MÔJ NAJVÄČŠÍ VZOR

Beseda so spisovate¾om

Môj najväčší vzor je Jozef Pavlovič.
Čítala som jeho knihy. Mám aj jeho
knihy. Je to fantastický spisovate¾.
Túžila by som ho spozna. Chcela by
som ži jeho životom. Túžim by
spisovate¾kou slávnou ako on. Jeho
knihy sa nedajú opísa, preto sú také
super. Vydal ve¾a kníh, no čítala som
iba pár. Som dievča, ktoré chodí do
knižnice a čítam si jeho knihy. No a
prišiel záver. Tak ako sa končí kniha,
tak sa končí to, čo som napísala ja.

Pozvanie do našej obecnej knižnice
od vedúceho Miestneho kultúrneho
strediska v Strečne Pavla Ďurču prijal
rodák z Kysúc básnik a spisovate¾ pán
Anton Straka.
Pán Straka je skúsený autor a ako
bývalý učite¾, mal čo poveda našim
deom. Ve¾mi zaujímavo hovoril o
svojom živote, spisovate¾ských
začiatkoch, dôvodoch, prečo začal
písa a prítomné deti a rodičia ani
nezbadali, ako prešla hodina jeho
rozprávania. Bol priestor aj na otázky
detí, ktoré sa na besedu so
spisovate¾om pripravili ve¾mi dobre.
Pomohli im k tomu aj knižky, ktoré
pán spisovate¾ daroval aj s venovaním
našej knižnici. Deti zaujímalo všetko,
čo súvisí s vydávaním jeho básni, kto
mu robí kritiku, či treba na
vysvedčenie samé jednotky, aby sa
človek stal básnikom... Beseda bola
naozaj ve¾mi spontánna. Pod vedením
pani učite¾ky Trnovcovej deti čítali
jeho životopis a niečo z jeho tvorby,
čo pána spisovate¾a potešilo.
Prečítanú báseň jej autor deom
vysvetlil, prečo ju napísal tak, ako ju
napísal.
Po skončení besedy nasledovalo
vyhodnotenie literárnej súaže, ktorá
niesla názov „Človek, ktorý pre mňa
ve¾a znamená“. Do súaže sa zapojilo
17 detí a ich práce boli rozdelené do
dvoch vekových kategórií. Prvé tri
víazné práce boli ocenené
diplomami a peknými vecnými
cenami. Prítomní víazi svoje práce
čítali nahlas. Ohodnotení boli prví traja
v každej kategórii. Práce hodnotil pán
spisovate¾ Anton Straka, ktorého
prekvapili myšlienky napísané na
papieri. Po skončení besedy a
vyhodnotenia literárnej súaže
nasledovala vo¾ná beseda, pri ktorej
nechýbalo občerstvenie.
1. kategória:1. Ivko Oberta 1.B
2. Bernadeta Obertová 3.A
3. Marika Samcová 1.A
2. kategória: 1. Eliška Obertová 4.A
2. Veronika Moravčíková 7.B
3. Veronika Dikošová 8.B
Z víazných prác uverejňujeme v
Strečnianskom hlásniku tie, ktoré sa
umiestnili na prvých miestach. Všetci
zúčastnení deti i dospelí boli plní
dojmov a s vlastnoručným podpisom
od pána Straku odchádzali domov.
E. Balcarová, knihovníčka

MÔJ VZOR
Mám viac vzorov, ale rozhodla som
sa, že napíšem o mojej krstnej mame
¼ubke. Je to mamina dvojička. Je to
môj vzor najmä preto, že má vo
všetkom poriadok, a to, čo si
zaumieni, aj dosiahne. Pracuje ako
učite¾ka v škôlke, a preto je ve¾mi
hravá a milá. Má dcéru Malku a syna
Janka, s ktorými sa strašne rada
hrávam. Keï k nim prídeme a ¼ubka
má čas, vždy nám pripraví niečo
sladké a rada ma vypýta od rodičov,
aby som mohla zosta dlhšie. Má rada
opekačky a posedenia, a keï sme na
chate, vždy vymyslí nejakú novú hru
a potom sa ju s nami hrá. Niekedy je
dlho večer hore, aby pripravovala hry,
programy, pesničky a iné veci do
škôlky. Ve¾mi dobre varí a pečie. Vie
aj ve¾mi pekne spieva, keï bola malá,
chodila na hudobnú. Vie hra na
harmonike. Na oslave sa vždy postará
o príjemnú hudbu. Stále je veselá a
dúfam, že sa jej budem aspoň trochu
podoba.
Veronika Moravčíková 7. B
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PRAVEK A KROSNÁ
Tkáčka Otília Kadašiová pridala do
zoznamu svojich aktivít prácu, ktorá
sa tešila pozornosti médií. Slovenské
národné múzeum v Bratislave sa
rozhodlo, že dozrel čas na to, aby
malo svojho vlastného mamuta.
Oslovilo nieko¾kých výtvarníkov a
spomedzi návrhov bol vybraný návrh
martinských umelcov P. Klaudínyho
ml., P. Klaudínyho st. a M. Múranicu.
Keïže na Slovensku nikto nič
podobné
nerealizoval,
celú
technológiu museli vymyslie. Projekt
bol spracovaný ako trojrozmerný
model, potom nasledovalo zváranie
kostry (hotový mamut sa dá rozobra
na 3 časti), a ïalších 62 častí tela
čakalo na svoju polystyrénovú
podobu. Mamut mal by vytvorený v
životnej ve¾kosti, vo výške 3 m, čo
znamenalo nesmiernu presnos pri
zachovaní proporcií. Po prísnej práci
s bielym polystyrénom pôsobili
pomery častí tela ve¾mi vyvážene.
Socha pravekého obra s dlhými
klami však bola nahá. Mamut
potreboval srs. Realizátori sa rozhodli
oslovi našu tkáčku, ktorej sa projekt

MAMA
Mama. Pre mňa ve¾a znamená
preto, lebo vie všetko, no skoro
všetko obráti na dobrý vtip.
Ale dakedy mi aj poriadne vynadá,
ale to už nie je žiadna sranda. Raz
keï sme boli na
Lúčkach v okrese Ružomberok,
môj krstný a krstná majú ve¾mi
dobré auto Fiat s centrálnym
zamykaním a automatickým
otváraním okien. My máme len
škodu Feliciu, prezývame ju
Felda. Keï sme odchádzali, tak
môj bratranec sa spýtal: “Vy máte aj
automatické
otváranie, tak ako my?“
Mama zakrútila páčkou, ktorou sa
otvárajú okná a hovorila: “To máme
dobré automatické
okná, najnovšie na svete!“ A všetci
sme sa začali rehota
“Hi,hi,hi,ha.ha.ha,!“ Rehúňali sa
všetci. Preto by som chcela by
taká, ako moja mama. Lebo by som
so smiechom vychovávala
aj svoje deti. A ve¾mi by som
chcela, aby moje deti všetko robili
so smiechom a humorom.
Presne tak ako moja mama.
Eliška Obertová

ve¾mi zapáčil, i
keï
ešte
nevedela, čo
bude obnáša
tkanie „mamutieho kabáta“,
ako hovorila.
Ako však utka
chlpy dlhé 30-90
cm? Ťažko. Ide o
ve¾mi pracnú
techniku:
o
zatkávanie nití
(nie švíkov) a
sisal, prírodného
vlákna z listov agávy. Je to technika
asi 7 krát pomalšia oproti bežnému
tkaniu a je i fyzicky náročnejšia.
Navyše, prebiehala v značnom
časovom tlaku 3 týždňov, takže
denne išlo o nieko¾ko hodín tkania
štvorcov, ktoré mali rôznu dĺžku
chlpov. Z pôvodných 10-tich
štvorcových metrov sa počet zvýšil na
30 metrov, pričom sa spotrebovalo až
20 kg ¾ahkého sisalu. Namáhavá a
nekonečná ručná práca však bola
odmenená poh¾adom na mamuta,
ktorý vyzerá ako živý.
Celý tím pracoval pod doh¾adom
prírodovedcov a paleontológov, ako i
vnikaním do podstaty pravekých
zvierat na ma¾bách Zdeňka Buriana,
ktorý vytvoril akúsi obrazovú bibliu
praveku. Počítačový model sa skĺbil s

ma¾bami a so starými krosnami. Pre
tvorcov bol mamut výzvou, ktorá sa
menila na vzah človeka a
realistického umeleckého diela.
Zároveň akoby boli i pod doh¾adom
skutočného obyvate¾a pravekých
tundier...
Po oficiálnom odhalení stojí mamut
v
priestoroch
Slovenského
národného múzea v Bratislave. Prvá
ohromuje ve¾kos a nádherná srs
utkaná v Strečne. Oplatí sa pocíti jeho
majestát. Keï stojíte pri jeho nohách,
vynára sa otázka, o čo väčší by bol
pri živom zvierati.
Na záver chceme zablahožela
všetkým tvorcom a popria im ve¾a
práce, vydarenej tak, akou bolo
oživenie dávneho tvora.
om

ČLOVEK, KTORÝ PRE MŇA VE¼A ZNAMENÁ
V mojom živote je ve¾a významných ¾udí. Je ažké z nich si vybra toho,
ktorý pre mňa najviac znamená. Po dlhom uvažovaní som si nakoniec
vybrala. Možno väčšina pochopí, prečo práve ona — moja mama.
Aj keï niektorí sú bezoh¾adní a nesprávajú sa úctivo voči svojim mamám,
ja ju mám aj napriek jej chybám rada. Jedno príslovie hovorí, že nikto nie
je dokonalý. Preto by sme nemali odsudzova svojich najbližších, ale mali
by sme ich bráni. Ve¾mi ma štve, keï niekto v mojej blízkosti uráža,
prípadne nadáva na svoju mamu. Asi si neuvedomujú, vïaka komu sú tu,
kto im dal život, kto ich má rád, pomôže im v núdzi a na rozdiel od detí —
nie každé diea je také — sa svojich ratolestí zastanú. Ja nie som anjelik, ale
nemám odvahu poveda niečo zlé o svojej mame, ale ani o otcovi.
Mamu si hrozne vážim v prvom rade preto, čo si musela vytrpie, keï ma
nosila pod srdcom dlhých devä mesiacov. A teraz jej mám robi vrásky
tým, že jej budem ubližova? To v žiadnom prípade. Ja nie som taká ako
niektorí. Dos vrások jej zanechalo moje detstvo. Bola som čiperné diea, a
s mojou o rok mladšou sestrou sme vystrájali hlúposti. Preto mala so mnou
ve¾a starostí. Taktiež som bola často chorá a musela mi venova väčšiu
pozornos. Za toto všetko ju obdivujem.
Teraz mám príležitos poïakova sa za jej ochotu, trpezlivos a
starostlivos. Aj keï nie vždy to bolo ¾ahké, vydržala to so mnou až dodnes.
A tiež dúfam, že to so mnou vydrží ešte dlhé roky. Možno budem ma
príležitos oplati jej to, ako aj ostatným, čo mi pomohli.
Veronika Dikošová 8. B
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Vyhodnotenie futbalových súaží
Skončil sa ïalší ročník futbalových
súaží roku 2005/2006. Pokia¾ ide
o jeho regulárnos z poh¾adu kvality
hracích plôch, nebol práve najlepší.
Jarná čas futbalových súaží mala by
zahájená 26. marca. Nestalo sa tak,
pretože dlhotrvajúca zima sa podpísala
pod nevyhovujúce hracie plochy
najmä v oblastiach severného
Slovenska. Odložené majstrovské
zápasy sa dohrávali v mesiacoch máj
a jún v strede týždňa.
Dospelí 14. a 15. kolo dohrávali 3. a 17.
mája, dorast dohrával tri zápasy, a to
2., 10. a 24. mája (14., 15. a 16. kolo).
U žiakov boli dohrávky zápasov až
v štyroch prípadoch ( 14. — 17. kolo).
HODNOTENIE DOSPELÝCH
Keï sme pred rokom po skončení
predchádzajúceho
ročníka
konštatovali nepriaznivý vývoj
v družstve dospelých, vypadnutie z V.
ligy sa nám podarilo odvráti. V tomto
skončenom ročníku družstvu
dospelých sa taktiež podarilo udrža
si piatoligovú príslušnos. Udržanie sa
v súaži nebolo zásluhou samotných
hráčov. Ďakujeme, že v slovenskom
futbale došlo k celkovej reorganizácii
futbalových súaží dospelých. Rozšíril
sa počet skupín vo vyšších triedach
ligy, a tým došlo k posunu ligových
družstiev k vyššiemu postupu, i keï
nemuseli o postup priamo bojova. Na
druhej strane, z každej skupiny súaže
vypadával iba jeden účastník, ktorý
skončil na poslednom mieste. Touto
reorganizáciou sa nášmu kolektívu
podarilo zachráni sa a udrža si pre
nasledujúci ročník účas v piatej lige.
Pozrime sa na dosahované výsledky
družstva dospelých, a to najmä v jarnej
časti. Dajme si otázku, kde sa stratil
kvalitný „strečniansky“ futbal? Hráči,
ktorí si pred štyrmi rokmi vybojovali
IV. ligu dorastu s vysokým bodovým
náskokom a niektorí z hráčov dosiahli
vysoké gólové hodnotenie (nastrie¾ali
súperom až 117 gólov). V súčasnosti
títo hráči nastupujú za družstvo
dospelých: Róbert Sokolovský, Róbert
Kán, Ján Cigánik, Martin Gašper, Ivan
Melo, Lukáš Kučera, Andrej Žigmund,
Peter Ilovský, Ján Fraško, Peter
Sokolovský a iní. Nedá sa porovna
výkonnos vtedy a v súčasnosti.
Príčina? Z poh¾adu futbalovej
verejnosti je slabá trénovanos hráčov,
nezáujem
hra
za
obec
a nedisciplinované vystupovanie
hráčov na ihrisku, o čom jasnou rečou
hovoria žlté a červené karty.

Sledovanie jednotlivých majstrovských
zápasov fanúšikmi na našom ihrisku
dávalo dojem, že výkonnosou na
viacerých súperov v tejto súaži
s kvalitou hry nestačíme. A ak sa to
prejavilo vo vyrovnanosti hry so
súperom, trvalo to v mnohých
prípadoch len v prvom polčase. Druhý
polčas bol z našej strany výkonnostne
slabší. Za pozornos stojí, že za celý
ročník naši hráči v 9 zápasoch nedali
súperovi gól, z toho v jarnej časti to
bolo v piatich zápasoch, no najmä v
posledných štyroch zápasoch.
Keï v jesennej časti súaže mužstvo
skončilo na 11. mieste so ziskom 13.
bodov, v jarnej časti to bolo 13. miesto
s celkovým ziskom 21 bodov. Počas
jarnej časti na domácej pôde vyhrali
iba dva zápasy (K. N. Mesto a Varín)
a jeden hrali nerozhodne (Raková)
doma a vonku (Bánová B). Ostatné
zápasy - teda 9 prehrali, z toho 4
prehry na domácej pôde, v ktorých dali
iba 3 góly a 12 gólov dostali, a čo bolo
horšie, na súperových ihriskách
prehrali pä zápasov, dali 3 góly
a dostali 14. Teda jarná bilancia hovorí
„jasnou“ rečou — da 14 gólov a dosta
31 gólov so ziskom iba 8 bodov.
Celková bilancia za hodnotený ročník
bola: 26 zápasov odohraných, 6
vyhratých, 3 nerozhodné a 17
prehratých zápasov pri celkovom
skóre 35:58 so ziskom 21 bodov. Teda
znova záchrana pre Strečno a čierny
Peter zostal Trnovému, a tým aj
vypadlo do okresu.
Počas celého ročníka sa vystriedalo
neuverite¾ných 31 hráčov, skoro na tri
jedenástky na zápas. Všetky zápasy
odohrali len dvaja hráči: Jaroslav
Trhančík a Róbert Kán po 26, Andrej
Žigmund 23, Róbert Sokolovský
a Dušan Klocáň po 21, Peter
Sokolovský 18, Ladislav Melo 16, Dušan
Trhančík, Martin Gašper a Andrej
Kopásek 15, Ján Kadaši 14, Marek
Kanka a Ján Fraško po 12, Miloš Lonc
11, Marek Beháň a Ivan Melo 10,
Branislav Bičan, Ján Cigánik, František
Oberta a Braňo Beháň po 9, Lukáš
Kuba, Róbert Praták po 8, Lukáš Kučera
7 a ïalších 8 hráčov odohralo 5
a menej zápasov.
Na nastrie¾aných 35 góloch sa
podie¾ali: Róbert Sokolovský 10,
Jaroslav Trhančík 8 (na jar nedal ani
jeden), Peter Sokolovský 3, Róbert Kán,
Ján Cigánik a Dušan Klocáň po 2
a ïalších 8 hráčov po 1 góle. Jedna
z príčin slabej výkonnosti sa

prejavovala v disciplíne na ihrisku.
Obrazom toho je, že za celý ročník
dostali hráči 44 žltých kariet, ktoré boli
rozdelené medzi 19 našich hráčov
(jeden hráč dostal až 7 žltých kariet).
Okrem toho bolo 9 červených kariet
pre 6 hráčov (jeden hráč dostal 3
červené karty a ïalší dvaja 2 červené
karty). Práve udelenými kartami po
štvrtej žltej je na jeden stop
a samozrejme po červených kartách
je to omnoho viac. Práve takéto
oslabovanie mužstva vyvolávalo
potrebu potrestaných hráčov nahradi.
DORAST
Kolektív dorastu - čo do výkonnosti
hry v jednotlivých zápasoch - možno
hodnoti kladne. Výsledky dosahované
na ihriskách v niektorých zápasoch
mali svoju úroveň. Na druhej strane
treba poukáza na slabšie zápasy, ktoré
sa odohrali v jesennej časti súaže, keï
sa umiestnili na 8. mieste. I keï v tejto
časti súaže doma neprehrali ani jeden
zápas, v jarnej časti to boli dva prehraté
zápasy (so Stráňavami a Žilinou C).
O to viac sa im podarilo donies zo
súperových ihrísk.
V jarnej časti dorastenci vyhrali 8
majstrovských zápasov, z toho na
súperových ihriskách vyhrali 4 zápasy
pri skóre 12:3, jeden doma hrali
nerozhodne (Belá) a prehrali 4 zápasy,
z toho dva vonku (v Černovej a Lipt.
Hrádku). V jarnej časti získali 25 bodov
so skóre 26:20.
V celkovom hodnotení ročníka sa
dosiahnuté výsledky hodnotia kladne
najmä v tom, že v jarnej časti došlo
k zlepšeniu hry, čím sa dosahovali aj
lepšie výsledky. Z celkovo odohraných
majstrovských zápasov vyhrali 14, 3
hrali nerozhodne a 9 zápasov prehrali
s dosiahnutým výsledkom 52:47 so
ziskom 45 bodov a umiestnením na 3.
mieste. Za toto umiestnenie družstvo
dostalo diplom SsFZ Banská Bystrica.
Na počte nastrie¾aných gólov sa
pričinili títo hráči: Rastislav Beháň 10
gólov, František Taraba 9, Lukáš
Bolibruch 8, Daniel Bičan 6, Michal
Obešla 5, Peter Ilovský 4, Marek Beháň
a Lukáš Tavač 3, Patrik Kulhan 2,
František Samec a Ján Oberta 1.
Za celý ročník hráči obdržali 27 žltých
kariet a 2 červené karty.
ŽIACI
Žiacke družstvá, ktoré v predchádzajúcom ročníku zostúpili z III.
ligy do oblastnej súaže I. triedy v rámci
okresu Žilina, hrali v tejto súaži ako
dvojičky, teda starší a mladší žiaci.
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Účinkovanie vo futbalovom ročníku
2005/2006 sa hodnotí kladne, nako¾ko
počas súaže dosahovali slušné
výsledky ako na domácej pôde, tak i na
ihriskách vonku.
Starší žiaci v druhej polovičke súaže
dosahovali rovnakú úroveň ako
v jesennej časti, pretože v obidvoch
častiach získali po 6 výhier a rovnaký
počet nerozhodných a prehraných
zápasov — po 7. Celkové skóre bolo
57:40 so ziskom 43 bodov
a s umiestnením na 6. mieste. V jarnej
časti hrávali tí istí hráči čo v jesennom
období. Končené tabu¾ky neuvádzame,
pretože neboli k dispozícii z tlače.
Mladší žiaci za celý ročník odohrali
taktiež 26 majstrovských zápasov.
Z celkového počtu odohraných
zápasov 12 vyhrali, 3 hrali nerozhodne
a prehrali 11 zápasov pri celkovom
skóre 54:45 so ziskom 40 bodov.
Umiestnili sa na 6. mieste. Na
celkových góloch sa podie¾ali
nasledovní hráči: Dominik Ilovský 19
gólov, Oliver Šupej 10, Ján Štadáni 6,
Filip Stráňavčin a Peter Samec 5, Lukáš
Židek 4, Patrik Meško, František
Stráňavčin, P. Bestvina, Dušan Samec
po 1 góle a jeden vlastný gól.
Počet hráčov v jarnej časti bol 17, teda
oproti jesennej časti sa čiastočne znížil
a stabilizoval sa káder hráčov. Po
stránke disciplíny hráči dostali 4 žlté
karty a 1 červenú, ktorú dostal hráč
v jesennej časti. Kolektív žiackych
družstiev viedli za starších hráčov
tréner Mgr. Juraj Ondák a vedúci
mužstva Karol Bestvina. Za mladších
žiakov to boli tréner Peter Šupej
a vedúci Libor Meško.
P. Ďurčo st.

Výsledky vzdelávacích a výchovných aktivít
školy v šk. r. 2005/2006

Strelecká súaž

Beh ulicami Strečna

Konanala sa dňa 9. 6. 2006.
Výsledky jednotlivcov:
Dievčatá
1. Katarína Samcová
70 bodov
2. Katarína Muchová
66 bodov
3. Veronika Galadíková
32 bodov
Chlapci
1. Michal Galadík
78 bodov
2. Jakub Oberta
72 bodov
3. Martin Samec
68 bodov
Družstvá:
1.
9. A trieda
2.
8. B trieda
3.
6. A trieda

Beh hradnými schodmi
okresná súaž
1.
2.
3.
4.

Vojtech Oberta
Marika Ďuríková
Lenka Uhrínová
Roman Hanuljak
Martina Klocáňová
Patrik Žeme¾
Jaroslav Oberta
Miriam Tarabová

8.
6.
6.
8.
5.
8.
8.
5.

A
B
B
B
A
B
A
A

Logické „ Tangramy“ —
školská súaž
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Simona Repáková 3. A
Kristína Brezániová 2. A
Štefan Šmida 2. B

Touto cestou sa chcem poïakova
sponzorovi pánovi Mariánovi Beháňovi
za krásne ocenenia vo forme medailí,
ktoré sa stali trvalou cenou za túto
tradičnú športovú súaž.
1. miesto:
Miloš Lonc ......................................... 2. A
Frederika Stráňavčinová .............. 2. B
Matúš Zajac ....................................... 4. A
Diana Obertová ............................... 4. B
Peter Belica ....................................... 6. A
Marika Ďuriková .............................. 6. B
Samuel Balcár .................................. 9. A
Ivana Ďanovská ............................... 8. A
2. miesto:
Richard Samec ................................. 1. B
Brigita Stráňavčinová ..................... 2. B
Maroš Ďanovský .............................. 4. A
Nikola Obertová ............................. 4. B
Martin Škripek ................................. 5. A
Lucia Cesneková ............................ 5. B
Milan Adame .................................... 8. A
Denisa Hrobárová ........................... 9. B
3. miesto:
Vladimír Bukovinský ...................... 2. A
Terezia Bohačiaková .................... 2. B
Michal Magoč ................................. 4. A
Dária Adame ..................................... 4. B
Patrik Bestvina ................................. 5. B
Veronika Galadíková ..................... 6. A
Anna Galadíková ............................. 8. A
Štefan Rajniak .................................. 9. B

Prváci, druháci teší sa na Vás „ Adamko“
Celoslovenský projekt podpory zdravého života detí. Projekt je odporúčaný
Ministerstvom školstva SR. Symbolom projektu je mimická bábka „Adamko“,
pôvodné autorsky a premyslene chránené dielo. Je to učebná pomôcka, úzko
previazaná s tvorivými úlohami pre deti. Adamko má orginálny charakter,
prebúdza záujem o prirodzenú skúsenos generácií, overené pravdy zdravého
rozumu a kultúru regiónov.

Účas žiakov na súažiach a projektoch:
Sezam — matematická súaž, Vesmír očami detí
a enviromentálny projekt ENWIN,
Stratený v Európe.

Školská akadémia
V mesiaci jún sa uskutočnila školská akadémia, ktorá bola
brilantnou ukážkou vedomostí a schopností našich detí. Deti
sa prezentovali v hudobnom, tanečnom, jazykovom
a divadelnom žánri.

Najlepší žiaci našej školy:
Najlepší žiak opúšajúci 4. ročník: Natália Ondáková
Najlepší žiak opúšajúci 9. ročník: Kristína Tučníková

Riadite¾ka ZŠ SNP Strečno ïakuje:
zriaïovate¾ovi školy, zástupkyni riadite¾ky školy za skvelú
prácu počas prvého roka vo funkcii zástupkyne školy
a celému pedagogickému zboru za kreatívnu prácu počas
celého školského roka, Rade rodičov, Rade školy a priate¾om
školy za prácu, ktorú vykonali pre deti našej školy.
¼. Ilovská, riadite¾ka ZŠ
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Veru tak by sa dalo poveda o
súčasnej situácii v našom futbale.
Pritom, ak chcem hodnoti uplynulý
ročník našich zástupcov, musím ho
rozdeli na mládežnícky futbal a súaž
dospelých.
Náš mládežnícky futbal, tak ako po
iné roky, nám spôsoboval rados. Žiaci
v 1. triede ObFZ Žilina dosahovali
dobré výsledky, aj mladší i starší
skončili na peknom 6. mieste. Vïaka
patrí Petrovi Šupejovi s Liborom
Meškom ,ktorí sa starajú o mladších
žiakov, ale i Karolovi Bestvinovi a
Mirovi Ilovskému u starších žiakov. Z
týchto vzídu ïalší adepti do kádra
dorastu, nako¾ko až desiatim končí
žiacky vek. Náš dorast opä posunul
hranice výkonnosti a obsadil konečné
3. miesto, za čo dostal od SsFZ Banská
Bystrica pohár a diplom, ktorý
ude¾ujú mužstvám za umiestnenie do
tretieho miesta na zhodnotení súaží
ročníka 2005-6, spolu s vylosovaním
nového ročníka ,ktorý bol v piatok 30.
6. 2006. Tu patrí vïaka trénerovi
Jarkovi Hanuliakovi s ved. mužstva
Kamilom Beháňom, ktorí sa príkladne
starajú o naších dorastencov. I tu však
nastanú generačné výmeny, lebo i tu
odchádzajú štyria hráči. Bude ich
treba vhodne doplni už spomínanými
st. žiakmi a pokračova v dobrej práci,
čo zabezpečuje budúcnos futbalu v
Strečne. Je to skutočne tak?
Dlhodobo dorast vychováva
dobrých hráčov, avšak musím
konštatova, že sa to vôbec
neprejavuje u nášho „Áčka“. Za
zmienku ešte stojí, že obaja naši
tréneri Jaro Hanuliak i Miloš Lonc v
jarných mesiacoch obsolvovali
trénerské školenie a úspešne skončili
záverečnu prácu trénerov UEFA B licencie. Tento preukaz platí v celej
Európskej únii. I toto svedčí o tom,
že chceme, aby hráčov vychovávali
odborne zdatní tréneri. A to už
prechádzame na problémy našich
dospelých. Na začiatku musím
konštatova , že naše „Áčko“ dosiahlo
najhoršie umiestnenie v celej histórii
účinkovania dospelých v 5. lige sk. A.

Futbalový turnaj
FK Strečno pozýva na futbalový
turnaj dorastencov, ktorý sa
uskutoční dňa 9. júla 2006 od 9,00
hod. na ihrisku Radinové. Turnaja
sa zúčastnia Kinex Bytča, Belá,
Stráňavy a Strečno.
Vstup zdarma.
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Prehra po sebe 9 (!!!) zápasov, to si
história strečnianskeho futbalu
nepamätá. A posledné štyri kolá bez
streleného gólu a s vysokými
nádielkami! Tak to je už silná káva pre
nás všetkých. Hosujúce mužstvá si
už s radosou chodia k nám pre body,
rozhodcovia nám vylučujú hráčov ,
kopú sa proti nám jedenástky, a to
všetko na domácej pôde. V mužstve
nie je pohoda, vládne nervozita a
napätie, čo sa presúva i do

Futbal volá S.O.S.
majstrovských zápasov. Hráči vôbec
nepočúvajú rady trénera, ako i
taktické pokyny. Tréningová morálka
je na úrovni hráčov III. triedy okresu,
ktorí sa schádzajú hodinu pred
zápasom v krčme. Potom po zápase
bez oh¾adu na výsledok si popijú a s
radosou navštívia ïalšie lokály.
Kondične vydržíme max. prvý polčas.
Na poslené zápasy sme za hráčmi
behali po dedine, aby nás bolo čo len
11, resp. 12. Sú problémy s
funkcionármi, ktorí sa prestali
zaujíma o futbal v priebehu súaže,
či po jeho skončení /Šupej, Ilovský,
Tavač, Kán, Zaura, Gašper/.
Momentálne je všetko na bode
mrazu. Preto som sa i ja rozhodol
abdikova na svoju funkciu, čo som
oznámil i starostovi obce. Chcem da
príležitos ïalším adeptom, ktorí
prinesú do klubu financie, hráčov i
nové myšlienky. Na svoju prácu pri
futbale počas môjho pôsobenia som
hrdý, pracovali sme na úrovni
dnešných ažkých ekonomických
časoch a s podmienkami ,ktoré nám
terajší život prináša. Chcem touto
cestou poïakova všetkým občanom
,ktorí nám pomáhali pri riadení futbalu
v Strečne i za finančné zabezpečenie
klubu starostovi obce, OPS a
sponzorovi AUTODOPRAVA Taraba.
V najbližom možnom čase je preto
potrebné skonsolidova futbal na
všetkých úrovniach /hráčskom i
funkcionárskom/. Zatia¾ sú ohlásené
nasledovné odchody: J. Trhančík do
Starej Bystrice, B. Bičan do Závodia,
Martin Obešla a Miro Tichý do Nez.
Lúčky, A. Žigmund do Snežnice,
niektoré ïalšie sú len v teoretickej
rovine /D. Trhančík, A. Kopásek/.
Naopak, rokova treba s hráčmi J.
Trnovec-Varín, M. Kanka -Stráňavy, R.
Vojvoda - Kys. Lieskovec, Turanec A.

Barošinec - Stráňavy, tréner má
rozpracované ïalšie príchody, tiež
len v štádiu teórie. K nim treba
pripočíta hráčov dorastu, ktorí
končia: Tavač ¼., Taraba F., M.Beháňktorého otec zatia¾ nechce púša na
zápasy a Ilovský P. Prestupový termín
je od 1 do 6 .7. a od 1 do 6. 8. 2006.
Takže chceme, aby o týchto
prestupoch, resp. hosovaniach už
rozhodol nový výbor. Funkcionári
dorastu chystajú dorastenecký turnaj
na 9. 7. 2006 a ïalší turnaj je už
odsúhlasený 16. 7. v Nezb. Lúčke.
Nová súaž by mala zača 6. 8. 2006.
Takže času je ve¾mi málo a
problémov dos. Každý pondelok sú
na ihrisku výborové schôdze o 19.00
hod. Príïte, prosím Vás, týka sa to
každého, kto má futbal rád.
Štefan Tavač

Konečné tabu¾ky
1. Makov
2. St. Bystrica
3. Skalité
4. Teplička
5. Rosina
6. Raková
7. Predmier
8. Bánová „B“
9. Varín
10. Podvysoká
11. Hričov
12. K.N.M B
13. Strečno
14. Trnové
1. Belá
2. Žilina C
3. Strečno
4. Krásno
5. Lisková
6. Černová
7. Štiavnik
8. Zuberec
9. Rajec
10. Stráňavy
11. L.Hrádok
12. Košany
13. Rabča
14. Rudina

Dospelí
26 20 2
26 17 5
26 16 6
26 16 3
26 12 4
26 12 3
26 11 4
26 9 4
26 8 5
26 9 2
26 8 4
26 6 7
26 6 7
26 3 6
Dorast
26 15 7
26 15 4
26 14 3
26 14 2
26 13 4
26 12 5
26 12 1
26 10 6
26 10 4
26 10 3
26 8 5
26 9 2
26 8 3
26 7 1

4
4
4
7
10
11
11
13
13
15
14
13
13
17

86:27
57:22
65:29
42:32
41:45
43:38
44:36
38:35
29:36
30:53
27:56
27:53
35:58
20:65

62
56
54
51
40
39
31
31
29
29
28
25
25
15

4
7
9
10
9
9
13
10
12
13
13
15
15
18

86:41
63:46
52:47
64:43
66:47
45:36
49:48
52:51
51:58
53:55
50:63
51:86
37:62
33:69

52
49
44
51
43
41
37
36
34
33
29
29
27
22

Noviny Obecného úradu v Streène.
Vyšlo dòa 30. júna 2006 v náklade 250
kusov. Za obsahovú èas• materiálov
zodpovedá: Pavol Ïurèo ml.

Noviny Obecného úradu Strečno
Cena: 8,- Sk
XIII. ročník
Pripomíname si ich
s vïačnosou a úctou
Koniec augusta 1944 bol začiatkom
historickej udalosti, ktorá vošla do
svetových dejín ako revolučné hnutie
národného a tiež medzinárodného
významu pod názvom SNP. Pritom si
opä pripomíname bojovú účas
dobrovo¾níkov vyše tridsiatich
národov, medzi nimi i Francúzov, ktorí
sa zapojili do prvých bojov proti
nacistom pri Strečne. Ďalšie riadky sú
v zmysle vzahu francúzskych
dobrovo¾ných bojovníkov (s ich
označením CVFS) k Strečnu v dobe
vojny i v dobe povojnovej.
So snahou udrža tieto tradície,
dotýkajúce sa i prvého odboja,
spoznali občania Strečna viacerých
bývalých bojovníkov menovite,
osobne. Pripomínajú si mená padlých
a tých, ktorí nás už nenavštívia, radi
vítajú ich delegácie, sčasti doplnené
pozostalými. Vídame ich pravidelne a
s vedomím, že pre viacerých táto
návšteva pre vysoký vek, či choroby
nie je už žia¾ možná.
Nezabúdame na mená padlých
Francúzov,
ich
najbližších
spolubojovníkov zo Strečnianskej
tiesňavy: R. Jalais, J. Tomasi, B.
Rosemblum, M. Tarričre, s nimi traja
Srbi a tlmočník z Martina prof. L.
Dzuranyi. Ďalší padlí patrili k
príslušníkom povstaleckej armády.
K poctám zo strany obce Strečno
patrí i udelenie čestného občianstva
členom ich združenia Amicale-CVSF:
J. Geyssely s manželkou, G. Dallois
s manželkou, madame Georges de
Lannurien, R. Camberlyn, C.Didier, a
Pokračovanie na str. 6

Prečítajte si :
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Poviedky -------------------------- 5.str
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Obecné zastupite¾stvo sa zišlo na svojom 28. zasadnutí dňa 4. júla 2006
a na 29. zasadnutí dňa 9. augusta 2006
OZ schválilo:
- udelenie ïakovného listu pri
príležitosti ukončenia funkcie
kronikára obce Strečno p. Pavlovi
Ďurčovi, ktorý túto funkciu vykonával
v rokoch 1999-2005.
- menovanie do funkcie kronikára
obce Strečno p. Katarínu Pratákovú
- dve triedy pre prvý ročník základnej
školy v školskom roku 2006/2007 aj
v prípade zníženia počtu žiakov
zapísaných do 1. ročníka pod 30
- súhlas pre FORMULA-tip, s.r.o. na
vykonávanie stávkovej činnosti
v nebytových priestoroch v objekte
nachádzajúcom sa na Ul. mládeže
317, Strečno, BISTRO MÁRIO.
- Všeobecné záväzné nariadenie
číslo 1/08/2006 o pripojení sa na
verejnú kanalizáciu v katastrálnom
území obce Strečno
- použi finančné prostriedky
z kompenzácie obcí za energetické
zariadenia
na
financovanie
rekonštrukcie Ul. 1. mája.
- Výberové konanie na obsadenie
pozície riadite¾a Obecného podniku
služieb Strečno s.r.o.
OZ berie na vedomie:
- informáciu
o transformácii
Vodárenskej spoločnosti a.s.
- informáciu starostu obce
o odovzdaní kanalizácie obce Strečno
do správy Vodárenskej spoločnosti
Žilina
- informáciu o priebehu prác
kanalizácie na uliciach: Za záhradami,
Lipová
a časti
Sokolská
II
a domových prípojok na uliciach: Čsl.
brigády, Partizánska, Francúzskych
partizánov, 26. apríla.
Domové prípojky k revíznym
šachtám na Uliciach čsl. brigády, fr.
partizánov, partizánskej a 26. apríla
boli vybudované všetky okrem
prípojky pre poštový úrad a rodinný
dom na Ulici cintorínskej. Vykonané
boli Tlakové skúšky kanalizačných
šacht. Na Ulici za záhradami sa robia
prípojky
priebežne
s uličnou
kanalizáciou. Termín ukončenia je 30.
september 2006.
- informáciu o priebehu prác na

rekonštrukcii Ulice 1. mája / kladenie
obrubníkov v druhej časti, kladenie
zámkovej
dlažby,
navážanie
a vibrovanie podkladu pod živičný
koberec/
- informáciu o priebehu prác na
výstavbe telocvične /natieračské
práce konštrukcie, ma¾ba stien ,
izolácie, príprava montáže dvojitej
odpruženej podlahy, vnútorná omietka
vstupných hál a dolnej chodby/
- žiados v znení: „My, žiaci
Základnej školy v Strečne, žiadame,
aby sa v obci vybudovali ihriská
a vo¾né plochy na športovanie. Sme
ochotní pomôc pri plánovaní
a výstavbe. Veríme, že naše
požiadavky zvážite a našu snahu
oceníte. Chceli by sme ma
hokejbalové ihrisko aj mantinelmi
a s osvetlením a pre skateboardistov
hladkú betónovú plochu.“
Žiados podpísalo 87 žiakov
a vybratí
zástupcovia
spolu
s predsedníčkou školskej rady p.
Katarínou Repáňovou ju predniesli
poslancom OZ. K prerokovaniu
žiadosti bola prizvaná aj riadite¾ka ZŠ
Strečno. Žiadate¾om bolo pris¾úbené
počas prázdnin využíva školské
ihrisko v obmedzenom čase do 20,00
hod. pod podmienkou, že nedôjde
k ničeniu zariadenia a budovy školy.
Dobudovanie požadovaných ihrísk sa
bude rieši. OZ uložilo komisiám pre
šport a mládež a komisii pre rozvoj
vzdelávania pripravi návrh na
realizáciu požadovaných ihrísk.
- informáciu o zriadení záchranného
systému v budove požiarnej zbrojnice
OZ sa zaoberalo :
- prípravou koncertu dychových
hudieb Strečnianka a Varínčanka dňa
30.júla 2006
- prípravou pamätníka na oslavy
SNP, ktoré sa budú kona dňa 26.
augusta 2006 o 11,00 hod. na
Pamätníku francúzskych partizánov
na Zvonici.
- prevádzkovaním satelitu
- zabezpečením rozboru vody
v studničkách v Jamách a v Markovej
OZ riešilo došlú poštu.
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Francúzski partizáni na výročí SNP
Už je pravidlom, že delegácia
francúzskych partizánov zúčastňujúcich
sa osláv výročia SNP si vyberá za miesto
svojho pobytu Strečno. Aj v tomto roku,
pri príležitosti 62. výročia, to nebolo inak.
Celkom 11 členná skupina, ktorú viedol
prezident Združenia partizánov
bojujúcich na Slovensku p. Roger
Camberlyn, sa ubytovala na Penzióne
Irenka, aby z tejto svojej bázy
absolvovala vzh¾adom na ich vek časovo
náročný program. Delegáciu ïalej tvorili
: p. Claude Didier — priamy účastník bojov
pri Strečne s vnučkou Perrine, deti
Andrého Ringenbacha (syn André
a dcéra Yvette s rodinou) a manželka

Odette a syn Michel p. Camberlyna.
Oficiálny program skupiny:
25. august — odhalenie pamätnej tabule
venovanej spolubojovníkovi Albertovi
Poupetovi na priečelí železničnej stanice
vo Vrútkach, v blízkosti ktorej bol vážne
ranený
26. august — omša na pamiatku obetiam
SNP vo francúzskom jazyku v kostole
svätej Žofie v Strečne
- krajské oslavy SNP na pamätníku
Zvonica za účasti predsedu VÚC Žilinský
kraj — M. Blanára, zástupcov
Ve¾vyslanectva Francúzskej republiky,
zástupcov odbojových organizácií
a miestnej a regionálnej samosprávy

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/08/2006
o pripojení sa na verejnú kanalizáciu v katastrálnom
území obce Strečno
3.
Určenie doby napojenia na VK
Obec Strečno ukladá povinnos
pripoji sa na VK nasledovne:
a) Vlastníkom existujúcich
nehnute¾ností, na ktorých vznikajú
odpadové vody,
- na VK vybudovanú ku dňu
účinnosti tohto VZN v lehote do
30.9.2006.
- na VK vybudovanú po dni
účinnosti tohto VZN v lehote do 60
dní od uvedenia VK do prevádzky
na základe výzvy vlastníka VK.
vydáva
b) Vlastníkom novostavieb, na
všeobecné záväzné nariadenie
ktorých budú vznika odpadové
(ïalej len VZN):
vody, a ktoré budú vybudované po
1.
dni účinnosti tohto VZN
Účel úpravy
- ak budú vytvorené podmienky pre
Zabezpečenie
pripojenia
pripojenie sa na VK, pred
nehnute¾ností, na ktorých vznikajú
kolaudáciou novostavby,
odpadové vody na verejnú
- ak budú vytvorené podmienky pre
kanalizáciu ( ïalej len VK ) v obci .
pripojenie sa na VK dodatočne, do
2.
60 dní od uvedenia VK do
Uloženie povinnosti
prevádzky, na základe výzvy
vlastníkom nehnute¾ností
vlastníka VK.
Obec Strečno ukladá v súlade s
Obec Strečno ukladá povinnos
§ 23 ods. 2 zákona o VV a VK
vlastníkom
novozriadených
vlastníkom
nehnute¾ností
nehnute¾ností, v mieste, kde je
nachádzajúcich sa v obci, na
vybudovaná VK, pripoji sa na VK
ktorých vznikajú odpadové vody,
pred vydaním kolaudačného
povinnos pripoji nehnute¾nosti na
rozhodnutia.
vybudovanú VK v obci a splni
4.
technické podmienky týkajúce sa
Toto VZN bolo schválené
najmä miesta a spôsobu pripojenia
Obecným zastupite¾stvom v
na VK a uzatvori zmluvu
Strečne
o pripojení s prevádzkovate¾om
dňa 9. augusta 2006 uznesením
verejnej kanalizácie.
č. 29/1/2006/2006
Alfonz Klocáň
starosta obce

Obecné zastupite¾stvo v Strečne
pod¾a § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
a v súlade s § 23 ods. 2 zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch
a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieových odvetviach v znení
neskorších zmien a doplnkov (ïalej
len zákon o VV a VK)

27. august — odhalenie pamätnej tabule
kpt. Georgesovi de Lannurienovi pred
mestským úradom v Krupine, kde počas
vojny sídlil jeho štáb
28. august — oddychový deň v Strečne
(plavba na pltiach)
29. august — celoštátne oslavy 62.
výročia SNP v Banskej Bystrici za účasti
najvyšších predstavite¾ov SR a delegácií
reprezentujúcich zúčastnené národnosti
bojujúce v SNP
1. september —prijatie fran-cúzskych
hostí na OÚ Strečno

Výstavba Ulice 1. mája
Nutnos rekonštrukcie jednej z
najdlhších ulíc v našej obci bola taká
akútna, že i napriek neschváleniu
projektu na štátnu dotáciu na
rekonštrukciu miestnych komunikácií,
do ktorých spadala, sa obec rozhodla
túto investičnú akciu realizova z
úveru. Rozpočet takmer 7. mil. korún
rieši rekonštrukciu ulice komplexne.
Investor - obec Strečno započal s
výstavbou od začiatku mája 2006.
Plánovaný
termín
položenia
konečného asfaltového koberca je
tretí septembrový týždeň. Starosta
obce
A.
Klocáň
chce
aj
prostredníctvom obecných novín
poïakova predovšetkým obyvate¾om
na Ulici 1. mája za trpezlivos počas
príprav a výstavby cesty. K tým,
ktorým chce poïakova, patria tiež
všetci tí, ktorí poctivo pracovali a
zhodnocovali obecný majetok. Za
dobrú organizáciu prác na tejto
investičnej akcii ïakuje Ing. Milanovi
Rendárovi.
Naopak
by
chcel
vyjadri
nespokojnos a sklamanie so
všetkými, ktorí ničili sadenie
chodníkov, obrubníkov a poškodzovali
vodovodné prípojky. Každý takýto
prístup spôsoboval a spôsobuje
zvyšovanie ceny stavby. Tiež by chcel
spomenú nepochopenie niektorých
občanov, ktorých záhradky zasahujú
do tejto miestnej komunikácie, ktorá
je obecným majetkom, čo negatívne
vplýva ne jej vzh¾ad. Koncepcia cesty
je jednosmerná ulica v smere od
Sokolskej ulice na Ulicu za záhradami
s výjazdmi na Ulice M. Ilovského a
28. októbra.
Celková rekonštrukcia cesty 1. mája
a inžinierskych sietí umožnila tiež
vylepši zásobovanie zemným plynom
našich občanov. Dôvodom je
zokruhovanie ciest M. Ilovského a 28.
októbra s Ulicou 1. mája, čo spôsobí
vyrovnanie tlaku v pripojených
rodinných domoch v tejto časti obce.
/pa/
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Svätý Izidor zo Sevilly
patrón internetu a užívate¾ov počítačov
Vo Vatikáne sa dlho uvažovalo, kto
by bol vhodným patrónom pre internet
a počítače. Na požiadanie vatikánskej
Pontifikálnej rady pre sociálnu
komunikáciu sa uskutočnil prieskum
na nájdenie svätého, ktorý by najlepšie
reprezentoval záujmy počítačových
operátorov a internetistov. Bolo
rozhodnuté, že najvhodnejším
patrónom by bol popredný cirkevný
intelektuál svätý Izidor, biskup
v Seville v Španielsku, jeden
z najvplyvnejších učencov raného
stredoveku. Počítačov ani internetu
v jeho dobe síce nebolo, ale na Izidora
sa vždy h¾adelo ako na človeka, ktorý
predbehol svoju dobu. Napísal
zvláštny slovník Etymologiarum libri
XX seu Origines - ucelený zborník
informácií z rozmanitých oblastí
života a vedy podobný dnešným
databázam. Obsahoval 20 zväzkov
a bol súhrnom všetkých súdobých
náuk. Tento slovník bol v stredoveku
ve¾mi často citovaný. Izidora nazývali
„doktorom cirkvi“. Svätý Izidor,
podobne ako internet, bol mostom
medzi dvoma epochami ¾udstva,
medzi stredovekým a antickým
svetom. Izidor zo Sevilly sa narodil
okolo roku 560. Pochádzal z Nového
Kartága, zo známej španielsko-rímskej
rodiny. Legenda vraví, že pri jeho
narodení včelí roj nechal na jeho ústach
med ako predpoveï daru neobvyklej
výrečnosti, ktorú tento svätec mal.
Jeho bratia, Fulgencius a Leandros
a jeho sestra Florentína boli tiež
vyhlásení za svätých. Počas útoku
byzantského cisára na Španielsko
r.554 Izidorov otec utiekol do Sevilly,
kde sa narodil Izidor. Rodičia skoro
zomreli, tak sa o neho staral brat,
arcibiskup mesta. V Seville Izidor
sledoval búrlivé dejiny Španielska.
Zažil obliehanie Sevilly. V roku 599 bol
zvolený za metropolitu Sevilly. Počas
37 rokov riadil arcidiecézu. Zvolal
nieko¾ko synôd. V roku 633 v Tolede
schválil krédo používané nielen
v španielskej liturgii, ktorú zjednotil.
O Izidorovi sa písalo, že vzletom bol
rovný Platónovi, vedením Aristotelovi,
výrečnosou Cicerovi, všestrannosou
Didinovi, erudovanosou Origenesovi,
dôstojnosou Hieronymovi, učením
Augustínovi a svätosou Gregorovi I.
Sv.Izidor zo Sevilly zomrel v roku

636 vo veku 82 rokov. Bol pochovaný
spolu s bratom a sestrou. V roku 1063
bol prenesený do Lyonu. Kanonizácia
prebehla až v roku 1598. Pápež
Inocent XII. ho v roku 1722 vyhlásil
za učite¾a Cirkvi. Zanechal po sebe
nezabudnute¾né stopy v cirkevnej
literatúre. Vo svojich dielach
vysvet¾oval pravdy viery, bojoval proti
ariánstvu, písal o morálke, písal dejiny
Gótov a Vandalov. Avšak najväčšie
dielo je práve jeho encyklopédia.
Aj keï meno Izidor nie je v našich
končinách populárne, dielo svätého
Izidora je hodné obdivu a pozornosti
AM

Kotolňa pred
skúškou
Posledný septembrový týždeň sa
pripravuje skúšobná prevádzka
kotolne na biomasu. Táto stavba, od
ktorej sa očakáva ekologicko ekonomický efekt spočívajúci vo
využití miestnej biomasy a znížením
nákladov na teplo, by mala slúži už v
nasledujúcom vykurovacom období.
Kotolňa bude vyrába teplo pre
kultúrny dom, základnú školu a
perspektívne pre telocvičňu.
V tomto čase sa na naplnenie
významu stavby v kotolni pripravujú
dostatočné
zásoby
paliva
štiepkovaním drevnej hmoty.
/pa/

Pomaly ale isto
Aj takýto titulok môže charakterizova výstavbu telocvične. Investičnú akciu,
do ktorej sa pustil OÚ iba z poh¾adu jej nutnosti, pričom finančné krytie sa
zabezpečuje predovšetkým z vlastných prostriedkov. Ís do rizika prerušenia
prác z dôvodu nedostatku prostriedkov bolo ve¾ké, ale viera vo vlastné sily a
možnosti vyzerá, že bola postavená na reálnom základe.
Predpoklad svojpomoci z radov občanov sa síce nenaplnil, ale aktivizácia
zamestnancov verejnoprospešných prác a OPS sa osvedčila. Keï k tomu
prirátame dva finančné dary bývalého premiéra SR Ing. Mikuláša Dzurindu a
posúdenie financovania tejto stavby ako jednej z priorít občianskej vybavenosti
obecným zastupite¾stvom a vyčlenenie možného na túto akciu z obecného
rozpočtu, možno konštatova, že zámer sa darí realizova v slušnom tempe.
V súčasnosti sa vykonáva náter strešnej konštrukcie, kožovanie špaliet a
parapetov. Zároveň sa celá, už omietnutá hala ma¾uje. Začína sa s prípravou
izolácie proti zemnej vlhkosti s tým, aby sa mohol položi konečný betónový
koberec pod športovú podlahu. Zároveň sa robia vnútorné omietky a
dokončievacie práce v sociálnych priestoroch, ktoré zahŕňajú inštaláciu
vodovodných, kanalizačných a elektrických rozvodov.
Príprava výberu dodávate¾a pre vodovod, kúrenie a osvetlenie v hlavnej hale,
prebiehajúca v tomto období, sleduje nielen kvalitatívne, cenové ale tiež
termínové ukazovatele, pretože harmonogram prác vyžaduje, aby kúrenie a
osvetlenie bolo nainštalované do polovice septembra.
Polovica septembra je totiž termín začatia podkladnej betonáže v hrúbke 6
cm. Pretože technológia vyžaduje zrecí čas 1 cm/1 týždeň, je nutné, aby
betonáž začala začiatkom druhej polovice septembra, lebo termín kladenia
finálnej športovej podlahy je plánovaný na druhú polovicu októbra.
Podlaha Taraflex s dvojitým odpruženým roštom bude zodpoveda olympijským
parametrom. Výber dvojitého odpruženia predstavuje nadštandard, ale
rozhodnutie pre tento typ padlo predovšetkým kvôli minimalizácii zaaženia
kĺbov a vzh¾adom na hlavného využívate¾a telocvične - detí zo základnej školy
a mládeže.
Okrem týchto prác, ktoré dajú vzh¾adu telocvične dojem značného dokončenia,
je potrebné pripravi vybudovanie zábradlia na terase - h¾adisku a schodišti na
poschodie. Plán poschodia počíta s vybudovaním bowlingovej dvojdráhy, k
čomu sú pripravené základné stavebné úpravy. Na túto akciu však obec
momentálne nemá prostriedky a preto uvažuje o vydaní výzvy na nájdenie
investora bowlingovej dráhy s perspektívou dlhodobého prenájmu pre
poskytovate¾a dofinancovania.
/pa/
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RODIÈOVSKÝ SEPTEMBER

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Andrea Škrípková

PREDSAVZATIE
¼udský um
Je mnohokrát
Ako zrkadlo
Ktoré sa
Časom
Na kúsky
Rozpadlo
Ošumelý
S radom záplat
Čaká
Ticho
Na svoj návrat
Aj medzičasom
Mĺkva myse¾
Osvietená
Písmom kníh
Vie zrkadlo
Z kúštikov
Dokonale
Polepi

Dnešná úvaha je venovaná rodičom,
ktorí sa chystajú sprevádza svoje deti
do školy, ale i tým, ktorým nie je
¾ahostajný svet detí, lebo sa bytostne
prelína s naším životom.
By dieaom dnešnej doby nie je
¾ahké, ako by sa zdalo. Množstvo
predmetov, vysoké nároky na
pemzum poznatkov, nesmierne
množstvo informácií a hrubos
programov v médiách otupuje detskú
dušu, ktorá bola vždy citlivým
barometrom spoločnosti. Pod¾a
nedávnych
výskumov
je
najvyaženejšou vrstvou spoločnosti
práve školák. Čo urobi, aby sa svet
detí narovnal, aby sa nepodobal
krivému zrkadlu?
Roger Spery získal Nobelovu cenu
za objav, ktorým dokázal, že
najúspešnejší ¾udia sú tí, ktorí
vyvážene využívajú obidve mozgové
hemisféry. ¼avá hemisféra je centrom
logických operácií, koncentrácie —
ovláda pravú stranu tela; pravá
hemisféra je sídlom fantázie a
emocionality a ovláda opačnú, teda
¾avú stranu. Naša spoločnos však
doslova „kríva“ na ¾avú nohu, pretože
všade je preferovaný intelekt na úkor
kreativity. V súčasnosti
sme vzdelanejší, ale...
sme aj lepší?
Detský
svet
je
bytostne spojený s
fantáziou, hravosou, a
ak deti násilne aháme
z tohto sveta von,
vzniká u nich citové
manko, miesto, ktoré
zostáva neobsadené.
A
práve

toto miesto je ve¾mi dôležité. Môže
sa ve¾mi ¾ahko vyplni pasivitou,
hrubosou a nihilizmom. By pasívnym
konzumentom je pohodlné a ¾ahké.
O čo ažšie je naplni slová ¼.Štúra:
“Málo trovi, ve¾a tvori.“
Niektorí rodičia tak milujú svoje deti,
že im dajú aj to posledné — často bez
zásluh. Tým vlastne otupujú vnútornú
hnaciu silu dieaa.
Ove¾a náročnejšie je zamestna
nielen jeho hlavu, ale aj jeho srdce,
da mu cie¾, preháňa ho, trénova,
necha v ňom kolova sny a da mu
priestor na skutky. Možno by bolo
vhodné vynecha jeden deň v týždni
televíziu a naplánova si spoločný
večer pri rozhovore. Alebo si založi
zoznam prečítaných a čítaných kníh,
urobi si zošit nápadov, vyrobi rozpis
¾ahkých domácich prác. Čím viac
minút škrtneme z pasívneho
prežívania, tým viac slov sa zapíše
do našej bytosti vlastnou zásluhou.
Chvíle oddychu budú deti prežíva
úplne inak, budú cíti zásluhu na dni.
Možno nám o niektorom dni napíšu.
Dnes sa čoraz častejšie sa
stretávame s detskou agresiou fyzickou i verbálnou. Malo by nám
záleža na jazyku, na tom, ako sa deti
vyjadrujú, na čo myslia. Nepomôže
karhanie, iba prísny osobný príklad.
Veï nemožno od detí žiada to, čo
samy nevieme eliminova, odstráni,
vykoreni.
Láska rodičov prináša plody vtedy,
ak je poctivá a prísna. Ak majú odvahu
vymani sa z šedého súkolia doby a
ži pre svoje, i ostatné deti tak, aby
im stihli ukáza hodnoty sveta. Iste
nás povzbudia slová Chálila Džibrána
venované rodičom:

Ste luky,
z korých vaše deti vyletujú ako živé šípy.
Lučištník jasne vidí terč
na ceste do nekonečna
a napína vás z celej sily,
aby jeho šípy leteli rýchlo a ïaleko.
Kiež každý pohyb jeho ruky
je vám požehnaním,
lebo tak, ako on miluje šíp,
ktorý letí do dia¾av,
tak miluje aj luk zostávajúci v jeho dlani.

Kresba:
Dominika
Moravèíková

Všetkým školákom prajem ve¾a
odhodlania a chuti, rodičom trpezlivú
láskavos. Nech je september
priaznivým mesiacom pre vzájomné
vzahy.
om
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V minulom čísle sme predstavili
práce školákov, ktorí sa zúčastnili
detskej literárnej súaže. S víazkou
Eliškou Obertovou som prebrala
nieko¾ko tém, pri ktorých ma milo
prekvapili jej reakcie, opisy a
nápady. Eliška nepíše iba pre
súaž. Ona píše naozaj rada.
Prinášame vám jej citlivé, no i
detsky zrelé poh¾ady na svet.

Andrea Škrípková

Eliška Obertová

PODVEDOME

Tri zaklínadlá

Slzy odplavili čas
Natrvalo vdia¾
Ledaže spomienky
Nestoja
Svetu opodia¾

Raz v zime, keï som bola ve¾mi
chorá, odčarovala som chrípku. Viete
ako? No predsa zaklínadlom. Ale kde
vezmem čarovný prútik? Stačí jedno
pekné pero. Pero si otočím tak, aby
bol vrchnák vzadu a zadok vpredu.
Prst priložím na zasúvadlo. Mierim na
seba, otočím zápästím a vyslovím
zaklínadlo FROM FOGIUS. Raz keï
boli všetky lyžičky špinavé a ja som
si chcela zamieša teplý čaj a nechcelo
sa mi umy ani jednu lyžičku,
vymyslela som si zaklínadlo na
miešanie čaju. Tak si zoberiem prútik,
mierim na čaj, otočím zápästím a
vyslovím zaklínadlo VISOM RIKUS.
Rovnomerne otáčam prútikom.A čaj
sa mi mieša a mieša. Raz na geometrii
som nemala gumu a chcela com si
vygumova jeden zlý štvorec. Ale
zabudla som, že mám aj na to
zaklínadlo. Hneï som si spomenula.
Zoberiem si prútik, otočím zápästím
a vyslovím zaklínadlo GUMES
GUMISTUM. Vo vzduchu prejdem po
stranách štvorca. Ale už to nebol
štvorec, ale biely kúsok strany.

Tvárou otočené k osudu
Držia v dlaniach
Nariasený obličaj
Nenásytne h¾adiac
Do dia¾av

Kresba:
Eliška
Obertová

Eliška Obertová

Magické jednoro•ce
z Fantázie
Niekto si myslí, že jednorožce sú
kone s rohom uprostred hlavy. Ale ja
si myslím, že jednorožce sú tan
najkrajší výplod ¾udskej fantázie.
Jednorožce pchádzajú z krajiny, ktorá
sa nazýva ,,Fantázia,,. Sú to
najkrajšie a najmilšie zvieratá, aj keï
sú vymyslené. To práve oni
znázorňujú tú magickú silu z fantázie.
Sú ove¾a krajšie ako kone.
Samozrejme, aj iné tvory sú dokonalé.
Napríklad: delfíny so svojou
inteligenciou, ve¾ryby s ich ve¾kosou,
mačky so svojou ladnou chôdzou, psy
so svojou poslušnosou, levy so
schopnosou lovu a kone so svojimi
ve¾kými a krásnymi očami. Je pekné
ma jednorožca na svete, aj keï je len
ako myšlienka.
Eliška Obertová

Motýlik a včielka
Motýlik má farieb dos,
ale k nemu zavíta neznámy hos.
Kto je to?
Pýta sa on zvedavo.
Kto? Nuž včielka Tatianka,
Ktorá k nemu priletela z ïaleka.
No, tak otvor mi!
Otvorím ti, otvorím!
A čo bolo ïalej?
Nuž nebál sa on jej, teda otvoril jej.
A potom sa rozprávali a rozprávali,
Až kým nadobro neustali.

Eliška Obertová

O na¾akanej hruštièke
- Kde bolo tam bolo, bola raz jeden
strom a na tom strome hnedá kôra a
zelené listy. V púčikoch sa pebúdzali
biele kvety. A ten strom sa volal
jabloň. Jabloň sa pebudila a hruška
hovorí:
- Ty si sa prebudila len teraz?
- No áno. A ty si sa kedy prebudila?
- O pol piatej.Tak skoro? Vždy
vstávam tak skoro.
- A to naozaj každulilinký deň?
- Umh.
- A tak sa rozprávali asi štyri hodiny.
Potom bol už večer. Tak sa obdive
rozlúčili a pobrali sa spa. Prešli dva
mesiace a začalo leto. Každý strom
mal svoje plody. Slivka mala desa
sliviek a marhu¾a mala osem marhú¾.
A naše dve milé tetky sa pohádali, lebo
hruška mala len jednu a jabloň
dvadsatri jabĺk. Keï už spali, jablká
začali pada a tá jdna hruštička sa
na¾akala. Na zem spadlo osem jabĺk.
A na druhý deň sa všetko udialo
rovnako. Ibaže na zem spadlo osem
jabĺk. Keï sa ráno hruštička prebudila,
videla, že ostatných oesm jabĺk
zmizlo, ve¾mi sa pre¾akla. A viac sa
nikomu neukázala.

Kvietok
Kvietok je krásny,
a má všetko z krásy.
Kvety, kvietky, kvietičky,
ale je len milučký!
Má všetko z krásy,
Ale je nádherný, krásny!

Stanica prvej pomoci
Od prvého augusta je v našej obci
zriadená stanica prvej pomoci. Na
základe požiadavky prevádzkovate¾a tejto služby, ktorý
situovaním vysunutej stanice
zabezpečuje v zmysle zákona
dosažite¾nos pokrývaného územia
v dostatočne krátkom čase, obec
zrekonštruovala
priestory
požiarneho zboru pre auto rýchlej
zdravotníckej pomoci a zbrojnice,
ktorý bude zoh¾adňova aj
zabezpečenie vyššieho štandardu
jej pôvodného účelu.
Projekt bude rieši parkovanie
požiarneho auta a prístavbu, ktorou
sa získajú priestory na stretávanie
dobrovo¾ného požiarneho zboru.
Objekt bude okrem spoločenskej
miestnosti poskytova komplexné
vybavenie pre členov - sklady,
kuchynku, sprchy a WC.
/pa/
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Pripomíname si ich s vïačnosou a úctou
Dokončenie zo str. 1
P.M.Donnadieu. Túto poctu vzdali i
ïalšie mestá a obce niektorým
francúzskym bojovníkom.
V delegáciách sme často vídali i
ïalších. Pripomíname si ich mená: R.
Vié, R. Picavez, pozostalí po A.
Ringenbach a iní. Rovnako sú pre nás
nezabudnute¾ní G. de Lannurien, A.
Poupet, H. Ricard, G. Guichard,
A.Leroy a desiatky iných z počtu 400
bojovníkov z dvoch francúzskych
oddielov O živote každého z nich by
mohla by napísaná samostatná kniha.
Uvádzame stručne aspoň v pár
riadkoch poznatky z ich života a z ich
vzahu k Strečnu.
Georges Marie Charles Barazer de
Lannurien (1915-1988), kapitán,
velite¾ oddielu francúzskych
partizánov na Slovensku, ktorý sa
zúčastnil prvých bojov v SNP pri
Strečne. Jeho úteky zo zajatia boli
spojené s ve¾kým dobrodružstvom a
rizikom z Nemecka na Slovensko, iné
smerovali do Rumunska a na Balkán
a posledný z tábora Balaton-Boglár do
Povstania. Od 30.augusta 1944 po
dobu štyroch dní bránil Strečniansku
tiesňavu s vyradením dvoch tankov a
komunikácií, desiatok nacistov.
Pritom padli i štyria Francúzi. Na toto
bojisko prišiel de Lannurien i po vojne
pri nakrúcaní filmu Synovia
Francúzska (1967), aby s mjr. J.
Dobrovodským prispeli k autentickosti
vedení obranného boja. Vzácnosou je
jeho vojnový denník vedený až do
ukončenia bojov na Slovensku. Tam
opisuje s nadšením priate¾stvo so
Slovákmi a antifašistami iných
národností...naopak si i on vypočul od
Nemcov nadávky ako „die SchweineFranzosen!“.
Georges Dallois a Claude Didierdlhú dobu nerozlučná dvojica s
mnohými spoločnými črtami: obaja sa
narodili v novembri 1918 (Georges 15.
a Claude 14.), ich priezviská začínajú
na D, obaja po útekoch žili spolu vo
väzení v pevnosti Komárom,
neskoršie v internačnom tábore
Balaton-Boglár, odtia¾ spoločne na
Slovensko, kde ako obsluha gu¾ometu
poznali jeho účinnos. Obaja boli
počas vojny ranení, obaja sa po bojoch
v horách dostali znovu do zajatia a
oneskorene sa vrátili do vlasti. Po
oslobodení svorne navštevovali
oslavy SNP- niekedy naozaj len oni
dvaja- prichádzali na oslavy SNP. V

boji pri Strečne boli práve v miestach,
kde padli traja z Francúzov a jeden
Juhoslovan. Prežívali situáciu, pri
ktorej sa s utajením umiestnili Nemci
i s gu¾ometom 20 metrov nad nimi. Od
istej smrti ich zachránil povel „nicht
schiessen!“ vyslovený ale Francúzmi,
našastie
bol
rešpektovaný.
Francúzska jednotka sa i tu ubránila.
G. Dallois v čase, keï bol predsedom
Amicale, zorganizoval nieko¾ko
zájazdov študentov s pedagógmi zo
svojho bydliska St. Florent do Strečna
a povstaleckého kraja. Jeho úspešnú,
zaslúžilú prácu v Amicale žia¾ v r.
2002 ukončila smr.
Paul Maxime Donnadieu (1914)
prešiel bojom povstalecký kraj a v r.
1945 i ïalšie kraje ako dôstojník v
Sovietskej armáde. Domov sa vrátil
až 1. augusta 1945. Pokia¾ mu pri jeho
vysokom veku zdravie dovo¾ovalo,
Strečno navštevoval. Zamyslime sa
nad slovami jednej z jeho básní:
Roger Camberlyn (1921), v

putá priate¾stva krvou, vyliatou v
záujme spoločnej veci.“
Manželia Geyssely - obaja odbojári,
nás už navždy opustili. Ich zásluhy v
Strečne a SR sú nezabudnute¾né. O
nich bol zverejnený dlhý článok i v
našom Hlásniku k 58. výročiu SNP.
Pomoc v bojoch a v mieri ocenila ZŠ
v Strečne, naši občania a viaceré
organizácie.
Madame de Lannurien po úmrtí
manžela prevzala v plnom znení jeho
meno. Po dlhodobej chorobe zomrela
18.1.2003. So Slovenskom udržovala
neustály
kontakt,
s
plnou
zainteresovanosou vo funkciách
Čestnej predsedníčky Amicale a
medzinárodnej organizácie Lekári bez
hraníc. Táto účinná spolupráca pod
záštitou Dr. Yana Meleneca, ktorý bol
osobným lekárom v rodine de
Lannurien, neskoršie funkcionárom na
Konzuláte SR v Bretónsku,
prezentovala pre nás dodávky liekov,
vozíkov pre telesne postihnutých a

SLOVENSKU
Z priemyselných plání severu
od brehu Rýna unášajúceho svoje legendy
od pôvabných brehov Seiny
zo sladkého kraja Loiry, tak milovaného našimi krá¾mi
od úpätí stáročných útesov tajomného Armoru
od slávnych viníc bohatého kraja Bordeaux
od zurčiacich bystrín a kaskád Pyrenejí
od zelených vrchov Auvergne a jej tancov
z hlbokých údolí Álp, venčených večnosou ve¾hôr,
od farebného a voňavého pobrežia Stredomoria,
spievajúceho pod horúcim slnkom.
K Tebe, Slovensko, sa v speve vïačnosti vznáša mocný a horúci dych
skutočného a dávneho priate¾stva tvojich bratov z Francúzska.
súčasnej dobe predseda Amicale. V
boji pri Štiavnici bol v jednotke, ktorá
vyhnala wehrmacht z pamätného
vrchu Sitno. Ten si prirovnali k svätyni
Gálov „Puy de Dôme“. V Krupine
Francúzi pred bojom vzdali poctu
autorovi básne o Sitne, A. Sládkovičovi
pri jeho soche. Verše, kde sú
opisovaní nepriate¾skí križiaci, im boli
preložené. Po vojne R. Camberlyn
sprevádzal na Slovensku ich velite¾a
Georgesa de Lannuriena v dobe, keï
zo slovenskej krajiny naša armáda
vyháňala „benderovcov“. Nasledovali
opakované návštevy, tešil sa zo
záujmu študentov z Bretónska o
Strečno, z ich výjazdov. V žurnále
„L´Evadé“ o tom okrem iného napísal:
„Tu sa spojili ruky mladých-to nás hreje
na srdci. My, ako účastníci SNP, si
pripomíname pritom, ako sme kovali

ïalší materiál. V svojich prejavoch na
Zvonici, v ZŠ v Žiline na Hájiku, na
ulici, ktorá je pomenovaná na počes
Georgesa de Lannuriena a na iných
miestach vyslovila i tieto vety: „ Som
vïačná, že na Slovensku s pietou
zachovávate pamiatku môjho
manžela. Georges vždy pokladal
Slovensko za svoju druhú vlas. Tu
nepoznal dom, kde by mu neotvorili
dvere. Po viacerých návštevách u vás
som sa presvedčila, že sa nemýlil,
rovnakou láskavosou zahrnuli ¾udia i
mňa. Spomienka na francúzskych
bojovníkov zostáva osobitne v
srdciach občanov Strečna. Pre naše
styky nám neprekáža vzdialenos,
ktorá nás odde¾uje. Ideme vždy ako k
susedom, k priate¾om, pretože sa nám
tu skutočne páči.“ S rýdzou
slovenčinou opakovala známe
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„nezabúdame“. Aj my sme jej to slovo
s úctou pripomínali. Pri styku s
hosami rôznych národností dokázala
mnohé vysvetli v angličtine i v
nemčine. Naša mládež zo Strečna pri
návšteve Roscoffu prejavila úctu
rodine de Lannurien pri ich hroboch a
pomníku, ktorý vytvoril na ich pamiatku
akademický sochár Štefan Pelikán.
René Picard (1913-1986). V jeho
knihe „A znovu sme stretli nepriate¾a“
opísal symboliku strečnianskeho
hradu s takým entuziazmom, ako by
to písal slovenský spisovate¾. Kapitole
o Strečne venoval vo svojom diele
najviac strán. Takisto je autorom
francúzskej partizánskej piesne zo
SNP. Strečno navštívil nieko¾kokrát i
po vojne.
Raymond Vié (1922) sa zapojil do
bojov po úteku prvej skupiny mladých
spolupracovníkov z dubnickej
zbrojovky. V bitke pri Krupine bol
zranený. Po utajenom vyliečení v
Banskej Bystrici sa vo februári 1945
zapojil znovu do bojov v slovenskej
partizánskej jednotke pri Tajove až do
apríla. Domov sa vrátil až 31.júla.
Prichádzal do Strečna pravidelne vo
francúzskych delegáciách. Pri 50.
výročí Povstania nám okrem iného
povedal: „Znovu musím opätova
prejavy skutočnej vïačnosti
Slovákom, ktorí mi pomáhali v
ažkých chví¾ach, ktorí riskovali svoje
životy a pomáhali jednotke Georgesa
de Lannuriena. Na Slovensko nikdy
nezabudnem, Slovensko zostáva
mojou druhou vlasou.“ Pripomína i
naše spoje z prvého odboja, osobitne
inklinuje k Strečnu. Pri jednej návšteve
pre ich delegáciu zapožičal na
Slovensku z požičovne auto, sám ho
šoféroval na dlhých trasách a tiež ho
musel i opravova. Raymond má
hlboký zmysel pre naše umenie,
hudbu a folklór. Má tu to¾ko priate¾ov,
že jeho návštevy v rodinách sme si
museli na hodinu presne rozplánova.
V Amicale bol vždy účtovníkom. Je
autorom viacerých publikovaných
textov o bojovníkoch z dubnickej
škodovky.
André Ringenbach (1904-1975). Je
ve¾mi milé, že do Strečna prichádzajú
pravidelne v delegáciách jeho
príbuzní, aby poznali kraj, ktorému vo
svojej knihe „Šes rokov pre vlas“
venoval v kapitole „Strečno- prvé boje“
najviac stránok z tejto vzácnej knihy.
Z riadkov cíti hlbokú lásku k
Slovensku, ktorú vo svojich
poznatkoch o krajine prenáša na

ïalších záujemcov o kraj pod Tatrami.
Pri týchto výjazdoch postupne s
obdivom prechádza miestami, kde za
našu slobodu bojoval .V posledný deň
boja obrany Strečnianskej tiesňavy sa
vyznáva autor v stati „Deň, na ktorý
nikdy nezabudnem“ s ¾úbosou ku
svojej druhej vlasti. S tým istým
pocitom a s hrdosou pri oslave na
Zvonici jeho najbližší rozvíjajú
zástavu Amicale k pocte všetkých
bojovníkov SNP.
Ďalší francúzski bojovníci- z počtu
150 dobrovo¾níkov, uvádzame mená
nám
známym:
A.
Poupet,
P.Cornebois, A. Wattré, F. Goube, P.
Lecaille, G. Guichard, L. Pirson, A.
Leroy, J. Bronzini a iní. V oddieli
Focha, ako to nazývali Francúzi,
bojovali pri Strečne i Slováci R.
Mokrička Lis, prof. L. Dzuranyi
tlmočník, ktorý v boji padol, Rus prof.
V. Jeršov- ïalší tlmočník, v jednotke
boli i Juhoslovania, Belgičania a
príslušníci po¾ského pôvodu. Z
mnohých ïalších niektorí prišli do ich
radov po bitke pri Strečnepripomíname i dvoch zástavníkov, R.
Picaveza a R. Baudrého. Na oslavách
boli nosite¾mi zástavy Amicale s
identickými farbami ako sú naše, s
nápisom Strečno a s pomníkom na
Zvonici. Tieto strečnianske symboly
sa objavili i s hradom na jubilejných
poštových známkach.
Návštevy pri pamätníku v Strečne zo
strany našich občanov a tiež cudzincov
boli časté. Pomník postavený v r. 1956
je v tomto roku jubilejnou pohnútkou k
úcte 56 padlých. Tu si bezpochyby
každý uvedomí význam SNP v
spojitosti s účasou cudzích
bojovníkov v počte asi 8000. Na
Zvonici vzdali pocty viacerí
zástupcovia našej vlády, či
slovenských
organizácií.
Pripomíname si V. Davida, B.
Chňoupka, D. Slobodníka, A.
Neuwirtha, poslancov NRSR,
zástupcov SZPB, územných celkov,
politických strán, družobných
francúzsko-slovenských kolektívov,
múzeí z Banskej Bystrice, Žiliny,
zástupcov armády SR, cirkví,
francúzsko-slovenských klubov zo
Strečna a zo Žiliny, z Klubu
vojenských výsadkárov, tvorcov
filmov, sponzorov osláv, žurnalistov
a najširšej verejnosti.
Zo strany francúzskych a
zahraničných hostí: minister odboja a
vojnových obetí FR, zástupcovia
ambasád z Bratislavy za FR, ČR, za
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ïalšie štáty - Rusko, Ukrajina a iné,
delegácie dvoch Amikalov- ACVFS,
AFPS, družobných škôl z Bretónska
a Collčge St. Florent sur Cher, Múzea
bretónskeho odboja, odbojovej
skupiny Rhin et Danube, paraveteránov, organizácie Lekári bez
hraníc, Strany práce, skautov z
Malestroit, skautov z Malestroit a
športovcov,
riadite¾stva
Medzinárodného folklórneho festivalu
Luberon, Francúzskej aliancie,
konzulátu SR v Bretónsku, miest
rodného kraja G. De Lannuriena a
ïalších inštitúcií z Francúzska.
Poïakovanie za udržovanie
frankoslovenských odbojových tradícií
vrátane tých, ktorí sú menovite v
článku uvedení, patrí týmto
priaznivcom: A. Klocáň, Ing. P.
Albrecht s rodinou, akad. sochár Š.
Pelikán s rodinou - i za jeho výstavu
Na večnú slávu synom Francúzska,
farnosti v Strečne a Rajeckej Lesnej,
Dr. J. Stanislav Csc, prof. ¼. Monco¾,
D. Halaj Csc, bývalí a súčasní
funkcionári ÚR SZPB a OV SZPB
Žilina, redakcia Strečnianskeho
hlásnika a Žilinských listov, velite¾stvo
Pluku J. Gabčíka, vedenie VKV,
sponzorské firmy a ïalší. Tak sa
prejavili i hostia z Francúzska, gen.
B. Thorette, G. Possémé, P. Burland,
Ambasáda SR v Paríži, Grék Statis
Prusalis, hostia z Nemecka,
Holandska a ïalších štátov. Tieto
poznatky uvádzam z mojej účasti na
francúzsko-slovenských akciách, táto
zainteresovanos je však určite širšia.
Strečno v spojení s opísanými
udalosami, s jeho hradnou a obecnou
históriou patrí nerozlučne k
slovenským symbolom. Strečnianske
bojisko je nie náhodne nazývané
„Slovenské Termopyly.“
pplk.v v. Ing. Dimitrij Bařina
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Začal ïalší futbalový kolotoč
Veru tak. Po krátkej letnej prestávke, resp. horúcom júli opä
ožili futbalové ihriská, pretože sa začal nový ročník súaží 20067. Ako sme pripravení ?
Už úvodné zápasy nám naznačujú, že v družstve dospelých
napriek doplneniu hráčmi dorastu naïalej pretrvávajú problémy
najmä s počtom hráčov i výkonnosou. Aj keï na súpiske máme
22 hráčov, na zápas máme problém postavi 13-14 hráčov. Či to
je zraneniami /Oberta, Klocáň, Sokolovský/ , vylúčeniami/
Trhančík, Cigánik, Hanuljak/ alebo pracovnou zaneprázdnosou
/Melo, Kadáši, Beháň M./. Vrcholom všetkého bol zápas v
Rakovej, kde prišlo len 11 hráčov a po vylúčení Hanuliaka ,zranení
Obertu a Klocáňa cca 60 min sme dohrávali len 8 hráči. Napriek
tomu chlapci bojovali a uhrali lichotivú prehru 1:0. Koho za to
vini, trénera, funkcionárov či hráčov ? Hráme s takými hráčmi,
akých máme momentálne k dispozícii. Sú to naši odchovanci.
Je ve¾mi ¾ahké ma peniaze od bohatých sponzorov, kúpi
najlepších hráčov z okolia a hra ¾úbivý futbal pre divákov .Ko¾ko
taký futbal vydrží ? Pritom sami dobre viete, že dnes treba v
prvom rade zabezpeči si svoju rodinu, svoje živobytie , venova
sa rodine, až potom sú na rade zá¾uby či futbal. Preto chcem
poveda všetkým neprajníkom, či krčmovým rečiam -príïte,
vyskúšajte si túto prácu, a potom vydávajte rozsudky a tresty.
V minulom Hlásniku som ponúkol svoju abdikáciu, neprihlásil sa
a nepovedal nikto - „Poï skúsime to, prídeme, pomôžeme,
opravíme, polejeme, vybavíme,...“ Pritom bolo treba už vtedy
zasla prihlášky , štartovné ,vybavi registračky, prestupy , ís
na rozlosovanie, doplni inventár ,atï. Naopak, podklada polená
pod nohy je ve¾mi jednoduché. Po skončení dedinskej ligy som
bol vyzvaný bývalým brankárom Adamom Klocáňom, že sa mám
ospravedlni všetkým občanom ,že som ..... strečniansky futbal.
Robím tak teraz. “Ospravedlňujem sa Vám za všetko, čo som
pre náš futbal vykonal. Prepáčte mi za to. Ďakujem“!... Apropo,
naahoval som sa tam s polievacími hadicami, pretože ihrisko
bolo vyprahnuté od horúceho slnka, no neprišiel nikto -daj
pomôžeme ti. Naopak, vypočul som si pár oplzlých nadávok a
menovaný začal hádza sklenené pivové poháre na hraciu plochu.
Neskôr ohlásil prestup do susednej dediny. Kto teda zradil a
zanevrel na náš futbal ?
Takže berme celú situáciu reálne na pomery v dnešnej dobe,
na stav ,ktorý je dnes, na hráčov, ktorých máme momentálne k
dispozícii, i na ¾udí, ktorí sú ochotní dnes pomáha. Ďakujem
všetkým, ktorí nám pomáhali pri polievaní trávnika ,hlavne
požiarnemu zboru , M.Tarabovi, OPS -ke, mladým žiakom a
dorastencom . Môžeme poveda, že po letných horúčavách je v
dobrom stave. Dokúpili sa lopty pre žiakov, dorastencov i
dospelých. Touto cestou ïakujeme R.Novákovi , P. Magočovi i
K.Beháňovi, ktorí finančne na ne prispeli. Už na prvom domácom
zápase ste videli novinku, a to kamerový systém, ktorý ovláda
M. Kubo, pretože to je od novej sezóny povinnosou už aj v
piatej lige.
Naši mládežníci -dorast sa skonsolidoval po odchode štyroch
hráčov, posilnil sa a dosahuje opä dobré výsledky, treba však
ešte rozšíri káder mužstva o starších žiakov. Žiaci začínajú
súaž ešte len v tomto čase, ale príprava naznačila dobrú formu
do nového ročníka . Tréneri J.
Trnovec s K. Bestvinom a P.
Šupej s L. Meškom sa vzorne
Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo
starajú o našu budúcnos. Takže
dňa 31. augusta 2006 v náklade 350
čas ukáže, čo sa vykonalo dobre
kusov. Za obsahovú čas materiálov
zodpovedá redakčná rada v zložení: Ing.
a čo treba napráva.
Pavol Albrecht, Mgr. Dušan Ďurčo, Otília
Moravčíková.

Štefan Tavač — predseda FK

Rozpis súaží vo futbale
ročník 2006/2007 jeseň
1. kolo - 6. 8. 2006
Varín — Strečno
dosp.
16,30
Strečno — Černová
dor.
14,00
2. kolo - 13. 8. 2006
Strečno — Bánová B
dosp.
16,30
Strečno — Krásno n/Kys.
dor. 14,00
3. kolo - 20. 8. 2006
Raková — Strečno
dosp.
16,00
Stráňavy — Strečno
dor.
13,30
4. kolo - 27. 8. 2006
Strečno — Rado¾a
dosp.
16,00
Strečno — Zuberec
dor.
13,30
5. kolo - 3. 9. 2006
Dol. Hričov — Strečno
dosp.
15,30
Záv. Poruba — Strečno
dor.
13,00
6. kolo - 10. 9. 2006
Skalité — Strečno
dosp.
15,30
Lipt. Sliače — Strečno
dor.
13,00
7. kolo - 17. 9. 2006
Strečno — Rosina
dosp.
15,00
Strečno — Lipt. Hrádok
dor.
12,30
8. kolo - 24. 9. 2006
Predmier — Strečno
dosp.
15,00
Predmier — Strečno
dor.
12,30
9. kolo - 1. 10. 2006
Strečno — Teplička
dosp.
14,30
Strečno — Štiavnik
dor.
12,00
10. kolo - 8. 10. 2006
K.N.Mesto B — Strečno
dosp.
14,30
Lisková — Strečno
dor.
12,00
11. kolo - 15. 10. 2006
Strečno — Kotr. Lúčka
dosp.
14,30
Strečno — Košany
dor.
12,00
12. kolo - 22. 10. 2006
Ža Závodie — Strečno
dosp.
14,00
Belá — Strečno
dor.
11,30
13. kolo - 29. 10. 2006
Strečno — Podvysoká
dosp.
14,00
Strečno — Rajec
dor.
11,30
Výnimky:
- dospelí: Bánová B sobota UHČ, ihrisko Brezány
- dorast: Lisková, Košany, Černová, Zuberec, Z.
Poruba, L. Sliače - všetky FK sobota UHČ
dospelých, L. Hrádok, Rajec — sobota o 14,00 hod.
Žiaci
hrací deň je sobota, st. žiaci o 10,00, ml. žiaci
1. kolo - 29. 8. 2006
Strečno — Varín
o 12,00
Strečno — Predmier
7. kolo - 30. 9. 2006
2. kolo - 26. 8. 2006
Štiavnik — Strečno
Bytčica — Strečno
8. kolo - 7. 10. 2006
3. kolo - 2. 9. 2006
Strečno — Terchová
Strečno — Višňové
9. kolo - 14. 10. 2006
4. kolo - 9. 9. 2006
Kam. Poruba — Strečno
Strečno — Stráňavy
10. kolo - 21. 10. 2006
5. kolo - 16. 9. 2006
Strečno — Zbyňov
Liet. Lúčka — Strečno
11. kolo - 28. 10. 2006
6. kolo - 23. 9. 2006
Teplička — Strečno
Výnimky u žiakov: Liet. Lúčka v nede¾u UHČ.

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

Komunálne vo¾by
a my
Druhý december bude opä dňom,
keï budeme ma príležitos
rozhodova o budúcnosti obce.
Myslím, že sme už dostatočne zrelí
a dávno sme si uvedomili, že vo¾by
do miestnej samosprávy sú minimálne
také dôležité ako vo¾by parlamentné.
Veï v nich skutočne volíme tých,
ktorých osobne poznáme a obecné
priority a potreby vieme posúdi ove¾a
konkrétnejšie. Preto by mala by naša
vo¾ba jednoduchšia a pritom zodpovednejšia.
Vo¾by sú občianskym právom, ale
vzh¾adom k tomu, že sa nás práve
komunálna politika týka bezprostredne
a chceme, aby bola pod¾a našich
predstáv, povedal by som, že ís voli
zástupcov miestnej samosprávy je
takmer občianska povinnos.
Celkom sa zaregistrovalo 27
poslancov, ktorých si vybrali miestne
strany, alebo sa uchádzajú o našu
priazeň nezávisle. Som presvedčený,
že výber strán bol robený na základe
schopnosti, a tým aj šance kandidáta
na úspech vo vo¾bách.
Volíme deviatich a tí, ktorí nás
spolu so starostom budú zastupova,
by mali by zárukou ïalšieho progresu
obce. Doterajšie výsledky volieb
v porevolučnom období možno
vzh¾adom na rozsah vykonaného
považova za úspešné. Nebolo vôbec
¾ahké vyrovna sa so základnými
nedostatkami
v občianskej
vybavenosti, ktorých riešenie
v súčasnej dobe je pre viaceré obce
Pokračovanie na str. 2

Prečítajte si :
Obecné zastupite¾stvo --------- 1.str
Vo¾by sa blížia ------------------- 2.str
Čo sa u nás vybudovalo ------- 3.str
Predvolebné letáky ------------- 4.str
OKO srdca ------------------------ 5.str
Škôlkari kreslili ------------------- 6.str
Územný plán obce -------------- 7.str
Futbal ---------------------------- 10.str
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Obecné zastupite¾stvo sa 27.9.2006 zišlo na svojom 30. a 31.10.2006 na
31. zasadnutí.

OZ schválilo:
- jeden volebný obvod pre vo¾by
starostu a poslancov obecného
zastupite¾stva, v ktorom sa bude voli
devä poslancov
- dva volebné okrsky:
Okrsok č. 1. — sála kultúrneho domu
(ulice: Hradná, Lesná, SNP,
Kováčska, Kamenná, Partizánska, Fr.
partizánov, Cintorínska, 26. apríla,
Čsl. brigády, M. Ilovského, 28.
Októbra, Za záhradami). Okrsok č. 2.
— jedáleň — prístavba KD (ulice:
Sokolská, Športová, Nábrežná,
Mládeže, Záhradná, Školská)
- zapisovate¾ky : miestna volebná
komisia: Eva Janeková, okrsok č.1.
Eva Pokorná, okrsok č.2. Kamila
Klimová
- miesto pre vylepovanie volebných
plagátov
- hospodárenie obce Strečno za
obdobie 01-08/2006
- zloženie inventarizačných komisií
pre inventarizáciu majetku obce k
31.10.2006
- žiadosti nájomníkov BD 12 bj. Ul.
sokolská
o predĺženie
zmluvy
o prenájme bytu
- Všeobecné záväzné nariadenie
o záväzných častiach Doplnku č.1
(priemyselný park) územného plánu
sídelného útvaru Strečno, ktorým sa
upravuje, dopĺňa a mení Všeobecné
záväzné nariadenie o záväzných
častiach územného plánu sídelného
útvaru Strečno č.2/6/1994 zo dňa
19.6.1994.
- presahovanie školskej jedálne
z priestorov materskej školy do
priestorov jedálne v prístavbe
kultúrneho domu. Predpokladaný
termín realizácie 2.1.2007
OZ berie na vedomie:
- správu o hospodárení Obecného
podniku služieb Strečno s.r.o k
31.8.2006
- správu o hospodárení Miestneho
kultúrneho strediska Strečno k
31.8.2006
- správu o priebehu prác na
kanalizácií
- dokončenie prekládky kanalizácie
na Ul. za záhradami, montáž

domových prípojok
- vyspravenie Ul. čsl. brigády po
kanalizácii
- príprava na kolaudáciu a odovzdanie stavby kanalizácie a domových odbočiek na Ul. čsl. brigády, 26.
apríla, Fr. Partizánov, Partizánskej
- osadenie prečerpávacej stanice na
Ul. za záhradami
- správu o priebehu prác na výstavbe
telocvične
- správu o priebehu prác na rekonštrukcii satelitného rozvodu v obci
- správu o prenajatí priestorov v KD
pre Súkromnú základnú umeleckú
školu Ružomberok — tanečný odbor,
ktorý navštevujú deti z našej obce .
Pripravuje sa rozšírenie o odbor
divadelný, hry na hudobné nástroje,
ktoré budú vybraté pod¾a záujmu
žiakov, mládeže ale aj dospelých.
OZ sa zaoberalo:
- opravou verejného osvetlenia
v obci, osvetlením miestneho cintorína
v novembri a decembri 2006
- vyspravením miestnych komunikácií po kanalizácii
- prípravou údržby miestnych
komunikácii počas zimy
- prípravou projektov na čerpanie
finančných prostriedkov z európskych
fondov v rokoch 2007-2013
OZ riešilo došlú poštu.
Výpis z uznesenia OZ č. 30/2f/2006
zo dňa 27.9.2006
Obecné zastupite¾stvo schválilo
miesto pre vylepovanie volebných
plagátov
pre
vo¾by
starostu
a poslancov obecného zastupite¾stva
konaných dňa 2. decembra 2006:
- vývesná tabu¾a pred Coop —Jednota
SD, vývesná tabu¾a pri kultúrnom
dome. Zakazuje sa vylepova volebné
plagáty na zástavky SAD, elektrické
a rozhlasové
stĺpy.
V prípade
porušenia tohto zákazu budú osoby
a politické strany povinné odstráni
a vyčisti priestory na vlastné náklady.
Politické strany, hnutia a nezávislí
kandidáti môžu pre volebnú kampaň
využi aj obecné noviny Strečniansky
hlásnik. OZ schválilo formát A6
uverejni zdarma. Väčší rozmer bude
účtovaný pod¾a platného sadzobníka.
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Komunálne vo¾by a my
Dokončenie zo str. 1
nezvládnute¾né. A je potrebné
upozorni i na to, že i pre tých, ktorí
mali cesty, vodovod a kanalizáciu
dávno za sebou, sme v týchto nových
podmienkach obcou, ktorej progres ich
predbieha a je im vzorom.
Dnes sa dostávame do stavu, keï
zabezpečenie základných potrieb je
pred záverom a treba da našej práci
smer zvýšenia kvality života
všeobecne. Práve tieto výzvy kladú
dôraz na vedenie obce. Sú to
predovšetkým starostlivos o občana
vo sfére zabezpečenia dôstojných
životných podmienok a ich nadstavbe,
ktorou sú kultúra, šport, vo¾ný čas a
podobne.
Naša obec má s¾ubne rozvinutú
medzinárodnú spoluprácu a práve
transfer skúseností a schopnos
využíva ponúkané možnosti nás
posúva ïalej. Verím, že nové obecné
zastupite¾stvo bude pokračova
v doterajšej ceste.
Dnešná kandidátka o prácu v ňom
bude zredukovaná po vo¾bách na
tretinu. Myslím si však, že každý
kandidát bude ma možnos a mal by
i po prípadnom nezvolení svoj záujem
potvrdi v práci komisií, alebo v inej
oblasti na komunálnej úrovni, pretože
má predstavu o svojom prínose
a pôsobení, takže by nebolo vhodné,
aby sa ïalej neangažoval.
V úvode
uvádzam
význam
komunálnych volieb pre voliča.
Zúčastnením sa vo¾by by však takisto
nemal ukonči interes o veci verejné.
Zvolení zástupcovia bez podpory by
nemohli realizova plány, ktoré voliča
pri výbere oslovili.
Súčasnos sa všeobecne stáva
obdobím indiferentného vzahu.
Nedajme však priestor tomuto trendu,
pretože naše miestne podmienky
vôbec nie sú neosobné. O to viac
môže by verejný i osobný život
bohatší, ako sa budeme sami na jeho
chode podie¾a. To je výzva nielen pre
budúcich zástupcov, ale nás
všetkých, ktorí tu žijeme.
Ing. Pavol Albrecht
redaktor obecných novín

Kúpim
stavebný pozemok
v Strečne s výmerou do 4 a.
Kontakt: č. t. 0905 741232
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre vo¾by starostu obce
Strečno 2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Strečne pod¾a § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Alfonz Klocáň, 51 r., starosta, Strečno, Záhradná 501, Slovenská
demokratická a kresanská únia — Demokratická strana (SDKÚ-DS)
2. ¼ubomír Melo, 25 r., samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), Strečno,
M.Ilovského č. 136, nezávislý kandidát
3. Gustáv Muráň, 58r., robotník, Strečno, Za záhradami 476, SMER-Sociálna
demokracia
4. Viliam Praták, 47 r.,. živnostník, Strečno, Čsl. brigády 582, nezávislý kandidát
5. ¼udovít Samec, 56 r., mechanik, Strečno, Partizánska 133, Kresanskodemokratické hnutie (KDH)

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre vo¾by poslancov
Obecného zastupite¾stva v Strečne 2. decembra 2006.
Miestna volebná komisia v Strečne pod¾a § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o vo¾bách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Pavol Albrecht, Ing. , 49r., projektový manager, Strečno, SNP 68/50, SDKÚDS
2. Dana Barčíková, Ing., 45 r., personálna riadite¾ka, Strečno, Čsl. brigády
588/13, SNS
3. Jozef Bičan, Ing., 57r., konate¾, Strečno, Kamenná 466/44, SNS
4. Pavol Bukovinský, 43 r., technik, Strečno, Mládeže 506/7, SNS
5. Dušan Ďurčo, Mgr., 36 r., programátor, Strečno, Sokolská 274/18, SNS
6. Libor Klocáň, 45 r., vedúci skladu, Strečno, Fr.partizánov 647/5, SDKÚ-DS
7. Milan Klocáň, 31 r., živnostník, Strečno, Sokolská 708/59, SNS
8. Eva Kubičková, 40 r., referentka, Strečno, Za záhradami 665/69, SDKÚ-DS
9. Jozef Lukonič, 52 r., rušňovodič, Strečno, Za záhradami 496, KDH
10. Anna Mojtová, 56 r., učite¾ka, Strečno, Lipová 539, SMER-SD
11. Gustáv Muráň, 58 r., robotník, Strečno, Za záhradami 476, SMER-SD
12. Ladislav Oberta, 40 r., technický pracovník, Strečno, Sokolská 283/25,
SDKÚ-DS
13. Pavol Oberta, Ing., 40 r., hlavný energetik, Strečno, Záhradná 366/18,
SDKÚ-DS
14. Juraj Ondák, Mgr., 36 r., štátny zamestnanec, Strečno, Za záhradami
670, SNS
15. Viliam Praták, 47 r., živnostník, Strečno, Čsl. brigády 582, NEKA
16. Žofia Rajniaková, 45 r., riadite¾ka, Strečno, Kamenná 603/29, SDKÚ-DS
17. Peter Repáň, 45 r., živnostník, Strečno, Mládeže 330, SMER-SD
18. Dana Sokolovská, Ing., 45 r., odborný radca, Strečno, Záhradná 616/35,
SNS
19. Michal Sokolovský, 28 r., kuchár, Strečno, Kamenná 165/16, SDKÚ-DS
20. Stanislav Šupej, 55 r., dôchodca, Strečno, Čsl. brigády 594, SMER-SD
21. Daniel Taraba, 23 r., študent ŽU, Strečno, Sokolská 264/5, SNS
22. Ernest Taraba, Ing., 42 r., technik, Strečno, Sokolská 263/4, SMER-SD
23. Ladislav Taraba, 64 r., vodič, Strečno, 28. októbra 195, KDH
24. Anna Tarabová, 46 r., robotníčka, Strečmo,.Záhradná 600, SMER
25. Janka Tavačová, 43 r., konate¾ka, Strečno, Sokolská 374, SNS
26. Katarína Zajacová, 36 r., oblastný manager, Strečno, Kamenná 159/7,
SDKÚ-DS
27. Pavol Zrelica, 45 r., zdravotný pracovník, Strečno, Sokolská 365/65,
SDKÚ
Miestna volebná komisia nezaregistrovala kandidáta Ladislava Galadíka,
živnostník, Strečno, Mládeže 322 , NEKA z dôvodu nedostatku podpisov na
petičnej listine pre nezávislého kandidáta.
Miestna volebná komisia ruší dňom 9. 11. 2006 registráciu kandidáta číslo
22 Ernest Taraba, Ing., Strečno, Sokolská 263/4 SMER SD, ktorý sa
kandidatúry písomne vzdal..
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Vážení občania,
po uplynutí volebného obdobia 2002 — 2006, ktoré ubehlo
ve¾mi rýchlo, by som chcel zhodnoti výsledky práce
obecného zastupite¾stva. Každým rokom starostovania si
čoraz viac uvedomujem, aké náročné a nákladné je
obsiahnu a zabezpeči všetky potreby pre našu obec a jej
občanov. O to ažšie, keï v komunálnej vybavenosti
chýbajú základné potreby ako je vodovod, kanalizácia,
dobré cesty, zdravotná starostlivos, dostatočná kapacita
základných a materských škôl, ako aj priestorov na oddych
a športovanie.
Po 16 rokoch ve¾kého úsilia minulých zastupite¾stiev sa
nám táto mozaika komunálnej vybavenosti pomaly zapĺňa.
Niekto múdry povedal: „ Všetko je v ¾uïoch“, a preto by
som sa chcel poïakova všetkým firmám, súkromným
podnikate¾om, pracovníkom obecného podniku služieb,
ktorí svojou prácou prispeli k naplneniu týchto ve¾kých
cie¾ov. Poïakovanie patrí aj všetkým občanom za
trpezlivos a ústretovos pri výstavbe ve¾kých akcií.
Nemôžem zabudnú poïakova ani
bývalým
predstavite¾om a pracovníkom MNV, ktorí sa zaslúžili
o vybudovanie plynofikácie, ako aj o výstavbu nových ciest
a vybavenosti obce, čo bolo dobrým východiskom pre ïalší
rozvoj. Myslím tým aj parceláciu novej kolónie, dostatočnú
šírku miestnych komunikácií, ako aj ich majetkové
vysporiadanie. Mnohé obce sa týmito problémami zaoberajú
doteraz. Preto budem vždy kritický k tým občanom, ktorí
si nevážia ve¾ké úsilie našich otcov a starých otcov, aby
naša obec bola územne usporiadaná a prihradzujú si svoje
pozemky do miestnych komunikácií a zužujú ich šírku
a zhoršujú ich využitie pre ostatných občanov.
Ďalším ve¾kým nedostatkom v našej obci je vandalizmus
a znečisovanie verejných priestranstiev komunálnymi
odpadmi. Pri návšteve západných krajín obdivujeme, aký
tam majú poriadok, ale o ten poriadok sa starajú sami.
Skúsme si aj my vstúpi do svedomia a zanecha svojim
deom a vnukom túto malebnú krajinu takú čistú, akú nám
ju zanechali naši predkovia.
Každá obec vystupuje ako celok, kde má každý občan
rovnaké práva aj povinnosti. Niektorí jedinci povyšujú právo
nad povinnosami, a tým bránia rozvoju, pokroku
a rozšíreniu komunálnej vybavenosti svojej obce. Je to
škoda pre nás, ako aj pre ich deti.
Chcel by som tiež zbilancova činnos v uplynulom
volebnom období preh¾adom zrealizovaných
a rozpracovaných aktivít.

MILOŠ BEHÁŇ - stolárstvo
Prijmem od 06.01.2007 pomocníka do stolárskej dielne.
Požiadavky
- ochota vykonáva fyzickú prácu
- manuálna zručnos
- zodpovednos
Ďalej ponúkam svoje služby
výroba a montáž:
- vstavané skrine (systém LEXUS)
- kuchynské linky
- interiérové dvere a zárubne( zn. SAPELI, vyše 200
druhov)
- montáž vašich nábytkov
Tel: 0905 793 007

V tomto volebnom období sa zrealizovali nasledovné
investičné akcie:
r. 2002
hodnota
Osvetlenie cintorína ..................................... 114 041,r. 2003
12 byt. jednotka ...................................... 11.024 867,Pamätná izba v KD ...................................... 189 863,r. 2004
Oprava Pamätníka fr. partizánov ................. 400 000,Plynofikácia Ulice nábrežná .......................... 89 260,r. 2005
Výstavba Turisticko informačného centra . 1.561 969,r. 2006
Kanalizácia I. etapa a ČOV .................... 44.658 000,Celoobecný vodovod .............................. 23.046 872,Výstavba kotolne na biomasu ................. 10.803 388,Rekonštrukcia Ul. 1.mája .......................... 7.340 960,Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice ............... 201 153,Regulácia kúrenia v KD ............................... 561 037,Zatia¾ nedokončené investičné akcie:
preinvestované
Parkovisko pod hradom Strečno ............... 2.810 058,IBV výstavba Kamenné ............................... 418 249,Telocvičňa pri ZŠ Strečno ...................... 12.544 933,Z ïalších dôležitých zámerov, ktoré sa nám podarili
uskutočni, je zrušenie dvojsmenného vyučovania
v základnej škole, zapojenie obce do projektu menších
obecných služieb / verejnoprospešné práce/, zavedenie
separovaného zberu, podpora pri vytvorení pracovných
miest / DONG HEE/, zriadenie miestneho kaderníctva,
oprava kúrenia v základnej škole, zintenzívnenie
medzinárodnej spolupráce, zriadenie stanice rýchlej
záchrannej služby, atï.
V tomto roku nám bol schválený projekt „ Propagácia a
podpora medzinárodnej spolupráce“ v hodnote 953 000 Skk,
na ktorom sa pracuje.
Celkový finančný objem uvedených investičných akcií je
115 764 650 Skk, z čoho takmer 62 000 000 Skk nám
bolo poskytnutých formou štátnej pomoci. Tento viac ako
53% príspevok bol výsledkom iniciatív vedenia obce.
Obecný rozpočet bol takýmto spôsobom každoročne
priemerne takmer dvojnásobne navyšovaný a umožňoval
dokonči či rozpracova investičné akcie, z ktorých viaceré
neboli ani obsahom volebného programu. K tejto sume treba
pripočíta aj získané prostriedky neinvestičného charakteru
na propagáciu obce, vyhliadkové štúdie a spoluúčas na
projektoch v rámci združení cezhraničnej spolupráce
v objeme viac ako 2 000 000 Skk.
Na záver môjho príhovoru by som Vás chcel všetkých
požiada, aby ste svojou účasou na komunálnych vo¾bách
dali odpoveï na smerovanie našej obce na ïalšie štyri
roky. Je to Vaša obec a rozhodnutie je na Vás, aký starosta
a poslanci Vás budú zastupova v nasledujúcom období.
Alfonz Klocáň
starosta obce

VÝZVA
Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. vyzýva všetkých
majite¾ov motorových vozidiel a vodičov služobných
vozidiel, aby tieto neparkovali na miestnych komunikáciách,
nako¾ko znemožňujú vykonávanie zimnej údržby miestnych
komunikácií (vyspravovanie, odhŕňanie snehu).
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Volebný program nezávislého kandidáta na starostu obce Strečno.

¼ubomíra Mela ml., (25 r.)

podnikate¾a v oblasti inštalácií a servisu bankomatov a pokladničných systémov
- Okamžité vytvorenie stratégie opravy ciest v celej obci.
- Skvalitnenie úrovne miestneho školstva a podmienok vzdelávania pre
deti a dorast.
- Vytvorenie záujmových krúžkov pre zvyšovanie kvalifikácie občanov,
napr.: výučba používania počítačov, internetu atï. Sprístupnenie
bezplatného internetu pre všetkých občanov Strečna.
- Preskúmanie výšky poplatkov za vodné a stočné, urýchlenie výstavby
kanalizácie.
- Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o občanov a dlhodobo chorých.
Vytvorenie občasnej lekárne alebo založenie služby donášky liekov.
- Spreh¾adnenie obecného rozpočtu a lepšia kontrola využívania
prostriedkov obce.
- Skvalitnenie fungovania obecného úradu a zlepšenie informovanosti
občanov o aktuálnom dianí v obci.
- Podpora rozvoja miestnej dopravy s okolitými mestami.
- Zlepšenie príjazdových ciest a ich pravidelná údržba, a to najmä v
zimnom období.

- Skvalitnenie fungovania obecného podniku služieb a lepšie
sprístupnenie jeho služieb občanom.
- Podpora rozvoja cestovného ruchu v obci
- Pravidelné čistenie obce, potoka a údržba cintorínov.
- Príprava rozvojového územného plánu obce za účelom podpory výstavby
obytných domov.
- Zlepšenie odpadového hospodárstva, pravidelný odvoz odpadu,
častejšie umiestňovanie ve¾kokapacitných kontajnerov.
- Zvýšenie kvality obecnej káblovej televízie.
- Efektívnejšie získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU
- Vytvorenie priestoru pre aktivity detí, mládeže, dospelých aj dôchodcov
v oblasti športu, kultúry...
- Grantový systém podpory vybraných aktivít občanov a inštitúcií z rozpočtu
obce napr.: v oblasti školstva, športu, kultúry, rodiny
Dajte šancu mladým !
Dajte šancu našej obci !
Kontakt: tel.: 0903 613068, mail: dxt@pobox.sk

Obecný úrad - služba občanom

Viliam Praták
47-ročný nezávislý kandidát na starostu obce Strečno
Moje priority v prípade zvolenia za starostu obce Strečno:
DOPRAVA
- zlepši spoluprácu so SAD Žilina ( zintenzívni spoje Žilina —
Strečno, Strečno — Žilina),
ŠKOLSTVO
- zefektívni spôsob financovania Základnej a Materskej školy
v Strečne,
- získava sponzorov pre školy,
- zlepšova podmienky na oboch školách,
- umožni pedagogicky vzdelaným občanom Strečna
zamestna sa na našej ZŠ a MŠ,
- zlepši spoluprácu s vedením ZŠ a MŠ ( pretože nám
odchádza ve¾a žiakov a učite¾ov do Žiliny),
VÝSTAVBA, BYTOVÁ VÝSTAVBA
- intenzívnejšie sa venova dobudovaniu miestnej
infraštruktúry, vodovodu a kanalizácie,
- pokračova vo výstavbe sociálnych bytov ( čím sa zamedzí
odchodu mladých rodín z dôvodu riešenia bytovej otázky),
- vytvára podmienky pre výstavbu rodinných domov,
SOCIÁLNA OTÁZKA A ZDRAVIE
- poskytova finančný príspevok pri narodení dieaa rodičom
OSLOVUJEM VÁS S TÝMTO PROGRAMOM, ĎAKUJEM VÁM
HLAS.

Vážení občania,

Slovenská národná strana ,
ktorej členovia sa podie¾ajú na rozvoji
obce Strečno už štyri volebné obdobia,
t.j. od roku 1990, sa uchádza o Vašu
dôveru v komunálnych vo¾bách na
volebné obdobie 2006-2010
Ak nám prejavíte opä svoju dôveru,
budú naši poslanci presadzova tento
volebný program:
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií po vybudovaní vodovodu
a kanalizácie
2. Doriešenie odbočenia do obce
a výjazd z obce na cestu 1/18
3. Vybudova infraštruktúru pre
výstavbu nových rodinných domov
v lokalite Kamenné
4. Výstavba sociálnych bytov

s trvalým pobytom v našej obci,
- vytvori väčší priestor na podporu občanom odkázaných na
pomoc iných,
- možnos zriadenia lekárne, bankomatu,
- prehodnoti možnosti zriadenia ambulancie pre detského
a praktického lekára,
- zriadenie opatrovate¾ských služieb,
ŠPORT A KULTÚRA
- podporova športové akcie v obci,
- vytvori a udržiava nadštandardné vzahy medzi OÚ
a záujmovými združeniami pôsobiacich v našej obci ( hasiči,
červený kríž, klub dôchodcov, športovci, farský úrad, a iné),
- otvori otázku dobudovania cyklotrasy,
- vytvori nové a vhodné podmienky pre mladých ¾udí na rozvoj
športu v našej obci,
- vybudova verejne prístupné detské ihrisko,
ĎALŠIE MOŽNOSTI ZÍSKANIA FINANČNÝCH ZDROJOV PRE
OBEC
- spolupráca s firmou KIA a zvláš s firmou DONG HEE,
- intenzívnejšie sa venova využívaniu financií z fondov EÚ
pre vylepšenie a rozvoj našej obce.
ZA ÚČASŤ VO VO¼BÁCH A JE NA VÁS, ČI MI DÁTE SVOJ

5. Dokonči výstavbu, zabezpeči
materiálne vybavenie a sprevádzkova
telocvičňu
6. H¾ada riešenie na zníženie
energetickej náročnosti v školských
zariadeniach rekonštrukciou ZŠ a MŠ.
7. Dobudovanie športového areálu
v lokalite Radinové a v areáli ZŠ.
8. Iniciova vypracovanie registra
obnovenej evidencie pôdy (ROEP) pre
katastrálne územie obce Strečno.
9. Vytvára vhodné podmienky pre
vstup nových investorov v obci, a tak
vytvára nové pracovné miesta pre
občanov obce.
10.Vytvára vhodné podmienky pre
podnikate¾ské aktivity pri rozširovaní
služieb v obci.
11. Zriadi profesionálnu opatro-

vate¾skú službu v obci
12. Zapája mládež do kultúrnych
a spoločenských akcií, a tým rozvíja ich
záujem o kultúrne dedičstvo našich
starých rodičov (dychovka, ¾udový
tanečný súbor, divadlo)
13. H¾ada riešenia na znižovanie
trestnej činnosti v obci, rozšírenie
kamerového systému.
14. Zamera sa na získavanie
finančných prostriedkov zo štátnych
a európskych fondov a takto získané
prostriedky investova do rozvoja našej
obce .
Obyvatelia obce Strečno, aj naši
kandidáti na poslancov obecného
zastupite¾stva vnímajú spolu s Vami
mnoho ïalších problémov, s ktorými sa
v každodennom živote stretávame,
riešme ich spoločne.
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Každý deň...

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
Témou dnešného Oka srdca je
báseň Jána Kostru Každý deň
stretnú človeka. Kto túto báseň
čítal, vie, akú silu je schopná
vybudi v čitate¾ovi. Škoda, že ju v
drvivej väčšine čítajú iba učitelia a
žiaci. Možno práve deti nám
pomôžu pochopi mnohé...
Neviem si predstavi život bez rodiny.
Neviem si predstavi, keby som
nestretla človeka. Neviem si
predstavi, že by som bola iba ja. Ži
bez rodiny, kamarátov a iných ¾udí —
to by bolo ako v horore. Som rada, že
tu nie som sama. Život bez ¾udí by
nebol ani životom. Každý deň by bol
mojím utrpením. Život je krásny aký
je.
Erika Dikošová 7.B
Keby som nemala možnos niekoho
stretnú po celý deň, ten deň by bol
dňom samoty a o ničom. Deň bez
zábavy a deň, v ktorom nevidíte
úsmev druhého človeka, nestojí za nič.
Chcela by som by stále s kamarátmi,
s ¾uïmi, ktorých mám rada a s rodičmi.
Pod¾a mňa by bez týchto ¾udí nešiel
deň, ani život. Takto vnímam vetu
každý deň stretnú človeka.
J.Mintáchová 7.B

V posledných dňoch sme sa častejšie ako inokedy zamýš¾ali nad pojmom
človek. Stojac pred písmenami vytesanými do žuly sme cítili zvláštne zavŕšenie
pokoja, ktoré nás s vôňou chryzantém dvíhalo do oblasti nadosobného.
Život človeka je však celkom odlišný. ¼udská situácia je plná bolesti, slabosti
a beznádeje a vzápätí sa človek nechá vtiahnu do života v šastí. Dôležité je
ako sa stroskotávanie i rados zakúša. Lebo každá vyhrotená situácia - pozitívna
či negatívna - má predostrie niečo, čo inak zostáva skryté. Až keï je prejasnená
myslením, keï je pochopená, môže sa z nej sta jasná výzva. Vtedy sa pád
môže zmeni na vznášanie. Čo sa zdalo priepasou, môže by priestorom
slobody. Život je už raz taký...
Stretáva človeka, ktorý je dobrý a čestný ako „kus chleba“ predpokladá, že
prešiel ohňom, pecou; že jeho vlastnosti sú ukuté
p o d
tlakom, a on pred tým tlakom necúvol. Tak ako
obilie potrebuje slnko, človek potrebuje vnútorné
slnko - svedomie. Ak to človek pochopí, nezostáva
mu nič iné a nič krajšie ako tvori. V zmysle Igora
Stravinského, ktorý povedal: „Keïže sám som bol
stvorený, nemôžem netvori.“
om
Keby som nestretla človeka, bola by
som stratená. Chodila by som ako bez
duše. Nedokázala by som ís za
svojim cie¾om. Bola by som sama.
¼udia, ktorých stretnem mi dávajú silu.
Danka Tarabová 9.B
Asi by to vo mne vyvolalo myšlienku,
že som odstrčený od spoločnosti, že
ma nikto nechce. Vyvolalo by to vo
mne smútok, ale našastie je naokolo
ve¾a dobrých ¾udí, ktorých vždy rád
stretnem.
Jožo Mintách 9.B
Každý deň stretnú človeka. Čo to
pre mňa znamená? Keby som každý
deň nikoho nestrela, cítila by som sa
odstrčená, sama a stratená. Veï
každý z nás potrebuje človeka, pri
ktorom pocíti istotu a bezpečie. V
mojom dni by bola ve¾ká čierna diera,
vïaka ktorej som sa cítila hrozne.
Preto som rada, že stretávam ¾udí a
nie som nikdy sama.
Lenka Vojvodová 9.B

Keby som
každý deň
nestretla
človeka, tak
to by bolo
hrozné. V tej
najhoršej chvíli
môjho života by som chcela
stretnú aj svojho alebo svoju
najhoršiu nepriate¾ku. Bola by som
ve¾mi rada. Keby som bola na
opustenom ostrove sama, bola by
som ve¾mi rada, keby som aspoň
raz za týždeň videla aspoň nejakého
vtáčika. Denne by som mala vidie
aspoň jedného z rodičov, starých
rodičov, súrodenca a bratanca, ale
aj cez týždeň aj učite¾a. Život bez
kamarátov by bol strašne, ale
strašne ažký. Nemal by kto so
mnou
chodieva
von
na
korču¾ovanie. V škole je kamarát na
podržanie, keï dostanem zlú
známku, ale aby sme sa spolu aj
zasmiali. Proste bez človeka sa
nedá ži!
Alica Obertová 7.B
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Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata....
Jeseň je naozaj ve¾mi farebná a pre
malé deti čarovná. Čo bolo vo¾akedy
zelené, zmení sa na zlaté, červené,
fialové aj hnedé. Listy tancujú
v povetrí, semená a oriešky sa raz
tíško a raz s cupotom nesú k zemi.
Les je iný- aj to vieme. Zrazu všetko
šuští, krúti sa a hmýri, zvieratká sa
zrazu skryli. Až novembrový dážï
nakoniec zmyje všetky farby.
Táto jeseň nám naozaj ponúkla
mnoho čistých krásnych farieb a

sladké koše plné dobrôt. Jabĺčka sa
v dobrom počasí krásne vyfarbili,
hrušky zmäkli a hrozienko zosladlo.
Kaleráby a zemiaky dorástli do
všakovakých tvarov, tekvičky nás
rozveselili.
Všetko ovocie a zeleninu, čo sme si
do škôlky priniesli, sme pohladili,
poažkali, preskúmali a okúsili.
Jeseň očarila všetky naše zmysly.
A čo nás zaujalo, nakreslili sme si.
¼. Kučerová a deti 3tr. MŠ.

Keby som každý deň nestrela
človeka, svet by bol prázdny. Ani si
to neviem predstavi. Svet by bol
smutný a bez radosti. Nemala by som
sa s kým o tom porozpráva, ís von,
nikoho by som nevidela. Najviac by
mi chýbala rodina, kamarátky a všetci
¾udia okolo. Keï stretávame človeka,
svet je veselý a s radosou.
Marika Ďuriková 7.B

Každý deň by sme mali stretnú
človeka, ktorý sa díva dopredu a nájde
vo všetkom negatívnom aj kvapku
pozitívneho. Keï mám zlú náladu,
potrebujem sa s niekým porozpráva,
aby mi pomohol.
Zuzana Šmidová 9.B

Keby som počas dňa nestretol ani
jedného človeka, nebolo by to ve¾mi
dobré. Nevedel by som, čo sa deje,
lebo by mi neprišli noviny. Ani v
obchode by nemali čerstvý chlieb.
Nikomu by som sa celý deň
nepozdravil a nikto by nepozdravil
mňa. A keby som ochorel, kto by mi
pomohol? Každý deň musím stretnú
človeka...
Peo Taraba 7.B

Som rada, keï môžem každý deň
stretnú človeka, ale nie hocijakého,
ale takého, ktorý je skutočne hodný
pomenovania človek a takého, ktorý
mi je sympatický a mám ho rada.
Keby som ho cez deň nestretla, deň
by bol bezvýznamný, jeden
z mnohých dní, na ktoré si
netreba pamäta. No
väčšinou takého človeka
stretnem.
Dominika Moravčíková
9.B

V živote človeka je určite ve¾mi
dôležité stretáva ¾udí. Celé Strečno
a možno aj celá Zem by sa zastavila.
Nefungovali by obchody, školy,
reštaurácie a ulice by boli bez ruchu,
na ktorý sme zvyknutí. Všade by bolo
ticho a svet by bol prázdny. Bola by
to strašná nuda, nemohli by sme sa
pozera na televíziu, pretože by v nej
¾udia nepracovali, nemohli by ís na
nákup, či odvies sa autobusom.
Takže je lepšie, keï na ulici stretávate
¾udí, dokonca aj tých, ktorí sú vám
nesympatickí, alebo ste spolu niečo
zlé prežili.
Lenka Uhrinová 7.B
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Územný plán sídelného útvaru Strečno
Obecné zastupite¾stvo v Strečne na
základe §6 a §11 zákona č.369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a pod¾a §27 ods.3 zákona
č.237/2000 Z.z., v znení neskorších
predpisov vydalo všeobecné záväzné
nariadenie zo dňa 30.10. 2006 o
záväzných častiach Doplnku č.1
územného plánu sídelného útvaru
Strečno (priemyselný park), ktorým sa
upravuje, dopĺňa a mení Všeobecné
záväzné nariadenie o záväzných
častiach územného plánu sídelného
útvaru Strečno č.2/6/1994 zo dňa
19.06.1994.
Územný
plán
rieši
funkčné
usporiadanie riešeného územia časti
obce v členení na:
A - polyfunkčné územie s obytnorekreačno-obslužnou funkciou
A1 - Podhradie (Ul. hradná,lesná)
A2 - Historická zóna (Ul. SNP),
B - centrum sídla /vymedzené Ul. SNP,
Sokolská, Cintorínska/,
C - vnútorné obytné územie,
D - centrálna čas novej obytnej zóny v
lokalite Kamenné s obytno- obslužnou
funkciou,
E - okrajové obytné územie (medzi Ul.
Sokolská a tokom Váhu),
F - plochy športov a rekreácie,
F1 - športový areál,
F2 - lodenica,
G - výrobná zóna,
G1 - hospodársky dvor PD,
G2 - priemyselný park bez obmedzení,
G3 - priemyselný park s obmedzeným
využitím (bezpečnostné pásmo VTL
plynovodu).
Zastavané územie je pod¾a funkčného
využitia a spôsobu zástavby rozdelené
do 11 zón so špecifickými regulatívmi pre
územný rozvoj.
Pôvodný územný plán zo dňa
19.06.1994 rieši časti A - G1, doplnok
špecifikuje využitie zón G2 a G3, ktoré
sú
vybrané
pre
informáciu
prostredníctvom obecných novín
Vymedzenie zastavaného územia
obce
Zastavané územie obce Strečno
vymedzené v ÚPN — SÚ Strečno sa
doplnkom č.1 ÚPN — SÚ Strečno
(priemyselný park)rozširuje o územie
priemyselných zón G2 a G3 z východu
vymedzených hranicou vedenou popri
ceste III/018160, z juhu vymedzených
hranicou vedenou popri k obci
primknutom okraji cesty I/18, zo západu
vymedzených hranicou vedenou popri
východnom okraji ochranného pásma
22 kV VN linky smerujúcej po územia
priemyselných parkov,zo severu
vymedzených hranicou vedenou popri
hornej hrane svahu (s funkciou izolačnej
zelene), tvoriaceho ¾avý breh vodného
diela a ïalej vedenou ponad južný okraj

po¾nohospodárskeho dvora a obytných
území obce Strečno
Regulatívy riešeného územia
Zóna G2 — Výrobná zóna — priemyselný
park bez obmedzení, základná funkcia
— priemyselná výroba, doplnková —
občianska vybavenos, prevládajúci typ
stavebnej činnosti –novostavby —
halové objekty, zabezpeči dôslednú
kontrolu ochrany životného prostredia čistenie technologických odpadných
vôd, ochrana ovzdušia, ochrana
podzemných vôd zachytávaním
splachov v odlučovačoch ropných látok,
strechy ploché, šikmé so sklonmi od 0°15°, priemyselná výroba nesmie svojimi
vplyvmi /hluk, zápach/ negatívne
ovplyvňova kvalitu obytného prostredia
v blízkej obytnej zóne, okolo výrobných
areálov zo strany od obce vysadi pás
izolačnej zelene, zo strany od obslužnej
komunikácie (vetva V-Z) umiestňova
administratívne budovy a parkoviská.
Zóna G3 —Výrobná zóna — priemyselný
park s obmedzením (v bezpečnostnom
pásme VTL plynovodu), územie tejto
časti priemyselného parku využi len
v súlade s podmienkami určenými
prevádzkovate¾om VTL plynovodu,
základná funkcia — priemyselná výroba,
doplnková — občianska vybavenos,
prevládajúci typ stavebnej činnosti –
novostavby —halové objekty, zabezpeči
dôslednú kontrolu ochrany životného
prostredia - čistenie technologických
odpadových vôd, ochrana ovzdušia,
ochrana podzemných vôd zachytávaním
splachov v odlučovačoch ropných látok,
strechy ploché, šikmé so sklonmi od 015°, priemyselná výroba nesmie svojimi
vplyvmi /hluk, prach, zápach/ negatívne
ovplyvňova kvalitu obytného prostredia
v blízkej obytnej zóne viac ako je to
prípustné pod¾a príslušných predpisov,
okolo výrobných areálov zo strany od
obce vysadi pás izolačnej zelene, zo
strany od obslužnej komunikácie (vetva
V-Z) umiestňova administratívne
budovy a parkoviská, chodníky osádza
do zelene.
Prípustné, obmedzujúce, vylučujúce
podmienky na využitie jednotlivých
plôch, na intenzitu ich využitia,
regulácia využitia plôch.
Zóny G2 a G3 — výrobné zóny
Prípustné funkcie vo výrobnej zóne
V týchto zónach je možné zriaïova
výrobné a administratívne budovy,
skladovacie haly, predajné sklady
technických
plynov,
zásobníky
pohonných hmôt, benzínové čerpacie
stanice, skladova chemikálie potrebné
pre výrobu.
Neprípustné funkcie v zónach výroby
V týchto zónach nie je dovolené
zriaïova: predajne a sklady streliva,
výbušnín, rádioaktívnych a otravných

chemických
látok,
biologicky
nebezpečných materiálov a preparátov,
skládky nebezpečných odpadov. Ďalej
nie je dovolené zriaïova prevádzky
s vysokým
rizikom
rozsiahlych
ekologických dopadov v prípade havárie
a rizikom ohrozenia obyvate¾stva
vplyvom zamorenia obytných častí obce
zdraviu škodlivými a život ohrozujúcimi
látkami.
Zásady a regulatívy umiestnenia
občianskeho vybavenia, rekreácie a
priemyslu
Zóny G2 a G3 — výrobné zóny
- zariadenia produkujúce nadmerný
hluk osádza do vzdialenejších častí od
obytnej zástavby obce,
- administratívne budovy, parkoviská a
nástupy do výrobných prevádzok
umiestňova k hlavnej obslužnej
komunikácii (vetva V-Z) priemyselného
parku,
- okolo výrobných areálov zo strany od
obce vysadi pás izolačnej zelene
s použitím drevín miestnej proveniencie
(lipa malolistá, brest horský, jaseň štíhly,
javor horský a pod.). Táto zeleň môže
by zapojená do plôch zelene vážskej
terasy. V okolí stavieb sa nesmú
vysádza nepôvodné druhy rastlín a
drevín (sumah pálkovitý a netýkavka
krá¾ovská),
- vo väzbe na cestu I/18 umiestni
občiansku vybavenos so zameraním na
služby motoristom, upravi odpočívadlo,
dorieši sociálne zariadenia pre
motoristov. Prístup do tejto vybavenosti
realizova
z hlavnej
obslužnej
komunikácie priemyselného parku
(vetva V-Z) alebo odpočívadla,
- chodníky realizova jednostranné, v
prípade potreby aj obojstranné pozdĺž
vetvy V-Z a S - J a medzi cestou a
chodníkom vynecha pás zelene široký
aspoň 3 m,
- pre výrobné podniky umiestnené
v časti,
ktorá
je
limitovaná
bezpečnostným
pásmom
VTL
plynovodu, je nutné rešpektova
podmienky využitia plôch, ktoré určí pre
konkrétnu funkčnú náplň podniku
prevádzkovate¾ plynovodu, alebo
realizova prekládku VTL plynovodu tak,
aby sa uvolnila čo najväčšia plocha.
Zásady a regulatívy na umiestnenie
verejného dopravného a technického
vybavenia územia
vybudova
novú
obslužnú
komunikáciu priemyselného parku
(vetva V-Z) napojenú na cestu III/0180
160 a cestu 1/18,
- dodrža vzdialenosti križovatiek 500
m na ceste I. triedy (STN 73 6110 pre
zbernú komunikáciu funkčnej triedy B1),
- pre zabezpečenie plynulosti dopravy
pri výjazde z priemyselného parku
uvažova, že výjazd na cestu I/18 bude
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Územný plán sídelného útvaru Strečno
možný len odbočením vpravo na Martin
z križovatky pri hydinárskej farme a
vpravo na Žilinu v navrhovanej
križovatke,
- obslužná komunikácia priemyselného
parku (východ-západ) je v I. etape
navrhovaná v kategórii C 7,5/40, pričom
vetva vedená rovnobežne s I/18 je
ukončená križovatkou na ceste I/18. V II.
etape uvažova obslužnú komunikáciu
upravi na kategóriu MO 8/40, funkčnej
triedy C2 a dobudova jej pokračovanie
až k osade Zlatné, kde bude ukončená
otočkou,
- odbočenie do priemyselného parku
z cesty I/18 realizova v tom istom mieste
ako odbočenie na odpočívadlo na ceste
I/18. Výjazd z odpočívadla bude
jednosmerný na príjazdovú komunikáciu
do priemyselného areálu. Zaústenie
výjazdu z odpočívadla na príjazdovú
komunikáciu bolo navrhnuté z dôvodu
minimalizácie dopravných napojení na
ceste I. triedy. Vo výh¾ade uvažova
s umiestnením čerpacej stanice
pohonných hmôt v mieste odpočívadla,
- organizáciu dopravnej obsluhy po
jestvujúcich
a
navrhovaných
komunikáciách usmerni dopravným
značením,
- pre priemyselný park využi existujúce
zastávky SAD,
- pohyb chodcov zabezpeči pozdĺž
komunikácii umožňujúcich dopravnú
obsluhu
priemyselného
parku
(navrhovaný chodník bude funkčnej
triedy D3 šírky 1,50 m-2,25m)
- priemyselný park pripoji na cyklotrasu
nadregionálneho významu vedenú po
berme Váhu — vodného diela,
- nároky na uspokojenie statickej
dopravy realizova na pozemkoch
investorov pred vstupmi do areálov
z obslužných komunikácii, v krajnom
prípade na ploche určenej ako izolačná
zeleň medzi cestou I/18 a obslužnou
komunikáciou (vetva V-Z).
Regulatívy v oblasti vodného
hospodárstva
- rozvodné vodovodné potrubie
navrhova pre zabezpečenie pitnej
a požiarnej vody v potrebnej kvalite
a v množstve pre územia jednotlivých
budúcich prevádzok,
- rozvodné vodovodné potrubie napája
na jestvujúci vodovodný systém
pripojením na zásobovacie potrubie
severne od štátnej cesty,
- na trase vodovodného potrubia osadi
podzemné hydranty, ktoré budú
zabezpečova
požiarnu
vodu
a bezproblémovú
prevádzku
rozvodného potrubia — t.j. budú plni
funkciu vzdušníkov a kalníkov,
- vodovodné prípojky pre jednotlivé
prevádzky budú ukončené na hranici
parcely vo vodomerných šachtách,

- potrebu technologickej vody rieši
individuálne — t.j. zabezpečením
z vlastných vodných zdrojov. Rozvod
technologickej vody neprepája na
rozvod pitnej a požiarnej vody.
Regulatívy v oblasti elektrickej
energie
- akceptova navrhované napájanie VN
vedenia pre firmu Dong Hee z VN linky
číslo 206, 1315,
- akceptova navrhované napájacie VN
vedenie
pre
ostatnú
plochu
priemyselného
parku
Strečno
z transformovne 110/22 kV KIA Žilina,
- rešpektova trasy VVN a VN vedení
v záujmovom území,
- sekundárnu NN sie rieši 1 kV
káblami v zemi,
- dodrža ochranné pásma v zmysle
zákona č.70/98 Z.z.,
- v súlade s ustanoveniami §4 zákona
č. 543/2002 Z.z. pri výstavbe vzdušných
vedení použi také technické riešenie,
ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
V oblasti plynofikácie a zásobovania
teplom
- neuvažova s jednoúčelovou RS 700
m3/h pre firmu Dong Hee,
- rešpektova koncepčne navrhovaný
systém s jednou RS 3000 m3/h pre celý
priemyselný park Strečno a IBV
Strečno — Západ,
- používa zemný plyn v priemyselnom
parku pre zabezpečenie technológie,
vykurovania a prípravu teplej vody,
- potreby tepla rieši decentralizovaným
systémom plynovými kotolňami
objektovými respektíve združenými,
- dodrža ochranné a bezpečnostné
pásma v zmysle zákona č.70/98 Z.z.,
- vypracova plynofikačnú štúdiu
s jednou RS 3000 m3/h s STL vývodmi
pre priemyselný park Strečno a STL
prívodom pre obec Strečno.
V oblasti pôšt a telekomunikácií
- rešpektova trasu optického
a metalického kábla pre napojenie RSÚ
Strečno (viï. stanovisko ST a.s. RTC
Žilina — 13.05.05.),
- analógové linky pre priemyselný park
budú privedené z RSÚ Strečno,
- prívod ISDN liniek pre priemyselný
park realizova z optickej spojky DOS 5
pretlakom popod cestu č.I/18,
- telekomunikačnú sie v priemyselnom
parku budova káblami v zemi.
Zásady a regulatívy na zachovanie
kultúrnohistorických hodnôt, ochrany
a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej
stability vrátane plôch zelene
V oblasti ochrany pamiatkového fondu
dochádza k zmene legislatívy a
namiesto zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti platí zákon č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového

fondu.
Vo všeobecnosti však platí:
v prípade, že v rámci stavebnej činnosti
týkajúcej sa líniových stavieb
predpokladajúcich zemné práce,
z dôvodu možnosti odkrytia neznámych
archeologických lokalít, je potrebné
ohlásenie archeologického nálezu
pod¾a ustanovenia § 40 Zákona č. 49/
2002 Z. z. a § 127 Stavebného zákona,
rešpektova ustanovenia § 32, Zákona
č. 49/2002 Z.z. pri obnove, rekonštrukcii
a akejko¾vek inej stavebnej činnosti na
objektoch národných kultúrnych
pamiatok
Pozn.: V území sú evidované
archeologické nálezy z doby bronzovej,
staršej a mladšej doby železnej,
včasného a vrcholného stredoveku.
Zásady a regulatívy pre ochranu a
využívanie prírodných hodnôt a prvkov
MÚSES:
- rešpektova miestny biokoridor
bezmenného potoka vytekajúceho pod
Javorom a ústiaceho v lokalite Rybníky
vrátane sprievodnej zelene v minimálnej
šírke 25 metrov
- rešpektova interakčný prvok
stromovej zelene na vážskej terase, ako
prirodzené ohraničenie obytnej zástavby
obce a priemyselného parku,
- líniové porasty stromovej zelene
doplni aj od osady Zlatné ako fyzický a
optický predel medzi obytnou zástavbou
a priemyselným parkom,
- do času dobudovania priemyselného
parku zabezpeči obhospodarovanie
okolitého územia (minimálne kosenie)
ako zdroja fytogenofondu pre okolitú
rekultivovanú krajinu,
- v prípade prekládky VTL plynovodu
minimalizova zásahy do vážskej terasy
a biokoridoru miestneho významu
(bezmenný potok).
Zásady a regulatívy pre starostlivos
o životné prostredie
V oblasti odpadového hospodárstva
- zabezpeči triedený zber odpadov
v lokalite priemyselný park,
- zneškodňova komunálny odpad na
zabezpečených regionálnych skládkach
odpadov (Považský Chlmec),
- nebezpečný odpad z výroby likvidova
v zmysle platných legislatívnych
predpisov,
- znižova množstvo tuhých odpadov zo
zdrojov tepla (tuhé palivo) ich
plynofikáciou,
trávnatý
odpad
z lokality
zneškodňova kompostovaním.
V oblasti ochrany vôd a ovzdušia
- vybudovanie verejnej kanalizácie
v lokalite priemyselný park,
- realizova výsadbu vysokej zelene
popri hlavnej zbernej komunikácii
sprístupňujúcej priemyselný park,
- odvod dažïových vôd z parkovísk
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Územný plán sídelného
útvaru Strečno
s kapacitou nad 10 os. automobilov
realizova cez odlučovače ropných látok.
Plochy na verejnoprospešné stavby, na
vykonávanie delenia a sce¾ovania
pozemkov, na asanáciu a na chránené
časti krajiny
Plochy pre verejnoprospešné stavby
Plochy a pozemky pokia¾ nie sú
majetkom obce, alebo štátu, je potrebné
pre verejnoprospešné stavby vykúpi od
majite¾ov pozemkov, alebo inak
vysporiada.
Plochy pre vykonávanie delenia a
sce¾ovanie pozemkov, pre asanáciu a
pre chránené časti krajiny nie sú
vymedzené.
Určenie časti obce pre ktoré je potrebné
obstara a schváli územný plán zóny
ÚPN — SÚ ani Doplnok č.1 ÚPN — SÚ
(priemyselný park) nestanovujú žiadne
územia, pre ktoré je potrebné vypracova
územný plán zóny.
Zoznam verejnoprospešných stavieb
na G2 a G3
- výstavba verejnej obslužnej
komunikácie a sprievodných chodníkov
a úprava napojenia obce Strečno na
cestu I/18
- výstavba 22 kV napájacieho VN
vedenia z TR 110/22 kV KIA Žilina, dĺžka
cca 3500 m
- výstavba 22 kV napájacieho VN
vedenia pre firmu Dong Hee, dĺžka cca
1300 m
- výstavba vstavanej trafostanice pre
firmu Dong Hee
- výstavba trafostaníc a VN prípojok
v ostatnom území priemyselného parku
Strečno
- výstavba NN siete 1 kV káblami v zemi
v priemyselného parku
- realizácia spoločnej RS 3000 m3/h
vrátane VTL prípojky DN 100 v dĺžke cca
100 m
- vybudovanie STL plynovodu do 0,4
MPa v plochách priemyselného parku
Strečno
- vybudovanie prepojovacieho STL
plynovodu
pre
obec
Strečno
a nadväznej doregulovacej stanice STL/
NTL
- vybudovanie káblového podchodu
PVC trubkou (pretlakom) popod cestu I/
18, vrátane optickej káblovej prípojky
- výstavba pripojovacieho kábla v počte
cca 70 prípojných vedení z RSÚ Strečno
- výstavba káblovej telefónnej siete
v ploche priemyselného parku
- výstavba pobočkových telefónnych
ústrední s prívodom analógových liniek
+ ISDN (počet pod¾a záujmu zákazníkov)
- výstavba verejného vodovodu
v priemyselnom parku Strečno
- výstavba verejnej dažïovej a
splaškovej kanalizácie v priemyselnom
parku Strečno
(spracoval pa)

Kríza pretrváva
Veru kríza, ktorá nás postihla v jarnej
časti súaže ,keï nás zachránilo
vypadávajúce Trnové, pretrváva aj v
tejto jesennej časti ročníka 2006-7.
Myslel som si ,že horšie už
nemôžeme skonči ,ale realita je
krutá. Vyhrali sme len jeden zápas /
D.Hričov/,doma sme remizovali trikrát
,aj to 0:0 , raz vonku, a to je ve¾mi
málo na to, aby sme mohli k¾udne
spáva počas zimnej prestávky.
Posledné zápasy však ukázali , že
toto mužstvo má svoju silu a kvalitu.
Pohoreli sme strelecky. Pre našich
útočníkov sa stal ve¾ký problém da
gól, hlavne na domácom ihrisku . Da
zo šiestich domácich zápasov len dva
góly ,to si ešte história nepamätá. U
nás je to realita. Preto sme posilnili
trénersku pozíciu o Petra Tavača,
ktorý by mal donies do mužstva nový
náboj a kvalitu. Kto čo len trošku
rozumie do futbalu , pochopí aké v
súčasnosti mužstvo máme a akú má
kvalitu. Pracujeme z takým
materiálom, aký nám súčasný život
ponúka a kto má záujem hra a
reprezentova našu obec. Pritom
vieme ,že nás oslabujú vylúčenia, resp
zranenia hráčov.
Aj teraz sme doplnili káder o
mladých dorastencov , ktorí nám v
tomto ročníku znovu robia rados, keï
okupujú čelné miesta v IV. lige. Michal
Radočáni /syn bývalého hráča
Strečna, momentálne žijúci v Stráži/
,je toho príkladom .18 -ročný chlapec
sa dobre zhostil premiéry v Amužstve. A takýchto máme v mužstve
viacej. /Kopásek, Tavač, Taraba,
Beháň, Melo, Ilovský, Sokolovský, a
pod./. Sú to mladí chlapci, ktorí majú
svoju kvalitu a budúcnos. Chce to

ZMENY v cestovnom
poriadku SAD

Žilina — Strečno
5,30 hod autobus. nást
Strečno — Žilina
6,00 hod. - Coop-Jednota
Ul. SNP
Žilina — Strečno
13,15 hod. - autobus. nást.
konečná Strečno nový spoj (+)
Strečno- Žilina
14,15 hod - konečná zást.
nový spoj (+)
Strečno — Žilina
22,10 hod- -autocamping —
autobus. nást. nový spoj (+)
cez Celulózku
Cestovný poriadok bude platný
od 10.12.2006

trošku trpezlivosti a času . Nový tréner
tvrdí , že po absolvovaní kvalitnej
zimnej prípravy sa dá strata ešte
dohna. Uvidíme , ale posledné
zápasy potvrdili ,že na tom pravdy
niečo je, nako¾ko sme potrápili i
vedúce mužstvá a hra začína ma
fazónu. Ešte tak prebudi sa strelecky
a bude to dobre. Takže čaká nás tvrdá
zimná prestávka a nádej ,že piatu ligu
na jar udržíme i pre ïalší ročník.
V závere chcem poïakova trénerom
, vedúcim mužstiev, funkcionárom,
vstupenkárom, lekárom, hospodárovi,
vodičom autobusu, kameramanovi a
všetkým ,ktorí si nájdu čas a pracujú
pri našom futbale. Ďalej chcem
poïakova sponzorom žiackeho
futbalu :Pohostinstvo C.Hanuliak,
DOSS-Vladimír Očko, Stavebniny
Milan Klocáň, ¼ubo Janus, Silo
Trnovec, Miloš Ilovský, Vojto Oberta,
Robo Novák a Palo Magoč, ktorí nám
prispeli k materiálnemu zabezpečeniu
chodu našich žiakov. Ďalej firme
TERA-TEZAS , ktorá zaodela našich
dorastencov. Tiež OPS Strečno i
starostovi obce za finančné
zabezpečenie
nášho
klubu
.Potrebujeme zakúpi ešte rozlišováky
do zimnej prípravy, takže prosíme
prípadných sponzorov ,aby sa ozvali.
Vopred Vám ïakujeme.
Štefan Tavač -preds. FK

1. K. Lúčka
2. Varín
3. Závodie
4. Rado¾a
5. Skalité
6. Rosina
7. Teplička
8. Predmier
9. Bánová „B“
10. Raková
11. Podvysoká
12. Strečno
13. K. N. M „B“
14. D. Hričov
1. Krásno
2. Belá
3. Stráňavy
4. Strečno
5. Štiavnik
6. L. Sliače
7. Černová
8. Predmier
9. Zuberec
10. Rajec
11. Lisková
12. Z. Poruba
13. L. Hrádok
14. Košany

Dospelí
13 9 1
13 9 0
13 8 2
13 8 1
13 7 3
13 7 3
13 7 1
13 5 4
13 5 3
13 4 3
13 4 1
13 1 4
13 2 1
13 0 3
Dorast
13 10 0
13 9 1
13 8 3
13 8 1
13 7 2
13 7 1
13 5 3
13 4 4
13 4 3
13 4 3
13 5 0
13 4 0
13 2 2
13 2 1

3
4
3
4
3
3
5
4
5
6
8
8
10
10

30:13
23:14
26:21
31:22
33:14
25:20
28:23
26:16
18:20
15:22
14:29
10:24
21:39
10:33

28
27
26
25
24
24
22
19
18
15
13
7
7
3

3
3
2
4
4
5
5
5
6
6
8
9
9
10

41:19
47:23
37:25
40:20
25:17
32:30
27:29
27:33
33:39
24:29
25:33
20:33
21:52
22:39

30
28
27
26
23
22
18
16
15
15
15
12
8
7
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Hodnotenie jesennej časti futbalových súaží ročníka 2006/2007
Nový ročník futbalových súaží bol otvorený 6. augusta 2006, čo platilo
pre družstvá dospelých a dorastu. U žiakov to bolo až 29. augusta, t.r.
jednotlivé družstvá štartovali: dospelí v V. lige, skupine A, dorast vo IV.
lige Sever a žiacke družstvá v I. triede okresov Žilina a Bytča.
Hodnotenie jednotlivých družstiev sa uskutočnilo na základe dodaných
údajov od vedúcich družstiev štatisticky. Keï máme hodnoti samotné
družstvá, v úvode je nutné pripomenú, že dosiahnuté výsledky na
ihriskách u dospelých a žiackych družstvách za jesennú čas
prebiehajúceho ročníka neboli najlepšie, ba možno uvies, že boli
podpriemerné. Futbalovú čes nám zachraňovali dorastenci, ktorí
v majstrovských zápasoch dosahovali dobré výsledky. Nie však v každom
zápase!!!
Hanuliak, Lukáš Bolibruch, Ján
Dospelí
Kadaši, Braňo Beháň, František
Dosahované výsledky v družstve
dospelých od začiatku až do konca Samec a Radoslav Beleš. Na 10
jesennej časti súaže boli ve¾mi zlé, nastrie¾aných góloch sa podie¾ali títo
čo história futbalu v obci dlho hráči: R. Kán — 3, Róbert Sokolovský
nepamätá.
I keï
v niektorých a Dušan Trhančík po 2 a po 1 góle dali:
zápasoch bol náznak kombinačnej Marek Beháň, Milan Sokolovský a Ján
hry, čo všetko z toho bolo, keï to Cigánik. Hráči v zápasoch dostali
hráči nevedeli zužitkova gólom. Na celkovo 26 žltých kariet a 3 červené
domácej pôde v jeseni odohrali 6 karty a neodohrali 8 zápasov pre
zápasov, z ktorých tri hrali nerozhodne zastavenú činnos.
Dorast
a tri zápasy prehrali. Dali len dva góly.
Družstvo dorastencov jesennej časti
Z týchto dvoch gólov dal prvý R.
Sokolovský a padol v zápase súaže si počínalo ve¾mi dobre,
s Kotrčinou Lúčkou, ktorý bol v poradí pretože z celkového počtu 13
piaty. Za tri nerozhodné výsledky, odohraných zápasov 8 vyhrali, 1 hrali
ktoré skončili výsledkami 0:0, získalo nerozhodne a 4 prehrali. Zásluhou
naše družstvo tri body. V 7 zápasoch, tohto kolektívu je to, že v zápasoch
ktoré sa hrali na súperových ihriskách, predvádzali dobrú hru založenú na
jeden vyhrali, jeden hrali nerozhodne dobrých kombináciách celého
Dosahované
dobré
a pä zápasov prehrali. Získali štyri kolektívu.
body, teda celkom za jesennú čas to výsledky sa odrazili aj na celkovom
bolo 7 bodov. Celková bilancia z 13 umiestnení v tabu¾ke, udržiavali si
odohraných majstrovských zápasov prvú priečku aj s náskokom
je: jedna výhra, štyri nerozhodné nieko¾kých bodov pred súpermi. Dobré
výsledky a osem zápasov prehrali umiestnenie trvalo možno do 8. kola,
s celkovým skóre 10:24. Ďalším keï prehrali prvý zápas v Predmieri.
handicapom u dospelých bolo, že Od tohto zápasu nastal v kolektíve
v troch zápasoch prehrali zápasy „zlom“. V nasledujúcich kolách prehrali
v nadstavenom čase, ba dokonca zápasy i na vlastnej pôde (Štiavnik
a Rajec) a v 12. kole v Belej utrpeli
nebol premenený pokutový kop.
krutú prehru v pomere 6:1. Čo sa
V majstrovských zápasoch sa počas
jesene vystriedalo 25 hráčov. Všetky vlastne stalo, keï značnú čas
zápasy odohrali traja hráči (po 13) — zápasov suverénne vyhrávali doma či
Miloš Lonc, Andrej Kopásek, vonku a naraz taký pokles! Možno to
František Taraba, 12 zápasov — Marek bolo z podceňovania súpera alebo sa
Beháň, po 11 — Róbert Sokolovský, hra nedarila. Ku koncu súažte nastal
10 — Róbert Kán, 9 — Ivan Melo, Peter pokles, čoho odmenou bolo
Ilovský, Peter Sokolovský, 8 — umiestnenie na piatom mieste.
Kolektív dorastencov pozostával
Ladislav Melo, 7 — Milan Sokolovský,
Dušan Trhančík, Ján Cigánik, 5 — z 13 až 15 hráčov. Všetky zápasy —
Lukáš Kučera, Marek Švejdík, Dušan 13 odohrali — Bolibruch, Vdovičák,
Klocáň, 4 a menej odohali ¼ubomír Tučník, Tavač ¼., 12 — Praták,
Tavač, František Oberta, Tomáš Radočani, 11 — Beháň R., Kulhaň, 10
— Žigmund, 9 — Melo M., 8 — Obešla
a Kučera, 5 — Rajniak a ostatní menej
ako tri.
Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo dňa 18.
Z celkového počtu nastrie¾aných 37
novembra 2006 v náklade 350 kusov. Za obsahovú
gólov dal najviac Beháň R. — 10, ïalší
čas materiálov zodpovedá redakčná rada v zložení:
dali — 8 — Bolibruch, 4 — Tavač ¼.
Ing. Pavol Albrecht, Mgr. Dušan Ďurčo, Otília
A ostatní 7 hráči dali dva a menej
Moravčíková.

gólov. U hráčov sa nevyskytla žiadna
červená karta, ale pritom dostali 22
žltých kariet.
Žiaci
Družstvá žiakov, ktoré v minulom
ročníku pre slabé výsledky v III. lige
vypadli do I. triedy, v týchto
výsledkoch pokračovali i v novom
ročníku. Chýba dostatočný počet
hráčov, ktorí by vedeli jeden druhého
nahradi. Hra futbal najmä u mladších
žiakov s 13-14 ročnými hráčmi, to je
málo. A čo starší žiaci? Myslíme si,
že tých je síce dostatočný počet, a
tak nie je potrebné stava hráča „na
čierno“ v majstrovskom zápase. Stalo
sa to v majstrovskom zápase
v Bytčici. Výsledok poznáme — zápas
sa prehral kontumačne, zastavená
činnos pre vedúceho družstva
a kapitána a na dôvažok pokuta pre
FK v sume 3 700,- Sk. Nech je to
výstrahou pre všetkých, ktorí sú
zodpovední za futbal v obci.
Starší žiaci skončili na deviatom
mieste. Z 11 zápasov vyhrali 3
zápasy, 8 prehrali so ziskom 9 bodov.
V majstrovských zápasoch sa
vystriedalo 18 hráčov, z toho 6 hráči
odohrali všetkých 11 zápasov. Boli to:
Marek Bestvina, Lukáš Honko, Štefan
Kadaši, Roman Hanuljak, Peter
Samec, Filip Stráňavčin, 10 — Vojtech
Oberta a Dominik Ilovský, 9 — Matej
Bukovinský, 7 — Michal Oberta, 6 —
David Badibanga, 5 — Oliver Šupej,
Jakub Oberta, 4 — Patrik Bestvina, 3
— Peter Belica, po 2 — Lukáš Židek,
Filip Oberta.
Za jesennú čas súaže hráči
nastrie¾ali 10 gólov, o ktoré sa podelili:
po tri — Oliver Šupej a Roman
Hanuljak, po dva — Štefan Kadaši, a po
jednom — Lukáš Honko a Patrik
Bestvina. Hráči dostali jednu červenú
a tri žlté karty.
Mladší žiaci skončili na 10. mieste.
Ich bilancia bola slabšia ako
u starších žiakov — jeden zápas
vyhrali a dva remizovali. Získali iba 5
bodov. Ako sme v úvode hodnotenia
žiakov uviedli, bol nedostatočný počet
hráčov a tiež i dôvodov značnej
výmeny hráčov u najmladších žiakov,
ktorí sa na ihrisku ešte len spoznávajú.
O získané body sa najviac zaslúžili:
po 3 góly — Jozef Židek, 2 — Ján
Štadáni, 1 — František Stráňavčin.
Hráči nedostali žiadnu žltú a červenú
kartu. Záverom sa treba poïakova
všetkým hráčom — žiakom, ich
vedúcim a trénerom za vynaložené
úsilie na futbalových ihriskách.
P.Ďurčo st.

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

Hviezdy a
„hviezdy“...
V posledných dňoch boli dni kratšie
a kratšie. O to viac sme mohli vníma
hviezdnu oblohu. Aký povznášajúci a
zároveň spokorňujúci pocit zažívame
pod touto scenériou.
Aká je však naša bežná realita?
Každý deň skloňujeme slovo hviezda,
avšak vo význame ¾udskom, v drvivej
väčšine nehodnom.
Prastarí indickí rišiovia považovali
všetko - i vesmír - za mágiu, ilúziu,
za niečo, čo nejestvuje. Im bol
podstatný duch, nie hmotný svet.
Tento postoj k vidite¾nému a zjavnému
zmenili Chaldejci, ktorí začali skúma
hviezdne dráhy a povedali: hviezdy —
to je písmo bohov. Egypania sa už
ve¾mi hlboko prepracovali k tajomstvu
hmoty i astronómie. V starovekom
Grécku bol vesmír obdivovaný, a bol
pomenovaný kosmos — nádhera,
ozdoba v zmysle usporiadanosti. V
súčasnosti sa vieme pomocou
prístrojov pozrie do nezmerných
dia¾av kozmu, plánujeme expedície na
Mars. Ale stratili sme vnútornú dôveru
k hviezdam, niečo, čo má človek
hlboko zapečatené vo svojej duši. Je
to vnútorná potreba, sila, ktorá sa
nestráca, ale transformuje sa do
obdivu k falošným hviezdam, za ktoré
musíme plati v kinách a časopisoch.
Krátka žiara týchto „hviezd“ je opakom
večnosti a duchovných hodnôt.
Pravým hviezdam — ideálom sa platí
iba nezištnými skutkami.
Ale znamenajú pre nás hviezdy
niečo? Veï ak by Peržania — Traja králi
Pokračovanie na str. 4
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S odvahou lúskajme
oriešky nových dní v Novom roku
.
Nech sú jeho jadrá
zdravé a plné porozumenia.

2007

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
UZNESENIE z prvého zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dňa
29. decembra 2006.
Obecné zastupite¾stvo v Strečne
plánovania
A/ berie na vedomie
• komisiu kultúry
- Výsledky volieb do orgánov • komisiu pre prácu s mládežou, rozvoj
samosprávy obce
športu a vzdelávania
- Vzdanie sa poslaneckého mandátu • komisiu po¾nohospodárstva, vodného
Žofie
Rajniakovej
z dôvodu hospodárstva, obchodu a CR
nezlučite¾nosti funkcie poslanca • komisiu pre ochranu verejného
obecného zastupite¾stva (pod¾a poriadku
paragrafu 11 ods. 2 zák. 369/1990 • komisiu pre sociálne veci
o obecnom zriadení v znení D/ volí
neskorších predpisov) s funkciou Zástupcu starostu: Janka Tavačová
štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo Členov obecnej rady: Libor Klocáň,
príspevkovej organizácie zriadenej Anna Mojtová, Janka Tavačová.
obcou, v ktorej bola zvolená
Predsedu komisie pre správu
- Vystúpenie a príhovor zvoleného obecného majetku a financií :Ing.
starostu
Dana Barčíková
- Pripomienky poslancov a hostí predsedu
komisie
výstavby
zasadnutia
a územného plánovania : Milan Klocáň
B/ konštatuje, že
predsedu komisie kultúry: Ing. Jozef
- Zvolený starosta obce Alfonz Klocáň Bičan
zložil zákonom predpísaný s¾ub predsedu komisie pre prácu
starostu obce
s mládežou,
rozvoj
športu
- Zvolení poslanci obecného a vzdelávania: Pavol Bukovinský
zastupite¾stva:
predsedu komisie po¾nohospodárstva,
Barčíková Dana Ing.
vodného hospodárstva , obchodu
Bičan Jozef Ing.
a CR: Libor Klocáň
Bukovinský Pavol
predsedu komisie pre ochranu
Klocáň Libor
verejného poriadku: Pavol Zrelica
Klocáň Milan
predsedu komisie pre sociálne veci:
Mojtová Anna
Anna Mojtová
Muráň Gustáv
E/ poveruje
Tavačová Janka
1. Výkonom funkcie sobášiaceho :
Zrelica Pavol
Alfonza Klocáňa, Janku Tavačovú
zložili zákonom predpísaný s¾ub 2. Pavla Obertu vykonávaním funkcie
poslanca obecného zastupite¾stva.
hlavného kontrolóra obce.
C/ zriaïuje
3. Spravovaním volebných obvodov:
- Obecnú radu
Barčíková Dana Ing
- Komisie, a to:
Ul. 28. októbra, M. Ilovského
• komisiu pre správu obecného Bičan Jozef Ing
majetku a financií
Ul. kamenná, 26. apríla
• komisiu výstavby a územného
Pokračovanie na str. 2
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Výsledky volieb do obecného zastupite¾stva
Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili vo¾by do obecného zastupite¾stva v obci
Strečno. Pre vo¾by boli určené dva volebné okrsky s dvomi okrskovými
komisiami. Na základe zápisníc týchto komisií boli sčítané všetky výsledky
miestnou volebnou komisiou ako celok za obec.
Výsledky volieb v jednotlivých okrskoch sú rozdielne u jednotlivých
kandidátov. Pre porovnanie uvádzame výsledky volieb v okrskoch: kým
v okrsku č. 1 na post starostu zvíazil kandidát Gustáv Muráň o 74 hlasov
oproti kandidátovi Alfonzovi Klocáňovi, v okrsku č. 2 zvíazil kandidát Alfonz
Klocáň o 80 hlasov oproti kandidátovi Gustávovi Muráňovi. Obdobne aj
u zvolených či nezvolených kandidátov na poslancov sú rozdiely až v počte
50 hlasov.
Po sčítaní všetkých hlasov za obec Strečno sú výsledky volieb nasledovné:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov ......................................... 2004
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ........................................... 1086
Počet odovzdaných obálok .................................................................. 1086
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre vo¾by za poslanca OZ .................................................................... 1052
Počet poslancov, ktorí sa mali voli ........................................................... 9
Počet zvolených poslancov ....................................................................... 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre vo¾by starostu obce ....................................................................... 1071
Poradie kandidátov pod¾a celkového zisku hlasov:
Starosta obce
Obecné zastupite¾stvo
1. Alfonz Klocáň (SDKU) .......... 418
1. Gustáv Muráň (Smer) ........... 473
2. Gustáv Muráň (Smer) ........... 412
2. Žofia Rajniaková (SDKU) ...... 459
3. ¼ubomír Melo (NEKA) ........... 109
3. Anna Mojtová (Smer) ............ 435
3. Viliam Praták (NEKA) ........... 109
4. Pavol Bukovinský (SNS) ...... 370
5. ¼udovít Samec (KDH) ............. 23
5. Pavol Zrelica (SDKU) ............ 365
6. Janka Tavačová (SNS) ......... 353
Dokončenie zo str. 1
7. Libor Klocáň (SDKU) ............. 299
ZASADNUTIE OBECNÉHO 8. Milan Klocáň (SNS) .............. 290
9. Dana Barčíková (SNS) ......... 276
ZASTUPITE¼STVA
10. Jozef Bičan (SNS) .............. 274
Bukovinský Pavol
11.
Dušan Ďurčo (SNS) ............ 268
Ul. mládeže, Záhradná
12.
Stanislav Šupej (Smer) ....... 259
Klocáň Libor
13.
Pavol
Oberta (SDKU) .......... 254
Ul. Sokolská I., Cintorínska,
14.
Juraj
Ondák
(SNS) .............. 252
Partizánska, Fr. partizánov
15.
Michal
Sokolovský
(SDKU) 229
Klocáň Milan
16.
Peter
Repáň
(Smer)
............ 216
Ul. Hradná. Lesná. SNP, Kováčska
17.
Eva
Kubičková
(SDKU)
....... 212
Mojtová Anna
18.
Pavol
Albrecht
(SDKU)
....... 211
Ul. Školská, Lipová
19.
Viliam
Pratak
(NEKA)
.........
206
Muráň Gustáv
20.
Katarína
Zajacová
(SDKU)
.
203
Ul. Za záhradami, Zlatné
21.
Dana
Sokolovská
(SNS)
.....
201
Tavačová Janaka
22. Daniel Taraba (SNS) ........... 196
Ul. 1. mája, Čsl. brigády
23.
Anna Tarabová (Smer) ........ 174
Zrelica Pavol
24.
Ladislav Oberta (SDKU) ..... 147
Ul. Sokolská II., Športová, Nábrežná
25.
Ladislav
Taraba (KDH) .......... 77
F/ schva¾uje
26.
Jozef
Lukonič
(KDH) ............. 70
- Plat starostu obce
- Daň z nehnute¾nosti pre rok 2007 bez
VÝZVA
zmien
G/ ukladá
Obecný podnik služieb Strečno s.r.o.
- Predsedom komisií predloži na vyzýva
všetkých
majite¾ov
najbližšie zasadnutie obecného motorových vozidiel a vodičov
zastupite¾stva návrhy na členov služobných vozidiel, aby tieto
komisií obecného zastupite¾stva a neparkovali
na
miestnych
plán činnosti komisie pre rok 2007.
komunikáciách, nako¾ko znemožňujú
H/ odporúča
vykonávanie zimnej údržby miestnych
Starostovi obce posúdi potrebu komunikácií
(vyspravovanie,
aktualizácie vnútorných noriem obce. odhŕňanie snehu).

Ďakujeme všetkým občanom za
podporu našej kandidátky v
komunálnych vo¾bách
starosta obce a poslanci za SDKÚ
•••••••••••••••••••••
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí
odovzdali hlas našim kandidátom
vo vo¾bách za poslanca obecného
zastupite¾stva. Vynaložíme všetko
úsilie, aby sme Vašu dôveru
nesklamali.
Slovenská národná strana,
MO Strečno
•••••••••••••••••••••
Srdečné poïakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj
hlas v komunálnych vo¾bách dňa 2.12.
2006 na post starostu ako i na
poslanca obecného zastupite¾stva
Gustáv Muráň
•••••••••••••••••••••
Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili
vo vo¾bách do obecného zastupite¾stva.
Anna Mojtová

Rýchla záchranná služba

155
112
Pohotovos
Dospelí:

5110 348
Deti:

5110 299
5110 522

Vývoz domového odpadu
každú druhú stredu
4. 1. • 17. 1. • 31. 1.
14. 2. • 28. 2.

Vývoz triedeného odpadu
každý tretí štvrtok v mesiaci
18. 1. • 15. 2.

OPS Strečno
ïakuje všetkým
svojim zákazníkom
za spoluprácu
v uplynulom roku a praje
všetko dobré, pevné zdravie
a ve¾a osobných pracovných
úspechov v novom roku
2007.

7/2006

3. strana

Za čo zodpovedá miestna
samospráva?
Na základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a následných zmien pod¾a zákona č. 416/
2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky. V súlade s hore uvedenými zákonmi boli
postupne odovzdané pôsobnosti z orgánov štátnej
správy ako ministerstvá, ústredné úrady a iných
ústredných inštitúcií štátnej správy. I keï prechod
bol pomalý, vznikali rôzne problémy. Hlavne
prenesené kompetencie, ktoré nie vždy boli kryté
potrebnými finančnými prostriedkami. V súčasnosti
je už väčšina kompetencií krytá finančnými
zdrojmi.
O čo sa starajú obce?
Na úseku sociálnej oblasti:
• menšie obecné služby (predovšetkým pre nezamestnaných)
• organizácia spoločného stravovania (najmä
dôchodcovia a ZŤP), kluby dôchodcov
• jednorazové dávky v hmotnej núdzi, funkcia
osobitného príjemcu dávok, pomoc deom rodičov
v hmotnej núdzi
• kompetencie na úseku sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately
• zriaïovanie polikliník, nemocníc I. typu
a nemocníc s poliklinikou I. typu, agentúr domácej
ošetrovate¾skej činnosti
Na úseku školstva:
• vymenovanie a odvolávanie riadite¾a ZŠ
• zriaïovanie ZŠ, ZUŠ, predškolských zariadení,
školských klubov detí, školských kuchýň a jedální,
jazykových škôl pri ZŠ, centier vo¾ného času
• prerokúvanie rozpočtu školy a školského
zariadenia, kontrola hospodárenia škôl, nájomné
zmluvy k školským budovám
Na úseku vodného hospodárstva:
• vydávanie rybárskych lístkov,
• vyjadrenie k stavbám
• určovanie zátopových území (v spolupráci so
správcami tokov)
Na úseku divadelnej činnosti, múzeá, galérie:
• zriaïovanie knižníc, pamätných izieb
• podpora amatérskych umeleckých kolektívov
Na úseku ochrany prírody, regionálneho
rozvoja, stavebný poriadok:
• ochrana a výrub drevín, náhradná výsadba
• program sociálneho a hospodárskeho rozvoja
• program cestovného ruchu
• povo¾ovanie stavieb a územné plánovanie (drobné
stavby, oplotenie, prípojky na inžinierske siete)
Na úseku pozemných komunikácií:
• povo¾ovanie rozkopávok
• miestne komunikácie
Na úseku matrík:
• vedenie matrík
• overovanie listí a podpisov
• osvedčenie podpisu pri žiadosti o výpis a odpis
z registra trestov

Telocvičňa pred finišom
Aj keï zvonku stále vyzerá ako stavenisko, interiér telocvične
hovorí o inom.
Predovšetkým hracia plocha je už v stave, ktorý je pripravený
privíta prvých športujúcich. Rozmery haly poskytujú olympijské
rozmery pre všetky základné halové športy — volejbal, tenis,
basketbal a hádzanú. To už nie je iba fakt projektovej dokumentácie,
o tom sa už možno presvedči poh¾adom na krásnu taraflexovú
podlahu s farebným rozlíšením hracích plôch.
Práve podlaha je tým, čím sa naša telocvičňa radí medzi jedinečné.
Iba pár povrchov na Slovensku sa môže pochváli dvojnásobne
odpruženou podlahou, poskytujúcou nielen zodpovedajúce
podmienky pre športový výkon, ale tiež zabezpečujúce minimálnu
záaž na kĺby športujúceho.
Už dodaná a nainštalovaná technológia- siete, bránky, koše,
ribstoly, laná, tyče sú teda spolu s povrchom faktami, ktoré
prispievajú k tomu, že je možné hovori o funkčnom hracom
priestore.
Ďalšími neodmyslite¾nými doplnkami pre plnohodnotné športové
vyžitie je vykurovanie, vzduchotechnika a ozvučenie. Vykurovanie
zabezpečuje kotolňa na drevoštiepky, ekologický systém využitia
miestnej biomasy, ktorá je tiež ako telocvičňa výsledkom iniciatív
obce.
Je síce pravda, že dosta telocvičňu do finálneho stavu znamená
zabezpeči ešte nemálo financií na dokončenie sociálnych
priestorov a vonkajší vzh¾ad, ale už teraz možno poveda, že plán,
ktorý vychádzal iba z túžby ma takéto zariadenie, nie
z momentálnych možností, je pred ukončením.
Súčasný stav ako výsledok mimoriadnej snahy starostu
i zastupite¾stva, ale tiež finančnej podpory predchádzajúceho
predsedu vlády je potvrdením toho, že najdôležitejším je chcie.
Takže už v týchto dňoch možno vidie v tomto nádhernom stánku
napr. starostu A. Klocáňa s pánom dekanom a ïalších, tešiacich
sa z postupu prác, ktorý dáva reálny predpoklad na využitie
telocvične vo ve¾mi krátkom čase.
A je ažko pochopite¾né, že program jedného politického subjektu
v komunálnych vo¾bách, ktorý bol založený i na snahe
o prehodnotenie stavby, čím mu bol vlastne ¾ahostajný zdravý
životný štýl detí a mládeže a rozvoj telovýchovy v obci, našiel
podporu i u značnej časti voličov, ktorí sa zrejme s týmto postojom
stotožnili.
/pa/
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Hviezdy a „hviezdy“...

OKO SRDCA
obecné kultúrne okienko
15. decembra bol vyhodnotená
literárna súaž „Čas vianočný“. Prvé
miesto si podelili Dominika a Martina
Klocáňové, druhé miesto patrí Simone
Zrelicovej a na treom mieste sa
umiestnila Anička Bačová. Deti boli
odmenené vecnými cenami.

Vianočný pokoj

Dokončenie zo str. 1
nepoznali nebeskú mechaniku a neporozumeli jej vnútorne, neuzreli by duchovnú
betlehemskú hviezdu.
Ak človek nerozvíja svoje oko srdca, vesmír bude pre neho studeným, mŕtvym
priestorom. Jeden významný filozof novoveku napísal: „Večné mlčanie tých
nekonečných priestorov ma desí“. Aký rozdiel oproti vesmíru, v ktorom znie
hudba sfér — chóry anjelov.
Človek zabudol na pôvod hudby a na pôvod vecí. Vesmír pre ¾udstvo onemel...
A zároveň sa umlčalo niečo pre nebesia: prestal znie hlas človeka. Počas
Vianoc sa však nad našou Zemou otvára brána súcna a prelínajú sa dva svety
— pozemský a nebeský. Všetci cítime zvláštnu atmosféru, spolužitie ¾udí a
anjelov, hmoty a ducha, lebo iba v takejto duševnej kolíske sa môže narodi
Pravda. Tušíme, že návrat do vysokých súkolí hudby sa môže udia iba
prostredníctvom Lásky.
Stačí tak málo a zároveň tak ve¾a. Odvráti zrak od tieňa hviezd k hviezdam
samotným. Vzia si do srdca Krásu, ktorá sa nevyvyšuje, ktorá sa nezúčastňuje
zlého, ktorá múdro a ticho žiari nad všetkým. A my všetci tušíme, že iba to, čo
si zoberieme do srdca, bude zachránené...
om

Vianoce u Miška

Kde bolo, tam bolo, bolo jedno mestečko. V tom mestečku
Jedného dňa, bolo to 11. novembra, mal
býval
jeden neposlušný chlapec Miško. Mal mladšiu
narodeniny istý Martin, ktorý bol strašne
sestru Katku. Blížili sa Vianoce. A Miško mal postráži
neposedný, robil zle dievčatám a navyše sa zle učil
svoju mladšiu sestru Katku. Po obede prišli pre Miška
v škole. Jeho rodina nebola ve¾mi bohatá a on to
kamaráti Juro a Fero. Prišli ho zavola, aby sa išiel s
dobre vedel. Ale napriek tomu chcel na meniny ve¾ké
nimi posánkova do blízkeho lesa pri mestečku. Miško
auto s vyklápačkou. Samozrejme ho nedostal. Keïže
najprv nechcel ís, no dal sa prehovori. Vzal sánky a
mal ešte staršieho brata, ktorý bol ešte horší ako on,
posadil na ne sestru Katku. Tak sa vybrali do lesa.
vymysleli si na rodičov plán, ako si auto vybojova aspoň
Keï sa blížili k lesu, Juro sa pýta Miška: „Načo
pod stromček. Dni plynuli ako keï tečie voda dolu
berieš svoju sestru Katku?“ Vtom si Miško
prúdom, a odrazu tu bol 23.december. Chlapci sa už
pomyslel, že nechá Katku na sánkach a bude sa
nevedeli dočka, čo im prinesie Ježiško. Mladší brat Martin
šmýka s Jurom. Tak sestru nechal dolu na
chcel ešte stále svoj vytúžený nákladiak a jeho starší brat
sánkach a išiel sa šmyknú. Keï sa šmykol, aké
chcel auto Ferrari. Keï už bol večer, všetko bolo pripravené.
bolo jeho prekvapenie: jeho sestry nikde! V tom
Otec s mamou povedali: „Tak, a už iba počka do zajtra“.
sa Juro s Ferom z¾akli a začali hovori: „Miško,
Chlapcom sa noc zdala prikrátka, zdalo sa, že trvala iba 2
my už musíme ís domov“. A už ich nebolo.
hodiny. Keï už bolo ráno, išiel otec po stromček do lesa, aby
Miško h¾adal Katku už dve hodiny. Bolo už
ho mohli ozdobi ako ostatné rodiny. Nastal večer. Na ulici sa
asi pä hodín. Rodičia už boli asi doma. Bál
tíško vznášal sneh ako ¾ahké pierka. Sem-tam spadol na ulicu,
sa, čo mu povedia. Vtom si uvedomil, že o
potom aj na lampu, ale aj na strechy. Všetky domy boli vysvietené.
chví¾u sú Vianoce a on rodičov tak
Bol čas na uskutočnenie ich plánu. „Pôjdeme vonku a nech otec s
sklamal. Keï prišiel domov, čo nevidel:
mamou robia všetko sami. To budú ma za to, že mi nekúpili auto
jeho rodičia sa hrajú s Katkou. Miško sa
s vyklápačkou“. Ako tak išli po ulici, videli, že v každom dome celá
im priznal, čo sa stalo. Rodičia mu
rodina ozdobuje stromček, alebo že už večerajú. Proste v každej
povedali, že oni si ju našli, keï išli z
rodine vládol vianočný pokoj. Iba oni dvaja sa túlajú po vonku a je im
nákupov. Miško rodičov sklamal, ale
zima, zatia¾ čo mama a otec sa trápia s ozdobovaním stromčeka. Ako
ich potešilo, že sa priznal. Vtedy mal
tak išli ïalej, videli, že aj Jano a Fero, ktorí boli ešte neposlušnejší a
Miško pocit, že mu spadol kameň
neposednejší, ako oni dvaja dokopy, ozdobovali stromček a boli úplne
zo srdca. Tie Vianoce boli pre
spokojní. Martin povedal: „ V ich rodine vládne vianočný pokoj“. Keï
Miška jedny z najlepších. Odvtedy
prišli na koniec ulice, stál tam ve¾ký kostol sv. Martina. Svietilo sa tam, a
bol Miško poslušný, o sestru
tak sa tam išli pozrie. Boli tam dva ve¾ké rady ¾udí, ktorí čakali na spoveï.
Katku sa staral vždy zodpovedne
Juro povedal: „Poïme sa aj my vyspoveda“. Martin povedal: “Tak dobre“.
a nikdy ju nezabudol, ani ju
Keï už boli vypovedaní, mali pocit, že v nich svieti malé svetielko, ktoré ich
nestratil. Miško sa už nedal
zohrieva a ktoré ich zosilňuje. Martin povedal: „Vieš čo, Juro, mám taký pocit,
prehovori na zlé veci od
ako by mi zo srdca odpadol ve¾ký kus kameňa“. Juro povedal: „Aj ja mám
Juraja a Fera. Každé Vianoce
taký pocit“. Potom zostali aj na omši. Keï sa vrátili domov, rodičia už chceli
boli u Miška spokojné a
vola príbuzných, aby im išli pomôc h¾ada Martina a Jura. Chlapci im všetko
šastné.
vyrozprávali a s¾úbili, že už nikdy nebudú zlí. A tak sa aj stalo.
Anička Bačová 6.A
Martinka Klocáňová 6.A
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Miesto Ježišovho narodenia
Vianoce sú tým najkrajším sviatkom,
ktorý existuje. Sú prekvapením, ktoré
Boh pripravil ¾uïom. Tým, ktorí tento
sviatok vedia naplno prežíva, je počas
týchto dní pekne, príjemne. Niekoho
obdarovali, sami boli obdarovaní.
Prežívali nesmiernu rados detí.
Vianočnú náladu si prajeme ma po
celý rok. Na Vianoce živý a všemocný
Boh ukazuje plnos svojho
milosrdenstva tým, že sa z lásky
stáva úplne maličkým a slabým.
Stvorite¾ sa vydáva svojmu stvoreniu,
aby mu ukázal: „Pozri sa, chcem len
tvoje dobro!“ Diea Vianoc chce
dokáza, že je Láska.
V dobe narodenia Ježiša Krista bol
Izrael súčasou Rímskej ríše. Rímsky
cisár nariadil sčítanie ¾udu vo svojej
ríši. Každý muž, ktorý bol hlavou
svojej rodiny, musel ís do mesta
svojich predkov a nechal tam zapísa
svoju rodinu. Jozef bol potomkom
Dávidovým, musel teda odís do
Betlehema. Vzal so sebou aj Máriu.
Keï dorazili do mesta, zistili, že

mesto je plné ¾udí. Nenašli už miesto
pod strechou, tak sa na noc uchýlili
v jaskyni. A práve tu sa narodil Márii
Syn. Takto vstupuje Betlehem do
kresanských dejín. V dejinách Izraela
zaujímal Betlehem popredné
postavenie. Bol jedným z miest
prislúchajúcich jeruzalemskému
mestskému štátu. Jeho meno sa
prekladá ako „chlebový dom“. Uvádza
sa Bétlechem z doby sudcov
a krá¾ov. V Betleheme bývala
Dávidova pramatka Rút, zberate¾ka
kláskov, so svojou svokrou Noemi.
V Betleheme sa narodil krá¾ Dávid.
Sväté Písmo potom po stáročia
o Betleheme mlčí, až kým sa
nenaplnil čas. Betlehemská tradícia sa
udržala vïaka Lukášovmu evanjeliu,
pretože jeho vianočný príbeh
o Ježišovi sa vždy tešil ve¾kej ob¾ube.
Cie¾om tejto tradície je dokáza, že
Ježiš je Dávidovým synom
zas¾úbeným v Starom zákone.
Evanjelista Lukáš kladie Ježišovo
narodenie vyslovene do Betlehema.

Vianoce
Vianoce sú ve¾mi zaujímavé. Už
slovo Vianoce niečo znamená a je v
ňom niečo tajomné. Čo myslíte, čo to
je? „Noc“. Slovo „noc“ je ve¾mi
zaujímavé. V tej „noci“ sa narodí diea,
ktoré nás vykúpi. Vianoce sú ve¾mi
čarovné a magické. Patria medzi
najkrajšie sviatky v roku. Sú
zaujímavé aj tým, akým spôsobom
ich ¾udia oslavujú. Vianoce má každý
rád. Či sú to deti, dospelí, starí alebo
prastarí rodičia. Je v nich niečo, čo
má každý rád. Vianoce však oslavuje
každý ináč a každý má svoje tradície
a zvyky. Na Vianoce sa každý
pripravuje čo najlepšie, pretože sú len
raz v roku. Na typické Vianoce
nemôže chýba stromček, na ktorý sa
tešia najmä deti. Býva ozdobený
všelijakými ozdobami a čačkami. No
hlavne na Vianoce nemôže chýba
odpúšanie, porozumenie, pohoda a
predovšetkým láska. To sú
najzákladnejšie veci, ktoré nemôžu
chýba na Vianoce, ale aj po celý rok.
Láska sa dá ve¾mi dobre opísa, ale
aj rozpísa. Láska je len malé slovo,
ktoré každý z nás prečíta. No nie
každý tomu slovu rozumie. Niektorí
pod tým slovom vidia dvoch
za¾úbených ¾udí, ¾udí, ktorí sa milujú,
a iní zasa ¾udí, ktorí sa majú radi.

Lenže láska má ve¾a spôsobov. Láska
k Bohu, ktorá patrí medzi najhlavnejšie
lásky. No patrí tam aj láska dvoch
¾udí, láska k deom, láska k prírode,
láska k zvieratám a mnoho ïalších.
Každý človek má iný názor na lásku.
Každý ju však prežíva tak ako mu
život a vlastný rozum káže.
Porozumenie, odpúšanie a pohoda
patria tiež do života ¾udí. Napríklad
také slovo odpúšanie. Je to tiež
základné slovo, ktoré má prevláda
nielen cez Vianoce, ale aj po celý rok.
Odpúšanie by malo prevláda nielen
medzi dospelými, ale aj medzi demi.
Toto slovo má ve¾ký význam pre ¾udí.
Jeden človek spravil chybu, možno
ve¾ký omyl svojho života a okolití
¾udia, ktorých považuje za priate¾ov,
ho odvrhnú ako psa. Ja si myslím, že
by toho človeka mohli vypoču a da
mu druhú šancu. Pod¾a mňa má každý
človek právo dosta druhú šancu, aj
keï spravil ve¾ký omyl. Ako sa vraví:
„Človek sa učí na vlastných chybách.
A preto je dôležité, aby sa ¾udia naučili
medzi sebou odpúša si. Preto tieto
slová „porozumenie, odpúšanie,
pohoda a láska“ sú ve¾mi dôležité pre
život ¾udí. Je ich viac, ale pod¾a mňa
toto sú tie najzákladnejšie slová pre
život.
Simona Zrelicová 8.B
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Samo narodenie opisuje jednoduchými
slovami: „ Mária porodila svojho
prvorodeného syna, zavinula ho do
plienok a položila do jaslí, pretože sa
pre neho nenašlo miesto pod strechou.“
/Lk 2,7/
Jaskyňa slúžiaca ako chliev bola
núdzovým riešením pre pocestných —
Jozefa a Máriu, ktorí nemohli nájs iné
ubytovanie. Keï v roku 385 prišiel do
Betlehema Hieronym, týčila sa nad
Jaskyňou Narodenia Pána nádherná
Bazilika cisára Konštantína. Keï začal
cisár Konštantín v roku 326 túto
baziliku stava, opieral sa o zaručenú
tradíciu existencie jaskyne Narodenia
Pána. Origenes
/185-254/
o Betleheme píše: „ ...v Betleheme sa
ukazuje jaskyňa, kde sa Ježiš narodil,
a v tejto jaskyni jasle, kam bol
položený zavinutý v plienkach. Čo sa
ukazuje, to je každému na okolí
známe...“ V dnešnom Betleheme sa
na východnom okraji mesta nachádza
chrám Narodenia Pána. Miestom
tajomstva narodenia Ježiša je jaskyňa.
Jej vnútro má patinu storočí. Má,
okrem
nieko¾ko
výklenkov,
obdĺžnikový tvar o dĺžke asi 12 m
a šírke 3m. Prístup vedie po dvoch
schodištiach po oboch stranách chóru.
Na východnom konci jaskyne je
výklenok, v ktorom stojí oltár. Na
stenách sú ešte vidite¾né stopy
stredovekej mozaiky. Jaskyňa je
vytesaná do mäkkého vápenca. Steny
zaha¾ujú závesy a mnohé zavesené
lampy, osvet¾ujúce priestor bez okien,
dávajú jaskyni starobylý lesk. V bielej
mramorovej podlahe je zasadená
strieborná hviezda s nápisom: „Hic de
Virgine Maria Jesus Christus natus
est“ /Tu sa z Panny Márie narodil Ježiš
Kristus/.
Ježiš Kristus sa narodil aj pre teba,
nech si kdeko¾vek. Narodil sa pre teba
a k tebe chce prís. Chce ti ukáza
nádej, ktorá nezávisí od tvojich
schopností. Chce ti ukáza cestu
k bohatstvu, ktoré nie je závislé na
tvojich úspechoch. Chce ti ukáza
odpustenie a Lásku.
Sláv svoje Vianoce!
AM
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Materská škola žila svoj predvianočný príbeh so svätým Martinom
Naša MŠ sa dňa 15.12.2006 opä,
už po tretíkrát, zúčastnila na festivale
¾udových zvykov materských škôl
regiónu Žilina pod názvom
KOLOVRÁTOK. Tento 5. ročník sa
niesol v znamení Zimy: „Od Martina
do Troch krá¾ov.“ Materské školy,
ktoré sa zúčastnili, spracovali zvyky,
na ktoré sa už pomaly zabúda. Videli
sme „drapačky“ aj príchod a „klaňanie
Troch krá¾ov“ pri jasličkách v podaní
malých detí.
My sme tento rok spracovali
tematiku sv. Martina. Na začiatku
novembra každý čaká na jeho príchod,
hlavne deti. Príroda stíchne, ¾udia sú
už večerom v domcoch, prirodzene sa
uahujeme do tepla a ku žiare ohníka
v našich krboch. Začína Zima. Všetko
čaká iba na prvé vločky snehu.
Naše vnímanie je úzko spojené
s pranostikami, kde Martin príde na
bielom koni a prináša ¾uïom sneh.
V našej MŠ máme už viacročnú
tradíciu Martinských stretnutí, na
ktorých zažijeme tohto hrdinu aj
trochu inak. Legenda, ktorá je známa
a skutky tohto hrdinu, sú pre deti
krásnym vzorom správania a konania.
Má nám ukáza, ako si aj v zimnom
období, keï všetko utíchne a uzavrie
sa dovnútra, ponecha v srdci kus
dobra a lásky, ktorá má vyžarova von.
Človek má ukáza svoju vnútornú
krásu, tak ako Martin.
Žijeme
v dobe,
keï
si
neuvedomujeme, čo všetko máme.
Sme schopní podeli sa o to, čoho
máme dos. Ale sme schopní podeli
sa aj o to posledné a jediné? Martin
zachránil žobráka tým, že sa podelil
o jediné čo mal: PLÁŠŤ. Rozal ho
a prikryl chudáka v núdzi. Konanie
Martina má u detí odbúrava sklony
k majetníckosti a egoizmus, ktorý je
pre deti v rannom veku typický. Naše
deti to vedia. Vzali si príklad z Martina,
prevzali na seba vzor jeho konania a
stotožnili sa s ním. Vytráca sa
egoizmus. Zažívame krásne situácie,
keï sa deti samé podelia, samé riešia
nedostatok, vnímajú potreby druhých.
Sú šastné, že môžu pomôc, a tie
druhé sú vïačné, že ich niekto vníma.
V deoch žiari ohník lásky a zvnútra
vyžaruje von.
Rozhodli sme sa, že sa o ohník lásky
podelíme. Nacvičili sme ¾udové
pásmo, ktoré bolo tento rok viacmenej divadelné predstavenie.

Bolo o chudobných deoch, ktoré žijú
v domci s matkou. Matka prichádza
večer medzi deti a nesie svetlo, ktoré
si potom rozdelia. Izbička zažiari.
Symbolika delenia svetla je
neuverite¾ná, pretože ak svetlo delíme,
je ho čoraz viac. Deti prosia matku
o rozprávanie rozprávky. No kým príde
na rozprávku, deti sa zahrajú „Na
chlebík“ a matka ten svoj zamiesi
a vloží do pece. Kým sa chlebík pečie,
rozpráva deom príbeh o sv. Martinovi.
/úryvky zo scenára:
„ Kedysi dávno , keï žili mudrci, narodil
sa Martin s ohníkom v srdci...
Z dieatka vyrástol udatný junák,
všetci si mysleli, že bude vojak....
No Martin dobrák bol, netúžil po zbroji,
nechcel on bojova, ale ži v pokoji....
Ako tak cválal v tej mrazivej noci,
postretol žobráka bez ¾udskej
pomoci...
Úbohý starec , pomôc mu musím
aspoň ho zakryjem, zohria ho
skúsim...
Vzal svoj pláš a ostrý meč, rozsekol
pláš o to nie je reč....
Deti si so záujmom vypočujú príbeh
a prosia matku, aby sa „Na Martina“
zahrali. Tá ich odeje do jednoduchých
kostýmov z handričiek a deti hrajú svoj
príbeh o Martinovi. Samé zažívajú
krásne konanie.
Po skončení matka deti pochváli
a spomenie, že sa chlebík upiekol.
A naozaj z piecky vyberá malý
bochník voňavého chleba. Len sa bojí,
či ho bude dos? Deti sa po príklade
Martina spoločne delia aj o malý
chlebík. Chutí im. Malý chlebík nasýti
všetky deti. Aj plamienok s srdci
zažiari.
„Pozrite, deti, čo sa to stalo, chlebík
som delila a zostalo málo. Svetlo som

ĎAKUJEME všetkým dobrým
¾uïom dobrej vôle, ktorých
stretáme a ktorí nám prajú...
Želáme šastný nový rok, plný
krásnych svetielok.
delila a je ho dos.“
„Svetielko má každý v srdci, treba sa
oň podeli. Dobré skutky treba kona,
pracova a neleni.
Ak svetielok bude ve¾a, bude krásny
celý svet, všetci ¾udia budú šastní,
že už biedy nikde niet.“
Matka hovorí deom: A teraz už
poïme spa. V noci bude sneh pada.
Na sv. Martina padne biela perina.
Deti odchádzajú za matkou, spievajú
pieseň „Milý Martin, milý Martin , prídi
k nám... „
Deúrence sa uložili na vankúše. Boli
KRÁSNE. V spánku ich posypal
krásny čistý sneh, sneh-symbol
čistoty .
Týmto pásmom sme festival otvárali,
navodili sme atmosféru príchodu
zimy, a dúfam, že sme zapálili u ¾udí
ten plamienok v srdci, ktorý tam niekde
tlie. No ako vieme, do ohňa treba
priklada. Nezabudnime na to.
Stretnutie detí a ¾udí s „Martinom“
bolo zážitkovým učením nielen pre
deti, ale aj pre mňa osobne. Ďakujeme
všetkým rodičom, ktorí nám pomohli
a podporili deti na vystúpení. My sme
sa s pásmom podelili a ukázali sme
ho aj malým deom z MŠ a ešte raz
rodičom na spoločnom vianočnom
stretnutí. Bola by škoda po to¾kej
námahe ukáza ho iba raz a nepodeli
sa oň.
„A naše srdce zaliala žiara lásky,
nevyhasla nikdy, zostala tam
navždy...“
¼ubica Kučerová, kolektív MŠ a deti
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Strečno hostilo účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie:
„Bioklimatológia a voda v krajine“
Obecný
úrad
Strečno
bol
spoluorganizátorom medzinárodnej
vedeckej konferencie „Bioklimatológia
a voda v krajine“, ktorá sa konala
v našej obci (v zariadení Strediska
internátnej prípravy ŽSR) v dňoch 11.14. septembra 2006. Hlavnými
organizátormi tohto podujatia boli
Slovenská
bioklimatologická
spoločnos pri SAV, Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského Bratislava
a Geofyzikálny ústav SAV Bratislava.
Ďalšími spoluorganizátormi, okrem
Obecného úradu Strečno, boli ešte
Česká bioklimatologická spoločnos,
Železnice Slovenskej republiky,
Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava, Technická univerzita
Zvolen a Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva Slovenskej
po¾nohospodárskej univerzity Nitra. Na
konferencii sa zúčastnilo spolu 110
vedeckých pracovníkov zo siedmich

Pokojné Vianoce
Jedného decembrového dňa začal
pada sneh. Vznášal sa v povetrí ako
¾ahké pierka, ktoré sa vysypali z
vreca. V ten deň sa udialo niečo
neskutočné. Dvaja chlapci, Miloš a
Tomáš boli ve¾mi zlí. Hádzali ¾uïom
do okien kamene a na ulici robili ¾ady,
aby sa starenky mohli pošmyknú.
Bolo im to ve¾mi smiešne. A keï išli
okolo nich ¾udia, len sa na nich
škaredo pozreli. V jeden deň sa im to
vypomstilo. Keï išli zo školy, nevšimli
si ¾ad, ktorý spravili oni sami a
pošmykli sa. ¼udia, ktorí išli okolo, sa
im začali smia. Oni sa rozplakali a
išli domov. Tam už na nich čakal otec
so stromčekom. Chlapcom sa akosi
nechcelo zdobi stromček, a tak sa
ich mama spýtala, prečo sa im
nechce. Oni odpovedali: „Na ulici sme
urobili ¾ad a sami sme sa na ňom
pošmykli a teraz nás to trápi. Mama
chlapcom povedala, že nech idú do
kostola, že sa im u¾aví. A naozaj,
upreli oči na oltár, ktorý bol krásne
vyzdobený. Očká mali ako malé
plamienky a v srdiečkach cítili akési
spytovanie. Chlapci sa išli aj
vyspoveda. A potom už necítili
spytovanie, ale ve¾ký plameň, ktorý
ich hreje pri srdci. Keï išli domov, mali
v srdci pokoj. Potom mame a otcovi
pomáhali s radosou a pokojom.
Zazvonil zvonec a príbehu je koniec.
Domnika Klocáňová 4.B.

krajín Európskej únie. Okrem
domácich účastníkov zo Slovenska
sme v Strečne privítali odborníkov
z Českej republiky, Po¾ska, Rakúska,
Nemecka, Maïarska a Litovskej
republiky. Prihlásení boli ešte
odborníci aj z ïalších dvoch krajín,
nakoniec sa na poslednú chví¾u
ospravedlnili.
Predsedom
organizačného
výboru
tejto
konferencie bol prof. RNDr. M. Lapin,
CSc. z Univerzity Komenského
Bratislava, ktorý zároveň aj
slávnostne otvoril celé toto podujatie.
S pozdravmi zároveň vystúpili viacerí
významní hostia zo Slovenska a zo
zahraničia. Starosta obce Strečno
p. Alfonz Klocáň, ktorý bol zároveň aj
jedným z garantov tohto podujatia,
privítal na slávnostnom otvorení
účastníkov konferencie v mene
obyvate¾ov našej obce.
Okruh účastníkov medzinárodnej
vedeckej
konferencie
tvorili
zamestnanci univerzít, ve¯deckovýskumných ústavov a odborných
inštitúcií zaoberajúci sa vzahmi
medzi atmosférickými procesmi,
pôdno-vzdušným
prostredím,
hydrologickým cyklom, ekosystémami
a živými organizmami, ïalej zmenami
klímy, životným prostredím. Na
konferencii odznelo spolu vyše 60
prednášok a bolo prezentovaných
vyše 40 príspevkov v posterovej časti
programu.
Okrem hlavnej vedeckej časti bol pre
účastníkov konferencie pripravený aj
bohatý spoločenský program a tiež
program zameraný na spoznávanie
prírodných a umelecko-historických
krás nášho regiónu. Spomeňme aspoň
plavbu na pltiach dolu Váhom, nočnú
prehliadku hradu Strečno, návštevu
Budatínskeho zámku, odbornú
exkurziu do Malej Fatry, spoločenský
večer v areáli SIP (aj s vystúpením
folklórneho súboru z Terchovej),
výstavu ¾udového umenia.
Vysoko hodnotím priate¾skú
atmosféru miestnych obyvate¾ov
k hosom, ktorí do našej obce zavítali
na túto konferenciu. V mene
ostatných účastníkov konferencie
ïakujem najmä pracovníkom SIP-ŽSR
za pekné privítanie v zariadení
a výbornú kuchyňu, ktorú pre
účastníkov pripravili a menovite najmä
vedúcemu
SIP-ŽSR
pánovi
Bc. Pavlovi Pirohovi za výborne

zvládnutú úlohu pri príprave tejto
konferencie, profesionálny prístup,
maximálnu spo¾ahlivos, promptné
riešenie aktuálnych problémov,
korektné jednanie a ústretovos, ktorú
sme cítili z jeho strany na každom
kroku. Ďakujem tiež svojej mame za
dobrý tip miesta uskutočnenia tejto
akcie.
Vïaka spomínanej priate¾skej
atmosfére a tiež vïaka krásam, ktoré
náš kút Slovenska skrýva na tomto
mieste, sa mnohí účastníci
konferencie vyjadrili, že sa k nám do
Strečna a do Malej Fatry v budúcnosti
ešte vrátia ako turisti na dovolenku,
a to aj spolu so svojimi rodinnými
príslušníkmi či priate¾mi. Viacerí tiež
oceňovali čistotu obce, jej vidite¾ný
rozvoj, pekné upravené domy, kvety
v oknách, upravené záhradky a dvory,
ïalší oceňovali dynamiku obce, je tu
vidie plno mladých ¾udí, detí, z čoho
usudzovali na to, že táto obec
nevymiera, ale naopak žije a rozvíja
sa ïalej. Ve¾ký zážitok mali viacerí
z plavby plou po Váhu, aj nočnej
prehliadky hradu Strečno. Pozitívne
reakcie sme zaznamenali nielen zo
strany slovenských účastníkov, ale aj
zo zahraničia.
Z konferencie bol vydaný aj zborník
príspevkov: „Bioclimatology and water
in the land“, ktorý si môžu záujemci
pozrie napr. v Slovenskej národnej
knižnici v Martine, v Univerzitnej
knižnici
v Bratislave,
a tiež
v niektorých ïalších odborných
knižniciach na Slovensku. O tomto
vedeckom podujatí informovala aj
TASR. Denník Pravda priniesol vo
svojom elektronickom vydaní novín
dňa
12.9.2006
(na
svojom
internetovom portáli: www.pravda.sk)
článok o konferencii s názvom: “V
Strečne diskutujú odborníci na klímu“.
Strečno sa zorganizovaním tejto
akcie dostáva do povedomia
slovenskej a svetovej vedeckej
komunity, pracujúcej v oblasti
bioklimatológie a jej príbuzných
vedeckých disciplín, ako úspešná
konferenčná destinácia a zároveň
miesto, ktorého prostredie vytvára
priaznivé pracovné i spoločenskokultúrne podmienky pre organizáciu
ve¾kého vedeckého podujatia
medzinárodnej úrovne.
RNDr. Marián Melo, PhD.
Univerzita Komenského Bratislava
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Cestovný poriadok,

Autobusové spoje zo zastávky Jednota Strečno:
- do Žiliny:
x

x

x,10

x

x

x,10

5,02 (od lávky)

5,02

5,55

6,14

6,24

6,54

6+

5,11

x

6+

6x

x

x

7,17

7,20

8,17

9,27

10,23

x

x

x

x

x

13,00

13,04 13,13

x

14,57 15,12

11,24 11,34
x

x

16,02 16,05
Železničné spoje zo zastávky Strečno:
- do Žiliny:

x

18,03 19,02 21,05
- do Žiliny cez Stráňavy:
6+

6+

x

6+

5,04 13,04 15,35
- do Stráňav:

6+

5,12

5,48

11,01

13,15 14,08
6x

x

6x

x

x

8,12 10,14 12,30 12,30 14,44 17,14
Autobusové spoje z aut. nástupiša do Strečna:
- zastávka č. 5:
6x

x

8,00 10,00 12,15
- zastávka č. 7:

6,11

x

12,15 14,30

x,10

x

x

x

x

5,30

5,40

5,55

6,45

11,00

x

x

x

x

x

14,20 14,40 15,30
- Strečno cez Stráňavy:
6+

x

6+

6,40

8,40

10,40

6+

x

6+

7,16

8,30

9,03

15,45 16,30

5,11

xPP

6+LM

xLM

6+PP

6,26

6,59

7,37

8,57

6+KE

6xSNV

xRK

KE

xHŠt

13,05

13,52 14,34
LM

14,56 15,38

xRK

xRK

10,57 12,24
xLM

LM

16,44 17,58

6xVr

18,58 20,06 21,49 22,49
Železničné spoje zo Žiliny do Strečna:
x

12,25 12,50
x

LM

Vr

16,07 17,06

22,45

5,07

RK

x

17,00

14,52 15,34
6x

19,05 21,03 21,35
- do Vrútok:

6x,12

x

6,51

x

19,55
- do Martina:

x

6,13

16,59 19,14

x

x

platný od 10.12. 2006

5 - premáva v PI
6 - premáva v SO
+ - ide v nede¾u a štátny sviatok
10 - nejde od 27.12. do 2.1., 2.2., od 26.2 do 2.3., od 5.4. do
10.4., od 2.7. do 31.8., od 31.10. do 2.11.
11 - nejde 6.4., ide tiež 5.4
12 - nejde 6.1., 1.9., 15.9., 17.11.

x

18,30 19,30

4,53
6+

12,51

x

6+

x

6+

6,10

6,44

7,23

8,45

6x

x

13,40 14,20

x

14,44 15,24

x

x

10,45 12,10
x

16,30 17,43

6x
6+

6+

12,20 14,20

6+

18,30 20,30 22,30
Poznámky:
x - premáva v pracovné dni

6+

x

16,20 17,25

18,44 19,52 21,35 22,37
Poznámky:
x - ide v pracovné dni
6 - premáva v SO
+ - premáva v nede¾u a štátom uznaných sviatkov
Ve¾ké písmená nad hodinou znamenajú cie¾ovú stanicu

FK Strečno

ïakuje všetkým priaznivcom futbalu
za podporu v roku 2006. Zároveň
prajeme Všetkým šastné a veselé
prežitie Vianoc, ve¾a radosti,
spokojnosti, lásky, rodinného
porozumenia a šastný Nový rok
2007.
Výbor FK Strečno

Noviny Obecného úradu v Strečne. Vyšlo
dňa 30. decembra 2006 v náklade 350
kusov. Za obsahovú čas materiálov
zodpovedá redakčná rada v zložení: Ing.
Pavol Albrecht, Mgr. Dušan Ďurčo, Otília
Moravčíková.

Rekonštrukcia hradu pod¾a starých kresieb z obdobia pred požiarom v roku
1678. Obrázok je súčasou rady poh¾adníc “Putujeme po slovenských hradoch.
Túto rekonštrukciu spracovalo Nakladatelství Beatris, Dobrá, Česká republika
(www.beatris.cz).

